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توضیح بر انتشار فرمت پی دی اف ضمیمھ ۱ برگزیده آثار

این کتاب به صورت چاپى تحت عنوان ضمیمه 1 منتخب آثار یک جلدى در ژوئن 2006 انتشار یافته است. در فرمت 
پى دى اف، برخى مطالب که در کتاب یک جلدى انتشار یافته بودند، حذف شده اند. در مقابل، مطلب جدیدى به این 
مجموعه اضافه شده است. این مطلب تازه و مهم، بخشى از بحث منصور حکمت در پلنوم سیزدهم حزب کمونیست 
کارگرى ایران(15 تا 17 دسامبر2000، 7 تا 9 دى 1380)، تحت عنوان  "تبلیغ" و "آگاهگرى"، یا سازماندهى و رهبرى 

سیاسى؟ ( حزب رهبر- حزب سازمانده) است.
ایرج فرزاد
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وضعیت انقالب و موقعیت ویژه لیبرالها 

با گذشت بیش از سه ماه و نیم از آغاز جنگ ایران و عراق، نتایج و عوارض ناشى از آن تاثیرات خود را بر روند مبارزه طبقاتى، 
و تناسب قوا و مناسبات سیاسى متقابل نیروهاى درگیر در آن، به نحو بارزى آشکار مى سازد. اکنون دیگر جنگ آن "خیراتى" را 
که در آغاز براى رژیم داشت به کلى از دست داده است. آن شور و هیجان شوینیستى که رژیم سعى مى کرد با دامن زدن و توسل 
به آن کارگران و زحمتکشان را از مبارزه برسر مسائل مبرم طبقاتى شان منحرف کند و از عرصه مبارزه طبقاتى به جبهه "جنگ با 
کفار "بکشاند، اکنون فرونشسته است و آن مسائل، خواستها و اهداف طبقاتى که تحت الشعاع جنگ قرار گرفته و به حاشیه رانده 
شده بودند، اکنون دوباره و با شدت و وسعت بیشترى در متن مبارزه طبقاتى طرح شده و هر روز ابعاد گسترده ترى بخود مى 
گیرند. داروى مسکن اثرات موقت خود را براى بیمار محتضر از دست مى دهد، جنگ از اسلحه اى براى عوامفریبى و سرکوب به 
ضد خود، یعنى به عاملى در افشاى ماهیت ارتجاعى و ضد انقالبى رژیم بدل مى شود و پیکر بیمار جمهورى اسالمى را رعشه اى 
به مراتب شدیدتر از گذشته فرا مى گیرد. اقشار میلیونى کارگران، بیکاران و آوارگان، خیل عظیم ناراضیان از گرانى و فقر و جنگ 
و اختناق پا به میدان مى گذارند تا طاق شدن طاقتشان را علیرغم تهدیدات، ارعاب ها و عوامفریبى هاى رژیم به نمایش بگذارند. 
برآمد سیاسى رو به اعتالى توده ها زمین را در زیر پاى بورژوازى و دستگاه حکومت سرهم بندى شده اش به حرکت درمى آورد. 

  
همه چیز گواه آغاز مرحله نوینى در سیر انقالب ایران است: خواست احیاء و ایجاد شوراهاى انقالبى دوباره در کارخانه ها پا 
مى گیرد و کارگران حرکت نوینى را در جهت انحالل شوراهاى فرمایشى و جایگزینى آن با شوراهاى واقعى آغاز مى کنند؛ سوء 
استفاده ها و دزدیهاى مدیران دولتى کارخانه ها و اختناق سیاسى و تضییقات اقتصادى که دولت و کارفرمایان  - با حمایت دولت 
  -در کارخانه ها برقرار مى نمایند، به مبارزه کارگران با حاکمیتى که ماهیت ضد کارگرى خود را در طى دوسال پس از قیام بارها 

اثبات نموده است، انگیزه و شور تازه اى مى بخشد؛ 
  

در مدارس دانش آموزان در مقابله با اختناق حاکم بر محیط آموزش بپا مى خیزند و مبارزات دانش آموزى هر روز عمق و وسعت 
بیشترى مى یابد؛ ماسک عوامفریبانه انقالب فرهنگى دریده مى شود، از پس آن واقعیت آن به مثابه توطئه اى پلیسى براى سرکوب 

کمونیستى بیرون مى زند و خواست بازگشائى دانشگاه هاى انقالبى بار دیگر در سطح جامعه نیرو مى گیرد؛ 
  

"آتش زیر خاکستر" نارضایتى توده هاى عظیم بیکاران و آوارگان زبانه مى کشد و توده هاى میلیونى به حرکت در مى آیند تا سران 
جمهورى اسالمى را به اتخاذ همان شیوه هائى سوق دهند، که سلف شان شاه مزدور، بارها بى هیچ توفیق آنرا آزموده بود. در کنار 
اقدامات سرکوبگرانه از روى استیصال، جالدان به حامیان" حقوق بشر" بدل مى شوند، رژیم به فکر شایعه شکنجه و رسیدگى به 

آن مى افتد، از خلخالى سلب قدرت مى شود تا او نیز چون نصیرى در آستانه رسوائى و زوال رژیم قربانى شود؛ 
  

حجتى کرمانى ها به هیئت بنى احمدها در مى آیند تا از درون مجلس نقش وجدان شرمسار و بیدار رژیم ضد انقالبى را ایفا 
نمایند؛ جبهه ملى، حشره اى که تنها آتش انقالب قادر است به تحرك وادارش کند، بار دیگر به دست و پا زدن مى افتد و حاج 

سید جوادى ها نامه سرگشاده و عریضه نویسى را از سر مى گیرند و...؛ 
  

حزب، روحانیت و تکخال سیاسى شان، خمینى، در مقابل فشار توده ها قدم به قدم به مواضع تدافعى در مى غلطند، تاکتیک هاى 
خود را گم مى کنند و در تالش براى فروخواباندن موج نوین اعتراضات، با سرکوب و عوامفریبى بر رسوائى خود مى افزایند و 
استیصالشان را هرچه بارزتر به نمایش مى گذارند. لیبرالها، که علیرغم حضور فعالشان در حکومت به مثابه جزء مکمل حزب و 
خمینى، پس از سقوط بازرگان و علیرغم حضور بنى صدر بر مسند ریاست جمهورى در هیئت یک جریان اپوزیسیون ظاهر گشته 
اند، مانند همیشه با مشاهده اولین طلیعه هاى خیزش توده ها کفش و کاله مى کنند تا بار دیگر به شیوه تخصصى خود به مدد 

بورژوازى بشتابند  - بر امواج انقالب سوار شوند تا آنرا به شکست بکشانند. 
  

مرحله نوینى که اینک در انقالب ایران شکل مى گیرد بدون شک تشابهات و قرینه هاى چندى را با اولین برآمد هاى سیاسى 
توده اى، که در قیام نیمه کاره بهمن به اوج رسید، ترسیم مى کند. اما براى دست یافتن به درك روشنى از آنچه امروز به وقوع 
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مى پیوندد و براى تعیین خصوصیات اصلى شیوه برخورد کمونیستها به اوضاع کنونى باید از این تشابهات و قرینه ها فراتر رفت 
و تحوالت جدید را به مثابه حلقه اى در تداوم انقالب، اما در پرتو ویژگى هاى موقعیت طبقات اصلى جامعه در این مقطع معین، 

مورد بررسى قرار داد. 
  

ما در جزوه" دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب، بهمن 58 "بر ضرورت عینى "اعتالى نوینى در مبارزات طبقاتى آشکار 
کارگران و زحمتکشان برعلیه بورژوازى و حکومت عوامفریب کنونى اش" به مثابه واقعیتى انکار ناپذیر تاکید نمودیم و زمینه 
هاى این اعتالى نوین را در رئوس کلى تبیین کردیم. در مقدمه جزوه مزبور، برخالف نیروهائى چون راه کارگر که متکى بر 
ارزیابى روبنائى از حکومت و بویژه از امیال و گرایش هاى بدوى روحانیت و حزب جمهورى اسالمى، همصدا با لیبرالها خواستار 
سنگربندى تدافعى عموم خلقى در مقابل" فاشیسم" بودند، به روشنى اجتناب ناپذیرى اعتالى نوینى در مبارزات توده ها را پیش 
بینى کردیم و در وراى توهم وسیع توده ها به حکومت نوظهور بورژوازى، بر بقاء مسائل بنیادى محرکه انقالب و لذا بر ضرورت 

عینى تداوم آن انگشت گذاشتیم: 
  

..". اگر انقالب به حل مساله اساسى خویش، مساله قدرت حاکمه، نائل نیامده است، جوشش درونى و توان حرکت خویش 
را هم از دست نداده است. بعبارت دیگر اگر انقالب پیروز نشده است، شکست نیز نخورده است. براى درك این مساله کافى 
است از خود بپرسیم که آیا سرنگونى رژیم شاه، و به تخت نشستن خادمین جدید امپریالیسم و بورژوازى، در ماهیت مساله 
اساسى و مسائل پایه اى انقالب حاضر، در نیروهاى طبقاتى محرکه این انقالب و انگیزه هاى اقتصادى -  سیاسى حرکت این 
نیروها تغییرى داده است؟ پاسخ این سوال بدون شک منفى است. بحران اقتصادى نظام سرمایه دارى وابسته، که سرمنشاء بحران 
سیاسى بورژوازى و اوج گیرى شرایط انقالبى بود نه تنها مرتفع نشده است، بلکه شدت نیز یافته است. کارگران و نیز زحمتکشان 
غیرپرولترى که نیروى محرکه اصلى انقالب ما را تشکیل مى دادند همچنان پابرجا در عرصه مبارزه طبقاتى حضور دارند، در 
حالیکه هیچیک از خواستهاى انقالبى اقتصادى و سیاسى آنان برآورده نشده است. مبارزه طبقاتى به انتقال حکومت از بورژوازى 
به کارگران و زحمتکشان نیانجامیده و دستگاه حکومت همچنان در دست ضدانقالب به مثابه ابزارى موثر در سرکوب انقالب 

عمل مى کند". 
   

(دورنماى فالکت ...ص 6) 
   

تداوم بحران اقتصادى و فیصله نیافتن مساله قدرت سیاسى به نفع انقالب و یا ضد انقالب، دو رکن اساسى تحلیل ما از شرایط 
عینى جامعه پس از قیام بود: 

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

ضروریات اقتصادى و سیاسى خروج از آن از دیدگاه طبقات اصلى جامعه تغییرى نداده است". 
   

(همانجا، ص 23) 
   

و از اینجا چنین نتیجه گرفتیم: 
   

..". اعتالى نوینى در مبارزات طبقاتى آشکار کارگران و زحمتکشان برعلیه بورژوازى و حکومت عوامفریب کنونى اش واقعیتى 
انکار ناپذیر است. اعتالئى که ناگزیر بار دیگر مسائل مبرم انقالب حاضر را با مساله اساسى انقالب ما، تصرف قدرت سیاسى 

بوسیله کارگران و زحمتکشان، پیوند خواهد داد.("همانجا، ص 25) 
   

امروز در آستانه چنین اعتالئى قرار داریم. برآمد سیاسى کنونى دقیقا از همان بحران اقتصادى اى نشات مى گیرد که انقالب 
خود از دل آن ظهور کرده بود و به این معنى حلقه اى ضرورى در سیر تکامل انقالب بشمار مى رود. در طول دو سال پس از 
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قیام، رژیم جمهورى اسالمى به عبث کوشیده است تا غلیانهاى توده اى که بر متن این بحران شکل میگیرند را به اشکال و انحاء 
مختلف سرکوب کند، منحرف نماید و یا حتى به ابزارى در خدمت سرکوب انقالب بدل سازد. توهمات توده هاى وسیع کارگر و 
زحمتکش به رژیم جمهورى اسالمى در ابتداى کار، تبلیغات رژیم مبنى بر اینکه "انقالب، محاصره اقتصادى، جنگ و ... باعث و 
بانى فقر و فالکت توده ها بوده است"، و باالخره وقایعى چون اشغال سفارت، واقعه طبس، شعبده بازى انقالب فرهنگى و امروز 
جنگ با عراق، هر یک به نوعى و براى مدتى اعتراضات پراکنده توده ها را برعلیه فقر و فالکت تحت الشعاع خود قرار مى داد 
و بروز آن را در اشکال آشکار و گسترده به تعویق مى انداخت. اما قدم به قدم، با روشن شدن ماهیت طبقاتى رژیم و سردمداران 
آن، و بخصوص با روشن شدن ماهیت فریبکارانه و ضد دموکراتیک شعبده بازى هاى سیاسى مختلف آن، و باالخره تحت تاثیر 
تبلیغات افشاگرانه کمونیستها، سد توهمات توده ها رو به شکستن نهاد. فشارى که توده وسیع کارگران و زحمتکشان، به امید 
فرصت دادن به رژیم براى "مبارزه علیه آمریکا"، "حفظ استقالل و خودکفائى و مقاومت در مقابل تحریم اقتصادى"، "خنثى کردن 
کودتاها و توطئه هاى سلطنت طلبان" وقس علیهذا بر خود هموار نموده بودند، اینک با روشن شدن هرچه بیشتر ماهیت ضد 
کارگرى و ضد دموکراتیک رژیم، به زمینه نفرت و انزجار روزافزون توده ها -  حتى عقب افتاده ترین اقشار آن -  از حکومت 

تبدیل مى شود. 
   

اما اگر بحران اقتصادى و عوارض و عواقب فالکتبار آن مبداء حرکت موج نوین اعتراضات توده ها را مى سازد، نقطه فرجام آن 
بى شک فیصله یافتن مساله قدرت سیاسى است. در جزوه فالکت تاکید کردیم که مبارزه بر سر قدرت سیاسى با قیام بهمن یکسره 
نشد. بلکه قیام آغازگر دورانى شد که طبقات اصلى جامعه، طبقاتى که از نظر عینى قادر به کسب و حفظ قدرت سیاسى اند، از 
حدت مبارزه آشکار طبقاتى کاستند و هر یک براى دست یابى به انسجام و قدرت الزم و آمادگى براى رویاروئى تعیین کننده 
نهائى به گردآورى قوا و فشرده کردن صفوف خود معطوف شدند. پرولتاریا با توهم پیروزى از عرصه مبارزه مستقیم بر سر قدرت 
سیاسى پس کشید و به عرصه مبارزه اقتصادى و یا حداکثر به "ادامه انقالب در محدوده کارخانه" عقب نشست، اپورتونیسم در 
جنبش کمونیستى بخش وسیعى از آن را به دنباله روى از توهمات توده ها و در نهایت از رژیم جمهورى اسالمى سوق داد، در 
حالیکه بخش انقالبى آن در عین روى آورى قدم به قدم به امر افشاگرى از ماهیت طبقاتى حکومت، به بازرسى و بازبینى دالئل 
متعدد عقب ماندگى ایدئولوژیک-  سیاسى و تشکیالتى، و به این اعتبار ریشه هاى تشتت صفوف خود، پرداخت. در آنسوى 
معادله قدرت، بورژوازى، که موقتا زمام امور خود را به نمایندگان دست دوم خود و رهبران خرده بورژواى جنبش ضد سلطنت 
سپرده بود، در عین بسیج نیروها و امکانات موجود براى سرکوب هر چه بیشتر انقالب به نام انقالب به تدارك زمینه هاى الزم 
براى اعاده هژمونى بورژوازى انحصارى در صفوف خویش و برافراشتن پرچم و گردآورى قواى الزم براى تهاجم نهائى خود به 
انقالب مشغول گشت. ما در متون دیگر به ملزومات ایدئولوژیک- سیاسى و تشکیالتى پرولتاریا بمنظور کسب رهبرى مبارزات 
دموکراتیک و تسخیر قدرت سیاسى به نفع اردوگاه انقالب اشاره کرده ایم. وحدت یافتن جنبش کمونیستى بزیر پرچم برنامه 
لنینى، سازماندهى صف مستقل پرولتاریاى سوسیالیست به رهبرى کمونیستها، و فراخواندن و بسیج دموکراسى انقالبى به مبارزه 
تحت پرچم برنامه حداقل پرولتاریاى انقالبى، اینها رئوس ملزوماتى هستند که مى تواند مساله قدرت سیاسى را بسود پرولتاریا، 
بسود اردوگاه انقالب، یکسره کند. از سوى دیگر، بخصوص در بحث "دو جناح..." سیرى را که بورژوازى براى تحقق پیش شرط 
هاى قبضه کردن قدرت بناگزیر دنبال مى کند، بررسى نموده ایم. اعاده هژمونى بورژوازى انحصارى در صفوف ضد انقالب، و به 
پیش رانده شدن نمایندگان واقعى اصیل این قشر طبقه، شرط الزم هرگونه اقدام نهائى اردوگاه ضد انقالب در پایان دادن به بحران 
سیاسى بورژوازى و حاکمیت او است. به این نکته دوم پائین تر، در بررسى خصوصیات ویژه برآمد سیاسى نوین، خواهیم رسید، 

ابتدا باید آنچه تا کنون گفتیم را خالصه کنیم: 
   

برآمد سیاسى نوین توده ها بر پایه بحران اقتصادى سرمایه دارى ایران در سه ساله اخیر شکل مى گیرد و از نظر عینى تنها مى تواند 
در طرح مجدد مساله قدرت سیاسى و یکسره شدن آن بنفع یکى از دو طبقه اصلى متخاصم، یعنى پرولتاریا و یا بورژوازى، فرجام 
یابد. از اینرو اوال این برآمد سیاسى جدید مى تواند و مى رود تا از ابعاد بسیار گسترده و سراسرى برخوردار شود، و ثانیا، در سیر 
تکامل خود ناگزیر از مرحله طرح مطالبات اقتصادى، و مطالبات پراکنده سیاسى، فراتر خواهد رفت و تغییر عمومى رژیم سیاسى 

را در دستور خود قرار خواهد داد. به این معنى مرحله نوینى در سیر تکامل انقالب و مبارزه طبقاتى آغاز شده است. 
   

اما اگر همینجا بایستیم، یعنى اگر صرفا به پذیرش خصوصیات عمومى شرایط کنونى به مثابه آغاز اعتالى نوینى در مبارزات 
طبقاتى و انقالبى بسنده کنیم، بدون شک از ویژگى هاى حیاتى شرایط حاضر، ویژگى هائى که اوال این برآمد اخیر را از دوره 
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اعتالى انقالبى پیش از قیام متمایز میکند و ثانیا، به همین اعتبار مالحظات معین و جدیدى را در برخورد کمونیستها به شرایط 
حاضر ضرورى مى سازد، غافل مانده ایم. این ویژگى ها کدامند؟ براى پاسخ به این مساله باید به موقعیت متفاوت طبقات اصلى 

متخاصم در جامعه، پرولتاریا و بورژوازى به نسبت شرایط پیش از قیام توجه نمود: 
   

1 )دوران پس از قیام شاهد سیر تکامل ناگزیر دو اردوگاه انقالب و ضد انقالب بوده است. در هر دو اردوگاه مبارزه بر سر هژمونى 
و رهبرى سیاسى در میان طبقات و اقشار متشکله آن حدت یافته است. حاصل این سیر از نظر عینى و با توجه به خصوصیات 
مناسبات تولید در ایران به مثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، تنها مى تواند به پیش رانده شدن طبقات اصلى جامعه، پرولتاریا 
و بورژوازى، در صفوف انقالب و ضد انقالب باشد. ایندو تنها طبقاتى هستند که قادر به ارائه آلترناتیوى واقعى در قبال بحران 
اقتصادى و سیاسى سرمایه دارى ایران اند. اگر تحوالت پس از قیام زمینه عینى را براى صعود پرولتاریاى انقالبى به رهبرى جنبش 
انقالبى فراهم مى سازد، از سوى دیگر در اردوگاه ضد انقالب این بورژوازى انحصارى است که قدم به قدم موقعیت و امکانات 
از کف رفته را باز مى یابد و به کسب رهبرى در صفوف ضد انقالب، به مثابه نماینده طبیعى و واقعى منافع کل سرمایه در سرمایه 
دارى ایران، نزدیک مى گردد. به پیش رانده شدن پرولتاریا و بورژوازى انحصارى در تالقى صفوف انقالب و ضد انقالب، خود 
بازتاب حدت یافتن جریان قطبى شدن مناسبات میان طبقات از نظر اقتصادى و سیاسى است. بحران اقتصادى سه ساله اخیر و 
شدت یافتن آن از پس از قیام، پروسه تجزیه درونى خرده بورژوازى را تسریع نموده است. اقشار وسیعى از تهیدستان شهر و 
روستا عمال به صفوف فروشندگان ناموفق نیروى کار پرتاب مى شوند. از سوى دیگر پروسه تمرکز سرمایه شدت مى گیرد و 
همزمان با آن بورژوازى متوسط و خرده بورژوازى مرفه به وضوح هر چه بیشترى پیوند رونق کسب و کار خود را با اعاده اوضاع 
پیش از انقالب، با از سرگرفتن انباشت سرمایه در ایران مطابق الگوى امپریالیستى متناسب با کشورى تحت سلطه، درمى یابند. 
پرولتاریا براى تهیدستان شهر و روستا، و بورژوازى انحصارى براى کلیه اقشار بورژوازى و خرده بورژوازى مرفه، به تنها نقطه 

اتکاء و تنها امید رهبرى سیاسى بدل مى شوند. 
   

2 )از نقطه نظر هردو این دو قطب - دو اردوگاه-  "رژیم جمهورى اسالمى ایران "عمر خود را کرده است. از نقطه نظر پرولتاریا 
و توده هاى زحمتکش رژیم جمهورى اسالمى مى رود تا نه تنها هاله تقدس کاذب خود را از دست بدهد، بلکه به سمبل خیانت 
به انقالب، اختناق، ارتجاع قرون وسطائى و فقر و فالکت تبدیل شود. براى پرولتاریاى انقالبى که رژیم جمهورى اسالمى را سدى 
در مقابل بسط آزادانه مبارزه طبقاتى مى یابد هیچ چیز بدیهى تر از اهمیت مبارزه براى بزیر کشیدن این رژیم نیست. از سوى 
دیگر، از نظر بورژوازى انحصارى (و به تبع او از نظر منافع سرمایه بطور کلى) نیز رژیم جمهورى اسالمى به پایان عمر مفید خود 
رسیده است. پیش از این و در جاى دیگر به کرات تاکید کرده ایم که جمهورى اسالمى حکومت مطلوب بورژوازى ایران نیست. 
این حکومت تنها مى تواند حکومت بورژوازى انحصارى و نیروهاى سیاسى آن باشد. اما آنچه بورژوازى را حتى پیش از قیام به 
پشت رژیم حاضر کشانید، اهمیت عقب نشینى تاکتیکى براى جلوگیرى از انهدام کامل حاکمیتش بود. رژیم جمهورى اسالمى در 
طول دو سال به انحاء مختلف در مقابل امواج انقالب سپرى ساخت تا بورژوازى در پناه آن نیروهاى متشتت و درهم ریخته اش 
را سازمان دهد، زمینه هاى اجتماعى الزم را فراهم آورد، رهبرى مطلوب خویش را بازیابد و براى بازپس گرفتن مواضع از کف 
رفته دست به تعرض زند. امروز جمهورى اسالمى دیگر نمى تواند چنین ابزارى باشد. جمهورى اسالمى صف انقالب را به عقب 
راند اما قادر به انهدام آن نشد (و در این امر بى شک مقاومت دالورانه در کردستان انقالبى، و در سنگر کارخانه ها نقش اساسى 
داشته اند) و امروز که انقالب تعرض مى کند این حکومت پوسیده تر از آن است که بتواند در مقابل خیزش نوین توده ها دفاع از 
سرمایه و امپریالیسم را سازمان دهد و رهبرى کند. جمهورى اسالمى رفتنى است. این یک حکم منتج از شرایط و تحوالت عینى 

اجتماعى است. این حکم پرولتاریاى انقالبى و ضد انقالب بورژوا - امپریالیستى هردو است، 
   

3 )باین ترتیب، در دل اپوزیسیون رژیم جمهورى اسالمى دو صف و خط مشى از نظر طبقاتى کامال متمایز در جریان شکل گرفتن 
است -  دو خط مشى که با اهداف دو طبقه اصلى متخاصم جامعه در تطابق قرار مى گیرد: 1 )خط مشى دموکراتیسم پیگیر ، که 
بازتاب خواست پرولتاریا مبنى بر تداوم انقالب، زنده کردن روزهاى قیام و تحقق اهداف اساسى انقالب ایران است. پرولتاریا در 
موج نوین حرکت توده ها، تداوم و بسط انقالب در اشکال گسترده و آشکار را مى بیند و مى خواهد. دموکراتیسم پیگیر خواهان 
آن است که سنگرهائى که جمهورى اسالمى در طى دو سال از توده هاى انقالبى بازپس گرفته است، مجددا توسط کارگران و 
زحمتکشان انقالبى تسخیر شوند، و عقب نشینى ناگزیر اردوگاه انقالب پس از قیام بهمن، جاى خود را به تعرضى به رهبرى 
پرولتاریاى انقالبى، براى طرح مجدد مطالبات دموکراتیک اساسى توده ها و تحقق اهداف حداقل پرولترى بدهد. و 2) خط مشى 



10

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

بورژوا - امپریالیستى، که منعکس کننده تالش بورژوازى براى تبدیل حرکت اعتراضى توده ها به ابزارى براى تکامل بخشیدن به 
اردوگاه ضدانقالب و احیاى هژمونى بورژوازى انحصارى بر صفوف این اردوگاه است. این خط مشى مى کوشد تا از مبارزات 

توده ها به مثابه اهرمى براى اعاده اوضاع قبل از انقالب، باشد که در اشکالى جدید، بهره بردارى کند. 
   

به این ترتیب ویژگى اساسى شرایط جامعه در مقطع کنونى اینست که اوج گیرى و اعتالى جنبش توده ها در عین اینکه از یکسو 
به پرولتاریاى انقالبى و دموکراسى انقالبى تحرك جدیدى مى بخشد و پراتیک هدفمند و آگاهانه اى را در پیشبرد این جنبش 
از آنان طلب میکند، در همان حال زمینه مساعدى نیز براى تحرك بورژوازى انحصارى بمنظور تبدیل جنبش توده اى به ابزارى 
در اعاده حاکمیت خویش فراهم مى آورد. امروز دو نقد طبقاتى مشخص از جمهورى اسالمى در درون توده ها تبلیغ مى شوند، 
دو آلترناتیو کامال متمایز طرح مى شوند که هیچیک اتوپیک و غیر واقعى نیست. و اگر در قید این تصور مکانیکى از اقتصاد و 
سیاست اسیر نباشیم که گویا اهداف و آرمانهاى انقالبى را تنها "اقشار خلقى "و آرمانهاى ارتجاعى و ضد انقالبى را تنها "اقشار 
ضد خلقى" مى پذیرند و با خود حمل مى کنند، یعنى اگر بپذیریم که این هر دو آلترناتیو امروز در کنار هم و در تقابل با یکدیگر 
در درون جنبش توده اى طرح و تبلیغ مى شوند، و اینکه هر دو الاقل در این مقطع مى کوشند و این امکان را دارند تا با اتکاء به 
جنبش توده اى و عمل مستقیم توده ها به هدف خویش نزدیک شوند، آنگاه به اهمیت این ویژگى خاص این دوره مبارزه و به 

ضرورت حیاتى تفکیک این دو گرایش و خط مشى در تئورى و عمل هر دو، پى میبریم. 
   

رژیم جمهورى اسالمى و ستون فقرات آن، حزب، روحانیت و خمینى، امروز به سرعت نفوذ خود را در توده ها از دست مى دهند 
و همراه آن بیش از پیش زوال محتوم خود را درمى یابند و به تکاپو مى افتند. امروز دیگر صف حامیان رژیم عمدتا به اقشار و 
نیروهاى فرصت طلبى محدود مى شود که مى کوشند تا از آخرین روزهاى عمر و آخرین بقایاى اقتدار او استفاده کرده و بار خود 
را از نظر اقتصادى و سیاسى ببندند. مالکینى که قدرت خود را در روستا بازیافته اند، محتکرین و سرمایه دارانى که از قبل بحران 
سیاسى-  اقتصادى بورژوازى و ضعف دستگاه دولتى اش به نان و نوائى رسیده اند، روحانیونى که بهشت مفتخورى و قدرت 
نمائى خود را در همین جهان یافته اند و بهیچ قیمت حاضر به رها کردن آن نیستند، در کنار نیروهائى چون فدائیان (اکثریت) و 
حزب توده که در سایه حزب جمهورى خوش خیاالنه تدارك کسب قدرت از باال را مى بینند؛ اینها هستند آن نیروهاى اصلى که 
امروز رژیم جمهورى اسالمى را وصله پینه مى کنند، توجیه مى کنند و از آن دفاع مى نمایند. اینان با زوال رژیم یا چون همیشه 
به انجام یک پشتک و واروى سیاسى دیگر ناگزیر خواهند گشت و یا به همراه رژیم جمهورى اسالمى و دست در گردن آن تا 

انزوا و انهدام کامل پیش خواهند رفت. 
   

اما در این میان دکان لیبرالها پر رونق به نظر مى رسد. نگاهى به موقعیت و نقش امروز لیبرالها مى تواند براى درك بحث ما و نیز 
براى شناخت مولفه هاى اصلى موضع پرولتاریا در قبال نقش خیانتکارانه و ضدانقالبى که این جریان بورژوائى باالخص در شرایط 
حاضر بر عهده دارد، مفید باشد. باال گرفتن انتقادات لیبرالها، به رهبرى افتخارى بنى صدر، از رژیم جمهورى اسالمى و بسط نفوذ 

و تبلیغات لیبرالها در میان توده ها، واقعیتى انکار ناپذیر است. این واقعیت اساسا بر مولفه هاى زیر متکى است: 
   

1 )خیزش توده ها، خیزشى که از مسائل و معضالت پایه اى انقالب و جامعه ایران مایه مى گیرد، زنگ خطر را چون همیشه در 
گوش این دالالن سیاسى بورژوازى به صدا درمى آورد. این خصوصیت کلى و کالسیک عملکرد لیبرال هاست. سوار شدن بر موج 
اعتراض توده ها به منظور فروخواباندن آن و فروختن آن به حاکمیت بورژوائى نقش و تخصص همیشگى لیبرالیسم و لیبرال ها 
در عصر امپریالیسم است. لنین اینان را به خفتگانى مانند مى کند که به بیدارى و خیزش انقالبى توده هاى زحمتکش، از خواب 
برمى خیزند تا از اندام و جوارح دستگاه حاکمه اى که خیزش توده اى کمر به انهدام آن بسته است، هر آنچه ممکن است را از 
تعرض توده ها مصون دارند. لیبرالیسم از استبداد ناراضى است زیرا استبداد را موجد انقالب مى داند، و آنجا که دقیقا بوى انقالب 
به مشامش مى رسد، خود به منتقدى از استبداد بدل مى شود تا در البالى رجز خوانى هاى نیم بندش، نقد واقعى از استبداد و 
ارتجاع بورژوازى را خفه و خنثى نماید. لیبرال هاى امروزى ایران از این خصلت عام لیبرالیسم بطور کلى تبعیت مى کنند و در 

هر حرکت خود بر تحلیل و شناخت مارکسیستى از لیبرال ها و لیبرالیسم براى هزارمین بار صحه مى گذارند. 
   

2 )نفوذى که لیبرالها امروز در میان توده ها کسب مى کنند، در اساس بخاطر شعارهاى بورژوا -  لیبرالى شان، بخاطر وفادارى 
شان به قانون اساسى و "بحث آزاد" و خواست "تبدیل شش زندان به یک زندان"، نیست، بلکه از آنرو است که توده هاى ناراضى 
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از حکومت در پس نقد ابتر بورژوا - لیبرالى از تئوکراسى و استبداد "اسالمى"، رنگ و سایه اى از خواست گنگ و هنوز جنینى 
سرنگونى رژیم جمهورى اسالمى را مى بینند. لیبرال ها و در راس آنها بنى صدر، با هدف و در پى استقرار نظم مطلوب طبقاتى 
شان، از "فقدان امنیت قضائى" مى نالند، از مجلس و کابینه رجائى انتقاد مى کنند و روحانیت و والیت فقیه را بزیر سوال مى کشند، 
اما در نظر توده ها این موضعگیرى ها و سیاست بازى هاى بنى صدر، بخصوص و عمدتا از این نظر جذاب است که تمامى ارگان 
زمینى و آسمانى رژیم جمهورى اسالمى را، درست در پرتو همان رادیکالیسم نیم بندى که توده هاى کارگر و اقشار میلیونى خرده 
بورژوازى شهرى در مقطع کنونى از آن پا فراتر نگذاشته اند، بزیر سوال مى کشد و نفى مى کند. در واقع این خیزش نوین توده 
ها است که بنى صدر را به نقد لیبرالى حکومت ناگزیر مى کند و او را به پیش مى راند، و به نماینده خود -  نماینده اى که در 
شرایط حاضر منعکس کننده ذهنیت خودبخودى توده ها در مرز بندى با رژیم است -  تبدیل اش مى کند. و در واقع این توده ها 
هستند که به این شکل خواست "مرگ بر رژیم جمهورى اسالمى "را خجوالنه در پس شعار "زنده باد رئیس جمهور" پنهان مى 
سازند. باین ترتیب مولفه تعیین کننده در بسط نفوذ و محبوبیت توده اى بنى صدر و لیبرال ها، نه حقانیت و مطلوبیت لیبرالیسم 
بورژوائى براى توده ها، بلکه نقش و مکان سیاسى) و باید گفت ابزارى) ایست که بنى صدریسم بى شک تنها در تصور توده ها، 
در مقابله با رژیم جمهورى اسالمى یافته است. توده هاى کارگر و زحمتکش در غیاب یک جنبش منسجم کمونیستى و محروم 
از دموکراتیسم پیگیر پرولترى به مثابه یک آلترناتیو سیاسى، بنى صدر را یا حامل و عامل تداوم انقالب تصور مى کنند و یا به او 
رضایت مى دهند، و پیشروى بنى صدر را در قبال حزب و روحانیت با نزدیک شدن خود به اهداف دموکراتیک شان -  اهدافى 

که در ذهن علیل بنى صدر و اعوان و انصارش نمى گنجد -  مترادف مى گیرند. 
   

از سوى دیگر بنى صدریسم، مطمئن از پشت کردن بورژوازى به رژیم جمهورى اسالمى، به استقبال نارضایتى ها و اعتراضات 
توده ها مى شتابد تا در عین تالش براى مقید کردن آن در محدوده مطالبات بورژوا -  لیبرالى، از آن اسلحه اى براى تسهیل 
تعرض بورژوازى به هیئت حاکمه کنونى و حزب و روحانیت بعنوان ارکان اصلى آن، بسازد. از اینرو بحکم ویژگى هاى مبارزه 
طبقاتى در مقطع خاص کنونى، بنى صدریسم نقش بندبازى بین انقالب و ضد انقالب را در اپوزیسیون بر عهده مى گیرد: یعنى 
به واسطه، دالل و محللى بدل مى شود میان آن حرکت توده اى که مى رود تا از موضعى انقالبى و براى استقرار آلترناتیوى 
انقالبى خواستار سرنگونى رژیم گردد و آن جریان بورژوائى، که خواستار سرنگونى رژیم و استقرار و تثبیت آلترناتیو ضد انقالبى 

بورژوازى انحصارى است. 
   

همانطور که پیشتر گفتیم، امروز بورژوازى انحصارى در اپوزیسیون حکومت جمهورى اسالمى قرار دارد. این اپوزیسیون بورژوا 
-  امپریالیستى حامل "آلترناتیوى "واقعى است. دو سال پس از قیام بهمن، بورژوازى انحصارى قدرت، فرصت و زمینه آنرا یافته 
است تا شکل حکومتى مطلوب خود و مناسبات سیاسى اى را که توده ها دو سال قبل به تغییر قهرآمیز آن برخاستند، امروز 
بصورت "یک آلترناتیو" در مقابل رژیم جمهورى اسالمى در سطح جامعه طرح و تبلیغ نماید. دولت غیر مذهبى،" نظم" و بر این 
مبنى براه انداختن چرخ هاى اقتصاد کشور و گسترش نسبى تولید و اشتغال، شعارهاى عمومى بورژوازى انحصارى است. هیچ 
وجه اتوپیک و غیر قابل تحققى در این شعارها و مطالبات وجود ندارد. بورژوازى انحصارى در صورت شکست انقالب و در 
فرداى آن، دقیقا به این وعده هاى خود عمل خواهد کرد. اگر لیبرال ها امروز با جسارت و پشتکار بیشترى از دو سال و نیم قبل 
-  در مقابل سلطنت -  به انتقاد از حکومت دست مى زنند، بدلیل وجود این آلترناتیو واقعى و تحقق پذیر بورژوائى است. لیبرالها 
در دوره پیش از قیام بر امواج انقالب سوار شدند تا آنرا به رکود کشند، تا عقب نشینى موقت بورژوازى و امپریالیسم را به کم 
مخاطره ترین وجه، ترتیب دهند، حال آنکه امروز، نقشى دوگانه بر عهده گرفته اند. از یکسو باید چون همیشه و مانند تمام لیبرال 
هاى خوب راه رشد جنبش انقالبى دموکراتیک و پرولتاریاى انقالبى را سد کنند و اهداف آنرا تحریف نمایند، و از سوى دیگر در 
همین پروسه توده ها را براى پذیرش آلترناتیو بورژوائى آماده کنند و نقش ابزارى خود را در تعرض بورژوازى انحصارى به رژیم 
جمهورى اسالمى و باز سپردن حکومت سرمایه به نمایندگان پایدارش، بازى نمایند. بنابراین لیبرالها این بار چهره جدیدى بخود 
خواهند گرفت و در انتقاد از رژیم جمهورى اسالمى جربزه و پیگیرى بیشترى از خود بروز خواهند داد، چرا که علیه پدیده اى 
مبارزه مى کنند که امروز ضرورت تاریخى وجودش و مطلوبیتش براى بورژوازى، بیش از پیش از بین رفته است. کوبیدن رژیم 
براى لیبرال ها اینبار خرج و مخاطره زیادى نخواهد داشت زیرا برخالف رژیم سلطنت که حکومت مطلوب بورژوازى انحصارى 
بود، رژیم جمهورى اسالمى دیگر حتى نقش ابزارى خویش را هم مى رود که از دست بدهد. بورژوازى به مثابه یک طبقه، و 
بورژوازى انحصارى بعنوان قشر تعیین کننده آن، خواهان جایگزینى جمهورى اسالمى است. در چنین شرایطى، در شرایطى که 
لیبرال ها در تطابق با منافع و اهداف بورژوازى حرکت مى کنند و لذا از حمایت مقطعى بورژوازى بطور کلى برخوردارند، و 
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بعالوه، در شرایطى که بخش وسیعى از توده هاى کارگر و زحمتکش و قشرهاى مختلف خرده بورژوازى را بدنبال شعارهاى 
بورژوا  - لیبرالى خود یدك مى کشند، با اطمینان خاطر در انتقاد و حمله به رژیم جمهورى اسالمى گام برخواهند داشت. و اگر 
لیبرال ها در ابتداى انقالب خواهان فروخواباندن جنبش انقالبى و مصون داشتن مشروطه سلطنتى از گزند خشم توده ها بودند، 
امروز که براى بورژوازى زمان جایگزینى رژیم جمهورى اسالمى فرارسیده است، با فراغت بال به آن یورش میبرند و به اعتقاد 
ما، اگر خطر رشد آلترناتیو انقالبى را در میان نیابند، تا سرحد پالودن تمام و کمال رژیم جمهورى اسالمى از فقیه و روحانیت و 

تئوکراسى و متزلزل کردن ارکان آن، به پیش خواهند رفت. 
   

به  ماست"  برادر  "ارتش  باشعار  را  دشمنى خود  قیام  کرد.  وارد  سهمگین  ضربات  دولتى  بوروکراتیک  دستگاه  و  ارتش  به  قیام 
وضوح نشان داد. اما امروز لیبرال ها با خواست مسلط کردن ارتش تطهیر شده و بوروکراسى "فداکار و متخصص"، به میان توده 
ها مى روند. لیبرال ها، هر روز با دل و جرات بیشترى "والیت فقیه" و" رابطه مذهب و دولت" را مورد انتقاد قرار مى دهند. نقد 
تئوکراسى از جانب سیاستمداران جبون و جریان سیاسى متزلزلى که همین سهم کنونى شان در حکومت را نیز از صدقه سر رهبرى 
مذهبى جنبش ضد سلطنت و روحانیت مسلط بر رژیم ضد انقالبى حاکم به کف آورده اند، بیانگر چیزى جز تبعیت لیبرال ها از 

خواستهاى عمومى بورژوازى -  علیرغم تضعیف رژیم جمهورى اسالمى-  نیست. 
   

اما لیبرالها هر امید واهى که مى خواهند داشته باشند، آنچه اینان پایه میریزند، اگر موفق شوند ، نه به حاکمیت خود این جریان 
-  لیبرالیسم -  بلکه همانطور که اشاره کردیم، به استقرار حاکمیت بورژوازى انحصارى (دیکتاتورى عریان امپریالیستى) خواهد 
انجامید. ارتش تطهیر و بازسازى شده، بوروکراسى مسلط بر مردم، کنار انداختن آخوندهاى دست وپاگیر و بى کفایت و جایگزین 
کردن آنان با "متخصصین"، تمرکز قدرت در دست دولت مرکزى و ... اینها همه دقیقا شرایط بازگشت بورژوازى انحصارى به 

حکومت است. 
   

و باالخره بخصوص باید بر این نکته تاکید گذاریم که لیبرال ها در اتکاء و توسل به نیروى توده ها و "فشار از پایین" براى اعمال 
فشار به رژیم، در واقع با آتش بازى مى کنند. آتشى که اگر با وعده وعیدهاى "آزادیخواهانه" شان" بیش از حد" در آن بدمند، بى 
شک خشک و تر را با هم خواهد سوزاند. و این خطریست که از هم اکنون جناح حزب و روحانیت با هشدار و تذکر و خاطرنشان 
کردن آن به دارودسته رئیس جمهور، لیبرال ها را در ترکتازى هایشان افسار مى زند. در هر حال آنچه مسلم است، این است که در 
صورت اوجگیرى و تعمیق خیزش توده ها بیش از آن حد که سیاستبازان لیبرال بتوانند از آن وزنه اى در معادله قدرت در اردوگاه 
ضد انقالب بسازند، بنى صدریسم در دست کشیدن از همین خواسته هاى نیم بند لیبرالى و نقد بورژوائى اش از روحانیت حاکم 
و تئوکراسى، و حمایت و دفاع فعال و بدون قید و شرط از همین مجلس و کابینه و قوه قضائیه اى که اکنون لحظه اى را براى 
نالیدن از عملکردهاى "زورمدارانه" شان از دست نمى دهد، ذره اى تردید بخود راه نخواهد داد. و این سوق یافتن انقالب فراتر 
از حد تحمل لیبرالها و افشا شدن ماهیت دالل صفت و سازشکار و چهره کریه خیانت و دنائت آنان، امریست که بیش از هر چیز 

به پراتیک آگاهانه و نقشه مند نیروهاى کمونیست منوط است. 
   

3 )مولفه دیگر، وجود یک گرایش شکست طلبانه در توده ها است (در مقابل گرایش نیرومندتر دموکراتیک - انقالبى)؛ گرایشى 
که همانطور که گفتیم اعاده اوضاع سابق را طلب مى کند و به این اعتبار به دنباله روى از بورژوازى انحصارى تمکین مى کند. این 
گرایش، که ابدا نباید به آن کم بها داده شود، امید امروز لیبرال ها و زمینه قدرت یابى فرداى بورژوازى انحصارى است. اینجا با 
توده هائى مواجهیم که در زیر فشار تبلیغات بورژوازى، انقالب را با رژیم جمهورى اسالمى یکى گرفته و لذا امروز که به دنبال دو 
سال فشار شاق اقتصادى، بیکارى، کاهش سطح معیشت، تورم و نا ایمنى اقتصادى، به نقد رژیم جمهورى اسالمى و عملکردهاى 
آن برمى خیزند، یکسره انقالب را به زیر سوال مى کشند. بورژوازى و بویژه بورژوازى لیبرال به این گرایش واپس گرایانه در 
اذهان توده ها دامن مى زند. لیبرال هائى چون بازرگان، سنجابى و امروز، بنى صدر بارها انزجار خود را از انقالب آشکار کرده 
اند. اینان کسانى هستند که فقر و فالکت و بى حقوقى کامل توده ها را حاصل انقالب قلمداد مى کنند تا سپس با لفاظى بر علیه 
این عوارض بحران نظام پوسیده و نتیجه سیاستهاى ضد انقالبى شان، انقالب را در نزد توده ها به لجن بکشند. در شرایطى که 
توده ها تصویر روشنى از انقالب واقعى (و نه "انقالب اسالمى") و اهداف و آرمانهاى آن ندارند، این گرایش شکست طلبانه، 
یعنى تمکین به آلترناتیو ضد انقالبى بورژوازى و امپریالیسم (اعاده اوضاع سابق)، زمینه مساعدى براى رشد مى یابد. لیبرالها امروز 
از این روحیات تغذیه مى کنند، به این روحیات دامن مى زنند و به اتکاء این روحیات رشد مى کنند. اقبال امروز لیبرالیسم نتیجه 
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بسط این روحیه تسلیم طلبانه در بخش هائى از توده هاى کارگر و زحمتکش است. از خود بپرسیم: چه عاملى باعث مى شود 
که بنى صدر با وعده دادن یک دهم آنچه بختیار وعده مى داد، امروز با هلهله زحمتکشانى مواجه شود که خود بختیار را نوکر بى 
اختیار خوانده بودند و در ظرف یکماه سرنگونش نمودند. مساله اینست که امروز در نزد توده ها نقد بورژوا- لیبرالى از استبداد 
مذهبى و تئوکراسى به مثابه یک شکل حکومت، انتقاد بورژوائى از بى کفایتى "آخوندها" به جاى نقد خرده بورژوا - دموکراتیکى 
نشسته است که در مبارزه ضد سلطنت بدان مسلح بودند و با آن به جنگ با استبداد امپریالیستى برخاستند. عوامل موثر در ایجاد 
این یاس و تسلیم طلبى در بخش هائى از زحمتکشان عمدتا فشار عوارض بحران اقتصادى، سرکوب مستمر مبارزات توده ها، 
ناپیگیرى انقالبیگرى خرده بورژوائى، دولت مذهبى و تالشهاى این دولت در سرکوب انقالب بنام انقالب به بدوى ترین اشکال 
و شیوه ها و از همه مهمتر فقدان یک رهبرى سیاسى قاطع، یک خط مشى روشن و یک آلترناتیو مشخص مبتنى بر دموکراتیسم 
پیگیر پرولترى در صحنه مبارزه بوده است، و مادام که این نیرو و خط مشى آلترناتیو ساخته نشود، تمکین توده ها به بورژوازى 

در تحلیل نهائى اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
   

4 ) نگاهى به ترکیب اقشار، طبقات و نیروهاى سیاسى اى که امروز بزیر پرچم" رهبرى" لیبرال ها جمع شده اند این خصلت 
دوگانه لیبرالها در شرایط حاضر به وضوح روشن مى سازد. لیبرالها از یکسو به امید سلطنت طلبان، بورژوازى بزرگ هوادار آمریکا، 
تیمساران وفادار شاه، رستاخیزیون، و در یک کالم "طاغوتیان "بدل شده اند. اینها لیبرالها را حتى براى یک لحظه هم بعنوان رهبرى 
سیاسى مطلوب و حاکمین ایده آلشان تلقى نمى کنند. اینها لیبرال ها را سست عنصر، بى مایه و بى کفایت مى دانند - و از کسانى 
که مزه دهها سال حاکمیت بالمنازع و استثمار بى حدوحصر توده ها تحت رهبرى "خردمندانه" حکومت هاى پلیسى-  نظامى 
زیر دندانشان هست جز این انتظار نمى توان داشت. براى اینها لیبرال ها صرفا آمده اند تا راه را باز و هموار کنند و مقدمات الزم 
را فراهم نمایند تا رهبران مطلوبشان بر مسند قدرت بنشینند و هر چه سریعتر خاطره تلخ دو سال انقالب، دوسال اخالل در کار 
تولید سود و فوق سود و دو سال دست اندازى توده ها به قدرت سیاسى را از ذهن و زندگى شان بزدایند. براى اینها لیبرال ها 
مرغ عزا و عروسى اند، و شک نکنیم که علیرغم آغاز مرحله جدیدى از مبارزات طبقاتى و انقالبى آشکار، بورژوازى انحصارى 
امروز نه به عزا، که به عروسى مى اندیشد. بنابراین حمایت بورژوازى بزرگ هوادار امپریالیسم از لیبرال ها یک حمایت موقت 
است. در نظر اینها لیبرال ها هرگز نخواهند توانست تا آخر خط در خدمت بورژوازى عمل کنند، زیرا آخرین خدمت در خط 
بورژوازى سربریدن همین لیبرال هاست. از سوى دیگر مسامحه لیبرال ها در مواجهه قاطع با حزب جمهورى اسالمى، روحانیت 
و خمینى نیز مى تواند به سلب همین حمایت مقطعى این اقشار از لیبرال ها و سوق یافتن آنها به سازمان دادن مستقل و اتکاء به 

نیروهاى سیاسى و نظامى خود منجر شود. 
   

از سوى دیگر، امروز خرده بورژوازى دموکرات عمدتا، و سازمان مجاهدین خلق بعنوان عمده ترین نیروى سیاسى آن باالخص، 
نیز در رکاب لیبرال ها حرکت مى کنند و با همین موضع و حرکت خود ناپیگیرى دموکراتیسم خرده بورژوائى و سرنوشت رقت 
فقدان هژمونى پرولترى بر جنبش دموکراتیک به نمایش مى گذارند. شک نیست که توده هاى  بار و محتوم آن را در شرایط 
وسیعى که امروز سازمان مجاهدین نمایندگى شان مى کند به انقالب مى اندیشند، و روى آورى اینان به حمایت از لیبرالیسم و 
اشاعه آن، بدون شک نه از سر خواست اعاده اوضاع پیش از انقالب، بلکه از روى مجموعه اى از ساده لوحى سیاسى و احساس 
زرنگى خرده بورژوامآبانه و دیپلوماتیک است. اینها خواستار دموکرسى اند، اما به عبث لیبرال ها را کلیدداران دموکراسى تصور 
مى کنند، و در امر اشاعه این تصور واهى در جامعه کوتاهى نمى کنند. آنچه در عمل از نمایندگان و نیروهاى سیاسى دموکراسى 
ناپیگیر خرده بورژوائى، و بویژه سازمان مجاهدین خلق، ساطع مى شود، تبلیغات لیبرالى، مسخ لیبرالى دموکراسى، حمایت از 
رئیس جمهور لیبرال، تشکیل بلوك هاى سیاسى آشکار و مخفى با لیبرال ها و قس علیهذا است. اینان صرفنظر از هر "اندیشه" و 
"آرمان" ناگفته و در سینه حبس کرده دموکراتیک که احتماال دارند، آنچه در عمل انجام مى دهند، جز تبدیل خود به ضمیمه و زائده 
لیبرالیسم بورژوائى نیست. براى هرکس که تبلیغات رسمى سازمان مجاهدین خلق را با آرمان ها و گرایش هاى جوانان هوادارشان 
قیاس کند یک نکته بوضوح مشهود مى شود: سازمان مجاهدین نیز مانند فدائیان(اکثریت) و حزب توده قدرت سیاسى را نه از 
طریق مبارزه، نه از طریق سازماندهى و بسیج توده هاى تحت استثمار و ستم، بلکه در فعل و انفعاالت از باال ، در شعبده بازى 
هاى سیاسى، در "کمین کردن" و "استفاده بموقع" از رقابت هاى جناحهاى ضد انقالب، و فرصت خریدن براى تبلیغ تشکیالت 
خود، جستجو مى کنند. این تلقى خرده بورژوائى از قدرت و سیاست، شرایطى را بوجود مى آورد که سازمان مجاهدین خلق، و 
توده وسیعى که بدنبال خود مى کشاند، از مجراى لیبرالیسم در واقع در کنار بورژوازى بزرگ هوادار امپریالیسم و سلطنت طلبان 
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زخم خورده قرار گیرند. بى اعتمادى به قدرت کارگران و زحمتکشان متشکل، بى اعتقادى به ماهیت طبقاتى مبارزه سیاسى، و 
بخصوص هراس از حمایت آشکار و عملى از جنبش کمونیستى و اتحاد عمل با آن و سکوت فرصت طلبانه در مقابل تبلیغات 
و تحریکات ضد کمونیستى بورژوازى، اینها آن نقاط ضعف اساسى هستند که دموکراسى خرده بورژوائى و نیروهاى سیاسى آن 
چون سازمان مجاهدین خلق را عمال به دفاع از بورژوازى در مقابل پرولتاریا و زحمتکشان انقالبى مى کشاند. اگر لحظه اى به 
ترکیب نامتجانس حامیان بنى صدر و لیبرال ها فکر کنیم، اگر گذشته از تبیین مارکسیستى لیبرالیسم، الاقل در همین دو سال تجربه 
از عملکرد لیبرالها تعمق کنیم و ریاکارى ها، خیانت ها و جنایت هاى آنها را فقط در همین یکى دو سال گذشته بخاطر آوریم، اگر 
قدرى بخود زحمت بدهیم و دالئل حمایت ضد انقالبى ترین قشر جامعه، بورژوازى بزرگ، را از لیبرال ها جستجو کنیم، آنگاه 
گریزى از این نخواهیم داشت که نیروهائى چون مجاهدین خلق را که بنام آزادى با لیبرال ها هم کاسه مى شوند را - الاقل در 
این زمینه-  مستوجب همان شماتتى از جانب پرولتاریا بدانیم که فدائیان اکثریت را بخاطر حمایتشان از حزب جمهورى اسالمى. 
هدف واقعى، و البته خوش خیاالنه هر دو این نیروها در حمایت و دفاع تاکتیکى از جناحى از حکومت، نفوذ در ارگانهاى رژیم و 
نزدیک شدن پنهانى و گام به گام به قدرت سیاسى و تصرف آن از باالست؛ و هر دو در استتار این هدف و در توجیه جانبداریشان 
از جناح مورد حمایت خود، بر جنبه هاى " انقالبى" و "خلقى" آن جناح تاکید مى گذارند. آنچه براى بورژوازى و جناحهاى 
مختلف آن در حکومت ابزار تحمیق و فریبى بیش نیست، از جانب اینان جدى گرفته شده، تئوریزه شده و به اساس موجه جلوه 
دادن سازشکارى ها، و در مورد فدائیان اکثریت خیانت بارز و صریح شان به پرولتاریا و انقالب بدل شده است. اما موضع گیرى 
ها و سیاست بازى هاى این "هواداران تاکتیکى" بخشى از هیئت حاکمه، که خود را فعاالنه در بازى قدرت میان صفوف "باالئى 
ها" سهیم کرده اند، مستقل از آنکه بطور موقت و مقطعى به ضعف و یا تقویت کدام یک از دو جناح حکومت منجر گردد، در 
عمل و نهایتا جز تسهیل و تسریع پروسه قدرت یابى بورژوازى انحصارى و لذا خدمت بى شائبه و بسیار ارزشمند به امپریالیسم و 
کل طبقه بورژوازى ایران، معناى دیگرى ندارد. هم از اینروست که هر یک از دو جناح هیئت حاکمه، نه از نیات و اهداف توطئه 
گرانه و باکونیستى طرفداران انقالبى نمایش هراسى به دل راه مى دهد و نه از پژواك پرطنین و "رادیکالیزه" شده وعده وعیدها و 
شعارهاى انقالبى مآبانه خود از جانب طرفدارانش در صفوف "اپوزیسیون" مرعوب مى گردد، بلکه برعکس با القابى چون "پاره 
تن" و "مخالف غیر متخاصم" به استقبال آنان مى شتابد و به آنان اجازه فعالیت مى دهد تا از نتایج و ثمرات عملى اى که بر این 

همراهى و هم رائى مترتب است هرچه بیشتر طبقه خود را بهره مند سازد. 
   

بنابراین حکم پرولتاریاى انقالبى، در مورد نیروهائى که از دو سوى االکلنگ ارتجاع حاکم، لیبرال ها و حزبیون، آویزان میشوند 
-  علیرغم اهداف و نیات خیرى که ممکن است در سر داشته باشند و مستقل از آنچه در باره و در توجیه خود مى گویند -  یک 

حکم و فقط یک حکم است: اینان به زائده بورژوازى تبدیل شده اند. 
   

اما از آنچه گفتیم چه نکاتى در مورد وظایف کمونیست ها در شرایط حاضر استنتاج مى شود؟ بحث ما در این سرمقاله در وهله 
اول بر رئوس کلى وظایف جنبش کمونیستى، آنگونه که در تمامى طول دوران پس از قیام بر آن پافشرده ایم تاکید مى گذارد. ما 
در مقاالت متعدد پس از قیام بر ضرورت و اجتناب ناپذیرى جدال نهایى و تعیین کننده میان پرولتاریاى انقالبى و بورژوازى هوادار 
امپریالیسم تاکید کرده ایم و تالش و مبارزه پیگیر براى حفظ و تامین استقالل پرولتاریا در سطوح ایدئولژیک، سیاسى و تشکیالتى 
را شرط الزم تامین رهبرى پرولترى بر جنبش انقالبى و پیش شرط اساسى پیروزى انقالب بر ضد انقالب در این رویاروئى تعیین 
کننده، دانسته ایم. در سطح مشخص تر بحث حاضر بر اهمیت و ضرورت رئوس وظایفى که در قسمت سوم بحث دو جناح 
(همین شماره) برشمرده ایم صحه مى گذارد و مشخصات و مبانى چگونگى مبارزه در راه ایجاد "صف مستقل" و اشاعه و تثبیت 

"آلترناتیو پرولترى" را در شرایط مشخص امروز، به ما نشان مى دهد: 
   

1 )اهمیت پیگیرى مبارزه با رژیم جمهورى اسالمى، توضیح ضرورت بزیر کشیدن و جایگزین کردن آن با جمهورى دموکراتیک 
انقالبى کارگران و زحمتکشان در سطح توده هاى وسیع، و اهمیت سازماندهى مبارزه براى حفظ و بسط دستاوردهاى انقالب، در 

مقابل فشار حکومت براى اعمال تضییقات سیاسى و اقتصادى گوناگون بر کارگران و زحمتکشان مجددا تاکید مى شود. 
   

2 )وجود دو گرایش از نظر طبقاتى کامال متمایز و متضاد در درون اپوزیسیون جمهورى اسالمى، تفکیک این دو خط مشى، در 
تئورى و در واقعیت را به وظیفه عاجل کمونیست ها تبدیل مى کند. آلترناتیو پرولترى در مقابل جمهورى اسالمى باید از آلترناتیو 
بورژوا - امپریالیستى به روشنى متمایز شود، که صف انقالبى از صف ضد انقالبى تفکیک گردد، شیوه هاى مبارزه صف انقالبى 
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به دقت و وضوح تعریف شود، با زمینه هاى عینى و ذهنى رشد آلترناتیو ضد انقالبى قاطعانه مبارزه شود، و باالخره صف انقالب 
باید کنار جمهورى اسالمى، این صف ضد انقالبى را نیز درهم بشکند. اینها همه در قدم اول برنامه روشن و صریح پرولترى در 
انقالب حاضر را طلب مى کند. مرزبندى همزمان با حکومت و با اپوزیسیون بورژوائى حکومت، مستلزم آنست که پرولتاریاى 
انقالبى خود را بعنوان رهبر اپوزیسیون انقالبى به توده ها معرفى کند. پرچم هویت پرولتاریاى انقالبى برنامه اوست. این برنامه 
باید مبناى ترویج، تبلیغ و سازماندهى ما قرار گیرد. هر شعار گنگ که صرفا بیانگر نارضایتى بطور اعم و "مبارزه" بطور کلى 
باشد، در تحلیل نهائى در خدمت بورژوازى قرار مى گیرد. اینرا دیگر همه تجربه کرده ایم. شعار "استقالل و آزادى" از آنجا که 
هیچگاه این خواست مفهومى مشخص بخود نگرفت، از آنجا که در ذهن توده هاى مبارز با تحوالت معینى در ساخت اقتصادى 
و سیاسى مترادف نبود، بسادگى توسط سردمداران حکومت و غاصبین انقالب، مسخ و تحریف شد تا جائیکه خود به شعارى 
براى فروکوفتن آرمان هاى دموکراتیک توده ها بدل شد. از این تجربه باید درس گرفت. این بار باید پرولتاریاى سوسیالیست اوال 
با صراحت و قاطعیت و بى هیچ ابهامى هدف نهائى خود، دیکتاتورى پرولتاریا و سوسیالیسم را، در سطح جامعه طرح و ترویج 
کند و توده وسیع کارگران را به زیر پرچم سوسیالیسم و حزب کمونیست -  که مبارزه براى تشکیل آن مدتهاست وظیفه مبرم 
پرولتاریاست  - فراحواند و ثانیا در ارتباط و پیوند با آن، مطالبات جنبش انقالبى را چنان به روشنى طرح کند که هیچ بورژوا 
-  لیبرال سفسطه گرى نتواند در خلل و فرج ابهامات آن منافذى براى حفظ و بسط قدرت بورژوازى بیابد، و هیچ خرده بورژواى 
ناپیگیرى نتواند، اکنون و در فرداى یک قیام پیروزمند، گامى از آن به پس گذارد بى آنکه آبرو و حیثیت خود را در نزد توده ها 
ببازد و بى اعتبارى اش خود با روى آورى توده ها به پذیرش رهبرى پرولتاریاى انقالبى مترادف شود. باید این مطالبات چنان 
روشن تعریف و تبلیغ شوند که هر کس با هر شعبده بازى سیاسى بخواهد در قدرت سیاسى چنگ اندازد با پافشارى قاطعانه توده 
هاى کارگر و زحمتکش بر این مطالبات و مبارزه پیگیرشان بر سر آن مواجه باشد. این ضامن تداوم انقالب و جدائى کامل صفوف 
پرولتاریا و سایر زحمتکشان از جریانات عوامفریب بورژوا -  لیبرالى و بورژوا -  امپریالیستى است. این سند انزواى لیبرال ها و 
ضامن مقاومت توده اى در مقابل هرگونه تهاجم غیر منتظره سیاسى  - نظامى بورژوازى است. بهمین ترتیب هر فراخوان سیاسى 
-  تشکیالتى و هر آکسیون ما باید در محتوا با این خواست هاى تعریف شده و مشخص دموکراتیک انقالبى و خواست هاى 
اقتصادى حداقل پیوند داشته باشد و در خدمت تثبیت این خواست ها و شعارهاى مبتنى بر آن در درون جنبش انقالبى باشد. 
"آکسیون براى آکسیون"،" تظاهرات براى تظاهرات" و "اعتراض براى اعتراض" چون همیشه موضعى کامال آنارشیستى و امروز، 
در خدمت اپوزیسیون بورژوا-  امپریالیستى حکومت است. اپوزیسیونى که رژیم جمهورى اسالمى نیز با استناد به وجود و خطر 
آن مى کوشد تا خود را از موج اعتراضات توده ها مصون دارد. ما باید خواهان تعریف دقیق خواست هاى انقالبى توده ها، تعریف 
دقیق اهداف، مطالبات و شعارهاى آکسیون هاى توده اى و تعریف دقیق محتوى و برنامه تشکیالت توده اى کارگرى و دموکراتیک 
باشیم. اگر پذیرفته ایم که امروز بورژوازى انحصارى نیز در اپوزیسیون حکومت قرار دارد، اهمیت تفکیک هر حرکت مبارزاتى 
پرولتاریا و زحمتکشان از هرگونه گرایش بورژوائى غیر انقالبى و ضد انقالبى، براى ما از روز روشن تر خواهد بود. استقالل 
صف انقالبى در اپوزیسیون صرفا با ابراز انزجار از لیبرالها، سلطنت طلبان و امپریالیسم در آکسیون ها و فعالیت هاى مبارزاتى 
تامین و تضمین نمى شود. آنچه سد غیر قابل عبورى براى بورژوازى خواهد ساخت مطالبات، شعار ها، اهداف مستقل انقالب و 
شیوه هاى مستقل مبارزه انقالبى است. بگذارید پرولتاریا و زحمتکشان تحت ستم به رهبرى کمونیست ها آزادى را با دموکراسى 
شورائى، با میلیس توده اى، با انحالل بوروکراسى مافوق مردم و انتخابى بودن کلیه مصادر امور و قضات، با برابرى کامل حقوق 
زن و مرد، با نفى تبعیض مذهبى و جدائى مذهب از دولت و ... معنى کنند؛ تا ببینیم کدام لیبرال مفلوك جرات خواهد کرد خود 
را حتى در خلوت "آزادیخواه" بنامد، تا ببینیم کدام بورژوا - امپریالیست سلطنت طلب داوطلب مواجهه با چنین جنبشى خواهد 
بود، تا ببینیم کدام عوامفریب حکومتى و کدام خرده بورژواى انقالبى نما، جسارت خواهد داشت تا خود را ضد امپریالیست و 

طرفدار "مستضعفین" قلمداد کند. 
   

3 )بحث ما در قبال لیبرال ها استنتاج عملى روشنى دارد. لیبرال ها باید رسوا و منزوى شوند؛ اوال به مثابه خائنین به دموکراسى 
و به مثابه دالالن همیشگى میان انقالب و ضد انقالب بطور کلى، و ثانیا به عنوان زمینه سازان عروج سیاسى مجدد بورژوازى 
انحصارى و مقدمه چینان شکل گیرى و تثبیت دیکتاتورى عریان امپریالیستى. افشاگرى و تبلیغ ما باید از هر دو سو لیبرال ها را 
زیر منگنه قرار دهد. و باز مى بینیم که محور این سیاست در قبال لیبرال ها چیزى جز برنامه ما در انقالب حاضر نیست. برنامه 
ما همانطور که گفتیم اوال به دموکراسى و مطالبات حداقل اقتصادى پرولتاریا معناى مشخصى مى بخشد و تحریف لیبرالى این 
اهداف و شعار ها را رسوا مى کند و مانع مى شود، ثانیا امکان مى دهد تا با تفکیک صف انقالب از اپوزیسیون لیبرالى حکومت، 
این اپوزیسیون را با ماهیت واقعى اش، به توده ها بشناسانیم و زمینه سازى اش را براى امپریالیسم بر مبناى خصومتش با مبارزات 
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انقالبى -  دموکراتیک به رهبرى پرولتاریا، به روشنى افشا کنیم. این هر دو جنبه باید در متون تبلیغى و افشاگرانه ما ملحوظ باشند. 
صرف افشاى "لیبرال ها" (و نه سیاست، مطالبات و اهداف اپوزیسیون بورژوا - لیبرال) به مثابه افراد سرمایه دار، شریک جرم رژیم 

جمهورى اسالمى و سازشکاران با رژیم سابق و غیره، در عین لزوم کافى نخواهد بود. 
   

4 )باید بر اهمیت بیرون کشیدن دموکراسى خرده بورژوازى از زیر نفوذ لیبرالها و از وحدت عمل با آن، تاکید کنیم. برخورد به 
مجاهدین خلق و سازشکارى و وحدت ساده لوحانه و مخرب آنها با اپوزیسیون لیبرال، در این میان نقش تعیین کننده دارد. ما باید 
در عین اینکه حمایت از لیبرال ها را به مثابه حمایت از ضد انقالب قاطعانه افشاء و محکوم مى کنیم، با ارائه آلترناتیو مبارزاتى 
و شعارهاى انقالبى و با توضیح و تبلیغ پیگیر و صبورانه آن توده خرده بورژوا-  دموکرات را به مثابه یک قشر، و سازمان هاى 
سیاسى آن نظیر سازمان مجاهدین خلق را به تبع فشار توده هاى آن، به سمت جنبش کمونیستى و اتحاد عمل با آن بکشانیم. هر 
گونه مماشات با رهبران ناپیگیر و متزلزل خرده بورژوازى انقالبى، نه به نفع جنبش انقالبى، که در کوتاه مدت بسود اپوزیسیون 

بورژوا-  لیبرال و در تحلیل نهائى بسود بورژوازى انحصارى و امپریالیسم تمام خواهد شد. 
   

5 )و باالخره، در همین سطح کلى بحث، باید به اهمیت مبارزه با زمینه هاى رشد پاسیفیسم و به این اعتبار، بویژه با زمینه هاى 
نفوذ لیبرال ها در میان توده هاى کارگر و زحمتکش اشاره نمود. ترویج سوسیالیسم و ارائه آلترناتیو و مطالبات مشخص انقالبى 
در زمینه هاى مختلف مبارزات دموکراتیک و اقتصادى به ما امکان خواهد داد تا آن بخش هائى از زحمتکشان را که تحت فشار 
شاق اقتصادى و فقدان رهبرى پرولترى مى روند تا به اعاده اوضاع قبل از انقالب گردن نهند، از یاس و انفعال بیرون بکشیم. ظهور 

پرولتاریاى انقالبى به مثابه پرچمدار آگاه مبارزات دموکراتیک خود مهمترین عامل در توفیق در این زمینه خواهد بود. 
   

6 )در پایان این نکته را نیز باید ذکر کنیم که آنچه گفتیم معناى مشخص و ویژه اى نیز براى ما، اتحاد مبارزان کمونیست، در بر 
دارد. ما در تالش تئوریک دو ساله خود، چه در انتشارات بیرونى و چه در مباحثات درونى، گام به گام به نقش و اهمیت برنامه 
و وجوه تمایز برنامه حداقل و حداکثر و مکان ویژه هر یک در سیر مبارزه انقالبى پرولتاریا پى برده ایم و بر آن پافشارى نموده 
ایم. ما آموخته ایم که جداکردن برنامه حداقل از حداکثر در تئورى و در پراتیک درغلطیدن کامل به پوپولیسم و رفرمیسم است. ما 
امروز صدباره در این اعتقاد خود راسخ تر شده ایم که باید به نام کمونیسم براى کمونیسم با توده ها سخن بگوئیم. تالش تئوریک 
ما همچنین اهمیت مطالبات حداقل کمونیست ها را در امر تبلیغ و سازماندهى مبارزات کارگرى و انقالبى مورد تائید و تاکید قرار 
داده است. ما امروز دریافته ایم که بمنظور انجام وظایف انقالبى مان در قبال جنبش توده اى که هم اکنون آغاز شده است و مى 
رود و باید که روزهاى پرشکوه قیام را زنده کند و وظایف نیمه تمام آنرا به فرجام برساند، باید سیاست تبلیغاتى واحدى، بر مبناى 
مطالبات حداقل و شعارهاى آکسیونى که هم اکنون به صحت و حقانیت آن پى برده ایم و قادر به تدوین آن شده ایم - مطالبات 
و شعارهائى که بدون شک در سیر عملى مبارزه با شناخت بیشتر ما حک و اصالح و جرح و تعدیل خواهند شد-  را پیگیرانه 
اتخاذ کنیم. ما هم اکنون اولین گامهاى عملى خود را در این جهت برداشته ایم. این ابداً به معناى کمرنگ شدن مبارزه ایدئولوژیک 
در نزد ما به منظور طرد اپورتونیسم از صفوف جنبش کمونیستى نیست. بلکه خود عاملى در تقویت مبارزه ایدئولوژیک از طریق 
ارائه محتواى مشخص آن در زمینه هاى تبلیغى و سازماندهى خواهد بود. امیدواریم بتوانیم در انجام وظایف کنونى خود، بر متن 

اوج گیرى مبارزات طبقاتى و انقالبى، استوار و پیگیر باشیم. 
   

بهمن 1359 
   

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست (دوره اول)، شماره 4 بهمن 1359

سخنرانى در جلسه افتتاحیه کنگره سوم کومه له 
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اردیبهشت 1361

سخنم را با درود به شهامت و از خود گذشتگى هزاران رفیق کمونیست و انقالبیون مبارزى که قهرمانانه در برابر جوخه هاى اعدام 
رژیم جمهورى اسالمى، یا در سنگرهاى مبارزه مسلحانه در کردستان به شهادت رسیده اند و با درود به استقامت و پایدارى رفقایى 

که هم اکنون در سیاهچالهاى رژیم جمهورى اسالمى تحت شکنجه هاى قرون وسطائى قرار دارند، آغاز میکنم. 

براى ما مایه افتخار است که به این کنگره دعوت شده ایم و در آن شرکت میکنیم، و من از طرف کمیته مرکزى و کلیه اعضا و 
هواداران اتحاد مبارزان کمونیست براى کومه له در کنگره سوم آرزوى موفقیت میکنم. 

با توجه به یک سال تجربه مشترکمان و بخصوص با توجه به بحث هایى که در زمینه برنامه مشترك، شیوه هاى کار تشکیالتى و 
تاکتیکى داشته ایم، نکات زیادى براى مطرح کردن هست، و من به هر حال باید از میان آنها مهمترین را انتخاب کنم. بنابراین کال 
میخواهم درباره انتظارات و امیدهاى ما از کنگره سوم سخن بگویم و بطور فشرده درباره جایگاهى که به اعتقاد ما کنگره سوم 

کومه له براى جنبش مقاومت بطور اخص و جنبش کمونیستى و انقالب ایران به طور کلى احراز میکند، توضیحاتى بدهم. 

ما معتقدیم کنگره سوم بطور کلى باید دو سمت گیرى اساسى بکند. اول در قبال جنبش مقاومت و مسائل این جنبش، و دوم در 
قبال جنبش کمونیستى و انقالب ایران بطور کلى. به نظر ما موفقیت کنگره سوم با توجه به این دو سمت گیرى اساسى قضاوت 

میشود. این مالك موفقیت کنگره است. 

از نقطه نظر جنبش انقالبى خلق کرد، نکاتى که میخواهم متذکر شوم همین امروز در گزارش هیات مرکزى بیان شد و لذا من 
به تفصیل به آن نمیپردازم و به ذکر چند نکته راجع به آن اکتفا میکنم. مساله این است که جنبش مقاومت در کردستان با مسائل 
جدیدى روبروست. مسائلى که آنرا از سطح یک جنبش مقاومت به معنى اخص کلمه فراتر میبرد و آن را به صورت یک جنبش 
ملى تمام عیار، یک جنبش ملى رهایى بخش تمام عیار با تمام ابعاد اقتصادى، سیاسى و فرهنگى اش مطرح میکند. محور این 
مساله، اداره کردستان آزاد شده است؛ به عبارت دیگر مساله حاکمیت در کردستان. از عبارت جنبش مقاومت به معنى اخص 
میتواند چنین برداشت شود که منظور جنبشى است که درمقابل نیروهاى سرکوبگر رژیم اسالمى مقاومت میکند. از این عبارت 
بخودى خود این نکته روشن نمیشود که در این منطقه اى که تحت پوشش امنیت انقالبى حاصل از این مقاومت به زندگى خود 
ادامه میدهد، چه مناسبات و روابطى برقرار است. من با اطالق "جنبش ملى تمام عیار" به این جنبش (که البته اصرارى روى این 
عبارت ندارم) میخواهم این را برسانم که مسائل امروز جنبش انقالبى در کردستان عمدتا مسائلى است مربوط به اینکه در این 
مناطق آزاد شده و در مناطقى که بعدا آزاد خواهد شد، چه مناسباتى از نقطه نظر اقتصادى و سیاسى و فرهنگى باید برقرار بشود. 
این مساله جدیدى نیست. این همان مسائل قدیم است که امروز در سطح عالى ترى مطرح شده است. و این واقعیت که این مسائل 
توانسته است در این مقطع براى جنبش مقاومت و کومه له عمال مطرح شود، خود گواه رشد جنبش در این سه سال است. مطرح 
شدن مسائلى در این سطح نشاندهنده دستآورهایى است که جنبش مقاومت و کومه له در این مدت داشته اند. سه سال قبل این 
مسائل اصوال نمیتوانست از نظر تاریخى مطرح شود. اما امروز میتواند. و وقتى مساله اى میتواند طرح شود، منطقا ابزار جوابگویى 

به آن دارد مهیا میشود. 

مساله حاکمیت: بگذارید از اینجا شروع کنم که ما از حاکمیت چه تعبیرى میکنیم. قاعدتا مطابق برنامه اى که داریم، برنامه حداقلى 
که داریم، حاکمیت یعنى حق حاکمیت مردم در بهترین و انقالبى ترین شکل اعمال آن. ما از حاکمیت حزبى و سازمانى و جایگزین 
کردن ماشین دولتى به وسیله دستگاه تشکیالتى سخن نمیگوئیم. بلکه از حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان صحبت میکنیم. و 
امروز سؤال اصلى ما، ما که چنین برنامه اى را براى ایران به طور کلى تدوین کرده ایم، بر آن پافشارى میکنیم و میکوشیم تا وسیعا 
آن را تبلیغ کنیم، براى کردستانى که هم اکنون آزاد شده است چه برنامه اى داریم؟ این که میگویم "هم اکنون آزاد شده" منظور 
این نیست که حدود و ثغور کردستان آزاد شده به همین ترتیب میماند و یا الزاما باید بماند. بحث من اساسا بر سر این است که 
به درجه اى که منطقه اى آزاد میشود، شیوه معینى از اداره امور آن منطقه هم در دستور کار تشکیالت انقالبى اى که نماینده منافع 

زحمتکشان و کارگران آن منطقه است و سعى میکند رهبرى جنبش را در دست بگیرد، قرار میگیرد. 



18

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

به نظر من ابعاد این اداره امور روشن است. و فکر میکنم کومه له باید رهبر پیاده کردن این برنامه براى اداره کردستان به شیوه اى 
دمکراتیک و آزاد باشد. محتواى این برنامه چیزى جز گوشه هایى از همان برنامه حداقلى که براى کل کشور مطرح میکنیم، نیست. 
توده ها باید بر سرنوشت خود حاکم بشوند و به شیوه دمکراسى مستقیم، دمکراسى اى باالتر از دمکراسى پارلمانى، اداره امور خود 
را بدست بگیرند؛ از حقوق سیاسى و اقتصادى معینى برخوردار باشند و شاهد باشند که در پرتو این دمکراسى انقالبى سطح 
زندگى مادى و معنوى شان باال میرود و یا حداقل شاهد این باشند که میتوانند، اگر بخواهند، سطح زندگى خود را باال ببرند. 
استنباط من این است که تا امروز خصلت اساسى مناطق آزاد شده این نبوده است. منطقه آزاد شده امروز اصوال بیشتر مترادف با 
منطقه "آزادى عمل پیشمرگه" است تا با منطقه اى که در آن توده ها آزادند و آزادانه اعمال اراده میکنند. این را به عنوان انتقاد مطرح 
نمیکنم، زیرا همانطور که گفتم طرح شدن مساله خود مستلزم رشد و تکامل جنبش و رسیدن آن به مرحله معینى بوده است. بلکه 
میخواهم تفاوت بین مساله استقرار حاکمیت دمکراتیک در منطقه، با صرف آزاد کردن مناطق از نظر نظامى، درك بشود. اینجا 
منطقه آزاد شده براى پیشمرگان وسعت زیادى دارد، اما زندگى براى روستاهاى متعددى که در این منطقه قرار دارند و براى شاید 
چند صد هزار نفر جمعیتى که در این مناطق زندگى میکنند، در قیاس با اهداف و آرمانهاى ما، تفاوت چندانى نکرده است. تفاوت 
جزئى قطعا وجود دارد؛ نفس این که این دولت بر سر مردم مسلط نیست، نفس این که این مردم میتوانند آزادانه به زندگى که تا 
این زمان به آن مشغول بوده اند ادامه دهند، و یا شاید نفس اینکه توانسته اند برخى از دستآورهاى قیام بهمن مانند آزادى احزاب 
سیاسى و آزادى بیان را حفظ کنند... اما این صرفا در قیاس با آنچه در کل کشور جریان دارد میتواند پیشرفت محسوب شود. 
بحث بر سر این است که چگونه نیروى خود این توده ها باید در جهت ارتقاء زندگى مادى و معنوى شان به کار گرفته شود، زنده 
ـُـعِد سیاسى این مساله به نظر من در این مقطع اهمیت بیشترى دارد. یعنى این مساله که دمکراسى انقالبى به چه  و فعال بشود. ب
شیوه اى میتواند در مناطق آزاد شده پیاده شود. آیا ما طرح روشنى براى تحقق و اعمال دمکراسى انقالبى و دادن حق حاکمیت به 
مردم محروم کردستان داریم و در جریان پیاده کردن آن هستیم یا نه؟ این آن سمتگیرى اساسى است که کومه له باید در این کنگره 
اتخاذ کند و آن هم نه صرفا به صورت قطعنامه ها، بلکه به صورت یک جهت گیرى در کلیه وجوه کار، در شیوه برخورد به مسائل 

تشکیالتى، در شیوه برخورد به مسائل تاکتیکى و در شیوه برخورد به کار سیاسى توده اى و تبلیغ و ترویج. 

مساله استقرار دمکراسى انقالبى به طور حتم ما را از احزاب غیر پرولترى در کردستان متمایز خواهد کرد و خود مبنایى خواهد 
شد براى رشد کومه له به عنوان مدافع پیگیر منافع کارگران و زحمتکشانى که اکثریت عظیم جمعیت مناطق آزاد شده را تشکیل 

میدهند. 

استقرار حاکمیت دمکراتیک به اعتبار خود امر بسیار مهمى است. اما باید یک مابه ازاء اقتصادى، رفاهى و فرهنگى داشته باشد. 
آزادى باید یک معنى مادى و اقتصادى هم پیدا کند. آزادى، به این معنى که مردم آزادند اما از آزادیشان هیچ نتیجه ملموس در 
زندگى عملى خود نمیگیرند، براى عموم مردم انگیزه ضعیفى براى مبارزه است. انگیزه اى که شاید براى انقالبیون کافى باشد اما 
براى تداوم مبارزه توده هاى وسیع مردم کافى نیست. لذا فکر میکنم جنبه سیاسى و جنبه اقتصادى، رفاهى و فرهنگى همه باید 
مد نظر باشند. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ارتقاء آگاهى توده هاى مردم از دستآوردهاى تمدنى که به هر حال در خارج 
کردستان رشد میکند و... اینها جنبه هایى از محتواى واقعى اداره امور کردستان است. بحث ابدا بر سر این نیست که کومه له خود 

دست بکار شود و رأسا یک سلسله خواستها و یک سلسله حدنصاب هاى اقتصاى و رفاهى را براى مردم متحقق بکند. 

اوال این از کومه له بر نمیآید و قرار هم نیست برآید، و ثانیا نکته اصلى بحث من ابدا این نیست. بحث من اساسا بر سر آزاد کردن 
نیروى خود توده هاى مردمى است که نمیدانند میتوانند از زندگى فعلى خود بهتر زندگى کنند، نمیدانند که میتوانند در سرنوشت 
خود آزادانه دخالت کنند و آینده خود را آزادانه بسازند. این هدف برنامه ما است. هدفى که گاه در البالى مبارزات طوالنى و 
شدید نظامى و سیاسى و بحث هاى تئوریک و سیاسى کمرنگ و فراموش میشود. فراموش میشود که هدف از این همه تالش و 

مبارزه باالرفتن سطح زندگى مادى و معنوى توده هاست. 

اما چرا میگویم اینها مسائل جدیدى نیست، بلکه همان مسائل قدیم است که با سطح باالترى ارتقاء پیدا کرده است؟ زیرا مساله 
میدهد.  را تشکیل  ما  قدیمى  مسائل  ریشه اى تر  حل  کلى  چهارچوب  شد،  گفته  که  معنایى  به  اداره امور  و  دمکراتیک  حاکمیت 
مسائلى نظیر رشد نفوذ توده اى، پیشروى هاى نظامى، گسترش نیروى پیشمرگه، تقویت نیروهاى مسلح هوادار و نیروهاى مقاومت 
محلى، اینها همه مسائل قدیمند که در پرتو درك اهمیت مساله حاکمیت دمکراتیک میتوان به طرز ریشه اى ترى به آن برخورد 
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نمود. توده زحمتکش کرد آنگاه به معنى واقعى کلمه برمیخیزد و به نیروى پیشمرگ میپیوندد و در مقیاس ده ها هزار -  از این 
چندین صدهزار نفرى که در کردستان زندگى میکنند -  دست به اسلحه میبرند و نه تنها در مقابل رژیم میایستد، بلکه یک ارتش 
وسیع توده اى تشکیل میدهد، که بداند مشخصا از چه چیز دفاع میکند و براى چه چیز میجنگد. و این دانستن صرفا یک دانستن 
نظرى و تئوریک نیست، بلکه باید بداند که از دستآورهاى ملموس معینى دفاع میکند. باید بداند که حاکمیت رژیم مترادف با از 
دست رفتن چه چیز است. باید بداند که حاکمیت ارتش یعنى لغو شوراها. حاکمیت ارتش یعنى بسته شدن مدارس انقالبى و 
درمانگاهها. حاکمیت ارتش یعنى سرکوب و از کف رفتن دستآوردهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى که دمکراسى انقالبى با خود 
ببار آورده است. الاقل باید بداند که حاکم شدن رژیم جمهورى اسالمى در کردستان و یا آزاد نشدن کردستان مترادف با از دست 
رفتن حق او براى تغییر زندگى خودش است. این به نظر من کلید اساسى حل قطعى مسائل قدیم، حتى مسائل نظامى است. اگر 
توده محروم کرد معنى واقعى آزادى و مبارزه براى بهبود سطح زندگى و فرهنگ و رفاهش در چهارچوب این آزادى را به چشم 
ببیند، و اگر نمونه و گوشه هایى از آن جمهورى انقالبى که مورد نظر ما است را تجربه کند، آنگاه ما به آن ارتش توده اى که شرط 

آزاد کردن شهرها هم هست نزدیک شده ایم. 

قطعا نمیخواهم خوشبینى و ذهنى گرایى به خرج بدهم. همانطور که گفتم من اینجا از لزوم جهت گیرى کومه له صحبت میکنم. 
در شرایط محاصره اقتصادى و حمالت مداوم ارتش (ارتشى که زرادخانه شاه را به ارث برده است و از هر سو کمکش میکنند) 
و در مقابل خونریزترین رژیم و ارتش که این کشور در چندین سال اخیر تجربه کرده است، رژیمى که قساوت را به حد اعال 
رسانده است، در این شرایط طبعا تحقق حتى دو بند از سى چهل بند برنامه حداقل ما کار بینهایت دشوارى است. اما مساله، 
همانطور که اشاره شد، بر سر آزاد کردن نیروى بالقوه عظیم خود توده ها است. مساله بر سر فعال کردن ابتکار خود توده ها به 
رهبرى کومه له است. این شاید از کومه له انرژى بیشترى بطلبد، قطعا میطلبد. این احتیاج به وجود کادرهایى دارد که از نظر سیاسى 
پرحوصله اند، در بیدار کردن مردم ذیعالقه اند و به مسائل آنها بى تفاوت برخورد نمیکنند. این همچنین میتواند زمینه اى براى رشد 
مجدد اکونومیسم و دنباله روى باشد. اما کومه له میتواند بر اینها فائق بیاید. بویژه خطر اکونومیسم را با توجه به سه سال تجربه 
مبارزه آشکار در کردستان، میتوان پاسخ گفت. کومه له امروز برنامه دارد، و این بار براى دنباله روى از توده ها به سوى آنها نمیرود 
و به آنها برخورد نمیکند. کومه له امروز برنامه دارد و لذا براى بیدار کردن توده ها به سوى آنها میرود و میداند باید آنها را در چه 

جهت معینى به حرکت درآورد. 

به هر حال من این بخش گفته هایم را جمعبندى میکنم. من از یک سمتگیرى در کومه له صحبت کردم. این یک جهت گیرى 
در جهت منحصر نکردن مبارزه در کردستان به مبارزه تشکیالتى-  سیاسى و تشکیالتى-  نظامى و بعضا کار در میان هواداران 
تشکیالتى، در جهت فراتر رفتن از این مبارزه و تالش براى تحقق حق حاکمیت مردم در کردستان، بیدار کردن ابتکار آنان در 
بهبود بخشیدن به زندگیشان است. امروز وقتى ارتش دهى را به اصطالح پاکسازى میکند و یا در آنجا مستقر میشود، باید از خود 
بپرسیم که فرداى آن روز اهالى محروم روستا مشخصا چه چیز را از دست داده اند. اگر صرفا احساسات ملى شان جریحه دار نشده 
باشد، چه چیز دیگرى دارند که به آن اعتراض کنند. ظلم هایى که ارتش خواهد کرد؟ اما این ترس از بدتر شدن اوضاع است و 
نه نگرانى براى آنچه از دست خواهند داد. در روستاهایى که کومه له زیاد کار کرده، در روستاهایى که بهترین روشنفکران انقالبى 
کردستان مدتها در آنجا متمرکز بوده و زندگى کرده اند و با توده ها جوشیده اند، طبعا تغییراتى که گفتیم انجام آن باید جهت گیرى 
کومه له را تشکیل بدهد، خودبخود و یا به همت و ابتکار بخشى از تشکیالت کومه له بوجود آمده است. بــِـنــکه ها بوجود آمده 
اند، در بعضى موارد شوراها تشکیل شده اند و یا مدارس دائر شده اند. اما این ناکافى است. یعنى مثال بهترین صد نفر کرد انقالبى 
این کشور در دره اى مستقر باشند و زندگى و کار کنند و در نهایت بعد از دو یا سه سال جامعه مقدار معینى تکان بخورد. این 
ـَــل و دسته پیشمرگه عنصر فعالى باشد براى آگاه کردن مردم روستا به  تغییرات نباید در این مقیاس انجام بشوند، بلکه باید هر پـ
جامعه و زندگى نوینى که باید بخواهند و براى آن مبارزه کنند. این آن جهت گیرى است که به نظر من در گزارش سیاسى هیات 
مرکزى وجود داشت و نشان میدهد که کومه له خود به این ضرورت رسیده است و من صرفا براى طرح کلى تر مساله بر آن تاکید 
کردم. دستور جلسات کنگره نشان میدهد که کنگره نیز میکوشد این جهت گیرى را داشته باشد. بحث طرح خودمختارى، بحث 
شوراها و مساله حاکمیت و بحث بنکه ها و تشکل هاى توده اى، محتواى این مباحث چیزى جز روشن کردن خواستهاى ما در قبال 
کردستان و چگونگى اداره آن نیست. ما به سهم خود با اشتیاق منتظر نتیجه گیرى از این بحث ها هستیم. به چند دلیل: اول اینکه 
معتقدیم روشن شدن این مسائل جنبش را در کردستان به سرعت رشد میدهد. و ما طبعا به عنوان کمونیستهاى این کشور مشتاقیم 
که جنبش انقالبى در کردستان رشد کند. دیگر اینکه ما -  به عنوان کمونیستهاى ملت ستمگر -  امکان مییابیم به تبلیغاتمان در 
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دفاع از جنبش انقالبى خلق کرد خصلت مشخص ترى بدهیم و بتوانیم در برابر مواضع متزلزل خرده بورژوازى روشن تر بگوییم 
که چه چیز باید در کردستان مستقر شود و ما از چه چیز دفاع میکنیم. بطور کلى این به ما ابزار بهترى براى سازماندهى حمایت 
از جنبش انقالبى خلق کرد میدهد. تبلیغاتى که در خارج کردستان میشود، حول این مساله دور میزند که "کردها تجزیه طلبند" و 
پاسخ میگیرد که "نخیر نیستند "!تبلیغات کاذبى که پاسخ درستى هم نمیگیرد. این بحث ها به ما امکان میدهد که نه تنها به روشنى 
بگوییم که از حق تعیین سرنوشت بدون قید و شرط دفاع میکنیم، بلکه توضیح بدهیم که خلق کرد دقیقا چه میخواهد و بخصوص 
کارگران و زحمتکشان کرد چه میخواهند و چرا مبارزه میکنند. اگر فردا در کردستان رفراندوم آزادى انجام شود، خلق کرد چه 
چیز را مستقر میکند؟ چه نمونه هایى از خواست خود بدست داده و چه چیز راضى اش میکند. این بر توده هاى کارگر و زحمتکش 

در خارج کردستان اثر مثبتى میگذارد. 

قبل از آن که بحث درباره سمت گیرى کومه له در جنبش مقاومت را تمام کنم، الزم است یکبار دیگر بر موضع کمونیست هاى 
انقالبى ایران بطور کلى و بویژه به موضعى که کمونیستهاى خارج کردستان باید در قبال جنبش در کردستان داشته باشند، تاکید 
کنم. ما به عنوان یک سازمان و همه لنینیست ها به عنوان یک وظیفه، همیشه از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، به آزادانه ترین 
وجه از جمله با جدایى و تشکیل دولت مستقل دفاع کرده ایم. ما میگوییم این حق ملت تحت ستم است که آزادانه تصمیم بگیرد 
جدایى باشد، ما از این حق دفاع میکنیم. "از این حق دفاع میکنیم "معنى  که چگونه میخواهد زندگى کند. حتى اگر خواهان 
مشخصى دارد. معنایش این است که ما در مقابل هر نیرویى که بخواهد این حق را از ملت کرد سلب کند، عمال میایستیم. جنبش 
کمونیستى ایران موظف است با رژیمى که جنبش انقالبى خلق کرد و مبارزه براى حق تعیین سرنوشت را در کردستان سرکوب 

میکند مبارزه عملى بکند و نه صرفا لفظى. 

دفاع ما از حق تعیین سرنوشت یک موضع اخالقى، انسان دوستانه و یا تاکتیکى نیست. ما از حق تعیین سرنوشت دفاع میکنیم زیرا 
معتقدیم این به منافع دراز مدت طبقه کارگر بیشتر کمک میکند. کمونیستها ناسیونالیست نیستند، ولى از ناسیونالیسِم ملت تحت 
ستم حمایت میکنند، زیرا معتقدند تنها با رفع این ستم ملى -  با تحقق حق تعیین سرنوشت -  میتوان شرایطى را فراهم آورد که 
کارگران و زحمتکشان آن ملت به منافع دراز مدت خود پى ببرند و دست بکار تحقق آن بشوند. بنابراین دفاع ما، دفاعى انسان 
دوستانه نیست، از روى رفاقت انقالبى نیست، از روى آگاهى به منافع دراز مدت طبقه کارگر است و این همواره جزء الیتجزاى 

موضع لنینى در مورد حق تعیین سرنوشت بوده است. 

اما این در عین حال معنایش این نیست که خودمان خواستار جدایى هستیم (این بحث براى کومه له روشن است و نشریه پیشرو 
مقاله خیلى دقیقى درباره این مساله داشت). ما خواستار جدایى نیستیم، ما از حق خلق کرد براى تعیین سرنوشت براى تعیین 
سرنوشت خود، حتى جدایى، دفاع میکنیم. ولى خودمان به او جدایى را توصیه نمیکنیم. بر عکس ما خواستار اتحاد داوطلبانه ملل 
ساکن ایران با یکدیگر هستیم و این را هم از نقطه نظر منافع طبقه کارگر استنتاج کرده ایم. ما میخواهیم طبقه کارگر ایران شکافهاى 
درونى اش را از بین ببرد و یک کل یکپارچه شود که بتواند انقالب خود را بر علیه بورژوازى کل کشور به ثمر برساند. شکافهاى 
قومى، مذهبى و ملى طبقه کارگر را تضعیف میکنند. از این رو ما از یکسو خواستار آنیم که مبانى تاریخى و بورژوایى این شکافها 
از بین برود و این ستمها رفع شود، و از سوى دیگر در عین حال میخواهیم اتحاد داوطلبانه ملل تامین شود. طبقه کارگر هیچ 
نفعى در ستمگرى ملى ندارد و هیچ عالقه اى به تداوم ستمگرى ملى که بورژوازى براى او به ارث گذاشته است نخواهد داشت. 
بنابراین جاى هیچ شکى نیست که کمونیستهاى ایران از حق تعیین سرنوشت خلق کرد بدون قید و شرط دفاع میکنند. این را ما 
در برنامه خود که یکسال قبل منتشر شده است، و در پلمیک هاى سیاسى که قبل از آن با نیروهاى جنبش کمونیستى ایران بطور 
کلى داشته ایم، بیان کرده ایم. این ما را در برابر جنبشى که در مقابل تهدیدهاى بورژوازى عقب نشسته بود و از به اصطالح اتهام 
تجزبه طلبى ترسیده بود، و تمام دفاعى که میکرد این بود که بگوید "خیر کردها تجزیه طلب نیستند"، بیان کردیم. ما گفتیم حتى 
اگر تجزیه طلب باشند نیز ما از آنها دفاع میکنیم. این در پلمیک هاى ما هست و جنبش کمونیستى باید این موضع را اتخاذ کند. 
امروز جنبش کمونیستى تا حدود زیادى گرایش هاى سوسیال شووینیستى خود را کنار گذاشته است. نمیتواند نگذارد -  وقتى 
که نبض انقالب براى دوره اى طوالنى در کردستان میطپیده است. دوره اى که سازمانهاى پوپولیست، سازمانهاى رادیکال خرده 
بورژوایى تحت نام سوسیالیسم فعالیت میکردند، از تهران براى خلق کرد تصمیم میگرفتند، به وضوح گذشته است. به دالئل 
متعدد، امروز جنبش کمونیستى کامال این استعداد را دارد که بر روى موضع لنینى حق ملل استوار بایستد و در برنامه و پراتیکش 

به آن پایبند باشد. 
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نکته دیگر اینکه برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت به معنى القیدى نسبت به اینکه خلق کرد چه سرنوشتى براى خود انتخاب 
میکند نیست. ما، به عنوان کمونیستهاى ایران عالقه داریم که خلق کرد در پرتو حقى که کسب میکند بهترین سرنوشت را براى 
خود انتخاب کند. به این منظور و عالوه بر تبلیغات عمومى مان) که باید تابع تبلیغات بخش پرولترى جنبش انقالبى در کردستان 
باشد) تماس ارگانیک و مستقیمى نیز با پرولتاریاى ملت تحت ستم -  در این مورد کردستان  - داشته باشیم. مبارزه ایدئولوژیک 
در این چهارچوب به نظر ما مجاز است. ما میتوانیم مدتها بحث کنیم که مثال این یا آن گوشه بحث شما درباره محتواى حق 
تعیین سرنوشت نادرست است. این حق ما است که در درون جنبش کمونیستى با بخش کمونیست جنبش مقاومت براى دقیق تر 
کردن مواضع انقالبى در مورد محتواى حق تعیین سرنوشت مبارزه ایدئولوژیک بکنیم. و در این مبارزه ایدئولوژیک همواره صدق 
نمیکند که مثال بخش کردستان (پرولتاریاى انقالبى کردستان، بخش کمونیست جنبش انقالبى در کردستان) از فرمولبندى درست 
مساله دفاع میکند و کمونیستهاى خارج از کردستان از فرمولبندى غلط. یا مثال بخش کرد (کمونیستهاى کرد (میکوشند مبارزه ملى 
را بر مبارزه طبقاتى سراسرى ارجحیت بدهند و بخش غیر کرد) کمونیستهاى غیر کرد) مبارزه ملى را تحت الشعاع مبارزه طبقاتى 
سراسرى قرار میدهد و سعى میکند مبارزه ملى را در نزد کمونیستهاى کرد کمرنگ کند. ابدا چنین نیست. نمونه ملموسى وجود 
دارد. این از قطعنامه کنگره دوم کومه له پیداست. خود ما -  که واضح است کمونیستهاى غیر کرد هستیم -  در مقابل قطعنامه هاى 
کنگره دوم کومه له در مورد مساله ملى هشدار دادیم که این موضع به بى تفاوتى در قبال جنبش خلق کرد و تضعیف مبارزه ملى 
در کردستان میانجامد. ما این را در مقابل مصوبات کنگره دوم کومه له، که بخش انقالبى و پیگیر جنبش مقاومت است، هشدار 
دادیم. بنابراین این خود یک نگرش ناسیونالیستى است که فکر کنیم الزاما بهترین مباحثات و درست ترین مواضع در قبال جنبش 

ملى، اتوماتیک از خود کردستان بیرون میآید و جنبش کمونیستى در این زمینه حرفى براى گفتن ندارد. 

موضع لنینى حق ملل در تعیین سرنوشت تنها موضع اصولى است. تبلیغات جنبش کمونیستى سراسرى و همینطور رابطه اش با 
سازمانهاى سیاسى در کردستان، حساس و ظریف است. بخصوص از این نظر که تبلیغات ما در خارج کردستان نباید در جنبش 
مقاومت تفرقه انگیزى کند. بخش کمونیستى جنبش مقاومت حق دارد که به هر اپوزیسیونى در کردستان بتازد. اما ما الزاما این حق 
را نداریم، و اگر داشته باشیم تنها با تایید بخش کمونیستى این جنبش، کومه له، میتوانیم در مقابل جریانات بورژوایى در کردستان 
سهم خود را ادا کنیم. این موضع پیشرفت جنبش ملى، رفع ستم ملى و همینطور همبستگى طبقه کارگر ایران را تضمین میکند. در 
عین حال شرایط کردستان شرایط ویژه اى است. یکى از مهمترین ویژگى ها شاید این باشد که در اینجا یک ملت تمام عیار توسط 
یک ملت تمام عیار دیگر تحت ستم قرار نگرفته است. بلکه ما با ملتى روبرو هستیم که چند پاره شده است. مسائلش با مسائل 
کشورهاى مختلف گره خورده است و باید که در چهارچوب مسائل کشورهاى مختلف به پیش برده شود. ما معتقدیم که جنبش 
کمونیستى در کردستان قطعا باید به حزب کمونیست ایران تعلق داشته باشد. این به اعتقاد ما براى پرولتاریاى انقالبى بهتر است. 
اما ویژگى فوق الذکر به این معنى است که بخش کردستان جنبش کمونیستى ایران باید تا حدود زیادى در تصمیم گیرى هایش، 
در قبال احزاب غیر پرولترى در منطقه فعالیتش و با احزاب کرد در کشورهاى دیگر، خودمختار باشد. ما اعتقاد نداریم که سیاست 
حزبى در کردستان بتواند صرفا از باال از جانب مرکزیت حزب کمونیست ایران به بخش کردستان حزب دیکته گردد. این هم 

گوشه دیگرى از موضع لنینى در مورد حق ملل است. 

من سخنم را اینجا کوتاه میکنم و فکر میکنم با توجه به بحث هایى که در پیشرو منتشر شده و با توجه به برنامه مشترك، موضع 
کمونیستى در قبال حق تعیین سرنوشت روشن باشد. ما مشتاقیم که بحث هاى شما به نتیجه انقالبى و پربارى برسد و به ویژه 
محتواى خواست حق تعیین سرنوشت را که امروز به صورت خودمختارى بیان میشود، بدقت روشن کند تا ما و همه نیروهاى 
میکند و بتوانیم  کردستان و نماینده او، محتواى حق تعیین سرنوشت را چگونه تعیین  پرولتاریاى  جنبش کمونیستى بدانیم که 

تبلیغات خود را در کشور بر مبناى آن قرار دهیم. 

در مورد سمت گیرى اول صحبت کردم و صحبت بیش از این را در صورت لزوم به بحث هاى حاشیه کنگره واگذار میکنم. اما 
سمت گیرى دوم، که به همان درجه اولى حیاتى است، جهت گیرى کومه له براى احراز جایگاه واقعى خود در جنبش کمونیستى 
و اداى سهم واقعى خود در رهبرى طبقه کارگر سراسر ایران و انقالب در کل کشور است. ما میگوییم کومه له باید نقش ویژه اى 
در این زمینه بر عهده بگیرد و شیوه برخوردش به مسائل مبارزه نشان میدهد که قابلیت ایفاى این نقش را دارد. این بحث را بازتر 

کنیم: 
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انقالب ایران از همان پیش از قیام از نقطه نظر کار کمونیستها یک ویژگى خاص داشت. آن ویژگى این بود که در حالى که چه 
از نظر نظرى و چه از نظر عملى، چه از نظر تئوریک و چه از لحاظ شرایط عینى، انقالبى بود که نمیتوانست بدون رهبرى طبقه 
کارگر به پیروزى رسد، طبقه کارگر خود طبقه اى متشکل نبود و حزب کمونیستى که منافع او را در این انقالب نمایندگى کند 
وجود نداشت -  و هنوز وجود ندارد. انقالب زنده است و براى حیاتش نیاز به تشکیل حزب کمونیست دارد، نیاز به تشدید مبارزه 
کمونیستها براى کسب رهبرى جنبش انقالبى دارد و در عین حال از همه اینها محروم است. باید فکرى به حال مساله کرد. باید 
در عین حال به مسائل یک انقالب زنده و موجود پاسخگو بود و هم ابزار پاسخگویى به مسائل این انقالب به معنى واقعى کلمه، 
یعنى حزب کمونیست، را بوجود آورد. این آن ویژگى است که مهر خود را به تمام فعالیت هاى ما در سه سال گذشته کوبیده است. 
داشتن حزب الزمه پاسخگویى به مسائل انقالب است، اما انقالب خود بدون پرولتاریاى متشکل به پیش میرود و نیازمند رهبرى 
است. چه باید کرد؟ پاسخ واضح است. باید این دو وظیفه، یعنى پاسخگویى به مسائل موجود انقالب و وظیفه ساختن حزب را 
همزمان و در پروسه هاى متکى به هم به پیش برد و از دستآورهاى هر فعالیت در هر یک از این عرصه ها براى پیشبرد مبارزه در 
عرصه دیگر استفاده کرد. مساله حزب مشکل ما بوده است و به اعتقاد ما تا این مساله را به معنى واقعى کلمه حل نکنیم، نمیتوانیم 

از پیروزى کامل و تمام عیار این انقالب صحبت کنیم. 

در این سه سال موانع مهمى بر سر راه حزب وجود داشته است که همه به سهم خود سعى کرده ایم با آنها مبارزه کنیم و از سر 
راهمان برداریم. بطور کلى میتوان گفت این موانع عبارت بودند از: اول موانع ایدئولوژیک و برنامه اى -  حاکمیت رویزیونیسم در 
اشکال مختلف بر جنبش کمونیستى؛ دوم فقدان سنت هاى مبارزه متشکل در درون جنبش کارگرى (طبعا وقتى از فقدان صحبت 
میکنیم، نسبى میگوییم). نبود طبقه کارگرى که سنت هاى پایه اى مبارزه متشکل را در درون خود به وجود آورده باشد و بتواند در 
صحنه انقالب مستقل ظاهر شود. و باالخره تأثیر متقابل این دو عامل، خود را به صورت وجود یک جنبش کمونیستى نشان میداد 
که در واقع از جریانات سیاسى متشکل از روشنفکران انقالبِى عمدتا متفرق و بدون پیوند واقعى با بخش پیشتاز جنبش کارگرى، 

تشکیل شده بود. باید با این موانع مبارزه میشد و در عرصه هاى معینى این مبارزه انجام شده است. 

ما از ابتدا گفته ایم شرط الزم فائق آمدن بر این مشکالت، قبل از هر چیز برافراشتن یک برنامه لنینى است. برنامه اى که حاصل 
مبارزه ایدئولوژیک خالق ما بر علیه اشکال مختلف رویزیونیسم در جنبش کمونیستى ایران باشد. برنامه اى که دستآوردهاى این 
مبارزه را تثبیت کند و پرچم آن را بصورت یک برنامه عمل بلند کند. باید پرچم این برنامه را، بویژه در برابر رویزیونیسم پوپولیستى 
که بخش پیگیرتر جنبش کمونیستى را در خودش اسیر کرده بود بلند میکردیم) اشکال دیگر رویزیونیسم به موقع خودش اهمیتى 
حیاتى پیدا میکند).و با کمک و به اتکاء این برنامه (یا درست تر بگوییم این دیدگاههاى برنامه اى -  چرا که هدف ما نباید به تدوین 
یک جزوه منحصر شود) مبارزه مستقل براى سازماندهى جنبش کارگرى را چه در شکل توده اى و در شکل حزبى و کمونیستى به 
پیش ببریم. حزب حاصل چنین برنامه اى خواهد بود، بعالوه پیوند ایده هاى این برنامه، و نیروهاى مدافع این برنامه با بخش مؤثرى 
از جنبش کارگرى ایران و رهبران عملى طبقه کارگر -  امرى که خود حاصل مبارزه تبلیغى، ترویجى و تشکیالتى معینى است. 

امروز همه میدانیم که مبارزه براى این برنامه به چه نتیجه اى رسیده است: برنامه مشترك کومه له و ما. ما اعتقاد راسخ داریم که این 
برنامه میتواند متن برنامه حزبى باشد. و امیدواریم کنگره به اتفاق آراء این برنامه را تصویب کند. اما در عین حال اعالم میکنیم که 
تصویب این برنامه نه تنها پیایان کار نیست، بلکه کار ما تازه شروع میشود. ما براى پیشبرد مبارزه ابزارى الزم داشتیم و اکنون تازه 
این ابزار را ساخته ایم و تازه بکار گرفتنش را شروع میکنیم. بنابراین مساله بر سر استفاده از آن به عنوان یک ابزار انقالبى براى 
سازماندهى طبقه کارگر، بردن ایده هاى کمونیستى به درون جنبش کارگرى و بر مبناى آن احراز رهبرى طبقه کارگر در جنبش 
انقالبى است. پس سمتگیرى که ما از کنگره کومه له انتظار داریم، صرفا تصویب این برنامه نیست. پس فردا نتیجه کار معلوم میشود 
که آیا برنامه تصویب شده است یا خیر. سمتگیرى مورد نظر ما اینست که کومه له این برنامه را پس از تصویب به عنوان یک ابزار 
بنگرد، و نه به عنوان سندى براى تزیین اتاق مبارزه و یا جام پیروزى در یک مسابقه. این سمتگیرى باید خود را در تمام عرصه هاى 
فعالیت ما نشان بدهد. این برنامه باید ابزارى بشود براى تبلیغ ما، براى ترویج ما، براى سازماندهى ما، براى فراتر رفتن ما از جنبش 
انقالبى خلق کرد و پاسخگویى به نیازهاى کل طبقه کارگر، براى سازماندهى مبارزه ایدئولوژیک خالق با انحرافاتى که هنوز پس 
از تدوین و تصویب این برنامه در جنبش کمونیستى و حتى در درون دو سازمان وجود خواهد داشت. این سمتگیرى صرفا با 
تصویب برنامه خود را نشان نمیدهد، بلکه با داشتن دید روشن از کاربرد این برنامه خود را نشان میدهد. ما مطمئنیم کومه له به 

برنامه چنین برخوردى دارد و مشتاقانه خواستار این هستیم که کنگره نیز این سمتگیرى را در کومه له تثبیت کند. 
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بر مبناى این برنامه باید قبل از هر چیز (نه الزاما از نظر زمانى) مبارزه علیه اشکال مختلف رویزیونیسم را به پیش برد و به ثمر 
رساند. رویزیونیسم پوپولیستى اکنون در ایران بشدت ضعیف شده است، اما به نظر ما کارش تمام نشده است. اوال از نظر تئوریک 
و از نظر پلمیک تئوریک-  سیاسى، احتیاج به یک تیر خالص دارد و باید برنامه یکبار دیگر و این بار از موضع قدرت خود را به 
تمام جریانات پوپولیست تحمیل کند. اما نسبت به یک نکته باید هوشیار بود. اختناقى که اکنون در ایران حاکم است، زمینه هاى 
رشد مجدد رویزیونیسم پوپولیستى را در اشکال جدید و حتى در قالب تشکیالتى جدید بوجود میآورد. چرا؟ زیرا اختناق و 
سرکوب دیکتاتورى مرز آرمانهاى دمکراتیک طبقاتى طبقه کارگر را با آرمانهاى دمکراتیک اقشار دیگر مخدوش میکند. اگر به 
یاد داشته باشید، بعد از قیام بهمن دمکراسى انقالبى معناى خاصى به خود گرفته بود. معنایش این شده بود که آیا توده هاى مردم 
اسلحه ها را پس بدهند یا نه) تسلیح عمومى، به آن صورت خودبخودى که بوجود آمده بود، برقرار باشد یا نه(، معنایش این 
شده بود که آیا شوراها ارگانهاى تعیین کننده جامعه هستند یا باید قدرت خود را به شوراى انقالب و مجلس خبرگان بسپارند. 
در آن زمان بحثهایى این چنین پایه اى درباره محتواى دمکراسى اى که باید در ایران برقرار باشد بین طبقات مختلف و نمایندگان 
فکرى شان در جریان بود. امروز را نگاه کنیم، امروز مساله دمکراسى به چه چیز تبدیل شده: این که آیا میشود باالخره جمهورى 
اسالمى را سرنگون کرد -  حال هر چه میخواهد جاى آن را بگیرد، رژیمى بیاید که الاقل آخوندى نباشد، رژیمى بیاید که الاقل 
حجاب را اجبارى نکند، رژیمى بیاید که الاقل هر روز 050 نفر را نکشد، 5 نفر از رهبران را بکشد! خیلى ها به این میگویند 
آزادیخواهى! در نظر توده وسیعى از مردم مسائل دمکراسى، آن مسائل پایه اى که دمکراسى کارگرى، دمکراسى پیگیر پرولترى و 
دمکراسى انقالبى را از لیبرالیسم بورژوایى تفکیک میکرد -  و دو سه ماه پس از قیام شاهد طرح این مسائل بود -  دوباره مخدوش 
شده است. پوپولیسم هم چیزى جز این نیست. پوپولیسم یعنى از زاویه منافع عموم خلق پا به مبارزه گذاشتن و وقتى واقعیت 
عینى منافع عموم خلق را در نظر خود عموم خلق شدیدا به هم نزدیک میکند، پوپولیسم مبنایى براى رشد پیدا میکند. ما معتقدیم 
اشکال پوپولیستى جدید حتما و بطور اجتناب ناپذیر بوجود خواهد آمد. اما این بار مانند بار قبل نیست. ما باید تضمین کنیم که 
پوپولیسم این بار با یک جریان مارکسیسم انقالبى که استقالل طبقه کارگر را در قبال همه این گرایشاتى که میل به مخدوش کردن 
مسائل مبارزات دمکراتیک دارند، حفظ میکند، مواجه باشد. ما به ابزار این کار مسلحیم، و اولین استفاده استفاده ابزارى برنامه، 

حفظ استقالل طبقه کارگر در دوره جدیدى از مبارزه احتماال آشکارى است که در انتظار ماست. 

گذشته از رویزیونیسم پوپولیستى، ما اکنون عمال میرویم تا با رویزیونیسم مدرن (خروشچفى) در عرصه عملى مبارزه روبرو شویم. 
زیرا با در دست داشتن برنامه به مقیاس وسیع به جنبش کارگرى روى میآوریم و نفوذ این دومى ها در اینجا کمتر از پوپولیست ها 
نیست. و این تازه در شرایطى است که توده اى ها و اکثریتى ها بالفعل و بالفاصله مواضع خیانت آمیز ضد انقالبى و ضد کارگرى 
دارند. آنها با شوراهاى اسالمى و زرد و با انجمن هاى اسالمى و غیره پیوند دارند. آنها تا حدود زیادى در کارخانه ها منزوى اند اما 
به هر حال ایده هایى را در درون طبقه کارگر بسط و نشر میدهند (مانند آنکه در مقابل جنگ بیشتر باید کار کنیم...) که وجود این 
عناصر و ایده ها در درون طبقه کارگر بزودى براى ما عمال مساله میشود. باید پاسخگوى این باشیم. بخصوص این که به نظر ما 
جریاناتى مانند اقلیت و راه کارگر هرگز از این رویزیونیسم نبریده اند، اینها هم در عرصه فعالیت کارگرى ما هستند. پس مبارزه 

علیه رویزیونیسم، با اتکاء به برنامه، باید در جبهه هاى جدیدى نیز متمرکز شود. 

به دنبال برنامه، الزم است که نیروهاى وابسته به این برنامه نزدیکى متقابل خود را از نظر تاکتیکى و از نظر سبک کار تشکیالتى 
بیشتر کنند. برنامه خود زمینه مساعدى براى این امر فراهم میکند. وقتى نیروهاى مختلفى که به این برنامه تعلق دارند، یک بستر 
واحد فکرى و برنامه اى را در جامعه تشکیل دادند) و این نیروها فقط به دو تشکیالت منحصر نمیشود، و نفس اعالم برنامه، 
بخشهایى از سازمان پیکار و سازمان رزمندگان را به خود جلب خواهد کرد) آنگاه بسیارى از مسائلى را که قبال قابل حل و فصل 
نبود، میتوان حل و فصل کرد. مسائل تاکتیکى و تشکیالتى را باید به سرعت حل کرد و رهنمودهاى روشنى براى سازماندهى 

نیروهاى هوادار برنامه مشترك ارائه داد. 

به همین ترتیب باید بر مبناى این برنامه، و این نیروهاى سازمان یافته، در درون طبقه کارگر کار تشکیالتى، تبلیغى و ترویجى را 
به شیوه اى منظم و بلشویکى به پیش برد. مساله حزب از مساله درجه نفوذ ما در پیشروان طبقه و درجه تأثیر ما در جنبش کارگرى 
به معناى اخص و هدایت آن، جدا نیست. این در بطن خود مسائل تشکیالتى مهمى دارد: مساله سازماندهى کمونیستى و توده اى 

طبقه کارگر و متکى کردن جنبش کمونیستى به پیشروان سازمان یافته پرولتاریا. 
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مبناى  میتواند  برنامه  حداقل  بخش  یا  حداقل،  ما برنامه  اعتقاد  به  بود.  انقالب  پاسخگوى  برنامه  این  مبناى  بر  باید  باالخره  و 
سازماندهى آن اردوگاه دمکراسى انقالبى در جامعه باشد که باید جایگزین جمهورى اسالمى شود. همه رفقا و دوستانى که قبال 
صحبت کردند به این نکته اشاره کردند که باید بدیلى در مقابل جمهورى اسالمى قرار داد. این باید دمکراسى انقالبى باشد. و این 
دمکراسى انقالبى امروز باید پرچمش را در برنامه حداقل ما پیدا کند. به همان درجه اى که ما از نظر برنامه اى مستقل میشویم، به 
همان درجه امکان پیدا میکنیم به سمت توده هاى غیر پرولتر بیاییم. امروز که مشخصا روى پاى خود ایستاده ایم، برنامه مان و مبانى 
استقالل هویتمان روشن است، میتوانیم با استحکام بیشترى توده هاى غیر پرولتر را بسوى خود فرابخوانیم، و دمکراتهاى انقالبى را 
بسیج کنیم، بى آنکه نگران رشد انحرافات خرده بورژوایى در صفوف خود باشیم. باید اردوگاه دمکراسى انقالبى را حول خواست 

جمهورى انقالبى و نکات اصلى برنامه حداقل خود سازماندهى کنیم. و این برنامه ابزار این کار نیز هست. 

خالصه کنم. واضح است که چرا این سمتگیرى دوم، به سوى جنبش کمونیستى و مسائل سراسرى انقالب ایران، از جانب کومه له 
ضرورى است. زیرا کومه له مهمترین و با اعتبارترین نیروى کمونیستى در کشور و در نزد توده ها است. تنها سازمان کمونیستى 
است که داراى پایگاه توده اى است. تجربه فراوان و اعتبار زیادى در بین زحمتکشان این کشور دارد و دوما فکر میکنیم وجود 
کومه له براى پیشبرد این برنامه شدیدا ضرورى است. کومه له نمیتواند فعالترین عنصر پیشبرد این برنامه نباشد. بدون کومه له و حتى 

در صورت کم سهم ادا کردن کومه له، تحقق آنچه که گفتم قطعا فوق العاده دشوار است. 

الزم است چند کلمه راجع به دورنماى کار جنبش کمونیستى بگویم. به نظر ما، علیرغم این فشار و سرکوب و اختناقى که اکنون 
در ایران حکمفرما است؛ علیرغم این که هر روز بهترین رفقاى ما، رفقاى همه ما را دستگیر، زندان و اعدام میکنند و از مبارزه فعال 
انقالبى دور میسازند، دورنماى جنبش کمونیستى بسیار مثبت است. این درست است که ضربات زیادى به نیروهاى سیاسى خارج 
از کردستان و به ویژه به نیروهاى کمونیستى وارد آمده است. واقعا دوران سیاهى است. اما بقاى نیروهاى کمونیست در این دوران 
و ادامه مبارزه آنها خود گواه زنده بودن انقالب ما است، زنده بودن و دورنما داشتن جنبش کمونیستى ما است. ما اعتقاد داریم که 
دورنماى جنبش کمونیستى روشن است. نه این معنى که در طالع ما سعادت نوشته شده و حتما موفق میشویم، بلکه به این معنى 
که زمینه براى موفقیت ما آماده است، و حتى مصالح الزم براى اینکه راهمان را بشناسیم، قدمهایمان را تعریف کنیم، سازماندهى 
و سبک کارمان را تصحیح کنیم و پیش ببریم، اینها همه فراهم است. جنبش کمونیستى ایران دوران سختى را میگذراند. ولى این 
دوران سختى از مبارزه است، نه دوران انهدام، نه دوران عقب نشینى، نه دوران شکست. دوران سختى از مبارزه. مبارزه چیزى جز 
این نیست. مواجهه با مشکالت هر دوره و حل کردن مشکالت همان دوره. من فکر نمیکنم بتوان گفت جنبش کمونیستى ما رو 
به رکود است، رو به ضعف است، کامال برعکس. تقویت شده و کنگره سوم کومه له، برنامه مشترك و دستور جلسات کنگره، خود 
گواه این است که ما جلو رفته ایم. حتى اگر پلیس سیاسى و رژیم جمهورى اسالمى ده بار بیش از این به ما ضربه بزند، امروز دیگر 

دارد بذر حزب کاشته میشود. این قابل برگشت نیست و به نظر من همین دورنماى کار همه ما را روشن میکند. 

ما از موفقیت کنگره در صورتى که دو سمتگیرى اساسى بکند صحبت کردیم. ولى مستقل از اینها یک نکته به هر حال روشن 
است، و ما این را همیشه گفته ایم. کومه له تا همینجا، به عنوان یک سازمان، یک دستآورد عظیم براى جنبش کمونیستى ایران 
است. نه صرفا به این خاطر که سازمانى وسیع است، بلکه به خاطر این که پایگاه توده اى اش و نفوذ و اعتبارش را تا سر حد 
امکان به شیوه اى لنینى به دست آورده است. به خاطر اینکه متکى به انتقاد از خود لنینى بوده، به خاطر اینکه از سکتاریسم برى 
بوده، به خاطر اینکه به اپورتونیسم تشکیالتى در نغلطیده، به خاطر اینکه در اتکاء به توده ها پیشتاز بوده و ضمن تالش در اتکاء 
به سنت هاى بلشویکى، در یک جنبش توده اى پیشاهنگ بوده است. ما در برنامه خود، و نیز در برنامه مشترك، مدخلى داریم که 
در آن گفته شده است ما کمونیست ها توطئه نمیکنیم، ما به طبقه تکیه میکنیم و وجود مختلف مبارزه طبقه را سازمان میدهیم. ما 
معتقدیم طبقه کارگر به نیروى خود آزاد میشود. این روح کمونیسم است. به نظر من کومه له از این روح دور نبوده و اگر ما به 
کومه له و کنگره سوم امیدواریم، نه فقط به خاطر وضعیت جنبش انقالبى در کردستان، بلکه به خاطر این است که کومه له سمبل 
عملى و بالفعل آن شیوه برخوردى است که ما در سطح نظرى سه سال است در مقابل تفاله هاى تفکر و شیوه هاى کار توطئه گرانه 
و سکتاریستى خرده بورژوایى، تبلیغ کرده ایم. صداقت انقالبى همین است. شیوه هاى لنینى را در همه عرصه هاى مبارزه از تئورى 

تا تشکیالت، جستجو کردن و قدم به قدم آنها را یافتن. 

پس کومه له تا همینجا یک دستآورد است، و اگر به کنگره سوم امیدواریم به این خاطر است که کنگره سوم سازمانى اینچنین است 
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و میتواند بر این مبنا دستآوردهاى جدیدى را استوار کند. ما میخواهیم دستآوردهاى کومه له به جنبش کمونیستى ایران تعمیم داده 
شود. کومه له تا بحال چنین سازمانى بوده است و اگر پس از این هم نباشد، چیزى از اهمیت این دوره کم نمیکند. فقط مالمتى را 
بر ما اضافه میکند که چرا بعد از این صد سال، بعد از این دستآوردها در شیوه برخورد لنینى به امر مبارزه، ما نتوانستیم حزبى را 

پایه بگذاریم که از این دستآوردها در مقیاس وسیع استفاده کند و تاریخ بلشویسم را یکبار دیگر در ایران زنده کند. 

رفقا! 

من بار دیگر از طرف کلیه رفقاى سازمانى خود، به شما درود میفرستم و موفقیت کنگره را آرزو میکنم. 

این سخنرانى در مجموعه  "سرى اسناد کنگره سوم سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان (کومه له (تحت عنوان" متن سخنان نماینده 
اتحاد مبارزان کمونیست در جلسه افتتاحیه "در اردیبهشت ماه 1361 بصورت داخلى منتشر شده است.

نکاتى درباره 

وظایف تبلیغى کمونیستها در قبال جنبش انقالبى خلق کرد 
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از 28 مرداد خمینى تا کنون قریب 4 سال میگذرد و علیرغم تبلیغات ناشیانه و تکرارى جمهورى اسالمى مبنى بر قلع و قمع 
باصطالح "ضدانقالب" در کردستان، جنگ انقالبى در کردستان بر علیه نیروهاى سرکوبگر و جنایتکار جمهورى اسالمى با تمام 
قوا ادامه دارد. اگر در 28 مرداد 58 توهمات سیاسى وسیع در میان توده هاى مردم، مصلحت اندیشى و سازشکارى سازمانهاى 
خرده بورژوایى نظیر مجاهدین خلق و خوشرقصى هاى دلقکهاى سیاسى نظیر حزب توده و نیز سرکوب نشریات آزاد در ایران 
امکان میداد تا چند صباحى تبلیغات شووینیستى و مذهبى رژیم موثر افتد، زحمتکشان ایران بزودى، الاقل در خطوط کلى، به 
خصلت حق طلبانه مبارزه مسلحانه خلق کرد بر علیه جمهورى اسالمى پى بردند و تبلیغات حکومت بیش از پیش بر عکس خود 
و به عاملى براى رسوایى هر چه بیشتر این نوکران و مباشران تازه به دوران رسیده سرمایه و امپریالیسم در ایران بدل شد. آخر چه 
کسى است که عربده هاى یکسال قبل حکومت مبنى بر تارومار شدن نیروهاى جنبش مقاومت و اخبار "موثق" دولتى مبنى بر "فرار 
رهبران به مرزها" را بخاطر آورد و امروز از خبر "پیروزیهاى جدید" حضرات در چند کیلومترى بوکان و مهاباد به قهقهه نیفتد؟ 
چه کسى است که اخبار پى در پى مبنى بر قتل عامهاى رژیم در روستاهاى کردستان را بشنود و تائید وقیحانه این جنایات را از 
جانب خود رژیم شاهد باشد و با تمام وجود خواستار پیروزى قطعى و قاطع خلق کرد و برچیده شدن بساط جمهورى اسالمى 
نگردد؟ مردم ایران در این چند سال جمهورى اسالمى را بسیار خوب شناخته اند و تبلیغات کمونیستهاى ایران نیز، مگر در موارد 
استثنائى و در برابر بى اطالع ترین اقشار جامعه، لزومى ندارد که بر خنثى کردن این وجه تبلیغات حکومت مکث کند. در زمینه 
تبلیغى توجه و فعالیت کمونیستها باید عمدتا به توضیح مسائل سیاسى محورى و دورنماى واقعى این جنبش و شناساندن کومه له 
به مثابه نیروى پرولترى و پیشتاز در جنبش مقاومت معطوف شود. در این شماره به چند نکته اساسى که باید در تبلیغات ما ملحوظ 
شود میپردازیم و امیدواریم بتوانیم در شماره هاى بعد وجوه دیگر مبارزه انقالبى زنده اى را که امروز در کردستان جریان دارد حتى 

المقدور از زبان رهبران و فعالین خود این جنبش براى کارگران پیشرو ایران بشکافیم. 

1 )مسائل محورى جنبش انقالبى در کردستان کدامند؟
ملت کرد ملتى تحت ستم است که در اثر تجدید تقسیم جهان بین دول امپریالیستى بدنبال جنگ جهانى اول بین چهار کشور 
منطقه تجزیه شده و حق تشکیل دولت ملى از آن سلب گشته است. وجود ستم ملى همراه با وحشیانه ترین شیوه هاى سرکوب، 

عاملى براى عقب ماندگى اقتصادى و فرهنگى این ملت بوده است. 
  

"ملت کرد در کردستان ایران بارها علیه این ستمگرى ملى و بخاطر کسب حق تعیین سرنوشت به مبارزه برخاسته است. این 
مبارزات که مستقیما بر ضد حکومت دیکتاتورى مرکزى ایران متوجه بوده، در گذشته توسط رؤساى عشایر، شیخ ها و فئودالها 
و در دهه هاى اخیر توسط نیروهاى بورژوایى رهبرى میشده است. این نیروها در رابطه با رهبرى مبارزات ملى ناپیگیر و بعضا 

خیانتکار بوده و در کردستان نیز منافع زحمتکشان را پایمال کرده و آنان را مورد ستم قرار میدادند. 
  

اما اکنون با آمدن طبقه کارگر به عرصه مبارزه طبقاتى، دوره تاریخى رهبرى طبقات استثمارگر بر جنبش ملى کردستان جاى خود 
را به دوره اى داده است که در آن جنبش ملى-  دمکراتیک کردستان میتواند و باید به رهبرى طبقه کارگر به سرانجام برسد."

(.نقل از برنامه کومه له براى خودمختارى کردستان) 
  

بند فوق از برنامه کومه له براى خودمختارى کردستان به دو نکته اساسى اشاره دارد. اول آنکه جنبش ملى در کردستان جنبشى 
خاص خود  اجتماعى  عینى  پایه هاى  از  سازمان  و  حزب  و  شخصیت  آن  یا  این  اراده  خارج از  که  است  عادالنه  و  طلبانه  حق 
برخوردار است و لذا مادام که این پایه هاى عینى پابرجا هستند به اراده هیچ دولت و رژیم و ستادى از میان نمیرود. این جنبش 
جنبشى بر سر احقاق حقوق ابتدایى پایمال شده یک ملت است. مبارزه مسلحانه در کردستان شکل قهرآمیز مبارزه براى کسب 
حقوقى است که دولتهاى مرکزى در ایران یکى پس از دیگرى زیر پا گذاشته و سرکوب کرده اند. مادام که ملت کرد وجود دارد 
و به ستم ملى پایان داده نشده است، مبارزه دمکراتیک براى کسب حق تعیین سرنوشت در اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. 
دوم آنکه خصیصه دوره نوین جنبش انقالبى خلق کرد قرار گرفتن کارگران و زحمتکشان کردستان در رأس مبارزه براى حق تعیین 
سرنوشت است، و این مهمترین تحول در تاریخ مبارزات ملى در کردستان است. تحولى که از یکسو دورنماى پیروزى جنبش 
انقالبى خلق کرد و حل قطعى مساله ملى را بسیار مساعد میکند و از سوى دیگر انقالب در کردستان را مستقیما و عمیقا با جنبش 
انقالبى طبقه کارگر سراسر ایران پیوند میدهد. حضور پرولتاریا به عنوان نیروى محرکه اصلى و رهبر جنبش ملى در کردستان 
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امکان میدهد تا دامنه این جنبش از محدوده ایجاد تغییراتى در مناسبات سیاسى-  ادارى مردم کردستان با حکومت مرکزى فراتر 
رود و ایجاد تحوالتى اساسى در مناسبات اقتصادى در کردستان بنفع کارگران و زحمتکشان و نیز در تناسب قوا میان پرولتاریا و 

بورژوازى در کل کشور در چشم انداز این جنبش قرار گیرد. 
  

ارتباط تنگاتنگ جنبش انقالبى در کردستان با انقالب سراسرى کارگران و زحمتکشان ایران در چهار سال اخیر، اکنون کامال بثبوت 
رسیده است. دوره نوین جنبش انقالبى در کردستان خود در بطن انقالب سراسرى ایران شکل گرفت و سپس خود به یکى از 
اساسى ترین جبهه هاى تداوم انقالب بدل شد. جنبش انقالبى خلق کرد در طى سالهاى پس از قیام بارها تالشهاى ضد دمکراتیک و 
ضد کارگرى جمهورى اسالمى را براى نفى کامل دستاوردهاى دمکراتیک قیام بهمن و سرکوب آزادى در سراسر ایران خنثى کرده 
است، و درنده خویى جمهورى اسالمى در کردستان بیانگر درك این واقعیت از جانب رهبران جمهورى اسالمى و کارشناسان ریز 

و درشت منافع بورژوازى و امپریالیسم در ایران است. 
   

از  مستقل  و  ندارد  ملى  ستمگرى  در  نفعى  ایران هیچ  کارگر  طبقه  کردستانند.  در  انقالبى  جنبش  پیگیر  مدافعین  ایران  کارگران 
ترکیب نیروهاى سیاسى در کردستان بدون قید و شرط از حق ملت کرد در تعیین سرنوشت خویش دفاع میکند. دفاع بدون قید 
و شرط از حق تعیین سرنوشت معنایى جز احاله سرنوشت سیاسى کردستان به آراء آزاد ملت کرد ندارد. از نقطه نظر طبقه کارگر 
و کمونیستهاى ایران هرگونه دخالت نظامى و بوروکراتیک دولت مرکزى در ممانعت از اعمال اراده آزاد ملت کرد در امر تعیین 
شکل حکومتى خویش محکوم و مردود است و باید قاطعانه با آن مقابله شود. دفاع بدون قیدو شرط از حق تعیین سرنوشت 
یعنى محدود نکردن آزادى ملت کرد در تعیین شکل حاکمیت در کردستان و این بى تردید حق جدایى و تشکیل یک دولت 
مستقل را، در صورتیکه ملت کرد چنین اراده کند در بر میگیرد. ما باید توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش را با ضرورت دفاع 
بدون قید و شرط از حق تعیین سرنوشت آموزش دهیم. ما باید با همه اشکال تبلیغات شووینیستى و عظمت طلبانه بورژوازى و 
خرده بورژوازى ایران مقابله کنیم. ما باید تمام نیروها و احزابى را که مدعى دفاع از منافع خلق کردند اما حق تعیین سرنوشت را 
تنها با شرط و تبصره هایى نظیر "حفظ تمامیت ارضى و یکپارچگى ایران" تائید میکنند، به مثابه نیروهائى که از هم اکنون اتهامات 
شووینیستى خود را بر علیه خلق کرد در آینده تدارك میبینند و مقدمات لشکرکشى آتى خود را به کردستان فراهم میسازند در 
میان کارگران و زحمتکشان افشا و منزوى کنیم. کارگران انقالبى خواستار وحدت کلیه بخشهاى طبقه کارگر ایران در مبارزه براى 
دمکراسى و سوسیالیسم اند. طبقه کارگر ایران وحدت طلب است، اما تحمیل وحدت بطرق نظامى و بوروکراتیک را قاطعانه رد 
میکند. ما خواستار وحدت داوطلبانه ملل ساکن ایران هستیم، زیرا الحاق قهرآمیز ملتهاى ساکن ایران، صرفنظر از خصلت ارتجاعى 
و ضد دمکراتیک خود، مستقیما موجب تفرقه در صفوف طبقه کارگر ایران و تشدید ناسیونالیسم و شووینیسم در بخشهاى مختلف 
آن میگردد، و این عمال به سازش طبقاتى پرولتاریا و بورژوازى در بخشهاى مختلف ایران و دنباله روى کارگران از دشمنان طبقاتى 
خود در چهارچوب هر ملت منجر میگردد. طبقه کارگر ایران از جدایى آسیب میبیند، اما کارگران و کمونیستهاى ایران همواره و 

در همه حال در برابر الحاق اجبارى ملل تحت ستم ایران ایستاده اند و خواهند ایستاد. 
   

امروز کارگران و زحمتکشان کردستان در "برنامه کومه له براى خودمختارى کردستان" سرنوشت سیاسى مطلوب اکثریت قاطع 
ملت کرد و وحدت طلبى عمیق خود را با طبقه کارگر سراسر ایران به روشنى بیان کرده اند. ما باید این برنامه را وسیعا به میان 
توده هاى کارگر و زحمتکش در خارج کردستان ببریم. وجود این برنامه به کارگران پیشرو و فعالین کمونیست در سراسر ایران 
امکان میدهد تا خواستهاى ملت کرد را از زبان کارگران و زحمتکشان کردستان با وضوح و صراحت براى توده هاى کارگر و 
زحمتکش در سراسر ایران توضیح دهند و راه هرگونه تحریف و تخفیف در اهداف عادالنه جنبش انقالبى در کردستان را از جانب 

هر نیروى بورژوایى و خرده بورژوایى، اعم از جمهورى اسالمى و یا رفیقان نیمه راه خلق کرد قاطعانه سد کنند. 
   

2 )کومه له را وسیعا در میان کارگران و زحمتکشان ایران معرفى کنیم.
جنبش ملى در کردستان جنبشى ماوراء طبقاتى نیست و همانطور که گفتیم خصوصیت اصلى این جنبش در دوره حاضر حضور 
پرولتاریاى کردستان در صف مقدم و رهبرى کننده این جنبش است. سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران (کومه له (نماینده 
آگاه و پیشرو کارگران و زحمتکشان کردستان و تقویت جنبش انقالبى در کردستان تنها از طریق تقویت بخش پرولترى این 
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جنبش و سازمان سیاسى پرولتاریا در کردستان، یعنى کومه له، امکانپذیر است. در طول دوران پس از قیام، کومه له پیگیرانه مواضع 
پیشتاز پرولترى را در جنبش خلق کرد و در مواجهه با مسائل متنوع این جنبش نمایندگى کرده است. برخورد کومه له به مانورهاى 
مختلف سیاسى و یورشهاى پى در پى نظامى دولت اسالمى، مواضع کومه له در قبال سیاستهاى احزاب غیرپرولترى در کردستان 
و نوسانات و تزلزالت آنان و بویژه برنامه و چشم انداز کومه له در زمینه سازماندهى حاکمیت توده اى در کردستان که در برنامه 
کومه له براى خودمختارى و قطعنامه هاى کنگره سوم این سازمان منعکس است، مالك روشنى براى تشخیص دمکراتیسم پیگیر 
پرولترى از ناسیونالیسم و لیبرالیسم بورژوایى در جنبش مقاومت بدست میدهد. تبلیغات ما در خارج کردستان باید این مرز تعیین 
کننده میان کومه له به مثابه پرچمدار دمکراسى انقالبى پرولترى و احزاب و سازمانهاى بورژوا-  لیبرال در کردستان را براى کارگران 
و زحمتکشان ایران روشن کند و آنان را نه صرفا به دفاع از حق تعیین سرنوشت بطور کلى، بلکه به دفاع از سیاستهاى پرولتاریاى 

انقالبى در کردستان، یعنى سیاستهاى کومه له، فراخواند. 
   

تبلیغات  آنکه  بویژه  است،  نادرست  تشکیل میدهد  را  مقاومت  جنبش  رادیکال  جناح  که  سازمانى  به  کومه له  کردن  محدود  اما 
بورژوازى نیز اساسًا ارائه تصویرى محدود و مخدوش از کومه له بعنوان یک سازمان ملى-  منطقه اى افراطى را هدف خود قرار داده 
است. بورژوازى و ارگانهاى تبلیغاتى اش آگاهانه درباره ماهیت طبقاتى و ایدئولوژى انقالبى کومه له سکوت میکنند. از جمهورى 
اسالمى تا احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى اپوزیسیون، از بى بى سى و خبرگزارى فرانسه تا ارگانهاى تبلیغاتى شوراى ملى 
مقاومت و مجاهدین خلق، همه در تالشى عبث براى کتمان حضور وسیع و تعیین کننده کومه له در جنبش مقاومت و مسکوت 
گذاردن ایدئولوژى، سیاست و برنامه کمونیستى سازمان کومه له وحدت عمل دارند. آنان از اذعان به قدرت کمونیستها در جنبش 
انقالبى خلق کرد میهراسند و با تمام قوا میکوشند تا حقایق زنده یک جنبش واقعى را با دوز و کلکهاى مبتذل تبلیغاتى و تحریفات 
کاسبکارانه اخبار این جنبش، پرده پوشى کنند. هراس آنان کامال بجاست و روشهاى ریاکارانه شان کهنه و شناخته شده است. ما 
باید با تمام توان خود این سیاست ارتجاعى تبلیغى-  خبرى بورژوازى را خنثى کنیم. ما باید در تبلیغات خود جایگاه ویژه اى به 
شناساندن کومه له بمثابه یک سازمان کمونیستى و پرولترى که صاحب نفوذ و پایگاه گسترده اى در توده هاى وسیع زحمتکش در 

کردستان انقالبى است اختصاص دهیم. 
   

جنبش  و  کردستان  محدوده  از  بسیار  تشکیالت آن  دامنه  و  سیاستها  اهداف،  که  است  سراسرى  کمونیستى  سازمان  یک  کومه له 
ملى-  دمکراتیک فراتر میرود. کومه له بمثابه یک سازمان کمونیستى و بنا بر برنامه خویش (برنامه حزب کمونیست (وظیفه خود 
را سازماندهى پرولتاریاى ایران براى انقالب سوسیالیستى و شرکت فعال در امر پیشبرد انقالب جهانى طبقه کارگر قرار داده است. 
ما بویژه باید جایگاه تعیین کننده کومه له را در مبارزه پیگیرى که مارکسیسم انقالبى ایران در دوره اخیر در جبهه هاى مختلف بر 
علیه رویزیونیسم و پوپولیسم به پیش برده است براى کارگران ایران توضیح دهیم. ما باید نقش حیاتى کومه له را در ایجاد حزب 
کمونیست طبقه کارگر ایران در آینده اى نزدیک خاطر نشان کنیم و کومه له را بمثابه یک سازمان حزبى قدرتمند و صاحب نفوذ 

طبقه کارگر ایران بطور کلى به توده هاى وسیع کارگران ایران بشناسانیم. 
   

نکته دیگر اینکه، باید بر این تاکید کرد که کومه له سمبل استوارى تاکتیکى کمونیستها در برابر اردوگاه ضد انقالب و دشمنان 
دمکراسى و سوسیالیسم در ایران بوده است. مقایسه مواضع و عملکردهاى کومه له در چهار سال اخیر با" انقالبیون" تازه از راه 
رسیده اى نظیر مجاهدین خلق در تبلیغات ما بسیار آموزنده خواهد بود. ما باید از تاریخ زنده انقالب ایران کمک بگیریم و به 
کارگران و زحمتکشان ایران توضیح دهیم که چگونه بسیار پیش از آنکه سازمانهایى نظیر مجاهدین خلق از مدیحه سرایى براى 
"پدر خمینى"شان دست بردارند، بسیار پیش از آنکه اینان از مرحله دوازدهم استراتژیک خود مبنى بر تقاضاى شرفیابى به حضور 
امام خمینى و نسخه پیچیدن براى ختم "غائله کردستان "و پیش کش کردن میلیشیاى خود به این و آن آیت اهللا و نهاد نظامى 
جمهورى اسالمى گذر کنند و به مرحله سیزدهم یعنى منفجر کردن استراتژیک پاسداران و امام جمعه ها و دیگر رقباى رئیس 
جمهور پاى بگذارند، کومه له نیروى خود توده هاى کارگر و زجمتکش در کردستان را براى مبارزه مسلحانه تودهاى علیه جمهورى 
اسالمى سازماندهى و هدایت میکرده است. ما باید توضیح دهیم که چگونه کومه له کمونیست در زمانى که سازمانهاى خرده 
بورژوایى اپوزیسیون، نظیر مجاهدین خلق، نیروهاى خود را به جبهه جنگ با عراق گسیل میکردند و حداکثر آزادیخواهیشان این 
بود که "حزب ارتجاعى حاکم" را از تضعیف رئیس جمهور محبوب برحذر دارند، کومه له در کردستان جنگ عظیم زحمتکشان 
را بر علیه کلیت نظام جمهورى اسالمى هدایت کرده و بارها با در هم کوبیدن توطئه هاى نظامى و سیاسى جمهورى اسالمى 
سنگرهاى دمکراسى را نه تنها در کردستان، بلکه در سراسر ایران باز پس گرفته است. تاریخ پر افتخار کومه له بویژه در 4 سال 
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اخیر، تاریخ استوارى کمونیستها بر آرمانهاى دمکراتیک و سوسیالیستى طبقه کارگر ایران است و هر کارگر ایرانى باید با تک تک 
لحظات این تاریخ بعنوان تاریخ تولد طبقه خود به مثابه طبقه اى آگاه به منافع طبقاتى آشنا و اخت شود. 

3 )موقعیت کنونى و دورنماى جنبش انقالبى در کردستان چیست؟
اگر بنا بود پاسخ این سوال را در اخبار رسمى دولتى جستجو کنیم، باید به این نتیجه میرسیدیم که تا قبل از انتشار همین شماره 
کارگر کمونیست لشکر کفرستیز اسالم با مدد زرادخانه اهدایى شیاطین بزرگ و کوچک اثرى از آثار جنبش انقالبى در کردستان 
برجا نخواهد گذاشت! اما وظایف تبلیغى ما در این زمینه نمیتواند و نباید به افشا کردن پوچى تبلیغات رژیم محدود بماند. ما 
باید توجه کارگران و زحمتکشان را بر واقعیات عمیقترى که مبناى پابرجائى و رشد و تکامل جنبش انقالبى در کردستان است 
جلب کنیم. همانطور که پیشتر گفتیم، جنبش انقالبى در کردستان از زمینه هاى عینى و مادى اجتماعى مشخصى برخوردار است. 
این یک حرکت مسلحانه چریکى نیست که گروه و سازمانى به اختیار خود و براى مثال با محاسبه موقعیت مساعد کوهستانى و 
جنگلى منطقه معینى آنرا آغاز کرده باشد. و به همین اعتبار این جنبش جنبشى نیست که با اعزام دارودسته هاى مزدور پاسدار و 
جاش و ارتشى سرکوب شود. این نکته اى است که کسانیکه جنبش خلق کرد را با فالن اقدام مسلحانه ابتدا به ساکن فالن سازمان 
در جنگلهاى شمال و کوهستانهاى فارس قیاس میکنند، کامال به فراموشى سپرده اند. مبارزه مسلحانه در کردستان حامل تکامل 
مبارزه سیاسى ریشه دار یک ملت تحت ستم و انعکاس مطالبات و مواضع طبقاتى مشخصى در درون این ملت است. بنابراین 
فعل و انفعاالت نظامى در کردستان و تغییر در تناسب قواى نظامى نیروهاى انقالب و ضد انقالب، تنها میتواند اشکال ادامه این 
مبارزه و شدت و ضعف دامنه آنرا در این یا آن مقطع مشخص کند. حال آنکه بقاء و ادامه این جنبش، مادام که زمینه هاى سیاسى 
آن پابرجاست و نیروهاى سیاسى-  طبقاتى محرکه این جنبش از ادامه مبارزه دست نکشیده اند، با هیچ فشار نظامى به زیر سوال 

نخواهد رفت. 
   

اما نکته مهمتر اینجاست که هم اکنون در دل نبردهاى مسلحانه گسترده اى که بویژه با هجوم بهاره مزدوران دشمن در کردستان 
جریان دارد، جنبش خلق کرد نه یک سیر قهقرایى، بلکه یک جریان تکامل سیاسى را از سر میگذراند که میتواند در ادامه خود 
ابعاد نظامى تعیین کننده اى بیابد. بویژه بر دو عامل اصلى در این سیر تکاملى میتوان مکث کرد. اول تعمیق قطب بندیهاى سیاسى-  
طبقاتى در درون جنبش ملى بطور کلى و دوم، تکامل سازمان کومه له بمثابه یک سازمان کمونیستى و رهبر کارگران و زحمتکشان 

کردستان بطور اخص. 
   

عامل اول نتیجه اجتناب ناپذیر بیش از 4 سال مبارزه آشکار سیاسى و نظامى در کردستان است. در طول این مدت اوهام ماوراء 
طبقاتى توده ها بتدریج رنگ باخته و طبقات اجتماعى مختلف در کردستان گام به گام تصویر روشن ترى از اهداف سیاسى و 
رشد  میان  این  در  آورده اند.  بدست  نمایندگى میکنند  و  را بیان  منافع  و  اهداف  این  که  سیاسى اى  سازمانهاى  و  خود  اقتصادى 
قدرت یابى روزافزون کومه له، تدقیق و تعریف اهداف و برنامه هاى سیاسى و اقتصادى کومه له در جنبش ملى و تقویت جهتگیرى 
از بورژوازى  کردستان  زحمتکشان  مداوم صف کارگران و  اما  تدریجى  شدن  کردستان بسوى کومه له، گواه متمایز  زحمتکشان 
صف  ایجاد  به  کردستان  و زحمتکشان  کارگران  بیشتر  چه  هر  آورى  روى  با  است.  ملى  جنبش  درون  در  بورژوازى  و خرده 
مستقل خویش تحت پرچم کومه له، جنبش ملى بطور کلى استحکام مییابد و بیش از پیش از رهبرى استوار و پیگیرى برخوردار 

میگردد. 
   

عامل دوم، که خود بر رشد این قطب بندى طبقاتى در کردستان متکى است، تکامل ایدئولوژیک، سیاسى و عملى-  تشکیالتى 
سازمان کومه له است. اینجا، تالش آگاهانه مارکسیسم انقالبى براى وداع با میراث عقب مانده و دست و پا گیر تفکر وعمل خرده 
بورژوایى در صفوف جنبش کمونیستى ایران نقشى تعیین کننده ایفا کرده و میکند. استحکام نظرى و عملى کومه له و به ویژه استوار 
شدن هر چه بیشتر آن بر موازین کار کمونیستى در جنبش طبقه کارگر و جنبش ملى در کردستان آن شاخص تعیین کننده اى است 

که آینده اى امیدبخش را براى جنبش انقالبى در کردستان و کارگران و زحمتکشان فعال در این جنبش ترسیم میکند. 
   

بدیهى است که این دورنماى مساعد به شیوه اى جبرى تحقق نمیپذیرد. اما نکته اساسى اینجاست که شرایط عینى جنبش انقالبى در 
کردستان مساعدترین زمینه ها را براى پیشروى کارگران و زحمتکشان کردستان تحت پرچم کومه له آماده ساخته است و پیشروى 



30

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

و پیروزى این جنبش بیش از هر زمان دیگر به پیگیرى و استوارى کمونیستها در امر اتخاذ موازین سیاسى و عملى کمونیستى، 
موازینى که پلنوم کمیته مرکزى کومه له در دیماه سال 1361 تعهد خود را به آن اعالم نموده است، بستگى یافته است. 

   
تبلیغات ما بویژه باید این سیر تکاملى طبقاتى و تشکیالتى در جنبش خلق کرد را براى کارگران ایران توضیح دهد و آنان را 
قادر سازد تا در وراى اخبار کلى نظامى و شاخصهاى عمومى پیشرفت و عقب نشینى جنبش انقالبى در مقاطع مختلف، سیر 
قدرت گیرى و انسجام روزافزون طبقه خویش در این جنبش را تشخیص دهند و به آن یارى رسانند. دورنماى جنبش مقاومت در 
کردستان یک دورنماى عموم خلقى نیست، سرنوشت طبقات و احزاب سیاسى در این جنبش یکسان نیست و طبقه کارگر ایران 
باید بتواند بویژه آن تحوالتى را که زمینه قدرت گیرى بخش پرولترى در این جنبش و مبناى ادامه کارى و پیروزى نهایى جنبش 

انقالبى خلق کرد است به دقت بشناسد. 
   

هیاهوى جمهورى اسالمى مبنى بر شکست انقالب در کردستان هیاهویى پوك و توخالى است. واقعیت چشم انداز کامال متفاوتى 
را پیشاروى ما گسترده است. امروز عوامل و زمینه هاى مساعد بسیارى براى در هم شکسته شدن مجدد یورش مذبوحانه رژیم به 
کردستان وجود دارد و جنبش انقالبى خلق کرد از این توان برخوردار است تا نه تنها ابتکار عمل در عرصه هاى مختلف مبارزه بر 
علیه جمهورى اسالمى را بدست گیرد، بلکه با وارد آوردن ضربات کارى بر پیکر فرتوت و پوسیده جمهورى اسالمى، بار دیگر 

روند اوضاع سیاسى در کل کشور را بنفع انقالب و دمکراسى انقالبى دگرگون سازد. 

کارگر کمونیست، ارگان اتحاد مبارزان کمونیست، شماره 7  - 10 اردیبهشت 1362

بحثى پیرامون ضربات اخیر رژیم به نیروهاى برنامه حزب 

وحشت رژیم از چیست؟ 

خبر ضربه تشکیالتى به نیروهاى برنامه حزب کمونیست (کومه له و ا.م.ك) از جانب رژیم جمهورى اسالمى، با هیاهوى بسیار 
منتشر شده است و رادیوهاى کشورهاى امپریالیست نیز این خبر را بهمان صورت تکرار کرده اند. رژیم جمهورى اسالمى براى 
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افزودن به شور و شوق سراسرى بورژوا-  امپریالیستها و براى خاطرنشان ساختن مطلوبیت طبقاتى خویش در خدمتگزارى به 
امپریالیسم، هر چه بیشتر بر جنجال حادثه افزوده است، ابعاد واقعه را عریض و عمیق جلوه داده است و آن را بصورت شاهکار 

خویش عرضه کرده است. 
  

گذشته از تمام دروغها، الفزنى ها و رجزخوانى هاى دولت، ما ضربه تشکیالتى به اتحاد مبارزان کمونیست را تایید میکنیم. رژیم 
جمهورى اسالمى موفق شده است تا عالوه بر لطمات پیشین، اینبار هم، لطمه اى دیگر به سازمان ما وارد آورد. 

  
نابودى  را  وجودى اش  فلسفه  که  جانب رژیمى  از  کمونیستها،  اعدام  و  شکنجه  دستگیرى،  و  کمونیستى  سازمان هاى  به  یورش 
انقالب، امحاء هرگونه حقوق دموکراتیک و تهاجم همه جانبه سیاسى و اقتصادى به طبقه کارگر میسازد؛ و در این راه، نهایت 
وحشیگرى و رذالت بورژوازى عصر حاضر را در حکومت خویش گرد آورده است؛ امرى است بدیهى و جاى هیچ گالیه اى هم 

نیست. این عرصه اى اصلى از یک جنگ طبقاتى عظیم است. جنگ طبقاتى دو طبقه اصلى جامعه: بورژوازى و پرولتاریا. 
  

جنگ بورژوازى به بن بست رسیده و محتضرى هر گونه آزادى عقیده و بیان، هر گونه آزادى تجمع و تشکل و خالصه هر روزنه 
دموکراتیک را در خدمت آگاهى و تشکل پرولتاریا، و بر علیه خویش به حساب میآورد؛ و با تمام قوا به نابودى دموکراسى، اعمال 
بى حقوقى کامل سیاسى بر مردم و کشتار پیشروان و رهبران طبقاتى پرولتاریا برخاسته است؛ بر علیه پرولتاریایى که علیرغم وجود 
شدیدترین تضییقات سیاسى و وحشیانه ترین شرایط اختناق و سرکوب، یک دم از مبارزه دست نکشیده است. پرولتاریایى که در 
حین مبارزه بى وقفه طبقاتى اش، اهداف و طریق مبارزه پیروزمند تاریخى خود را شناخته است، و در صدد انسجام صفوف مستقل 

طبقاتى خویش براى نابودى بورژوازى و رهایى قطعى خویش است. 
  

این یک جنگ طبقاتى عظیم است و ضربه تشکیالتى به نیروهاى برنامه حزب کمونیست فقط گوشه اى و مقطعى از این جنگ 
را نمایش میدهد. 

  
ایران،  پرولتاریاى  و  امپریالیست  طبقاتى بورژوازى  جنگ  نمیکنند.  تعیین  را  جنگ  سرنوشت  هیچگاه  جنگ،  مقاطع  و  گوشه ها 
گذشته اى دارد و آینده اى خواهد داشت. پایان این جنگ و پیروزى محتوم پرولتاریا در این جنگ طبقاتى را هم کمونیسم روشن 
ساخته است و بلشویسم آن را اثبات کرده است. آینده مبارزه طبقاتى در ایران، پیروزى تاریخًا اجتناب ناپذیر پرولتاریا را، یکبار 

دیگر در ایران اثبات خواهد نمود. 

اما بررسى گذشته این جنگ طبقاتى، میتواند قدرت طبقه کارگر در لحظه فعلى و شرایط حاضر براى پیشروى پرولتاریا را روشن تر 
جارى رژیم  جارى -  از آغاز تا کنون -  بیفکنیم. در سال  تنها نگاهى کوتاه به موقعیت پرولتاریا در سال  کافى است  سازد. 
جمهورى اسالمى، خفقان پلیسى بر جامعه و فشار سیاسى بر پرولتاریا را تا نهایت ممکن افزایش داده است. یورش وسیع به 
جنبش کمونیستى و کارگرى ابعاد فوق العاده وحشیانه اى یافته است و موج وسیع بازداشت و اعدام کمونیستها و کارگران پیشرو با 
شدت فزاینده همچنان ادامه یافته است. رژیم جمهورى اسالمى، در طى این دوره، تمام قدرت و توان خود را در خدمت سرکوبى 
پرولتاریا و نابودى جنبش کمونیستى به خدمت گرفته است و توفیق یافته است تا ضرباتى سخت بر جنبش کمونیستى و تشکلهاى 
پرولترى وارد سازد. در این دوره و علیرغم شرایط اختناق قرون وسطایى -  که تاریخ دوره نوین کمتر نظیرش را دیده است -  و 
علیرغم تمام لطماتى که به پرولتاریا و پیشاهنگان طبقاتى او وارد آمده است، پرولتاریا نه دست از مبارزه نشسته و یک دم از پا 
ننشسته است، بلکه موانع عمده اى را از سر راه مبارزه طبقاتى خود برداشته است، و با فتح سنگرهاى جدید طبقاتى، به ملزومات 

تعیین کننده اى براى پیشروى بسوى هدف نهایى خویش -  دیکتاتورى پرولتاریا و استقرار سوسیالیسم -  دست یافته است. 

در همین دوره است که کنگره سوم کومه له تشکیل میگردد. دستاورد تاریخ ساز این کنگره برنامه حزب کمونیست است. با برنامه 
حزب کمونیست یک دوره تشتت ایدئولوژیک و سیاسى در درون جنبش کمونیستى به سرانجام میرسد. بینشها و سیاستهاى خرده 
بورژوایى تحت نام و پوشش مارکسیسم طرد میگردد و دوره رونق، حاکمیت و اضمحالل رویزیونیسم پوپولیستى در صفوف 
جنبش کمونیستى به پایان میرسد. پرچم استقالل ایدئولوژیک-  سیاسى طبقه کارگر در برابر تمام احزاب و جریانات غیرپرولترى 

افراشته میشود. 
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با برنامه حزب کمونیست، سنگرى تعیین کننده به فتح پرولتاریاى ایران در میآید و دوره اى نوین در حیات جنبش کمونیستى ایران 
آغاز میشود، دوره اى بازگشت ناپذیر! دوره اى که تمام لشکرکشى ها و جد و جهد بورژوازى بر علیه پرولتاریا و صدها ضربه پلیسى 
به کمونیستها و جنبش کمونیستى نمیتواند آن را به عقب بازگرداند. دوره اى نوین که راه پیشروى بعدى پرولتاریا و فتح سنگرهاى 

جدید طبقاتى او را هموار میکند: احیاى شیوه هاى کمونیستى مبارزه و تشکیل حزب کمونیست ایران! 

بدنبال کنگره سوم و درست در همین دوره، کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست تشکیل میگردد. دستاورد عظیم این کنگره دستیابى 
به تئورى لنینى تشکیالت و شیوه هاى مبارزه حزبى است. با دستیابى به مبانى پراتیک و تشکیالت کمونیستى، به حاکمیت ده ها سال 
سبک کار پوپولیستى در صفوف کمونیستها و جنبش کمونیستى ایران پایان داده میشود و چگونگى احیاى سنن و روشهاى ویژه 
پراتیک و تشکیالت کمونیستى، طریق دست یافتن به هویت کامل کمونیستى در تمام وجوه مبارزه عملى و در تقابل و گسست 
کامل از روش هاى بورژوایى تثبیت میشود. احیاى میراث و سنن بلشویسم! سنگر دیگرى به فتح پرولتاریاى انقالبى درمیآید و کلید 

تشکیل عملى حزب کمونیست بدست میآید. 

درست در همین دوره پیگرد، شکنجه و کشتار بى حساب و رعب و وحشت سراسرى، پرولتاریاى انقالبى ایران سالح خود را 
حدادى کرده است و ملزومات نظرى و عملى تحقق آرمان 50 ساله خود، یعنى تشکیل حزب کمونیست ایران را هموار ساخته 
است. حزبى که تحت پرچم واحد پرولترى -  برنامه حزب کمونیست -  و با شیوه ها و روش هاى متکى به اهداف برنامه اى 
پرولتاریا به تفرقه در صفوف پرولتاریاى پیشرو خاتمه خواهد داد. صفوف مبارزه پرولتاریا را در کلیه وجوه متشکل و هدایت 
خواهد ساخت و پیگیرى و ادامه کارى مبارزه پیروزمند تا کسب قدرت سیاسى بدست پرولتاریا و استقرار سوسیالیسم را تضمین 

خواهد نمود. 

پیروزیهاى دوران ساز و بازگشت ناپذیر پرولتاریاى ایران تصادفى حادث نشده است. احیاى بلشویسم در نظر و عمل، و تحقق 
ملزومات تشکیل حزب کمونیست بر بستر چهار سال مبارزه حاد طبقاتى صورت گرفته است. چهار سال مبارزه طبقاتى شدت 
یابنده اى که زمینه ساز پیشروى پرولتاریا بسوى اهداف و سیاستهاى مستقل طبقاتى خویش بوده است و تالش خستگى ناپذیر و 
مبارزه پیگیر و هدفمند مارکسیسم انقالبى بر علیه حاکمیت نظرى و عملى خرده بورژوازى بر جنبش کمونیستى، آن را متحقق 

ساخته است. 

پرولتاریاى ایران بمثابه گردانى از پرولتاریاى جهانى توفیق یافته است تا نتایج بحران سراسرى حاد و عمیق بورژوازى جهانى را 
تا حد یک انقالب عظیم در ایران تجربه کند و در دل این انقالب کمونیسم رهایى بخش، کمونیسم مانیفست را، هم در نظر و هم 

در عمل از زیر سلطه رویزیونیسم جهانى آزاد سازد. 

پیروزیهاى دوران ساز پرولتاریاى ایران براى پرولتاریاى جهانى که بر زمینه بحران امپریالیسم در همه جا در حال برآمد است و در 
همه جا در تالش احیاى کمونیسم از زیر آوار حاکمیت دهها ساله رویزیونیسم است، از هم اکنون به دستاوردهاى ارزشمند طبقاتى 
و سنگرهاى پیشروى طبقاتى تبدیل شده است. برنامه حزب کمونیست ایران میرود تا مبناى داورى اصالت کمونیستى جریانات 
مارکسیسم انقالبى در سراسر جهان قرار گیرد؛ و پرولتاریاى ایران میرود تا به پرچمدار پرولتاریاى جهانى و مرکز پایه گذارى 

انترناسیونال نوین لنینى بدل گردد. 
پس بى حکمت نیست که تمام بلندگوهاى امپریالیستى خبر ضربه تشکیالتى به نیروهاى برنامه حزب کمونیست ایران را انعکاس 
میدهند. بى حکمت نیست که خمینى در سخنرانى اش از بورژوازى امپریالیست گالیه میکند که چرا در پاسخ به چنین خدمتى 
عظیم، به پیشگاهش تبریک نمیفرستند؛ بى حکمت نیست که سردسته سپاه پاسداران ضمن یادآورى این نکته به بورژوازى که 
"اینان قصد وحدت و گردآورى کلیه نیروهاى کمونیست را داشته اند" با الف و گزاف بر اهمیت کار سرکوبگران دولتى تکیه میکند 

و خدمتگزارى رژیم اسالمى به امپریالیسم جهانى را متذکر میگردد. 

پوپولیستهاى  گریز  و  جنگ  دیگر  اینجا  نیست.  میان  در  منافق"  "تروریستهاى  و  مرتجع  آخوندهاى  خصومت  پاى  دیگر  اینجا 
ورشکسته و منهزم با جمهورى تا دندان مسلح اسالمى در کار نیست. اینجا پاى جنگ یک طبقه و آبدیدگى پرولتاریا در این جنگ 
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و تأثیر تردید ناپذیر دستاوردهاى حال و آینده مبارزه اش بر پرولتاریاى جهانى در میان است. اینجا دیگر پاى هست و نیست نه 
تنها رژیم جمهورى اسالمى بلکه کل نظام بورژوازى در میان است. 

محسن رضایى با رجزخوانى هایش فقط وحشت خود را به نمایش گذاشته است. وحشت از قدرتى که در حال تکوین است. او 
لیبرالها را سرکوب کرده است، مجاهدین را کشتار کرده است و سازمانهاى پوپولیستى را به نابودى کشانده است ولى پرولتاریاى 
آگاه و در حال تشکل را در مقابل خویش یافته است. این، وحشتى از آینده است. وحشتى که سیر پیشرفت نیروهاى برنامه حزب 
کمونیست در سال جارى آنرا موجه میسازد و علیرغم تمام ناکامى هاى کمونیستها در این دوره، آینده محتوم پرولتاریاى فاتح را 

به دیدرس بورژوازى رژیم اسالمى اش میکشد. 

اما اگر هیاهوى رژیم در انعکاس خبر ضربه تشکیالتى به نیروهاى طرفدار برنامه حزب، نشان قدرت آینده ماست، خود این 
ضربات نیز بیانگر ضعف مبارزه گذشته ماست. مبارزه اى که فاقد محتوا و خصلتهاى کمونیستى در پراتیک و سازماندهى خود بوده 
است. مبارزه اى که از نظرسیاسى به سوسیالیسم و از نظر تشکیالتى به یک طبقه معین -  پرولتاریا -  متکى نبوده است. مبارزه اى 
که هدف خود را سازماندهى و هدایت پرولتاریاى همواره مبارز قرار نداده است بلکه کل موجودیت مبارزه عملى اش در خواست 
سرنگونى رژیم جمهورى اسالمى و جنگ و گریز سازمان جدا از طبقه با پلیس سیاسى رقم خورده است: مبارزه اى پوپولیستى و 

با سبک کار پوپولیستى! 

کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست این انحراف اساسى عملى و تشکیالتى از مبارزه حزبى را به تفصیل مورد بررسى قرار داد. 
کنگره ما بر متن دستیابى به مبانى پراتیک و تشکیالت کمونیستى، راههاى مقابله با پلیس سیاسى نیز بطور ویژه مورد بررسى 
قرار داد و به دستاوردهاى ارزشمندى که ضامن ادامه کارى مبارزه و انسجام صفوف مبارزه تحت شاق ترین شرایط پلیسى است، 
دست یافت. کنگره ما در این زمینه، به این نتیجه رسید که خصلت جدا از طبقه تشکیالت پوپولیستى و خصلت جدایى مبارزه 
پرولتاریا  مبارزه  اجتماعى نه تنها نمیتواند کمترین پیشرفت عملى را در امر تشکل و رهبرى  واقعى  پوپولیستى از بستر روابط 
موجب شود بلکه خود زمینه ساز بیشترین ضربات پلیسى و کارآیى و گسترش این ضربات است. بوروکراتیسم و محفلیسمى که 
عارضه چاره ناپذیر چنین تشکیالتى است، تشکیالت جدا از طبقه را آماج ضربات پلیس سیاسى قرار میدهد و افراد مجتمع شده 

در تشکیالت "درخود" را به شکست و نیستى میکشاند. 

در این مورد هم سلطه پوپولیسم وسبک کار پوپولیستى بر جنبش کمونیستى بیشترین لطمات را به مبارزه پرولتاریا موجب شده 
است. 

رژیم جمهورى اسالمى تاکنون کوشیده است، شکست و "تالشى" سازمان هاى پوپولیستى را به حساب شکست و نابودى مبارزه 
کمونیستى بگذارد و جبن و خیانت رهبران جنبش پوپولیستى را به پاى کمونیسم بنویسد. 

این کمونیسم نیست که در این میان از پا درآمده است. این خرده بورژوازى است که زیر فشار مبارزه طبقات له شده است و 
مبارزه سنتى آنارشیستى اش به شکست و بى اعتبارى کشیده شده است. مارکسیسم انقالبى، این سرانجام محتوم را در همان دوره 
رونق جنبش پوپولیستى به صراحت پیشگویى کرده بود. کمونیسم بالنده و با عزمى استوار پیش آمده است و امروز دریافته است 
که حتى مصونیت مبارزه از تهاجم پلیس سیاسى در گرو گسست کامل طبقاتى از خرده بورژوازى، طرد کامل سبک کار پوپولیستى 

و اتخاذ شیوه هاى کمونیستى مبارزه است. 
ضربات اخیر وارد بر سازمان ما را نیز نمیتوان به حساب کمونیسم گذاشت. ضربات اخیر سازمانى ما، میراث ضعفهاى گذشته 
ما، عواقب ناشى از فعالیت پوپولیستى گذشته ما و کّفاره دورى ما و فعالیت گذشته ما از مبانى پراتیک و تشکیالت کمونیستى 

است. 

بگذار بورژوازى و حکومت اسالمى اش شکست پوپولیسم و شائبه ها و آالم پوپولیستى مبارزه گذشته ما را به حساب ضعف 
کمونیسم و قدرت خویش بگذارند و آنرا عربده بکشند، تاریخ نوین مبارزه پرولتاریا تازه آغاز شده است! 
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در شرایطى که تمام نیروها به خاك افتاده اند، مارکسیسم انقالبى بالنده و خستگى ناپذیر تا آستانه تشکیل حزب کمونیست ایران 
پیش آمده است. آنچه در این راه، پرولتاریا از دست داده است براستى ضایعه اى است؛ صدها و هزاران جان باخته کمونیست، دهها 
هزار زندانى سیاسى کمونیست و صدمات و لطمات فوق العاده خطیر. اما علیرغم تمام این مصائب، پرولتاریا استوار و خلل ناپذیر 

با دستاوردهاى تعیین کننده در امر رهایى قطعى خویش پیش آمده است و همچنان به پیش خواهد رفت. 

وحشت رژیم در انعکاس خبر ضربه تشکیالتى به نیروهاى حزب کمونیست، از آن چیزى است که هم اکنون هستیم و بخصوص 
از آن چیزى است که در آینده میتوانیم باشیم. بگذار رژیم جمهورى اسالمى و بورژوازى امپریالیست، از انقالب کمونیستى بر خود 

بلرزند، پرولتاریا جهان را به چنگ خواهد آورد. 

 با امضاء بهرام سینا در کارگر کمونیست، ارگان اتحاد مبارزان کمونیست، شماره 5  - دى 1361،(دسامبر 1982 ) انتشار یافت

ابراز وجود به شیوه راه کارگر 

اخیرا در ادامه تالشهائى که براى سروسامان دادن به وضعیت درهم ریخته سازمانهاى پوپولیست و اپورتونیست ورشکسته صورت 
میگیرد، جزوه بدون تاریخى تحت عنوان "برنامه حزب کمونیست -  برنامه اى براى انقالب یا برنامه اى براى رفرم" از طرف 
کمیته کردستان سازمان راه کارگر منتشر شده است. بدون شک اگر این جزره از کوچکترین ارزش علمى، انقالبى و یا سیاسى 
برخوردار بود، ما همانطور که روش تاکنونى مان بوده است، با نهایت دقت در جزئیات به آن مى پرداختیم. ما از ابتداى تشکیل 
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راه کارگر، این سازمان را بعنوان سازمانى با گرایشات قوى رویزیونیستى و با مواضع سیاسى و اقتصادى بوروکراتیک -  لیبرالى 
شناختیم و در نوشته هاى مختلف در متن برخوردهاى تفصیلى به پوپولیسم -  که راه کارگر راست ترین و اپورتونیست ترین 
جناح آن را تشکیل میداد -  به مواضع این سازمان برخورد کردیم. نظر ما در باره راه کارگر، و نکات باصطالح تئوریکى که در 
جزوه فوق الذکر به آنها پرداخته است، بر هرکس که در جریان مباحثات 2 - 3 سال قبل جنبش چپ ایران باشد آشناست و آنچه 
امروز در جزوه فوق الذکر این سازمان آمده است، چیزى جز تالش نویسنده یا نویسندگان ناشى و تازه کارى براى سرهم بندى 

کردن همان مضامین کهنه و اعتبارباخته سابق در قالب یک" نقد" بر برنامه حزب کمونیست نیست. 
  

اما نکته اى که ذکر چند کلمه را در باره این جزوه ضرورى میکند اینست که این بار راه کارگر در برابر برنامه حزب به تحریف 
آشکار، فحاشى و هذیان گوئى کشیده شده است. راه کارگر دور جدید، اکنون وقیحانه مدعى میشود که برنامه حزب کمونیست 
در محتواى تفاوتى با برنامه شوراى ملى مقاومت و حتى برنامه جمهورى اسالمى ندارد و دقیقا از روى الگوى عملکرد جمهورى 

اسالمى اقتباس شده است. (رجوع کنید به صفحات 21 و 22 جزوه) 
  

برنامه حزب کمونیست به زبان فارسى نوشته شده است و براى هر کس که قدرت خواندن دارد، و حتى راه کارگر، قابل فهم 
است. برنامه حزب کممونیست از کمونیسم و سوسیالیسم، از ضرورت همبستگى جهانى طبقه کارگر، از لزوم استقرار حکومت 
کارگرى و سرکوب بورژوازى سخن میگوید. برنامه حزب کمونیست از مبارزه قاطع دمکراسى انقالبى براى حاکمیت شوراها، از 
ضرورت لغو ارتش حرفه اى و بوروکراسى ممتاز از وسیع ترین حقوق دمکراتیکى سخن میگوید که طبقه کارگر جهانى از کمون 
تا اکتبر و امروز براى آن جنگیده است، برنامه حزب کمونیست از حق تعیین سرنوشت ملل ساکن ایران، از جدائى مذهب از 
دولت، از وسیع ترین آزادیهاى سیاسى، از برابرى زن و مرد، و از دمکراتیک ترین قانون کارى سخن میگوید که چکیده شعارهاى 

پیشتاز کارگران انقالبى جهان است. 

آرى برنامه حزب کمونیست از اینها سخن میگوید، با اینحال عالیجنابى مانند راه کارگر بخود اجازه میدهد که چنان اراجیفى را بر 
قلم خود جارى کند. راه کارگر، یعنى کسى که تمام اعتراضاتش به حکومت شاه در تحلیل نهائى در این خالصه میشده است که 
گویا اعلیحضرت "هرگز باندازه کافى تالش ریشه اى براى سازمان دادن بهره کشى از نیروى کار زحمتکشان ایران بعمل نیاورد" 
(فاشیسم  - کابوس یا واقعیت، جزوه دوم ص 6) راه کارگر، یعنى کسى که در طول انقالب همواره مِهر لیبرال هاى مذهبى را در 
دل داشته است، کسى که با شروع جنگ ایران و عراق به شووینیستى ترین مواضع در غلطیده و به تفنگچى بى جیره و مواجب 
جمهورى اسالمى تبدیل شده است و استقالل سیاسى اش را از حکومت حداکثر با چاپ پوسترهاى "مستقل" در مورد کمکهاى 
اولیه پزشکى به نمایش مى گذاشته است، کسى که با هر ملى شدن بانک و انبار و دکان و دکه اى یک بار محبتش براى جمهورى 
اسالمى عود کرده است و باالخره راه کارگر، یعنى کسى که سازمانش را عمال به آموزشگاهى براى "توده اى هاى جوان" بدل 
کرده و با هر بحران تشکیالتى اش عضویت حزب توده را باال برده است، اکنون در روز روشن انقالبى ترین برنامه سیاسى طبقه 
کارگر ایران و مدافعان آن را که در طول تمام معلق زدنهاى حضرتش، استوار در برابر ارتجاع جمهورى اسالمى ایستاده اند، مشابه 

جمهورى اسالمى و شوراى ملى مقاومت میخواند! 

آیا واقعا راه کارگر نمى فهمد که با این حکم وقیحانه برنامه حزب کمونیست را تنزل نداده است بلکه عمال جمهورى اسالمى و شوراى 
ملى مقاومت را انقالبى جلوه داده است؟ آیا راه کارگر نمى فهمد که با مشابه خواندن برنامه حزب کمونیست با مواضع جمهورى اسالمى 
و شوراى ملى مقاومت، بار دیگر درخدمت تطهیر حکومت ارتجاعى و ضد کارگرى اسالمى و اپوزیسیون بورژوا- لیبرالى آن قرار میگیرد؟ 

  
راه کارگر بى شک معنى آنچه میگوید را مى فهمد یا الاقل ما انتظار داریم بعد از یکسال و نیم زیج نشستن اکنون دیگر بفهمد. 
مسئله اینست که عقل طبقاتى راه کارگر از دانش "تئوریک"اش بیشتر است. اینجا پاى منافع طبقاتى واقعى در میان است و طبیعى 
است که راه کارگر با همه پروفسور مآبى اش باید بیشتر به شامه رویزیونیستى خود تکیه کند تا به دانش تئوریک اش، از اینرو 
براى کسانى که پدیده اى بنام رویزیونیسم را میشناسند، تحریفات افسار گسیخته و احکام نجویده راه کارگر غیرمنتظ.ره نیست. 
حزب توده پرچمدار رویزیونیسم پخته اى است که راه کارگر پیش از این نصب العین و الگوى خود قرار داده بود و اراجیف 
امروز کمیته کردستان راه کارگر ادامه منطقى این الگو بردارى صادقانه است. بر خالف آنچه راه کارگر در جزوه خود میگوید، 
این دقیقا "وجه خارجى" برنامه حزب کمونیست است که راه کارگر را رنجانده و به خشم آورده است آخر، ما در برنامه حزب 
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کمونیست، شوروى را به عنوان یک کشور امپریالیستى به توده هاى کارگر معرفى کرده ایم و این در قاموس رویزیونیسم مدرن 
کفر در نهایت درجه است. جناب راه کارگر صادقانه و خاضعانه معتقد است که "نماینده ایدئولوژیک طبقه کارگر، جنبش جهانى 
کمونیستى است که حول اردوگاه کشورهاى سوسیالیستى) یعنى شوروى و کشورهاى اروپاى شرقى) گرد آمده است". و این در 
حالى است که دو خط پائین تر اعالم میکند که "ما با اعتقاد به وجود انحرافات پاى میفشاریم(!) و هدف از این مبارزه ایدئولوژیک 
را افشا و طرد احزاب منحرف (که یعنى احزاب باصطالح کمونیست همان کشورهاى فوق الذکر) از جنبش کمونیستى از یک 
طرف و از طرف دیگر فشرده تر کردن صفوف جنبش جهانى کمونییستى میدانیم”(صفحات 4 و5 همان جزوه، پرانتزها از ماست) 

  
بیچاره طبقه کارگر "نماینده ایدوئولوژیکش" کسى است که باید بدلیل انحرافات ایدئولوژیکش از صفوف جنبش کمونیستى "طرد" 

شود! براستى که باید براى این آشفته فکرى و ژرف اندیشى به راه کارگر مدال داد. 

پس از این اظهارات مشعشع، راه کارگر در یک تحلیل عمیق دو صفحه و نیمى (بله فقط در دو صفحه و نیم) از حکم "میدانیم 
که در سرمایه دارى نیروى کار بصورت کاال در آمد"، بطرز نبوغ آسائى به نتیجه "برنامه حزب کمونیست یک برنامه لیبرال -  
آنارشیستى است که در وحدت با جنبش هاى ارتجاعى نظیر پان اسالمیسم است" میرسد! خشم راه کارگر از موضع ما در قبال 
شوروى و آنچه پس از آن نثار ما میکند از همان منشا فکرى و منافع واقعى نتیجه میشود که حزب توده را به فحاشى و جاسوسى 
کمونیستى  و  کارگرى  جنبش  و  دمکراسى  علیه  جمهورى اسالمى  جنایات  در  فعاالنه  شرکت  و  ایران  هاى  مارکسیست  علیه 

وامیداشت. آقایان راه کارگر، آیا زمان آن نرسیده که شما نیز چیزى از انقالب بیاموزید؟ 

اما در "وجه داخلى برنامه"، راه کارگر دقیقا از زبان عروسکهاى رویزیونیستى از قماش یاروزلسکى به ما اعتراض میکند. راه 
کارگر، در نقش مباشر ساعى و فعال رویزیونیسم مدرن میکوشد تا به هر قیمت سرمایه دارى دولتى -  البته تحت رهبرى احزاب 
رویزیونیست -  را سوسیالیسم قلمداد کند. این تمام موضع این اردوگاه رویزیونیست در برابر طبقه کارگر است، و لذا راه کارگر 
از هم اکنون نگران شده است که مبادا طبقه کارگر ایران در "فرداى انقالب" -  و پس از بقدرت رسیدن احزاب "مترقى" مورد 
حمایت راه کارگر -  مطالبات اقتصادى و سیاسى خود را پیگیرى کند و خواهان انقالب بى وقفه تا استقرار حکومت کارگرى 
کند و خواهان انقالب بى وقفه تا استقرار حکومت کارگرى بى چون و چرا و مالکیت اشتراکى بر وسائل تولید و مبادله شود راه 

کارگر شعار "باید کار کنى جانم "خود را از هم اکنون بر تابلوى دکان سیاسى خویش نوشته است: 
”رهائى جامعه از فقر و فالکت و بحران عمیق جامعه تحت حاکمیت توده اى (یعنى حاکمیت راه کارگر و شرکا) تنها میتواند با باال 
بردن مولّدیت کار که خود در گرو هر چه صنعتى تر شدن جامه است تامین گردد و اخالل در تولید مولودیت کار و صنعتى شدن 
جامعه را به امرى ناممکن تبدیل میکند. وقتى حاکمیت سیاسى بدست توده ها افتاد دیگر نیازى نیست که پرولتاریا و متحدینش 
از پایین در تولید اخالل کنند... بر عکس، حاکمیت نوع پرولترى (!)باید بکوشد تا با تمام نیرو با هر گونه اخالل در تولید مبارزه 
کند و در پروسه این مبارزه چنان بسیج توده اى ایجاد کند و توده ها را به آن سطح از آگاهى برساند که زمینه را( دقت کنید، تازه 

زمینه را )براى سلب مالکیت خصوصى بر ابزار تولید فراهم سازد”(همان جزوه ص 18) 
راه کارگر هنوز توده اى بالغ نشده است به زبان انجمن هاى اسالمى کارخانجات سخن میگوید. او در حالى که هنوز بقول خودش 
حتى "زمینه" براى سلب مالکیت خصوصى بر ابزار تولید فراهم نشده یعنى در حالى که هنوز سرمایه و سرمایه دارى بر قرار است، 
اخطار میکند که کارگران حق اعتصاب و اعتراض نخواهند داشت . او قبل از خلع ید از سرمایه طبقه کارگر را از نظر مبارزاتى 
خلع سالح میکند و از هم اکنون قول میدهد که مانند اسالف ورشکسته خود مبارزات کارگرى را اخالل در تولید خواهد نامید 
و با "تمام نیرو" آنرا در هم خواهد کوبید. راه کارگر درست مانند هر حزب بورزوایى که بردوش توده ها و با غصب انقالب 
آنان به قدرت میرسد، از ابتدا "انقالب" و "حاکمیت توده ها" را دستاویز حمله به طبقه کارگر قرار میدهد کارگران باید این رجز 
خوانیهاى صریح راه کارگر را عمیقا باور کنند و قداره بندان حزب الهى فردا را از هم اکنون بشناسند. آقایان گویا فراموش کرده 
اند که درست همین استدالل و همین روش چهار سال است که فالکت و بى حقوقى بى سابقه اى به طبقه کارگر ایران تحمیل 
کرده. گویا فراموش کرده اند که درست همین استدالل و همین روش، شاخص هویت نیروهاى بورزوایى اعم از امریکایى و 
اروپایى و روسى و چینى و وطنى است، و گویا فراموش کرده اند که طبقه کارگر ایران و حزب کمونیست او امروز درست براى 
برچیدن بساط مبلغین، مدافعان و مجریان همین استدالالت و روشها صفوف خود را فشرده میکنند. پاسخ تئوریک خزعبالت راه 
کارگر در مورد" وجه داخلى برنامه" را ما سه سال قبل داده ایم و اینجا به این رهنمود خیر خواهانه براى خرده بورژواهاى شبه 
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انقالبى امروز و باند سیاهى هاى فردا اکتفا میکنیم که آقایان باور کنید، طبقه کارگر ایران دورنما و شعارى را که از بنى صدرها و 
رفسنجانى ها نپذیرفت، از حکومت خلقى ائتالفى راه کارگر نیز نخواهد پذیرفت. 

واقعیت اینست که موضع خصمانه راه کارگر در برابر برنامه حزب کمونیست، کامال براى ما قابل انتظار بود. تجربه یکسال پس 
از انتشار برنامه حزب کمونیست امروز به روشنى صحت این پیش بینى کنگره اول اتحاد مبارزان کممونیست را اثبات کرده است 

که: 
”دوره نوین به حکم شرایط عینى و به اعتبار موجودیت یک جریان حزبى منسجم و رو به رشد پرولترى تحت پرچم برنامه حزب 
کمونیست تمام محافل جریانات و نیروهاى منفعل، مردد و بینابینى مدعى مارکسیسم را ناگزیر خواهد ساخت تا یا به جنبش حزبى 
مارکسیسم انقالبى بپیوند و یا در مقابل آن قرار گیرند و به این ترتیب به زیر منسجم ترین نمایندگان رویزیونیسم رانده شوند دوره نوین 
ناظر به شکل گیرى دو قطب حزب کمونیست و دشمنان رویزیونیست حزب کمونیست است این پروسه هم اکنون آغاز شده است". 

(نقل از قطعنامه در باره موقعیت جنبش کمونیستى و دورنماى تشکیل حزب کمونیست مهر 1361) 
اکنون تا آنجا که به راه کارگر مربوط میشود آیا درست تر این نیست که بگوییم این پروسه دیگر به فرجام رسیده است؟ 

   
خرداد 1362 ( مه 1983)، به نقل از "کارگر کمونیست" شماره 8

وظائف و دورنماى "کمونیست" 

سرمقاله نشریه شماره 2

در ابتداى کار "کمونیست" ضرورى است خطوط کلى سیاستهاى ناظر بر این نشریه و جایگاه و نقش ارگان مرکزى را در این دوره از 
فعالیت حزب ترسیم کنیم. 
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"کمونیست" ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران است و از اینرو منعکس کننده نظرات رسمى حزب و مهمترین ابزار رهبرى در امر 
پیشبرد برنامه و سیاستهاى حزب و هدایت فعالین حزبى است. اما این به خودى خود محورهاى اصلى کار "کمونیست" را در این دوره 
معین از حیات حزب کمونیست ایران و جنبش طبقاتى ما روشن نمیکند. نشریه ما در شرایط اجتماعى و سیاسى مشخص و بر زمینه 
نیازهاى حزبى ویژه اى منتشر میشود و محتواى آن با نیازهاى این دوره معین از فعالیت ما تناسب دارد. نشریه ما نمیتواند و نباید صرفا 
ابزارى براى تبلیغ و توضیح ساده اهداف عمومى و تاکتیکهاى حزب باشد. "کمونیست" چون هر ارگان سراسرى حزبى دیگر در طول 
حرکت زنده جنبش طبقاتى وظیفه دارد که بر رفع موانع معین پیشروى حزب و جنبش طبقه کارگر در هر دوره و بر سر هر نقطه عطف 
مشخص، متمرکز شود. این موانع را بدرستى به فعالین حزب و پیشروان طبقه کارگر بشناساند، راه غلبه بر این موانع را بروشنى توضیح 
دهد و نیروى طبقه کارگر آگاه و متشکل را براى رفع آنها بسیج و هدایت نماید. موانعى که بر سر راه رشد جنبش طبقاتى پرولتاریا 
قرار میگیرند همواره یکسان نیستند، بلکه مداوما چه به دلیل تحوالت شرایط عینى اجتماعى و چه در نتیجه پراتیک حزبى و توده اى 
طبقه کارگر، تغییر میکنند. ارگان مرکزى حزب نیز نتیجتا باید در هر دوره معین توجه خود را به گره گاههاى جدید جنبش معطوف کند. 

و  برویم  فراتر  کلى  سیاستهاى  و  اهداف  از  میداند، باید  خود  برعهده  دوره  این  در  "کمونیست"  که  وظایفى  درك  براى  ترتیب  بدین 
گره گاههاى امروز جنبش و موانع امروز رشد و تکامل مبارزه پرولتاریاى آگاه و سوسیالیست را مورد توجه قرار دهیم. 

 
در شرایط کنونى حلقه اصلى در تکامل جنبش طبقاتى پرولتاریاى ایران چیست؟ 

مهمترین و پایه اى ترین درسى که انقالب 1357 و وقایع پس از قیام بهمن براى پیشروان طبقه کارگر داشت، این حقیقت مارکسیستى 
بود که در غیاب پرولتاریاى متشکل در حزب مستقل سیاسى خویش، هیچ تحول عینى و واقعى در موقعیت اقتصادى و سیاسى توده هاى 
طبقه کارگر متصور نیست. قریب 5 سال پس از قیام بهمن، اینک تجربه زندگى واقعى توده هاى طبقه ما اثبات نموده است که هر کس 
خواهان تکامل و حرکت بى وقفه انقالب و جنبش انقالبى است، میباید بدوا و قبل از هر چیز خواهان تشکل حزبى طبقه کارگر و دخالت 
متشکل و مستقل این طبقه در انقالب باشد. بدون این، یعنى بدون پرولتاریاى آگاه و متشکل در حزب کمونیست خویش، خونین ترین 
قیامها و بیشترین فداکارى توده هاى طبقه ما، حتى آنجا که به شیوه اى خودبخودى دست به اسلحه برده باشند، قادر به در هم کوفتن 
پایه هاى قدرت بورژوازى نیست. دوران پس از قیام بهمن این واقعیت را به ثبوت رساند که در عصر امپریالیسم هرگونه توقف کارگران 
و زحمتکشان در نیمه راه تصرف قدرت، معنایى جز اعاده سلطه سیاه سرمایه و تکامل ماشین دولتى سرکوبگر بورژوازى نخواهد داشت. 

پیشروى بى وقفه، یعنى تنها شرط پیروزى انقالب، مستلزم وجود یک حزب نیرومند پرولترى است. 

مارکسیسم  پرداخت.  گزافى  بهاى  پایه اى مارکسیسم  درس  این  آموختن  براى  ایران  کارگر  طبقه  است.  "حزب"  گرو  در  "انقالب" 
سازماندهى حزب پرولترى وفادارى  انقالبى با پافشارى دائمى خود بر این حقیقت مارکسیستى و تالش واقعى و عملى خود براى 
و  خلقى  انقالبى  متن  در  سال  دو  ظرف  در  که  خرده بورژوایى،  سوسیالیسم  و  رسانید.  ثبوت  به  کارگر  طبقه  منافع  به  را  خود 
خیزهاى اعتراض آمیز  و  جست  سلسله  یک  جز  خاطره اى  حقیقت  این  عملى  درك  در  خود  عجز  شد، با  پرپر  و  شکفت  همگانى 
خرده  ناتوانى  بلکه  گذاشت،  نمایش  به  سوسیالیسم  با  را  بیگانگى خود  تنها  نه  و  نگذاشت  جاى  بر  کارگر  طبقه  ذهن  در  خیابانى 
ساخت.  برمال  نیز  دمکراسى انقالبى  از  پیگیر  دفاع  در  را  امپریالیسم  سلطه  تحت  سرمایه دارى  مستاصل کشورهاى  بورژوازى 

  
اگر این درس اساسى در ذهن پیشروان طبقه کارگر ایران حک نشود و بطور جدى و در عمل مهر خود را بر جنبش کارگرى و انقالبى 

نکوبد، آنگاه تجربه عقب نشینیها و لطمات چند ساله اخیر بدون شک میتواند از نو تکرار شود. 

بنابراین ما موظفیم اکنون، پیش از آنکه بار دیگر امواج نوین انقالب توده ها" شیفتگان انقالب" را از خود بى خود کند و کوچه ها و 
خیابانهاى شهرها بار دیگر از مدافعان پرهیاهوى "مارکسیسم" و "آزادى طبقه کارگر" انباشته شود، این اتمام حجت طبقاتى پرولتاریاى 

انقالبى ایران را تکرار کنیم و خود سیاست عملى خود را کامال به آن متکى سازیم: 

”انقالب بدون حزب سیاسى مستقل طبقه کارگر، انقالب بدون حزب کمونیست، به سادگى در دست بورژوازى و خرده بورژوازى به 
مسلخ پرولتاریا تبدیل میشود. پیروزى انقالب مستلزم تشکیل و تحکیم حزب پرولترى است، و آن "کمونیستى" که انقالب را میخواهد 

اما عمال و فورا و دائما به امر حزب معطوف نیست، نه تنها کمونیست بودن بلکه انقالبیگرى خود را نیز به زیر سؤال برده است". 
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اگر در بهمن 57 این حکم از جانب بخش اعظم جنبش مدعى کمونیسم و سراپا غرق" پراتیک" پافشارى اى دگماتیک بر یک حقیقت 
تئوریک تلقى میشد، امروز این دیگر خود پراتیک است که این حقیقت را از البالى تجربه خونبار چند سال مبارزه آشکار طبقاتى بیرون 

میکشد و اعتقاد و وفادارى عملى به آن را به محک و معیار انقالبیگرى هر فرد و جریان سیاسى بدل میکند. 

بنابراین معطوف بودن به حزب کمونیست، و پراتیک انقالبى را تنها با معیار و شاخص گسترش پراتیک حزبى طبقه کارگر تعریف کردن 
و سنجیدن، تنها یک تمایل ایدئولوژیک "ما" نیست. این تنها یک استنتاج عملى از آموزشهاى تئوریک مارکسیسم نیست، بلکه یک نیاز 

عملى جنبش واقعى پرولتاریاست. "انقالب" در جهان عینى مبارزه طبقاتى به "حزب" گره خورده است. 

اگر این حکم به گوش سوسیالیستهاى خرده بورژوا، از محافل باقى مانده از خط 3 تا انشعابات گوناگون و هر روز رو به فزونى فدائى 
یک موعظه تکرارى و خسته کننده به نظر برسد، این امر کامال طبیعى است. آنان مجاز و حتى ناگزیرند علل ناکامیهاى خود را در هر 
جا که میخواهند جستجو کنند. آنان مجاز و حتى ناگزیرند ضعفها و مشکالت خود را در تاکتیکها، در دیر و زود جنبیدن در حمایت از 
این و آن جناح و حزب و نیروى بورژوایى، دیر و زود انشعاب کردنها و یا حتى در خصوصیات فردى رهبران تشکیالتى خود ببینند، 
و به هر شکل که خود صالح میدانند خود و "سازمان پرافتخار" خود را براى شرکت در دور بعدى بخت آزمایى سیاسى که با اعتالى 

جنبش توده اى بر روى همه احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى گشوده میگردد، سر پا نگهدارند. 

اما ما مارکسیستها موظفیم به نیاز واقعى طبقه کارگر ایران پاسخ گوییم. ما موظفیم اوجگیرى و تکامل انقالب را از زاویه تکامل و تحکیم 
حزب کمونیست ایران بنگریم. این حکم پایه اى قطب نماى حرکت ما در این دوره از تکامل جنبش طبقه کارگر است. 

پذیرش این حکم براى مارکسیسم انقالبى متشکل در حزب کمونیست ایران معناى عملى مشخصى در بر دارد. حزب ما باید در مقیاس 
سراسرى به حزب توده اى کارگران ایران تبدیل شود. مبارزات چند ساله مارکسیسم انقالبى امروز ما را به تشکیل حزب کمونیست ایران 
قادر ساخته است. ما بیشترین و بهترین انقالبیون کمونیست را در یک حزب واحد، در یک حزب ضد رویزیونیست با روشن بینى و 
استحکام ایدئولوژیک-  سیاسى و نفوذ قابل توجهى در میان بخشى از طبقه کارگر ایران، متحد و متشکل کرده ایم. حزب ما در بخش 
وسیعى از کشور در کردستان، رهبر عملى توده ها در یک جنبش انقالبى مسلحانه است. حزب ما دورنماى سیاسى و نقشه عملهاى روشن 
و استخوانبندى تشکیالتى محکمى دارد. اما اینها تنها نقطه شروع مساعدى براى گام تعیین کننده اى است که باید برداشته شود. با تشکیل 
حزب کمونیست ایران ساختمان یک حزب توده اى پرولترى در ایران تازه به معناى واقعى کلمه آغاز شده است. این یک واقعیت است 
که حزب ما هنوز از خصوصیات عملى الزم براى آنکه بتواند توده هاى طبقه کارگر را به حرکت درآورد و مستمرا هدایت کند و قادر 
باشد تا نقطه اتکاء یک انقالب سراسرى و یک جنبش ادامه کار طبقاتى قرار گیرد، برخوردار نیست. حزب ما در خارج کردستان هنوز 
یک حزب توده اى کارگرى نیست و در کردستان نیز نفوذ و محبوبیت توده اى تشکیالت حزب و موقعیت رهبرى کننده آن در جنگ 
انقالبى خلق کرد، هنوز باید بر یک استخوانبندى تشکیالتى گسترده متشکل از کارگران و زحمتکشان، متکى شود. حزب ما هنوز در 

مقیاس سراسرى حزب توده هاى کارگر، حزب متشکل کننده و دربرگیرنده کارگران پیشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى نیست. 
بنابراین "ایجاد حزب پرولترى"، این پیش شرط حیاتى هر پیشروى انقالبى طبقه کارگر، براى ما امروز معناى عملى دیگرى جز تبدیل 
حزب کمونیست ایران به حزب دربرگیرنده پیشروان طبقه کارگر و حزب رهبرى کننده توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش در سراسر 
ایران ندارد. حزب ما باید پایه هاى خود را در میان توده هاى طبقه کارگر تحکیم کند، بافت حزب ما باید کارگرى شود. اکثریت اعضاى 
ما را باید کارگران و زحمتکشان تشکیل دهند. پیشروترین و مبارزترین کارگران و رهبران عملى جنبش کارگرى باید به صفوف حزب 
بپیوندند و جاى واقعى خود را در حزب و ارگانهاى تشکیالتى مختلف آن پیدا کنند. ساختمان حزب باید اساسا و عمدتا بر حوزه هاى 
حزبى در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان متکى شود -  و همه اینها باید در مدتى نه چندان طوالنى انجام شود. این فورى ترین 
و تعیین کننده ترین وظیفه اى است که حزب ما پیشاروى خود گذاشته است -  این حلقه اصلى در تکامل حزب و جنبش انقالبى طبقه 

ما در مقطع کنونى است. 

همانطور که گفتیم حزب ما براى برداشتن این گام اساسى از شرایط و امکانات مساعدى برخوردار است. طبعا تحقق این امر با فعالیت 
همه جانبه و هماهنگ کلیه ارگانها و فعالین حزب امکان پذیر است. اما بدون تردید "کمونیست" به عنوان ارگان مرکزى حزب باید در 
جریان این تالش همه جانبه حزب نقش پیشرو و رهبرى کننده اى ایفا کند. از میان مجموعه سیاستها و نقشه عملهایى که حزب براى 
توده اى کردن تشکیالت سراسرى خود در نظر گرفته است، ما به اختصار به آن جنبه هایى که باید مستقیما در تعیین جهت گیرى و 

چهارچوب عمومى وظایف ارگان مرکزى ملحوظ شود اشاره میکنیم. 
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حزب ما باید در مقیاس وسیع با پیشروان و توده هاى وسیع طبقه کارگر شناسانده شود 

معرفى حزب تنها به معناى شناساندن نام و آرم حزب و اعالم حضور حزب در این یا آن عرصه مبارزه و این یا آن محیط اجتماعى 
نیست. شناساندن حزب قبل از هر چیز به معناى شناساندن موجودیت اجتماعى، اهداف و سیاستها و شیوه هاى حزب است. حزب 
کمونیست ایران، باید به مثابه حزبى که در جبهه هاى مختلف مبارزه منافع مستقل طبقه کارگر را نمایندگى میکند و براى آگاهى و تشکل 
پرولتاریا در مبارزه براى سوسیالیسم و ایجاد صف مستقل پرولترى در هر جنبش انقالبى و دمکراتیک میکوشد در مقیاس وسیع شناسانده 
شود. به این منظور باید پروسه و مراحل مختلف تشکیل حزب مستمرا براى کارگران توضیح داده شود. کارگران باید بدانند که حزب ما 
حاصل کدام مبارزات نظرى و عملى است، و چگونه راه خود را از میان ضربات مداوم بورژوازى آشکار و دریاى توهمات و تحریفات 
خرده بورژوایى به جلو باز کرده است. کارگران باید وسیعا با برنامه و تاکتیکهاى حزب خود آشنا شوند و جوهر مستقل طبقاتى این 
برنامه و سیاستها را بشناسند. شعارهاى ما باید در ذهن دهها هزار کارگر نقش ببندد و شیوه هایى که ما براى رهایى، براى دمکراسى و 

سوسیالیسم به طبقه کارگر توصیه میکنیم باید براى توده هاى وسیع کارگران آشنا و روشن باشد. 

در این مقطع "کمونیست" در کمک به امر شناساندن حزب اساسا پیشروان طبقه و نه توده هاى طبقه على العموم، را مد نظر خواهد 
گرفت. معرفى توده اى حزب و تبلیغ مداوم و مکرر برنامه و سیاستهاى حزب وظیفه حیاتى حزب به طور کلى است. اما این وظیفه 
مستقیما نه بر عهده "کمونیست"، بلکه بر عهده دیگر ارگانهاى تبلیغ سراسرى و توده اى حزب، بویژه صداى حزب کمونیست ایران، 
صداى انقالب ایران و بیانیه ها و اعالمیه هایى است که از جانب کمیته مرکزى و دیگر کمیته هاى رهبرى کننده فعالیتهاى حزب منتشر 
میشود. "کمونیست" به سهم خود این تبلیغات گسترده را هدایت خواهد کرد. به این منظور "کمونیست" برنامه و سیاستهاى حزب 
را اساسا در تقابل با برنامه و سیاستهاى احزاب و نیروهاى اپوزیسیون بورژوایى و خرده بورژوایى و بویژه در تقابل با مدعیان ناپیگیر 
سوسیالیسم، تبلیغ و تشریح خواهد نمود. "کمونیست" خواهد کوشید تا با توضیح اساس اختالفات حزب پرولتاریا با احزاب طبقات دارا، 
محتوى، مضمون و جهت تبلیغات دیگر ارگانهاى حزب را روشن سازد. این شیوه، سایر ارگانهاى تبلیغى ما و فعالین ما در عرصه هاى 
گوناگون را در امر تبلیغ توده اى بدرستى تجهیز خواهد کرد. در یک کالم، در زمینه معرفى حزب، "کمونیست" کارگران پیشرو را مخاطب 

اصلى خود قرار میدهد. 

کارگران پیشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى باید مستقیما به تشکل در حزب کمونیست ایران جلب شوند 

جذب مستقیم کارگران پیشرو و رهبران عملى و فعال جنبش کارگرى به تشکل در حزب قطعا وظیفه هر روزه حوزه هاى حزبى در 
محل زیست و کار کارگران و زحمتکشان است. کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران مصمم است تا بطور جدى این امر را پیگیرى و 
هدایت کند و بویژه با آموزش دائمى فعالین در زمینه شیوه ها و سبک کار حوزه هاى حزبى، شیوه هاى تبلیغ و ترویج و سازماندهى، امر 
سازمانیابى کارگران پیشرو و مبارز را با حزب تسریع کند. اما فعالیت مستقیم حوزه هاى حزب در محل، تنها در متن فعالیت عمومى 
حزب و به ویژه بر مبناى کار ارگانهاى سراسرى آن میتواند موفقیت آمیز باشد. "کمونیست" در این زمینه وظیفه حساسى بر عهده دارد. 
نشریه ما باید بتواند نه تنها حوزه هاى فعالین ما را هدایت و هماهنگ نماید، بلکه خود مستقیما کارگران پیشرو و مبارز را مخاطب قرار 

دهد و آنان را به حزب و سیاستهاى آن جلب کند. 

به این منظور باید قبل از هر چیز به مصاف آن موانعى رفت که در عمل سد راه تشکل حزبى پیشروان طبقه کارگرند. این موانع همواره 
یکسان نیستند. نشر آگاهى سوسیالیستى همیشه راه پیوستن به حزب را هموار میسازد. اما امروز بخش وسیعتر کارگران مبارزى که به 
مارکسیسم و سوسیالیسم معتقدند و علیرغم همه نوسانات جریانهاى مدعى مارکسیسم بر این اعتقاد خود هستند، خارج از صفوف 
حزب ما قرار دارند. از اینرو باید موانع عملى تر و مشخص ترى را که این کارگران پیشرو با آن مواجهند شناخت و در رفع آن کوشید. 

این موانع کدامند؟ 

صرف نظر از حاالت متعدد بینابینى و با تذکر این که هر تقسیم بندى میان کارگران پیشرو به هر حال نسبى است، کارگران پیشرو و مبارز 
را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول کارگرانى هستند که از گذشته با مارکسیسم و کمونیسم (ولو به شیوه اى تحریف شده) آشنا 
شده اند. آگاهانه به عنوان کمونیست در انقالب شرکت کرده اند. بعضا در طول انقالب تعلق تشکیالتى پذیرفته اند و با سازمانهاى مختلف 
ارتباط برقرار کرده اند. موج سرکوب پلیسى از یکسو و سترونى، ورشکستگى و اضمحالل سوسیالیسم خرده بورژوایى و پوپولیستهاى 
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رنگارنگ از سوى دیگر، تاثیرات زیانبارى بر این پیشروان قدیمى تر و مجرب تر جنبش کارگرى بر جاى نهاده است. موج دستگیریها و 
اعدامها و جنایات بیشمار جمهورى اسالمى و بى اعتمادى ناشى از نوسانات سیاسى و عجز و عدم قابلیت سازمانهاى پوپولیستى در دفاع 
از منافع مستقل طبقه کارگر، ناتوانى این سازمانها از هدایت هدفمند و ادامه کار جنبش کارگرى و بیگانگى آنها با سازماندهى کارگران 
در محیط زیست و کار، موجب رشد گرایشات تاسف آورى در میان این دسته از کارگران پیشرو شده است. تشکل گریزى، رفرمیسم 
و اکونومیسم و از این بدتر، انفعال، پى گرفتن زندگى شخصى و به انتظار تحوالت سیاسى "از باال" نشستن از جمله این گرایشهاست. 
ماحصل این امر کنار کشیدن و کنار ماندن بخش وسیعى از این کارگران از مبارزه سیاسى و یا حتى فعالیت منفى است. مرز میان کمونیسم 
و پوپولیسم در نزد این دسته از کارگران بروشنى مشخص نیست و لذا ورشکستگى پوپولیسم، امید به ثمربخشى کار کمونیستى را نیز 

در میان اینان تضعیف نموده است. 

با این وجود نفوذ و اعتماد این دسته از پیشروان، به دلیل تجربه و سابقه فعالیت و شرکت آنها در رهبرى عملى مبارزات کارگران در 
مقاطع حساس، همچنان قابل مالحظه و تعیین کننده است (عقب نشینى هاى جنبش کارگرى قطعا با کنار کشیده شدن این پیشروان از 
پیشاپیش صفوف طبقه بى ارتباط نیست). به عالوه همانطور که گفتیم این دسته از کارگران از آگاهى سیاسى نسبتا باالیى برخوردارند، 
مسائل جنبش کمونیستى را با سهولت بیشترى درك میکنند و در صورتى که بر این گرایشها فائق آیند و به خط مشى اصولى متکى شوند 
از توانایى کافى براى جذب و کاربست سیاستهاى کمونیستى برخوردارند. حزب کمونیست ایران باید به فعال کردن مجدد این دسته 
از کارگران پیشرو و مقابله با این گرایشهاى انحرافى در میان آنان توجه جدى مبذول دارد. این شرط ضرورى آماده کردن این کارگران 

براى مبارزه تحت پرچم حزب کمونیست است. 

دسته دوم که امروز به طرز اجتناب ناپذیرى به پیشاپیش صفوف کارگران گام میگذارند، رفقاى جوانتر و کم تجربه ترى هستند که به 
تازگى با مارکسیسم آشنا میشوند. این رفقا از دانش سیاسى و و سابقه کار تشکیالتى کمترى برخوردارند. با برنامه و سیاستهاى کمونیستى 
و با مجادالت نظرى و تاکتیکى گذشته جنبش چپ آشنایى کافى ندارند، به شیوه ها و ظرایف کار هدایت مبارزات کارگران بخوبى آشنا 
نیستند. کمتر در میان کارگران شناخته شده اند و از نفوذ توده اى کمترى برخوردارند. اما خالء رهبرى در جنبش کارگرى و شور انقالبى 
خود این رفقا، آنان را به ایفاى نقش پیشرو در مبارزات کارگرى ناگزیر میسازد. این دسته از رفقا تشکل پذیرتر و به مبارزه تشکیالتى 

امیدوارترند و در این مقطع از جسارت و روحیه باالترى برخوردارند. 

همانطور که گفتیم این تقسیم بندى قطعا نسبى است. اما بعنوان دو قطب برجسته در طیف گسترده کارگران پیشرو در کار "کمونیست" 
ملحوظ خواهد بود. "کمونیست "خواهد کوشید تا با جو ارعاب و ترور جمهورى اسالمى از طریق تبلیغ و توضیح قدرت طبقاتى 
پرولتاریا و به طور مشخص تر از طریق ارائه راههاى عملى براى سازماندهى یک جنبش ادامه کار رو به گسترش کارگرى مقابله نماید. 
"کمونیست "خواهد کوشید تا با نقد صریح و محکم گرایشهاى تسلیم طلبانه و شرایط عینى اجتماعى و طبقاتى و مبانى ایدئولوژیک-  
ناتوانى  پیشرو بزداید.  کارگران  اذهان  از  را  پوپولیسم  ورشکستگى  کننده  منفعل  اثرات  میان کارگران،  در  گرایشات  این  رشد  سیاسى 
پوپولیسم و رویزیونیسم نه ناتوانى مارکسیسم انقالبى، بلکه بر عکس گواه حقانیت انتقادات کمونیستها بر سوسیالیسم خرده بورژوایى 
بود. تنها توضیح تفاوت اساسى میان کمونیسم و پوپولیسم، در تعلق طبقاتى، برنامه، سیاست و شیوه هاى عملى مبارزه میتوان گریبان طبقه 
کارگر را از میراث فلج کننده چند سال پراتیک سوسیالیسم خرده بورژوایى خالص کند. "کمونیست" در این راه قاطعانه خواهد کوشید. 
از سوى دیگر نشریه ما موظف است چشم رهبران جدید جنبش کارگرى را به مارکسیسم انقالبى و شیوه هاى کار متشکل کمونیستى 
بگشاید. تجارب و درسهاى انقالب ایران و تجارب جنبش کارگرى و کمونیستى در ایران و جهان را فعاالنه در خدمت آموزش و رشد 
این رفقا بکار گیرد، و به ویژه تالش کند تا نسل جدید کارگران پیشرو و کمونیست، اساسا مارکسیسم و مبارزه کمونیستى را این بار به 
روایت کمونیستها بیاموزند. امروز دیگر هر کارگرى که کمونیست میشود، باید کامال از شائبه هاى تحریفات چند ده ساله رویزیونیستها 
و سوسیالیستهاى خرده بورژوا به دور ماند. نشریه "کمونیست" در این زمینه بر عهده خود میداند و خواهد کوشید تا سدى محکم در 

برابر نفوذ آراء و اندیشه ها و سیاستهاى غیر پرولترى در صفوف جنبش کارگرى باشد. 

سبک کار کمونیستى باید در تقابل با سبک کار خرده بورژوایى مداوما آموزش داده شود 

تبدیل حزب کمونیست ایران به حزب دربرگیرنده بخش وسیعى از پیشروان و رهبران عملى طبقه کارگر، "کارگرى کردن بافت حزب 
و حزبى کردن توده کارگران"، تنها با "بردن" برنامه و سیاستهاى پرولترى به میان طبقه کارگر مقدور نیست. این تفاوت برنامه اى و 
تاکتیکى حزب ما با سازمانهاى پوپولیست دوره قبل به خودى خود براى ایجاد پیوند عملى عمیق میان حزب و کارگران کافى نیست. 
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یه این منظور کار به شیوه کمونیستى حیاتى است. صحت شیوه هاى تبلیغ و ترویج و سازماندهى ما، شیوه هاى پنهانکارى و مبارزه ما با 
پلیس سیاسى، آموزش درونى، مناسبات درون تشکیالتى و خالصه شیوه هاى عملى فعالیت تشکیالتى ما تنها ضامن موفقیت حزب در 
برداشتن گامى است که گفتیم. اما این نیز یک واقعیت است که نه تنها کارگران پیشرویى که در حزب ما متشکل میشوند، بلکه حتى 
بخش وسیعى از فعالین، ارگانها و حوزه هاى حزبى ما با این شیوه ها بخوبى آشنا نیستند و خو نگرفته اند. میراث عملى پوپولیسم در 
عرصه هاى مختلف فعالیت تشکیالتى با صدور یک فرمان از میان نمیرود. این امر محتاج تعریف دقیق شیوه هاى فعالیت در عرصه هاى 
مختلف و آموزش دلسوزانه و پیگیر فعالین حزب با مبانى و ضوابط فعالیت به شیوه کمونیستى است. "کمونیست" وظیفه دارد تا مرکز 
کنترل کننده و هدایت کننده این پروسه بازآموزى در صفوف ما باشد. "کمونیست" باید جنبشى را که امروز در درون حزب ما براى طرد 
روشهاى خرده بورژوایى و متکى کردن حزب بر موازین کار کمونیستى جریان دارد پیگیرانه رهبرى کند. "کمونیست" باید بکوشد تا در 
طول یک دوره فعالیت خود زمینه و مصالح کافى را براى تربیت نسل جدیدى از کادرهاى کمونیست، که سبک کار کمونیستى به جزء 
الیتجزاى هویت سیاسى آنان بدل شده است، فراهم آورد. در عین حال خاطر نشان میکنیم که بیان اثباتى و تفصیلى روشهاى فعالیت در 
عرصه هاى مختلف، عمدتا باید از طریق انتشار جزوات مستقلى که سبک کار پایه کمونیستى را توضیح میدهند انجام پذیرد. کمونیست 
به سهم خود بر نکات محورى سبک کار کمونیستى معطوف خواهد شد و فعالین ما را در جریان مبارزه زنده و جارى آنها بویژه در 

پرتو نقد سبک کار پوپولیستى آموزش خواهد داد. 

”کمونیست" باید به رهبر کارگران پیشرو در برخورد به مسائل جنبش کارگرى تبدیل شود 
   

در مورد لزوم دخالت هدفمند و آگاهانه حزب کمونیست در مبارزات جارى کارگران نیازى به توضیح نیست. همین براى تاکید بر 
ضرورت پرداختن "کمونیست" به مسائل جنبش کارگرى و تالش در هدایت کارگران پیشرو بر مبناى یک خط مشى طبقاتى در این 
مبارزات کافى است. اما عالوه بر این، از نقطه نظر امر توده اى کردن حزب این امر اهمیت ویژه اى مییابد. جلب کارگران پیشرو به 
صفوف حزب در مقیاس وسیع بى آنکه حزب بتواند نقطه اتکاء و رهبر آنان در برخورد به مسائل متنوع جنبش کارگرى قرار گیرد، 
مقدور نیست. موفقیت ما در انجام این وظیفه اساسا در گرو ارتباط سیاسى و عملى نزدیک میان هیات تحریریه "کمونیست" و کارگران 
پیشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى است. حفظ و گسترش این ارتباط یکى از مهمترین وظایف کلیه فعالین حزب و حوزه هاى حزبى 
در محالت کارگرى و کارخانه هاست. کارگران پیشرو باید وسیعا با هیات تحریریه "کمونیست" مکاتبه کنند و حتى هر جا این امکان 
موجود باشد، عمال دیدار و گفتگو نمایند. گزارشهاى منظم از مبارزات جارى کارگران، از پیچ و خم ها و مراحل مختلف این مبارزات، 
از مسائل گرهى و حساسى که پیشروان در عمل با آن روبرو هستند، باید به هیات تحریریه برسد. بدرجه اى که این ارتباطات تحکیم 
شود و گسترش یابد، "کمونیست" نیز عمال و واقعا به نشریه رهبرى کننده کارگران پیشرو در مبارزات جارى کارگران تبدیل خواهد شد. 
بعالوه این ارتباط نزدیک با رهبران عملى مبارزات کارگرى و پیگیرى و دقت فعالین حزب در گزارش اخبار جنبش کارگرى به نشریه 

"کمونیست"، امکان خواهد داد تا نشریه ما اخبار جنبش کارگرى را به دقت و با سرعت کافى منعکس کند. 

نکاتى که برشمردیم جهت گیرى عمومى "کمونیست" را در این مقطع روشن میکند. این جهت گیرى مالك و معیار ما درنگارش و یا 
انتخاب مقاالت براى نشریه خواهد بود. 

در خاتمه توضیح چند نکته دیگر نیز ضرورى است: 
 

اوال آنچه درباره ضرورت توده اى کردن حزب گفتیم سیاستى است که بر کل حزب ما، و از جمله تشکیالت حزب کمونیست ایران 
در کردستان یعنى کومه له نیز، ناظر است. به این ترتیب مسائل مبارزه حزب و طبقاتى -  بویژه از زاویه تحکیم پایه هاى حزب در میان 
توده هاى طبقه کارگر، در کردستان با همه خصوصیات و ویژگیهاى آن در نشریه "کمونیست" نیز منعکس خواهد شد -  و "کمونیست" 
نقش هدایت کننده خود را در این تالش حزبى در این عرصه نیز ایفا خواهد کرد. اما، با توجه به وجود یک تشکیالت منسجم گسترده و 
قدرتمند حزبى در کردستان با سیاستهاى روشن در جنبش انقالبى خلق کرد و با در نظر گرفتن اینکه سازمان کردستان حزب کمونیست 
برخورد  در  میتواند  "کمونیست"  دارد،  را  خود  رادیویى  مستمر  و برنامه هاى  خبرى  و  تبلیغى  سیاسى،  منظم  نشریات  (کومه له)  ایران 
به مسائل مبارزه طبقاتى و انقالبى در کردستان عمدتا بر مسائل محورى این مبارزات متمرکز شود و از ورود در جزئیات بپرهیزد. 
"کمونیست" خواهد کوشید تا عالوه بر ترسیم خطوط اصلى کار حزبى در کردستان و توضیح مواضع برنامه اى و سیاستهاى تاکتیکى 
حزب در قبال حق تعیین سرنوشت و جنگ انقالبى خلق کرد، رئوس جمعبندى اخبار این جنبش را نیز در اختیار کارگران و زحمتکشان 

سراسر کشور قرار دهد. 
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نکته دوم، درباره سبک کار نشریه "کمونیست" است. "کمونیست" یک ارگان رهبرى سراسرى حزب است. بنابراین نمیتواند و نباید به 
مسائل جزئى و نکاتى که فاقد اهمیت طبقاتى و سراسرى هستند بپردازد. "کمونیست" نمیتواند و نباید کار روزمره مبلغین و مروجین 
حزب را براى آنان انجام دهد. سیاستهاى حزب را در تمام جزئیات و ظرایف عملى بشکافد و هر امر را براى تک تک فعالین ما در تک 
تک عرصه ها معنى کند. این وظیفه کمیته ها، حوزه ها و فعالین حزبى است که سیاستهایى را که در "کمونیست" مورد بحث قرار میگیرد و 
رهنمودهاى سراسرى اى را که عرضه میشود، بر مبناى نیازها و ویژگیهاى محیط فعالیت خاص خود به نقشه عمل ها و رهنمودهاى کامال 
مشخص براى کار خود تبدیل کنند. براى مثال وظیفه "کمونیست" تعیین شکل دقیق تبلیغ این یا آن جمع زحمتکشان با سطح آگاهى 
معین نیست. "کمونیست" وظیفه ندارد براى فعالین ما متون تبلیغى حاضر و آماده تهیه کند -  هر چند موارد زیادى عین مقاالت نشریه 
میتواند و باید به صورت اعالمیه هایى در میان کارگران توزیع شود. تطبیق رهنمودهاى نشریه با محیط فعالیت خود، کار دائمى رفقاى 

حزبى در حوزه ها و تشکیالت هایى است که مستقیما با توده کارگران و زحمتکشان سر و کار دارند. 
 

"کمونیست" هنگامى در کار خود موفق میشود و نشریه اى براى هدایت همه فعالین ما خواهد شد که بتواند از البالى مسائل متنوع، 
مسائل قابل تعمیم، روندهاى عمومى تر و موضوعاتى را که داراى جنبه هاى قوى طبقاتى و سراسرى هستند بیرون بکشد و به آنها بپردازد. 

نکته آخر این است که "کمونیست" ارگان مرکزى رسمى حزب کمونیست ایران است. بیانیه ها و اطالعیه هاى دفتر سیاسى و کمیته 
مرکزى حزب، مصوبات، قطعنامه ها و قرارهاى رسمى که باید علنا منتشر شوند و مواضع رسمى حزب در قبال مسائل مختلف در این 
نشریه به چاپ خواهند رسید. مقاالت "کمونیست" اعم از اینکه با امضاء یا بدون امضاء منتشر شوند، بیانگر مواضع رسمى حزب هستند. 
همانطور که در شماره قبل توضیح دادیم، "کمونیست" تحت نظر هیات تحریریه اى متشکل از رفقا ف. پرتو، حمید تقوایى، منصور 
حکمت و شعیب زکریایى منتشر میشود. عالوه بر این، عده اى دیگر از دیگر اعضاى حزب را مستقیما دعوت به همکارى مستمر با 
نشریه نموده ایم و در اینجا از همه اعضاء و فعالین حزب میخواهیم تا مقاالت، اخبار، گزارشات و نظرات خود را براى ما ارسال دارند. 

بدیهى است که هیات تحریریه در رد و قبول یا حک و اصالح مقاالت آزاد خواهد بود. 

یکبار دیگر همه اعضاء و فعالین حزب و کارگران پیشرو و مبارز را به همکارى با "کمونیست" در پیشبرد مجموعه وظایفى که در مقابل 
خود قرار داده است دعوت میکنیم. موفقیت ما تنها با انتشار منظم نشریه سنجیده نمیشود، بلکه با تحقق اهداف و سیاستهایى قضاوت 
میشود که برشمردیم. "کمونیست" تنها در متن یک تالش همه جانبه حزبى براى تعمیق پیوندهاى عملى حزب ما با طبقه کارگر امکان 

موفقیت دارد و ما به سهم خود همه رفقا را به امر فراخوان میدهیم. 
هیات تحریریه 

(ف. پرتو، حمید تقوایى، منصور حکمت، شعیب زکریایى) 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 2 -  20 آبان 1362(  29 اکتبر 1983)

درباره وظایف و خصوصیات حزب کمونیست ایران 
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گفتگو با صداى انقالب ایران 

رادیو صداى انقالب ایران، رادیوى سازمان کردستان حزب کمونیست ایران( کومه له)  در تاریخ 20 شهریور 62
(29 اوت 1983) با رفیق منصور حکمت عضو دفتر سیاسى حزب گفتگویى انجام داده است. رفیق حکمت در این 

گفتگو پیرامون خصوصیات ویژه حزب کمونیست ایران، تغییراتى که در برنامه حزب کمونیست ایران وارد شده، 
وظایف محورى حزب وهم چنین نیروهاى سیاسى اپوزسیون توضیحاتى داده است که ما در این جا فشردهاى از 

این مصاحبه را بازگو میکنیم. 

  
صداى انقالب: خصوصیات ویژه حزب کمونیست ایران، یعنى آنچه که حزب ما را ازاحزاب کمونیست پیشین متمایز میکند، 

چیست؟ 
  

منصور حکمت: طبعا احزاب کمونیست) واقعى) داراى خصوصیات پایدار و مشترکى هستند که از ماهیت طبقاتیشان، یعنى از 
موجودیت آنها بعنوان حزب سیاسى طبقه کارگر انقالبى و از خصوصیات عینى اقتصادى واجتماعى جامعه سرمایه دارى در عصر 

ما نتیجه میشود. 

این احزاب، مستقل از اینکه، در چه کشورى مبارزه کرده اند، همه بنا به تعریف احزاب ضد سرمایه دارى بوده اند که علیه استثمار 
و ستم و خرافه در هر شکلى که بوده و هست مبارزه کرده و میکنند. اما ویژگیهاى شرایط اجتماعى و سیاسى در زمانهاى مختلف 
و در کشورهاى مختلف به حزبى که تحت این شرایط کار کمونیستى میکند، طبعا ویژگیهاى خاص خود را میدهد. الگوى ما از 
حزبى که میخواهیم بسازیم، حزب بلشویک لنینى است. اما شرایط امروز ما به نسبت شرایطى که حزب بلشویک در آن فعالیت 

میکرد، از نقطه نظرهاى معینى متفاوت است که ما باید آنرا در سازماندهى حزب خودمان به حساب بیاوریم. 

آمادگى بورژوازى براى مبارزه علیه کمونیسم از جهات مختلف به نسبت اوائل قرن بیستم بیشتر است. امروز گویى بورژوازى در 
سطح جهانى، از کشورهاى آسیایى و آفریقایى تا دول امپریالیست اروپا و امریکا در یک حزب واحد اعالم نشده بر علیه کمونیسم 
متحد شده است و همواره مترصد در هم کوبیدن جنبش کمونیستى طبقه کارگر است. هر جا پاى کمونیسم به میان کشیده میشود 
و باصطالح شبح کمونیسم به پرواز درمیآید، هر نشانى از رقابت در بین کارتلها و انحصارات و دول امپریالیستى از میان میرود و 

همه بطور غریزى متحد میشوند و متحد عمل میکنند... 

مبارزه کمونیستى براى طبقه کارگر، امروز با این واقعیت مواجه است که دشمن سازمانیافته  است، سفاك است و ساز و برگ کافى 
را براى مقابله با جنبش کمونیستى تهیه دیده. طبعا براى کمونیستهایى که میخواهند با نیروى طبقه کارگر، یعنى با نیروى دهها و 
صدها میلیون زن و مرد کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بساط سرمایه دارى را با همه این آمادگى و توانایى اش در هم بریزند، 
الزم است که آمادگیهایى در صفوف خود بوجود آورند. این وضعیت به این معنا است که حزب کمونیست باید از استوارترین، 
باایمان ترین و پیشروترین و فداکارترین انقالبیون و کارگران پیشرو تشکیل شود. حزب کمونیست باید خود را براى طوالنى ترین 
و خونین ترین نبردها آماده کند. و این مستلزم بوجود آوردن انضباط آهنین و خلل ناپذیر در درون حزب است. ما باید بدانیم که 
مبارزه در شرایط اختناق، جانبازى کردن، تبلیغ و  ترویج و  سازماندهى در تحت شرایطى که نبرد مسلحانه جریان دارد، یا در شرایط 
اختناق پلیسى که محکمترین پنهان کاریهاى کمونیستى را ایجاب میکند، براى ما قاعده است. استثنا نیست. آنچه که عمال در عصر 

ما استثنا است، شرایط دموکراتیک و شرایط فعالیت علنى است. 

نکته دیگر خصلت ضد رویزیونیستس حزب ما است. ما در شرایطى فعالیت میکنیم که دهها سال است مارکسیسم و کمونیسم 
و  کمونیسم  نام  تحت  را  بورژوایى  نظرات  و  عقاید  منحط ترین  یعنى رویزیونیستها،  اینها،  است.  داشته  هم  دروغینى  مدعیان 
احزاب  تجربه  با  را  کمونیسم  که  و زحمتکشانى  کارگران  نیستند  کم  جهان  سطح  در  امروز  کرده اند.  پیاده  و  تبلیغ  سوسیالیسم 
یعنى  کمونیسم  شده  رسوا  واقع  در  مدعیان  این  از  میکنند.  قضاوت  آنها  و سیاستهاى  شوروى  و  چین  کمونیست  باصطالح 
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رویزیونیستهاى تمام عیار هم که بگذریم، با این واقعیت روبرو میشویم که در جهان امروز هر کسى خرده اعتراضى به این یا آن 
گوشه نظام موجود دارد، از کسى که در واقع نگران نبودن صنایع مادر در کشور است تا کسى که میخواهد براى مثال بار مالیات را 
از دوش بازاریان بردارد، براى تزئین خودش از نام کمونیسم استفاده میکند و خود را مارکسیست مینامد. حال آنکه طبقه کارگر و 
حزب کمونیست او به تمام موجودیت جامعه سرمایه دارى انتقاد و اعتراض دارند و براى زیر و رو کردن کل این نظام و جایگزینى 
حزب ضد  یک  اساسا  نمیتواند  ما،  عصر  کمونیست  حزب  یعنى  ما،  کمونیست  حزب  بنابراین  میکنند.  تالش  سوسیالیسم  با  آن 
رویزیونیست نباشد و مبارزه اش براى شناساندن چهره واقعى مارکسیسم مارکس، انگلس و لنین به توده هاى طبقه کارگر و حفظ 
استقالل سیاسى و تشکیالتى این طبقه تعطیل بردار نیست. تنها این خصلت ضد رویزیونیستى حزب تضمین میکند که توده هاى 

طبقه کارگر به ابزارى براى به قدرت رسیدن طبقات دارا بدل نشوند... 

واقعیات دهسال اخیر این را نشان میدهد که حزب ما براستى از دل یک چنین مبارزه اى بیرون آمده. تجربه اى که من تصویر کردم، 
تجربه واقعى خود ما در دهسال اخیر بوده است. چه از نظر مبارزه ضد رویزیونیستى و چه از نظر مبارزه تحت شرایط دشوار و در 
نبردهاى خونین، واقعیت امروز حزب ما در شهرهاى سراسر ایران، در کردستان انقالبى و در زندانها و شکنجه گاههاى جمهورى 
اسالمى نشان میدهد که حزب ما از دل همین مبارزه با همین خصوصیات متولد شده و طبعا همین مبارزه و همین خصوصیات 

را باید همواره براى خود حفظ کند. 

صداى انقالب: برنامه حزب کمونیست ایران نسبت به متن قبلى تغیراتى کرده است. لطفا درباره این تغیرات توضیح بدهید. 

منصور حکمت: اصالحات پیشنهادى بر متن قبلى برنامه، که از جانب کمیته برگزارکننده و همینطور از جانب شرکت کنندگان در 
خود کنگره موسس پیشنهاد شد، حاصل قریب دو سال پراتیک و محک خوردن عملى برنامه بوده است. این اصالحات که براى 

دقیق تر وکامل تر کردن برنامه صورت گرفته است به چند دسته تقسیم میشوند: 
 

(1 )اصالحات انشائى جزئى که صرفا متن را ازنظر ادبى تقویت و محکم کرده است. 
   

(2 )اصالحاتى که نفس تشکیل حزب کمونیست ایران آنرا ایجاب کرده است. زیرا در متن قبلى خود  امر تشکیل حزب کمونیست 
در بندهاى مختلف بعنوان گامى که باید در آینده برداشته شود ذکر شده  بود. 

   
(3 )اصالحات مضمونى جزئى که صرفا در خدمت رساتر کردن بیان برنامه -  بیان بهتر نظرات برنامه اى ما -  انجام شده است 

و باالخره 

جمهورى  اینکه  بر  مبنى  شد  تصویب  مثال بندى  بطور  است.  بیشترى  اهمیت  داراى  محتوایى  نظر  از  که  اصالحات  (4 )برخى 
انقالبى به مجرد استقرار باید مطالبات بخشهاى سیاسى، اقتصادى و رفاهى و ارضى برنامه را بعنوان رئوس قوانین اساسى، قانون 
کار دموکراتیک و قوانین مربوط به رفاه اجتماعى اعالم کند. به این ترتیب کنگره جنبش و حزب را متوجه این امر میکند که کسب 

قدرت باید با اعالم فورى قوانین  پرولتاریا براى حراست و تضمین دمکراسى انقالبى همراه باشد... 

این  دارد.  اختصاص  مختلف  در کشورهاى  کمونیستها  وظایف  تعریف  به  که  بندى  است،  شده  انجام  بند 12  در  دیگر  اصالح 
اصالحیه بمنظور دقیقتر بیان کردن وضعیت طبقه کارگر و مبارزه پرولترى در اردوگاه شوروى و بلوك کشورهاى اروپاى شرقى 

وارد شده است. 

اصالحیه دیگر مربوط به بخش اقدامات اقتصادى جمهورى دمکراتیک انقالبى است. ما بروشنى مصادره و ملى کردن سرمایه هاى 
انحصارى داخلى و خارجى و همینطور مصادره و ملى کردن سرمایه ها در هر سطح که تحقق مطالبات کارگرى و رفاهى و سیاسى 
برنامه ایجاب میکند را گنجانده ایم و تصریح کرده ایم. این بند به دو علت در برنامه گنجانده شده است. اوال به این منظور که به 
آنچه که میخواهیم انجام دهیم صراحت و روشنى بیشترى میدهد. ثانیا در مبارزه علیه مدافعین سرمایه دارى انحصارى دولتى به 
ما امکان میدهد بحث را درست بر سر نقطه اساسى، یعنى انگـیزه سیاسى ما از ملى کردن (و به نفس ملى کردن و یا نکردن این 
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یا آن بنگاه اقتصادى) متمرکز کنیم. هواداران سرمایه انحصارى دولتى معتقدند که سرمایه دارى انحصارى دولتى به خودى خود 
یک آرمان اقتصادى درخود طبقه کارگر است. و یک صورتبندى و فرم خاص مالکیت خصوصى است که طبقه کارگر باید براى 
بوجود آوردن آن تالش کند، به عبارت دیگر اینها ملى کردن را بعنوان ك هدف درخود، بعنوان یک شکل اقتصادى پیشرو در نظر 
میگیرند. ما در مقابل، از ملى کردن بعنوان ابزار تحقق مطالبات معین سخن میگوئیم، یعنى ملى کردن براى ما در خدمت تحقق آن 
مطالباتى است که قبال در بخش حداقل برنامه قید شده و نمیتواند با تحقق آن مطالبات در تناقض قرار گیرد، ما امروز شاهدیم که 
براى مثال چگونه در لهستان ملى بودن صنایع و موسسات اقتصادى، در شرایطى که دولت بورژوایى نام خود را دولت کارگرى 
هم نهاده است، باعث میشود که مطالبات ابتدائى کارگران بتواند بسادگى در تبلیغات بورژوازى ضد منافع طبقه کارگر قلمداد 
شود. امثال راه کارگر از هم اکنون پافشارى بر این مطالبات را در فرداى انقالب "اخاللگرى" مینامند. از نظر ما اینها، یعنى این 
اقدامات و مطالبات سیاسى و اقتصادى، نمیتواند با هم تناقضى داشته باشد. هر نوع ملى کردن و مصادره کردن باید در خدمت 

تحقق مطالمطالبات کارگران باشد. 

طبقه کارگر باید معنى ملموس و روزمره این ملى کردن ها را در زندگى سیاسى و اقتصادى خود ببیند. باید این ملى کردن ها توان 
و قدرت اقتصادى طبقه کارگر را افزایش دهد و موقعیت سیاسى او  را در جامعه تحکیم کند و نه اینکه نوع معینى از مالکیت 
خصوصى جاى نوع دیگرى را گرفته باشد. همانطور که گفتم این به ما امکان میدهد تا بحث بر سر ملى کردن را در جاى درست 

خود متمرکز کنیم و اختالف نظر واقعى خود را با مدافعان سرمایه دارى دولتى برجسته تر کنیم. 

در مجموع بنظر من این اصالحات برنامه را رساتر، محکمتر، دقیقتر و فهم آن را آسانتر کرده است. من این را یکى از دستاوردهاى 
مهم کنگره موسس میدانم. 

صداى انقالب: وظیفه محورى امروز حزب ما، یعنى آن هدف بالواسطه اى که حزب کمونیست ایران باید در این مقطع به آن 
معطوف باشد چیست؟ 

منصور حکمت: توضیح عرصه هاى فعالیت و نقشه عملهاى مختلف حزب در مقطع کنونى مجال بیشترى میخواهد... در این 
فرصت میتوان به رئوس اصلى جهت گیریهاى حزب اشاره کرد. اصلى ترین وظیفه حزب در این دوره توده اى کردن و کارگرى 
کردن بافت حزب است. اگر بنا است یک شعار داشته باشیم این شعار توده اى کردن و کارگرى کردن تشکیالت حزب در این 
دوره است. ما باید حزب امروز خود را به حزب متشکل کننده و دربرگیرنده زنان و مردان کارگر در مقیاس وسیع تبدیل کنیم... 
نفوذ ما امروز در بین کارگران و زحمتکشان هر قدر هم که قابل توجه باشد، از نقطه یک عزیمت خوب براى کار حزبى فراتر 
نمیرود... محور اساسى کار ما در این دوره همین است و این باید روح کلى کار تشکیالتى ما را از تبلیغ، ترویج، سازماندهى، 

مناسبات درون تشکیالتى و غیره تشکیل بدهد. 

نکته دیگر تقویت خصلت ضد رویزیونیستى حزب است. حزب اساسا به این اعتبار میتواند به حیات موفقیت آمیز خود ادامه 
دهد و به اهداف خود دست یابد. تقویت و تحکیم خصلت ضد رویزیونیستى حزب شرط الزم توده اى شدن حزب ما نیز هست. 
چرا  بگذارد.  پا  استحکام  با  رویزیونیسم  بر علیه  مبارزه  از  جدیدى  مرحله  در  باید  ما  حزب  که  کنیم  تاکید  است  الزم  بنابراین 
میگویم مرحله جدیدى از مبارزه؟ زیرا ما امروز در مبارزه علیه انحرافاتى که سد راه تشکیل حزب کمونیست بود موفق شده ایم. 
ما توانسته ایم سوسیالیسم خلقى خرده بورژوایى را بطور کلى از سر راه برداریم، تا این درجه که یک صف متحد از مارکسیست-  
لنینیست ها بوجود بیاوریم که عزم کرده اند برنامه حزب کمونیست ایران را متحقق کنند. اما پیشروى در این مبارزه مستلزم برخورد 
با اشکال پخته تر رویزیونیسم ، بویژه رویزیونیسم مدرن است. و باالخره همانطور که قبال نیز گفتم مبارزه کمونیستى در دوره 
ما، دوره اى که دشمن طبقاتى ما، بورژواى، خود را به شدت در مقابل ما محکم کرده است بیش از پیش مستلزم بوجود آوردن 

استحکام ایدئولوژیک-  سیاسى و انضباط آهنین پرولترى در صفوف حزب است. 
   

ما باید کامال محکم و منضبط باشیم، از موانع نظرى و عملى اى که در مقابل ما قرار میگیرد نهراسیم و دلسرد و متزلزل نشویم. 
براى پیشبرد وظایفى که بسیار دشوار است و اراده قوى، پیگیرى، سرسختى و دلسوزى میخواهد، محکمترین انضباط پرولترى را 

در حزب تامین و حراست کنیم... 
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اگر آنچه گفتم عملى کنیم، آنگاه اقدامات مختلف و سازماندهى مبارزه در وجوه مختلف، اعم از مبارزه مسلحانه، مبارزه در شرایط 
اختناق پلیسى در شهرها، مبارزه در عرصه تبلیغاتى و انترناسیونالیستى در خارج کشور، مبارزه و کار توده اى در کردستان و نظیر 
آن، بر این مبنا کامال قابل اجراست. اما عدول از این جهت گیریهاى اساسى به کار ما لطمه میزند. بهرحال اگر بخواهیم یک شعار 
را پیش روى خود قرار دهیم همان شعار کارگرى کردن و توده اى کردن تشکیالت حزب است. ما باید حزب کمونیست را به 

حزب کارگران متشکل تبدیل کنیم. این شعار امروز ماست. 

صداى انقالب: صفبندى نیروهاى اپوزیسیون و از جمله نیروهایى که تحت نام مارکسیسم فعالیت میکنند را چگونه میبینید؟ 

منصور حکمت: اجازه بدهید ابتدا به اختصار اشاره اى به سلطنت طلب ها بکنم. اینها آشکارا از منافع سرمایه انحصارى امپریالیستى 
دفاع میکنند، اعم ازسلطنت طلبان اشکار نظیر جریان امینى و بختیار و دیگران تا لیبرالهاى جبهه ملى سابق که بعد از سقوط شاه 
تازه به محسنات رژیم سلطنتى پى بردند و هزار بار اینجا و آنجا از مزاحمتهایى که براى رژیم سلطنت ایجاد کرده بودند استغفار 
کردند... اگر رژیم خمینى همان رژیم شاه است که تزئینات مذهبى به خود نصب کرده و به آیات آسمانى متوسل میشود، رژیم 
مطلوب سلطنت طلبها هم همان رژیم خمینى خواهد بود بدون حشو و زوائد مذهبى. یعنى یک رژیم سرکوب و اختناق مد روز، 
رژیم ژنرالها و ساواکیهاى شق و رق و اطو کشیده از نوعى که امروز در السالوادور، اندونزى، فیلیپین و نظیر آن شاهدش هستیم. 
بهرحال اینها میخواهند یکبار دیگر بخت خود را در ایران آزمایش کنند، با این امید که جنایات جمهورى اسالمى شاید تجربه 
دیکتاتورى آریامهرى را از ذهن مردم پاك کرده باشد. اما این مردم، مردم قیام 22 بهمن اند و آماده اند که دنبال ماجرا را از همانجا 

که رها کردند، بگیرند. 

در بین حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست، و این احزاب مدافع سرمایه امپریالیستى، طیفى از نیروهاى بینابینى قرار دارند که بین 
انقالب و ضدانقالب و روى لبه باریک رفرمیسم تعادل خود را حفظ میکنند. قطب اصلى در این طیف شوراى ملى مقاومت است 
که در مقیاس سراسرى مجاهدین خلق محور اساسى آنرا تشکیل میدهد. وقتى از حائل شدن مجاهدین میان انقالب و ضد انقالب 
سخن میگوئیم، این شعار توخالى و یک برچسب سیاسى نیست. نگاهى به برنامه و شعارهاى این جریان و  همچنین شیوه هاى آن 
براى کسب قدرت بخوبى صحت این گفته را نشان میدهد. کارگران و زحمتکشان ایران، یعنى اکثریت عظیم مردم ایران، خواستار 
تحوالت جدى اقتصادى و سیاسى اند، اما مجاهدین تنها اصالحاتى جزئى وعده میدهد. آنهم در مقایسه با رژیمى که جنایاتش به 
حدى است که دیکتاتورهایى مثل پینوشه هم در مقابل آن اصالح طلب بنظر میرسند. مجاهدین و شوراى ملى مقاومت خواستار 
حکومت انقالبى توده مردم نیستند. مردم از 5 سال حاکمیت مذهب بر حیات اجتماعى و سیاسى جامعه به خشم آمده اند، و اینها 

جمهورى اسالمى را با صفت دمکراتیک تعدیل میکنند... 

مردم حکومت غیر مذهبى میخواهند آنها مذهب دموکراتیک را پیشکش میکند. کارگران قانون کار دمکراتیک میخواهند، آزادى 
اعتصاب، قدرت یابى شوراهاى واقعى کارگرى بر اقتصاد و سیاست، افزایش دستمزد به تناسب تورم و بیمه بیکارى میخواهند، 
مجاهدین در مقابل همه چیز را مسکوت میگذارند و فقط شوراهاى مشورتى و حق اعتصاب با اجازه قبلى دولت را وعده میدهند. 
مردم در کردستان قریب 5 سال است که براى کسب حق تعین سرنوشت، مسلحانه و به نیروى خودشان مبارزه میکنند، مجاهدین 
در عمل اجازه اداره شهربانى و شهردارى را به مردم کردستان وعده میدهند، آنهم با صد بار به رخ کشیدن حفط تمامیت ارضى میهن 
عزیز. توده ها نیازمند حاکمیت مستقیم خود از طریق شوراهاى توده اى و قابل عزل و نصب بودن نمایندگان در تمام سطوح هستند، 
به تسلیح عمومى براى دفاع ازحقوق دمکراتیک شان احتیاج دارند، درمقابل مجاهدن رئیس  جمهو ر و  نخست وزیر  دمکراتیک 
اسالمى از پیش تعین شده و  ارتش حرفه اى کلنل هاى مجاهد  از پیش درجه گرفته را وعده میدهند. بعالوه مجاهدین یک جا از 
ضرورت قیام توده ها سخن میگویند و در جاى دیگر، در عمل و  در سیاستهاى عملى و روزمره شان، سیاست خود را کسب قدرت 

از باال، آلترناتیو شدن، آنهم از طریق جلب نظر و حمایت احزاب و دولتهاى سوسیال دموکرات اروپاى غربى، قرار داده اند. 

در مورد نیروهاى مدعى مارکسیسم شاید بتوان آنها را چنین تقسیم بندى کرد: دسته اول، جریانات رسوا و آبروباخته اى هستند که 
نمونه آن حزب توده و حزب رنجبران است. امروز شاید فقط رادیو  اسرائیل این سازمانها را چپ یا کمونیست نام بگذارد. عملکرد 
این سازمانها چنان ارتجاعى بوده است که نه تنها کسانى که به سیاست میپردازند و اطالعى از سیاست دارند، بلکه بچه هاى دبستانى 
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هم به روشنى ماهیت ضدکمونیستى اینها را میشناسند. حساب اینها از کمونیسم و کمونیستها جدا است. اینها بیشتر از آنکه احزاب 
سیاسى باشند، بنگاههاى نمایندگى این یا آن بلوك بورژوایى نظیر چین و شوروى هستند. دوم جریاناتى هستند که علیرغم اینکه 
بعضا وجه انقالبى خود را حفظ کرده اند  و یا  الاقل در صف اپوزیسیون قرار دارند، گرایشات و تمایالت قوى رویزیونیستى و 
تجدیدنظرطلبانه دارند. طیف چریکهاى فدایى (اقلیت) و راه کارگر یکى از این جریانات است. اینها  در سیاستها و شعارهاى روزمره 
خود عمدتا نظرات و تمایالت خرده بورژوازى شهرى، یا بعضا نظیر راه کارگر، منافع بورژوازى به معنى اخص کلمه را نمایندگى 
میکنند. ایده آل اقتصادى اینها اساسا سرمایه دارى انحصارى دولتى تحت نظارت و هدایت یک حکومت باصطالح خلقى است که 
از نقطه نظر سیاست خارجى و اقتصادى در ائتالف با شوروى و کشورهاى اروپاى شرقى باشد. این جهت گیرى طبعا انعکاس 
توهمات ایدئولوژیک و سیاسى قوى آنها به بلوك شوروى است، و اینها از نقطه نظر  ایدئولوژیک حداکثر  اپوزیسیون مودب و 

بانزاکتى براى خط رسمى رویزیونیستى حزب به اصطالح کمونیست شوروى هستند... 

طبعا  اینها  دل  خوشى ازحزب کمونیست ایران نخواهند  داشت، چرا که اوال حزب ما مصمم به مبارزه قاطع علیه رویزیونیسم مدرن 
است، به احیاى سرمایه دارى در شوروى و تبدیل شوروى به بک قطب امپریالیستى در سطح جهان معتقد است و ثانیا، حزب اجازه 
نمیدهد سرمایه دارى انحصارى دولتى، یعنى نظامى شبیه آنچه در لهستان برقرار است، تحت نام سوسیالیسم به طبقه کارگر ایران 

تحمیل شود. حزب ما  براى حکومت تمام و کمال  کارگرى و سوسیالیسم به معنى واقعى کلمه تالش میکند. 

نیروهاى لیبرال چپ  نظیر اتحادیه  کمونیستها  و حزب کار و غیره، موجودیت سیاسى و تشکیالتى دیگرى به جز  احراز یک کرسى 
فرمایشى در شوراى ملى مقاومت ندارند و موضع حزب کمونیست در قبال آنها  و موضع آنها در قبال ما  روشن است. 

و باالخره باید به هسته ها و محافل پراکنده ناشى از اضمحالل سازمانهاى موسوم به خط 3، یعنى پیکار، رزمندگان، وحدت انقالبى 
و غیره اشاره کرد. بنظر من این رفقا  اگر به ورطه شکاکیت و آکادمیسم درنغلطیده باشند و اگر هنوز به منافع طبقه کارگر و انقالب 
فکر میکنند، در تحلیل نهایى باید  با نقد دیدگاههاى عموم خلقى و التقاطى پیشین خود، جاى خود را  در حزب کمونیست ایران 

پیدا کنند. 

بطورکلى، در مقابل حزب کمونیست ایران قطعا و مادام که رویزیونسیم به عنوان یک پدیده بین المللى باقى است، شعبات مختلفى 
از نیروهاى رویزیونیستى که مدعى مارکسیسم هستند، باقى خواهند ماند. اینها به سادگى کنار  نمیروند و مقابله با تحریفات و توهم 

پراکنى هاى اینها  در میان طبقه کارگر و در سطح جامعه بطور کلى، همواره وظیفه حزب کمونیست ایران باقى خواهد ماند. 

ضمیمه 1 -  کمونیست شماره 2، 9 آذر 1362( 17 نوامبر 1983)

بورژوازى و هیاهوى آلترناتیوها 
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هرکس این امکان را داشته باشد که از خالل نشریات و  رادیوهاى اپوزسیون بورژوایى جمهورى اسالمى در مناقشات متقابل آنها، 
مناقشاتى که بنظر میرسد بازار سیاست در خارج کشور را کامال بخود مشغول کرده است. دقیق شود نمیتواند متوجه یک امر نشده 
باشد، و آن، مسابقه یا بهتر بگوئیم مناقصه سیاسى اى است که سلطنت طلبان و شوراى ملى مقاومت طرفین آنرا تشکیل میدهند. 
این جو رقابت هر روز حدت بیشترى مییابد. بنظر میرسد رقبا همه نیروى خود را علیه یکدیگر آرایش داده اند و هر  یک دیگرى را 
با حساسیت تمام زیر نظر گرفته است. این رقابت با نگرانى حساسیت هیستریک نشریه مجاهد در قبال ایده تشکیل جبهه لیبرال-  
سلطنت طلبى نزیه و شرکا و  وصلت اعقاب از تخت افتاده مظفرالدین شاه و سردار اسعد بختیارى تحت لواى مشروطه سلطنتى، و 
با تالش مجاهد در چند هفته قبل براى اثبات اینکه بورژواها در روز 14 مرداد ابدا بوق اتوموبیل هاى خود را به صدا در نیاورده اند 

و چلچراغها را روشن نکرده اند، باال گرفته است. 
  

جایزه یا بهرحال آنچه در انتظار برنده است، مقام شامخ تنها آلترناتیو مقبول بورژواى در برابر جمهورى اسالمى است. قاضى 
و داور این مسابقه نامقدس را نیز افکار عمومى (بورژوایى) در ایران و اروپا و  دول و محافل امپریالیستى اروپاى غربى  و  امریکا 
تشکیل میدهند. دیر زمانى است که خواست سرنگونى جمهورى اسالمى به یک خواست عمومى تبدیل شده است. تب سرنگونى 
حتى بورژوازى را نیز فراگرفته است. این یک ویژگى اوضاع سیاسى کنونى است. که باید در تعیین تاکتیکهاى حزب انقالبى طبقه 

کارگر ملحوظ باشد. 

و  کارگرى  جنبش  کمونیستها،  کشیده است.  خون  به  بورژوازى  براى  را  انقالب  است.  بورژوایى  رژیم  یک  اسالمى  جمهورى 
مبارزات دمکراتیک توده هاى مردم را آماج ضربات دائمى خود ساخته است. هر روز صدها میلیون دالر به کیسه طبقه بورژوا 
بطور کلى و کارتلها و تراستهاى صنعتى و مالى امپریالیستى میریزد. هر جا در منطقه نامى از انقالب و مبارزه توده ها در میان باشد 
سایه سیاه ارتجاع پان اسالمیستى و تفرقه مذهبى را چون تهدیدى مرگبار بر باالى سر توده ها میگستراند. با این وجود على الظاهر 
منزوى است. با این وجود هنوز نتوانسته است موجودیت خود را نزد امپریالیسم و بورژوازى بیمه کند و روزى نیست که این یا 
آن حزب و دولت و سیاستمدار بانفوذ از میان بورژوازى او را بى آینده و متزلزل نخواند، و امثال رفسنجانى را با این ناسپاسى و بى 
انصافى خود بر منابر به شیون و زارى و هذیان گویى نکشاند. هیچ دولت امپریالیستى اى نیست که در عین گسترده ترین کمکهاى 
مالى و تسلیحاتى به جمهورى اسالمى، در خفا و آشکار به حدادى آلترناتیوى براى جایگزینى آن مشغول نباشد و جمهورى 
اسالمى را از اینکه نتوانسته است علیرغم همه خدمات ننگین اش به سرمایه و امپریالیسم، چون رژیم شاه در نزد اربابانش از 
تامین و ثباتى برخودار باشد، در غبطه و تشویش دائمى نگاه ندارد. نیازى به تاکید نیست که در پایه اى ترین سطح آنچه بخشهاى 
گوناگون بورژوازى در ایران و جهان را اینچنین به امر سرنگونى و جایگزینى جمهورى اسالمى معطوف ساخته است، قبل از هر 
چیز صدور حکم نابودى رژیم از جانب کارگران و زحمتکشان انقالبى و توده هاى مردم محروم جامعه است. این کابوس قیام 
محتوم توده هاست که بورژوازى را به تدارك براى جایگزینى حکومت خادم خویش سوق میدهد و نیروها و احزاب بورژوایى را 
براى ارائه آلترناتیو به میدان میکشاند. تجربه قیام بهمن این را به هر مدافع مالکیت خصوصى و استثمار سرمایه دارى خاطر نشان 
کرد که قیام توده هاى ناراضى، استثمار شده و بخون کشیده شده، هر قدر هم که بتوان بر آن لگام زد، ماشین دولتى بورژوازى 
یعنى موثرترین و حیاتى ترین ابزار حفظ حاکمیت کل طبقه بورژوا را دچار اخالل میکند، کارگران را دهها گام به جلو میکشد و 
سودآورى و انباشت سرمایه را تا مدتها با مخاطرات جدى روبرو میسازد. ترس از قیام، ترس از توده ها،  ترس از کارگران، این 

مبناى تکاپوى امروز احزاب بورژوا در جایگزینى جمهورى اسالمى است . 

تدارك  به  را  بورژوازى  نیز  دیگرى  پائین، عوامل  از  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  احتمال  و  انقالب  دائمى  تهدید  این  زمینه  بر 
آلترناتیوهایى در برابر جمهورى اسالمى ناگزیر میسازد. 

عدم کارآیى اقتصادى و ادارى جمهورى اسالمى براى تامین ملزومات کارکرد و انباشت متعارف سرمایه، نامشخص بودن عاقبت 
تضادها  آن،  نسبى تاکنونى  کارآیى  علیرغم  منطقه  و  ایران  اسالمى  انقالب  برابر  در  پان اسالمیستى  ارتجاع  کردن  علم  سیاست 
وکشمکش هاى درونى شدید در حکومت ایران که بویژه بامرگ خمینى آینده این رژیم را کامال به زیر سئوال میبرد، باالخره رقابت 
قدرتهاى مختلف امپریالیستى براى کسب تعادل قواى مطلوبترى در ایران و خاورمیانه، اینها از جمله مهمترین عواملى است که نه 
تنهاسرمایه امپریالیستى بطورکلى بلکه تک تک دول و بلوکهاى امپریالیستى را ناگزیر میسازد تا براى جایگزینى جمهورى اسالمى 
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از هم اکنون خود را آماده کنند. تمام تالش بورژوازى اینست که جمهورى اسالمى بدون آنکه توده هاى مردم فرصت دخالت و 
اعمال اراده بیابند، از باال به رژیم سیاستى مطلوب او تحول یابد و یا با چنین رژیمى جایگزین شود. 

در عین حال همه این عوامل به این معنى است که بحران انقالبى در ایران خاتمه نیافته است. جمهورى اسالمى اعتالى انقالبى در 
کشور را به زور سرنیزه فرونشانده است، اما ما در ایران با یک شکست کالسیک انقالب روبرو نیستیم. بر مبناى بحران اقتصادى 
و  محرومیتها  و  مشقات  مانده  عقیم  اقتصادى  خواستهاى  فروکوفته،  تمایالت دمکراتیک  و  ایران  سرمایه دارى  یابنده  عمق  دائما 
بیحقوقى مطلق سیاسى میلیونها کارگر و زحمتکش، خواست سرنگونى جمهورى اسالمى به یک خواست سراسرى، فراگیر و 
مبرم توده ها بدل شده است. بحران انقالبى پیکر جامعه را فراگرفته است. بحرانى که با هر شکاف جدى در باال و یا با هر تحرك 
خواهد  کشور  سراسر  در  انقالبى  نوین  اعتالى  یک  زمینه ساز  سرعت  به  پائین،  در  کار  ادامه  و  آگاهانه  یافته،  سازمان  مبارزاتى 

گشت. 

این وظیفه و فلسفه وجودى احزاب و سیاستمداران بورژوازى است که در شرایط بحرانى به طبقه خود آلترناتیو ارائه کنند. به 
این ترتیب آلترناتیوهاى سلطنتى و دمکراتیک اسالمى فقط آلترناتیوهایى در برابر جمهورى اسالمى بمثابه یک هیات حاکمه معین 
نیستند، بلکه آلترناتیوهایى براى کل وضعیت اجتماعى و سیاسى اى هستند که جمهورى اسالمى سمبل و چکیده آن است. مقبولیت 
این یا آن آلترناتیو براى بورژوازى و امپریالیسم نیز جز بمعناى مطلوبیت این یا آن راه حل آلترناتیو براى خروج از بحرانى که 

گریبان سرمایه دارى و حکومت بورژوازى در ایران راگرفته است، نیست. 

جمهورى اسالمى خودفعاالنه میکوشد تا کارآیى اش را درفائق آمدن بر این بحران به امپریالیسم گوشزد کند. جمهورى اسالمى 
میکوشد تا ثبات اقتصادى خود و قابلیت خود در دخالت ضدانقالبى در منطقه و سرکوب هر گونه جنبش انقالبى توده ها را به 
اشکال مختلف به نمایش بگذارد و به همان آلترناتیوسازانى که امروز شوراى ملى مقاومت و سلطنت طلبان دست به دامن آن 

شده اند بقبوالند. اما واقعیات جایى براى چنین اطمینان خاطرى براى بورژوازى باقى نگذاشته است. 

موقعیت امروز جمهورى اسالمى از یک جهت مشابه موقعیت رژیم شاه درسال 56 است. همان دستهایى که بر سر کار نگه اش 
داشته اند در جستجوى جانشینى براى آنند. اما حتى این تشابه نیز مطلق نیست. اوال، رژیم شاه با ضربات یک جنبش رو به اوج 
توده اى روبرو بود. جمهورى اسالمى هنوز با چنین شرایطى فاصله دارد و ثانیا، در برابر رژیم سلطنت، تمام آلترناتیو جناحهاى 
مختلف بورژوازى امپریالیستى، بناگزیر در وجود جریان خمینى و شرکاء خالصه شده بود. شوراى ملى مقاومت و سلطنت طلبان 
نیز هنوز از چنین موقعیت ممتازى بدورند... و این آن عامل اساسى است که رقابت شورا و سلطنت طلبان را بطرز اجتناب ناپذیرى 

شدت بخشیده است. 

کدامیک از این دو جریان قادر خواهد شد تا دیگرى را ازمیدان بدر کند و خود به نقطه سازش جدیدى براى بخشهاى مختلف 
اینست که  اساسى  مساله  است.  ثانوى  مساله اى  این  ایران  در  زحمتکش  و  کارگر  منافع توده  زاویه  از  شود؟  تبدیل  بوژوازى 
زحمتکشان در مقیاس وسیع بیاموزند که این جدال، جدال درونى بورژوازى است، جدالى براى تعیین آن نیرو و جریان بورژوایى 

است که باید در آینده رو در روى انقالب توده مردم قرار گیرد. 

سلطنت طلبان بقایاى آن ضدانقالبى هستند که توده هاى مردم ایران پنج سال قبل با شعف بسیار بگور سپردنند. اینها بقایاى ارتجاع 
آریامهرى اند. رژیم نظامى-  پلیسى اى که اختناق سیاه، پلیس مخفى مخوف و سرسپردگى آشکار به آمریکا مشخصه اصلى آن بود. 
اگر سلطنت طلبان پس از سالها دیکتاتورى سیاه و قریب دو سال مردم کشى در طول انقالب، مجداد جرات یافته اند تا خود و 
رژیم رسواى خود را بعنوان آلترناتیو عرضه کنند، این تنها گواهى بر سیر قهقرائى انقالب درایران است. براستى چگونه است که 
فراریان رسواى 5 سال قبل امروز مجددا به بازپس گیرى قدرت و به قابلیت خود در به تمکین کشانیدن توده ها امیدوار شده اند؟ 
پاسخ روشن است. اوال، جمهورى اسالمى قریب 5 سال است که انقالب و انقالبیگرى را میکوبد و مسخ میکند. سلطنت طلبان 
قبل از هر چیز با عقب نشینى انقالب و قلع و قمع توده هاى قیام کننده از گور برخاسته اند. آنها این حیات مجدد خود را بیش از 
هر چیز مدیون جمهورى اسالمى اند. ثانیا، سلطنت طلبان به تمایالت تسلیم طلبانه و مستاصالنه عقب مانده ترین اقشار جامعه امید 
بسته اند که با مشاهده جنایات بى حد و حصر جمهورى اسالمى و فقر و فالکت بى سابقه، به اعاده رژیم آریامهرى، که در نزد آنان 
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با رونق سرمایه دارى ایران در سالهاى قبل از انقالب تداعى میشود، رضایت داده اند و باالخره ثالثا، سلطنت طلبان نیز به اقتضاى 
موقعیت به قباى جدیدى ملبس شده اند آنها مشروطه طلب شده اند. امروز بسیارى از رهبران سران جبهه ملى در طیف سلطنت 
طلبان جاى گرفته اند و کمک کرده اند تا تصویر تیمساران ابله، خشک مغز و قلدرمآب اعلیحضرت بانقش و نگار حضرات لیبرال 
پارلمانتاریست جبهه ملى تلطیف و تزئین شود. این چرخش بسوى مشروطه طلبى الاقل در این مقطع کمترین انعطاف اجبارى 
سیاسى شان  است، مشاعر  رفته  یغما  انقالبشان به  که اگر  است  توده هاى خشمگینى  در برابر  آریامهرى  رژیم  مدافعان  جانب  از 
و خاطراتشان از اویسى ها و ازهارى ها و رحیمى ها بر سر جاى خود باقى است. مشروطه طلب شدن فعال الزمه  آلترناتیو شدن 

هواداران ارتجاع آریامهرى است. 

اما شوراى ملى مقاومت چگونه به زعم خود بعنوان تنها آلترناتیو دمکراتیک رژیم خمینى و یا به بیان واقعى و غیرتبلیغات، بعنوان 
یک آلترناتیو بورژوایى صاحب آینده در برابر جمهورى اسالمى، پدیدار شده است؟ در پس این سوال، سوال اساسى ترى نهفته 
است و آن سیر حرکت سازمان مجاهدین خلق است. زیرا شوراى ملى مقاومت در واقع عنوانى براى فصل آخر داستان گرویدن 
تمام و کمال مجاهدین به اپوزیسیون بورژوایى است. شوراى ملى مقاومت بطور کلى گویاى سرنوشت رقت بار خرده بورژوازى 
در شرایط فقدان یک حزب سیاسى قدرتمند پرولترى و صف مستقل پرولتارى انقالبى در انقالب است. اما بطور مشخص، 30 
خرداد زاد روز واقعى شوراى ملى مقاومت است. زمینه ها و مصالحى که در طول دو سال و نیم، از قیام بهمن تا 30 خرداد بتدریج 

فراهم آمده بود، در 30 خرداد حاصل ناگزیر خود را ببار آورد. 

30 خرداد چه بود؟ مجاهدین آن را آغاز انقالب نوین ایران و مقطع تحول فاز سیاسى به فاز نظامى مبارزه نام نهاده اند. اما مگر 
انقالب قدیم ایران در بهمن 57 فرو مرده بود؟ مگر زحمتکشان ایران شلیک گلوله ضدانقالب اسالمى را برسینه ناصرتوفیقیان ها و 
فوادمصطفى سلطانى ها خواب دیده بودند؟ آیا براستى فاز نظامى مبارزه با امتناع بخش وسیعى از توده ها از باز پس دادن سالح ها 
در فرداى 22 بهمن عمال و بطور ضمنى آغاز نشده و در 2 سال مبارزه مسلحانه در کردستان (تا همان مقطع 30خرداد) یعنى در 
همان فاز سازش سیاسى مجاهدین با خمینى نشکفته بود؟ به راستى آیا مجاهدین مجازند که میان 28 مرداد 58 و 30 خرداد 60، 
یعنى جلوه هاى مختلف یک رویارویى واحد میان انقالب و ضدانقالب، دیوار چین بکشند -  آنهم تنها به این مجوز که در اولى 

مجاهدین خود در کنار جمهورى اسالمى و در دومى در برابر آن قرار گرفتند؟ 

خوشپندارى است اگر کسى این مرحله بندى تحریف آمیز مجاهدین خلق در تاریخ انقالب را یک شگرد تبلیغاتى و یا یک تکاپوى 
ساده براى پوشاندن اشتباهات پیشین شان بپندارد. این نیز نادرست است اگر به این تفسیر رضایت بدهیم که گویا مجاهدین، بر 
مبناى بینش ایده آلیستى و بنا بر سنن کسالت آور مذهبى خود، بار دیگر تاریخ تحول جهان مادى و حرکت نیروهاى واقعى طبقات 
اجتماعى را با شاخص هجرتها، میالدها و آوارگیهاى قائدین فرقه و شریعت خود سنجیده اند و مرحله بندى کرده اند. مجاهدین در 

محاسبات سیاسى خود آنچنان که وانمود مى کنند مذهبى نیستند. 

30 خرداد براى مجاهدین داراى یک معنى واقعى سیاسى-  تشکیالتى است. 30 خرداد مقطعى است که در آن مجاهدین باالخره 
خود را از جمهورى اسالمى گسستند و بطور رسمى در اپوزیسیون فعال آن قرار گرفتند. خلع درجه خمینى در ادبیات مجاهدین، 
از"پدر ملت" و "تنها فرد صالح درکشور براى احراز مقام ریاست جمهورى" تا حد "خمینى دجال" و " جالد جماران"، به یکباره 

در فاصله 29- 31 خرداد 60 تاریخ اعالم موجودیت مجاهدین خلق بعنوان یک نیروى مخالف "رژیم خمینى" است. 

اما مجاهدین در این گسست بسمت انقالب نچرخیدند. جدایى مجاهدین و آغاز تالش بالفعل آنان براى کسب قدرت، معناى 
قدرت و روش دستیابى به آن را در بینش مجاهدین افشا کرد. آنان که در تبلیغ سازش رو به توده ها داشتند، در جدال قدرت چشم 
به باال دوختند، و به تکمیل اعتبارنامه سیاسى و دیپلماتیک خود براى جلب حمایت بورژوازى برخاستند. این اعتبارنامه را خود 
جمهورى اسالمى براى مجاهدین پرتاب کرد. "بنى صدر"، بمثابه سمبل رودررویى با توده انقالبى و ضدیت با انقالب با عنوان 
رئیس جمهور قانونى و منتخب، تمام آن "آینده"اى بود که مجاهدین براى ایجاد آلترناتیوى قابل اعتنا و مقبول براى سرمایه و 
امپریالیسم بدان نیاز داشتند. به این ترتیب مجاهدین از ائتالف ضمنى با جناحى از بورژوازى دست کشیدند، تا به ائتالف قطعى 
با جناحى دیگر بپیوندند. آنان دست از توهم پراکنى نسبت به رژیم ارتجاعى جمهورى اسالمى کشیدند تا در گام مشخص بعدى 
خود آشکارا به اپوزیسیون بورژوایى آن بپیوندند و به این ترتیب، زمینه را براى رفع آخرین توهمات توده هاى انقالبى نسبت به 
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خود فراهم سازند. در تفکر مجاهدین مفاهیم و پدیده هایى چون "جامعه بى طبقه توحیدى"،" خلق" و یا حتى میلیشاى دانش 
آموزى خود سازمان، جاى خود را به مقوالت زمینى، فوق العاده عقب مانده و لذا از نظر بورژوازى مشروع و صاحب "آینده"اى 
چون جمهورى دمکراتیک اسالمى، تمامیت ارضى ایران و ارتش غیور میدهد، توهم پراکنى شبه سوسیالیستى و شبه انقالبى، با 
واقع بینى بورژوایى و مانورهاى دیپلماتیک (و حتى دراماتیک) براى جلب نظر محافل بورژوا-  امپریالیستى جایگزین میشود. 
این بهائى است که مجاهدین با رغبت براى قبوالندن و شناساندن شوراى ملى مقاومت به عنوان یک آلترناتیو عملى براى تخفیف 

بحران دامنگیر بورژوازى در ایران پرداخته اند. و این پایان مناقصه نیست. 

هر رقابتى تنها برمبناى مفروضات و زمینه مشترکى در میان رقبا امکان پذیر است. تولیدکنندگان یک کاالى واحد، سرسخت ترین 
رقباى یکدیگرند. هر مسابقه اى نیز بر مبناى قواعد و موازین مشترك و پذیرفته شده اى برگزار میشود. رقابت شوراى ملى مقاومت 
و سلطنت طلبان نیز دقیقا چنین است. مفروضات و زمینه هاى مشترك چیزى جز حفظ اساس و بنیاد حکومت بورژوایى و ارکان 
حقوقى قضایى و نظامى آن نیست. قواعد و موازین مشترك نیز در اصل جلوگیرى از دخالت انقالبى توده ها از پائین و ممانعت از 
تکرار تجربه انقالب خالصه و جمعبندى میگردد. هر قدر شوراى ملى مقاومت در تعهد به این اصول و موازین بورژوایى راسخ تر 

میشود، رقابت میان این دو آلترناتیو یک طبقه حدت و شدت بیشترى مییابد. 

اما تفاوتهاى این دو جریان در کجاست؟ سلطنت طلبان 5 سال قبل در 22 بهمن حکم شایسته خود را از توده ها دریافت کردند، 
حال آنکه شوراى ملى مقاومت هنوز براى توده مردم یک نیروى اپوزیسیون آزمایش نشده است. سلطنت طلبان نماینده ارتجاع 
خالص آریامهرى اند که توده مردم را بخاطر انقالبشان مقصر و مستوجب انتقام میخوانند. شوراى ملى مقاومت هنوز خود را به 
انقالب میچسپاند و براى آن دست تکان میدهد. سلطنت طلبان احتماال مورد تمایل بیشتر امپریالیسم آمریکا هستند. شوراى ملى 
مقاومت، درمقابل، حامیان خود را در سوسیال دمکراسى اروپاى غربى جستجو میکند. سلطنت طلبان تنها بر مبناى تسلیم، تمکین 
و بى تحرکى کامل توده ها امید به قدرت دارند، شوراى ملى مقاومت، در مقابل، هنوز از قابلیت سوارى خود بر موج یک برآمد 

نوین توده اى ناامید نشده است... 

اما این تفاوتها براى طبقه کارگر اساسى نیست و تنها در جزئیات و ظرایف سیاستها منظور میشود. هر کس "تفاوت" خمینى و بنى 
صدر در تهران را با انطباق کاملشان در کردستان یکجا مد نظر بگیرد به خصلت کمابیش ظاهرى و بى دوام اینگونه تفاوتها در میان 

احزاب بورژوایى پى میبرد. طبقه کارگر باید بدوا تشابه و اشتراك منافع این احزاب را در سیاست خود ملحوظ کند. 

تمام سیاست حزب ما معطوف به حفظ استقالل سیاسى و عملى طبقه کارگر ایران است. حزب ما باید در برابر کل بورژوازى 
به مثابه یک طبقه، بدیل طبقاتى خود، یعنى حکومت پرولتاریاى انقالبى را بنشاند. حزب ما باید از رقابت و تناقضات احزاب 
مختلف بورژوایى براى آموزش توده هاى طبقه خود به ضرورت یگانه خویش و ساختمان نوین جامعه سوسیالیستى بهره گیرد. 
حزب ما باید در برابر ارتجاع عریان آریامهرى، لیبرالیسم و یا رفرمیسم عوام فریبانه اپوزیسیون مذهبى، پرچم دمکراسى پیگیر و 
انقالبى را بیافرازد و کارگران، توده هاى مردم زحمتکش، زنان، خلقهاى تحت ستم و کل محرومان جامعه را به برپایى جمهورى 

دمکراتیک انقالبى فراخواند. 

کارگران آگاه ایران این درس اساسى مارکسیسم را که طبقه کارگر تنها به نیروى خود و تحت پرچم مستقل خود به پیروزى میرسد، 
از انقالب 57 آموخته اند. حزب ما باید تضمین کند که این درس تا اعماق طبقه کارگر رسوخ کند و توده میلیونى کارگران را بعنوان 
رهبر و مجرى آگاه انقالب به میدان بکشد. امروز، تنها با تحکیم هرچه بیشتر حزب کمونیست ایران در درون طبقه کارگر میتوان 
رویاى ضد انقالبى تبدیل تودهاى کارگر و زحمتکش به عامل انتقال قدرت میان احزاب مختلف بورژوایى را به رویایى پوچ و 
تحقق نیافتنى تبدیل نمود. نه جمهورى اسالمى، نه جمهورى دمکراتیک اسالمى، نه اعاده حکومت آریامهرى در لفافه اى جدید و 
نه هیچ آلترناتیو دیگر بورژوایى از نقطه نظر طبقه کارگر ایران صاحب" آینده"اى نیست. کارگران تحت پرچم حزب کمونیست 

ایران در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى، هر آینده بورژوایى دیگر را نیز مصممانه در هم خواهند کوبید. 
سرمقاله کمونیست ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران  - شماره 3، 30 آذر 1362

حزب کمونیست مدافع پیگیر دمکراسى انقالبى 
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یکى از نتایج اجتناب ناپذیر 5 سال حاکمیت خونین جمهورى اسالمى، تنزل (و یا به عبارت دقیق تر سرخوردگى و پس رانده 
شدن) توقعات و انتظارات دمکراتیک توده هاست. روزهاى پس از قیام هنوز در خاطره ها زنده اند. یادآورى دوره 22 بهمن 57 تا 

28 مرداد 58 و مقایسه این دوره با اوضاع کنونى، این سیر نزولى را به روشنى آشکار میکند. 
  

پس از 22 بهمن توده مردم زحمتکش مسلح بودند و خود را منشاء قدرت تلقى میکردند. حاکمان جدید، یعنى دالالن رسوایى که 
تمام تالش خود را براى جلوگیرى از قیام بکار برده بودند، براى سد کردن جریان سریع رادیکالیزه شدن توده ها به تکاپو افتاده 
بودند. در آن دوره چند ماهه -  دوره اى که سالحها در دست محرومان ضامن دمکراسى ضمنى، خودبخودى، از پائین و موقتى 
بود که سراسر ایران را فرا گرفته بود -  مشروعیت شوراهاى مردم کمابیش در اذهان توده ها مسجل بود. خواست اعمال اراده 
شورایى و مستقیم مردم همه جا را، از کارخانه ها و کارگاهها تا پادگانها، ادارات دولتى و موسسات آموزشى فراگرفته بود. تسلیح 
عمومى، امرى که بدست خود توده ها و علیرغم همه مقاومت نظامى و سیاسى و تبلیغى کل فراکسیونهاى بورژوازى ایران عملى 
شده بود، چنان برحق و تردید ناپذیر مینمود که بورژوازى براى عملى کردن سیاست ارتجاعى خلع سالح، ملتمسانه ضرورت 
"حفظ اموال عمومى" و" خطرات تیراندازى هاى تصادفى" را یادآورى میکرد. آنروزها سخن نه بر سر "آزادى زندانیان سیاسى"، 
بلکه بر سر ویران کردن ساختمان زندانها بود. رتبه هاى ارتشى دیگر نه مایه فخر، که داغ ننگ در انظار عمومى بودند. هر چند 
نام و پرچم اسالم بر فراز سر هیات حاکمه و چرخش چماق اوباش باند سیاهى بر باالى سر مردم تشویشى دائمى در دل بیش 
از نیمى از جمعیت، زنان و اقلیتهاى مذهبى، بر میانگیخت، تجربه بیش از یک سال مبارزه خونین و آزادیخواهانه، که به قیام 
منجر شده بود، هر اندیشه عقب مانده مبنى بر نابرابرى زن و مرد و تبعیضات مذهبى را تلویحا مبتذل و بى اعتبار اعالم کرده 
بود. علنى بودن محاکمات، آزادى فعالیت سیاسى و لغو سانسور در رسانه هاى جمعى، فرضى همگانى بود. سخن نه بر سر وجود 
یا عدم وجود ارگانهاى قانونگزار توده اى، بلکه بر سر چگونگى شرکت و درجه قدرت کارگران در این ارگانها و نحوه اعمال 
کنترل کارگرى بر تولید بود. دیپلماسى مخفى بطور غریزى در اذهان میلیونها کارگر و زحمتکش جرم محسوب میشد. توده مردم 
زحمتکش، به رهبرى کارگران انقالبى صنعت نفت، عمال خطوط سیاست خارجى را از باالى سر بورژوازى تعیین کرده بودند. 
آمریکا، اسرائیل، آفریقاى جنوبى و هر قدرت امپریالیستى و دیکتاتورى نظامى بورژوایى بى هیچ قطعنامه رسمى، محکوم اعالم 
شده بودند و نمایندگان جنبش هاى دمکراتیک و کارگرى، بى هیچ دعوتنامه اى به ایران انقالبى فراخوانده شده بودند. در ذهن 
توده هاى وسیع بدیهى مینمود که جامعه پلیس مخفى و شکنجه گر نمیخواهد، که انتخاب باید آزاد باشد، که آزادى عقیده و بیان 

اجتماعات و تشکل و تظاهرات حق سلب ناپذیر مردم است. 

روشن است که هیچیک از این انتظارات و مفروضات دمکراتیک هرگز به بند و ماده" قانون" بدل نشد و حتى به ندرت با بیانى 
رسا و صریح در شعارهاى توده مردم انعکاس یافت. ذهنیت علنى و به فعل درآمده انقالب بسیار از قابلیت بالقوه و تمایالت 
پوشیده آن که بیشتر در سلسله برخوردهاى روزمره توده زحمتکش به مسائل اجتماعى انعکاس مییافت، عقب مانده تر بود. اما 
براى هر کسى که این دوره چند ماهه را از نزدیک شاهد بوده باشد، وجود ضمنى این مطالبات رادیکال و انقالبى و حتى تحمیل 
عملى برخى از این خواستهاى اعالم نشده به بورژوازى در نتیجه تناسب قواى معینى که میان انقالب و ضدانقالب برقرار شد، 

واقعیتى انکار ناپذیر است. 

مشخص  منافع  راستاى  در  انقالب  تعمیق  جدى پروسه  آغاز  قیام  بالعکس،  نبود.  توده ها  شدن  رادیکالیزه  اوج  بهمن   22 قیام 
پرولتاریا بود. علیرغم تثبیت روز افزون نهادهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى، چند ماهِ پس از قیام شاهد تعمیق و تدقیق مطالبات 
دمکراتیک از جانب کارگران و زحمتکشان بود. آزادیخواهى گنگ ضد سلطنتى و ضد امپریالیستى، اکنون با شتاب جاى خود را 
به مطالبات عمیقا دمکراتیک و انقالبى از جانب محرومترین و بى حقوق ترین اقشار جامعه میداد. مساله سرنوشت تسلیح عمومى 
و نقش و جایگاه کارگران در ساختار سیاسى جامعه و بویژه دامنه عمل و قدرت شوراهاى کارگرى به محور مبارزه انقالبى بر 
سر دمکراسى بدل شد. مبارزه بر سر تداوم انقالب و رسمیت یافتن دستاوردهاى دمکراتیک خودبخودى و ضمنى قیام بهمن 
پایه کلیه کشمکشهایى بود که میان انقالب و ضدانقالب تا مقطع 28 مرداد 58 در جریان بود. مبارزه اى که علیرغم همه توطئه ها، 
سرکوبگریها و عوامفریبى هاى بورژوازى حاکم و تحریفات، توهم پراکنى ها و شعارهاى گنگ و تنگ نظرانه اپوزیسیون خرده 
بورژوایى و پوپولیستى، بارها ماهیت و جوهر عمیقا دمکراتیک خود را آشکار میساخت. افق دمکراتیسم و توقعات دمکراتیک 

اقشار پیشرو توده ها در ماههاى پس از قیام، تا حد مطالبه گنگ رئوس دمکراسى انقالبى مورد نظر طبقه کارگر بسط یافته بود. 
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اما امروز وضع به شکل دیگرى است. امروز هنگامى که قیام کنندگان پرشور بهمن 57( ژانویه 1979) پراکنده شده اند، عقب 
مانده ترین خرده بورژواها، لیبرالها و یا حتى مرتجعین از تخت افتاده، فرصت یافته اند تا دکانهاى "دمکراتیک" خود را یکى پس از 
دیگرى برپا کنند. اگر توده هاى مردم حوصله این جماعت را دارند، اگر اینها چون فرداى 22 بهمن، نام و لقب واقعى و شایسته 

خود را از توده ها دریافت نمیکنند، این گواه چیزى جز تنزل انتظارات عملى توده ها از آینده نیست. 

از مقابل ویترین خرده سیاستمداران "ترقیخواه" و بورژوازى بسرعت بگذریم. اینجا کسانى خود را آزادیخواه و مترقى مینامند که 
دمکراسى و دخالت مستقیم توده مردم در سرنوشتشان، در هر شکل و به هر درجه، کابوس مادام العمر آنهاست. کسانى که رگ و 
پى شان با آنتى کمونیسم بهم بافته است. انتقاد اینها از جمهورى اسالمى "مدرن" نبودن شکل استبداد، عریان بودن سیستم سرکوب 
و عقب مانده بودن توجیهات ایدئولوژیک حاکمیت ارتجاع بورژوا-  امپریالیست تحت این رژیم است. تمام "ترقى خواهى" این 
جماعت در این است که میخواهند پیکر عریان حاکمیت خونین بورژوازى در ایران با مدرنیسم غربى، یا حتى آریامهرى، ستر 
عورت شود. بوروکرات ها و دیپلماتهاى "تبعیدى"، صاحبان فرارى صنایع و بنگاههاى تجارى که قدرت تطبیق سریع با رژیم 
کنونى را نیافتند افراد و محافل متعددى از جبهه ملى و نهضت آزادى و نظیر آن، عناصر این طیف نوظهور" ترقى خواه" را تشکیل 

میدهند. 

ابراز وجود مجدد اینها حاصل 5 سال حاکمیت ارتجاع بورژوا-  امپریالیستى به زعامت جمهورى اسالمى است. تنها در این سکوت 
گورستانى است که محافظه کارترین نمایندگان سیاسى بورژوازى جرات یافته اند تا بار دیگر با نام" ترقى خواهى"، "انساندوستى" و 
حتى "دمکراسى" به میدان بیایند و آینده اى را بعنوان راه رهایى به توده مردم ارائه کنند که آنان خود در بهمن 57 بعنوان گذشته اى 

عقب مانده و موهن بدور افکنده بودند. 

اما مسخ کنندگان دمکراسى به اینها محدود نمیشوند. به شعارها و مواعید" آلترناتیو"هاى خوشنام تر بورژوازى دقت کنید. کدامیک 
از این شعارها و مطالبات و وعده ها در فرداى 22 بهمن محلى از اعراب داشت؟ کدامیک ممکن بود با چیزى بیشتر از لبخند 
تمسخر هر کارگر و زحمتکش "سیاسى شده" روبرو گردد؟ بعنوان نمونه مجاهدین را در نظر بگیرید. آنها از حق اعتصاب با 
اجازه دولت سخن میگویند. از "برابرى" زن و مرد مطابق موازین اسالم، از "شرکت" نمایندگان کارگران در جریان تدوین قوانین 
کار توسط دولت، از حق "خودمختارى اقوام" در چهارچوب دوقبضه تمامیت ارضى کشور، از "آزادى انتخابات" براى مجلس 
دمکراتیک اسالمى، از شوراهاى مشورتى، از حفظ و بازسازى ارتش حرفه اى با آب توبه دمکراتیک اسالمى و از ابقاى مذهب 
رسمى براى کشور سخن میگویند. و عالوه بر همه اینها دهها خواست دمکراتیک توده مردم زحمتکش را نیز، با سکوتى که 
معنایى جز استنکاف ندارد، منتفى اعالم میکنند. کدام کارگر، کدام زحمتکش، کدام فرد شریف و آزادیخواه از فرداى 22 بهمن 
چنین آینده اى را اهانت آمیز تلقى نمیکرد؟ و اگر امروز فریاد بیزارى سراسر کشور را فرا نمیگیرد، این از صدقه سر جمهورى 
اسالمى است. این سرکوب خونین دمکراسى انقالبى در ایران است که میدان را مجددا براى جست و خیز دمکرات مآبانه بورژواها 
و خرده بورژواها گشوده است. رونق لیبرالیسم و دیگر تحریفات بورژوایى و خرده بورژوایى دمکراسى مدیون عملکرد دیکتاتورى 

عریان بورژوایى است. 

حکومت مذهبى، حاکمیت موازین مذهبى بر سر زنان و اعتصاب با اجازه قبلى از دولت، این تمام آن "دمکراسى" است که به 
زعم مجاهدین مردم ما لیاقت آن را دارند. شعارهایى که در همان سیستم سراپا بورژوایى و پارلمانى کشورى که رهبران مجاهدین 
میهمان آنند و هر روز با آن سر و کار دارند، مدتها است به عنوان سمبل عقب ماندگى و کولونیالیسم پدرساالرانه اروپاى صنعتى 
قرن نوزدهم به موزه تاریخ سپرده شده است. پس مانده بورژوازى یک قرن قبل تحت نام دمکراسى به کارگر و زحمتکش انقالبى 

انتهاى قرن بیستم وعده دادن اوج عقب ماندگى و واپس گرایى است. 

تنزل توقعات دمکراتیک توده ها بى شک امرى موقت است که با تغییر شرایط سیاسى و تناسب قواى طبقات اصلى متخاصم در 
جامعه بورژوایى به سرعت تغییر میکند. این نتیجه اجتناب ناپذیر امکان گرایى خودبخودى و به اصطالح "واقع بینى "روزمره اى 
است که در شرایط فشار و اختناق کنونى معدل افکار عمومى توده ها را تحت تاثیر قرار میدهد. این ابدا به معناى تنزل دمکراسى 
واقعا مورد نیاز توده زحمتکش و یا کاهش توان مبارزاتى آنان براى تحقق آزادیهاى بسیار فراتر از آنچه امروز محتمل مى انگارند 
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نیست. به این مساله بازمیگردیم. اما الزم است ابتدا به یک سؤال اساسى بپردازیم: چرا توده هاى وسیع از سنگرهاى دمکراسى 
انقالبى عقب نشستند؟ چرا هجوم وحشیانه جمهورى اسالمى نه به واژگونى خود این رژیم، بلکه به برقرارى اختناق سیاه کنونى 

منجر شد؟ 

انقالب توان خود را از طبقات انقالبى میگیرد. افق انقالب را آمادگى عملى و شفافیت و صراحت برنامه و شعارهاى طبقه انقالبى 
ترسیم میکند. به این ترتیب، پایه اى ترین پاسخ به سؤاالت فوق این است: سیر قهقرایى انقالب ایران نتیجه ناآمادگى سیاسى و 
تشکیالتى تنها طبقه واقعا انقالبى عصر ما، یعنى طبقه کارگر، در ایران بود. 22 بهمن و ماههاى پس از آن این واقعیت را به ثبوت 
رساند که جامعه براى هضم و جذب دمکراسى انقالبى مورد نظر پرولتاریاى انقالبى آماده است. نشان داد که جامعه، یا بهتر بگوییم 
اکثریت به خروش آمده جامعه خود بى هیچ ترغیب و تشویقى به دستاوردهاى عظیم کمون و اکتبر، یعنى دمکراسى مستقیم و شورا 
اشتیاق دارد. دوران پس از قیام نیاز زحمتکشان به دمکراسى انقالبى و آمادگى اکثریت عظیم جامعه را براى تحقق آن اثبات کرد. 

اما رهبر این تحول از نظر تاریخى کامال ممکن و مقدور، یعنى طبقه کارگر، بمثابه یک رهبر در صحنه حاضر نبود. 

به  "دمکراتیک"،  جبهه هاى  به  نبودند،  کافى" دمکرات"  اندازه  به  هنوز  قیام  فرداى  در  کارگران  که  میگیرند  خرده  چپ ها  لیبرال 
زنان، به اقلیت هاى مذهبى، به خلقهاى تحت ستم و غیره بى اعتنا بودند، فعاالنه با مبارزات این اقشار براى حقوق دمکراتیک 
ابراز همبستگى نکردند و دست به سوى آنان دراز ننمودند. اما این تنها یک ظاهربینى است. ظاهربینى اى که مهر پرده پوشى 
دمکراسى  نیروهاى  کل  فراخوان دهنده  و  کننده  متحد  رهبر،  عنوان  به  کارگران  اگر  دارد.  خود  بر  را  حقایق طبقاتى  از  لیبرالى 
انقالبى در صحنه حاضر نشدند، علت این نبود که کارگران به اندازه کافى "دمکرات" نبودند. علت این بود که آنان به اندازه 
کافى سوسیالیست نشده بودند. زیرا تنها پرولتاریاى کمونیست میتواند ضامن تداوم حرکت انقالبى میلیونها زحمتکش باشد. خواه 
حرکِت دمکراتیک-  انقالبى، خواه حرکِت سوسیالیستى. دمکراتیسم انقالبى و پیگیر طبقه کارگر انعکاس وقوف او به اهداف و 
خط مشى سوسیالیستى و مستقل خود است. دمکراتیسم انقالبى طبقه کارگر از استحکام پرولتاریا بر منافع مستقل و رهایى بخش 
نهایى اش و از خودآگاهى طبقاتى اش مایه میگیرد. تنها آن طبقه کارگرى که آموخته باشد که کوچکترین منافعى در حفظ هیچیک 
از وجوه مناسبات بورژوایى و ارکان اقتصادى، روبناى سیاسى و معنویات خرافى وعقب مانده آن ندارد، تنها آن طبقه کارگرى 
که براى رهایى کامل و سوسیالیستى کل جامعه به حرکت درآمده باشد، میتواند بمثابه رهبر استوار مبارزه براى دمکراسى انقالبى 
ظاهر شود. فقدان صف مستقل طبقه کارگر، تحت رهبرى پرولتاریاى کمونیست، عامل اصلى عقب گرد انقالب از دستاوردهاى 

دمکراتیکى بود که به کف آورده بود. 

یکى از نمودهاى اصلى این امر این بود که شعارها و مطالبات دمکراتیک-  انقالبى نیز با وضوح و شفافیت کافى در سطح جامعه 
مطرح نشد و علیرغم نیاز میلیونها زحمتکش، مطالبات دقیقا فورمولبندى شده اى که بتواند در فرداى قیام به عنوان خواستهاى 
اردوى انقالب و بیانیه پیروزى، اعالم و تثبیت شود، بر پرچم جنبش توده اى نقش نبست. آزادى یک تمایل گنگ باقى ماند، 
تمایلى که، میلیونها انسانى که به قیام کشیده شده بودند، به تجربى ترین شیوه و اساسا از راه سرکوب شدن آن در طول چند سال، 
به تدریج به وجود آن در خود پى بردند. اگر رهبران دروغین انقالب، نمایندگان اسالمى سرمایه در قدرت، تمام مساعى خود را 
بکار بردند تا همان مطالبات هنوز گنگ و ناپخته، اما بى شک آزادیخواهانه و انقالبى توده هاى قیام کننده را مسخ کنند و با رنگ 
و لعاب خرافه مذهبى به عکس خود بدل سازند، اردوى انقالب نیز فرمانى براى به کرسى نشاندن نداشت. اما آزادى بى قید و 
شرط سیاسى، آزادى مطبوعات، بیان، عقیده و تشکل، آزادى مذهب، که متضمن آزادى بى مذهبى و جدائى دین از دولت است، 
به صراحت و به پشتوانه یک نیروى متشکل طبقاتى خواسته نشد. رفع تبعیضات خواسته شد، اما انقالب خود به روشنى اعالم 
نکرد که شاخص آزادى هر جامعه، آزادى زن در آن جامعه است. رفاه مطالبه شد، اما یک قانون کار انقالبى که فورا و بدون هیچ 
تبصره اى دایر بر "صنعتى شدن" و "افزایش تولید" رفاه زحمتکشان را از کیسه بورژوازى حى و حاضر ایران بیرون بکشد، در 
سطح جامعه طرح و مطالبه نشد. انقالب قربانى ابهام در اهداف خود شد و این گواه ناآمادگى، ناروشنى و توهمات طبقه کارگر 

به مثابه طبقه اى واقعا انقالبى که میبایست مبشر آینده اى انقالبى براى توده مردم باشد، بود. 

دیروز جمهورى اسالمى اهداف انقالب توده ها را مسخ کرد و با نام "انقالب" به انهدام هر آن چیزى پرداخت که نامى از دمکراسى 
و آزادى بر خود داشت. امروز اپوزیسیون بورژوایى جمهورى اسالمى عینا پاى در همین مسیر نهاده است. بالئى که بورژوازى، 
چه در قدرت و چه در اپوزیسیون بر سر مفاهیم آزادى و دمکراسى میآورد، ابدا جاى شگفتى نیست. ایدئولوژى بورژوائى، "علم" 
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وارونه کردن حقایق مادى اجتماعى است، زیرا بیان ایدئولوژیک آن مناسبات اجتماعى است که خود وارونه است. مناسباتى که در 
آن رابطه میان کاالها روابط انسانها را تعیین میکند. مناسباتى که در آن تولید اجتماعى به ثروت فردى مبدل میشود. مناسباتى که در 
آن تولید کنندگان ثروت جامعه بى چیزند و بیکارگان ثروتمند. پست ترین و فرومایه ترین عناصر نجبا و عالیجنابان این جامعه اند و 
شریف ترین مردم، توده زحمتکشان، بى سر و پا خوانده میشوند. منافع خصوصى مشتى سرمایه دار انگل، در زبان حقوق و فلسفه و 
هنر بورژوایى، منافع و آرمانهاى ازلى و ابدى نوع بشر قلمداد میشود. ایده ها و افکار ریاکارانه و کاسبکارانه طبقه حاکم را "اخالق" 
و "معنویت" و قیود و زنجیرهاى بردگى بر دست و پاى زحمتکشان را قرارداد اجتماعى، یا قانون، نام میگذارند. آزادیخواهى این 
طبقه نیز بطور قطع وارونه است و جز این نمیتواند باشد. پس براى کسب آزادى نباید امید به هیچ بورژواى "متعهد، خوش قول 
و خوشنامى" بست، بلکه باید با واژگونى بورژوازى، نظام اجتماعى وارونه موجود را دگرگون کرد. جهان را باید از قاعده اش بر 

زمین گذاشت و این کار، کار پرولتاریاى انقالبى است. 

مبارزات و خواستهاى دمکراتیک توده هاى مردم ایران به دفعات در طول قرن اخیر بازیچه دست نیروها و سیاستمداران بورژوازى 
قرار گرفته، مسخ شده و به عکس خود بدل گشته است. آینده میتواند و باید به نحو دیگرى باشد. سقوط انتظارات عملى توده ها 
تحوالت  عمیق ترین  به  ستمدیدگان  و  زحمتکشان  نیاز  گذراست.  و  موقت  بسیار  امرى  سیاسى،  رژیم  در  احتمالى  تحوالت  از 
دمکراتیک نیازى پابرجاست که با اعتالى جنبش توده اى به سرعت در رادیکالیزه شدن خواستها و شعارهاى مردم نمایان خواهد 
ریاکارانه خود به دمکراسى  کارى کرد که دمکرات نماها و آزادیخواهان دروغین، ناگزیر شوند تاوان انتساب  شد. این بار باید 
انقالبى را بپردازند. مقدمات این امر اکنون فراهم میشود. حزب کمونیست پیشرو کارگران ایران بوجود آمده است، و این مهمترین 
عاملى است که پیروزى قطعى دمکراسى انقالبى را در اعتالى آتى جنبش انقالبى امکانپذیر میسازد. حزبى که میکوشد صف مستقل 
کارگران را حول منافع اساسى و طبقاتیشان سازمان دهد. حزبى که بى هیچ ابهام و توهمى پرچم استقالل طبقه کارگر را برافراشته 
است. حزبى که ماهیت سرکوبگر و ریاکار کلیه احزاب و نیروهاى طبقه بورژوا را، خواه در قدرت باشد و خواه در اپوزیسیون، 
میشناسد و پیگیرانه به توده کارگران میشناساند. یک چنین حزبى در عین حال طبقه کارگر را به عنوان رهبر دمکراسى انقالبى نیز 

به میدان میکشد و پرورش میدهد. 

فعالین ما باید بدانند که تحکیم حزب کمونیست در میان کارگران، توده اى کردن حزب و به میدان کشیدن پرولتاریاى کمونیست 
بمثابه یک نیروى قدرتمند اجتماعى، خود در عین حال پرارزش ترین خدمت ما به امر دمکراسى انقالبى است. فعالین ما باید به این 
ترتیب لحظه اى از پیشبرد وظائف سوسیالیستى خود در جنبش کارگرى بازنایستند. هیچ مساله "دمکراتیکى" نمیتواند و نباید حزب 
ما را از توجه جدى به سازماندهى سوسیالیستى و مستقل کارگران منحرف سازد. ما نباید اجازه دهیم امکان گرایى خودبخودى 
توده ها و یا توهم پراکنى رفرمیستها، لیبرال چپ ها و رویزیونیست ها که امر عاجل دمکراسى را بهانه اى براى تبلیغ "تقدم جبهه بر 
حزب" و اعمال فشار بر کمونیستها براى کمرنگ کردن خصلت کمونیستى فعالیتشان، قرار میدهند، لحظه اى ما را از مسیر مستقل 

طبقاتى مان منحرف کند. زیرا دقیقا همین در عین حال بدترین نوع عدول از دمکراسى انقالبى نیز هست. 

اما در عین حال کلیه فعالین و ارگانهاى تشکیالتى و تبلیغى ما باید به گسترده ترین و روشن ترین وجه حزب کمونیست ایران، 
حزب کارگران آگاه، را به عنوان پیگیرترین و قاطع ترین مدافع و رهبر دمکراسى انقالبى به توده هاى وسیع مردم بشناسانند. ما 
باید تمام محرومان، تمام ستمکشان و تمام کسانى را که خواهان آزادى و دمکراسى اند مخاطب قرار دهیم. به آنان بگوییم که براى 
تحقق دمکراسى انقالبى باید حول پرچم حزب کمونیست ایران گرد آیید. بگوییم اگر میخواهید تفرقه و اختناق سیاه مذهبى خاتمه 
یابد، اگر میخواهید که مذهب به معنى واقعى کلمه امرى خصوصى اعالم گردد، اگر میخواهید در اعتقادات خویش مختار و آزاد 
باشید، دینى داشته باشید یا نداشته باشید و هر روز شاهد این نباشید که هزاران تن درخِت این یا آن مذهب و شریعت را با خوِن 
بناحق ریخته خود "آبیارى" کنند، به حزب کمونیست ایران روى آورید. بگوییم این حزب ماست که پرچم رهایى واقعى زن را 
برافراشته است و بى هیچ تزلزلى علیه هر سنت و قانون و هر دگم و خرافه اى که ستمکشى زن را در خدمت سرمایه و استثمار 
سرمایه دارى ابقاء میکند به مبارزه برخاسته است. بگوییم که این حزب ماست که خواهان رفع هر گونه ستم ملى است و هر دستى 
را که براى سرکوب خلق هاى تحت ستم بلند شود خواهد شکست. بگوییم این حزب کمونیست است که مدافع راستین آزادى 
عقیده، قلم، بیان، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب و تشکل است، آزادیهایى که با قدرت تسلیح عمومى خود مردم، با اتکاء به اراده 
مستقیم خود آنان در شوراها و با لغو ارتش حرفه اى و بوروکراسى ممتاز ضمانت خواهد شد. بگوییم که همه مردم شریفى که از 
محاکمات مخفى، از حاکمیت اوباش و جالدان و شکنجه گران، از زندانهاى سیاسى به تنگ آمده اند، همه کسانى که خواهان رفع 
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دخالتهاى پلیسى در زندگى خصوصى مردم اند، همه کسانى که تامین اجتماعى و اقتصادى و زندگى شرافتمندانه خالى از ستم و 
سرکوب را حق انسانها میدانند، باید به صف حامیان حزب کمونیست ایران بپیوندند. 

ما باید حزب مستقل و کمونیست کارگران را بعنوان پیشتاز مبارزه براى دمکراسى انقالبى به توده هاى وسیع مردم بشناسانیم. این 
امر مستلزم آن است که هر شائبه لیبرالى، رفرمیستى و تنگ نظرانه از شعارها و مطالبات دمکراتیک مردم زدوده شود. ما باید تضمین 
کنیم که انقالب این بار به زبان خود سخن بگوید و با صراحت و شفافیت بندبند فرمان پیروزى خود را از امروز در شعارها، 
خواستها و اقدامات روشن و غیرقابل تفسیر تعریف و اعالم نماید. ما باید کارى کنیم که وسیعترین توده هاى مردم زحمتکش، 
حقارت و تنگ نظرى شعارها و مواعید به اصطالح دمکراتیک اپوزیسیون بورژوایى و خرده بورژوایى را از هم اکنون دریابند، 
بطور قطع از آنان جدا شوند و تحوالت انقالبى مورد نظر خود را در تقابل و تمایز با شعارهاى نیمبند این جریانات به صریح ترین 

شیوه بیان کنند. 

بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران چکیده این خواستها و اقدامات دمکراسى انقالبى است. این بخش برنامه باید همگام 
و همزمان با بخش حداکثر برنامه ما به میان مردم برده شود. هر بند و ماده آن باید به شعارى توده اى و شاخصى عامه فهم براى 

تشخیص دمکراتیسم از لفاظى هاى بورژوایى تبدیل گردد. 

ما باید این شعارها و مطالبات را بر پرچم انقالب حک کنیم. و نه فقط این، بلکه باید بارها و بارها تکرار و تاکید کنیم که کارگران 
انقالبى، تحت رهبرى حزب کمونیست ایران فورا و بالدرنگ حتى اگر یک روز هم در راس قدرت قرار گیرند، تک تک این مواد 
را بعنوان رئوس قانون اساسى انقالبى کشور، بعنوان فرمان پیروزى انقالب، اعالم خواهند نمود و نیروى توده هاى مسلح و متشکل 

در شوراها را ضامن اجرایى آن قرار خواهند داد. 

سرمقاله کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 4 -  30 دى 1362 ( 7 ژانویه 1984)

درباره خطر آکسیونیسم در حوزه هاى حزبى 
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آکسیونیسم یکى از جلوه هاى اصلى سبک کار پوپولیستى است. منظور ما از آکسیونیسم عملگرایى محدود و تنگ نظرانه در کار 
سیاسى و تشکیالتى است. تظاهرات، تحصن، اعتصاب، کم کارى و نظایر اینها اشکال شناخته شده آکسیونهاى مبارزاتى هستند. 
آکسیونیسم آن انحرافى است که اینگونه اقدامات و اشکال مبارزاتى جدا از متن یک مبارزه ادامه کار سازمانى و طبقاتى و جدا از 

چهارچوب یک برنامه مبارزاتى مشخص را به هدفى درخود تبدیل میکند. 

دوران پس از قیام تا 30 خرداد 1360 ناظر بر شکوفایى و شدت یابى و نهایتا برمال شدن بى ثمرى انحراف آکسیونیستى سازمانهاى 
خرده بورژوا-  سوسیالیست در مقیاسى بسیار وسیع بود. شرایط نیمه دمکراتیک ماههاى پس از قیام به این گرایش ذاتى انقالبیگرى 
خرده بورژوایى امکان بروز آشکار و وسیع داد. آکسیونیسم انعکاس درك محدود خرده بورژوازى از مبارزه است و این واقعیت 
حتى در دوران قبل از انقالب 57 در مشى چریکى به روشنى به ثبوت رسیده بود. مشى چریکى خود یکى از نمونه هاى بارز 
عملیات  یعنى  سازمانى  تنها یک نوع مشخص آکسیون  آن هم  این خط مشى خرده بورژوایى، آکسیون و  در  است.  آکسیونیسم 
کوچک نظامى دسته هاى کوچک چریک شهرى بر جاى هر نوع پراتیک سیاسى و تشکیالتى مینشیند. اگر خط 3 در عمل پراتیک 
را با آکسیونهاى معدود و محدودى تنزل میداد، مدافعان مشى چریکى تا آن درجه از مارکسیسم و مبارزه مارکسیستى به دور 
بودند که علنا بى هیچ پرده پوشى به تقدیس این آکسیونیسم برمیخاستند و رسما هر فعالیت خارج از این یگانه آکسیون چریکى 

را مردود مینامیدند. 

پس از انقالب آکسیونیسم سازمانهاى خرده بورژوا-  سوسیالیست بطور عمده در بعد سیاسى آن بروز یافت. شعار سازمان پیکار 
مدعى  بورژوازى  خرده  آکسیونیستى  شعور  تمام  فشرده  و  چکیده  است"  تظاهرات  این دوره  در  اصلى  "تاکتیک  اینکه  بر  مبنى 
مارکسیسم در ایران بود. این شعار تمام سطحى گرایى و پوچى فعالیت آکسیونى را برمال میکند. تظاهرات یعنى یک شکل مبارزه به 
تاکتیک سازمانى که خود را کمونیست مینامید بدل شده بود. همه فعالین جنبش ما بخوبى به یاد دارند که چگونه این شعار و این 
تلقى تنگ نظرانه از مبارزه براى دوره اى طوالنى راهنماى عملى سازمانهاى مختلف پوپولیستى از پیکار تا رزمندگان، فدایى و راه 
کارگر قرار گرفت. تظاهراتهاى موضعى چند ساعته با شرکت افراد سازمانى در گوشه و کنار شهرها تمام ماحصل تاکتیک اصلى 
سازمانها بود. در این دیدگاه آکسیونیستى نه هدف تظاهرات، نه جایگاه هر تظاهرات در سیر پیشرفت و تکامل مبارزه انقالبى در 
دوره مورد نظر، نه رابطه این شکل مبارزه با اشکال دیگر، هیچیک بطور جدى مورد تعمق قرار نمیگرفت. هدف گویى تماما ابراز 

وجود سازمانى و احیانا تبلیغ (در واقع افشاگرى) از طریق تظاهرات بود. 
 

آکسیون سازمانى و اکونومیسم آکسیونى
آشکار میکرد. اول محدود ماندن در یک سلسله  سازمانهاى پوپولیستى بطور عمده در دو وجه اصلى خود را  آکسیون نیز در 
آکسیونهایى سازمانى و دوم دنباله روى از آکسیونهاى خودبخودى (اکونومیسم آکسیونى). آکسیون سازمانى یعنى دست زدن به 
عمل معین توسط نیروى منحصر به فعالین سازمانى بخودى خود نادرست و انحرافى نیست. در طول مبارزه یک حزب پرولترى 
نیز در موارد متعدد و بویژه تحت شرایط حساس و تعیین کننده اى دست زدن به آکسیونهاى سازمانى ضرورى میشود. چنین 
آکسیونهایى عموما نقش راهگشایى مبارزات توده اى و رفع موانع مشخص، گسترش و تعمیق مبارزه را بازى میکند و هرگز به امر 
هرروزه و کار روتین متعارف حزب پرولترى بدل نمیشود. اما در سازمانهاى پوپولیستى آکسیون سازمانى کمابیش فلسفه وجودى 

سازمان را میسازد. مبارزه و پراتیک به اعتبار این آکسیونها تعریف میشود. 

در مقابل، سیاستها و اشکال مبارزاتى مورد نظر حزب پرولترى بعنوان یک اصل براى اتخاذ توسط پیشروان و توده هاى آگاهتر طبقه 
کارگر طرح میشود. حزب پرولترى نیروى خودِ طبقه را سازمان میدهد و خودِ طبقه را به میدان مبارزه میکشاند. جایگزینى مستمر و 
همیشگى نیروى حزب بجاى نیروى طبقه، ناقض فلسفه وجودى حزب سیاسى پرولتاریا و نسخه اى براى شکست انقالب پرولترى 
است. محدود ماندن سازمانهاى پوپولیستى در چهارچوب تنگ آکسیونهاى صرفا سازمانى نیز خود گواه جدایى عمیق این سازمانها 
از طبقه کارگر و بیگانگى آنان با تئورى انقالبى مارکسیسم، یعنى تئورى آزاد کردن طبقه کارگر به نیروى خود این طبقه، بود. 
مورد دوم، یعنى اکونومیسم آکسیونى نیز جلوه اى از "تقدیس آکسیون براى آکسیون" و فقدان یک سیاست هدفمند طبقاتى و 
انقالبى است. آکسیونهاى خودبخودى) خودبخودى تا آنجا که این آکسیونها بر طبق نقشه معین سازمانى صورت نمیگیرد) در 
جنبش کارگرى و همینطور در طول اعتراضات سایر اقشار ستمکش جامعه به دفعات شکل میگیرد. در این یا آن کارخانه، محله، 
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مدرسه و یا اداره اعتراضات باال میگیرد. درگیرى با کارفرما، دولت و مقامات بوروکراتیک شدت مییابد و کار به اعتصاب، تظاهرات، 
تحصن و نظایر آن میکشد. اکونومیسم آکسیونى به معنى دنباله روى بى چون و چراى سازمان سیاسى از این گونه آکسیونهاست. 
سازمانهاى سوسیالیست-  خرده بورژوا آنجا که به مبارزات توده ها معطوف میشدند عمدتا تا اعماق این دنباله روى سقوط میکردند. 
کمتر اعتصاب و اعتراض کارگرى در ماههاى پس از قیام یعنى در دوره گسترده ترین فعالیت سازمانهاى پوپولیستى مهر شعارها، 
سیاستها و یا برنامه این سازمانها را بر خود داشت. خبرنگارى درباره آکسیونها و در بهترین حالت "باد زدن مبارزه خودبخودى" 
بیشترین دخالتى بود که در اکثر موارد میشد از سوسیالیستهاى خرده بورژوا انتظار داشت و بیهوده نبود که پوپولیستها فعالیت 
سیاسى خود را نه در محیط زیست و کار طبقه کارگر که نیروى انقالب پرولترى است بلکه در میان پر ُجنب و جوش ترین اقشار 

معترض جامعه (نظیر دانشجویان و دانش آموزان) متمرکز کرده بودند. 

حزب پرولترى باید نه دنباله روى توده ها بلکه رهبر آنها باشد. آکسیونهاى خودانگیخته کارگرى باید توسط حزب هدایت شود. 
اهداف و شعارهاى آن تعریف و یا تصحیح شود. هر اقدام معین نظیر اعتصاب و یا تظاهرات باید آگاهانه سازمان یابد. دامنه 
پیشروى و دست آوردهاى مورد انتظار هر آکسیون مشخص شود و یا حتى در مواردى که براى مثال این یا آن آکسیون از نیروى 
کافى براى پیشروى برخوردار نیست توسط حزب کارگران از آن برحذر داشته شوند. حزب کمونیست خود را از هیچ مبارزه 
خودبخودى کنار نمیکشد و نسبت به آن بى تفاوت نمیماند، اما حزب از هیچ آکسیون خودبخودى دنباله روى نمیکند، و همواره 

میکوشد تا هر اعتراض توده ها را حول مسائل اصلى مبارزه طبقاتى در هر دوره معین جهت و سازمان دهد. 
 

آکسیونیسم حوزه هاى کم نفوذ
آشنا  خرداد   30 از  قبل  دوره  در  مختلف آکسیونیسم  جلوه هاى  با  بخوبى  ما  فعالین  آشناست.  ما  رفقاى  اکثر  براى  گفتیم  آنچه 
هستند. اما نقد ما تنها بر این نمودها متمرکز نیست. آکسیونیسم یعنى نشاندن عمل محدود و احتماال پر زرق و برق اما زودگذر 
و سطحى بجاى پراتیک عمیق و همه جانبه حزبى و طبقاتى. این انحراف امروز در اشکال دیگرى در کار برخى از رفقاى ما به 

چشم میخورد. 
 

در مقاله مربوط به محافل ترویجى کارگرى در شماره قبل به گوشه هایى از این مساله اشاره کردیم. حزب کمونیست به تشکیل 
بیشترین حوزه هاى حزبى در محیط زیست و کار کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. پیشبرد امر تبلیغ، ترویج و سازماندهى بطور 
دائمى و با توده هاى هر چه وسیعترى از کارگران مستلزم گسترش تعداد حوزه ها و استمرار کار هر حوزه در دل دشوارترین شرایط 
است. حوزه حزبى وظایف روتین تعریف شده اى دارد. حزب با اتکاء به انجام دائمى این وظایف توسط حوزه ها موجودیت و 
قدرت خود را حفظ میکند و گسترش میدهد. اما متاسفانه غلبه آکسیونیسم براى فعالین ما در حوزه ها در مواردى سد راه پیشبرد 
این وظایف پایه اى میشود. شتابزدگى، عالقه به انجام عملیات بزرگتر و پر سر و صداتر که گاه تحت پوشش عبارت "ارتقاء دادن 
فعالیت حوزه" بیان میشود، گرایش به گذار سریع به اشکال ترکیبى سازمانى در محیط کار (نظیر تشکیل کمیته کارخانه) با اتکاى 
به اولین موفقیت هاى حوزه در جلب بخشى از پیشروان کارخانه، اینها جلوه هاى آکسیونیسمى است که اینبار گریبان واحدهاى 

کوچک سازمانى را گرفته است. 

این آکسیونیسم به همان درجه آکسیونیسم سازمانهاى سراسرى و عریض و طویل پوپولیستى در دوره قبل زیانبار و مخرب است. 
به همان درجه سترون و بى ثمر است. آکسیونیسم هیاهوى بسیار براى هیچ است. عملگرایى محدود و کوته بینانه اى است که حزب 
را از عمل واقعى انقالبیش یعنى سازمان دادن و آماده کردن پرولتاریا براى انقالب اجتماعى و از به حرکت درآوردن نیروى طبقه 
براى قیام پیروزمند پرولترى بازمیدارد. آکسیونیسم پوشش پر نقش و نگارى براى بى عملى طبقاتى است. این را رفقاى ما باید 

عمیقا درك کنند. 
ما حزب کمونیست ایران را در دل یک اختناق سیاه و خونین و در متن ورشکستگى سیاسى-  ایدئولوژیک و عملى سوسیالیسم 
خرده بورژوایى ایجاد کرده ایم. چه در مبارزه براى تشکیل حزب و چه در امر مبارزه عملى از تجدید سازمان نیروهاى پراکنده 
و روى آورى به طبقه کارگر تا سازماندهى مبارزه سیاسى و نظامى در کردستان همواره تالش کرده ایم تا حرکت خود را بر یک 
نقشه فکر شده و سنجیده متکى کنیم. نقشه اى که متکى بر اصول ایدئولوژیک و برنامه اى ما، تاکتیک هاى ما و شیوه هاى کمونیستى 
فعالیت تشکیالتى است. در این راه باید قاطعانه با هر گرایش و کشش انحرافى که حزب را از سیر تکامل نقشه مند خود منحرف 
میکند و سرنوشت آنرا به حرکات خودبخودى، ارزیابى هاى محدودنگرانه و تغییر و تحول در شرایط خارجى گره میزند مقابله 
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کنیم. ما باید حزب خود را مطابق یک نقشه مارکسیستى رشد و گسترش دهیم و بنابراین هر جزء سازمان حزب باید نقش پایه اى 
خود را بویژه در این دوره از حیات حزب بى تزلزل و با پیگیرى کامل به انجام برساند. آکسیونیسم حوزه هاى کم نفوذ یکى از 

خطراتى است که حرکت نقشه مند را تهدید میکند. 

چند تذکر به فعالین حزب در حوزه ها
1-  حوزه یک سلول از حزب است و به این اعتبار هنگامى در کار خود موفق است که قبل از هر چیز وظائف تعریف شده 
همین سلول را مستمرا انجام دهد. "ارتقاء" حوزه با تبدیل حوزه به ارگان دیگرى تعریف نمیشود. تبدیل حوزه به هر ارگانى دیگر 
به معنى رها شدن فعالیت حوزه اى است. این حزب کمونیست به مثابه یک کلیت است که باید بر مبناى فعالیت دائمى حوزه ها 
و نیروى روزافزونى که این حوزه ها در درون حزب گرد میآورند و آماده میکنند سایر ارگانهاى حزب را سازمان دهد. بنابراین 
روشن است که سیر تکامل و ارتقاء و کار حوزه عینا همان سیر تکامل و قدرت یابى کل حزب نیست. یک بار دیگر جزوه سبک 
کار حوزه ها را بخوانید. موفقیت حوزه را دقیقا بر مبناى همان وظایف تعریف شده و همان پرسشنامه انتهاى جزوه باید سنجید. 

 
رشد ما باید رشدى نقشه مند باشد. کل حزب باید در مجموع فعالیت خود رشد کند و این دوره بطور مشخص دوره اى است که 
باید ریشه هاى حزب در درون طبقه کارگر بسط یابد و محکم شود. وقتى حوزه اى از فعالین ما براى مثال تصمیم میگیرند تا بر 
مبناى یک ارزیابى کوته نظرانه نقشه هاى تعریف شده فعالیت خود را کنار بگذارند و تمام موجودیت خود را به اعتبار آکسیونهاى 

فابریکى در یک کارخانه منفرد تعریف کنند، عمال بخشى از کل نقشه فعالیت حزب در این دوره مشخص را زمین میگذارند. 
 

2-  درجه دخالت فعالین ما در آکسیونها تابعى از درجه نفوذ عمومى ما در کارخانه و محله است. بخت آزمایى آکسیونى و "قاپ 
زدن" اعتراضات را به پوپولیستها بسپاریم. این شیوه ما نیست. ما کمونیستها با طبقه خود کار جدى داریم. بنابراین شرط الزم 
براى دستیابى به قابلیت واقعى براى هدایت آکسیونهاى کارگرى به شیوه ادامه کار، این است که ما تالش خود را براى بسط نفوذ 
ایدئولوژیک-  سیاسى و تشکیالتى حزب در میان پیشروان توده هاى طبقه کارگر بى وقفه ادامه دهیم و شدت بخشیم. حوزه اى 
که یکبار میهمان یک آکسیون کارگرى میشود و سپس تا ماهها فلج میشود، حوزه کم نفوذى که یک اعالمیه را به شیوه اى کامال 
آکروباتیک پخش میکند اما تا ماهها بعد قابلیت خود در حفظ و گسترش روابط کارگرى اش را از دست میدهد، باید قبل از آن 
که به فکر آکسیون باشد در گسترش نفوذ حزب و جذب پیشروان بیشتر به حزب، حوزه حزبى و محافل متنوع و مرتبط با حزب 
بکوشد. ما باید در تمام آکسیونهاى کارگرى فعال باشیم. ما باید به اعتراضات دامن بزنیم و به آن جهت بدهیم. اما همه اینها مستلزم 

آن است که حوزه حزب ثانیه اى کار خود را زمین نگذارد. 

3-  مبارزه طبقاتى جاى خودنمایى پوك و توخالى نیست. حزب کمونیست را باید با برنامه، سیاست و شیوه هاى آن و قدرت 
عملى و واقعى کمونیستها در پیش راندن مبارزه طبقه کارگر معرفى کرد. معرفى حزب کمونیست با تبلیغات بورژوازى درباره 
کاالهایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. شیوه تبلیغى مجاهد و جریان فدایى (نظیر سرور و رهبر و فرمانده تراشیدن براى توده مردم 
و پخش پوستر چهاررنگ رئیس جمهورى و نخست وزیر "بعد از این" و ادعاهاى سراپا کذب درباره شرکت موثر در "مقاومت" 
در کردستان از جانب مجاهدین و یا تالش براى کسب اعتبار از طریق هیاهو درباره کمیسیون بررسى اختالفات حزب دمکرات 
و کومه له از جانب فدایى) شیوه هاى منطبق با زندگى اقتصادى طبقه اى است که باید هر روز جنس خود را در رقابت با رقبایش 
به هر ترتیب بفروشد. طبقه ما طبقه اى آماده براى جذب ایده هاى حزب انقالبى و طبقاتى خویش است. بنابراین رفقاى ما باید از 

هرگونه اقدام مبتنى بر خودنمایى سطحى و تبلیغ توخالى بپرهیزند. 

این نقطه حرکت آکسیونیسم خرده بورژوازى است. فعالین ما باید مستقیما به سراغ پیشروان توده هاى طبقه کارگر بروند. برنامه، 
سیاست و تفاوت حزب کمونیست با اپوزیسیون خرده بورژوا-  سوسیالیستى را به توده هاى هر چه وسیعترى بیاموزند. حزب 
کمونیست را به آنان بشناسانند و بهترین کارگران را براى عضویت در حزب آماده کنند. این کار باید دائما، هر روز و مستقل از 
هر شرایطى ادامه یابد. ما امروز بیش از هر چیز به حوزه هایى نیازمندیم که اهمیت کار روتین و پایه خود را در مجموعه فعالیت 

حزب دریافته باشد و این نقش حساس و حیاتى خود را با جدیت و پیگیرى و حوصله کافى به انجام رساند. 

4-  تشکیل ارگانهاى عالیتر حزبى در محیط فعالیت هر حوزه ملزومات مشخصى دارد. براى تشکیل کمیته کارخانه در این شرایط 
صرف وجود دو یا چند حوزه حزبى کافى نیست. این حوزه ها باید داراى نفوذ کافى باشند، کارگران مرتبط با خود را در اشکال 
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متنوع سازمان داده باشند. اشکال ادامه کار و قابل اتکایى از فعالیت حوزه اى نظیر تبلیغ، ترویج، جمع آورى کمک مالى، پخش 
نشریات حزب و غیره بوجود آورده باشند و بویژه از توانایى و ظرفیت کافى براى تلفیق اصول کار مخفى با فعالیت علنى در سطح 
کارخانه برخوردار باشند. حوزه هاى ما بویژه در این شرایط اختناق باید با توده هاى وسیعترى از کارگران احاطه شده باشند. بنابراین 
هر گونه شتابزدگى در ایجاد کمیته هاى باالتر بطور قطع ما را با اشکاالت متعددى روبرو خواهد ساخت. رفقاى ما باید توجه کنند 
که ارگانهاى سازمانى تنها نام و یا عنوانى براى یک جمع از افراد حزبى نیست، بلکه موجودیتى براى انجام وظایف معین است. 
قبل از تشکیل هر ارگان باید ابتدا الاقل به این سؤاالت پاسخ داد: آیا دامنه فعالیت ما در محیط مورد نظر ایجاد یک ارگان عالیتر 
را ایجاب میکند؟ آیا ما از مجموعه توان الزم براى ایجاد این ارگان برخورداریم؟ آیا با توجه به درجه نفوذ توده اى خود و تربیت 

تشکیالتى موجود کادرها و کارگران هوادار میتوانیم از ادامه کارى و استمرار فعالیت ارگان جدید به اندازه کافى مطمئن باشیم؟ 

5-  آکسیون بطور قطع جاى جدى و غیرقابل انکارى در فعالیتهاى حزب ایفا میکند اما نحوه دست زدن به آکسیونها امرى نیست 
که هر حوزه مستقل از سیاست عمومى حزب در قبال مسائل مختلف صرفا با توجه به امکان "راه اندازى" این یا آن آکسیون در این 
یا آن موقعیت درباره آن تصمیم بگیرد (طبعا در اینجا نحوه دخالت ما در آکسیونهاى "خودبخودى" کارگران مورد بحث نیست). 
فعالین ما باید عملکرد خود را با سیاستهاى اعالم شده حزب (در قطعنامه ها، قرارها و رهنمودهاى نشریات و رادیوهاى حزب) 
تطبیق دهند. مساله اساسى این است که ما رابطه مستقیم میان درجه نفوذ حزب کمونیست از یکسو و درجه موفقیت آکسیونهاى 
کارگرى از سوى دیگر را درك کنیم. امروز تحکیم حزب خود یکى از ملزومات حیاتى رشد یک جنبش کارگرى ادامه کار و رو 
به پیشروى است. زیرا بارها تاکید کرده ایم که جنبش کارگرى براى گسترش خود باید حول محورهاى اصلى معینى متمرکز شود، 
از محدوده کارخانه هاى منفرد خارج شود و بعدى سراسرى بخود بگیرد. همه اینها در این شرایط مستلزم درجه معینى از رشد و 

گسترش حزب کمونیست در میان کارگران است. امرى که حوزه هاى ما باید به آن اولویت جدى بدهند. 

در  رژیم  منفور  عوامل  و  سرکوبگر  و نیروهاى  سیاسى  پلیس  با  رویارویى  در  حوزه ها  ادامه کارى  مساله  به  باید  باالخره  6-  و 
کارخانه ها اشاره کنیم. انجام وظایف خطیر حوزه ها در این دوره مستلزم توجه جدى به امر ادامه کارى و حفظ امنیت فعالین، 
ارتباطات و امکانات هر حوزه است. آکسیونیسم آشکارا با این نیاز ما در تناقض قرار میگیرد. ماحصل آکسیونیسم براى حوزه هاى 
کم نفوذ نه تنها از میان رفتن و متالشى شدن خود حوزه بلکه همانطور که در مواردى شاهد بوده ایم به هدر رفتن بخش اعظم 
ما  براى  آکسیون  هر  است.  کارخانه  در  مبارزه  سطح  عمومى  افت  و  پیشرو  دیگر کارگران  با  رابطه  در  حوزه  قبلى  فعالیت هاى 
مرحله اى در پیشبرد مبارزه است و باید با همین هدف طراحى و اجرا شود. آکسیون کمونیستى با عصیان خرده بورژوایى تفاوت 
دارد. ما براى ثبت در تاریخ مبارزه نمیکنیم، ما براى پیروزى مبارزه میکنیم. و بدیهى است که هر گام ما، هر تاکتیک ما و هر 
آکسیون ما باید مجموعه شرایط پیشروى را که ادامه کارى و گسترش فعالیت سازمانى یکى از فاکتورهاى آن است مد نظر داشته 

باشد. 

مساله آکسیونیسم بعنوان یکى از امراض خرده بورژوازى مستاصل نیازمند تحلیل بیشتر و همه جانبه ترى است. ما در اینجا به 
برخى از اشکال بروز این انحراف اشاره کردیم. در انتها باید یک نکته دیگر را متذکر شد و آن امکان بروز مجدد اشکال قدیمى 
آکسیونیسم در آینده یعنى در شرایط تغییر توازن قوا و فراهم آمدن اوضاع دمکراتیک است. حزبى که مداوما رشد میکند و از جامعه 
با همه گرایشات درونى آن نیرو میگیرد نمیتواند یکبار براى همیشه با یک تحلیل انتقادى خود را در مقابل انحرافات ناشى از تفکر 
و تمایالت طبقات مدافع مالکیت خصوصى در جامعه مصون کند. ما باید نقد آکسیونیسم را بمثابه بخشى از نقد عمومى خود به 
سبک کار پوپولیستى مداوما در صفوف کارگران آموزش دهیم. ما باید کارگران را به عنوان طبقه اى قدرتمند متکى به استراتژى، 
تاکتیک و شیوه هاى انقالبى روشن و صاحب یک حزب آگاه و انقالبى پرورش دهیم و متشکل کنیم. آوانتوریسم و آکسیونیسم 
تنگ نظرانه خرده بورژوایى هر روز به اعتبار استیصال اقتصادى تولیدکنندگان و توزیع کنندگان جزء در جامعه بازتولید میشود. 
حزب پرولتاریاى محصول تولید بزرگ حزب متکى به مارکسیسم و لنینیسم نباید با انقالبیگرى بى ثمر و ناتوان آلوده بشود. راه ما 

راه مبارزه متکى بر انضباط و نقشه است. 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 6 -  30 اسفند 1362( 7 مارس 1984)

شوراى ملى مقاومت و معضل قیام 
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مسئول اول شوراى ملى مقاومت بودن کار ساده اى نیست. این نقش قبل از هر چیز به آلیاژ خاصى از سماجت در تناقض گویى، 
و قابلیت ویژه اى درتلفیق عبارت پردازى هاى شبه انقالبى با اظهارنظرهاى محتاطانه، کامال دست راستى و" سنجیده" نیاز دارد. این 
خصوصیات الزمه مقاوم رهبرى و سخنگویى جریانى است که میخواهد با حرکت از البالى شکاف انقالب و ضدانقالب به قدرت 
برسد. جریانى که یک بخش آن باید در ایران، در حضور توده هاى خشمگین قیام کرده و عقب رانده شده، با عبارت شبه انقالبى 
سخن بگوید و امیال محافظه کارانه سازمان خود را با ظاهر انقالبى و اشکال قهرآمیز مبارزه تزئین کند، و بخش دیگر آن باید در اروپا، 
در پیشگاه پارلمان اروپا، در مجمع بین الملل باصطالح سوسیالیست و سلطان سازهاى امپریالیست اروپاى غربى، سمبل ممانعت از 

انقالب و حفظ اساس وضع موجود باشد. 

طبعا این دو جنبه، اجزاء الیتجزاى شوراى ملى مقاومت و فلسفه وجودى آن را میسازند. اگر بناست معجزه "نوفل لوشاتو" بار دیگر 
تکرار شود، حفظ این هر دو جنبه شورا ضرورى است. رهبر و سخنگوى شورا، بعنوان متقاضى جانشینى خمینى باید اوال از وجهه اى 
در میان مردم انقالبى ایران برخوردار باشد تا بتواند به موقع سوار انقالبشان شود، و ثانیا باید بتواند این وجهه را با اخالص تمام در 
پیشگاه مقامات مربوطه گرو بگذارد و از هم اکنون با دستهاى قفل شده در معیّت حضرات سوسیال دمکرات اروپا (که تا روز آخر 
بر سر پالتفرم حمایت از شاه ایستاده بودند) و با امثال سفیر تام االختیار (و البد بسیار عالى تبار) آقاى آلفونسین (یعنى شریف امامى 
آرژانتین) عکس یادگارى بگیرد و به انقالب و ترقى خواهى در اقصى نقاط جهان دهن کجى کند. در یک کالم مسئول شوراى ملى 
مقاومت باید با دقت کامل هر موقعیت را تشخیص دهد، و به اصطالِح خودِ آقاى رجوى بداند، که کى و کجا باید با کدام "کارت" 
بازى کند. از همین روست که فردى مانند بنى صدر (که بعنوان یک ارتجاعى کم هوش مدام مشتاق بازى با کارت ضددمکراتیسم و 
ضدکمونیسم است) شانسى براى احراز این مقام ندارد(1)، و همینطور آن جوان مجاهدى نیز که به خیال مترقى بودن سازمانش در 
تهران خود را به آب و آتش میزند، دقیقا از آنجا که مترقى بودن سازمانش را جدى گرفته است و احتمال دارد "زیادى انقالبى" باشد، 

نمیتواند در این نقش قرار گیرد(2) 

جالب ترین نمونه این بندبازى سیاسى، یا به عبارت دیگر حادترین عارضه بیمارى" دو شخصیتى" که حاصل ناگزیر ماهیت و موقعیت 
طبقاتى و سیاسى شوراى ملى مقاومت است در شیوه برخورد شورا به مساله قیام توده اى بروز میکند(3). مسئول شورا اینجا و آنجا از 
قیام سخن میگوید، "شعار محورى" مجاهد با عبارت" قیام رهایى بخش عمومى" پیایان میپذیرد. اما موقعیت دوگانه شورا و نیازهاى 
دو بازار مختلف، آقاى رجوى را وادار میکند تا براى نمونه در مصاحبه با خبرنگار الپرس (کانادا) منظور واقعى خود را به زبان 

روشن ترى بیان کند. به این مکالمه توجه کنید: 
”الپرس: چرا انقالب ایران به بیراهه کشیده شد؟ رجوى: قیام بر علیه شاه یک حرکت خودجوش بود. احزاب سیاسى را غیرقانونى 
اعالم کرده بود رهبرى (نیروهاى انقالبى) را نابود کرده بودند. تنها نهاد مالها باقى مانده بود. نهادى که البته با شاه سازشهاى زیادى 

داشت. خمینى با اتکاء به مالها، با بهره جویى از خالء موجود انقالب را دزدید. 

الپرس: پروژه مسعود رجوى چیست؟ 
رجوى: ما به فلسفه قهر و خشونت معتقد نیستیم. تحت شعار نه شاه و نه خمینى استراتژى ما شامل سه مرحله است. سلب مشروعیت 
و ثبات رژیم، وارد آوردن ضربه به سرانگشتان سرکوبگر او و تدارك قیام عمومى. ما در نیمه راه مقصدمان هستیم... مقاومت ما که 

در سراسر ایران سازمان داده شده، مرحله نهایى را تدارك میبیند. 
الپرس: آیا امکان نمیرود دوباره شاهد شکاف و اغتشاش دیگرى بشویم؟ 

برنامه  اکنون  مقاومت  ملى  شوراى  است.  گرفته  1979 پایان  سال  خودبخودى  جریانات  دوران  نمیشود.  تکرار  تاریخ  نه،  رجوى: 
دمکراتیکى دارد که به تصویب رسیده است. بعد از سقوط رژیم، شوراى ملى مقاومت عهده دار دولت موقت خواهد بود. این دولت 
در ظرف 6 ماه مجلس مؤسسان را به رأى خواهد گذاشت و استعفا خواهد داد. مجلس در آن موقع رژیمى را بکار خواهد گذاشت 

که به نظر ما باید دمکراتیک-  پلورالیستى و مترقى باشد”(مجاهد 194) 
هر کس این گفتگو را با دقت بخواند نمیتواند متوجه این امر نشود که در اینجا به نام قیام علیه قیام سخن گفته شده است. آقاى 
رجوى میگوید قیام بر علیه شاه خودجوش بود، چون احزاب سیاسى وجود نداشتند و مالها با استفاده از خالء موجود انقالب را 
دزدیدند. هنگامى که الپرس هراسان میشود و درباره احتمال تکرار اغتشاشات (یعنى همان جریانات "خودجوش و خودبخودى سال 
79"، یعنى همان قیام توده اى بهمن ماه) میپرسد، آقاى رجوى سوگند میخورد: نه تاریخ تکرار نمیشود،" اغتشاش" دیگرى نخواهد بود 
زیرا دوران "جریانات خودبخودى 1979" پایان گرفته است، اکنون شوراى ملى مقاومت وجود دارد که با مشاهده اولین "خالء "فورا 
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حکومت خود را برقرار خواهد کرد. در یک کالم همه این حرفها یعنى اگر خمینى به دلیل نداشتن برنامه، رئیس جمهور و دورنما، 
علیرغم اینکه فرمان جهاد نداده بود، با قیام کنترل نشده (یعنى "جریان و اغتشاش خودبخودى") توده مردم مواجه شد، شوراى ملى 
مقاومت، که البته به فلسفه قهر و خشونت معتقد نیست و از هم اکنون فرمان خلع سالح مردم و سناریوى روشنى براى کنترل و مقابله 
با چنین اوضاعى را در جیب دارد، آدمک هایش را حاضر کرده است و تعهد میکند که این اغتشاشات تکرار نخواهد شد، که بهمن 

1979 تکرار نخواهد شد!
 

اما جاى تاسف براى شورا دقیقا اینجاست که آنچه واقعا تکرار نخواهد شد، علیرغم همه مقدمه چینى هاى امروز، معجزه "نوفل لوشاتو" 
است، و آنچه قطعا تکرار خــــــواهــــــد شد قیام توده ها و گسترش آن فراتر از محدوده قول و قرارهاى امروز شوراى ملى 

مقاومت با سران سوسیال دمکراسى اروپاست. 

اما آیا این گفته غیرمنصفانه نیست؟ آخر مگر آقاى رجوى در پاسخ به سؤاالت فوق از "تدارك مرحله نهایى" یعنى "مرحله قیام 
عمومى" سخن نگفته است؟ 

تمام بحث بر سر این است که کارگران ایران نیز باید بتوانند این مواضع دوپهلو را به همان دقت و صحتى که امثال سردبیر الپرس، 
جورج شولتز و میتران تفسیر میکنند، تفسیر کنند. 

 
قیام براى شوراى ملى مقاومت چه جایگاهى دارد؟

آقاى رجوى میداند که "کارت برنده" مجاهدین و شوراى مقاومت در قیاس با سلطنت طلبان آشکار و پنهان، احتمال قیام در ایران 
است. نه به این معنى که خود قیام مجاهدین و شوراى ملى مقاومت را تقویت میکند و به رهبرى میرساند. ابدا، بلکه به این معنى که 
آنچه توجه و عالقه امپریالیستها را در آمریکا و اروپا به شورا جلب میکند، قابلیت احتمالى شورا در جلوگیرى و یا کاهش دامنه قیام 
محتوم آتى در ایران است. قیام به همان صورت پایه موجودیت شوراست که آتش فلسفه وجودى آتش نشانى است. آقاى رجوى 
میداند که بدون دورنماى قیام شانس به حاکمیت رسیدن سلطنت طلبان خجول و پیرامونیان آنها از شورا بیشتر است. آقاى رجوى 
میداند که مزیت مجاهدین و شورا در این است که بر خالف سلطنت طلبان و باقى مانده هاى جبهه ملى سابق، خود را به مقاومت 
"انقالبى" مرتبط میکند (هر چند تا 30 خرداد به اعتراف خود آقاى رجوى سازمان مجاهدین که رکن اصلى شورا است به خمینى نه 
نگفته بود و پس از آن هم به رئیس جمهور چکمه پوش خمینى آرى گفته است) و لذا احتماال میتواند بر سر آن معامله کند. موضوع 
معامله را حذف کنید، فروشنده و خریدارى باقى نمیماند. احتمال قیام آن شمشیرى است که باالى سر بورژوازى آویخته است و شورا 
میکوشد تا به تمام امید بورژوازى در چنین شرایطى تبدیل شود. پس باید گاه و بیگاه با "کارت قیام "بازى کرد، تا دوستان محترم 
اروپایى و آمریکایى را در بازى نگاه داشت. اما در عین حال باید صریحا اعالم کرد که جلوى قیام گرفته خواهد شد، که کنترل از 
دست شورا خارج نخواهد شد، که همه مقاومت با شوراست، که همه شهدا مجاهدند، که اساسا ظلم با حمله به مجاهدین آغاز شده 
و اگر مجاهدین رضایت بدهند، مردم ساکت خواهند شد، که قهر و خشونت تنها بر علیه عمال شکنجه اعمال خواهد شد، که دست 
به ترکیب ارتش نخواهد خورد، که خلع سالح توده ها در پایان قیام کنترل شده تضمین است، که برنامه، طرح، رئیس جمهور، نخست 
شورا پاسخ جنبش کردستان، پاسخ زنان، پاسخ "افراطیون"، پاسخ  وزیر، قباله ها و آدمک ها از همه رنگ حاضر و آماده اند، که خودِ 

انقالب را خواهد داد. آیا این همان ِسحرى نبود که خمینى را به تخت نشاند؟ چرا تاریخ براى شورا و آقاى رجوى تکرار نشود؟ 

قیام براى شوراى ملى مقاومت و آقاى رجوى یک بازیچه است. هر نیروى سیاسى که بطور جدى قیام را وارد محاسبات عملى خود 
میکند باید قبل از هر چیز پاسخ سؤال اساسى را بدست داده باشد. براى چه هدفى باید قیام کرد؟ چه نیرویى میتواند و باید قیام 
کند و ارگانهاى سازمانده و پیشبرنده قیام کدامند؟ امروز هر کودك دبستانى هم به این گفته که براى مثال افسران میهن پرست باید 
براى اعاده رژیم سلطنتى" قیام" کنند، میخندد. فراخوان آقاى رجوى و شورا براى "قیام" نیز بیش از این جدى نیست. کافیست پاسخ 

سؤاالت باال را در ادبیات سیاسى این جریان جستجو کنیم. 

براى چه هدفى باید قیام کرد؟ آقاى رجوى و شورا پاسخ میدهند: براى سرنگونى" خمینى دّجال" و استقرار جمهورى دمکراتیک 
اسالمى، براى به حکومت رسیدن شوراى ملى مقاومت و پیاده شدن برنامه شورا. طبعا حاکمین جدید پس از 6 ماه مردم را براى تعیین 

نظام جدید به حال خود خواهند گذاشت! 

لیبرالها و سازشکاران قدیم چه کم توقع بودند. آنها از ما میخواستند که براى عملى کردن شعار لیبرالى "شاه سلطنت کند و نه حکومت"، 
در خانه بمانیم، جلوى پادگانها نرویم، باریکاد ایجاد نکنیم، با ساواك درگیر نشویم و منتظر فرمان جهادى باشیم که پس از مذاکرات 
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سه جانبه احتماال صادر خواهد شد. امروز آقاى رجوى و شورا از ما میخواهند که براى تحقق شعار به همان درجه محافظه کارانه 
و بورژوایى "اسالم سلطنت کند و نه حکومت "قیام کنیم) !که البته پایین تر به چند و چون این قیام میپردازیم). هیچ آزادى خواهِ قرن 
بیستمى، هیچ کارگِر یکبار قیام کرده و سالح به کف گرفته و هیچ زحمتکِش جان به لب رسیده اى براى چنین اصالحات بى مقدارى 
دست به قیام نخواهد زد. قیام براى تداوم حکومت مذهبى با نام جدید، قیام براى تداوم بردگى زن، ستمکشى ملل اقلیت و تفتیش 
عقاید با رنگ و لعاب توجیهات جدید، قیام براى کسب" ممنوعیت اعتصاب مگر با اجازه دولت"، قیام براى برگرداندن یک صف 
کامل از اولین تفاله هاى جمهورى اسالمى که خمینى در میانه راه از خیِر خدماتشان گذشت، قیام براى تثبیت عقب ماندگى اقتصادى، 
سیاسى و فرهنگى و تمکین باز هم بیشتر به آن! این فراخوان بورژوازى و خرده بورژوازى "مردِ رِند" شهرى به کارگران و زحمتکشان 

است، توده هایى که همواره در ذهن طبقات دارا ساده لوح تصویر میشوند. 

آقاى رجوى بطور قطع میداند (به همین لحاظ هم نیروى خود را بر جلب اعتماد بورژوازى اروپا متمرکز کرده است) که این "تغییرات" 
با تمام آنچه یک قیام توده اى در ضعیف ترین حال خود خواستار آن است، در تناقض است. آقاى رجوى قطعا از تجربه آنها که "باران" 
میخواستند و "سیل" تحویل گرفتند درس گرفته است. هیچ کس، 5 سال پس از قیام کوبنده بهمن، براى تغییراتى چنین ناچیز در یک 
جامعه، فراخوان قیام نمیدهد و کارگر صنعتى را، که عواقب قیامش را بورژوازى در اکتبر با تمام وجود خود حس کرده است، به 
خیزش مجدد فرانمیخواند. آقاى رجوى قطعا میداند که تغییراتى با این دامنه، و فقط با این دامنه، باید از باال، بدون دخالت توده ها و 
با رعایت تمام احتیاط هاى الزم عملى شود، و لذا تنها در این عرصه، یعنى در عرصه زمینه سازى براى کسب قدرت از باال، است که 
به یک سیاستمدار "جدى و معقول "تبدیل میشود. آقاى رجوى بخوبى میداند که قیام آتى به شوراى ملى مقاومت همانقدر خدمت 

خواهد کرد که قیام بهمن به نهضت آزادى کرد. 

قیام ابزار پیشبرد سیاست انقالبى است، و آنکس که براى عملى کردن یک جابجایى ساده در هیات حاکمه و اجراى اصالحات ناچیز، 
در لفظ مدعى هوادارى از قیام میشود، تنها میتواند بورژواى عوامفریب خوشخیالى باشد که سوداى سوارى بر قیام توده ها را در سر 

دارد. 

اما چه نیرویى باید قیام کند، سازمان توده اى قیام چگونه است؟ در مجموعه ادبیات مجاهدین در پاسخ به این سؤال همواره با شمایل 
یک موجود افسانه اى مواجه میشویم: میلیشیا. قیام براى مجاهدین کار "میلیشیاى سازمان" است. توده ها عمدتا و اساسا براى درآغوش 
گرفتن و تبریک گفتن به جوانان میلیشیا به صحنه قیام وارد میشوند و با مستقر شدن میلیشیا در "نقاط از قبل تعیین شده" به خانه ها 
رجعت داده خواهند شد. ممانعت از مسلح شدن توده ها و اقدام به خلع سالح فورى آنهایى که این جسارت را به خود داده اند که 
سالح بدست بگیرند، اولین مشغله و انگیزه کسانى است که با کابوس "اغتشاشات خودبخودى 1979" روز و شب میگذرانند، و از 
هم اکنون تعهد میکنند که مانع تکرار تاریخ شوند. از اینروست که قیام مسلحانه توده ها در فرهنگ مجاهدین تحت الشعاع حرکت 
مسلحانه میلیشیاست. ایده سازماندهى توده اى قیام اساسا غایب است و امر اقدام مسلحانه براى سرنگونى به "هسته هاى مقاومت" 
احاله میشود. تمام مردم ایران که از خمینى ناراضى اند، تمام کارگران، کشاورزان، محصلین، دانشجویان، زنان خانه دار، تجار، کسبه، 
کارمندان و غیره باید مستقل از موقعیت و منافع طبقاتى و عینیات زیست اجتماعى خود، در "هسته هاى مقاومت" مخفى گرد آیند، با 
نشریه مجاهد تماس بگیرند و از هم اکنون با رنگ پاش و پوسترهاى آقاى رجوى تمرین کنند و "به موقع" (آنطور که آقاى زرکش 
اظهار امیدوارى میکند) از هر روزنه اى بیرون بریزند و تحت فرمان فرماندهان مجاهد خود کار را تمام کنند. اینجا رهنمودى که کارگر 
و زحمتکش میگیرد، عینا همان سبک کار محصلین مجاهد است. اینجا خبرى از مفهوم قیام توده اى و تشکل هاى توده اى-  انقالبى 
کارگران و زحمتکشان نظیر شوراها و کمیته هاى انقالبى در کارخانه ها و محالت نیست. اینجا خبرى از چگونگى مسلح شدن و مسلح 
ماندن مردم و سازمانیابى مسلحانه و توده اى آنان نیست. اینجا، یعنى عرصه قیام، على الظاهر قلمرو میلیشیا و سبک کار میلیشیایى 
مجاهدین است  - دسته هاى کوچک مسلح که باید در یک حرکت سریع، با مشاهده اولین خالء، قدرت را به شیوه هاى کمیته هاى 

انقالب اسالمى در فرداى قیام بهمن قاپ بزنند. 

سناریوى مجاهدین و شورا براى قیام چیز تازه اى نیست. این اقتباسى جدید از همان سناریویى است که یکبار با قیام بهمن تقریبا بهم 
ریخته شد و ایران را براى چند سال دستخوش "شکاف و اغتشاش" کرد. داستان باید کمابیش به این ترتیب اجرا شود (و خوب است 

اگر هر یک از اعضاى شورا تصویرى غیر از این دارد موارد مخالف خود را ابراز کند): 

اعتراضات مردم علیه جمهورى اسالمى باال میگیرد. تظاهرات، اعتصابات و درگیرى هاى خیابانى رو به رشد میگذارد. در این میان 
حکومت دستخوش دستپاچگى و تزلزل میشود، و دست به تعویض مهره هاى خود میزند. از سوى دیگر رهبران شورا در اروپا آخرین 
قرار و مدارها را میگذارند و آماده تحویل گرفتن قدرت میشوند. بوئینگ 747 هواپیمایى جمهورى اسالمى براى بازگرداندن سران 
شورا به پاریس عزیمت میکند. در آخرین لحظات، قبل از یک انفجار عظیم توده اى و هجوم مردم به پادگانها و مراکز نیروهاى دولتى، 
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افسران "میهن پرست" ارتش به شوراى ملى مقاومت اعالم وفادارى میکنند. پیش از آنکه مردم دروازه پادگانها را بشکنند، میلیشیا 
با همکارى "میهن پرستان ارتشى" کنترل پادگانها و مؤسسات دولتى را در دست میگیرد. بر باالى همان مقرها، پادگانها و مؤسسات 
پوسترهاى آقاى رجوى نصب میشود و میلیشیا از مردم میخواهد که متفرق شوند. کنترل رادیو و تلویزیون به همین صورت به نیروهاى 
متمایل به شورا منتقل میشود. فرمان پایان مخاصمه، "به پادگانها نزدیک نشوید"، "عمال خمینى در صدد هجوم به پادگانهاى آزادشده 
هستند" و نظایر اینها، که نمونه هایش در خاطر هر جوان 18 ساله ایرانى به خوبى زنده است، اعالم میشود. ارتش و میلیشیا از خروج 
هرگونه اسناد سپاه پاسداران و دیگر نهادهاى جاسوسى و پلیسى، ساواما و کمیته ها به خارج جلوگیرى میکنند. آرشیو وزارت اطالعات 
و امنیت تا زمان تحویل به نماینده "صاحب صالحیت" شورا مهر و موم میشود، و شورا اعالم میکند که در آینده "عنداللزوم" برخى 
از این اسناد را افشا خواهد کرد. رادیو و تلویزیون از انتشار اعالمیه ها و بیانیه هاى اتحادیه ها و شوراهاى کارگرى، احزاب انقالبى و 
کمونیستها به بهانه "بحث بعد از مرگ خمینى" و یا "ملت ما شیعه است" و غیره جلوگیرى میکند. آقاى خانبابا تهرانى براى خواباندن 
اعتصاب کارگران ذوب آهن که تا آزادى کامل زندانیان سیاسى دست به تحصن زده اند، با هلیکوپتر هوانیروز رهسپار اصفهان میشود، 
تا کوره بلند، این امید صنعتى شدن ایران را از خطر برهاند. کمیسیون قضایى شوراى ملى مقاومت اعالم میکند که آزادى فورى تمام 
زندانیان سیاسى به فوریت نمیتواند مطرح باشد و زندانیان سیاسى باید تجدید محاکمه شوند و آنان که با "کارت ایران" بازى کرده 
باشند قطعا آزاد خواهند شد(4). هر جا مردم و در رأس آنها کمونیستها به داخل پادگانها راه یافته باشند، پادگانها توسط مسلمان مسلح 
نوظهورى که کالمشان را با همان کلکسیون آشناى آیات آغاز میکنند، به خون شهدا سوگند میخورند که "میوه چینان" انقالب را در 
هم خواهند کوبید و براى کمونیستها، البته با لقب "اپورتونیستهاى چپ نما" و" جوجه کمونیست هاى سى ساله"، خط و نشان میکشند، 
محاصره میشود. اگر پادگانى خلع سالح شده باشد، شورا اعالم خواهد کرد که بردن سالحهاى ارتش و سپاه در حکم غصب بیت 
المال دمکراتیک اسالمى است و مجرمین، تازه اگر بتوانند کمونیست نبودن خود را اثبات کنند، بعنوان سارقین اموال دولتى مجازات 
خواهند شد. در کردستان، پادگانها و پایگاههاى متعدد جمهورى اسالمى در درون شهرها و بر فراز ارتفاعات در عرض یک شب 
پرچم سه رنگ مجاهدین و شورا را به اهتزار درمیآورند و بنام شورا به اهالى اخطار میکنند که هر نوع تعرض به پایگاهها قاطعانه 
در هم کوبیده خواهد شد، هر نوع تبلیغ حق تعیین سرنوشت و هر نوع کمک به حزب کمونیست و پیشمرگان کومه له، تا رأى نهایى 
"کمیسیون دلجویى از تنوع هاى قومى" همچنان غیرقانونى و ضدانقالبى محسوب میشود. اعالم هرگونه فرمان ترقى خواهانه (تا چه 
رسد به انقالبى و رهایى بخش) به 6 ماه بعد، به مجلس مؤسسان موکول میشود و شوراى انقالب جدید اعالم میکند که اولویت در 

این مدت تثبیت رژیم جدید جمهورى دمکراتیک اسالمى و تار و مار کردن مخالفین نظام جدید خواهد بود. 
 

این در ماهیت امر ِشماى کلى و استخوانبندى تصویر آقاى رجوى و شورا از قیام آتى است. قیامى که قیام نیست، بلکه پروژه دزدیدن 
مجدد قیام در روز روشن است. 

 کمونیست ها و قیام

این بر عهده کمونیستها است که در مقابل رؤیاى بورژوایى "کنترل قیام"، واقعیت یک قیام پیگیر و تا به آخر را قرار دهند. 

چرا باید قیام کرد؟ حزب کمونیست به هیچکس اجازه پرده پوشى از پاسخ صریح کارگران انقالبى ایران به این سؤال را نمیدهد. قیام 
آتى نه صرفا علیه" خمینى" یا "رژیم خمینى"، بلکه علیه کل دستگاه و قدرت دولتى بورژوازى در ایران است. در هم کوبیدن رژیم 
منحوس جمهورى اسالمى نخستین و ابتدایى ترین وظیفه قیام است. اما دامنه و منشور قیام بسیار از سرنگونى جمهورى اسالمى فراتر 
میرود. جمهورى اسالمى باید ساقط شود. ارتش، سپاه پاسداران، کمیته ها، شهربانى، ژاندارمرى و کلیه نیروهاى سرکوبگر بورژوازى 
باید فورا منحل شوند. مجلس، دادگاهها و بوروکراسى دولتى مافوق مردم باید منحل گردد. جدایى کامل مذهب از دولت، برابرى 
کامل حقوقى زن و مرد، انتخابى بودن قضات، حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، 40 ساعت کار، بیمه بیکارى و در یک کالم مفاد 
بخش حداقل برنامه حزب کمونیست باید به عنوان فرمان قیام، به عنوان رئوس قانون اساسى و قانون کار در ایران انقالبى اعالم گردد 
و به اجرا درآید. نه فقط ُعّماِل شکنجه، بلکه تمام سران، سیاستمداران، مبلغین، فعالین و عوامل و سرسپردگان جمهورى اسالمى که 
آگاهانه در استقرار و تحکیم این رژیم کوشیده اند، اعم از اینکه هنوز بر سر کار یا مستعفى باشند، باید فورا براى محاکمه علنى به 
دادگاههاى توده اى مردم سپرده شوند. در برابر جمهورى اسالمى باید حکومت شوراهاى مردم مستقر شود. اداره کشور در کلیه سطوح 
باید به ارگانهاى دمکراتیک و منتخب توده مردم سپرده شود و تضمین تحقق بند بند این فرمان نه تنها مسلح شدن توده هاى وسیع 
براى قیام، بلکه مسلح ماندن توده هاى کارگر و زحمتکش و سازمان یافتن نیروى توده هاى انقالبى در شوراهاى مسلح است. تسلیح 
عمومى شرط پیروزى قیام و تداوم انقالب است. حکومت از آن شوراهاست، و شوراها ارکان اصلى جمهورى دمکراتیک-  انقالبى 

ایران، یعنى حاکمیت انقالبى کارگران و زحمتکشان خواهند بود. 

چه کسى باید قیام کند؟ همان کس که جمهورى اسالمى و هر دولت بورژوایى اساسا در مقابل او و براى سرکوب و اختناق او برپا 
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شده است. کارگران و زحمتکشان انقالبى، تحت رهبرى پرولتاریاى کمونیست ستون فقرات یک قیام توده اى را تشکیل میدهند. حول 
پرچم انقالبى طبقه کارگر، باید وسیع ترین توده هاى مردم زحمتکش و ستمدیده ایران گرد آیند: زنان، خلقهاى تحت ستم، دهقانان 
فقیر و تهیدستان شهر و تمام آزادیخواهان شریفى که دمکراسى انقالبى را امر خود قرار داده اند. این صف قیام کنندگان است. شوراها و 
کمیته هاى انقالبى کارگران و زحمتکشان در شهر و ده، در کارخانه و محله، ابزار تشکل توده اى قیام کنندگان خواهند بود. در پیشاپیش 

این تشکل هاى توده اى، حزب کمونیست باید نیروى پیشبرنده قیام و ضامن تعرض بالوقفه و تداوم آن تا به آخر باشد. 

بر خالف آقاى رجوى و شورا، ما کمونیستها به فلسفه اعمال قهر و خشونت علیه حاکمیت بورژوازى کامال معتقدیم. این خشونت 
توسط توده هاى وسیع و سازمان یافته کارگر و زحمتکش قاطعانه علیه کل نهادهاى سرکوب بورژوازى اعمال میشود. حزب کمونیست 
ایران براى سازماندهى کارگران در حزب و شوراهاى طبقاتى شان، و براى اعمال اراده مستقیم توده مردم زحمتکش، از طریق قیام و 
در فرداى قیام با تمام قوا تالش میکند. قیام آتى باید رؤیاى میانجیگران تازه به دوران رسیده را در هم بریزد و دمکراسى انقالبى را 

بدون کم و کاست به کرسى بنشاند. 

آقاى رجوى درست میگوید، این بار تاریخ تکرار نخواهد شد. اینبار با تجربه توده هاى میلیونى از قیام بهمن و ریاکارى سیاستمداران 
بورژوازى و خرده بورژوازى، با تعمیق قطب بندى سیاسى در درون اپوزیسیون، با در هم کوبیده شدن خرافات پوپولیستى در درون 
جنبش کمونیستى و با تشکیل حزب کمونیست ایران، ایده دزدیدن و کنترل قیام یک رویاى تحقق نیافتنى براى بورژوازى است. حزب 
کمونیست ایران، اینبار قبل از آنکه آخرین سرایداران حکومت موجود نهادهاى سرکوب و ارگانهاى قدرت را دست نخورده تحویل 
معامله گران جدید بدهند، قاطعانه براى مسلح شدن وسیع ترین توده ها و براى مسلح ماندن آنان در شوراها اقدام خواهد کرد. قیام آتى 

جشن توده هاى استثمار شده و محروم و جشن کمونیست ها خواهد بود. 

62ر1ر1363 ( 2 آوریل 1984)

زیرنویسها

(1)خبر خروج بنى صدر از شوراى ملى مقاومت حین نوشتن این مقاله بدست ما رسید. از آنجا که حضور یا غیبت آقاى بنى صدر 
فى نفسه تغییرى در بحث ما نمیدهد، در اینجا وارد بحث پیرامون این مساله نمیشویم. 

(2 )البته معلوم نیست اگر جوان با استعدادى هم، با توانایى هاى آقاى رجوى در شوخى با انقالب و بندبازى سیاسى، در سازمان مجاهدین 
پیدا شود، چگونه میتواند در سازمان مکتبى و فاقد اساسنامه مجاهدین، که رهبرى به شیوه والیت فقیه، و نه از طریق انتخابات، تعیین میشود، 
به رأس سازمان صعود کند. مقام مسئولیت شوراى ملى مقاومت هم مانند مقام امامت به شایستگان تعلق میگیرد، و هم اکنون قطعا چنین است. 

(3 )البته نمونه ها بسیار زیادند، نظیر برخورد آقاى رجوى به مساله اسالم، که آیات و تفاسیر قرآنى به مردم ایران حواله میشود و در 
برابر خبرنگاران خارجى" اسالم راستین" صرفا با مفهوم مدرن "مقاومت ضدفاشیستى" معنى میشود. یا در برخورد به قهر و شیوه هاى 
شهرى،  چریکى  مشى  خط  با  سازمانى  رهبر  یعنى  رجوى،  آقاى  از" تروریسم"،  اروپا  دمکراسى  سوسیال  ترس  که  مبارزه،  قهرآمیز 
را به ناگزیر به جانماز آب کشیدن هایى از نوع مالیم ترین فابین هاى انگلیسى وادار میکند. در مورد مساله زن، موضعگیرى در قبال 
انقالب کشورهاى تحت سلطه و دولتهاى بورژوایى آنها و غیره، خواننده خود نمونه هاى زیادى در صفحات مجاهد پیدا خواهد کرد. 

(4)آقاى رجوى از هم اکنون براى کسانى که با "کارت ایران" بازى نکنند خط و نشان هاى الزم را کشیده است. رجوع کنید به مصاحبه او با 
مجله کل العرب مندرج در مجاهد شماره 901. در این مقاله اولتیماتوم آقاى رجوى مستقیما علیه مدافعین حق تعیین سرنوشت صادر شده 
است. فردا، این اولتیماتوم بى شک دامن حزب کارگران را نیز، که در برنامه خود انترناسیونالیسم را اصل قرار داده است، خواهد گرفت. 

سرمقاله کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 8 -  13 اردیبهشت 1363 ( 8 مه 1984)
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نگاهى به برخى جنبه هاى امنیتى فعالیت حوزه هاى حزبى 

از 30 خرداد 60 تا کنون تغییرات جدى و مهمى در موقعیت و محیط امنیتى فعالیت ما در شهرها بوجود آمده است. نوع و کیفیت 
براى  ضوابطى که  و  موازین  و  سیاسى  پلیس  با  ما  مداوم  مواجهه  اشکال  است،  حزب  و سازمانهاى  فعالین  متوجه  که  خطراتى 
حفظ امنیت و ادامه کارى تشکیالت باید بکار ببندیم نیز به همین نسبت تغییر کرده است. دو عامل در این تغییرات نقش اساسى 
داشته اند. اول هجوم همه جانبه جمهورى اسالمى به جنبش کارگرى و کمونیستى، به سازمانها و کادرها، به امکانات فعالیت علنى 
و استقرار جّو سرکوب و ترور فاشیستى در کل جامعه، و دوم، حرکت آگاهانه خود ما در چند سال گذشته در جهت روى آورى 
به کار متشکل و پایه اى در درون طبقه کارگر. این جهت گیرى تشکیالتى به طبقه، از چند ماه پیش از 30 خرداد بر مبناى نقد رو 
به تعمیق ما از پراتیک سیاسى-  تشکیالتى پوپولیستى در صفوف مارکسیسم انقالبى آغاز شده بود. ما در عین حال واقف بودیم 
که این تغییر روش سیاسى، مستقیما بر استحکام امنیتى ما نیز تاثیر خواهد گذاشت. اما این حرکت، که عمدتا به شکل تجدید 
آرایش و تجدید سازمان نیروهاى موجود در شکل حوزه هاى محل زیست و کار کارگران صورت میگرفت، دیرتر از آن آغاز 
شده بود که بتواند پیش از آغاز موج یورش هاى 30 خرداد به بعد خصوصیات اساسى فعالیت ما را دگرگون کند. بدین ترتیب 
این پروسه عمال میبایست در دل هجوم وحشیانه جمهورى اسالمى و در جو اختناق روز افزون و مخاطرات امنیتى فراوان ادامه 
یابد. مخاطراتى که عمدتا میراث شیوه هاى کهنه فعالیت ما بود. نقطه عطف اصلى در اصالح روش فعالیت و ساختمان تشکیالتى 
(که اینک دیگر حقانیت خود را نه تنها در بعد طبقاتى بلکه در بعد امنیتى نیز به ثبوت رسانیده بود) به دنبال پایان کنگره اول 
اتحاد مبارزان کمونیست بوجود آمد. تجدید سازمان نیروهاى ضربه خورده جریانات مختلف مارکسیسم انقالبى و گسترش مجدد 
فعالیت بر مبناى حوزه هاى حزبى در محل زیست و کار کارگران و زحمتکشان تحت رهبرى یک مرجع سازمانده واحد، ماهها 
قبل از تشکیل عملى حزب کمونیست ایران در دستور کار ما قرار گرفته بود. امروز، 3 سال پس از 30 خرداد 60، این حرکت و 

جهت گیرى نتایج مثبت (اگر نه ایده آل) خود را به بار آورده است . 
  

بدین ترتیب تفاوتهاى اصلى زیر، که جنبه امنیتى فعالیت ما را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، به نسبت سه سال قبل در وضعیت 
تشکیالتى و عملى ما بوجود آمده است. 

1-  بافت و محیط طبقاتى فعالیت رفقا و واحدهاى حزبى ما بطور جدى دگرگون شده است. امروز اکثریت قابل مالحظه فعالین ما 
در شهرها را نه روشنفکران انقالبى، بلکه کارگران و انقالبیون حرفه اى که مستقیما در محیط هاى کارگرى فعالیت میکنند، تشکیل 
میدهند، بدین ترتیب اوال نوع فعالیت روزمره واحدهاى ما تغییر کرده است و بیش از پیش از قالب شکل سابقا رایج تبلیغ و 
ترویج بیرون خطاب به طبقه خارج شده و صورت کار مستمر درونى با طبقه را بخود گرفته است، ثانیا، به غیر از نشریات مرکزى 
و رادیوهاى حزب که وظیفه تبلیغ و ترویج سراسرى را بعهده دارند، بخش عمده تبلیغات محلى ما به صورت شفاهى و حضورى 
در محافل و روابط کارگرى انجام میگیرد. (بدیهى است که حرکت براى سازماندهى تبلیغات کتبى و نشر اوراق تبلیغى در سطح 
محلى در آینده در دستور عمومى ما قرار خواهد گرفت. اما این زمان هنوز نرسیده است، و امروز این دستورالعمل حوزه ها بطور 
کلى نیست. تبلیغ کتبى و یا انتشار نشریات محلى توسط حوزه ها و واحدهاى محلى در مقطع کنونى تنها با تایید رهبرى حزب 
مجاز است)، و ثالثا، بُعد سیاسى تماس با کارگران (یعنى جنبه هاى مربوط به تبادل نظر، ترویج و اقناع سیاسى، به نسبت بعد فنى 
آن، یعنى چگونگى بر قرار کردن این تماس بصورت ادامه کار توسط فعالین حزبى) از برجستگى بیشترى برخوردار شده است. 

به عبارت دیگر "تماس گرفتن" با کارگران (که معضل سازمانهاى پوپولیستى بود (براى ما ساده تر شده است و آموزش و اقناع 
کارگران وزنه بیشترى یافته است. 

2-  مساله امنیتى درجه یک سازمانهاى روشنفکرى قبل از 30 خرداد، یعنى مساله هویت اجتماعى فعالین (داشتن شغل، مسکن، 
مکان اجتماعى، اوراق هویتى محکم، روابط عادى و غیره) براى ما امروز تا حدود بسیار زیادى حل شده است. حزب از میان 
کارگران نیرو جذب کرده است. به جاى تکیه بر فعالین فاقد هویت اجتماعى) خصوصیتى که در حزب به "مریخى" بودن، یعنى 
بیگانگى با کره ارض و زندگى زمینى مشهور شده است)، امروز حزب ما عمدتا بر رفقائى متکى است که داراى هویت اجتماعى 

واقعى، جا افتاده و باثباتى هستند. 
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3-  سازماندهى هرمى (با ارتباطات و سلسله مراتب عمودى)، با سازماندهى منفصل و" شانه اى" جایگزین شده است. بدیهى است 
که این لزوما یک تکامل در ساخت سازمانى نیست، بلکه یک انطباق اصولى و درست با اوضاع عملى موجود است. ساختمان 
تشکیالتى حزب، با قدرت گرفتن و رشد و افزایش پایه هاى اصلى آن) حوزه هاى محل زیست و کار) و با گسترش نفوذ حزب 
در میان توده هاى طبقه باید نهایتا دوباره به سمت یک سازماندهى هرمى حرکت کند. اما تاکید میکنیم که این سیاست امروز ما 
نیست. ما امروز، و تا زمانى که مجموعه عوامل براى ترکیب هرمى واحدهاى حزبى، یعنى ایجاد یک سلسله مراتب بهم پیوسته 
از حوزه تا رهبرى حزب (ایجاد کمیته هاى کارخانه، بخش، شهر و غیره) آماده و مساعد نگردد همچنان بر فرم سازمانى شانه اى 
و منفصل تکیه میکنیم. اساس این فرم تشکیالتى ایجاد و افزایش مداوم حوزه هاى حزبى است که هر یک راسا توسط عالى ترین 
ارگانهاى اجرایى و سیاسى حزب هدایت میشوند. رفقاى ما اکیدا از ترکیب حوزه هاى پایه و ایجاد اشکال ترکیبى و هرمى سازمانى 
و سلسله مراتب عمودى بهم پیوسته منع شده اند. از تماس افقى میان حوزه هاى حزبى اجتناب میشود و گسترش فعالیت اساسا 
بصورت شکل دادن به حوزه هاى جدید، وصل کردن شبکه کارگران و زحمتکشان هوادار حزب در پیرامون هر حوزه و بهبود و 
ارتقاء کیفیت فعالیت حوزه ها انجام میشود. (در ضمن باید تاکید کرد که حتى در صورت آغاز پروسه سازماندهى شهرى و منطقه 
اى حوزه ها -  یعنى آغاز سازماندهى هرمى -  هنوز حوزه ها بسیارى از خصوصیات کنونى خود را حفظ خواهند کرد. ایجاد اشکال 
مرکب سازمانى در آینده ابدا به معنى رجعت به سازمان سازى هاى پوچ و تصنعى پوپولیستى نخواهد بود. مجددا تاکید میکنیم که 

رفقاى حزبى در شرایط کنونى وظیفه دارند موازین مربوط به سازماندهى منفصل را در جزئیات رعایت کنند.) 
  

این شیوه سازماندهى بى تردید در نوع ضربات پلیسى احتمالى، دامنه و منشاء این ضربات و شیوه هاى مقابله با آن تاثیر میگذارد. 
اوال وارد کردن ضربات وسیع از جانب پلیس به ما دشوارتر شده است. در صورت رعایت اکید موازین سبک کار سازمانى موجود 
از جانب رفقاى تشکیالتى، ما قادر خواهیم بود تا در بدترین حالت ضربه پلیسى را در محدوده یک حوزه فعالیت کنترل کنیم و از 
اشاعه آن جلوگیرى نمائیم. ثانیا، در عین حال، ارزش سیاسى و عملى حفظ امنیت یک حوزه، بدلیل روابط محکم و عمیقى که با 
کارگران محیط فعالیت خود ایجاد کرده است، به همان نسبت براى ما افزایش یافته است. دورانى که با ضربه خوردن یک بخش 
به آسانى چند رفیق دیگر براى حفظ ارتباطات و ادامه کارى "اعزام میشدند "گذشته است. روابط موجود هر حوزه حاصل کار و 
تالش نسبتا طوالنى رفقاى حوزه است و در شرایط اختناق کنونى از سرگیرى این فعالیت در حوزه مورد نظر براى حزب ساده 
نیست. بعالوه در مجموع جهات حوزه هاى حزبى در تفکر سازمانى و نیز در پروسه عملى فعالیت ما، نقش بسیار با ارزش ترى 
از "جمع هاى سازمانى" در دوره رواج سبک کار پوپولیستى دارد و فى نفسه واحد تشکیالتى و سیاسى ارزشمندترى محسوب 
میشوند. ثالثا، بدلیل فقدان یک سازمان هرمى و رهبرى اجرائى و متمرکز محلى و عدم تمرکز در تصمیم گیرى واحدهاى حزبى، 
فلج شدن فعالیت بخشهاى وسیعى از تشکیالت در نتیجه ضربات پلیسى به یک حوزه و روابط آن غیر محتمل تر است. این، یعنى 
حفظ امنیت مراکز تصمیم گیرى، ما را قادر میسازد تا با متانت و دقت عمل بیشترى به هر ضربه برخورد کنیم، رابعا، در مقابل، 
فقدان یک سازماندهى هرمى در عین حال به معناى کند بودن عملى سیستم اعالم خطر در کل تشکیالتهاى حزب، عدم امکان 
انتقال سریع تجارب و اطالعات امنیتى از حوزه اى به حوزه هاى دیگر و بطور خالصه بروز عوامل منفى اى که فقدان ارتباطات 

عمودى سازمانى به آن دامن میزند، نیز هست. 

4-  یک پدیده "جدید" دیگر، تالش روز افزون فعالین سابق جنبش کمونیستى و انقالبى براى ارتباط گیرى با حزب است. اما 
تجدید ارتباط با حزب اکنون دیگر در سطح گذشته انجام نمیشود. هوادارن جدید و یا رفقایى که خواهان تجدید ارتباط اند با 
موانع و معضالت مشخصى روبرو هستند که بار امنیتى قابل مالحظه اى براى حزب و خود آنها دارد. اوال، برخى از این رفقا، از 
آنجا که در جریان تغییرات سبک کارى ما نیستند، عمدتا از تجدید ارتباط، اجراى قرار با یک واحد سازمانى و اتصال به یک حوزه 
موجود را مد نظر دارند، و راسا براى برقرارى اینگونه تماسها تکاپو میکنند. این تکاپو، بویژه در موارى که به شیوه اى عجوالنه و 
غیر مسئوالنه انجام میگیرد، امنیت خود این رفقا و حوزه ها و فعالین حزبى را که به نحوى از انحاء با آنها در تماس قرار میگیرند 
به خطر میاندازد. ثانیا، شناسایى و احراز هویت و تشخیص صالحیت امنیتى رفقاى خواستار ارتباط براى ما بسادگى قبل نیست. 
اینکه این یا آن رفیق "هوادار سابق پیکار، اقلیت و یا فعال سابق ا.م.ك. و کومه له بوده است"، بر خالف چهار سال قبل، به خودى 
خود عاملى براى تضمین امنیت ارتباط نخواهد بود. اطالعات وسیع پلیس سیاسى از سازمانها (برمبناى ضربات قبلى به آنها) چنین، 

"معرفى نامه"هایى را از اعتبار جدى ساقط میکند. هر رفیق باید این اعتماد را مجددا کسب کند. 
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روتین  وظایف  به  خود،  گذشته  و شتابزدگى  آکسیونیستى  روحیات  با  جدى  حساب  تسویه  بدون  رفقا،  این  از  برخى  ثالثا،  و 
حوزه هاى حزبى کم بها میدهند، در شیوه هاى فعالیت روزمره از عادات کهنه نبریده اند و به دفعات از خط سبک کار کنونى ما 
خارج میشوند. در چنین اوضاعى هیچ فعال سیاسى سابق و یا رفیق هوادار جدیدى نمیتواند بدون از سر گذراندن یک دوره 
آموزشى فشرده و عمیق، خود را با نحوه فعالیت امروز ما منطبق کند. این موقعیت در مجموع خلل و فرج متعددى براى حرکت 
و مانور پلیس سیاسى بوجود میآورد. در یک کلمه جذب تشکیالتى هواداران جدید به نسبت سابق از لحاظ امنیتى به مراتب 

دشوارتر و مستلزم دقت نظر بسیار بیشترى است. 

5-  پلیس به نسبت چهار سال قبل صبر و فرصت بیشترى دارد. جمع آورى و تحلیل اطالعات، تعقیب و مراقبت هایى طوالنى، 
عدم تعجیل در وارد آوردن ضربه، از خصوصیات پلیس سیاسى جمهورى اسالمى در شرایط کنونى است. بعالوه مشاهدات و 
بررسى هاى موجود نشان میدهد که پلیس به کمک ساواکى هاى تعلیم دیده و خائنین، اقدام به طراحى عملیات هاى مرکب و 
پیچیده اى علیه نیروهاى سیاسى میکنند. در چنین اوضاعى، ضربه نخوردن الزاما به معنى آلودگى نداشتن نیست. چک کردن مداوم 
وضعیت امنیتى، بررسى و تحلیل دقیق مشاهدات مشکوك و تالش در کشف رابط میان موارد بظاهر مستقل و نامربوط اقدامات 

پلیس، یک وظیفه دائمى فعالین ماست. 

6-  و باالخره باید به پاك شدن نسبى آلودگى هاى امنیتى پیشین فعالین و شبکه هاى حزب اشاره کرد. پلیس سیاسى بخش زیادى 
از اطالعات قبلى خود را مصرف کرده و یا سوزانده است. سیاست "تواب سازى" و استفاده از خائنین، با باال رفتن جّو مقاومت 
در زندانها و بویژه با کساد شدن بازار مزدورانى چون فدائیان اکثریت و توده اى ها، تا حدود زیادى به رکود کشیده شده است. اما 
تاکید میکنیم که این بهبود نسبى است و امکان ضربه خوردن از این محل ابدا بطور جدى و تعیین کننده کاهش نیافته و منتفى 
نشده است. آمادگى رفقاى ما در برابر ضربات احتمالى پلیس از فشار اطالعات و هویت هاى لو رفته پیشین، به هیچوجه نباید 
کاهش یابد. تنها با حفظ دائمى این آمادگى است که ما میتوانیم از این بهبود نسبى اوضاع براى بدست گرفتن ابتکار عمل استفاده 

کنیم. رفقاى ما باید همچنان هوشیارى خود را نسبت به این منشاء خطر حفظ کنند. 

مجموعه این عوامل به این معنى است که مبارزه ما با پلیس سیاسى، امروز در سطح کیفیتا متفاوتى جریان دارد. بهبود نسبى اوضاع 
امنیتى بهیچوجه نباید نظر ما را از خطرات کیفیتا متفاوتى که فعالیت و ادامه کارى ما را تهدید میکند منحرف سازد. برخى نقاط 
ضعف کهنه کاهش یافته و در مقابل نقاط آسیب پذیر جدیدى بوجود آمده است. در سطح عمومى میتوان گفت که دستگیرى هاى 
خیابانى و اتفاقى، تورهاى وسیع براى دستگیرى فعالین شناسایى شده و اتکاء تمام و کمال پلیس به اطالعات لورفته بتدریج جاى 
خود را به تالش براى نفوذ در روابط تشکیالتى حزب، شناسایى هاى جدید از فعالین و روابط پیرامونى حوزه ها و وارد آوردن 
ضربات موضعى به یک یا چند حوزه و روابط آنها میدهد. ما باید ضمن حفظ آمادگى در مقابل شیوه هاى کهنه پلیس، بویژه خود 
را براى مواجهه با شیوه هاى جدید نفوذى جدید آماده کنیم. شیوه هایى که در عملکرد پلیس سیاسى بورژوازى در کشورهاى 
مختلف از خصلت کالسیک و جا افتاده ترى نسبت به هجوم و تاخت و تاز علنى نیروهاى سرکوبگر برخوردارند. بطور کلى 
اقدامات نفوذى پلیس در رابطه با حوزه هاى حزبى در دو سطح مطرح میشود. اول، نفوذ جاسوسان رژیم از پائین بصورت تماس 
عناصر نفوذى دشمن در شکل به اصطالح "هوادار" با حوزه حزبى. تالش براى نفوذ از پائین مکررا اتفاق میافتد، بویژه آنکه کسب 
اطالعات بطور روتین وظیفه هر خبر چین و جاسوس محلى رژیم در محیط زیست و کار کارگران است و طراحى و تصمیم 
گیرى در باره چنین اقدامى منوط به دخالت سطوح باالى ارگانهاى سرکوب و جاسوسى جمهورى اسالمى نیست. این اقدامى 
است که واحدهاى محلى جاسوسى و سرکوب، نظیر شعبات سپاه پاسداران، کمیته ها، انجمنهاى اسالمى کارخانجات و غیره راسا 
به آن دست میزنند. هر حوزه حزبى باید فرض را بر این بگذارد که با گسترش فعالیت خود و تاثیرگذاریش بر محیط مورد نظر، 
توجه عوامل محلى رژیم را به خود جلب میکند و اقدامات پلیسى براى کسب اطالعات، و از جمله تالش براى نفوذ از پائین در 

روابط حوزه آغاز خواهد شد. 

شکل دوم، نفوذ برنامه ریزى شده پلیس براى شناسایى مستقیم اعضاى حزب در حوزه ها و بدام انداختن کل حوزه است. مواردى 
مشاهده شده است که دشمن کوشیده است با ایجاد "هسته"هاى دروغین مستقیما با حوزه ها و فعالین حزب تماس بگیرد و یا به 
شناسایى هواداران مترصد اتصال به حزب بپردازد. اینگونه طرح ها پیچیده تر است و براى پلیس متضمن برنامه ریزى دقیق تر و 

همه جانبه ترى است. اما در وجود چنین طرح هایى تردید نیست. 
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این شیوه هاى جدید پلیس ما را به رعایت اکید موازین معینى موظف میکند. 
   

1-  عدم تخطى از دستورات و رهنمودهاى حزب. رفقاى ما ، اعم از حوزه هاى رسمیت یافته حزب و یا هواداران، باید بویژه 
اهمیت حیاتى رعایت موازین سازماندهى منفصل را درك کنند. هر گونه اقدامى هر قدر خیراندیشانه و "مبارزه جویانه  "در جهت 
"فراتر رفتن" از این سازماندهى، بدون دستور و تائید مستقیم رهبرى حزب، دروازه فراخى براى نفوذ پلیس باز میکند، و ما  را به 
شدت آسیب پذیر میسازد. حوزه هاى حزب در این دوره وظیفه اتصال با یکدیگر و ایجاد اشکال ترکیبى سازمانى را ندارند. کامال 
برعکس، همچنان که بارها از صداى حزب کمونیست ایران اعالم شده است، رفقاى ما موظفند رابطه هواداران جدید  را مستقیما با 
حزب برقرار کنند. و با تشکیل حوزه هاى جدید متصل به حزب، ارتباط خود را با آنان قطع نمایند. تنها در صورت رعایت اکید 
این نکته است که ما میتوانیم اقدامات برنامه ریزى شده پلیس براى شناسائى حوزه ها و هواداران حزب را خنثى نمائیم. رفقاى 
ما موظفند هر پیشنهاد و پافشارى بر اتصال افقى حوزه ها، از جانب هر حوزه دیگر را (هر قدر هم که به اصیل بودن این رابطه 
مطمئن باشند) فورا به حزب اطالع دهند و قبل از دستور صریح رهبرى حزب، دست به هیچگونه اتصال افقى با حوزه هاى دیگر 
نزنند. اتصال تنها هنگامى مجاز خواهد بود که دستور رهبرى مستقیما به هر دو حوزه مورد نظر رسیده باشد و عالئم شناسائى 
متقابل به اطالع هر دو حوزه رسیده باشد. هر اقدام خود سرانه که این ضوابط را نقض کند، فعالیت ما را به مخاطره خواهد افکند. 

2-  گسترش فعالیت حوزه هاى ما  در مقطع کنونى نه بصورت عرضى (یعنى اتصال به حوزه هاى هم سطح خود)، بلکه بصورت 
گسترش عمقى در درون طبقه کارگر  و بسط روابط و شبکه کارکران و زحمتکشان هوادار حزب در پیرامون حوزه در متن روابط 
طبیعى اجتماعى بصورت محافل ترویجى کارگرى و غیره انجام میشود. حوزه باید انجام دائمى و روزمره وظایف روتین و پایه اى 
خود، جلب کارگران جدید به حزب، باال بردن کیفیت فعالیت و تقویت ارتباط خود با رهبرى حزب را مالك موفقیت خود قرار 

دهد. 

3-  وجود نشریات حزب، نوارهاى رادیو، نوارهاى سخنرانیهاى مبلغین حزب و حتى نشریات داخلى و برخى اطالعات درون 
حزبى در نزد افراد، لزوما به معنى به ثبوت رسیدن اصالت رابط آنها با حزب و صالحیت امنیتى آنها نیست. بسیارى از این متون 
و اسناد در سطح وسیع علنا توسط حزب پخش میشود و برخى دیگر ممکن است در اثر ضربات پلیسى بدست رژیم افتاده باشد. 

بنابراین ارائه اینگونه اسناد و مدارك نمیتواند و نباید بعنوان مدرکى براى اثبات صالحیت امنیتى افراد و محافل بکار رود. 

4-  حوزه ها باید راسا و بر مبناى امکان سازى هاى خود در محیط فعالیت، در بهبود کیفیت و استحکام ارتباطات خود با رهبرى 
حزب تالش کنند. اقدام به" تقویت" این ارتباط با استفاده از امکانات حوزه هاى دیگر کامال نادرست است. هر حوزه باید خود 
ارتباطات الزم براى دریافت نشریه، پیام و اطالعات و ارسال اخبار و گزارشات را با رهبرى حزب بوجود آورد. رهنمودهاى الزم 

در این مورد مرتبا از صداى حزب کمونیست ایران پخش میشود. 

5-  حوزه ها در محل کار و زیست خود باید از گسترش ناگهانى و نسنجیده روابط پیرامون خود اجتناب کنند. هر هوادار جدید 
باید مراحل گوناگون نزدیک شدن به حزب را یک به یک طى کند و در هر مرحله برحسب مجموعه عملکرد خود ارزیابى و 
قضاوت شود. هیچکس نباید از این پروسه برخورد مرحله بندى شده معاف شود. هواداران انقالبى و آگاه ما لزوم این امر را درك 
میکنند و در آن شتابزده نیستند. آنان لزوم برعهده گرفتن وظایف گوناگون و حرکت تدریجى از مراحل و مدارهاى دورتر به 
مدارهاى نزدیکتر حزب را میفهمند و در هر مرحله با اشتیاق وظایف محوله را انجام میدهند. رعایت این مرحله بندى و قضاوت 
افراد در طول یک پروسه عملى با مرحله بندى دقیق آزمون سیاسى، تشکیالتى و امنیتى، یک راه اصلى حفظ استحکام حزب بطور 

کلى است. این در عین حال بهترین شیوه سد کردن راه عوامل نفوذى دشمن است. 

6-  حوزه هاى حزبى در محیط هاى کارگرى باید بدقت عملکرد کارگران مستعد را در عرصه کار و زندگى روزانه و در جریان 
اعتراضات و مبارزات کارگرى مد نظر داشته باشند. بسیار قبل از ایجاد رابطه تشکیالتى با یک رفیق کارگر، حوزه باید تلقى نسبتا 
جامعى از خصوصیات فردى، سابقه مبارزاتى، افکار و عملکرد سیاسى و درجه قابل اتکاء بودن امنیتى این رفیق داشته باشد، و 
بهترین و پیشروترین کارگران را بخود جلب نماید. حوزه ها باید حتى المقدور از محیط فعالیت خود، که برآن احاطه دارند هوادار 
جلب کنند. حوزه ها باید هوادارانى که از شهرهاى دیگر یا از محیط هاى خارج از عرصه فعالیت حوزه، با آن تماس میگیرند را 
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مستقیما به ارگانهاى رهبرى مرکزى متصل کنند و هدایت آنها را به ارگانهاى مرکزى حزب بسپارند. 

7-  سازماندهى منفصل بدون استحکام ایدئولوژیک حوزه ها و تقویت پیوند سیاسى-  ایدئولوژیک درونى حزب راه به جائى 
نمیبرد. استحکام ایدئولوژیک حوزه و کار ایدئولوژیک حوزه در روابط پیرامونى یک نیاز سیاسى دائمى حزب است. اما این امر 
در عین حال ضامنى براى طرد عناصر متزلزل و نیز شناسائى عناصر نفوذى نیز هست. محافل ترویجى (در سطوح مختلف) بدین 
ترتیب عالوه بر وظیفه آموزشى خود، از یک نقش جانبى، اما بسیار مهم و موثر، امنیتى نیز برخوردارند. این محافل، بخصوص اگر 
در رده هاى مختلف (برحسب دورى و نزدیکى به حزب) تشکیل شده باشند، یک سیستم قابل اتکاء براى شناسائى و طرد عناصر 

نامناسب و جذب کارگران پیشرو و مستعد است. 

8-  اصل حداقل اطالعات باید اکیدا رعایت شود. به هر کس باید تنها آن درجه اطالعات داده شود که براى انجام درست وظایف 
خود به آن نیاز دارد. آشکار کردن تعلق حزبى فعالین ومعرفى مبلغین و مروجین حوزه به رفقاى جدید، دعوت این رفقا به محافل 
ترویجى و یا شناساندن اماکن تشکیل جلسات به آنها باید با نهایت دقت و بر مبناى ارزیابى نیازهاى حزب و ظرفیت و نوع وظیفه 

هر رفیق جدید انجام گیرد. 

9-  رفقاى ما موظفند هر اتفاق مشکوك و غیر منتظره و هر اطالعات امنیتى جدید را فورا به حزب اطالع دهند. تمرکز اطالعات 
در باره فعالیت حوزه ها در مرکز، این امکان را به مسئولین مرکزى ما داده است که بسیارى خطرات پلیسى را با دقت نظر و احاطه 

بیشترى به نسبت حوزه ها تشخیص دهند و به موقع حوزه ها و فعالین شهر را از خطرات احتمالى و روابط آلوده با خبر سازند. 

10-  و باالخره، هواداران جدید حزب و یا رفقائى که خواستار تجدید ارتباط تشکیالتى با حزب اند، باید اکیدا موازین اعالم 
شده از طرف صداى حزب کمونیست ایران و نشریات حزبى را رعایت کنند. حزب تنها ماحصل و نتایج کّمى فعالیت رفقاى 
جدید را در قضاوت آنان قرار نمیدهد. بى دقتى و سهل انگارى در رعایت اصول امنیتى در تماس و مکاتبه با حزب، بى دقتى و 
عدم رعایت این اصول در امر گزارشدهى و خبررسانى، و عدم حساسیت در قبال جنبه هاى امنیتى فعالیت و غیره، همه مالکهایى 
است که در قضاوت حزب از صالحیت امنیتى فعالین نقش بازى میکند. حزب کمونیست محق است که براى حفظ امنیت و 
ادامه کارى انقالبیون کمونیستى که در این جو اختناق خونین وظیفه سازماندهى انقالب سوسیالیستى را بعهده گرفته اند، فاصله 
خود را با هر رفیق هوادارى که، ولو از روى بى دقتى و سهل انگارى، اندك شبهه اى درصالحیت امنیتى خود بجا میگذارد، حفظ 
کند. راه نزدیکى رفقاى هوادار به حزب، فعالیت مداوم و پیگیر بر اساس رهنمودها و با رعایت اکید موازین تشکیالتى و امنیتى 

حزب است. 

مبارزه ما با پلیس سیاسى یک مبارزه جارى و دائمى است. ما باید همواره، براى حفظ ابتکار عمل سیاسى خود، از لحاظ امنیتى 
الاقل یک گام از ارگانهاى جاسوسى و پلیسى بورژوازى جلو باشیم، و این بدون رعایت اکید انضباط، تشخیص و خنثى کردن 
شیوه هاى کهنه و جدید پلیس سیاسى و انتقال سریع تجارب امنیتى به ارگانهاى تصمیم گیرنده حزب مقدور نیست. همه رفقا را 

به حفظ هوشیارى در برابر مزدوران بورژوازى فرا میخوانیم. 

30 تیر ماه 1363 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 12، 25 شهریور 1363( 3 سپتامبر 1984)
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مجاهد در "فاز" معامله 

وقتى بنى صدر بدنبال یک آگهى چند سطرى با حفظ سمت "منتخب شما" از شوراى ملى مقاومت خارج شد، برخى از برادران 
رحمت را به روى خود گشاده پنداشتند. نشریه "کار تئوریک" (متعلق به یکى از فراکسیون هاى  غیر مذهبى مجاهدین خلق در ِ 
رو به تزاید فدائى) در یک شماره ویژه، با شادمانى زائدالوصفى "رادیکالیزه "شدن عنقریب شورا و رجعت مجاهدین خلق به 
روزگار اُنس و اُلفت فدایى و مجاهد را نوید داد. فدائى اقلیت، که تصمیم گرفته است به هر قیمت تا اطالع ثانوى" رادیکال" و 
"سازش ناپذیر" بنظر برسد، همین توّهم و امید را به شیوه دیگرى بیان کرد. شیوه اى که یادآور پیامبران عبوس بنى اسرائیل است، اول 
وعده دوزخ: "شوراى ملى مقاومت متالشى خواهد شد"، و سپس گشودن در رحمت و دعوت خیراندیشانه به راه راست: "تحت 
هژمونى سازمان چریکهاى فدایى خلق ایران گرد آئید". اینکه اقلیت مجاهد را پس از خروج بنى صدر از شورا یک درجه براى 
"پذیرش هژمونى" فدایى آماده تر مییابد، گواه چیزى جز همان احساس امیدوارى و شعف توّهم آلودى نیست که "کار تئوریک" را 

به مداحى مجاهد کشانده است. خرده بورژوازى "رادیکال" همان خرده بورژوا است، فقط قدرى عصبانى تر است. 

اما واقعیات دوره کوتاه پس از خروج بنى صدر از شورا باید این توهمات خرده بورژوایى را نقش بر آب کرده باشد. مجاهدین و 
شورا یک گام دیگر به راست چرخیدند و سراسیمه به بندکشى شکافهائى پرداختند که احتماال میتوانست با حذف بنى صدر، در 
اعتماد محافل امپریالیستى اروپاى غربى به شورا ظاهر شود. حذف بنى صدر شورا را "رادیکال تر" نکرد، بر عکس، مابقى اعضاى 

شورا بویژه مسئول آن را به تأکید هر چه صریح تر بر رام بودن و قابل اتکاء بودن شورا براى بورژوازى اروپا ناگزیر ساخت. 

در واقع نشریه "کار تئوریک" بى آنکه خود متوجه باشد، کلید درك این چرخش به راست در تبلیغات و اقدامات بین المللى شوراى 
ملى مقاومت و مجاهدین را بدست داده است. "کار تئوریک" مینویسد: "شوراى ملى مقاومت تالش خواهد کرد با منفرد ساختن 
بنى صدر پایگاه اجتماعى وى را جلب نماید". این مشاهده و پیش بینى کامال درستى است. اما فدائى تئوریک ما قادر به درك نتیجه 
منطقى همین حکم خود نیست. او از مفهوم "پایگاه اجتماعى و طبقاتى" احزاب سیاسى تلقى "ملى" و الجرم محدود و کودکانه اى 
دارد. او خصلت جهانى سرمایه دارى عصر حاضر، جنبه هاى جهانى منافع بورژوازى و صف بندى بین المللى احزاب بورژوازى را 
فراموش میکند و انتظار دارد که آقاى رجوى پس از مرخص شدن جناب بنى صدر براى جلب "پایگاه اجتماعى" ایشان به سراغ 
"محافل لیبرال" ایرانى برود. اما آقاى رجوى پایگاه اجتماعى مطلوب شوراى ملى مقاومت، یعنى آن نیروى طبقاتى که شورا امیدوار 
است اطمینان کامل آن را به خود جلب کند، مقام نمایندگى انحصارى آن را به خود اختصاص بدهد و آینده خود را نزد او بیمه 
کند، جناح معینى از بورژوازى انحصارى و امپریالیستى جهان، یعنى سوسیال دموکراسى و لیبرالیسم اروپاى غربى است. آقاى 
رجوى این را میفهمد که با حذف بنى صدر اعتماد محافل امپریالیستى اروپا به این "تنها آلترناتیو" احتماال دستخوش تزلزل میشود 

و از اینرو براى دوره جدیدى از یک بازاریابى تهوع آور در پیشگاه این محافل قدرت ساز کفش و کاله میکند. 

اگر کسانى، مثال شاخه هاى مختلف فدائى و نظایر آنها، از انشعاب در شوراى ملى مقاومت بوى رادیکالیزه شدن آن به مشامشان 
خورده است، این گناه آقاى رجوى نیست، ایشان فلسفه "پرواز تاریخى" و تشکیل شوراى ملى مقاومت و اقدامات امروز خود 

را بروشنى توضیح داده است: 

”نه، بعد از 19 سال و در آستانه 20 سال سابقه سازمان، تجاربش به ما آموخته است که کافى نیست که فقط در زندانها و در صحنه 
نبرد و مقاومت مردمى پیشتاز باشیم. بلکه همچنین حضور و پیشتازى در صحنه سیاسى هم الزم است تا" خودمان" حرفمان را 
بزنیم. نقطه نظراتمان را بیان کنیم، جانشین (!)آلترناتیو، برنامه و طرح خودمان را بدهیم. زیرا کس دیگرى براى ما نخواهد کرد" 

(سخنرانى براى پرسنل مجاهد در فرانسه) 
تا اینجا شاید این سؤال براى خواننده پیش آمده باشد که مگر مجاهدین تاکنون در "صحنه سیاسى" حاضر نبوده اند؟ اگر چنین 
است، پس آن "میان دعوا نرخ تعیین کردنها" درباره "پیشتاز" بودن(!) در مقاومت مردمى چیست؟ و یا مگر مجاهدین طرح و 
برنامه خودشان را خودشان نمیداده اند و در سطح جامعه ارائه نمیکرده اند؟ اما یک لحظه صبر کنید. اینجا صحبت آقاى رجوى از 

یک "صحنه سیاسى دیگر و ارائه طرح و جانشین به کسان دیگرى است. آقاى رجوى چنین ادامه میدهد: 
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”دالیلى که سازمان پس از 17- 18 سال سابقه تصمیم گرفت خود من را به اینجا اعزام کند این بود که میدانستیم اگر نوك سیاسى 
مبارزه مان هم نباشیم، ُگل سیاسى و میوه آن را دیگرى خواهد چید و خواهد ربود.”(همانجا) 

با این عبارات با ساتنى مانتال و غم انگیز از چیده شدن گلها و ربوده شدن میوه جات، مسئول شوراى ملى مقاومت به یک "تصحیح" 
مسیر فکر شده از جانب مجاهدین در جهت تالش در کسب قدرت از باال اعتراف میکند. پس از 71- 81 سال" مبارزه" (فعال به 
چند و چون و اهداف و نتایج این "مبارزه" کار نداریم(، سازمان از قرار معلوم باالخره "پى برده است" که کسب قدرت به مثابه 
یک نیروى بورژوائى و بنام سرمایه در ایران مستلزم آن است که مجاهدین در "نوك سیاسى "مبارزه، که در مجاورت ارباب قدرت 
در کشورهاى امپریالیستى اروپا قرار دارد، حضور بهم رساند. قدرت سازان در اروپا هستند، "گل سیاسى" مبارزه مردم زحمتکش 
و ستمدیده ایران تاکنون در اروپا و امریکا به یقه "سیاستمداران مبارز" بورژوازى نصب شده است و براى گاز زدن به "میوه 
سیاسى" مبارزه مردم در داخل، باید در اروپا و امریکا در صف ایستاد. آخر مگر تجربه خمینى این واقعیات را اثبات نکرد؟ "صحنه 
سیاسى" اى که "سازمان" پس از 17- 18 سال" محدود کردن" خود به عملیات داحل کشورى اخیرا کشف نموده است، صحنه 
معامله گرى با صاحبان امپریالیست جهان است. "نوك سیاسى" مبارزه، تالش براى ربودن گوى سبقت از ُعّمال جناحهاى دیگر 
بورژوازى جهانى (و بخصوص عّمال سنتى امپریالیسم امریکا در منطقه، نظیر سلطنت طلبان که از داعیه قدرت دست نکشیده اند) 
است و طرح و جانشین و برنامه و آلترناتیو هم باید به محضر همین محافل قدرت ساز ارائه شود. ارائه آن به مردم ایران دردى را 
دوا نمیکند زیرا "میوه آن را دیگران خواهند چید و خواهند ربود"! براستى که چه بلوغ حقیرى براى نوجوانان عصیان زده خرده 

بورژوازى. 

این آن تالش واقعى اى است که شوراى ملى مقاومت براى اتصال خود به یک پایگاه طبقاتى و اجتماعى "مناسب" انجام میدهد. 
اگر "کار تئوریک" هنوز نگران رابطه شورا با محافل لیبرال ایرانى است، باید گفت که بورژوازى ایران همواره به رضاى غرب 
راضى است و تاییدیه اى که شورا و مجاهدین از بلوك هاى امپریالیستى اروپاى غربى بگیرند، در صورتى که حضرات اخیر قادر 
شوند یکبار دیگر امریکا را هم به صحت انتخاب خود متقاعد کنند، کامال براى به خط کردن "پایگاه اجتماعى" مورد اشاره "کار 

تئوریک"، یعنى "محافل لیبرال ایرانى" و تجار و سرمایه داران بومى "میهن عزیز" نیز کافى و معتبر خواهد بود. 

پس هر توّهمى مبنى بر اینکه شورا با خروج بنى صدر دچار "انحراف به چپ" شود بى پایه است. در واقع همانطور که گفتیم 
چرخش بیشتر به راست، چرخشى که در جهت تحبیب بیشتر بورژوازى اروپا صورت میگیرد، اجتناب ناپذیر است. 

بالفاصله پس از ختم مساله بنى صدر، آقاى رجوى و مسئولین خرده پاى شورا تالش هیستریکى را براى حفظ "وجهه" شورا و 
تخفیف عواقب جدائى بنى صدر آغاز کردند. بدوا میبایست از یک چیز مطمئن شوند: تحکیم تصویر همبستگى شورا و ارتش 
تحت پرچم سه رنگ "میهن و تمامیت ارضى". آخر یکى از شایعات و تصورات رایج، که در ضمن از موجبات "میثاق" و "پرواز 
بزرگ" بود این بود که گویا" ارتش با بنى صدر" است. بنابراین، شورا و بویژه آقاى وجوى میبایست به اندازه کافى با ارتش عکس 
بیاندازد و ضمیمه عرضحال خویش کند، پروسه منفرد کردن بنى صدر با نمایش شرفیابى گروهى از پرسنل نظامى مقیم اروپا به 
حضور جناب رجوى آغاز میشود. بر سخنان آقاى رجوى براى این پرسنل نظامى، فى الحال سایه معامالت فردا و فرداهاى بعد 
سنگینى میکند. آقاى رجوى رو به مدعوین، اما خطاب به کسان دیگرى سخن میگوید. ایشان پس از تاکید مکرر بر "خدمات 
ارتش به انقالب"، ضرورت ارتش حرفه اى، لزوم برقرارى انضباط و سلسله مراتب اکید در آن (البته از نوع "خوب"اش!) و نیاز 
"انکارناپذیر" ارتش به جنگ افزار مدرن (البته خارج از "کادر مستشارى و وابستگى"!) باالخره حرف آخر خود را بر زبان میآورد 

و ُعقده دل را میگشاید: 
”قدرت هاى استعمارى چه میکنند؟... براى آنها اهرم تعیین کننده ارتش است. میبینید که در اغلب تبلیغات علیه سازمان، از جمله 
از جانب نیروهاى ضدانقالب در فرنگستان، مساله این است که بگویند ارتش با ماست (ماى ضدانقالب) خودشان میدانند که 

اینطور نیست. ولى میخواهند بگویند در تحول نهائى شانس دارند.”(همانجا، مجاهد 220) 
و این دقیقا فلسفه جلسه گذاشتن نمایشى آقاى رجوى با "پرسنل نظامى" (لفظ مخفى براى کلمه "ارتشى")، در فرنگستان هم 
هست. آقاى رجوى میخواهد در رقابت با سلطنت طلبان، و اکنون بنى صدریون، خیال همه را راحت کند که ارتش با مجاهدین و 
شوراست (و البد بنابراین شورا در تحول نهائى شانس دارد!). این عینا کارى است که خمینى در بدو ورود به تهران براى راحت 
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کردن خیال آمریکا انجام داد. عکس یادگارى با تعداد زیادى اونیفورم و پاگون و کاله و و سپس دمیدن در این بوق که: "ارتش 
با شاه نیست با خمینى است". "با خمینى نیست با بنى صدر است". "با بنى صدر و سلطنت طلبان نیست، با رجوى است"! اى آنها 

که در آن "باال" هنوز انتخاب خود را نکرده اید میشنوید؟! 
پس از این محکم کارى اولیه، جنب و جوش براى عملیات اصلى آغاز میشود. در ظرف چند هفته پاشنه در دفاتر احزاب و دول 
بورژوائى اروپاى غربى، از سوسیال دموکراتها و لیبرالها و بین الملل به اصطالح سوسیالیست هلموت اشمیت ها و شیمون پرزها، 
تا احزاب راست افراطى حاکم بر انگلستان و آلمان را از جاى کندند. تاریخ درباره این دوره از حیات پرتحرك شورا و مجاهدین 
خواهد نوشت، رفتند، کرنش کردند، آستان بوسیدند، اطمینان خاطر دادند و برگشتند. همه جا اعتبارنامه منحوس خود را (که 
پائین تر به آن مفاد آن اشاره میکنیم) ارائه کردند و طلب ادامه حمایت و کمک نمودند. روزنامه مجاهد به آلبوم عکس سران شورا 
و مجاهدین خلق با منفورترین نوکران و نمایندگان سرمایه انحصارى و دشمنان رسواى طبقه کارگر و آزادى در اروپا بدل شد. 
عکس هائى که، همچنان که تاریخ اخیر ایران نشان داد، در دوره انقالب ابزار کار آژیتاتورهاى کمونیست و انقالبى خواهد بود. 
عکس هائى که سوژه هاى نگون بختش با اولین برآمد آشکار انقالب سراسیمه در جستجوى جائى براى دفن آنها به تقال خواهند 

افتاد. 

به اسامى برخى از حضراتى که سران شورا را به حضور پذیرفته و دست نوازشى بر سرشان کشیده اند دقت کنید (افشاى سابقه 
تک تک این سیاستمداران و احزاب اروپائى باید به فرصت دیگرى موکول شود): هانس دیتریش گنشر، وزیر امورخارجه و معاون 
نخست وزیر دولت دست راستى آلمان غربى، هوادار پَروپا قرص ناتو و استقرار سالحهاى هسته اى آمریکا در اروپا، کسى که این 
افتخار را دارد تا در راس حزب لیبرال آلمان با ائتالف با حزب دموکرات مسیحى، یکى از دست راستى ترین دولت هاى آلمان غربى 
پس از سقوط فاشیسم هیتلرى را به قدرت رسانیده است. یکى از مهره هاى اصلى دولتى که براى خفه کردن جنبش 53 ساعت 
کار کارگران آلمان از هیچ اقدام علنى و توطئه پنهانى کوتاهى نکرد. دولتى که در آغوش خود فاشیسم نوظهورى را میپروراند که 
کارگران تُرك آلمان از نخستین قربانیان آنند. بین الملل سوسیالیست، یعنى یک بلوك بورژوائى جهانى که عضویت حزب ُگلدا مایر 
و اسحاق رابین، سرکوبگران خلق فلسطین جزو افتخارات آن است. مقامات حزب لیبرال انگلستان، یعنى حزب سنتى بورژوازى 
انگلستان در قرن نوزدهم و شریک کوچکتر قدرت سیاسى در امپراتورى بریتانیا در مقاطع مختلف. حزب گالدستون و لُوید جرج، 
تشکل طبقاتى بورژوازى متوسط انگلستان و یکى از جریانات آشکارا ضد کارگرى در درون این کشور و مدافع پروپا قرص منافع 
امپریالیستى انگلستان در اقصى نقاط جهان. سردمداران حزب به اصطالح کارگر انگلستان، حزب دولتى اصلى در سالهاى پس 
از جنگ دوم جهانى تا همین اواخر. حزبى که در مسند قدرت هرگز از ضدیت با منافع کاگران و تحمیل فالکت و بى حقوقى بر 
آنان چیزى از همتاى محافظه کار خود کم نداشته است و در اپوزیسیون سمبل سازش طبقاتى، ُمبّلغ تسلیم طلبى کارگران در برابر 
بورژوازى و تریبون توهم پراکنى نسبت به سرمایه دارى و دیکتاتورى پارلمانى بورژوازى امپریالیست انگلستان است. و باالخره باید 
به دیدار جناب مسئول شوراى ملى مقاومت با خود مقامات حزب محافظه کار انگلستان، یعنى هارترین نماینده سیاسى بورژوازى 
این کشور در قدرت، اشاره کرد. حزبى که در همان لحظه اى که مسئول ِ عنان از کف داده و از خود بیخود شده شورا را به حضور 
پذیرفته است، دست اندرکار سازماندهى عظیم ترین یورش بورژوازى انگلستان به حق تشکل، اعتصاب و دیگر حقوق دموکراتیک 
و صنفى کارگران و سرکوب خونین و جابرانه مبارزات ده ها هزار کارگر معدن در این کشور است. (آقاى رجوى، ضمن عرض 
در  انگلستان  "سیاست  تصریح  شورا، خواستار  محّسنات  توضیح  و  بورژوازى  نوکران  این  حضور  به  ایران  مردم  قول  ارادت از 
قبال رژیم جمهورى اسالمى شده است(!. اینکه آقاى رجوى و مجاهدین و شوراى مقاومت شان تاکنون کالمى در دفاع از (و یا 
حتى اعالم خبر) مبارزات معدنچیان انگلستان بر لب نیاورده اند کامال طبیعى و قابل انتظار است، اما آستانبوسى بورژوازى حاکم 
ورشکستگى  اوج  دارد، نشانگر  جریان  محافظه کار  دولت  و  کارگران  میان  امروز  که  خونینى  و  سخت  اوج مبارزه  در  انگلستان 

سیاسى، اعالم ضدیت آشکار با طبقه ما و شایسته عنوان" وقاحت سیاسى سال" است. 

به هر رو دوستان شورا، یا بهتر بگوئیم کسانى که شورا دوستى شان را به حقارت آمیزترین وجهى گدائى میکند، ایشان اند. جناب 
رجوى و سازمان "پُر قدمت "ایشان در جستجوى "گل سیاسى و میوه سیاسى" مبارزه مردم زحمتکش ایران، از بارگاه امپریالیسم 

جهانى سر درآورده اند. زیارتشان قبول! 

این سرنوشت رقت بار سیاسى، عاقبت محتوم بینش و خط مشى طبقاتى اى است که شوراى ملى مقاومت خود ماحصل تشکیالتى 
آن است. آقاى رجوى در این اقدامات کامال به فلسفه وجودى شورا وفادار مانده است. شوراى ملى مقاومت حاصل بلوغ سیاسى 
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خرده بورژوازى مستأصل ایران است. بنى صدر "رادیکالیسم" مجاهدین را غصب نکرده بود. این خود مجاهدین اند که دیگر فشار 
رادیکالیسم توده هاى مردم زحمتکش را بر خود حس نمیکنند و لذا حرف حساب خود را میزنند. 

آقاى رجوى در سال 58 مى گفت: 
ادعاى  میتواند  استقالل  منهاى  انقالبى  کدام  نیست.  انقالب  یعنى  نیست  استقالل  وقتى  است.  استقالل مان  حفظ  ما  براى  ”مهم 
انقالبى گرى بکند؟ بحث از این قطب یا آن قطب نیست. بحث منافع ملى و منافع خلقى است و سرمایه دارى اجنبى آنهم در اوج 

بلوغ امپریالیستى اش. بفرمائید اینهم فرانسه. 

در جریان شورش اخیرى که علیه مرتجعین حاکم بر عربستان اتفاق افتاده بود. و بد نیست بدانید که آنها چه هدایائى براى مردم 
عربستان فرستادند: 

دهها تن مواد منفجره، گاز اشک آور، متخصص ژاندارم، متخصص عملیات هماهنگى، و البد شکنجه گر، و از این قبیل!! این 
دالر  میلیون  پانصد  تازه  کرده،  را توقیف  ما  ارزى  ذخایر  دالر  میلیارد   2 ندارد؛  معرفى  به  احتیاجى  که  هم  انگلیس  فرانسه.  از 
هم بهره وامهائى که در فالن تاریخ، داده و نگرفته بود میخواهد، دو قورت و نیمش هم باقى است!! برگردیم به بحث اصلى! 
صحبت از راه حل ضد استثمارى توحیدى است.”( از سخنرانى رجوى در جریان مبارزه انتخاباتى، به نقل از مجاهد، سال اول 

فوق العاده شماره 4، 11 بهمن 58) 
در این مقطع آقایان، خمینى را پدر ملت اطالق میکنند و در صددند تا بنى صدر را به هر قیمت در رسیدن به ریاست جمهورى 
و  بلوك ها  کلیه  آنها با  عمیق  ضدیت  و  مردم  توده هاى  رادیکالیسم  که  میبینیم  اما  مردم!!)  در مبارزه  پیشتاز  کنند. (نیروى  یارى 
جناحهاى امپریالیستى جناب رجوى را به این "افشاگرى "نیم بند از فرانسه و انگلستان ناگزیر مینماید. در اینجا رجزخوانى توخالى 
ضد امپریالیستى براى مجاهد اجتناب ناپذیر است. اما 4 سال بعد، هنگامى که جمهورى اسالمى توده ها را به عقب میراند و به زعم 
مجاهد "نوك سیاسى مبارزه "به اروپا منتقل میشود، و وسوسه چیدن "گل مبارزه" تمام ذهن خرده بورژوائى تازه به بازى گرفته 

شده را اشغال میکند، ما با اظهارات (همچنان توحیدى )متفاوتى روبرو میشویم: 
”حتى اگر خمینى در ایران اجازه نیمى... نه، نیمى از نصف آزادى هاى موجود در فرانسه را میداد، مطمئنا یک پیروزى دموکراتیک 

بدست میآوردیم."(  رجوى در مصاحبه با ارگان حزب سوسیالیست فرانسه، نقل از مجاهد 620) 
بفرمائید "اینهم از فرانسه" در سال 63، اینجا آقاى رجوى اوال نسبت به نظام پارلمانى فرانسه، که سال بعد از سال، قدرت را میان 
نمایندگان مختلف بورژوازى بزرگ فرانسه دست به دست میکند، توّهم پراکنى میکند و دوم، و بدتر از اول، بر دمکراسى مورد 
نظر مردم ایران خاك میپاشد. به زعم ایشان جمهورى اسالمى، با حفظ خمینى، بعالوه یک چهارم آزادى هاى موجود در فرانسه 
مساوى است با یک نظام دموکراتیک که این یا آن حزب میتواند در آن پیروزى دموکراتیک بدست آورد. پس از این "بلوغ" در 
تفسیر دمکراسى و ارزش هاى دمکراتیک، پس از معاف شدن از همان "استقالل طلبى" بیمقدار سال 58، دیگر همه چیز براى بسط 

دادن "راه حل توحیدى ضد استثمارى" تا حد گدائى قدرت از بورژوازى اروپا آماده است. 
   

اما جالب تر از همه مفاد عرضحالى است که سران مجاهدین و شوراى ملى مقاومت تقدیم حضور مراجع اروپائى مینمایند. ما اینجا 
رئوس اصلى اظهارات نمایندگان شورا را در مالقات هاى متعددشان با این مراجع فهرست وار ذکر میکنیم: 

1-  تشکر از امپریالیستها از جانب مردم ایران. هر کس دست نوازشى بر سر شورا بکشد، حتى اگر نظیر حزب محافظه کار 
انگلستان و دولت موجود آلمان دشمن رسوا شده آزادى و بشریت هم باشد، مستحق آن است که از کیسه مردم ایران و بنام 
"مقاومت مشروع" این مردم از خدمات او به دموکراسى و انقالب قدردانى شود. این قدردانى شامل کسانى شده است که یا پیش 
از این مدافع پروپا قرص رژیم شاه بوده اند و یا هم اکنون، نظیر دولت هاى انگلستان و آلمان، از حامیان جدى رژیم خمینى اند. 

آقاى رجوى، قدرشناسى آتى مردم ایران را به این جماعت وعده میدهد. 

2-  تاکید بر حمایت ارتش از مجاهدین و شوراى ملى مقاومت. آقایان مسئول شورا از تکرار مکرر این نکته در هر نشست و 
جلسه خسته نمیشوند. آخر مگر نه این است که به قول خود آقاى رجوى مساله ارتش براى امپریالیست ها در تصمیم گیرى راجع 
به این که قدرت بورژوائى در ایران باید به کدام کلوب و محفل از سیاستمداران محلى واگذار شود نقش تعیین کننده دارد؟ پس 
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شعار "ارتش با ما است" باید همه جا روى کیف دیپلوماتیک نماینده شورا چسبانده شود و به نمایش درآید. 

3-  تاکید بر نقش "ثبات آفرین" شورا در برابر نقش "بحران زاى" خمینى. آقاى رجوى تالش زیادى در ارائه این تصویر به محافل 
امپریالیستى دارد. ایشان به هزار زبان میکوشد تا این محافل را متقاعد کند که خمینى بر خالف انتظار غرب در بازگرداندن ثبات 
آریامهرى به ایران و منطقه موفق نبوده است. و امروز این امر باید به ید با کفایت شورا و مجاهدین، که بقول خودشان" نیرو 

هستند"، "طرح صلح دارند"، طرح خودمختارى دارند" و غیره، سپرده شود. 

4-  تاکید بر بى آیندگى سلطنت طلبان در ایران. نمایندگان شوراى ملى مقاومت موظفند همه جا این تم اصلى را تکرار کنند و 
تا میتوانند در محضر مافوق از رقباى سلطنت طلب خود سعایت کنند (کارى که آنها هم متقابال در حق شوراى ملى مقاومت 
انجام میدهند). در داخل کشور مجاهد عمدتا باید با" رادیکال" نشان دادن خود و با کشف مجدد عبارات مارکس در نهج البالغه 
و مکاتبات على و مالک اشتر، حمایت توده مردم زحمتکش را به خود جلب کند. اینجا کمونیست ها ارزش ها را تعیین کرده اند 
و مجاهد خود را در "رقابت" با کمونیست ها مییابد. اما در اروپا و در "نوك سیاسى" مبارزه، یعنى در جلب رضایت و حمایت 
امپریالیستها، رقیب اصلى شورا سلطنت طلبان اند. پس مسئول و نمایندگان شورا باید حتى المقدور آنجا که رو به باال سخن میگویند 

مدام زیر پاى سلطنت طلبان و "آلترناتیو" اعاده سلطنت را جارو کنند. 

5-  زدودن نگرانیهاى امپریالیستها از اقدامات مسلحانه مجاهدین. مجاهدین میدانند که دول غربى از این بابت نگرانى دارند، 
بنابراین بارها و بارها تاکید میکنند که دول امپریالیستى نباید اقدامات مسلحانه اینجا و آنجاى مجاهدین در ایران را به دل بگیرند. 
حتى اگر جمهورى اسالمى نیمى از نصف آزادى هاى موجود در فرانسه را جلو مجاهد پرت میکرد، مجاهد هرگز به فکر اقدام 

قهرآمیز نمیافتاد. و اینکه در تمام ایران نیروئى به مسالمت جوئى و پارلمان پناهى مجاهد یافت نمیشود. 

6-  و باالخره گاه و بیگاه جناب رجوى با نگرانى غرب از گرایش هاى احتمالى مجاهدین به سوى شوروى مواجه میشود. ایشان 
که اهمیت اطمینان خاطر دادن به غرب در این زمینه را میشناسد، از آنجا که موضع گیرى آشکار در برابر شوروى را قبل از گرفتن 
قول قطعى از دول اروپائى به مصلحت امروز و فرداى خود نمیبیند، تالفى اش را بر سر حزب توده مفلوك در میآورد. زدن حزب 
توده براى مجاهد و شوراى ملى مقاومت، راه دیپلوماتیک مرزبندى با شوروى براى جلب اطمینان خاطر بورژوازى اروپاى غربى 

است. 
همانطور که گفتیم شماره هاى اخیر مجاهد مملّو از گزارش مالقاتهایى است که طى آن نمایندگان شورا و مجاهدین این نکات را 
صبورانه و خالصانه تکرار کرده اند. خروج بنى صدر، و ترس شوراى ملى مقاومت از خدشه دار شدن اعتماد و اتکاء بورژوازى اروپا 
عمال موجب شده است تا شورا براى حفظ موقعیت قبلى خود، ماهیت راست و بورژوائى خود را با صراحت بیشترى بیان کند. 

در مقابل این سقوط آزاد مجاهدین و شوراى ملى مقاومت به دامن بورژوازى امپریالیست اروپا، کمونیست ها وظایف روشنى 
بر عهده دارند. کمونیست ها باید با توضیح مداوم ماهیت و سیاست هاى احزاب بورژوائى بطور کلى و مجاهدین و شوراى ملى 
مقاومت بطور اخص، به توده هاى وسیع مردم، و با تکیه بر تجارب چند ساله اخیر خودِ زحمتکشان از پروسه قدرت گیرى خمینى 
و دارودسته ارتجاعى اش، این تکرار شرم آور تاریخ و این پروسه علنى بند و بست از باالى سر مردم علیه مردم توسط مجاهدین 
و شوراى ملى مقاومت را افشا کنند. سرنگونى رژیم ارتجاعى جمهورى اسالمى باید به نیروى توده مردم و بر مبناى یک سیاست 
انقالبى عملى شود. "نوك سیاسى مبارزه" همانجاست که آگاهى و اراده استوار توده هاى کارگر و زحمتکش شکل میگیرد. ما 
باید کارى کنیم که این بار هیچ جریانى، هر قدر هم که امپریالیست ها را به حمایت از خود متقاعد کرده باشد، نتواند بر مبارزه 
انقالبى کارگران و زحمتکشان در ایران سوار شود. ما باید در مقابل این بند و بست ها، در مقابل این خوشرقصى ها، در مقابل کلیه 
جناحهاى بورژوازى، که در محضر بلوك هاى امپریالیستى به گدائى قدرت ایستاده اند، نیروى توده کارگر و زحمتکش را در مبارزه 

قاطع براى دموکراسى انقالبى و سوسیالیسم بسیج و متشکل کنیم. 

9ر5ر1363 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 11  - 20 مرداد 1363( 29 ژوئیه 1984)
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یادداشت سردبیر 

بسوى سوسیالیسم دوره دوم -  شماره 1

وجود قریب یکسال فاصله میان تشکیل حزب کمونیست ایران و انتشار اولین نشریه تئوریک حزب بدون شک دال بر وجود 
اشکاالتى در کار ماست. شاید اگر کسى میخواست دالئل کنکرت تاخیر اینچنینى در انتشار "بسوى سوسیالیسم" را به یک مرجع 
بازرسى و کنترل حزبى ارائه کند قادر به ارائه دالئل قانع کننده اى میبود. در سال گذشته تالش براى تجدید سازمان تشکیالت 
در شهرها  حزب  مخفى  تشکیالتهاى  سازمان  تجدید  براى  تالش  کمونیستى،  کار  سبک  از  نوین حزب  درك  مبناى  بر  حزب 
و  سازماندهى  براى  تالش  آورده اند،  روى  به حزب  گذشته  یکسال  در  که  کثیرى  رفقاى  سازماندهى  نیازهاى  به  پاسخگوئى  و 
رهبرى یک جنگ انقالبى با ابعادى وسیع در مقابل یکى از هارترین ارتش هاى بورژوازى، تالش براى اعمال رهبرى پرولترى 
بر یک جنبش انقالبى در کردستان، تالش براى اداره و گسترش کار رادیوهاى حزب و انتشار چندین نشریه تبلیغى و سیاسى، 
اقدامات متعدد براى سازماندهى و پرورش کادر و بسیارى امور جارى دیگر، تمام انرژى کمیته مرکزى و کادرهاى حزب ما را 
به خود جذب کرده است. مقاله نوشتن براى "بسوى سوسیالیسم" شاید آخرین کارى باشد که اعضاى کمیته مرکزى حزب به آن 
میاندیشند. اطالق نام "هیات تحریریه" به افرادى از این کمیته مرکزى، که هر یک چندین مسئولیت مستقیم دیگر را نیز برعهده 

دارند، مشکلى را در عمل ساده نکرده است. 

اما اگر بیالن کار روزمره اعضاى مرکزیت حزب احتماال مراجع فرضى حسابرسى را مجاب کند، آن طرز تلقى اى که نفس چنین 
دفاعیه اى بر آن متکى است، از لحاظ سیاسى و حتى از لحاظ مصالح عملى و امور جارى حزب کمونیست، که برخى از آنها را 
برشمردیم، در مقابل انتقاد کمونیستى تاب مقاومت نخواهد آورد. این طرز تلقى که "کار تئوریک" را آلترناتیو" کار عملى" در 
تخصیص انرژى رهبرى حزب قرار میدهد، نگرشى ایستا و کوته نظرانه است. نه تنها درك مارکسیستى از جایگاه تئورى انقالبى 
در پراتیک کمونیستى، بلکه امروز حتى تجربه عملى 5 -  6 سال اخیر خود جریان ما چنین تصور و برداشتى را باطل میکند. 
تجربه زنده مارکسیسم انقالبى، بویژه در اوج فشارهاى بورژوازى در سالهاى اخیر نشان داده است که هر زمان سازمان پرولترى 
از لحاظ نظرى نقش پیشتاز خود را ایفا میکند، به استقبال موانع آتى جنبش میرود و مسائل نظرى هر دوره از مبارزه طبقاتى را 
بدرستى تحلیل میکند، امور اجرایى و سازمانى و فعالیت روزمره بدنه حزب و مجموعه نقشه عمل ها با سهولت و راندمان بسیار 
بیشترى پیش میرود، و هر گاه رهبرى در چهارچوب محدود "مسائل عملى امروز" محبوس میشود، همین مسائل به هیوالهاى 
سیرى ناپذیرى تبدیل میشوند که هر ثانیه کوهى از انرژى انقالبى را میبلعند و رفع زحمت نمیکنند. پیشتازى حزب و حضور 
حزب در صف مقدم مبارزه براى تحکیم بنیاد مارکسیسم انقالبى، پاسخگویى به مسائل نظرى جنبش کمونیستى، اعم از مبارزه بر 
علیه رویزیونیسم در جبهه هاى مختلف و یا پرداختن به مسائل جدیدى که اوضاع کنونى جهان سرمایه دارى در انتهاى قرن بیستم 

پیشاروى ما قرار داده است، شرط حیاتى و انکار ناپذیر شادابى، تحرك و چاالکى تشکیالت حزب است. 
 

این "اظهارات" براى حزب ما تازگى ندارد. بارها و بارها در جلسات ارگانهاى رهبرى و مرکزى حزب صحت این نظرات مورد 
تاکید قرار گرفته است. تزهاى "اصول و شیوه هاى رهبرى کمونیستى"، به عنوان چکیده نقد مارکسیسم انقالبى بر روشهاى رایج 
و مسلط رهبرى کوته نظرانه و خرده کارانه، به نشست مشترك کمیته هاى مرکزى کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست در تابستان 

1362 ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. یادآورى گوشه هایى از این نوشته کوتاه بى فایده نیست: 

”رهبرى کمونیستى... تحت فشار نیازهاى مرحله اى جنبش هاى عملى، افق و دورنماى کار سیاسى و وظایف خود را 
محدود نمیکند. در هر لحظه مجموعه مبارزه پرولتاریا بر علیه بورژوازى را مد نظر قرار میدهد و براى پاسخگوئى به 

مسائل متنوع این مبارزه در ابعاد سیاسى، اقتصادى و ایدئولوژیک تالش میکند... 

رهبرى کمونیستى یک رهبرى آینده نگر است که به استقبال مسائل آتى جنبش و تشکیالت خود میرود و از قبل سازمان 
حزبى خود و طبقه کارگر را براى مقابله با موانع آتى مبارزه آماده میکند. رهبرى اى که تنها به حل و فصل مسائل موجود 
و یا گذشته تشکیالت محدود شود، نه تنها قادر به ایفاى نقش رهبرى نیست، بلکه عمال از حل انقالبى مسائل موجود 
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و پاسخگوئى به نیازهاى جارى جنبش نیز ناتوان میماند... 

... عدم ایفاى نقش پیشتاز و فقدان آینده نگرى و درك مسائل آتى جنبش و غرق شدن رهبرى در مسائل جارى جنبش 
و تشکیالت نیز بنوبه خود به درجا زدن و در خود فرورفتن سازمان و فعالیت حزبى، جدائى تدریجى تشکیالت از 
نقش رهبرى کننده خویش در جنبش بطور کلى و ناتوانى سازمان کمونیستى در پاسخگوئى به نیازهاى جنبش رو به 

رشد طبقاتى منجر میگردد". 

چه کسى امروز در صفوف ما در صحت این گفته ها تردید میکند؟ هیچکس. اما مساله اساسى این است که "احترام به صحت" 
این احکام باید، نظیر هر حکم دیگر در تئورى مارکسیسم، به "اعتقاد به چاره ساز بودن و کارساز بودن" آن تبدیل شود. یکى 
از نخستین شاخص هاى وجود و تحکیم این اعتقاد عملى در صفوف ما، بى تردید "بسوى سوسیالیسم" خواهد بود. "بسوى 

سوسیالیسم" بارومتر این اعتقاد عملى است. 

گذشته از روش مطلوب رهبرى، حتى قلمرو مسائلى که حزب ما باید براى احراز یک نقش واقعا پیشتاز در جنبش کمونیستى (که 
حدود و ثغور آن را مرزهاى ایران تعیین نمیکند) به آنها بپردازد نیز کمابیش بدقت براى ما روشن بوده است. مساله رویزیونیسم 
اساسى ترین  این  اکتبر،  پرولترى  انقالب  ویرانه هاى  بر  قدرت امپریالیست  یک  عروج  و  شوروى  در  سرمایه دارى  احیاى  مدرن، 
قدرتمند  جنبش  احیاى  کلید  مدرن بعنوان  رویزیونیسم  علیه  مبارزه  اهمیت  بر  بارها  ما  پرداخت.  آن  به  باید  که  مساله اى است 
کمونیستى در سطح جهان و رابطه این مبارزه با شکل گیرى یک انترناسیونال واقعى کمونیستى، که نه صرفا در معادالت منطقى 
بلکه در جهان واقعى شرط پیروزى ماست، تاکید کرده ایم. انسانهاى حى و حاضر و زنده و در حال مبارزه در حزب ما و دیگر 
شاخه هاى رو به رشد مارکسیسم انقالبى در سطح جهانى باید به این مسائل بپردازند. این انتظار که روزى باالخره عالمى با 
مجلدات قطورى حاوى پاسخ قطعى به همه مسائل این عرصه، ظهور خواهد نمود، بى شباهت به انتظار ظهور مهدى موعود در 
عالم بدوى اسالم نیست. تحلیل ها و نظرات پیشرو درباره شوروى امروز در صفوف حزب ما و در جریان مارکسیسم انقالبى بطور 
کلى، کم نیست. نقد عمیق شکست هاى پیشین و استنتاج احکام اصولى براى اجتناب از این شکست ها در آینده، نمیتواند جز در 
یک پروسه رو به تعمیق جدل نظرى انجام گیرد. باید ماتریال و نظرات موجود در "بسوى سوسیالیسم" انعکاس یابد. بحث بتدریج 

بر نکات گرهى متمرکز شود و باالخره پاسخ خود را در یک مبارزه نظرى بگیرد. 

عالوه بر این مساله محورى، ما باید در رابطه با دورنماى بحران اقتصادى سرمایه دارى جهانى، قطب بندى هاى کنونى جهان 
امپریالیستى، سرنوشت رقابت هاى روبه رشد موجود و گرایشاتى که اینجا و آنجا در جهت ایجاد تغییراتى در تقسیم موجود جهان 
میان این قطب ها مشاهده میشود، خود را به تحلیل هاى ابژکتیو و منطبق با نیازهاى امروز مجهز کنیم. تحلیل احزاب سیاسى در 
عصر حاضر و شناخت دینامیسم حرکت جنبش هاى انقالبى در کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم و عواملى که این جنبش ها را 
به انحراف تهدید میکند. بدون تحلیل صحیح اوضاع جهانى، موقعیت پرولتاریا و بورژوازى و تناسب قوا و رابطه متقابل بلوك 
هاى بورژوا-  امپریالیستى میسر نیست. نکته دیگرى که حزب ما باید بطور جدى به آن معطوف شود، بدست آوردن ارزیابى و نقد 
دقیقى از فراکسیونها، گرایشان، روندها و جریانات گوناگونى است که امروزه در سطح جهان تحت نام کمونیسم سخن میگویند. 
مبارزه همه جانبه ضد رویزیونیستى و برداشتن گامهاى عملى در جهت بازگرداندن خصلت انترناسیونالیستى به پراتیک عملى 
جنبش کمونیستى جهانى، بدون این شناخت و بدون تمیز دادن جریانات اصولى مارکسیستى از انواع و اقسام فراکسیونهایى که 

بورژوازى تحت نام کمونیسم تشکیل داده است، غیر ممکن است. 

هر چند بسیارى از مسائل اساسى انقالب پرولترى در چهارچوب نقد تجربه شوروى و شکست انقالب پرولترى در این کشور 
در برابر ما طرح خواهد شد، اما به هر رو الزم است مبحث خصوصیات دوره هاى انقالبى، وظائف دولت پرولترى و روش هاى 
کمونیستى و انترناسیونالیستى در جریان کسب قدرت پرولترى در یک کشور، و نیز بطور مشخص در ایران، بعنوان مبحثى قائم 
به ذات، مورد بررسى قرار گیرد. حزب ما باید دورنماى اوضاع اقتصادى و سیاسى و ساختمان ادارى و حقوقى جامعه، در شرایط 
انقالب بى وقفه تا دیکتاتورى پرولتاریا و نیز در طى این دیکتاتورى را بدقت بیشترى بشناسد. مارکسیسم تاکنون وظائف پرولتاریا 

قبل و در جریان کسب قدرت را با وضوح بیشترى از وظائف پرولتاریا در قدرت مورد بحث قرار داده است. 
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یک نقطه تمرکز دیگر، مساله تشکیالت پرولترى است. ما بطور جدى به بسط تئورى تشکیالت لنینى به اوضاع و احوال کنونى 
جهان سرمایه دارى بطور اعم، و جامعه ایران بطور اخص، نیاز داریم. حزب پرولترى عصر ما از چه خصوصیاتى باید برخوردار 
باشد؟ کشف مجدد سنت ها و سبک کار حزب لنینى از زیر آوار تحریفات، تازه ما را در نقطه عزیمت اصولى ابتداى قرن بیستم 
قرار میدهد. در انتهاى این قرن، در شرایطى که تمامى ابعاد محیط فعالیت کمونیست ها به شدت دگرگون شده است، ما به الگوها 

و طرح هاى تشکیالتى و "سبک کارى" متناسب با این دوره و قطعا متکى به مبانى تئورى لنینى حزب، نیاز داریم. 

این قطعا فهرست جامعى از مسائل نظرى ما نیست. تمرکز بحث هاى آتى بر مسائل اصلى و گرهى خود یکى از محصوالت رشد 
مبارزه نظرى خواهد بود. اما بطور کلى میتوان گفت ما باید تصویر خود را از انقالب جهانى در شرایط حاضر و از زمینه هاى عینى 
و شرایط ذهنى این انقالب تدقیق کنیم. استنتاجات سیاسى و تشکیالتى الزم را از این شناخت بعمل آوریم و انقالب در ایران را 

در متن عمومى انقالب جهانى قرار بدهیم و تحلیل کنیم. 

و  تحریفات  از  اى  مجموعه  به  و افشاگرانه  مستقیم  پاسخ  اقلیت"،  بورژوائى  چهره  افشاگر  کمونیست،  حزب  "تشکیل  مقاله 
غرولندهاى فدائى در طول دو سال گذشته بر علیه حزب کمونیست ایران و پروسه تشکیل آن است. در اینجا بخوبى از چهره 
با  مخالفت  در  فدائى  اکونومیستى  بویژه توجیهات  و  شده  برداشته  پرده  کمونیست  حزب  رویزیونیست  منتقدین  این  ریاکار 
پروسه تشکیل حزب نقد شده است. اما مباحثات آتى ما در نقد جریان فدائى باید بیش از پیش از این قالب خارج شده و بر 
نقد رویزیونیسم و اپورتونیسم ذاتى این جریان متمرکز شود. در این میان نقد مشاطه گرى فدائى از رویزیونیسم مدرن و قطب 
امپریالیستى اى که پایگاه اقتصادى و منشاء این رویزیونیسم است و نیز نقد جدى دفاع رویزیونیستى از این جریان از "سرمایه دارى 
انحصارى دولتى" باید به محور اصلى مباحثات تبدیل شود. جواب مو به مو به هر آنچه مدعیان دروغین کمونیسم در ایران بطور 
روزمره بر علیه حزب مینویسند، در عین اینکه بسیار الزم است، باید در آینده بر عهده مقاالت کوتاه ترى در دیگر نشریات حزبى 

سپرده شود. 

جریانات  از  یکى  با  حساب  تسویه  از  ایران"، مجموعه  در  چپ  لیبرالیسم  آناتومى  به  نگاهى  کمونیستى:  وحدت  نقد  مقاله" در 
انحرافى مدعى کمونیسم در ایران و نقطه آغازى براى نقد لیبرالیسم چپ در مقیاس وسیع تر و کلى ترى است. این جنبه دوم 

بحث باید بطور قطع در آینوه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. 

مقاله "نکاتى درباره مساله مذهب و شیوه برخورد به آن" در پرتو تجارب قریب شش سال حاکمیت جمهورى اسالمى، بعنوان 
یک نمونه زنده استفاده فعال بورژوازى از مذهب، اصول شیوه برخورد کمونیست ها به جمهورى اسالمى را بار دیگر مورد بررسى 
قرار میدهد. سوال اصلى اى که این مقاله به آن میپردازد این است که آیا از تجربه جمهورى اسالمى و از نقش ارتجاعى مذهب در 
انقالب ما، "چنین نتیجه میشود که حزب ما باید در تمامى این عرصه ها تبلیغ علیه مذهب را اساس کار خود قرار دهد؟ آیا مبارزه 
علیه جمهورى اسالمى، مبارزه علیه اسالم را به یک هدف سیاسى ما تبدیل میکند؟ یا باید بین مذهب توده ها با مذهب بورژوازى 
تفاوت قائل شد و تنها به افشاى "سوء استفاده هاى بورژوازى" از مذهب بسنده کرد"؟ پاسخ مقاله به سواالت فوق روشن است 
اما یک سوال، که مقاله آن را در دستور قرار نداده است، باید در همین ارتباط پاسخ بگیرد و آن نقش جدید، هر چند محدود و 
مشروط، پان اسالمیسم در حفظ حاکمیت امپریالیسم بر کشورهاى خاورمیانه است. تجربه جمهورى اسالم در مقیاس ایران بى 
شک تائیدى بر صحت احکام لنینى در برخورد تبلیغى و ترویجى به مذهب است، اما فراتر رفتن از این مبحث و تحلیل موقعیت 
کنکرت کنونى پان اسالمیسم، جایگاه معین آن در ارتجاع بورژوا-  امپریالیستى در سالهاى اخیر و دورنما و افق حرکت هاى پان 
اسالمیستى در آسیا و آفریقا میتواند کمونیست ها را بویژه در تعیین سیاست عملى خود به احزاب ارتجاعى اسالمى در ایران، اعم 
از درحکومت و یا در اپوزیسیون، و نیز در کل منطقه، بسیار یارى کند. افشاى نقش ضد انقالبى احزاب اسالمى در تحریف اهداف 
مبارزات دمکراتیک و ضد امپریالیستى توده هاى کشورهاى تحت سلطه و اتخاذ سیاست هاى قاطع عملى در برابر این احزاب، 

میباید به چنین تحلیل دقیق ترى متکى شود. 

تزهاى مربوط به رهبرى کمونیستى، که فوقا به آن اشاره کردیم، بصورت ضمیمه در انتهاى این شماره آمده است. این تزها هر 
چند یکسال قبل ارائه شده اند، اما اکنون روشن است که براى اتخاذ عملى آنها به معناى واقعى کلمه، هنوز باید راهى نسبتا طوالنى 

را در آینده طى کنیم. 
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از این پس در "بسوى سوسیالیسم" بخشى تحت عنوان "ستون آزاد" خواهیم داشت. مقاالتى که در این ستون چاپ میشوند لزوما 
در کلیت و در کلیه اجزاء خود مواضع رسمى حزب و مورد تائید هیات تحریریه "بسوى سوسیالیسم" نیستند. اما مقاالتى هستند 
که هیات تحریریه انتشار آنها را براى تعمیق مبارزه تئوریک مفید ارزیابى میکند. اینگونه مقاالت، در عین اینکه نباید ناقض مبانى 
برنامه حزب کمونیست ایران باشند، میتوانند در تزها، سیر استدالل و در تحلیل و ارزیابى فاکت ها و وقایع تاریخى و نیز در 

استنتاجات سیاسى و عملى خود، صرفا نظرات فردى نویسندگان خود را بیان کنند. 

در  انقالبى  جنبش هاى  قبال  در  سوم  "پوپولیسم انترناسیونال  عنوان  تحت  اى  مقاله  اول  قسمت  شماره،  این  آزاد"  "ستون  در 
مستعمرات و نیمه مستعمرات "را به چاپ رسانده ایم. تم و تز محورى این مقاله نقد دیدگاه پوپولیستى اى است که "امپرپالیسم 
را مانعى بر سر راه صنعتى شدن و توسعه سرمایه دارى در کشورهاى تحت سلطه بشمار میآورد" و این تا همینجا مورد تائید ما و 
تاکیدى بر صحت مباحثات اولیه مارکسیسم انقالبى بر علیه پوپولیسم در ایران در دوره اخیر است. این مقاله سابقه این تز انحرافى 
را در کنگره ششم کمینترن مورد بررسى قرار میدهد و سپس میکوشد تا از لحاظ تئوریک انحراف را در تزهاى انحرافى نارودنیسم 
روسیه در خصوص نقش بازار خارجى در توسعه سرمایه دارى ریشه یابى کند. نکته اى که در این میان به آن پرداخته نشده و به 
اعتقاد ما حائز اهمیت جدى ترى نسبت به شباهت مبانى تئوریک این انحراف با نارودنیسم روسى است، آن اوضاع و احوال عینى 
و آن انحرافات جدیدى است که نشو و نماى مجدد تئورى هاى ورشکسته و در هم کوبیده پیشین را ممکن میکند. مساله جایگزینى 
تدریجى سیاست ناسیونالیستى بجاى سیاست انترناسیونالیستى در شوروى، تابع کردن انقالب در سطح جهانى به منافع "ملى" و 
ابداع تناقضى خیالى و غیر واقعى میان گسترش انقالب جهانى از یکسو و تحکیم و گسترش انقالب پرولترى در شوروى از سوى 
دیگر، و لذا اقدام به توجیه سیاست پشت کردن به انقالب در مقیاس جهانى، و زمینه هاى عینى اقتصادى و طبقاتى این چرخش، 
اینها برخى از مسائلى است که توضیح آن بدون شک در درك موضعگیرى غیر مارکسیستى کمینترن در قبال توسعه سرمایه دارى 
در "مستعمرات" نقش بیشترى از توضیح سابقه نظرى براى چنین تزهائى در سنتهاى نارودنیکى روسیه خواهد داشت. این جنبه اى 

است که در این مقاله مسکوت گذاشته شده است. 
 

همه رفقا را به ارسال مقاالت و تزها و نظرات خود براى "بسوى سوسیالیسم" دعوت میکنیم. 
 

1ر6ر1363 
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ایجاد سازمانهاى کارگرى امر خود کارگران است 

نگاهى به خواستهایى که کارگران در طول چند سال گذشته، طى مبارزات خود مطرح کرده اند، نکته مهم، و یا در واقع نقطه ضعف و 
اشتباه مهمى را در کار کارگران پیشرو برجسته میکند. میگوییم کارگران پیشرو، زیرا این دسته از کارگران نقش مهمى در شکل دادن به 
خواستها و شعارهاى مبارزات جارى کارگرى دارند و بدون شک در صورتى که این رفقا از یک خط اصولى و حساب شده پیروى کنند، 

جنبش کارگرى گامهاى بلندى به جلو برمیدارد. 

اما این اشتباه چیست؟ دیده ایم که در میان خواستهاى کارگران از دولت و کارفرما، یعنى در میان خواست هایى نظیر کاهش ساعت کار، 
اضافه دستمزد، تعطیلى پنجشنبه ها، سود ویژه، اخراج مدیران حزب اللهى و غیره، گاه و بیگاه خواست تشکیل شورا و سندیکا هم مطرح 
میشود. یعنى کارگران در مواردى از دولت و وزارت کار میخواهند که براى آنها شورا و سندیکا ایجاد کنند، و یا در موارد دیگرى، 

کارگران از وزارت کار میخواهند که نماینده بفرستد تا بر "قانونى بودن" جریان انتخابات شورا و سندیکاى آنها نظارت کند. 

ما کمونیستها با اینگونه درخواست شورا و سندیکا از دولت مخالفیم. هیچ بخشى از طبقه کارگر به اندازه کمونیستها مدافع این نیست 
که کارگران سازمانها و تشکلهاى علنى و توده اى خود را بوجود آورند. این الزمه پیشروى طبقه کارگر است. اما ما با این مخالفیم که 
کارگران تشکیل این تشکل ها، تشکیل شوراها و سندیکاها را از دولت و وزارت کار سرمایه داران درخواست کنند. ما با این مخالفیم که 
کارگران از دولت و سرمایه داران بخواهند که آنها را متشکل کنند و در اتحادیه ها و شوراها سازمان دهند. ما با این مخالفیم که کارگران 
با دست خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او بخواهند که بر انتخابات کارگرى "نظارت" کند و قاضى "صالحیت" نمایندگان 

کارگران بشود. 

ما میگوییم تشکیل شورا و سندیکا امر خود کارگران است و محتاج اجازه قبلى دولت و نظارت نماینده و یا بازرس مواجب بگیر 
وزارت کار نیست. 

اما هر سندیکالیست اصالح طلب و استخوان خرد کرده اى که عمرى به دنبال حقوق صنفى کارگران دویده باشد قطعا به این حرف ما 
اعتراض خواهد کرد. او خواهد گفت: 

"این یک واقعیت است، و شما کمونیستها هم با آن موافقید، که کارگران به تشکیالت توده اى خود نیاز دارند. کارگران نمیتوانند دندان 
روى جگر بگذارند، شاهد کاهش روزمره دستمزدشان و افزایش فشار کار و محرومیت هایشان باشند و هیچ نگویند. و یک روز صبح 
ناگهان انقالب کمونیستى کنند، حکومت کارگرى بر سر کار بیاورند و همه آنچه را که شما کمونیستها در برنامه تان آورده اید عملى 

سازند. کارگران باید بطور روزمره براى بهبود اوضاع خودشان مبارزه کنند و این محتاج تشکل هاى توده اى و صنفى کارگران است". 

بله، تا اینجاى بحث ما کمونیستها هم موافقیم... و نه فقط این، بلکه میگوییم تشکلهاى توده اى کارگران تنها ابزارى براى بهبود اوضاع 
آنها نیست، بلکه همچنین میتواند زمینه اى براى بهتر و سریعتر متشکل شدن کارگران تحت سیاست انقالبى طبقه کارگر، یعنى سیاست 
کمونیستى باشد. ما کمونیستها نه فقط اصالحات، بلکه حتى انقالب کارگرى را بدون تشکل هاى توده اى گوناگون کارگران، یعنى بدون 

تشکلهایى که میلیونها کارگر را در خود جاى بدهد عملى نمیدانیم. 
 

اما دوست سندیکالیست ما از اینجا نتیجه میگیرد که: 

"خوب اگر قرار است که تشکیالت توده اى کارگران، مثال سندیکا دنبال خواستهاى کارگران را بگیرد، باید با دولت و کارفرما طرف شود. 
دولت و کارفرما حاضر نمیشوند با تشکیالتى که رسمیت قانونى نداشته باشد، صحبت کنند. بنابراین ما باید خودمان با زبان خوش از 
آنها دعوت کنیم که خودشان در تشکیل شوراها و سندیکاهاى ما شرکت کنند. اجازه تشکیل آن را به کارگران بدهند و نماینده بفرستند 

و بر انتخابات آن نظارت کنند، تا بعد نتوانند باصطالح دبه دربیاورند و از مذاکره با نمایندگان سندیکا شانه خالى کنند"... 
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اتفاقا ما با همین نتیجه گیرى مخالفیم. به این میگویند نتیجه گیرى غلط از مقدمه چینى درست. به این میگویند دوستى خاله خرسه در 
حق کارگران. چرا؟ براى اینکه: 

و  جنبى  نتیجه  سرمایه دارى،  جامعه  در  کارگران  در زندگى  چند جزئى،  هر  بهبودى،  هر  و  اصالحات  هر  که  کنید  توجه  باید  اوال، 
فرعى مبارزه انقالبى آنهاست. اگر میخواهید دولت را به مذاکره با کارگران بکشانید، باید قدرت مستقل کارگران را در مقابل دولت و 
سرمایه داران علم کنید. هیچ دولتى، هر قدر هم که عوامفریب باشد، عالقه اى به مذاکره با کارگران حرف گوش کن و قانون طلبى که 
از پیش معلوم باشد دست به اعتصاب و تحصن و تظاهرات و عمل مستقیم نمیزنند، نخواهد داشت. خود شما چند بار شاهد بوده اید 
که دولت در مقابل کارگران شانه باال انداخته و حتى دست به تهدید و رجزخوانى زده. اما هنگامیکه نیروى مستقل متمرکز و مصمم 
کارگران را در برابر خود دیده است، وقتى با تهدید و اعتصاب سراسرى روبرو شده است، خود با سر دویده و حاضر به مذاکره با 
نمایندگان واقعى کارگران شده است. از طریق جلب رضایت دولت و کارفرما نمیتوان با آنها مبارزه کرد. کارگران باید قدرت خود را 

به آنها تحمیل کنند. 

در مورد تشکیل و رسمیت یافتن شورا و سندیکا هم همین قانون اساسى مبارزه طبقاتى حکمفرماست: اصالحات نتیجه جنبى مبارزه 
انقالبى است و هر اصالح و بهبود جزئى را نیز باید به نیروى همبستگى و رزمندگى طبقه کارگر به طبقه سرمایه دار و دولت او تحمیل 
کرد. شورا و سندیکا ابزارى براى مبارزه کارگران در جهت کسب حقوق آنهاست. حقوقى که سرمایه داران آن را غصب کرده اند و به 
زبان خوش پس نمیدهند. از طریق جلب رضایت دولت و سرمایه دار نمیتوان ابزار مبارزه علیه آنها را بوجود آورد. هیچ دولت بورژوایى 
براى کارگران شورا و سندیکاى واقعى تشکیل نمیدهد و راه انتخاب شدن نمایندگان واقعى و انقالبى کارگران را باز نمیگذارد. ما باید 
تشکل هاى توده اى و نمایندگان واقعى خود را به دولت تحمیل کنیم. ما باید به نیروى همبستگى و اتحاد خود کارگران دولت و کارفرما 
را ناگزیر کنیم که شورا و سندیکاى ما را به رسمیت بشناسند. این تنها نیروى خود ما، نیروى مبارزه متحدانه ماست که به تشکلهاى ما 

رسمیت میبخشد و نمایندگان ما را صاحب "صالحیت" میکند. 

از این گذشته کسى که به خاطر بهبود اوضاع کارگران، با دست خود پاى دولت را در امر طبقه کارگر به میان میکشد، حداکثر دوست 
مسالمت  راه  از  نیست  معلوم  آنهم  که  و جزئى،  آنى  منافع  به  را  کارگران  سراسرى  و  پایه اى  طبقاتى،  منافع  او  است.  نادان کارگران 
جویانه تا چه حد قابل دستیابى باشد، میفروشد. تمام مبارزه کارگران بر علیه سرمایه داران، مبارزه اى بر سر کوتاه کردن دست سرمایه و 
سرمایه داران از حیات اقتصادى و سیاسى کارگران است. مبارزه اى که تا ساقط کردن کل حاکمیت طبقاتى سرمایه داران بر جامعه باید 
ادامه یابد. مبارزه اى که باید به تشکیل حکومت کارگرى منجر شود. اما این دوستان کوته بین که فقط در فکر "قانونى کردن" شورا و 
سندیکا هستند، استقالل کارگران را به یک سندیکاى اصالح طلب و مورد اعتماد دولت و سرمایه داران میفروشند. وگرنه هیچ کارگر 
آینده نگر و آگاهى براى اینکه دولت فردا حاضر باشد بر سر چند درصد اضافه دستمزد با نمایندگان سندیکا صحبت کند و آنها را به 
رسمیت بشناسد، خودش امروز با دست خود پاى دولت را به امور کارگران باز نمیکند و از دولت دعوت نمیکند که بیاید و کارگران 
را مطابق میل خود سازمان بدهد و یا هر نماینده بى آزار و سر به زیر و یا حتى سازشکارى را که میخواهد از صندوق درآورد. با چنین 
شیوه اى، یعنى با مطالبه شورا و سندیکا از دولت و وزارت کار، هیچ چیز بجز سندیکاى زرد طرفدار دولت و شوراى اسالمى مجیزگوى 

جمهورى اسالمى نصیب کارگران نخواهد شد. 

اگر میخواهیم شورا و سندیکاى واقعى داشته باشیم و دولت را ناگزیر کنیم که شورا و سندیکاى ما را به رسمیت بشناسند، راهش این 
است که خودمان رأسا دست بکار ایجاد شورا و سندیکا بشویم و به دولت و کارفرما و وزارت کار هم بفهمانیم که کارگران متحد، 
کارگران همبسته، توده هاى کارگران کارخانه، این شورا و سندیکا را شورا و سندیکاى خودشان میدانند، یکپارچه از آن حمایت میکنند 
و اجازه نمیدهند مویى از سر نمایندگان و رهبران آن کم شود. اینجا هم این نیروى اتحاد و همبستگى خود کارگران است که میتواند 

دولت را به تسلیم وادارد. 

نتیجه هر نوع دخالت دولت در تشکیل شوراها و سندیکاها از پیش معلوم است. مگر بارها ندیده ایم و تجربه نکرده ایم که به نام شورا، 
جاسوسان حزب اللهى را به ما تحمیل کرده اند؟ مگر ندیده ایم و تجربه نکرده ایم که نمایندگان واقعى ما را نپذیرفته اند و یا حتى دستگیر و 
اخراج کرده اند؟ مگر ندیده ایم که حضرات وزارت کار همواره "صالحیت" کارگران کمونیست و انقالبى را رد کرده اند و جلوى انتخاب 
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شدن آنها را با هزار تقلب و دوز و کلک گرفته اند؟ آیا قرار است وضع به همین ترتیب بماند و این تجارب تکرار شود؟ 
ممکن است کسى بگوید "این کار، یعنى دعوت دولت به دخالت در تشکیل تشکلهاى کارگرى از روى ناچارى است. آخر دولت در 
مقابل کارگران دست باال دارد". البته بدون شک این هم یک عامل مؤثر در طرح این مطالبه نادرست است. اما ذهنیت "قانون طلب" 
و سندیکالیستى بخشى از کارگران نیز نقش مهمى در این مساله دارد. کافى است تجربه کارگران چاپ تهران را بیاد بیاوریم. رفقاى 
کارگر چاپ تهران پس از قیام، یعنى وقتى که کارگران کامال دست باال را داشتند، تصمیم گرفتند سندیکاى دوران شاه را منحل کنند و 
سندیکاى جدید تشکیل بدهند. نمایندگان سندیکاى قبلى مدعى شدند که مدت "قانونى" نمایندگى آنها تمام نشده و تا مرجع قانونى 
نباشد که دفاتر و اموال و پول سندیکا را تحویل بگیرد، و تا هیات مدیره جدید "قانونا" مشخص نشده باشد، کنار نخواهند رفت. جالب 
است! در شرایطى که شاه و قوانین و کل دستگاه قانون گذاریش از دست کارگران مسلح فرارى بودند، نماینده سندیکاى سلطنتى قانونى 
بودن خودش را به رخ میکشد! اما جالب تر و مایه تاسف این است که کارگران پیشرو چاپ هم به این استدالل تسلیم شدند. آنها سه ماه 
هر روز جلسه کردند تا تدارك انتخابات ببینند، در روزنامه ها اطالعیه انتخابات چاپ کردند و از وزارت کار جمهورى اسالمى دعوت 
کردند که در انتخابات شرکت کند و بر آن نظارت کند. حضرات نمایندگان "قانونى" هم در روز انتخابات مدعى شدند که خود آنها باید 
بر انتخابات نظارت کنند، زیرا مطابق "قانون" انتخابات را هیات مدیره سابق برگزار میکند. نتیجه چه شد؟ هیچ، آنها حرف خود را پیش 
بردند و مجددا هر سه نفرشان دوباره از صندوق راى سر درآوردند. کارگرانى که مسلحانه قیام کرده بودند در برابر توهمات قانون طلبانه 

خود و تالش خود براى راضى نگهداشتن وزارت کار زانو زدند و عقب نشستند. از اینگونه تجارب باید درس گرفت! 

ما کمونیستها خواهان استقالل طبقه کارگر در مبارزه ایم. ما کمونیست ها خواهان آنیم که طبقه کارگر با اتکاء به خود و نیروى مستقل 
خود براى دست یافتن به خواستهاى طبقاتى اش متشکل شود و مبارزه کند. 

ما کمونیستها میگوئیم، کارگران! تشکیل شورا و سندیکا کار خود شماست و نیازى به اجازه دولت و کارفرما و نظارت وزارت کار 
ندارد. 

ما میگوئیم، اگر همبسته و متحد از تشکیالت خود دفاع کنید، اگر خودتان اول تشکل خود، شوراى خود و سندیکاى خود را ایجاد 
کنید و به رسمیت بشناسید و در آن چون تن واحد عمل کنید، آنگاه و تنها آنگاه خواهید توانست رسمیت آن را به دولت، به هر دولتى، 

تحمیل کنید. 
ما میگوئیم، شورا و سندیکایى که دولت براى شما تشکیل دهد، حتى اگر راضى به این کار شود، شورا و سندیکاى کارگرى نخواهد 
بود. یک خیمه شب بازى سندیکایى خواهد بود که عروسک هاى آن را به شکل کارگران ساخته اند. شوراى اسالمى و سندیکاى زرد 

دولتى نتیجه چنین روشى است. 
ما میگوئیم، کارگران باید فورا و کامال مستقل از دولت دست بکار تشکیل شوراهاى واقعى خود شوند. مجمع عمومى کارخانه خود را 
تشکیل دهند، جلسات آن را منظم کنند و آن را به عنوان عالیترین ارگان تصمیم گیرى کارگران به رسمیت بشناسند و در مقابل دولت و 

کارفرما و وزارت کار قرار دهند. مجمع عمومى رسمى و منظم اولین رکن شوراى واقعى است. 
ما میگوئیم، کارگران باید همبسته و متحد اعالم کنند که دولت به هیچ وجه حق ندارد در تشکیل شوراها و سندیکاهاى کارگران دخالت 

کند. دولت باید هر نماینده و هر تشکلى را که کارگران به اراده خود انتخاب و ایجاد کرده اند به رسمیت بشناسد. 

ما کمونیستها میگوئیم طبقه کارگر تنها به نیروى خود آزاد میشود. کارگران باید در تشکلهاى مستقل خود و در راس همه در حزب 
سیاسى خود، در حزب کمونیست، متحد و متشکل شوند و مبارزه انقالبى خود را براى برچیدن کل نظام سرمایه دارى شدت بخشند. 
هر اصالح جزئى و هر بهبود کوچک در اوضاع کارگران نتیجه جانبى این مبارزه انقالبى خواهد بود. کارگران هر گاه از مبارزه انقالبى 

دست بکشند، از اصالحات و بهبود نسبى اوضاع هم بى نصیب خواهند ماند. 
کارگران! تشکیل شوراها و تشکلهاى کارگرى امر خود شماست. اینها را از دولت تقاضا نکنید و منتظر اجازه و نظارت دولت نشوید. 
بر عکس، اعالم کنید که دولت حق هیچگونه دخالتى در این امر ندارد و باید تشکل هاى توده اى کارگران را بى هیچ قید و شرط به 

رسمیت بشناسد. 
مبارزه مستقل و اتکاء به نیروى توده هاى کارگر تنها راه پیروزى است. 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 3 -  30 آذر 1362( 8 دسامبر 1983)
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حوزه ها و مبارزات جارى کارگران

مقدمه کمونیست:
آنچه میخوانید متن مصاحبه اى است که اخیرا صداى حزب کمونیست ایران با رفیق منصور حکمت انجام داده است. در این 
مصاحبه درباره شیوه دخالت حوزه ها در مبارزات جارى کارگران و ملزومات رهبرى این مبارزات نکات جدیدى مطرح شده 
آینده  شماره هاى  در  دیدیم.  ضرورى  و  مفید  باره داشته ایم،  این  در  تاکنون  که  مقاالتى  ادامه  در  را  آن  چاپ  ما  اینرو  از  است، 
کمونیست جنبه هاى مختلف سبک کار حوزه ها در زمینه دخالت عملى در مبارزات کارگرى و مشخصا، همانطور که در این مصاحبه 

نیز اشاره شده است، جایگاه فعالیت علنى در هدایت این مبارزات را بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد. 

***
مجرى برنامه: بیشترین رهنمودهاى ما در این دوره خطاب به رفقا و فعالین حزب در شهر حول محور ایجاد حوزه هاى حزبى 
در محیط زیست و کار کارگران و زحمتکشان، و ایجاد و گسترش تشکیالت حوزه اى حزب در میان کارگران دور مى زده است. 
در عین حال شاهدیم که طى همین دوره مبارزات و اعتراضات کارگرى به اشکال مختلف جریان داشته و دارد. سیاست ما مبنى 
بر گسترش و تحکیم تشکیالت حزب چه ارتباطى با این مبارزات و اعتراضات و امر رهبرى این مبارزات پیدا میکند؟ به عبارت 
دیگر، ما تا چه حد و در چه اشکالى در امر رهبرى این اعتراضات فعال میشویم و آیا دخالت در رهبرى این مبارزات با هدف 

دوره اى ما براى تحکیم و گسترش تشکیالت حزبى در میان کارگران در تقابل قرار نمیگیرند؟ 

رفقاى ما در شهرهاى مختلف ایران است گسترش  حکمت: همانطور که گفتید مهمترین وظیفه اى که امروز بر عهده  منصور 
تشکیالت حوزه اى حزب در میان کارگران آگاه و پیشروست. یعنى متشکل کردن آگاه ترین و پیشروترین کارگران در حوزه هاى 
حزبى در کارخانه ها و محالت. این براى ما اولویت تعیین کننده دارد و اهمیت آن را هم به طرق مختلف قبال از طریق نشریات 
و رادیوهاى حزب توضیح داده ایم. اما سؤالى که شما مطرح میکنید هم بسیار جدى است. سؤال اینست که چه رابطه اى بین 
این وظیفه پایه اى ما با امر دخالت کردن فعال در رهبرى مبارزات و اعتراضات موجود کارگران برقرار میشود. آیا سازمان دادن 
تشکیالت حوزه اى حزب در بین کارگران در تقابل با پرداختن به مبارزات جارى، بخصوص قرار گرفتن در موضع رهبرى این 
مبارزات است؟ یعنى آیا باید بین این دو یکى را انتخاب کرد؟ آیا پرداختن به یکى مستلزم دست کشیدن از دیگرى است؟ و اگر 
اینطور نیست، رفقاى ما به چه اشکالى میتوانند ضمن ادامه فعالیت پایه اى خود، در عین حال برخورد فعالى هم به مبارزات جارى 

کارگرى داشته باشند؟ 

تا آنجایى که مساله به حزب کمونیست ایران به عنوان یک کل، یک مجموعه، مربوط میشود، نه تنها تقابلى در کار نیست، بلکه 
سازماندهى حزبى و حوزه اى و دخالت در امر رهبرى مبارزات جارى و موجود کارگرى، اساسا الزم و ملزوم یکدیگرند. ما بارها 
گفته ایم که رشد تشکیالت حزب در میان کارگران، ازدیاد و گسترش حوزه هاى حزبى، شرط الزم شکل گرفتن یک رهبرى انقالبى 
و ادامه کار در بین کارگران است. بدون تشکیالت حزبى دخالت در رهبرى مبارزات اقتصادى و اعتراضى کارگران اصوال مقدور 
نیست و هر گامى که رفقاى ما در گسترش تشکیالت حوزه اى حزب برمیدارند ما را بطور واقعى گامها به تأمین این رهبرى و 
تقویت و گسترش مبارزات اعتراضى کارگرى نزدیک تر میکند. از طرف دیگر نفس دخالت در هدایت مبارزات جارى هم خود 
نقش بسیار مهمى در گسترش تشکیالت حزبى در میان کارگران دارد. نمیتوان حزب کمونیستى را تصور کرد که نسبت به مسائل 
موجود و مبارزات جارى کارگران، که توده کارگران و پیشروان آنها را در مقیاس هزاران نفر به خود مشغول میکند، بى تفاوت باشد 
و انتظار هم داشته باشد که سازمان حزبى اش به سرعت گسترش پیدا کند. حزب ما باید حزب متشکل کننده کارگران پیشرو باشد. 
باید حزبى باشد که ضمن تالش براى متشکل کردن کارگران آگاه بر مبناى منافع پایه اى و طبقاتى، به مشغله مبارزاتى جارى آنها 
نیز پاسخگو باشد. هیچ حزبى در جدائى از مبارزه و اعتراض واقعا موجود در جامعه ساخته نمیشود. بنابراین روشن است که کل 
حزب، یعنى حزب به عنوان یک کل، باید هم پیکره سازمانى خود را گسترش بدهد و هم در نقش رهبر مبارزات کارگرى ظاهر 
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شود. و همانطور که گفتم این دو وجه، مکمل و الزم و ملزوم یکدیگر هستند. 

اما آنچه درباره کل حزب، یا به عبارت بهتر، حزب به عنوان یک مجموعه، صدق میکند، الزاما درباره هر جزء و اندام حزب صدق 
نمیکند. آنچه که براى کل حزب درست است، الزاما به همان صورت و با همان بیان براى یک حوزه حزب در محیط کارگرى 
درست نیست. اگر سازماندهى حوزه هاى حزبى از یکسو، و رهبرى مبارزات جارى از سوى دیگر، اجزاء مکمل سیاست حزب 

هستند، وقتى به عملکرد حوزه هاى پایه میرسیم، اینها دیگر بطور واقعى ممکن است در دوره هائى با هم تقابل پیدا کنند. 

ممکن است رفیقى بپرسد که آیا واقعا ممکن است تالش براى در دست گرفتن رهبرى یک اعتصاب، شرکت فعال در هدایت 
یک تحصن، به کار پایه اى حوزه هاى ما لطمه بزند؟ بله، متاسفانه در شرایط کنونى این کامال ممکن است. چون دخالت در رهبرى 
مبارزات جارى کارگرى نیازمند بوجود آوردن ملزوماتى است که حوزه هاى ما الزاما از آن برخوردار نیستند. آن کسى که میخواهد 
بطور واقعى خالء رهبر را در حرکات اعتراضى موجود کارگران پر کند، باید قبل از هر چیز به فکر فراهم کردن این ملزومات 
باشد. ما حوزه هائى نمیخواهیم که یکبار در یک اعتصاب خوش بدرخشند و بعد صحنه را براى مدت طوالنى خالى کنند. ما 
میخواهیم یک تشکیالت حزبى، متشکل از حوزه هاى در بر گیرنده کارگران کمونیست درست کنیم که بطور ادامه کارى رابطه 
حزب و طبقه را برقرار نگهدارد. بطور ادامه کارى رهبرى قاطع، انقالبى و هوشمندى براى بحثهاى مختلف جنبش کارگرى باشد. 
بطور ادامه کارى مبارزات جارى را به عرصه اى براى جلب پیشروترین و آگاه ترین کارگران به حزب تبدیل کند و بطور ادامه کارى 
قدرت کارگران را در مبارزه سیاسى و اقتصادى افزایش بدهد. خالصه کنم حزب ما باید بتواند نه فقط رهبر و سازمانده جنبش 
طبقه کارگر براى سوسیالیسم، بلکه همچنین اصولى ترین و قاطع ترین رهبر در مبارزاتى باشد که کارگران بطور روزمره براى بهبود 
شرایط کار و زندگى شان در همین نظام موجود به آن دست میزنند. بنابراین طبیعى است که ما در این دوره الویت خودمان را این 
قرار بدهیم که چنین تشکل ادامه کارى از کارگران کمونیست را بوجود بیاوریم. و همین را هم مبناى دخالت جدى و فعال در امر 

رهبرى مبارزات جارى کارگران بدانیم. 

به هر حال اگر بخواهم حرفم را خالصه کنم باید بگویم که اوال ما به عنوان یک حزب هیچگاه امر گسترش و تحکیم تشکیالت 
حزب در بین کارگران را از امر مبارزات جارى اعتراضى کارگران جدا نکرده ایم. ما رابطه این دو مساله را دقیقا میدانیم و در دیدگاه 
عمومى و سیاسى خودمان هیچ تقابل و تناقضى بین این دو امر، بین این دو وظیفه نمیبینیم. ثانیا از لحاظ سیاسى نحوه و هدف 
دخالت ما، باز به عنوان یک حزب، در امر رهبرى مبارزات جارى روشن بوده است. و اگر در مواردى کمبود داریم میدانیم که 
باید روى آن کار کنیم. میدانیم دخالت ما در مبارزات جارى باید به چه چیزى منجر شود. به گسترش پیوند سیاسى و تشکیالتى 
حزب و طبقه، به استحکام و پیشروى خود جنبش اعتراضى و به روى آورى بخش هر چه بیشترى از کارگران به مبارزه و تشکل 
بطور کلى و تشکل حزبى به طور اخص. اما آنجا مساله پیچیده میشود که ما به مساله رابطه حوزه ها، یعنى اجزاء معینى از حزب با 
مبارزات جارى میرسیم. آنهم در مقطع معینى که شالوده تشکیالتى حزب محکم و به اندازه کافى گسترده نیست. اینجا ما میگوئیم 
که تا آنجا که به کار حوزه مربوط میشود دخالت در رهبرى مبارزات جارى دیگر به این سادگى نیست، بلکه نیازمند بوجود آوردن 

مقدمات و ملزوماتى است که در دنیاى واقعى این دخالت را ممکن بکند. این ملزومات را باید بطور جدى بوجود آورد. 

مجرى برنامه: این ملزومات کدامند، حوزه هاى ما باید چه زمینه هائى را فراهم کنند، تا عمال قادر به دخالت فعال در رهبرى 
مبارزات جارى کارگرى باشند؟ 

منصور حکمت: ما قبال هم، چه در مقاالت نشریه کمونیست و چه از طریق رادیو و همینطور در درون حزب، تا حدود زیادى 
به این مسائل اشاره کرده ایم. من فهرست وار به رئوس آنچه گفته ایم اشاره میکنم و بعد به یک نکته کمابیش جدید، که به نظر من 

اهمیت تعیین کننده اى در پیشرفت کار حوزه ها در این زمینه دارد مى پردازم. 

باید  ما  است.  مبارزات  این  در  خط مشى سیاسى  و  سیاست  داشتن  کارگرى،  مبارزات  رهبر  عنوان  به  شدن  ظاهر  شرط  اولین 
تاکتیک هاى خودمان را در قبال مسائل مختلف جنبش کارگرى روشن کرده باشیم، شعارهایمان را تعیین کرده باشیم، دورنما و افق 
این مبارزات و توان بالفعل و بالقوه هر آکسیون اعتراضى را بشناسیم و باالخره رابطه مبارزات موجود، یعنى مبارزاتى که به هر حال 
براى اصالحاتى در وضع کارگران و یا محیط سیاسى و اقتصادى جامعه است، را با مبارزه انقالبى کارگران کمونیست براى رهائى 
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قطعى درك کنیم و در جزئیات معنى کنیم. ما در مبارزات جارى بى خط نیستیم، ما جریانى نیستیم که دلش را به این خوش کند 
که در اعتراضات کارگرى شرکت میکند. ما سیاست معین و پیگیرى را در این مبارزات دنبال میکنیم. آگاه کردن کارگران به منافع 
واقعى خود، تصحیح شعارها و اهداف این مبارزات، گسترش تشکل پذیرى بطور کلى و سازمانیابى کمونیستى بطور اخص در بین 
کارگران، باال بردن اعتماد به نفس مبارزاتى و روحیه مبارزاتى کارگران از طریق گرفتن خواسته هاى برحق شان و بهبود واقعى شرایط 
کار و زیست کارگران، دنبال کردن این اهداف است که ما را از تریدیونیونیست ها و اکونومیست ها متمایز میکند. بنابراین قبل از 
هر چیز حزب به طور کلى و حوزه ها به مثابه اجزاء و سلولهاى پایه اى حزب باید بینش و شناخت الزم براى رهبرى مبارزات را 
داشته باشند. و در این امر چنان محکم باشندکه آنها باشند که مبارزات را رهبرى میکنند و نه موج آکسیونها که آنها را به دنبال خود 
میکشد. بعالوه دخالت در مبارزات جارى مستلزم آنست که رفقاى ما که از نزدیک با این مبارزات در تماسند روى مسائل عملى تر 
رهبرى مبارزه صاحبنظر باشند. تجارب الزم را کسب کرده باشند تا بتوانند نقش خود را بطور جدى بازى کنند. در زمینه ملزومات 
سیاسى ما کمترین اشکاالت را داریم. این عرصه اى است که با توجه به وجود برنامه حزب، مطالبات حداقل حزب، شعارها و 

قطعنامه هاى تاکتیکى حزب، بیشتر روى آن کار شده است و در آینده هم مانع خاصى براى تدقیق بیشتر آنها وجود ندارد. 

اما ملزومات عملى و تشکیالتى را فراهم کردن، امروز براى ما کار دشوارترى است و به صرف انرژى زیادترى نیاز دارد. ما قبال 
در مقاالتى نظیر - - آکسیونیسم در حوزه هاى کم نفوذ، محافل ترویج کارگرى، و دیگر مقاالت نشریات و برنامه هاى رادیو به 
بخش زیادى از این ملزومات اشاره کرده ایم. آن واحد تشکیالتى کمونیستى که میخواهد در موضع رهبرى مبارزات جارى قرار 
گیرد باید اوال بتواند ادامه کارى فعالیت پایه اى خود را تضمین کرده باشد (که به این نکته بعدا بیشتر میپردازم)، باید نفوذ خود را 
در بین کارگران حوزه فعالین خود به حد کافى گسترش داده باشد و به اشکال مختلف توسط کارگران متشکل احاطه شده باشد. 
باید بطور واقعى بتواند با پیشروترین کارگران و رهبران عملى جنبش هاى اعتراضى در تماس باشد. بخشى از این رفقا را حداقل 
در صفوف خود داشته باشد و الاقل نفوذ معنوى و سیاسى معینى در میان دیگر رهبران عملى کارگران که هنوز به حزب نپیوسته اند 
داشته باشد. حوزه کمونیستى باید بطور واقعى قادر باشد افکار و اعمال کارگران را در طول مبارزه و آکسیون تحت تاثیر جدى 
قرار بدهد و هدایت کند. در جنبش کارگرى هیچ نفوذ و اعتبارى بسادگى و سهولت بدست نمیآید. رهبرى را نمیتوان قاپ زد، 
بلکه باید کسب کرد و این مستلزم کار پایه اى سیاسى ترویجى و تشکیالتى جدى اى در میان کارگران است. همانطور که گفتم ما 
اینها را قبال در جزئیات بیشترى شکافته ایم. نکته مهمى که من در اینجا اضافه میکنم مساله کار علنى، عناصر علنى کار و وابستگى 
قطعى رهبرى آکسیون هاى کارگرى به این امور است. این مساله اى است که در گذشته ما کمتر راجع به آن صحبت کرده ایم و 

سعى میکنیم در آینده نزدیک بیشتر براى رفقا تشریح کنیم. 

مساله این است که رهبرى صرفا مخفیانه مبارزات کارگرى ممکن نیست. هر آکسیون، مثال اعتصاب، تحصن و غیره، حرکتى است 
که به هر حال بیانگر مقاومت و مبارزه علنى بخش هاى وسیعى از کارگران در برابر سرمایه و کارفرما و دولت است. هر قدر هم 
که یک اعتصاب توسط یک مرکز مخفى هدایت شود، باز هم اعتصاب به عنوان یک عمل مستقیم کارگران نیازمند رهبرى در 
صحنه علنى است. بسیج کردن کارگران، تعیین و تصحیح شعارها در روز آکسیون، خنثى کردن تبلیغات و توطئه هاى ُعّمال دولت 
و کارفرما، مذاکره، انتخاب نماینده و غیره، به هر حال به وجود رهبران و ُمبلغین علنى نیاز دارد. هیچ عمل توده اى بدون تکمیل 
کمونیستى  مخفى  حوزه  چگونه  که  سر اینست  بر  بحث  تمام  نیست.  ممکن  علنى  هدفمند  فعالیت  با  کمونیستى  مخفى  فعالیت 
میتواند در روزهاى آکسیون رهبر باشد. رهبرى اى که مستلزم دخالت فعال علنى است. اگر این توانائى و این قدرت در ما نباشد، 
یعنى اگر نتوانیم به درستى فعالیت مخفى را با اقدامات علنى الزم تلفیق کنیم صحبتى از دخالت فعال در رهبرى مبارزات جارى 

هم نمیتواند در میان باشد. 

اما کار علنى عرصه اى است که تا به حال کمتر به آن پرداخته ایم و گوشه و زوایه هاى آن را کمتر روشن کرده ایم. کال مقوله ُمبّلغ 
علنى کار حزبى، یعنى کسى که رأسا در آکسیون در پیشاپیش صفوف کارگران قرار میگیرد و آنها را هدایت میکند، در جنبش ما و 
در حزب ما کمتر شناخته شده است. اگر دقت کنید فعالترین سخنوران کارگرى، مبلغین صاحب نفوذ و رهبران عملى را در صف 
اکونومیست ها و تردیونیونیست ها پیدا میکنید، ما باید این عقب ماندگى را جبران کنیم. تنها هنگامى بطور جدى به مساله رهبرى 
آکسیون هاى کارگرى نزدیک شده ایم که حوزه هاى حزبى ما توانسته باشند به قلمرو کمتر شناخته شده فعالیت علنى کمونیستى 

گام بگذارند. 
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این یک بحث سبک کارى است. رابطه حوزه مخفى با عناصر علنى کار چیست؟ این عناصر چگونه به حوزه ها مربوطند و چگونه 
از حوزه خط میگیرند و توسط حوزه هدایت میشوند؟ اطالعات این عناصر مخفى کار از حوزه مخفى و روابط آن چقدر است؟ 
چگونه میتوان کارى کرد که فعالیت علنى رفیق حزبى ما امنیت و ادامه کارى حوزه و شبکه مخفى ما را به خطر نیاندازد؟ خود ُمبلغ 
علنى را چگونه میتوان حفظ کرد و امنیتش را تضمین کرد؟ ُمبلغ و فعال علنى ما چگونه میتواند بى آنکه الزاما هویت و تعلق حزبى 
خود را فاش نماید -  که تا وقتى اختناق تا این حد شدید است عمدتا ناگزیر از مخفى نگاه داشتن هویت خود است  - مواضع 
و سیاست ها و شعارهاى حزب را در روز آکسیون به کرسى بنشاند؟ بطور کلى مبلغین و فعالین علنى خود را در چه محیطى پیدا 
میکنیم؟ چگونه آنها را به عضویت حزب در میآوریم؟ و چه رابطه اى بین حوزه هاى مخفى و این ُمبلغین علنى کار برقرار میکنیم؟ 
پاسخ این سؤاالت را باید داشت و ما سعى میکنیم اینها را در آینده نزدیک روشن کنیم. به هر رو در این فرصت کوتاه تأکید میکنم 
که عالوه بر ملزوماتى که قبال گفته ایم، باید این قلمرو فعالیت را هم بدرستى بشناسیم و خود را از این لحاظ هم محکم و آماده 
کنیم. تلفیق کار مخفى و علنى به معناى علنى کارى و مخفى کارى توأم همه اعضاى حوزه و روابط پیرامونى آنها نیست بلکه عمدتا 
به معنى ایجاد رابطه اى محکم و مناسب میان فعالین مخفى و فعالین علنى کار است. امروز کمتر حوزه ماست که مدعى باشد از 
امکان آژیتاسیون علنى به شیوه اى ادامه کار برخوردار است، مدعى باشد که عناصر علنى و رهبران عملى اى را، بدون آنکه آنها را 
از این قلمرو فعالیت حیاتى محروم کرده باشد و بیرون کشیده باشد، یعنى بدون آنکه آنها را به فعال" مخفى" تبدیل کرده باشد به 

عضویت حزب درآورده و فعالیت آنها را تحت سیاست و خط مشى و رهبرى حزب قرار داده است. 

حزب ما یک حزب مخفى است. این الزمه فعالیت حزبى است که در دل اختناق بورژوائى و در برابر توحش بورژوازى فعالیت 
میکند. کمونیستها همواره، مگر در شرایط استثنائى، در چنین شرایطى فعالیت میکنند. اما این به آن معنى نیست که قلمرو کار 
علنى و الجرم قلمرو رهبرى عملى آکسیون ها را به رفرمیست ها و تریدیونیونیست ها بسپارند. اگر امروز عمال چنین است، این 
نقطه ضعف ماست. ما باید پدیده اى به اسم آژیتاتور کمونیست علنى کار، رهبران عملى جنبش هاى کارگرى که به عضویت حزب 

درآمده اند، را بشناسیم و در فعالیت حزبى خود براى اینگونه رفقا جاى واقعى شان را باز کنیم. 

توجه کنید که اینجا صحبت بر سر علنى کردن یکى دو نفر از اعضاى حوزه ها نیست، صحبت بر سر جذب رهبران پرشور جنبش 
کارگرى، سخنوران کارگرى و کارگران صاحب نفوذ به تشکل یابى در حزب، با حفظ نقش علنى پیشین آنهاست، یعنى نقش علنى، 
نقش ُمبلغ توده اى و نقش رهبر. این مستلزم برقرارى رابطه اى ظریف و فکر شده میان تشکیالت مخفى حزب با عناصر علنى است. 
این یکى از مهمترین ملزومات دخالت ما در آکسیون هاست. آکسیونهائى که همانطور که گفتم بدون رهبرى علنى وجود خارجى 
پیدا نمیکند و هدایت نمیشود. این را باید با کار صبورانه و آگاهانه فراهم کرد. مادام که چنین نیست، یعنى مادام که حوزه مخفى ما 
ناگزیر است یا براى ادامه کارى خود، که گفتیم در اولویت است، از ایفاى نقش پیشتاز در روز آکسیون چشم بپوشد، یا با جهیدن 
به صف مقدم آکسیون تمام دستاوردهاى کنونى اش را به مخاطره بیاندازد، ما با تناقضى که در سؤال قبل گفتید روبرو خواهیم بود. 
اما آن زمان که شبکه مخفى تشکیالتى ما، به شیوه اى اصولى و حساب شده و منظم و با محاسبه کلیه جنبه هاى امنیتى، به عناصر 
علنى کارى که توانائى هدایت توده هاى کارگر را در روزهاى آکسیون دارند، متصل باشد، یعنى آن زمان که تشکیالت مخفى ما 
بتواند وجود آژیتاتور علنى را در سیستم خود جا بیندازد و هضم کند، آنگاه ما بطور واقعى آماده ایم تا در مبارزات جارى کارگران، 

بمثابه رهبر، ظاهر بشویم. 

همانطور که گفتم این بحث ها را تدریجا با رفقا در میان خواهیم گذاشت. من صرفا خواستم توجه رفقا را به این امر جلب کنم و 
امیدوارم در نامه هاى خودشان به ما به این مسأله هم بپردازند. بحث تفصیلى را باید بعدا مطرح کرد. اما با اجازه شما من از این 

فرصت استفاده میکنم و چند کلمه اى هم راجع به همین رفقاى علنى کار اضافه میکنم. 

فعالین علنى کار به این صورت بدست نمیآیند که مثال این یا آن رفیق در حوزه و یا پیرامون آن به دستور حزب نقش دخالت علنى 
در آکسیون را بر عهده بگیرد. ُمبلغ علنى و رهبر عملى تا حدود زیادى محصول خود مبارزات و اعتراضات کارگران است. کارگران 
پرشور، معترض و سخنورى که در اعتصابات به قول معروف رو میآیند، در میان کارگران نفوذ کالم پیدا میکنند و عمال ظرفیت هاى 
رهبرى عملى را از خود بروز میدهند، زائیده نفس اعتراض طبقه کارگر علیه بورژوازى و سرمایه هستند. جنبش کارگرى بطور 
طبیعى این عناصر را در دل خود میپروراند و به جلوى صف خود میراند. البته در غیاب یک تشکیالت حزبى و با درك سیاسى 
تئوریک نازل، این دسته از رهبران عملى یا جذب ایده هاى رفرمیستى و تریدیونیونى میشوند، و یا در صورتى که حتى خود را 
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کمونیست هم بدانند، از تشکل پذیرى با حزب مخفى ابا دارند. تجربه جنبش پوپولیستى هم این هراس آنها را موّجه کرده است. 
آنها نگرانند که پیوستن شان به حزب سیاسى موجب کنار کشیده شدنشان از این عرصه فعالیت باشد. بعالوه مضمون فعالیت این 
دسته از رفقا در غیاب ارتباط و تعلق حزبى در موارد زیادى محدود به تبلیغ و عملکرد رفرمیستى و رهبرى عملى مبارزه در همان 
محدوده خودبخودى است. کار اینها گسسته و بى هرف و تأثیراتشان زودگذر است. اما وقتى همین ُمبلغین به حزب بپیوندند، 
مضمون فعالیتشان متحول خواهد شد، از لحاظ سیاسى و تئوریک عمیق تر خواهد شد و تبدیل به مهره هاى حیاتى اى براى تشکل 

دادن به جنبش سوسیالیستى طبقه و اِعمال رهبرى کمونیستى بر جنبش کارگرى خواهند شد. 

ما باید آگاه ترین و پیشروترین این رهبران عملى را به صفوف حزب جلب کنیم. اما شرط الزم این امر، اگر نخواهیم نقض غرض 
کرده باشیم، این است که پس از پیوستن به حزب و کار تحت رهبرى کمیته هاى حزبى نیز، این رفقا بتوانند اوال نقش علنى خود 
را به عنوان رهبر و ُمبلغ بازى کنند، و ثانیا فعالیت این رفقا ادامه کارى حوزه حزب را به مخاطره نیاندازد. همانطور که فعالیت 
حوزه حزب نباید امنیت و ادامه کارى این رفقا را به مخاطره بیاندازد. بنابراین باید رابطه ویژه و ظریفى میان این دسته از رفقا با 
حوزه هاى مخفى برقرار شود. ما باید همانطور که درباره وجوه دیگر سبک کار حوزه ها با دقت و تعّمق کار کردیم، جزئیات را 
براى خودمان روشن کردیم و نقشه خودمان را بر این تحلیل ها استوار کردیم، در تعریف نقش عناصر علنى در حزب هم دقیق 
بشویم و جنبه هاى مختلف این فعالیت و این نوع رابطه را بشناسیم و بیاموزیم. من تصور میکنم در ماههاى آینده، پس از این که 
با تفصیل بیشترى درباره این وجه فعالیت سخن گفتیم، در موقعیت بهترى در تحلیل رابطه حوزه هاى حزبى و مبارزات جارى 

کارگران خواهیم بود. رفقا منتظر مطالب بعدى ما باشند. ما هم منتظر اظهار نظرهاى رفقا هستیم. 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 16  - 30 بهمن 1363( 6 فوریه 1985)
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باز هم درباره 

راه کارگر و آوارگان افغانى 

نشریه راه کارگر شماره 6 نوشته اى در پاسخ مقاله ما" راه کارگر و مهاجرین افغانى" کمونیست شماره 9، به چاپ رسانده که ظاهرا 
قرار است نقش یک "تصحیح و پوزش "را بازى کند. (این مقاله عینا در ریگاى کریکار  شماره 14، ارگان کمیته کردستان این 
سازمان نقل شده است). "راه کارگر" ارگان مرکزى این سازمان، به ما پرخاش میکند که گویا از روى "هیسترى ضد شوروى" مان 
"اشتباه" کوچکى را بیش از حد بزرگ کردیم. بقول ارگان مرکزى "رفقاى تهران و قزوین" راه کارگر اشتباه کرده اند چنان موضعى 
را در برابر افغانى ها گرفته اند و ظاهرا در یک تماس با خود این واحدها این موضعگیرى مورد انتقاد قرار گرفته و به آنها تذکر 

داده شده است که شووینیست نباشند. آنها هم پذیرفته اند و مساله به خیر و خوشى تمام شده است. 
راه کارگر سپس ادامه میدهد: "همچنین در شماره یک راه کارگر (فروردین 1363) ضمن نقل خبر یاد شده از پیک کارگران 
فریب  اثر  بر  هستند  داخلى افغانستان  جنگ  قربانى  که  آواره  افغانى  هزار  صدها  اکنون  هم   ..." که  شده  قزوین، یادآور  واحد 
به  بلکه اساسا  شووینیست،  موضع  نه از  باید  ما  مردم  میبرند...  بسر  ما  در میهن  گشته اند،  آواره  میهن شان  از  داخلى  جنگ  و 
اند،  گذاشته  آنها  براى  اسالمى  حکومت  و  افغانى  و مرتجعین  آمریکا  امپریالیسم  که  دامى  از  افغانى  زحمتکشان  رهایى  خاطر 
خواهان بازگشت این زحمتکشان به میهن شان و براى مبارزه علیه نیروهاى مرتجع و بخاطر یک افغانستان دمکراتیک باشند.. .". 

اما توجه به این یادآورى براى حضرات (یعنى نشریه کمونیست) صرف نداشته است". 

اما مشکل راه کارگر این است که این "یادآورى ارگان مرکزى" در واقع عذر بدتر از گناه است. ارگان مرکزى تنها دارد به جوان هاى 
خام و بى تجربه واحد قزوین راه و چاه ظریف تر سخن گفتن را مى آموزد، وگرنه موضع هر دو یکى است. از قرار معلوم بحث بر 
سر اینست که مردم ما "از چه موضعى" باید "خواهان بازگرداندن" اجبارى افغانى ها به "میهن شان" باشند. از موضع شووینیستى؟ 
خدا نکند! بلکه این موضع که این مردم آواره بروند در کشور خودشان مبارزه کنند! راه کارگر میتواند از هواداران آواره خودش 
در پاکستان و فرانسه بپرسد که اگر فردا جماعتى با همان روح واالى انترناسیونالیستى ارگان مرکزى، جلوى کاخ ضیاء الحق و 
یا میتران جمع شوند و خواهان بازگرداندن آوارگان ایرانى به "میهن شان" بشوند (صد البته "نه از موضع شووینیستى"، بلکه براى 
اینکه اینها بروند در کشور خودشان مبارزه کنند!)، چه احساسى به آنها دست خواهد داد، انزجار؟، نام این جماعت را چه خواهند 
گذاشت، فاشیست؟ ما هم چیزى جز این احساس و این لقب را در برابر مقاله مربوطه پیک کارگران و امروز در برابر خود ارگان 
مرکزى بیان نکرده ایم و نمیکنیم. فراموش نکنید، فحش چیزى است که در مورد موصوف صدق نکند، بیان و توصیف علمى یک 

واقعیت زننده، دشنام نیست. 

نکات دیگرى نیز در این "تصحیح و پوزش" راه کارگر هست. از جمله اینکه گفته ما مبنى بر اینکه در مطالبات کارگران نشانى از 
ملیت کسانى که باید از آن بهره مند شوند (بومى یا مهاجر) وجود ندارد، فقط با یک عبارت ُکال مخملى مآبانه "بر منکرش لعنت"! 
بدرقه میشود که باالخره معلوم نمى شود جناب راه کارگر با این گفته موافق است یا مخالف! یا در برابر این گفته ما که کارگران 
ایران باید در قبال کارگران مهاجر افغانى همان نقش سازماندهنده و آگاه گرانه اى را ایفاء کنند که کارگران روسیه در آغاز قرن در 
برابر کارگران مهاجر ایرانى انجام دادند، ما فقط با این "ردیه" حکیمانه و خیلى "غیرهیستریک" مواجه میشویم که "آفرین به این 
شور و شعور انترناسیونالیستى!" و البد غایت این انترناسیونالیسم اینست که هواداران راه کارگر، البته "نه از موضع شووینیستى" 
و کامال مستقل از جمهورى اسالمى، افغانى ها را بار کامیون کنند و آن طرف مرز تحویل پاسگاه هاى "دولت انقالبى افغانستان" 
بدهند. راه کارگر در حاشیه تلویحا موضع حمایت آشکار خود از دولت افغانستان را هم در انتقاد از خودِ رندانه اش تعدیل میکند 
و اعالم میدارد این حکومت مطلوب راه کارگر نیست. راه کارگر در مقابل علیه" پول پوتیسم" آتى هشدار میدهد. او میکوشد، تا 
درست مانند یک عوامفریب بورژوا-  لیبرال و بورژوا-  سلطنت طلب، کامبوج را به کمونیسم و کمونیستها بچسباند. این ممکن 
است زیر دل تجار "ملى" میهن عزیز راه کارگر را خالى کند، اما بعید است سر سوزنى از طرف هیچ انسانى که حداقلى درباره 
کمونیسم و حزب کمونیست بداند جدى گرفته شود. به هر رو "پول پوتیسم" ما یک فرضیه راه کارگر است، اما دفاع راه کارگر 
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از "دولت انقالبى افغانستان" نقل قول مستقیم ما از اسناد این سازمان بود. آرشیو کمونیست تکمیل است و ما آماده ایم تا هر کس 
بخواهد یک فتوکپى از نشریه پیک کارگر مزبور را مجانا برایش ارسال کنیم. 

و باالخره راه کارگر به خیال خود نمونه اى هم از نقض انترناسیونالیسم توسط ما رو میکند. به روایت ارگان مرکزى سه نفر از 
فعالین اعزامى راه کارگر از تهران به کردستان حین پیشروى نیروهاى جمهورى اسالمى در یکى از مناطق روستایى با واحدى از 
پیشمرگان ما روبرو میشوند و درخواست پناه و کمک مى کنند، و بنابر ادعاى راه کارگر، ما بعد از مدتى آواره کردن آنها، در منطقه 
خطر رهایشان میکنیم. راه کارگر سپس فریاد میزند: "ما در مورد انترناسیونالیسم حضرات هیچ توهمى نداریم، بنابراین میگوئیم 
ارزانى خودتان باد". اوال به فرض اینکه این ماجرا صحت میداشت، باز هم ما ربط آنرا به انترناسیونالیسم درك نمیکردیم (شاید 
اینکه سه "فارس" از عده اى "کرد" کمک خواسته اند مساله را به انترناسیونالیسم مربوط میکند!) ثانیا، این مساله صحت ندارد. این 
روش ما در کردستان نیست. و این را هر کسى که کوچکترین تماسى با واحدها و مقرهاى ما در کردستان داشته باشد به خوبى 
دریافته است. از این رو رفقاى ما در کومه له حضورا از کمیته کردستان راه کارگر توضیح خواستند و در پاسخ، کمیته کردستان 
راه کارگر شفاها از چنین واقعه اى اظهار بى اطالعى میکند! معلوم نیست کسى که تصمیم به تجدید چاپ مقاله ارگان مرکزى 
میگیرد چرا تا این حد استقالل شخصیت و پرنسیپ سیاسى ندارد که دو خط هم بعنوان توضیح کمیته کردستان به این سناریوى 
خیالى مرکزیت خود اضافه کند. معلوم نیست مرکزیت چگونه چنین داستانى را از خود در آورده است، و باالخره معلوم نیست 
(یا در واقع خوب هم معلوم است) که این چه نوع مرکزیت و چه سنت تشکیالتى اى است که با رو شدن مواضع اپورتونیستى 
سازمان، بار مساله را بردوش واحد از همه جا بى خبر قزوین خراب میکند و از قول کمیته کردستان خود شکوائیه مینویسد! 

کمونیست شماره 18 -  30 فروردین 1364( 6 آوریل 1985)



91

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

مجاهد در فاز فکاهى 

با اطالعیه اخیر دفتر سیاسى و کمیته مرکزى مجاهدین خلق در مورد "حماسه ازدواج مسعود و مریم"، "شجره طیبه مجاهد" وارد 
فاز جدیدى از حیات خود شده است. مرحله اى که جز "فاز فکاهى -  تراژدیک" نام دیگرى نمیتوان به آن داد. 

گزارش مکتوب مسعود رجوى در چندین شماره مجاهد در مورد اختالفات درون شورا به اندازه کافى همگان را با عمق کاسبکارى 
و بند و بست، خود بزرگ پندارى و دست کم گرفتن عقل سلیم توده مردم در این سازمان آشنا کرده بود. اطالعیه اخیر براستى و 
به قول خود سازمان "سقف" مجاهدین را در تمام این عرصه ها به عرش اعلى رسانده است. کسى از کسى طالق گرفته و همسر 
کس دیگرى شده است. این همه هیاهو براى چیست؟ مگر کسى چیزى پرسیده بود؟ چرا وقتى در تمام طول فعالیت مجاهدین، از 
پیشکش کردن سالح ها به جمهورى اسالمى و تقاضاى شرفیابى به پیشگاه "پدر خمینى" و حمایت از پرزیدنت بنى صدر تا "پرواز 
تاریخى"،" تشکیل دولت سایه"، "ساختن آلترناتیو"، بند و بست با محافل امپریالیستى و یا حتى معاهده صلح با عراق و صدور 
برنامه خودمختارى کسى نه از وجود کمیته مرکزى و دفتر سیاسى در این فرقه مذهبى باخبر بود و نه از ترکیب اعضاى آن چیزى 
شنیده بود، ناگهان براى تجدید فراش آقاى رجوى همه جماعت جمع شده اند و با اسم و رسم و القاب کامل جار میزنند که با این 
ازدواج موافقند؟ چرا این سلسله طاهره اصرار دارد هر فعل و انفعال سازمانى و غیر سازمانى اش، از به هم پاشیدن ائتالف ها و گم 
کردن تاکتیک هایش تا ازدواج و طالق مسئولین سازمان (و البد فردا واکسیناسیون فرزندانشان) را به نام "حماسه" و "براى نخستین 
بار در تاریخ" به خورد مردم بدهد؟ مساله این است که این هیاهو براى توجیه اخالقى این واقعه در پیشگاه کسانى است که نظیر 
خود مجاهدین رگه هاى" غیر اخالقى" و "تکان دهنده" اى در این ماجرا مى بینند. مجاهد دارد به امثال خودش جواب میدهد و 
دقیقا، همانطور که در میان خرده بورژوا جماعت رسم است، مجبور شده است "دست پیش" بگیرد. اما این توجیه اخالقى همانقدر 
عقب مانده و رقت آور است که رنجش اخالقى اى که این ازدواج ممکن است در "حوزه انتخابیه "داخل کشورى آقاى رجوى، 
یعنى مسلمین خرده بورژوا و لیبرالهاى تسبیح بدست ایجاد کرده باشد (بدون شک نه آقاى ادوارد کندى و نه" سازمان زنان حزب 
سانتر سوئد" اعتراض خاصى به این ازدواج و طالقها ندارند). ما کمونیست ها به سهم خود ازدواج و طالق افراد را جزء حقوق 
فردى آنان میدانیم (و براى برابرى حقوق زن با مرد در این قلمرو و کوتاه شدن دست مذهب از دخالت در این حقوق فردى تالش 
میکنیم). آنچه توجه ما را به این واقعه جلب کرده است عمق ریاکارى و شووینیسمى است که در بیانیه دفتر سیاسى مجاهدین 
انزجار آورترین  و  عقب مانده ترین  از  دفاع آنها  از  پرده  مجاهدین  سیاسى  دفتر  "اخالقى"  توجیه  است.  شده  گذاشته  به نمایش 
اخالقیات جامعه بورژوائى و ماقبل بورژوایى، بویژه در برخورد به مساله زنان برمیدارد. و در این میان مجاهدین عزم کرده اند که 
هر مفهوم انقالبى ممکن را از معنى تهى کنند. براى آنها ازدواج مجدد آقاى رجوى و خانم عضدانلو و وقایعى که به آن منجر شد، 
"ماوراء حماسه" است، یک "واقعه تاریخى" است، در "تاریخ سازمانهاى انقالبى معاصر جهان بى سابقه" است، "گامى تاریخى 
در مسیر "رهایى زن" است، اقدامى است فراتر از "مقاومت 40 هزار شهید و 102 هزار زندانى" و قس علیهذا. براستى که اینها 
موریانه هاى انقالبند. مفاهیم و اعتقادات و آرمانهاى انقالبى را مى جوند و از مفهوم تهى میکنند و مى پوسانند تا خود زندگى کنند. 

  
ظاهرا ماجرا از آنجا آغاز شده است که دفتر سیاسى مجاهدین ناگهان پى برده است که: 

 ” الزمه فعلیت یافتن و تحقق تمام عیار ترکیب نوین رهبرى ما و الزمه استمرار و تثبیت آن... یگانگى هر چه بیشتر مسعود و مریم 
در راس رهبرى سازمان و انقالب(!) است که الجرم زوجیت و محرمیت آنها را با یکدیگر ایجاب میکند... دوگانگى تشکیالتى 
و خانوادگى بین مریم و مسعود در راس رهبرى سازمان و مشروط بودن(!) مریم به همسرى غیر از مسعود در شرایط و در مقطع 
کنونى سازمان و انقالب(!) اما در عمل به درجات زیادى به معنى صورى کردن، عارى از محتوا نمودن نقش همردیف مسئول اول 
سازمان میباشد و اینهم یعنى قائل شدن یک نقش عمدتا تشریفاتى براى مریم در کنار مسعود که از یکسو فرمالیسم بورژوایى در 
امر همردیفى(!) را تداعى میکند و از سوى دیگر فعلیت یافتن ترکیب نوین رهبرى ما را تا حدود زیادى ناقص و چه بسا نامیّسر 

میسازد". 
  



92

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

متوجه منظور حضرات شدید؟ در دیدگاه اینها زن در خانواده بنا به تعریف فرمانبردار و تحت تمکین مرد است. بنابراین استدالل 
میکنند که چطور همردیف آقاى رجوى، مسئول اولى که سابقه فعالیتش، در 10 صفحه، مقدمه این بیانیه را تشکیل میدهد، میتواند 
در خانواده به مرد دیگرى "مشروط" باشد (و البد کسى که در دفتر سیاسى لغت "مشروط" را گیر آورده جایزه اى هم گرفته 
است). یک زن و دو ارباب که نمیشود! مخیله اینها، تازه وقتى همه دست به دست هم داده اند تا سناریوى قابل قبولى جور کنند، 
اینطور کار میکند. این همه زن در موسسات اجتماعى و سازمانهاى سیاسى کنار مردان، همسطح و یا مافوق آنان کار میکنند و تا 
بحال کسى با چنین استدالل چندش آورى به سراغشان نرفته بود. اما "فعلیت یافتن عیار ترکیب نوین رهبرى" -  هر معنایى که 
این قلنبه گویى بى محتوا قرار است داشته باشد -  چه ربطى با "زوجیت و محرمیت" دارد؟ مگر این "عیار ترکیب رهبرى نوین" 
قرار است چگونه تصمیماتى بگیرد، قرار است چه چیزى را رهبرى کند، چرا باید براى رأى دادن روى تاکتیک ها و سیاستها و 
اقدامات تشکیالتى در یک کمیته رهبرى با سایر اعضاى آن ازدواج کرد؟! اگر مجاهد هنوز یک سازمان سیاسى است، این حکم 
شگفت آور دیگر از کجا آمده است؟ این همه سازمان سیاسى، با کمیته هایى متشکل از زن و مرد دارند کار میکنند و تا بحال به 
چنین مشکلى برنخورده اند. چرا فقط فرقه اینها، مکتب اینها و سازمان اینهاست که تا به دو پدیده مرد و زن در یک واحد زمان و 
مکان فکر میکند یاد "محرمیت و زوجیت" مى افتد؟ دفتر سیاسى خود از رسم شدن این سنت در سطوح دیگر سازمان به هراس 
مى افتد و براى جلوگیرى از آن به 14 قرن قبل بازمیگردد. بیانیه هشدار میدهد: "یک چنین یگانگى تشکیالتى و خانوادگى البته 
فقط و فقط در رهبرى سازمان موضوعیت دارد و لذا مطلقا در هیچ نقطه دیگر سلسله مراتب سازمانى قابل الگوبردارى نبوده و 
نیست". چرا؟ بیانیه پاى سنت محمدى را به میان میکشد: "دفتر سیاسى با الهام از آیات قرآنى در باره ازدواج پیامبر اکرم با همسر 
پسرخوانده اش که در کالم اهللا مجید حقا تبلیغ یکى از خطیرترین رسالت هاى خدایى توصیف شده است، پذیرش ازدواج با مریم 
را بمثابه حرکتى" فراتر از حماسه" از جانب مسعود ارزیابى نمود و آنرا بمثابه اوج کیفى جدیدى برفراز تمامى حماسه هاى تاریخ 
مجاهدین... دانست". بنابراین همه نمیتوانند به صرف "همردیفى" در سطوح دیگر سازمان پاى "زوجیت و محرمیت" را به میان 
بکشند. این وظیفه خطیر در رسالت خدائى مسئول اول سازمان است! کاریکاتورى از جمهورى اسالمِى خمینى-  گیالنى در 

اورسواز پاریس. عاقبت عبرت انگیز اپوزیسیون مذهبى ایران. 

حتى نفس انتشار این بیانیه اهانت به شخصیت و ِخَرد انسانها در جامعه امروز ایران است. هر جمله این بیانیه دریایى از عقب 
ماندگى، جهالت و ساده لوحى را بنمایش میگذارد. با همه اینها باید این جزوه را گرفت و خواند و به دیگران نیز داد تا بخوانند. 

زیرا این از هر مقاله مستدل سیاسى در باره مجاهدین و عاقبت رقت آورشان گویاتر و افشاگرانه تر است.

کمونیست شماره 18 - 30 فروردین 1364 ( 6 آوریل 1985)



93

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

دادگاههاى انقالبى کومه له  و رنجش لیبرالها
حقوق بشر هم یکى از آن مفاهیمى است که از فرط استفاده میرود تا حتى معنى تحت اللفظى خود را از دست بدهد. اگر کسى بخواهد 
واقعًا معنى این عبارت را در جامعه امروز دریابد و مدافعانش را، اعم از واقعى یا دروغین بشناسد باید ابتدا این سؤال را در مقابل خود 
قرار دهد: کدام بشر مدافع کدام حقوق کدام بشر است؟ آن عده کثیرى که بدون توجه جّدى به این سؤال در مراسم کمیته ایرانى حقوق 
بشر به مناسبت سالروز صدور اعالمیه جهانى حقوق بشر در روز 19 آذر 1363 در پاریس حضور به هم رساندند قطعًا اکنون به تجربه 

به اهمیت این نکته پى برده اند. 

نشریه "آزادى ایران" (شماره 2، دیماه 63) گزارشى از برگزارى این مراسم چاپ کرده است. قاعدتًا تم اصلى جلسه میبایست نقض 
حقوق بشر در جمهورى اسالمى باشد و چنین نیز بوده است. اما یکى از سخنرانان (آقاى بیژن حکمت) در ضمن صحبت به تشکیل 
دادگاههاى انقالبى کومه له نیز اعتراض میکند و در این رابطه از "نقض حقوق بشر" در کردستان سخن میگوید. جاى تأسف است که 
ظاهراً هیچیک از رفقاى ما در خارج کشور بنابر وظیفه رسمى در جلسه حاضر نبوده و یا به هر حال در استفاده از فرصتى که لیبراِل 
نازك دِل ما براى تبدیل جلسه به یک سکوى آگاهگرى کمونیستى و اشاعه نظرات حزب فراهم کرده است، نکوشیده است. اما ظاهراً 
عده اى زیادى از حضار این خأل را پر کرده اند و با اعتراضات خود به این تفسیر عجیب از "حقوق بشر"، هیأت رئیسه مراسم را وادار 

نموده اند که چندین بار به "حمایت از جنبش انقالبى در کردستان" سوگند بخورند. 

به هر حال تعمق در پاسخ آقاى بیژن حکمت به این اعتراضات بسیار آموزنده خواهد بود. ایشان میگویند: "قوانین شما (کومه له) از کجا 
میآید؟ ما محّق نیستیم "توابین" را مجازات و یا اعدام کنیم. ما در قوانین خود جرمى بنام" توابین" نداریم. شما بدون اینکه قوانینى در 
جامعه تدوین شود به مجازات دست زده اید. حتى اگر این دادگاه خیلى هم دمکراتیک باشد. این خودکامگى است... در اینجا حقوق 

بشر نقض شده است". 

به این میگویند پرخاشگرى سانتى مانتال به واقعه اى که حتى حداقلى از فاکت ها و اطالعات در مورد آن نیز مطالعه نشده است. قبل هر 
چیز براى اطالع آقاى بیژن حکمت باید بگوییم که تاکنون از جانب سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له)، هیچ کس تحت 
عنوان "تواب" و به اتهام روى گردانى از افکار و عقاید گذشته اش مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته است. پذیرش ایده ها و افکار 
کمونیستى و حزب کمونیست از نظر ما کامًال یک امر داوطلبانه است. خروج از حزب کمونیست و پذیرش هر فکر و ایده دیگر نیز 
نمیتواند از نظر ما جرم محسوب شود. کسى که به اهداف حزب کمونیست ایران و کمونیسم پشت کند، از حزب خارج میشود. همین 
و بس. در دادگاه هاى کومه له نه "توابین"، بلکه کسانى مورد محاکمه قرار گرفته اند که متهم به آنند که به اَشکال گوناگون به عنصر فعال 
اجراى سیاست ها و اهداف سرکوبگرانه رژیم جمهورى اسالمى بدل شده اند. این افراد متهم اند که در تعقیب و دستگیرى انقالبیون، 
در تعقیب و مراقبت ها و خانه گردى هاى پلیس، در شناسایى زندانیان کمونیست و یا حتى در شکنجه و بازجویى آنها در داخل زندانها 
فعاالنه شرکت کرده اند. اینها متهم اند به اینکه به فضاى رعب و اختناق در درون و بیرون زندان دامن زده اند و باألخره متهم اند به اینکه 
طبق طرح هاى پلیس سیاسى جمهورى اسالمى کوشیده اند تا به منظور کسب اطالعات، انجام فعالیت هاى جاسوسى، خرابکارى و ترور 
به تشکیالت حزب کمونیست ایران در کردستان نفوذ کنند. این اتهامات بر مبناى پرونده هایى قطور از شهادت شهود، اعترافات متهمین 
و اسناد و مدارك موثق تنظیم شده است. هر اتهامى تنها هنگامى وارد شده است که اسناد و مدارك به اندازه کافى براى آنکه این یا آن 

فرد بعنوان متهم در مقابل دادگاه قرار بگیرد، موجود بوده است. 

اسناد "قانون مجازات عوامل و همکاران رژیم جمهورى اسالمى ایران" و "اصول ناظر بر کار دادگاه هاى انقالبى" مندرج در "پیشرو" 
شماره 4، ارگان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) با روشنى تمام اصول و اهداف کومه له در تشکیل این دادگاه ها را بیان 

نموده است و همچنین مشخص کرده است که این دادگاه ها به چه منظور و براى محاکمه چه کسانى تشکیل شده است. 

این دادگاه ها از لحاظ موازین حاکم بر آن نمونه زنده اى از دمکراتیسم طبقه کارگر بوده است. این دادگاه ها مطلقًا علنى اند. هیأت منصفه 
حکم را صادر میکند. افراد و نمایندگان گروه هاى مختلف حق شرکت در جلسات دادگاه را داشته اند. فرصت کافى براى دفاع متهمان و 
وکالى آنها داده شده است. حق استیناف به رسمیت شناخته شده است. تشکیل دادگاه ها به اطالع عموم مردم رسیده است تا هر کس 
بتواند شواهد و مدارك خود را له یا علیه متهم ارائه کند. نه در طول بازپرسى و نه در هیچ مقطع دیگر متهمین تحت کوچک ترین فشار 
جسمى و روانى قرار نگرفته اند. اوضاع رفاهى آنها، علیرغم همه محدودیت هایى که حزب ما در شرایط جنگى کردستان با آن روبروست، 



94

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

مشابه (اگر نه بهتر از (امکاناتى بوده است که رفقاى حزبى ما در همان شرایط و همان محیط از آن برخوردارند. 

به هر حال اینها اطالعاتى است که آقاى بیژن حکمت ظاهراً براى ایراد خطابۀ راه گم کردة خود در باره "نقض حقوق بشر در کردستان" 
نیازى به آنها نداشته است!

به هر رو این نکات چندان مهم نیست. این سؤاِل لیبراِل معترض ما که "قوانین شما از کجا میاید" و اینکه "ما محق نیستیم" کسى را 
محاکمه کنیم مسألۀ مهمترى است. اینجا مفهوم بورژوایى حق و قانون در مقابل طبقه کارگر و کمونیست ها و براى بستن دست آنها در 
مبارزه انقالبى َعَلم میشود. باید پرسید مگر بقیه قوانین از کجا میآیند؟ از "آسمان"؟ (حتى مجاهد و پاپ هم جرأت نمیکنند به صراحت 
ـَـرده  این را بگویند)، از جان الك؟! یا از جامعه؟ بطور قطع از این آخرى. اما چگونه؟ خود جوامع چگونه قانون صادر میکنند؟ سهم ب
در امپراتورى روم، رعیت و ِسرف در آسیا و اروپاى فئودالى و کارگر مزدى در جامعه سرمایه دارى، از کوره پزخانه هاى ارومیه تا معادن 
ذغال سنگ انگلستان در تدوین و تعیین قوانین جامعه چه بوده است؟ قانون و حق در جامعه بورژوایى، نظیر هر جامعه طبقاتى دیگر، 
بیان و توجیه حقوقى مناسبات واقعى اجتماعى و اقتصادى است که میان طبقات جامعه برقرار است. قانون و حق در جامعه سرمایه دارى 
ضوابط حقوقى و اجرایى بورژوازى بمثابه طبقه حاکمه براى تنظیم مناسبات انقیاد طبقاتى است. اگر بورژوازى فرقى با دیگر طبقات 
دارد، دقیقاً در این است که او، درست همانطور که آقاى بیژن حکمت میخواهد، این قوانین را در "جامعه" و بنام "جامعه" تدوین میکند تا 
خصلت عریان طبقاتى آن را تحت پوشش "منافع و اراده جامعه" بپوشاند. این قوانین از منافع طبقاتى خاصى" میآیند" و "حقوق" طبقاتى 
خاصى را به اجرا در میاورند. و تداوم میبخشند. اگر طبقات فرودست در طول تاریخ نقشى در "تدوین قوانین" داشته اند، مقاومت در 
برابر ترك تازِى قوانین طبقات حاکم و تحمیل اصالحاتى بر آن بوده است. نقشى که اتفاقًا از طریق ابراز وجود طبقاتى در برابر قوانیِن 
"جامعه" ایفاء شده است. هرگونه اشاعه توّهم مبنى بر وجود یک منبع الهى، ماوراء بشرى و یا ماوراء طبقاتى براى  فى الحال موجودِ 
"قانون" یک لفاظى توخالى لیبرالى در دفاع از نظام طبقاتى موجود است. "اطالعیه جهانى حقوق بشر" آقایان هم در مقدمه خود منشأ 
و شأن نزول طبقاتى خود را اعالم کرده است: جلوگیرى از کانالیزه شدن نارضایتى و اعتراضات اقشار و طبقات تحت ستم به اقدامات 

قهرآمیز و قیام علیه وضع موجود. 

قوانین "ما" و حق محاکمه توسط "ما" هم به همین ترتیب "نازل" شده اند، و حقانیت خود را از منافع طبقاتى خاصى میگیرند. منافع طبقه 
کارگر. اما ما برخالف بورژوازى و سخنگویانش، نظیر آقاى بیژن حکمت این منشأ را پرده پوشى نمیکنیم و به آن قداست ماوراء بشرى 
و ماوراء طبقاتى نمیبخشیم. دادگاه هاى ما ادامه قیام علیه وضع موجود است. دادگاه هاى ما عرصه حقوقى (و تا حدود زیادى آموزشى) 
مبارزه ما علیه بورژوازى و بساط سرکوب و استثمارى است که برپا داشته است. و منشأ دادگاه هاى ما، قوانین ما و مجازات هاى ما دقیقا 
همان منبعى از "حق" است که ما را مجاز کرده است در صحنه نبرد سیاسى و نظامى دشمن را بى هیچ بازجویى و هیات منصفه اى مورد 
تعرض قرار بدهیم، تولیدش را بخوابانیم، پاسگاه و پایگاه و مقّرش را بر سرش خراب کنیم و تانک و هلیکوپترش را با سرنشینانش به 
آتش بکشیم. کسى که دست حزب کمونیست را در محاکمه و مجازات دشمنان انقالب و آزادى طبقه کارگر میبندد و محاکمه را حق 
منحصر بفرد دولت ها قلمداد میکند (قوانین چگونه در جامعه تدوین میشوند، آیا درك اینکه منظور بورژواى بشردوسِت ما از "جامعه" 

همان "دولت "است دشوار است؟) چنین کسى نمیتواند به نفِس مبارزة قهرآمیز کارگر و زحمتکش براى آزادى معترض نباشد. 

و باألخره اگر ایشان نگران درجه آزادمنشى و دامنۀ حقوق فردى در قوانینى است که بدوأ در "سطح جامعه تدوین نشده اند"، باید تذکر 
داد که دامنه حقوق فردى در قوانین نیز، عینا نظیر کل پیکر قانون از نیازها و گرایشات طبقه حاکمه ناشى میشود. براى بورژوازى هر حق 
فردى اى که به "عوام الناس" اعطاء میشود یا باید به "صرفه" باشد و یا از لحاظ عینى دیگر اجتناب ناپذیر و مقاوت ناپذیر شده باشد. 
براى طبقه کارگر، آزادى هاى فردى جزئى از انقالب او براى رهایى کل بشریت و شرط الزم شکل گیرى و پیروزى این انقالب است. 
قوانین طبقه کارگر، از این رو رهایى بخش ترین قوانین ممکن اند. "بیانیه حقوق پایه اى زحمتکشان در کردستان "نمونه اى از پاسخ حقوقى 
ما و انعکاسى از این خصلت رهایى بخش مبارزة پرولترى است. مقایسه ساده این بیانیه با بیانیه حقوق بشِر آقایان دامنه واقعى "آزادمنشى" 

لیبرال هاى ما و عمق ریاکارى آنها در دفاع از حقوق بشر و اعتراض به دادگاه هاى کومه له را بخوبى افشاء میکند. 

خالصه کنیم. قیام علیه وضع موجود، سازمان یافتن براى قیام و اقدام به مبارزه قهرآمیز براى پیروزى، حق کارگران و زحمتکشان در 
نظام سرمایه دارى است. تشکیل دادگاه از جانب کومه له براى محاکمه مزدوران جمهورى اسالمى، یکى از اَشکال استفاده از این" حق" 
است. هر بیانه حقوق بشر در جامعه سرمایه دارى انتهاى قرن بیستم باید" حق" انقالب قهرآمیز کارگران علیه سرمایه دارى را در متن و 

اساس خود به رسمیت شناخته باشد. به این معنا، مانیفست کمونیست بیانه حقوق بشر واقعى عصر ماست. 
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با امضاء   (نادر بهنام ( در کمونیست شماره 18 -  30 فروردین 1364( 6 آوریل 1985) منتشر شده است.

سبک کار کمونیستى: یک جمعبندى مجدد

(قسمت اول)

سه سال قبل در ابتداى کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، عبارت "سبک کار کمونیستى" شاید عبارت نامانوس و غریبه اى بنظر 
میرسید. شاید براى برخى این عبارت در وهله اول مجموعه اى از اصول و موازین ادارى و یا اساسنامه اى در تشکیالت را به ذهن 
مى آورد. علیرغم اینکه در ادبیات بلشویکها و کمینترن اشارات و تزهائى در رابطه با مساله سبک کار وجود داشت، جنبش چپ 
ایران تا آن زمان در هیچیک از پلمیک ها و اسناد مدون خود به این مساله نپرداخته بود. کنگره ا.م.ك. نقد سبک کار پوپولیستى را 
یک حلقه اساسى تکامل جنبش کمونیستى نامید و سبک کار کمونیستى را معضلى در حد مسائل برنامه اى و ابزارى براى کسب 

همه جانبه از پوپولیسم و روزیزیونیسم خواند. 

در سه سالى که گذشت کوشیدیم تا اهمیت این مبحث را در سطح علنى توضیح بدهیم و بویژه از پس از تشکیل حزب کمونیست 
معنى کردن سبک کار کمونیستى در عرصه هاى مختلف پراتیک سازمانى و مبتنى کردن فعالیت تشکیالت به این استنتاجات عملى 
یک امر دائمى ما بوده است، و باید گفت که به درجه اى نیز در انجام آن موفق بوده ایم. این تالشها تا هم اکنون دستاوردهاى 
ملموسى براى ما ببار آورده است. بدون شک بدون آن تعرض وسیع و نیرومند انتقادى علیه تلقى هاى عموم خلقى از سازمان 
کمونیستى و علیه تمام ادراکات، اخالقیات و عملکردى که از آن مایه میگرفت، ما امروز در امر تجدید سازمان حزبى، اتکا به 
فعالیت حوزه اى، کارگرى کردن بافت واحدهاى حزبى در شهرها و از سر گرفتن یک پراتیک رو به رشد علیرغم اختناق موجود، 
ابدا در موقعیت فعلى خود نمى بودیم. این موقعیت عملى بمراتب بهبود یافته، بدوا حاصل همان تالش سرسختانه نظرى است. 

اما متاسفانه گرایش ها و تلقیات معینى وجود دارند که علیه تعمیق بیشتر و پیگیرانه تر درك ما از سبک کار کمونیستى عمل میکنند. 
این گرایشات منفى و بازدارنده کدامند؟ 

1-  تبدیل شدن تئورى و نقد به کلیشه و لفظ: این بالئى است که تقریبا به سر هر ایده خالق و هر نقد زنده و کارساز نازل 
میشود. این همان بالئى است که به سر مفهوم "پوپولیسم" در جنبش چپ آمده است. چه در صفوف حزب و چه در خارج آن 
ما در مواردى با مسخ مفهوم سبک کار کمونیستى روبرو بوده ایم. تکرار مفاهیم بدون توجه به معنى آن. امروز حتى اقلیت و راه 
کارگر هم گریبان یکدیگر را بر سر "سبک کار کمونیستى" گرفته اند، و مبارزات پر افتخار خود را علیه" پوپولیسم و سبک کار 
پوپولیستى" به رخ یکدیگر میکشند! اینکه اقلیت و راه کارگر از سبک کار کمونیستى چه چیز میفهمند را دقیقا میتوان از روى 
سبک کارشان فهمید! اما بهرحال اینها مفاهیمى است که دارد در دست اینان عامیانه میشود. حاصل این "مد شدن" مفاهیم، چیزى 
جز تغییر شکل دادن آنها از ابزارهاى تحلیلى و تجریدهاى واقعى به عبارات توخالى و کلیشه اى نیست. در صفوف خود ما نیز 
مقوله "سبک کار کمونیستى" همواره به درستى بکار نمیرود. گاه در چهارچوب هاى نادرست و ناموجهى بکار گرفته میشود و گاه 

صرفا همان معناى محدود، ادارى و روزمره آن مد نظر قرار میگیرد. 

2-  بایگانى شدن تئورى، راضى شدن به دستاوردهاى موجود: متاسفانه بنظر میرسد که در این اواخر آن تعاریف جامعع تر و 
بنیادى تر از سبک کار کمونیستى میرود که مشمول مرور زمان شود. آن مباحثات عمیق و اولیه مقهور محصوالت عملى چشمگیر 
خود میشود. فرشته نجاتى آمد و حوزه ها، سازماندهى منفصل، اصول صحیح عضوگیرى، حسابرسى و کنترل، مدرسه حزبى و 
کار روتین حزبى را به ارمغان آورد و رفت. "سبک کار ما کمونیستى شد" و آنچه میماند دیگر سرازیرى "وظایف سازمانى" است. 
دستگاه نظرى انتقادى اولیه و پایه اى به بایگانى دستاوردهاى تئوریک سپرده میشود و محصوالت عملى تاکنونى این تفکر تمام 
ذهن رفقاى حزبى را اشغال میکند. گوئى آن مباحثات پایه اى صرفا مقدماتى براى همین و فقط همین استنتاجات عملى تاکنونى 
بوده است. بطور خالصه بنظر میرسد تشکیالت در نیمه راه یک گسست جدى عملى از روش هاى غیر کمونیستى، به دستاوردهاى 
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موجود خویش راضى میشود و حفظ و گسترش این دستاوردهاى عملى را نه در تداوم کاربرد همان نقد اولیه، بلکه صرفا در 
تکمیل و رفع عیب آنچه فى الحال بدست آمده است جستجو میکند. جزء جاى کل و محصول جاى منشا را میگیرد. براى نمونه 
معضل" سازماندهى منفصل" و مسائل آن جایگزین مساله "سبک کار کمونیستى" به معناى وسیع کلمه میشود. در اهمیت پرداختن 
به به مسائل سازماندهى منفصل تردید نیست، اما سبک کار کمونیستى مفهومى بسیار گسترده تر از کار حوزه اى و سازماندهى 
منفصل و مسائل تبعى آن دارد. این محدود نگرى مانع دستیابى به آن افق وسیعترى است که نقد سبک کار پوپولیستى باید در برابر 
ما قرار دهد. افقى که شرط الزم بنا نهادن یک کمونیسم عملى، ادامکه کار و قدرتمند در ایران است. کمونسیمى که بطور واقعى 
تشکل انقالبى پیشروان و رهبران عملى جنبش کارگرى ایران باشد. کمونیسمى که بطور واقعى به طبقه کارگر متکى گردد و به 
یک جریان در درون این طبقه تبدیل شود. این هدف ما از طرح مبحث سبک کار کمونیستى بوده است. دستاوردهاى تاکنونى ما 

در قیاس با آنچه باید بدست آید، هنوز دستاوردهاى محدود "سازمانى" است. 

با توجه به نکات فوق میکوشم تا در این مقاله (احتماال در 2- 3 قسمت) از برخى محورهاى مبحث سبک کار کمونسیتى مرورى 
بکنیم. هدف ما اینست که اوال نکات محورى شاید از زوایاى تازه یادآورى و تاکید شوند، ثانیا عرصه هائى که براى تدقیق و 
تعریف اثباتى سبک کار کمونیستى باید به آن پرداخت بطور نسبتا جامعى برشمرده شوند و ثالثا، به این ترتیب جایگاه و اهمیت 
مقاالت تاکنونى ما در عرصه هاى مختلف (حوزه ها، کار منفصل، آکسیونیسم، آژیتاسیون، تلفیق کار مخفى و علنى و غیره) بعنوان 

اجزائى از یک درك عام و سیستماتیک از پراتیک کمونیستى بهتر روشن شود. 
  

جایگاه سبک کار کمونیستى در روند پیشروى ما

از ابتدا روشن بود که شکل دادن به یک جنبش کمونیستى انقالبى، به یک جنبش پرولترى -  سوسیالیستى اصیل و قدرتمند در 
ایران مستلزم یک پروسه کمابیش طوالنى منفک کردن و مستقل کردن است. منفک کردن و مستقل کردن کمونیسم به مثابه یک 
تفکر و یک پراتیک از آنچه که در جامعه بنام کمونیسم تبلیغ و عمل میشد. کمونیسم ایران در ده اخیر، یعنى آن "کمونیسمى" که 
پا به انقالب 57 گذاشت، کمتر نشانى از کمونیسمى داشت که با مانیفست کمونیست و اندیشه و عمل مارکس و لنین نمایندگى 
میشود. این کمونیسم ایرانى نه در تفکر و آرمان و برنامه، نه در خاستگاه طبقاتى و جایگاه عملى اش در صحنه سیاسى جامعه 
و نه در پیکره تشکیالتى اش، یک جریان پرولترى -  سوسیالیستى نبود. این "کمونیسم "شکل رادیکال و افراطى شده اعتراض 
امپریالیستى دهه  ارضى  اصالحات  از  پس  بویژه  که  بود  اقتصادى  و  سیاسى  و ناسیونالیسم  امپریالیستى  ضد    - استبدادى  ضد 
ادعانامه  پیشروترین  تنها  نه  "کمونیسم"  این  میکرد.  بیان  را  شهرى  بورژوازى  خرده  سیاسى  تمایالت  و  ذهنیت  مجموع  در   40
علیه سرمایه دارى عصر حاضر نبود بلکه عناصرى از عقب مانده ترین انتقادات مالکین خرد علیه تعرضات سرمایه انحصارى 
طبقه  نه  میکرد.  حمل  خود  با  را  سنتى  و اخالقیات  فرهنگ  و  خرد  تولید  و  مالکیت  به  کاپیتالیستى  فرهنگ  و  مدرن  تکنیک  و 
کارگر مزدى، نه یک طبقه یین المللى، بلکه "خلق ایران" نقطه عزیمت این کمونیسم ایرانى بود. از لحاظ منشا تفکر و نیز پیکره 
سازمانى اش این "کمونیسم" سنتزى از میراث حزب توده، جبهه ملى و اپوزیسیون مذهبى بود. اگر بخش پیشروتر و رادیکال 
تر این جنبش کمونیستى به نحوى از انحا در برابر این منشا و خاستگاه قرار میگرفت از آنرو نبود که به به نقدى طبقاتى از 
این جریانات سه گانه رسیده بود، بلکه از آنرو بود که این جریانات را در بارزه براى همان اهداف ناپیگیر، ناصادق و یا حتى 
خائن ارزیابى میکرد. منشا مشترك فکرى بهرحال بر سر جاى خود باقى بود. این کمونیسم در دامان خرده بورژوازى یک کشور 
تحت سلطه، و نه پرولتاریاى بین المللى، رشد و تکوین یافته بود. از لحاظ اعتقادى، نشان جدى اى از آرمان لغو قطعى مالکیت 
خصوصى، استقرار مالکیت اشتراکى، برقرارى دیکتاتورى پرولتاریا، انقالب جهانى کارگرى و اضمحالل دولت در تفکر فعال 
تفکر  در  محورى  میهن "مقوالت  هاى  "خلق  و  "صنعت"  خلقى"،  دمکراتیک  "دولت  ملى"،  "استقالل  نمیشد.  جریان دیده  این 
مرحله  "متحدین  احترام  قابل  اعتقادات  بلکه  نبود،  ها  توده  دیگر افیون  مذهب  "کمونیسم"  این  در  بود.  جریان  این  سیاست  و 
اى" کمونیست ها و این یا آن قشر عزیز "خلقى" بود و منشا نوعى عمل انقالبى محسوب میشد. برابرى بى قید و شرط زن 
با مرد، حتى اگر در لفظ یک هدف شمرده میشد، در سیاست واقعى مساله اى فرعى بود که طرح آن همواره زودرس مینمود. 
هدف عملى اساسى در این قلمور مبارزه با "فرهنگ وارداتى" و مصون داشتن "فرهنگ خودى "از تهاجم اجانب بود. در این 
برنامه  اسناد  تئوریک،  مقاالت  به  بود.  امریالیسم"  و  "خلق  جدال  نبود،  و سرمایه  کار  جدال  جامعه  پیشبرنده  جدال  "کمونیسم" 
اى و تاکتیکى، تبلیغات. شعارها، شعرها، سرودها و ادبیات این کمونیسم ایرانى بنگرید تا این رادیکالیسم خرده بورژوائى، این 
ناسیونالیسم به چپ افتاده و این بیگانه گریزى سیاسى شده را در سطر سطر آن ببینید. حتى در سال 58 اعالم اینکه "بورژوازى" 
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مبنى  این  بر  صنعتى  ایرانى  ایجاد  و  مستقل  و  ملى  دارى  سرمایه  اعالم اینکه  میکند،  عمل  کارگران  منافع  و  انقالب  علیه  تماما 
سوسیالیسم"  باد  شعار" زنده  نوشتن  حتى  سال 1359  در  میشد.  مواجه  "کمونیسم"  این  پرخاش  با  است  اتوپى بورژوائى  یک 
در زیر نشریه بسوى سوسیالیسم براى بایکوت شدن و بر چپسب "تروتسکیست" خوردن از جانب این "کمونیسم" کافى بود. 
کمونیسم کارگرى در ایران میبایست در مقابل این انقالبیگرى خرده بورژوائى و نقد کمونیسم واقعا موجود شکل بگیرد، و بعالوه 

ماتریال متعلق به خود را که در این خرافات نظرى و قیود تشکیالتى اسیر بود آزاد کند و تحویل بگیرد. 

بعدها، هنگامى که بحث ما حول مساله سبک کار متمرکز شد، دریافتیم که استقالل نظرى کمونیسم واقعى در ایران، در همان 
حد مقدماتى اى که بدست آمد، نسبتا با چه سهولتى عملى شده بود. سوسیالسیم خلقى چنان از لحاظ نظرى پوسیده، آشکارا غیر 
مارکسیستى و عامیانه بود، و خود پروسه انقالب چنان افشاگر و نقاد بود که در فاصله اى کمتر از یکسال مدافعان و سازمانهاى 
و  الگوها  و  خود  فکرى  مفاهیم متشکله دستگاه  و  مقوالت  اعظم  از بخش  خود،  تاکتیکى  و  مواضع تئوریک  از تمام  آن  حامل 
اهداف اعالم شده خود عقب نشستند. قطعا بخشى از این سوسیالیسم خلقى انحرافات خود را به نتایج منطقى خود رساند و به 
بستر اصلى تفکر خود (عمدتا حزب توده) پیوست. اما بخش وسیعترى یک پروسه رادیکالیزه شدن را از سر گذراند. اینک حتى 
دو آتشه ترین پوپولیست ها بر روى ارابه نقد پوپولیسم پریدند و کوشیدند تا همرنگ مارکسیسمى شوند که گوئى ناگهان به "مد 

روز" تبدیل شده بود. 

به این ترتیب در ظرف چند سال قطب بندى درونى جنبش چپ ایران به نفع مارکسیسم انقالبى که خواهان یک کمونیسم پرولترى 
بود -  کمونیسمى که از سنت و میراث موجود طبقات دیگر کامال ببرد و خرد را از یکسو به تفکر و برنامه صحیح مارکسیستى و از 
سوى دیگرى به خود طبقه کارگر متکى کند -  دگرگون شد. سوسیالیسم خلقى یا به بحران افتاد و یا با تعمیق انحرافات خود رابطه 
علنى ترى با اهداف و منافع بورژوازى برقرار ساخت. اس سوى دیگر مارکسیسم انقالبى، علیرغم اینکه جنبش چپ زیر سنگین 
ترین ضربات سرکوبگرانه بورژوازى و رژیم اسالمى اش قرار داشت، قادر گشت تا همچنان در جهت متحد کردن و نیرومدن شدن 

گام بردارد و از حداقل نفوذ معنوى و ماتریال عملى الزم براى شکل دادن به یک جریان حزبى مستقل برخوردار شود. 

اگر از آن کسانى بگذریم که ترجیح میدهند نفس وجود واقعیات عینى اى را که نمى پسندند انکار کنند، هر کس که اندك قدرت 
تشخیص سیاسى داشته باشد این را میبیند که امروز حزب کمونیست ایران تشکل یک جریان فعال کمونیستى است که کامال 
از بستر عمومى چپ ایران در دهه اخیر متمایز و مستقل است. حزبى که به بورژوازى و سرمایه دارى توهمى ندارد، حزبى که 
نسبت خود را به "روزهاى خوب "حزب توده، به مشى چریکى شهرى، به جناح چپ تقدیس کنندگان دکتر مصدق و نظایر 
آن نمیرساند. حزبى که تکلیف خود را با احزاب اپوزیسیون بورژوائى روشن کرده و نه فقط در لفظ بلکه در عمل نیز با تمام 
موجودیت خود از منافع طبقه کارگر در برابر بخش هاى مختلف بورژوازى به دفاع برمیخیزد. حزبى که بطور قاطع در مقابل 
اردوگاههاى رنگارنگ رویزیونیستى ایستاده است. حزبى که آنقدر مارکسیست هست که ضرورت ایجاد یک بین الملل کمونیستى 
در مقابل این اردوگاهها را تاکید کند و از آیه هاى یاس و سوسیالسیت هاى مایوس و بى افق دلسرد نشود. حزبى که بر خالف 
طیف وسیع سوسیالیسم مفسر و انفعالى اى که نه فقط در اروپا بلکه در میان روشنفکران چپ ایران نیز وسیعا نمایندگى میشود، 
پرایتک کمونیستى را معضل خود قرار میدهد و به انقالبات و جنبش هاى عملى پشت نمیکند، و رابطه میان انقالب با رفرم و 
مبارزات مقطعى را میشناسد. حزبى که در عین حال به هیچ خرافه مذهبى، ناسیونالیستى و هیچ تفکر عقب مانده بومى به بهانه 

"انقالب ایران" و "حفظ وحدت خلق" آوانس نمیدهد. 

ما مخالف بسیار داریم، اما در میان این مخالفان آنانکه بهرحال در جستجوى نوعى کمونیسم مستقل، اصیل و پراتیک اند، به سادگى 
این را میفهمند که در غیاب این حزب، چپ ایران با طیف متفرق فدائى -  راه کارگرى که به زور خود را از حزب توده جدا 
نگاه میدارد، با محافل تحقیقى اى که در جستجوى کمونیسم واقعى از عالم سیاست به برزخ اگنوستیسیسم و یا حتى ماییخولیاى 
تئوریک سقوط کرده اند، با جریاناتى که تازه دارند خود را از زیر آوار شوراى ملى مقاومت به بیرون پرتاب پرتاب میکنند، و با 

لیبرال چپ هائى که کارشان در تفسیر حرکات همین ها خالصه میشود، چه مجموعه مالل آور و مایوس کننده اى میبود. 

ما امروز قادر شده ایم در برابر رویزیونیسم و اپورتونیسم سنتا متشکل در ایران، یک مارکسیسم انقالبى حزبیت یافته، پراتیک و 
رو به رشد بوجود آوریم. اما این صرفا نقطه اى در اوائل راه است. اساس مساله در تبدیل این جریان به یک حزب طبقاتى واقعى، 
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به یک حزب متشکل کننده پیشروترین عناصر طبقه کارگر و رهبران عملى جنبش کارگرى است. این حزب باید به یک سنت 
مبارزاتى جا افتاده در درون طبقه کارگر تبدیل شود. 

مساله تئوى مارکسیستى تشکیالت و سبک کار کمونیستى را باید در متن این پروسه پالریزاسیون سیاسى -  تشکیالتى چپ 
ایران و در راستاى همان روند شکل گیرى کمونیسم عمال کارگرى در ایران درك کرد. سبک کار کمونیستى براى ما صرفا نسخه 
اى براى تنظیم آرایش و عملکرد نیروى موجود سازمانى حزب کمونیست نیست. نسخه اى براى انطباق با شرایط جدید امنیتى 
نیست، نام دیگرى براى مدیریت سازمانى نیست، بلک بیان یک جهت گیرى بنیادى طبقاتى است. سبک کار کمونیستى، درست 
مانند برنامه کمونیستى ابزار قرار دادن کمونیسم در دسترس طبقه کارگر و تبدیل کردن این کمونیسم به بستر و مبناى وحدت 

طبقاتى کارگران است. 

ما اینجا نه از یک سلسله اصالحات عملى، نه از یک سیاست انطباق با شرایط جدید، بلکه از یک گسست از روش هاى عملى 
طبقات دیگر و یک انطباق با نیازهاى طبقه کارگر و انقالب کارگرى سخن میگوئیم. مارکسیسم انقالبى ایران باید این مرحله 
تکامل را طى کند. تنها در اینصورت است که کمونیسم و مبارزه کمونیستى به شکلى از اعتراض و مبارزه متشکل خود کارگران، 

به شکل طبقاتى -  انقالبى مبارزه کارگران، بدل خواهد شد. 

سبک کار کمونیستى: گسست از سنن عملى طبقات دیگر

در گذشته هنگامى که انزواى سوسیالست هاى خلقى را از طبقه کارگر و جنبش کارگرى مشاهده میکردیم، مساله را اینطور براى 
خود توضیح میدادیم که این انزوا ناشى از جدائى و بیگانگى اهداف و آرمانهاى سیاسى و برنامه اى پوپولیسم از منافع و اهداف 
واقعى طبقه کارگر و انقالب او است. واضح است که که تقدیس "بورژوازى ملى" و ساختن ایران صنعتى کاپیتالیستى را نمیتوان 
کارگرى کرد و دست کشیدن کارگران از منافع طبقاتى به بهانه مبارزه "خلق علیه امپریالیسم" و یا "تکامل تاریخ" را نمیتوان به 
پرچم مبارزه بخش آگاه طبقه کارگر و توده هاى معترض این طبقه بدل نمود. و لذا مبارزه مارکسیست هاى انقالبى علیه این آراء 
و افکار بورژوائى و خرده بورژوائى خود گامى اساسى در براى حدادى کردن آن مجموعه آرمانها، اهداف و سیاستها و بینش و 
برنامه اى بود که بطور عینى بتواند بیان منافع طبقاتى کارگران و مبناى وحدت آنان در انقالب باشد. این مارکسیسم انقالبى است 

که میتواند کارگرى شود و نه اندیشه هاى بزك شده بورژوازى متوسط و کوچک. 

این توضیح البته صحیح و اصولى است. اما نیمى از واقعیت را بیان میکند. آنچه ما در کنگره ا.م.ك. بر آن انگشت گذاشتیم این بود 
که حتى نظریات اصولى و خالص کمونیستى، ایده هاى اصیل مارکسیسم انقالبى نیز به خودى خود و به صرف حقانیت طبقاتى و 
انقالبى اش، به ایده ها و آرمانهاى بخش پیشرو کارگران یک جامعه معین در یک دوره معین بدل نمیشود و یک کمونیسم قدرتمند 
کارگرى را بوجود نمیاورد. مگر آنکه جنبش کمونیستى روش هاى عملى خود را نیز با منافع و اهداف طبقه کارگر و با موجودیت 
عینى اجتماعى این طبقه سازگار و منتاسب کند. کارگران، همانطور که صرفا بر مبناى اندیشه ها و اهداف و سیاست هاى معین 
و تعریف شده اى میتوانند به رهائى قطعى برسند، به همان ترتیب نیز تنها به روشهاى معین و خود ویژه اى میتوانند براى رهائى 
متشکل شوند و به مبارزه انقالبى دست بزنند. سبک کار کمونیستى مجموعه اى این روش هاى خاص مبارزه سوسیالیستى طبقه 
کارگر است؛ آن روش ها و سنت هاى کار عملى مبارزاتى که امکان میدهد کارگران به مثابه یک طبقه معین اجتماعى متشکل 
شوند، و به مثابه یک طبقه خاص اجتماعى انقالب کنند. تشکیالت کمونیستى، حزب کمونیست، ابزار یک طبقه معین براى یک 
انقالب معین است. بنابراین روشن است که خصوصیات و نحوه عمل این تشکیالت اختیارى و دلبخواه و تصادفى نیست، بلکه 
توسط ضرورت وجودى آن و موضوع فعالیت آن تعیین میشود. بعالوه این نیز روشن است که تشکیالت کمونیستى نمیتواند بر 
طبق ادراکات سازمانى و سنت هاى کار تشکیالتى طبقات دیگر، که هم در اهداف سیاسى و هم در وجود عینى اجتماعى خویش 
با طبقه کارگران مزدى تفاوت هاى اساسى دارند، کار کند. کارگرى شدن حزب کمونیست تماما به این وابسته است که حزب 
کمونیست تا چه حد بتواند کارگرى عمل کند، تا چه حد خصوصیاتى به خود بگیرد که آن را عمال براى کارگران به یک ابزار 

مبارزه، به یک ظرف متشکل شدن، تبدیل میسازد. 
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اجازه بدهید قبل از آنکه جلوتر برویم براى آنکه بحث قدرى ملموس تر شود در مورد "سنن کار تشکیالتى طبقات دیگر" نمونه 
هائى ذکر کنیم. براى مثال سندیکالیسم یک شکل معین از متشکل شدن کارگران است. این شکل با مبارزه براى اصالحات در 
چهارچوب نظام موجود تناسب دارد. در سنتهاى کار سندیکالیستى کارگر در ظرفیت "کارگر شاغل"، یعنى کارگرى که عمال دست 

اندرکار تولید است و عمال به "حرفه" خود مشغول است، مد نظر است. 
 

سندیکالیسم شکل معین متشکل شدن کارگران به مثابه آحاد شاغل در حرفه هاى گوناگون است. طبقه کارگر در تفکر سندیکالیستى 
از دریچه چشم سرمایه دار نگریسته میشود، یعنى به مثابه کارگرانى که کار خود را به سرمایه فروخته اند، و اکنون بر سر شرایط 
خرید و فروش کاالى خود چانه میزنند. اینجا بخش وسیعى از طبقه کارگر به فراموشى سپرده میشود. خانواده هاى کارگریى، 
کودکان، نوجوانان و پیران طبقه کارگر، همسران غیر شاغل کارگرن، بیکاران، همه خارج از حیطه عمل مستقیم جنبش سندیکائى 
قرار میگیرند و درست از همین روست که سندیکالیسم حتى اگر قادر به دفاع از کارگران شاغل در این یا آن مورد اخراج باشد، 
هرگز پاسخگوى مسائل ارتش ذخیره کارى که هنوز استخدام نشده است و یا هرگز استخدام نخواهد شد، نخواهد بود. وقتى 
سرمایه دست از سرمایه گذارى جدید میکشد و واحدهاى تولیدى را میبندد، سندیکا دیگر به خودى خود قادر به سازماندهى 

کمترین مقاومت نیست. 

بحران امروز سندیکالیسم در واقع روند کم اثر شدن نسبى این ابزار معین" کارگران شاغل" در دفاع از اوضاع خود در هنگامى است 
که بورژوازى نه بصورت منفرد در واحدهاى تولیدى، بلکه بصورت دولت و از طریق کاهش هزینه هاى مصرفى دولت و خدمات 
اجتماعى و کاهش سرمایه گذارى در بخشهاى کمتر سودآمور تولید عمال سطح معیشت، رفاه، آموزش و بهداشت کارگران را تنزل 
میدهد. واحد فعالیت سندیکا، شاخه سندیکا در واحد تولیدى است، چرا که محور کارگر شاغل است. سندیکا کار محلى نمیکند. 
سندیکا خارج کارخانه قادر به هیچ نوع سازماندهى طبقه کارگر نیست، و لذا از آنجا که کارخانه تنها یک عرصه، ولو عرصه اى 
بسیار مهم، از تقابل طبقات است. سندیکا حتى قادر به دفاع فعال از سطح معیشت کارگران شاغل هم نیست. (واضح است که 
بحث ما اینجا بر سر مطلوبیت و عدم مطلوبیت سندیکا براى کارگران نیست، بلکه بر سر سبک کار سندیکالیستى و مفاهیم و 
تلقیات نهفته در آن است). میبینیم که با توجه به آنچه گفتیم سبک کار حزب کمونیست با سبک کار سندیکا بسیار متفاوت خواهد 
بود. سنت سندیکائى مبارزه کارگرى، یک سنت طبقاتى -  انقالبى نیست. این در تحلیل نهائى یکى از سنت هاى "طبقات دیگر" 

است و طبقه کارگر نمیتواند تمام پتانسیل مبارزاتى خود را از طریق سندیکالیسم بروز دهد. 

مثال دیگر مورد احزاب سوسیال دمکرات و اروکمونیست است. این احزاب هدف خود را کسب پیروزى پارلمانى قرار داده اند. 
کسانى که میتوانند نمایندگان این احزاب را به پارلمان بفرستند راى دهندگان بطور کلى اند و نه صرفا کارگران. انتخابات پارلمان 
بر مبناى منطقه اى و محلى انجام میشود. حوزه انتخابیه حوزه محلى است. به این ترتیب اینگونه احزاب بدنه سازمانى خود را بر 
مبناى محلى آرایش مدهند و رهبرى خود را در پارلمان متمرکز میکنند. این احزاب اکثرا فاقد تشکل هاى کارخانه اى هستند. بطور 
مستقیم، مگر از داخل مجلس، نمیتوانند در تقابل کارگر و کارفرما دخالتى کنند. براى انتخاب شدن باید توجه راى دهندگان على 
العموم را به خود جلب نمایند و اگر بطور ویژه خواهان کسب راى کارگرانند، عمدتا به وعده و وعید از یکسو و شبکه سندیکا از 
سوى دیگر تکیه میکنند. در سبک کار این احزاب، علیرغم اینکه خود را احزاب کارگرى مینامند، طبقه کارگر به مثابه یک طبقه، 
نمود خاصى ندارد، بلکه صرفا یک بلوك چند میلیونى راى در میان کل راى دهندگان بشمار میرود. واضح است که سبک کار 
پارلمانى از تمام نقاط قدرت طبقه کارگر در تولید و تمام ابزارهاى مبارزاتى کارگران در این عرصه انتزاع میکند. این خال سبک کار 
احزاب سوسیال دمکرات را سندیکاها پر میکنند. سندیکا و سوسیال دمکراسى یکدیگر را در یک دستگاه واحد رفرمیستى تکمیل 

میکنند. روشن است که این "سبک کار طبقات دیگر "نیز مناسب انقالب کارگران، به مثابه یک طبقه متمایز، نیست. 

نمونه دیگر مشى چریکى است. سیاستى که میگویند در آمریکاى التین بر خالف مورد ایران نمونه هاى "موفقى" نیز داشته است. 
در سبک کار شریکى بطور کلى از طبقه کارگر به مثابه نیروى محرکه انقالب انتزاع میشود. کارگران ذخیره نیروى چریک به شمار 
میروند، هنگامى میتوانند فعاالنه به مبارزه دست بزنند که عمال دیگر کارگر نباشند، و به این اعتبار به مثابه یک طبقه نمیتوانند 
این سبک ار را اتخاذ کنند. ده، صد، هزار یا ده هزار کارگر ممکن است چریک شوند، اما طبقه کارگر به مثابه طبقه تولید کننده 
و استثمار شونده در جامعه، با همه عینیات نیست خود، نمیتواند چریک شود. مشى چریکى مناسب حال اقشار خرده بورژوائى 
است که انفراد جزء هویت اقتصادى و اجتماعى آنهاست. در مشى چریکى قدرت طبقه کارگر در تشکل او نیست، در متفرق 
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شدن او و پیوستن انفرادى او به نیروى چریک است. این "سنت طبقات دیگر" نیز نمیتواند مناسب انقالب کارگران به مثابه یک 
طبقه باشد، هرچند عملیات چریکى به مثابه نوعى تاکتیک موضعى میتواند از جانب یک حزب کمونیست در جوار کار اصلى 

حزبى اتخاذ شود. 
نمونه هائى که ذکر کردیم مواردى بود که آشکارا با سبک کار کمونیستى مرود نظر ما مغایرت دارد. این براى روشن شدن منظور ما 
از "سنت طبقات دیگر" الزم بود. اما پائین تر به این نکته خواهیم رسید که چگونه حتى براى مثال سبک ار" سیاسى -  تشکیالتى" 

خط 3 نیز با سنن موروثى غیر پرولترى مشابهت بیشترى دارد تا با سنت هاى مطوب کار کمونیستى. 

بهررو بحث بر سر اتخاذ و تثبیت آن روشها و سنت هاى کار کمونیستى است که با ابزار وجود طبقه کارگر به مثابه یک طبقه و 
با انقالب سوسیالیستى پرولتاریا خوانائى و تناسب داشته باشد. تنها در این صورت است که این روشها و سنتها میتواند به روش 
و سنت خود طبقه کارگر، خود پیشروان و رهبران عملى این طبقه بدل گردد و کمونیسم به مثابه یک جریان در پیکر طبقه کارگر 

جاى بگیرد.، جریانى از خود طبقه شود. 

براى تدقیق بحث سبک کار کمونیستى باید از همان فرمولبندى فشرده پیشین آغاز کنیم: حزب کمونیست ابزار یک طبقه معین 
براى یک انقالب معین است. همین دو جزء این تعریف، یعنى طبقه معین و انقالب معین است که باید براى استنتاج وجود 

گوناگون سبک کار کمونیستى و معناى عملى آن در عرصه هاى مختلف زیر ذره بین قرار بگیرد. 

به نقل از کمونیست شماره 22، شهریور ماه 1364 ( اوت 1985)

-----------

"خلقیات عقب مانده در حزب" ( نامه)- 29 خرداد 1365(6 ژوئن 1986)

کورش جان، با سالم و احوالپرسى هاى خیلى گرم!
نکاتى که در نامه ات نوشته بودى اینجا همزمان مسأله ما هم شد. در مورد اشتها به کار در د.س(دفتر سیاسى) این مشاهده تو کامال 
درست بود. ما در یک جلسه با آن رفقایى از ك.م که میتوانستیم جمع و جور کنیم یک طرح ضربتى (و بنظر من انقالبى) براى 
خروج از این اوضاع ارائه کردیم و فورا دست بکار عملى کردن آن شدیم. حسین در جریان ریز مسائل هست و مفصل تر برایتان 
خواهد گفت. چکیده مسأله تعریف یک دوره چند ماهه کار فشرده (و با نُرمهاى قبلى طاقت فرسا (براى اعضاى د.س در مورد 
مسائلى بود که حل و فصل آنها واقعا گره هاى جدى از کار ما باز میکند. اولین سرى بحث ها دیروز تمام شد و حاصل آنها روشن 
شدن نکات زیادى درباره سازماندهى ما در شهرها، نقاط ضعف تاکنونى ما و اقدامات آتى بود. مقاالت مربوطه از کمونیست 27 به 
  (Dr)بعد عرضه میشود. بحث دیگرى داشتیم درباره استراتژى ما در کردستان، که پس از طرح اولیه سؤاالت، رفقا شعیب و جعفر
قرار شده است با متن هاى الزم در نشست هاى بعدى بیایند. همینطور درباره اهداف و سبک کار ما در خارج و اقدامات بین المللى 
ما بحث شد که حاصل آنها را هم در کمونیستهاى 27 به بعد (یا شاید از 26 به بعد) خواهید دید. هدف این دوره کار ما نگارش 
و تعیین تکلیف مسائل است و نه بحث" حول" آنها. با توصیف اوضاع واقعى اى ك در آن هستیم (تهییج از طریق توضیح خیطى 
اوضاع) همه رفقا فعال در وضع روحى بسیار مساعدى براى کار قرار گرفته اند که بنده سعى میکنم افت نکند. بهرحال حسین 
لیست کامل مسائل مورد بحث ما، تحلیل از اولویت ها و غیره را با شما در میان خواهد گذاشت (خود آمدن حسین هم یکى از 

اجزاء این اقدامات ضربتى ما براى حل مسائل مان بود). 

در مورد اعالن جنگ به ُخلقیات عقب مانده، راستش فکر میکنم یک حزب سیاسى اگر آئینه و انعکاسى از طبقه مربوطه اش نباشد 
(که در مورد ما چنین است) قطعا بازتاب سیماى رهبرى خودش است. من اشکاالت کارمان را در روحیات درون تشکیالتى 
ناشى از َجزم و ُجفت نبودن، پُرکار نبود و الگو نبودن رهبرى خودمان میدانم. معنى این حرف این نیست که هر عیب و نقص 
و عقب ماندگى فکرى و اخالقى به نحوى تقصیر رهبرى است. این عقب ماندگى از جامعه به درون ما حمل میشود، اما میتواند 
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خصلت نماى ما نباشد، میتواند در موضع تدافعى و بدهکارى نسبت به ُسلطه روحیه پیشرو در حزب قرار بگیرد. افت انقالب 
اگر با افت رهبرى همراه بشود دیگر از رشد گرایشهاى خودبخودى موجود در جامعه، در حزب نمیتوان جلو گرفت. تصور من 
هم هرگز این نبوده که با "بولتن و بسوى سوسیالیسم "میتوان بساط تنگ نظرى را برچید، بلکه میتوان به حزب هویتى داد، و لذا 
خود آگاهى اى داد، که جنبه هاى اخالقى فردى، منافع و مصالح شخصى و و آن روحیات و اخالقیاتى که بهرحال افراد به درون 
یک سازمان حمل میکنند را تحت الشعاع قرار دهد. من همیشه همین آدم فعلى با تنگ نظرى ها و غیره ام بوده ام، اما در بهمن 57 
یا در زمان تشکیل حزب، یا در کنگره ها و غیره فرصت و امکان مادى بروز آنها را نیافته ام. بدرجه اى که معضل و هدف سیاسى 
و اجتماعى ما برجسته شود، محیط براى بروز عقب ماندگى هاى فردى نامساعد میشود. محیط نامساعد بعالوه آموزش و پراتیک 
آموزنده اصولى هم البد خود این عقب ماندگى ها را تضعیف میکند. متکى شدن به خود طبقه کارگر، تغییر بافت حزب و غیره 
هم البته جاى خود را دارد. از لحاظ اساسنامه اى و تشکیالتى زیاد مطمئن نیستم بتوان کارى در این زمینه کرد. قطعا باید با موارد 
بى اخالقى و بى اصولى برخورد جدى کرد. قطعا باید بر این مبنا تصفیه هم کرد، اما دشوار میتوان به یک چنین معیارهایى جنبه 
اساسنامه اى داد. خود من زیاد نگران اخالق و روحیات کسانى که با آنها کار میکنم نیستم. حزب کمونیست و مبارزه کمونیستى 
یک پروسه پیوسته است که مداوما توسط انسانهاى مختلفى به پیش برده میشود. مسأله اینجاست که مکانیسمى درست کنیم که 
همانطور که افراد به موقع میآیند و بارى بدوش میگیرند، به موقع هم بروند و اگر میخواهند بگندند جاى دیگرى بگندند. من 
ترجیح میدهم یک حزب از لحاظ سیاسى روى خط و از لحاظ نظرى توانا داشته باشیم که انسانهاى انقالبى اصیل جامعه را به 
خود جلب میکند، تا حزبى از لحاظ اخالق فردى و پرنسیپ هاى شخصى "شریف" که به دلیل ناتوانى سیاسى قربانى هجوم 
گرایشهاى اخالقى خرده بورژوازى در کل جامعه است. در حالت اول روابط و مناسبات و اخالقیات اصولى را میتوان بدست 
آورد، در حالت دوم عاقبت همان میشود که در این یکسال-  دوسال اخیر دیده ایم. شرافت و امانت، روحیه انقالبى رهبرى ما، 
حتى سنگربندى درستى در برابر روحیات عقب مانده در متن عقب نشینى جنبش نتوانسته است ایجاد کند. در یک کلمه، بنظر من 
با آدم سیاسى، نظردار روى خط و توانایى که از خودگذشتگى ندارد و جاه طلب است میتوان کار سیاسى کرد، اما با آدم فداکار 
و از خود گذشته اى که تعجیل سیاسى ندارد، حرف خاصى ندارد و ساکت و صامت آدم را نگاه میکند، نمیتوان کار زیادى کرد. 
این البته فقط سلیقه و ترجیح من است و نمیخواهم اصل از آن بسازم. داستان دستکش هاى سفید و ابریشمى پلخانف را که در 
1903 حال نمایندگان بخش داخل را گرفته بود، حتما میدانى. پلخانف علیرغم ژیگول بازى هایش بهرحال پلخانف بود و سهم 
خود را ادا کرد، به موقع هم اردنگى مربوطه را خورد. هنگامى که عقب ماندگى هایش معنى اجتماعى-  سیاسى خود را پیدا کرد. 

در مورد اوضاع ما، و همینطور مشکالت ما و راههایى که براى حل آنها جستجو میکنیم، بهتر میدانم در این نامه چیزى ننویسم 
و تقاضا کنم ُمفّصل و از نزدیک با حسین صحبت کنى. حسین نقش جدى اى در متوجه کردن د.س به این معضالت داشت و 
بخوبى میتواند نوع مسائل ما را براى شما تشریح کند. بهرحال ما یک دوره چند ماهه براى آنکه د.س نقش خود را برعهده بگیرد 
و عقب ماندگى ها را جبران کند گذاشته ایم. من تا حدودى به موفقیت این دوره امید دارم. البته تِه دلم مالحظات و دلواپسى هایى 

هم دارم که امیدوارم درست از آب درنیاید. 

از قول من به همه رفقا سالم برسان. از بابت عکس ها خیلى ممنونم. دخترم با 3- 4 هفته تعجیل بدنیا آمد و تا اینجا کلى وقت 
صرف امور بیمارستانى اش شده. حالش خوبه و داره سر ُفرم میآد. دستتان را میبوسد. از قول من همچنین خیلى به اعظم سالم 
برسان. تحقیق او درباره زنان قالیباف کردستان* (شهال برایم فرستاده) خیلى جالب بود. سئوال من این است که آیا میتوان آن را در 
ـَِکش**  کمونیست چاپ کرد یا نه (یعنى از جانب شما اجازه داریم یا نه) و چه اسمى باید پاى مقاله گذاشت. با پیام این را از ت
خواهیم پرسید. اما اگر این نامه زودتر از پیام بدست شما رسید لطفا با پیام به ما خبر بدهید. آذر به همه سالم میرساند. از قول 

من همه رفقا را ببوس و سالم برسون. 

قربان تو و به امید دیدار بزودى 

*این مقاله اعظم کم گویان با عنوان "گزارشى از کار و زندگى زنان کارگر قالیباف خانگى در کردستان" -  در کمونیست، ارگان 
مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 28 -  مهر 1365( اکتبر 1986) به چاپ رسیده است.

** تکش اسم مخفف کمیته تشکیالت شهرها 
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مخاطب نامه کورش مدرسى است و با امضاء نادر در  29 خرداد 1365 (– 6 ژوئن 1986)- نوشته شده است.

"اغماض به ناسیونالیسم نگران کننده است" (نامه -  پائیز 1365، پائیز 1986)

کورش عزیز، با سالم و آرزوى تندرستى و موفقیت 
نامه ات درست یکروز قبل از حرکت امیر بدست من رسید و متأسفانه اصال فرصت براى پاسخگویى نمانده. همینقدر میتوان گفت 

که ارادت داریم. 

در  نمیکنید.  تفکیک  رفقا  تشکیالتى  از عملکرد  را  مسأله  تئوریک  جنبه  شما  من  بنظر  و...  طاهر  دیدگاه  به  اغماض  مورد  در 
چون  آیا  نیست.  کم  ابدا  میکند  "اغماض"  ناسیونالیسم  به  که  فرموالسیون هایى  سید ابراهیم)  بحث  در  (بجز  جلسه  دفاعیه هاى 

ناسیونالیسم پرچم پاسیفیسم "نمیتواند باشد"، کسى حساسیت نشان نمیدهد؟ 

به برخورد نفى گرایانه، مسئولیت ناپذیرى، مضمون کوك کردن، لجن پراکنى و غیره، باید برخورد تشکیالتى و انضباطى کرد با 
انحرافى تر قلمداد کردن تئورى این را نمیشود پاسخ گفت. اما در بحث من، جمله شروع صحبت من این است که اگر بخواهیم 
به این مسأله در سطح تئورى مجرد برخورد کنیم حق مطلب ادا نشده و در واقع باید موقعیت عملى و مادى این تفکر را دید، و 
تمام بحث من علیه نفى گرایى و پاسیفیسم این تفکر و جنبه عملى آن است. اغماض من نمیدانم کجاست؟ آیا الزم بود جنبش 
حق تعیین سرنوشت را برجسته کنم تا اغماض نشده باشد؟ من هنوز نگران همان چیز هستم که گفتم. یعنى کاهش حساسیت به 
ناسیونالیسم که بدرجه اى حتى در نامه تو هم منعکس است. ائتالف با تفکر ناسیونالیستى علیه این اپوزیسیون جدید بنظر من مجاز 
نیست. بهرحال ما دوریم و شما نزدیک و دخالت و قضاوت ما حدود و ثغورى دارد. در مجموع فکر میکنم رهبرى ما میتواند در 
کردستان با اعتماد به نفس بیشتر به این خطوط برخورد کند و به هر جنبه بروز آنها (تئوریک یا عملى) سر جاى خودش بپردازد. 

فرموالسیون هاى دفاعیات در سمینار از فرمولهاى کنگره 5 عقب تر است. این من را نگران میکند. 

اگر میخواهد ما ذهنى گرایى نکنیم، الزم است که ما را بیشتر در جریان بگذارید. کاك حسین که براى وصل کردن آمده بود، 
متاسفانه نامه سالم احوالپرسى معمولى هم نمینویسد تا چه رسد به اشاره به جزئیات و ظرائف اوضاعى که آنجا در جریان است. 
بقیه شما هم که چه عرض کنم. بعد از آمدن نوارهاى ما به داخل مدتى طوالنى حتى پیام روزمره هم داده نشده. شاید میخواهید 
ما نگران نشویم. اما استنباط ما (من و ایرج) این بود که نوارها مورد تأئید نبوده و کسى حال و حوصله سالم و علیک را ندارد. 

دست همه تان میفشارم. سید ابراهیم را از قول من سالم مفصل برسان و رویش را ببوس، همینطور همه رفقا را. به اعظم سالم برسان و بگو 
همکارى اش را با نشریه کمونیست قطع نکند. از آن نوع نوشته ها ما زیاد احتیاج داریم. مواظب سالمتى و "ادامه کارى" خودتان باشید. 

قربان همگى نادر 

مخاطب این نامه، کورش مدرسى است.
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درباره سرانجام بحث قانون کار 

به کمیته اجرایى، دبیر و اعضاى ستاد سیاسى

مباحثات تاکنونى درباره قانون کار به نظر من ناکافى است. اوال، رفقایى، بویژه رفیق حمید تقوایى، مالحظات جدى اى درباره 
پایه هاى نظرى و نیازهاى عملى که این طرح باید به آن پاسخ بدهد داشته است. این مالحظات در جلسه ستاد سیاسى (و نیز طى 
نوشته اى) مطرح شد و ظاهرا توسط مدافعین طرح موجود به آن پاسخ داده شده است. اما نتایج این دور بحث به صورت اسناد 
مدوِن موافقین و مخالفین طرح موجود، وجود ندارد، تا حدى که بحث مشخص در مورد بندهاى قانون کار در ستاد سیاسى، تا 
آنجا که من اطالع دارم، مجددا به اختالف نظرهاى بنیادى ترى میان رفقا بر سر پایه هاى تئوریک سند رجعت کرده و این اختالفات 
را در خود منعکس کرده است. اکنون سند قانون کار براى آخرین تصحیحات نگارشى در دست رفقاى مسئول است، اما هنوز یک 
متن مستدل که در آن ابهامات طرح شده توسط رفیق حمید پاسخ گرفته باشد و یا الاقل معلوم باشد که ستاد سیاسى بر مبناى چه 
مباحثاتى و با چه ترکیبى از آراء موافق و مخالف دست بکار تهیه متن نهایى شده است، وجود ندارد. نکته دوم، که به ابهامات رفیق 
رفیق حمید مربوط میشود، اما به نظر من مساله را در بُعد وسیعترى مطرح میکند این است که بحث قانون کار اکنون تا حد رد و 
قبول یک سند تنزل پیدا کرده است. حال آنکه مادام که جایگاه این سند در کل پراتیک حزبى، از لحاظ برنامه اى و نیز مبارزات 
جارى بدرستى روشن نشده باشد، نه در مورد محتوا و نه در مورد نحوه کاربست عملى آن توسط اعضاء و فعالین و ارگانهاى 
تبلیغى و تشکیالتى حزب نمیتوان تصمیمى گرفت. در این یادداشت این نکته اخیر را توضیح میدهم و پیشنهاد معینى براى قرار 

دادن بحث در یک مجراى اصولى مطرح میکنم. 

از لحاظ عملى بحث قانون کار در میان ما از مباحثات مربوط به دخالت در مبارزات جارى و بویژه تالش در متحد کردن محافل 
مبارز کارگرى در عرصه مبارزات عمدتا اقتصادى موجود مایه گرفت. این مجرایى بود که بحث قانون کار از طریق آن براى 
ما مطرح شد. ایده اولیه این بود که با ارائه یک متن قانون کار ما خواهیم توانست مرکز ثقلى براى مبارزات جارى و نیز اتحاد 
گرایشات مبارز درون جنبش کارگرى بوجود بیاوریم. این ایده، به همین صورت در نشریات ما و نیز در مالقاتهاى ما با گروههاى 
سیاسى دیگر (از جمله راه کارگر) مطرح شد. در این مقطع همین کاربست عملى قانون کار، که به تدریج بیشتر بصورت سندى 
براى "اتحاد گرایشات" فرموله میشد، قطب نماى کار رفقایى بود که در هیأت تحریریه مرکزى سابق مسئول تدوین آن شدند. توجه 
به مبارزات جارى، بعالوه وعده هایى که براى تهیه این سند از نشست با گروههاى دیگر داده شد، درجه معینى از تعجیل را باعث 
شد (که بخوبى در نحوه اصالح متن اولیه کمیسیون هیأت تحریریه و ارائه متن دوم منعکس بود). برخالف سنت هاى رایج (و 
شاید گاهى زیادى رایج) حزب که براى هر اقدام عملى دهها دورخیز نظرى را الزم میشمارد، در مورد این سند معین، امر تدوین 
به قصد انتشار با کمترین تحلیل نظرى و کمترین تالش در جهت روشن کردن پایه هاى تئوریک و همینطور دورنماى استفاده ما 
از این متن، تالشهاى تبلیغى و رهنمودهاى عملى که باید به ارگانها داده شود، رابطه این متن با برنامه و مواضع برنامه موجود ما، 
و حتى مرجع رد و قبول و رسمیت دادن به این سند، شروع شد. امروز کمبودهاى این پروسه خود را در اشکاالت متعددى، و 
از جمله در وجود ابهامات نظرى و عملى در بین برخى رفقا، نشان میدهد. بحث قانون کار میبایست بحثى بیشتر از بحث درباره 
بندهاى قانون کار باشد، و کل جایگاه این نوشته، پایه هاى تئوریک آن، و افق عملى استفاده از آن را روشن کند. بطور مشخص 

این سؤاالت باید پاسخ بگیرد: 

1-  قانون کار به چه نیاز مشخصى جواب میدهد؟ آیا این پالتفرمى براى اتحاد گرایشات در مبارزات جارى است؟ آیا متن یک 
قانون کار پیشرو، براى -  بقول رفیق حمید -  براى آگاه کردن کارگران است؟ آیا این تدقیق برنامه است یا استخراج یک پالتفرم 
اتحاد عملى از آن؟ آیا میان این نیازها تناقضى وجود دارد؟ آیا قانون کار شکل مناسب پاسخگویى به اینهاست؟ در یک کالم لزوم 

تدوین یک قانون کار از کجاست؟ 
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2-  با توجه به سؤال باال، باید روشن کرد که محتواى قانون کار چگونه تعیین میشود. آیا محتواى این قانون از شعارهاى و مطالبات 
موجود، و یا قابل اشاعه، در میان جنبش کارگرى فعلى در ایران مایه میگیرد؟ آیا این قانون متکى به بخش حداقل برنامه است؟ 
آیا این قانون انعکاس پیشروترین مطالبات کارگرى (در چهارچوب سرمایه دارى البته) در صحنه بین المللى است؟ به عبارت دیگر 

چگونه این قانون کار به نیازهایى که آن را ایجاب کرده اند پاسخ میدهد؟ 

3-  با متن تهیه شده چه باید کرد. ِصرف انتشار یک متن ابدا کافى نیست. خود این تحلیل ها را باید به درون جنبش و صفوف 
حزب برد، وگرنه ابهامات امروزى ستاد، به ابهامات وسیع در حزب و بیرون آن تبدیل میشود. بعالوه باید معلوم باشد که حول این 
قانون چه کمپین مشخصى را سازمان میدهیم. چگونه اعضاء خود را براى کار با این متن آموزش میدهیم، چگونه به درون جنبش 
میبریم، رادیو و نشریات چه باید بکنند، با چه گروهها و محافلى تماس میگیریم. چه پروژه هاى عملى را در درون جنبش کارگرى 
در دستور میگذاریم. در یک کالم، متن قانون کار یک سند و یک دست افزار در یک مبارزه وسیع تر است که هنوز یک کلمه از 
مابقى این پراتیک گفته نشده. چه بسا اسناد دیگرى در توضیح و تکمیل این قانون ضرورى باشد، چه بسا باید ستاد سیاسى یک 
سلسله اقدامات ترویجى کتبى و رادیویى براى معرفى این قانون و اشاعه آن بکند. براى رد و قبول این سند، باید خطوط کلى 

دورنماى کار ما حول آن معلوم باشد. 

در رابطه با این سؤاالت پاسخ مستدل و مدّونى نداریم و مشکالت جدى اى بعد از انتشار آن خواهیم داشت. پیشنهاد من این 
است که کمیته اجرایى و ستاد سیاسى جلسه ویژه اى براى حل و فصل این سؤاالت تعیین کنند که در آن هر رفیق پاسخ تفصیلى 
خود را به آنها ارائه کند و در انتهاى جلسه به هر حال یک تحلیل و چشم انداز به عنوان خط رسمى در مورد مساله طرح قانون 
کار تصویب شود. بعالوه الزم است طرح عملى کمپین حول قانون کار نیز معلوم شود و همزمان با انتشار طرح در اختیار همه 

ارگانهاى مربوطه قرار بگیرد. 

بعنوان دبیر کمیته مرکزى، متاسفانه تصویب یک متن قانون کار خشک و خالى را، هر چند با محتواى آن موافق باشم، در صورت 
نبود این پشتوانه تحلیلى و نقشه عمل فعالیت درست نمیدانم. در ضمن آماده ام تا در حد توانم در بحث (و در جلسات مربوطه) 

براى تعیین تکلیف مساله قانون کار شرکت کنم. 

لطفا چنانچه کمیته اجرایى تصمیم به تشکیل این جلسه گرفت، و یا طریق دیگرى را براى پاسخگویى به این سؤاالت روشن کرد، 
به موقع به رفقاى ذیربط اطالع دهد تا حتى المقدور خطوط بحث خود را کتبا ارائه کنند. 

پیروز باشید 
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جمعبندى بحث در مورد وضعیت حزب 

پلنوم دهم حزب کمونیست ایران

بحثى که من دارم یک جمعبندى از وضعیت حزب است و میخواهم حزب و کمونیسم کارگرى را که در سالهاى اخیر مطرح 
شده است در یک پرسپکتیو به هم ربط بدهم و کمى درباره آنها صحبت کنم. فکر میکنم با این کار این امکان بدست میآید که 
مجموعه مسائلى که مورد بحث و یا مورد اشاره قرار گرفت مجموعا زیر چتر یک دورنماى واحد در بیایند. میخواهم بگویم که 
این مسأله کجاى تصویر حرکت عمومى ما باید قرار بگیرد، چه اهمیتى باید داشته باشد و کجاى برایمان مطرح میشود. و به این 
ترتیب معلوم کنم که حزب کجا ایستاده و کجا باید برود و در ضمن میخواهم به معضالت این حرکت آتى در عرصه هاى مختلف 

اشاراتى بکنم. 
درباره این که کمونیسم چطور پیدا شده است خیلى صحبت کرده ایم و در مصاحبه اى که بعد از کنگره دوم با نشریه کمونیست 
داشتم نظراتم را در این باره توضیح دادم که چطور حزب تبلور عناصر جدید و مؤلفه هاى جدید چپ ایران است که بصورت 
یک چپ مجزا خودش را نشان داده و انعکاس نوعى رادیکالیزاسیون چپ ایران و انعکاس درجه اى روى آورى به طبقه کارگر و 
انعکاس درجه اى تدقیق تئوریک و... است. در این مصاحبه گفته ام که اگر این حزب نتواند این حرکت را تا انتها ببرد تا جایى که 
واقعا پایگاه اجتماعى تفکرش سیاست ریزى و پایه اجتماعى اى که به آن رجوع میکند را از خرده بورژوازى منتقل نکند و بطور 
قطع به طبقه کارگر نرساند -  که این خودش عالمتها و شاخصهایى دارد -  در تحلیل نهایى حزب کمونیست یک حزب خوب 
چپ رادیکال بوده، البته در یک دوره معین، ولى به آن سؤاالت اساسى کمونیسم نتوانسته پاسخ بدهد. این که چرا کمونیسم یک 
پدیده غیره کارگرى شده، چرا کمونیسم نسبت به اوضاع سیاسى و انقالبى کم تأثیر شده، چرا دچار بحران است چرا تفوق با 
رویزیونیسم است و... نتوانسته شکافى را که در جنبش کمونیستى بوجود آمده یعنى شکاف بین جنبش کمونیستى واقعا موجود 
و طبقه اجتماعى که این کمونیسم مربوط به آن است از یک طرف و با تئورى انقالبى که این کمونیسم میبایست از آن ناشى شود 
از طرف دیگر... چرا نتوانسته ایم از این شکاف عبور کنیم، اگر نتوانسته باشیم از سوسیالیسم خرده بورژوایى به کمونیسم کارگرى 
گذار جّدى بکنیم. من این را میخواهم توضیح بدهم. اگر ما بخواهیم خوشبین باشیم و حزب را با آنچه که درباره اش میگوییم 
قضاوت کنیم اینطور میشود مشخصات حزب را تعریف کرد: اول اینکه حزبى است در تالش براى تحکیم کمونیسم کارگرى و 
این دو معنى اساسى دارد یکى این که کمونیسم به مثابه یک پدیده کارگرى در تفکر و تعّقل حزب و یکى کمونیسم به عنوان یک 
واقعیت اجتماعى یعنى واقعا حزب کمونیست کارگران باشد. واقعا کمونیسم یک حرکت کارگرى، حرکت آچار بدستها باشد. 
کسانى که از پشت ابزار کار آمده اند نه کسانى که کال به پرولتاریا یک مفهوم فلسفى داده اند و از کارگر بودنش انتزاع کرده اند و 
تبدیلش کرده اند به ناجى عصر حاضر و حال دیگر هر آدمى میتواند جزو این پرولتاریا باشد به این اعتبار که به این روش اعتقاد 
دارد. بحث این است که پرولتاریا با همان معنى مادى و روزمره که در اقتصاد از آن حرف میزنیم و ارزش اضافه تولید میکند، 
تعبیر و  باید کمونیسم  تعلقش هم  در تفکر و  اجتماعى است و  باشد. این یک حرکت  پرولتاریا  جنبش این  جنبش کمونیستى 
تفسیرى باشد از منافع این پرولتاریاى واقعى. مثالهاى زیادى راجع به وضع حاضر میشود زد و نشان داد که چطور اینطور نیست. 
همیشه طبقه کارگر نسبت به کمونیسم بعنوان شخص ثالث در دستگاه فکریش ظاهر میشود. کمونیسم واقعا موجود امروز حتى 
رادیکالترینش اینطور است. اگر به تئورى پیوند نگاه کنید، در این دیدگاه، کمونیسم قبال جدا از طبقه و گرایشاتش وجود دارد و 
طى یک پروسه باید با دخالت عامل خارجى با آن پیوند پیدا کند. لحظاتى در تاریخ هست که میشود از کمونیسم حرف زد قبل 
از اینکه این هنوز حرکت کارگر باشد. این حتى تا حدى تئوریزه شده. حتى وقتى به تئورى پیوند انتقاد میکنى این جدائى حتى 
در خود این انتقاد هم حمل میشود. ما میگوییم اگر ما بخواهیم کمونیستهاى راسخى باشیم حزبمان را میسازیم. من با این نکته 
مخالفتى ندارم. این درست است. اما باز در همین تعبیر هم اینبار به اعتبار روشن بینى تئوریک و عزم جزم براى انقالب اجتماعى 
میشود کمونیسمى را تعریف کرد به عنوان یک حرکت اجتماعى که باز وقتى به آن نگاه میکنیم بافتش کارگرى  نیست. حتى در 
تبیین تئوریک خودش از رابطه اش با طبقه کارگر بارها و بارها طبقه کارگر بصورت شخص ثالث ظاهر میشود. مثال مقدار ادبیاتى 
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که این کمونیسم باید بنویسد که چطور به زبان کارگران حرف بزنید خودش نشان میدهد چطور کارگران نسبت به این قضیه 
شخص ثالث محسوب میشوند. هیچ جریان اتحادیه اى تا حال مجبور نشده چنین جزوه اى دربیاورد که ما باید به زبان کارگران 
حرف بزنیم. براى این که جریان اتحادیه اى خودش به زبان کارگران تشکیل میشود و به زبان کارگران شکل میگیرد. کمونیسم 
شاید به خاطر -  حتما به خاطر -  رویزیونیسم در عین حال شاید به خاطر این که یک دیدگاه فلسفى عمیق پشتش هست و تعابیر 
علمى پشتش هست، اجازه پیدا کرده که اینطور نباشد در حالى که تمام فلسفه وجودى این قضیه این میبایست باشد که این مبارزه 
اجتماعى را با این تعابیر علمى تقویت بکند و در جامعه سر جاى خودش بگذارد. االن به نظر من تعابیر علمیش نمایندگان خودش 
را دارند و طبقه جاى دیگرى کار خودش را میکند. اولین مشخصه حزب ما باید این باشد که میخواهد این گذار را از کمونیسم و 
سوسیالیسم طبقات دیگر به کمونیسم کارگرى بکند. نه فقط در نفوذ و تعداد اعضاء و محل پخش اعالمیه، بلکه در این که اصال 
افق و نگرش و تعلقش نسبت به خودش و خودبخودى خودش کارگرى است. این بنظر من کارى است که ما نکرده ایم ولى اگر 
بتوانیم جریانى را اسم ببریم که میخواهد این کار را بکند و اینطور حرف میزند، حزب ماست. به نظر من این باید یکى از وجوهى 
باشد که آگاهانه وارد تعبیر و تعریف حزب کمونیست از خودش شود. یعنى فعال حزبى باید بتواند راجع به حزب اینطور حرف 

بزند که هدف ما بلند کردن مرکز ثقل کمونیسم واقعا موجود و گذاشتن آن روى طبقه کارگر است، آنطور که باید قاعدتا باشد. 

دومین مشخصه اى که ما میتوانیم تالشهایمان را با آن دسته بندى کنیم، دومین جدولى که میتوانیم براى اینها بکشیم، این است 
که ما میخواهیم طبقه کارگر به یک آلترناتیو متشکل در مبارزه بر سر قدرت سیاسى تبدیل شود. این را با بررسى اوضاع سیاسى 
بین المللى میشود دید. تاریخ جوامع را چقدر دارند کارگران و احزاب کارگرى تعیین میکنند؟ تا چه حد کارگر با همان معنى 
انسانى و مادى که گفتم از پشت ابزار کار در هیأت خودش به عنوان کارگر در سیاست دخالت میکند؟ تا چه حد به عنوان نیروى 

کمکى احزاب و سیاستها و طبقات دیگر... 

در هر کشورى همیشه معضالت و مسائلى هست و صفبندیهایى هست که نیروى کارگران دارد ضمیمه یا مایه تقویت جریانى 
میشود که آن همیشه از طبقه کارگر به قدرت نزدیکتر است. جناح چپ بورژوازى، دمکراسى خلق و... همیشه جریانى در اجتماع 
هست که آن طرف مسأله قدرت سیاسى است و سعى میکند قدرت را بگیرد و طبقه کارگر هم همیشه با این انتخاب مواجه است 
که حمایت بکند یا نکند. و باالخره از این یا آن حمایت میکند و همیشه هم اینکار را میکند و شاید این نزدیکترین حالتى است 

که یک پیشروى برایش میتواند داشته باشد. 

بحث ما این است که طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر با همه آلترناتیو خودش یک نیروى واقعى اجتماعى باشد که داعیه قدرت 
دارد، متشکل است و آلترناتیو دارد. این معنى را بعدا میگویم که این معضالت تا چه حد به آلترناتیو همه چیز را داشتن، و نه فقط 
منافع خود را داد زدن، ربط پیدا میکند. ولى به هر حال واقعیت این است که کارى که حزب ما میخواهد بکند باید این باشد که 
وقتى صحنه سیاسى ایران را در پنج سال و ده سال دیگر میچینند، اینطور نباشد که بین ارتجاع و رفرم دعواست و کارگران به 
عنوان نیرویى که انقالب میخواهد دارند روى رفرمیستها فشار میآورند که یک چیز بهترى به کرسى بنشیند، بلکه واقعا بین انقالب 
و ضد انقالب دعوا بشود و پیروزى انقالب به معناى پیروزى اهداف انقالبى، روشهاى انقالبى و دگرگونیهاى انقالبى در جامعه 
باشد. این فقط با حالتى ممکن است که طبقه کارگر خودش با حزب خودش و بر اساس سیاست خودش اصال به میدان آمده 
باشد، نه اینکه شاه باید برود او را به میدان آورده باشد و وقتى شاه رفت این سؤال باز بماند که چه کسى باید بجایش بنشیند. خود 
طبقه کارگر با اینکه شاه باید برود و حکومت باید دست کارگران باشد هم از اول میتوانست در میدان باشد، البته اگر کمونیسم 
کارگرى یک واقعیت اجتماعى بود. بنابراین این تفاوت اساسى ماست. ما نمیخواهیم جوامع یک سیر پلکانى را طى بکنند، از رفرم 
کمتر به رفرم بیشتر. یک جایى این پروسه باید قطع شود. جامعه چه بخواهیم چه نخواهیم همینطور راه میرود. اصال تمام تاریخ 
جوامع اینطور بوده. حاال فاشیسم میآید این روند را بهم میزند، اما این سیر پلکانى که در جامعه سرمایه دارى اصالحات میشود و 
افراد بشر همانها که روزى 16 ساعت در معدن تنگ و تاریک مجبور به کار بودند تبدیل شده اند به کسانى که میتوانند 35 ساعت 
در بعضى از کشورها کار کنند آنهم از سن بیست سالگى، این دارد اتفاق میافتد. این نتیجه تبعى وجود طبقات است. ولى آنچه 
ما میخواهیم این است که این سیر پیوسته، راه نجات بشر نیست. ما میخواهیم این قطع شود و یک جایى با همان بورژوازى و 
سیستم بورژوایى واقعا موجود در تقابل قرار بگیرد، نه با یک پله بهتر از آن، بلکه با یک آلترناتیو دگرگون کننده. این یعنى طبقه 
کارگر بعنوان یک نیروى مستقل در میدان! تاریخ ایران را هم اگر نگاه کنید میبینید که این حالت تا همین امروز هم وجود نداشته 

و همین امروز هم بسختى وجود دارد. 
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نکته دیگرى که تالشهاى ما را معنى میکند و فى الواقع وقتى انرژیمان را تقسیم میکنیم رویش نیرو میگذاریم مسأله سرنگونى 
جمهورى اسالمى بر طبق استراتژى اى است که داریم. مسأله سرنگونى یک رژیم معیّن در یک کشور معیّن یکى ار مشخصه هاى 
فعالیت ماست. بدون این میشود گفت بقیه روى هوا میماند. در هر حال ما یک جریان درگیر در مبارزه سیاسى و نظامى هستیم. 
این را توضیح بیشترى نمیدهم چرا که برنامه داریم و درباره روش تاکتیکی مان بارها صحبت کرده ایم. به معضالت این جنبه 
دوباره برمیگردم، به مسأله سرنگونى و معضالتى که امروز برایمان مطرح است و حل مسأله قدرت سیاسى در ایران در همین 

رابطه با جمهورى اسالمى مشخص. 

و باالخره چهارمین مؤلفه اى که میتواند تالشهاى ما برایش تعریف شود، دامن زدن به یک روند بین المللى همفکر و هم عمل با 
خودمان است. ما این کار را االن نمیکنیم، اما حزب کمونیست اگر بخواهد این تصویر همه جانبه را از خودش به خودش بدهد 
تا تازه بفهمد که کجاهایش نقص دارد، یکى این است که واقعا حیات و ممات ما بستگى به این دارد که چقدر بتوانیم با بخشهاى 
دیگر طبقه کارگر بین المللى به همین ترتیب پیوند برقرار کنیم و این معنیش این است که چطور آدمها و احزاب و گروهبندیهاى 
مثل خود ما میتوانند شکل بگیرند. این عرصه ها را وقتى روى هم بگذاریم، به نظر من چهار کار متفرقه که بطور تصادفى گیر ما 
آمده نیست، اینها جزئى از نگرش یکپارچه ماست از یک درك معین نسبت به اساس مبارزه طبقاتى که طبقاتى است، مبارزه سیاسى 
و مبارزه انقالبى یک مبارزه طبقاتیست و اهدافش کسب قدرت سیاسى و شرایط اجتماعى جهانى این کسب قدرت سیاسى و 
پیروزى این مبارزه طبقاتى... همه اینها به هر حال یک تصویر مارکسیستى از کارهایى است که یک کمونیست باید بکند ولى بطور 

مشخص حزب ما میتواند این تفکیکها را در فعالیتهایى که دارد بکند... 

در شرایط مشخص امروز ما کدام خشت را باید روى کدام خشت بگذاریم و کدام مانع را از سر راه برداریم؟ در مورد هر کدام 
از این روندها چکار بکنیم؟ من اشاراتى به این موضوعات میکنم. میخواهم بگویم که به نظر من کمونیسم کارگرى یعنى چى و 
حزبى که روى خط کمونیسم کارگرى باشد االن چکار میکند و مشغول چه فعالیتى میشود. براى اینکه بتوانم کمک کنم این حزب 
همان فعالیتها را در دستور خودش بگذارد. در رابطه با مسأله کمونیسم کارگرى بعنوان یک نگرش بعنوان یک خودآگاهى و بعنوان 
یک بازخوانى تئورى انقالب پرولترى ما احتیاج داریم مارکس و انگلس و لنین را یک دستکارى اساسى بکنیم، یک بازیابى بکنیم، 
که به نظر من ماهیتا و از اساس با آنچه که من بعنوان یک مارکسیست آموختم) از منابع بعد از مارکس و انگلس و لنین) و بعنوان 
چیزى که در عملکرد احزاب چپ مشاهده میکنیم بعنوان چیزى که قطبهایى رویش ساخته شده زمین تا آسمان فرق دارد. این 
بنظر من براى پیدا کردن و بازیابى آن نه فقط به عنوان یک امر اشراقى که بفهمیم مارکسیست هستیم بلکه براى تبدیل کردنش 
به یک نگرش بیان شده در سطح جامعه که بتواند دیگران را دور خودش جمع کند، بنظر من احتیاج دارد اوال به یک بازخوانى 
تاریخ جنبش کمونیستى و تاریخ جنبش کارگرى. این تاریخ را براى ما نوشته اند. و در تمام مقاطعش توسط طبقات و اقشار دیگر 
نوشته اند. تاریخ روسیه را آنطور، تاریخ جنگ داخلى اسپانیا را اینطور، تاریخ تفرقه و انشعابات دیگر را طور دیگر... وقتى نگاه 
میکنید مجموع اینها باالخر یک تصویر عمومى از آن تاریخ بدست میدهد ولى انتقاد موّرخ را بدست نمیدهد که موّرخ کیست و 
موّرخ تعلق بکدام طبقه اجتماعى دارد. آن چیزى که مثال در بحث شوروى هست... به نظر من مسأله شوروى از آنجا حائز اهمیت 
است که این محور اساسى پیدا کردن یک خودآگاهى در عصر ماست، براى اینکه آن کمونیسمى است که پیروز شده، لنین هم 
همراهش بوده و به آن نتیجه رسیده. اگر کسى بخواهد بگوید که کمونیسم میتواند پیروز شود، باید تکلیفش را با این تجربه روشن 
کند و تمام درسهاى تئوریک و تاکتیکى و تشکیالتى که این تجربه با خودش واقعا بدنبال آورد، تکلیف اینها را باید روشن کند. 
معلوم کند که چه چیزى را قبول دارد، چه چیزى را قبول ندارد و این تجربه چرا اصال به این ترتیب پیش رفت. بنابراین یک 
نگرش تاریخى الزمست براى مثال به مسأله شوروى، یک نگرش تاریخى الزمست براى تاریخ جنبش مبارزه خودبخودى طبقه. 
خیلى راحت همه اتحادیه ها و سندیکاها و غیره را پذیرفته ایم یا الاقل به آن تاریخى که بما میدهند اینطورى دسته بندى میکنند 
اتحادیه ها و سندیکاها تشکلهاى اقتصادى طبقه است و غیره. بنظر من اگر به این تاریخ نگاه بکنید میبینید که در هر مقطعى در هر 
دوره اى کنار هر اتحادیه اى که وجود داشته، کمونیستهایى وجود داشته اند که میگفته اند از این بهتر میشود طبقه را از نظر اقتصادى 
سازمان داد و اشکال دیگرى را پیشنهاد میکردند و یا حتى اگر همان اتحادیه ها را هم پیشنهاد میکردند مضمون دیگرى را برایش 
در نظر میگرفته اند. ولى جنبش کمونیستى امروز فعال با همان مقوله اتحادیه اى فکر میکند که از تعبیرات طبقات دیگر گذشته و 
آن تعبیر جزو لغت شناسى این شده و جزو تعریف از خودش و رابطه اش با جنبش کارگرى. بنابراین یک نگرش تاریخى به این 
چیزها الزمست، همینطور به لحظات تعیین کننده تاریخ. فاشیسم در اروپا، پیدایش مجدد مذهب، پا گرفتن مذهب در بلوك شرق، 
رهایى آفریقا و باالخره آیا همه به یکسان قرارست به ناصر بچشم خوب نگاه بکنند؟ به نظر من طبقه کارگر به عبدالناصر بچشم 
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خوبى نگاه نمیکند نباید نگاه کند نماینده سیاسى بورژوازى یک کشور است در عصر امپریالیسم در عصر انقالب پرولترى یعنى 
در آلترناتیو قدرت طبقه کارگر است فقط آلترناتیو امپریالیسم و کولونیالیسم نیست، یا مصدق و یا تمام رهبران ناسیونالیست شمال 
آفریقا، زامبیا و تانزانیا و... باالخره نگرش مستقل طبقه کارگر به این تاریخ باید جاى تاریخى اینها را روشن کند جاى تاریخى این 
وقایع مثل مبارزه ضد کولونیالیستى مبارزه ضد استعمارى و ضد امپریالیستى ملل را روشن کند و به نظر من در آن چهارچوب 
یک روایت تاریخى بدست میدهد و این روایت تاریخى دادنش براى اینکه شما بگویید من اینطورى فکر میکنم ضرورى است، 
براى اینکه مارکسیسم خودش بدون اینکه برگردد و جهان معاصرش را اینطورى تفسیر کند و حتى جهان خیلى گذشته خودش 

را اینطور تفسیر کند پانگرفته. 

بخش دیگرى از این هویت و خودآگاهى کمونیسم کارگرى باز کردن مجدد بحث روى تئورى مارکسیسم است. به نظر من از 
فلسفه اش تا اقتصادش تا تعابیر سیاسیش دستکارى و کج و کوله شده است. جاى ماتریالیسم دیالکتیک که همه میدانند دترمینیسم 
نشانده اند، دترمینیسم تکنولوژیک نشانده اند، از یک طرف دیگر عرفان نشانده اند. مثال هر چه به شرق میرویم و هیچ جا ماتریالیسم 
پراتیکى مارکس -  که خودش ماتریالیسم پراتیکى را الاقل یکجا در ایدئولوژى آلمانى مترادف کمونیسم آورده است -  هیچ جا 
این معنى نشده که ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم پراتیک است نه به اشراق و آن مذهب جدیدى که تحت نام مارکسیسم در 
خیلى از جاها اشاعه پیدا کرده ربط دارد، نه به آن تز تکنولوژى همه چیز را بجلو میبرد و نیروهاى مولّد همه چیز را سر و سامان 
میدهد که از رویزیونیسم روسى بیرون زده است. این ماتریالیسمى است که اجازه میدهد شرایطى که در آن این فعالیت و دخالت 
صورت میگیرد بدرست شناخته شود. روى این دوباره باید کار کرد. من نمیگویم که باید رفت و روى فلسفه کار کرد میگویم با 
متدولوژى فعلى جنبش کمونیستى باید مرزبندى داشته باشیم، روشن باشد که کسى که عضو حزب کمونیست میشود (نه اینکه این 
متدولوژى را بپذیرد) یک جور دیگر بار آمده و کّال نسبت به جامعه طور دیگرى فکر میکند. دامنه اقتدار خودش و طبقه خودش را 
یک طور دیگر میبیند و محک میزند. تئورى دولت یک نمونه دیگر است، تئورى سوسیالیسم، سوسیالیسم چیست مثل روز روشن 
است چیزى که بخورد 99 درصد مردم جهان داده میشود سرمایه دارى دولتى است. اگر کمونیسم کارگرى آینده اى دارد یکى از 
طرق آینده داشتنش این است که بتواند این که سوسیالیسم سرمایه دارى دولتى است را جارو کند و کنار بزند، راجع به آن بنویسد 
که نه فقط سوسیالیسم سرمایه دارى دولتى نیست به این دالیل، بلکه اصال این است. درست است زمانى مارکسیستها میگفتند نباید 
براى جوامع الگو داد، براى اینکه این کار ما نیست و تاریخ زنده خودش الگوهاى خود را بدست میدهد، ولى وقتى الگو داده اند 
دیگر باید رفت سراغ آن الگوها و آنها را نقد کرد و گفت این الگوها چطور با دهها تعبیر ازپیشى و ذهنى یک مارکسیست درباره 
جهتهایى که جامعه باید برود نمیخواند. االن هیچ جا نیست که کسى بگوید سوسیالیسم فورى، و فورى نگوید مالکیت دولتى و 
بعد از اصال صحبت الغاء کار مزدى در بین نباشد، جورى که وقتى میخواهى بگویى سوسیالیسم الغاء  کار مزدى است، مجبورى 
در حزب خودت پانزده سمینار بحث بکنى. سوسیالیسم الغاء کار مزدى است. اگر بتوانیم از پیروزى انقالب سوسیالیستى حرفى 
بزنیم یعنى این که توانست کار مزدى را لغو بکند، مالکیت اشتراکى برقرار کند و اگر شکستش را میخواهید بحث کنید بیایید 
توضیح بدهید که چرا نتوانست کار مزدى را لغو کند و مالکیت اشتراکى را برقرار کند. میخواهم بگویم اینقدر عقب است دیدگاهى 
که بخواهد از سوسیالیسم مارکس حرکت کند توى تعبیر و تفسیر تئوریک خود مارکسیسم که باید سر این ابتدائیات بحث بکند. 
به نظر من در دراز مدت میتواند مجاب کند، ولى این کمونیسم کارگرى نیاز به کار در این زمینه دارد و باالخره تحلیل مشخص 
نیکاراگوئه، آفریقاى جنوبى، اتحادیه هاى کارگرى، رابطه انقالب و رفرم، خلع سالح... حزب کارگرى هم اگر بخواهد در جنبش 
چپ سرى توى سرها در بیاورد، باید حرف مستقل خودش را داشته باشد و اینها را بتواند نشان دهد که از یک نگرش متمایزى 
در میآورد. اینها را قبال بحث کردیم. آن عنصرى که خیلى جاها در حزب ما میگوییم  "طرف عقل دارد" من میگویم این آنجایى 
است که رفیق ما کمونیسم کارگرى را به درجه اى هضم کرده. وقتى رفیقى یا کمیته اى میفهمد که هیچ اقدام سیاسى او نمیتواند 
وارونه تاریخ به نظر بیاید، جورى که اول مردم را آنقدر زجر و شکنجه بدهى و به گشنگى بیاندازى این راه دست رهائیشان است. 
من میگویم وقتى رفیقى خیلى ساده میگوید که این که نشد، ما انقالب کردیم که وضع مردم بهتر شود که از همان روز اول بهتر 
شود، وقتى این حرف را میزند دارد به یکى از مؤلفه هاى خودآگاهى کمونیسم کارگرى متوسل میشود. میخواهم بگویم بسیارى 
از این مؤلفه ها در ما عمل میکند بخاطر اینکه انتقادهایى به دیدگاههاى دیگر کرده ایم. وقتى که پرنسیپهاى دیگرى مطرح میشود، 
پرنسیپهایى که در آن همیشه آگاه کردن طبقه به هر منفعت دیگرى پیشى میگیرد، وقتى متکى کردن طبقه کارگر به منافع خودش به 
هر منفعت دیگرى حتى منافع سازمانى پیشى میگیرد، وقتى ما به اصطالح پلیتیک زدن را در عرصه مبارزه طبقاتى رد میکنیم اینها 
همه خصوصیات پایه اى مارکسیسم است که امروز اگر کسى بخواهد سیستمش را بیرون بکشد کمونیسم طبقه اى که چیزى از این 
روشهاى خرده بورژوایى ندارد بدست بیاورد. میخواهم بگویم که چیز گمى نیست. ولى تحلیل مشخص از شرایط اگر بدهیم راجع 
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به نیکاراگوئه، اینها در ما همین االن عمل میکند. خب میشود گفت اینهم یک حکومت بورژوایى است و نیکاراگوئه را هم گذاشت 
بغل دست تایلند و رفت. ُخب حزب ما این کار را نمیکند. علت این که این کار را نمیکند تحلیل خیلى کنکرتى از نیکاراگوئه 
نیست، بلکه نقطه عزیمت اوست در مورد نیکاراگوئه، که وقتى مردمى جمع میشوند و امپریالیسم آمریکا را میزنند باید نشست 
و دقیقتر درباره اش حرف زد، باید طورى حرف زد که هر مبارزه اى علیه امپریالیسم و سرمایه شده احترامش در سیستم فکرى 
تو محفوظ بماند و هر جا که بورژوازى خود نشان داده محکوم شده باشد. باید اینطورى بتوانى حرف بزنى. این خصوصیات 
در تحلیل مشخص بروز میکند. چپ ایزوله و منزوى روشنفکرى میتواند بنشیند و راه غیر اجتماعى به هر کسى که طرفدار تا 
آخرین نقطه برنامه اش و هر دیدگاه تئوریک او نیست، بگوید بورژوازى و اپورتونیسم و غیره و دیگر کارى به تاریخى که توسط 
آن اپورتونیستها و بورژواها نوشته میشود نداشته باشد. کمونیسم کارگرى باید بتواند موضع اصولى و رادیکال و دگرگون کننده 
را به نحوى در رابطه با جهان واقعى و در رابطه با تأثیرگذارى بر آنها بگیرد. این به هر حال در رابطه با نگرش و خود آگاهى اى 
که این کمونیسم الزم دارد، در زمینه تاریخى در زمینه تئوریک و در تحلیل مشخص جهان حاضر اینها باید رویش کار بشود. 
اینجا صحبت میشود که یک لیستى داده میشود به ستاد سیاسى و معلوم نیست که دیدگاه پشتش چیست. به نظر من این دیدگاه 
را همیشه آدم نمیگوید ولى خیلى معلوم است که همه این دیدگاه مشترك را دارند. این لیست از اینجا ناشى میشود بخاطر این 
است که همه فرض میکنند که یک مقدار دیدگاه عمومى مشترك هست و حرف رادیکال روى جنگ زده اند. حال ما میخواهیم 
حرفمان را با این نگرش بزنیم. نکته دوم رابطه کمونیسم با خود طبقه کارگر است. یعنى تبدیل کردن کمونیسم به یک جریان 
کارگرى. در واقع معضالت کارگرى شدن به معناى ملموس کلمه است. میخواهم بگویم چه چیزهایى امروز باید مشغله ما باشند 
و تا چه درجه اى مشغله ما بوده اند. یکى تبدیل حزب و ساختمانش و شیوه کارش به پدیده اى متناسب با وجود اجتماعى طبقه 
کارگر. این فقط یک جمله نیست. وقتى نگاه کنید یک کمونیست با آن اخالقیات و سنت فعالیتش چطور تبلیغ و ترویج میکند، 
چطور دست به اسلحه میبرد، چطور نظیر خودش را بازتولید میکند و همه اینها وقتى در سنت یک طبقه اجتماعى دیگر ساخته 
شده، به وجود اقتصادى و اجتماعى آن طبقه خودش را مربوط میکند. عضو گیرى مثال. وقتى عضوگیریش تئوریک میشود، بخاطر 
این است که با قشر اجتماعى اى طرف است که تئورى مسأله همیشگى زندگیش است و وقتى مشکلى ندارد بى مشکلى خودش 
را تئوریزه میکند و از آن فلسفه در میآورد. میخواهم بگویم با یک قشر اجتماعى به اسم خرده بورژوازى وقتى کار میکنید، حتى 
مفهوم عضوگیریتان با توجه به آن قشر پرورش پیدا میکند و دریافت میشود. ما میخواهیم کارکردمان، درك تشکیالتیمان، فعالیت 
روزمره مان با وجود اجتماعى طبقه کارگر متناسب باشد. و به نظر من گامهاى خیلى مهمى در این زمینه برداشته ایم. این یکى از 

عرصه هایى است که به نظر من واقعا کار کرده ایم. 

جنبش کمونیستى مفهوم رهبر عملى را نداشت. جنبش کمونیستى میگفت کارگر پیشرو و کارگر پیشرو را کسى تعریف میکرد که 
حرف سازمان را قبول دارد. مفهوم رهبر عملى را ما به این جنبش آوردیم. مفهوم آژیتاتور کارگرى را ما به این جنبش آوردیم و 
همه تازه دارند میفهمند که عجب مفهوم خوبى است. درست مثل این که یک عنصر جدید شیمیایى کشف شده باشد، یا بفهمى 
چیزهایى از این عنصر جدید تشکیل شده و میشود با آن کار کرد. درست مثل این که پالستیک را کشف کرده باشى، شروع 
میکنند به استفاده کردن از آن. این دستاورد مهم بود براى اینکه این کانال ورود به بحث کارگرى شدن است. حوزهاى زیست و 
کار، کار در محیط زیست و کار طبقه و سازماندهى خود طبقه در محیط زیست و کار خود، یک دستاورد مهم در این زمینه بود. 
بحثهایى که امروز راجع به عضویت در کمیته شهر ما در جریان است مربوط به همین مسائل است. بحث اساسنامه ما به همین 
مسائل مربوط بود و به نظر من این یکى از عرصه هایى است که حزب ما مستقل از شدت و سطح فعالیتش خوب کار کرده و 
توانسته پیش برود. گامهاى خیلى بیشترى میشود برداشت. ما خودمان راجع به این که زبانمان را چکار کنیم، چطورى تئورى را به 
میان طبقه ببریم و... خیلى حرف زده ایم. این یکى از چیزهایى که باید ادامه داد. باید کارى کرد که بطور حزبى مبارزه کردن براى 
طبقه شکل آسانى باشد. من میدانم خرده بورژوازى رادیکال میگوید مبارزه خونین است و هر کسى آماده نیست. ولى کى گفته 
که مبارزه حزبى همیشه باید تکه خونینش باشد؟  چرا اعتصاب نمیتواند جزئى از تجربه مبارزه حزبى باشد؟ جاهاى دیگر بوده... 
این که کارگر معترض شد و سرش بوى قرمه سبزى گرفت، خواست برود و کارى بکند اولین کارش این است که بفهمد حزب 
سیاسى دارد و حزبى سیاسى میخواهدش یا نه، کارى به او میسپارد یا نه، و چطور میتواند آویزان آن حزب شود، قالبش را به آن 
حزب بند کند و به کمک آن حزب مبارزه کند. االن به هزار و یک طریق دیگر طبقه کارگر مبارزه میشود، اال این که در رابطه با 
حزبش و بکمک حزبش دست به مبارزه بزند. در صورتى که خرده بورژوازى این کار را میکند. خرده بورژوا تا اعتراضش را پیدا 
میکند میرود سازمانى خرده بورژوا پیدا میکند و عضوش میشود. کارگران میروند محفل درست میکنند. از ماشین شکستنش بگیر 
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تا محفل درست کردن و تا رفتن دنبال چریک فدائى اَشکالى است که نشان میدهد طبقه کارگر نمیتواند راحت با حزبش اعتصاب 
کند، زندگى کند، اعتراض کند، یک روز قیام کند ولى همه اینها را در رابطه با حزبش بکند. حزب ظرف اعتراض طبیعى طبقه 
کارگر نیست. این بخاطر عقب ماندگى کارگر نیست، بخاطر مسائل تئوریک کارگر نیست، حزب جائى ایستاده است که دروازه اش 
دور از دسترس است. دروازه تشکیالتى را نمیگویم، بطرق حزبى مبارزه کردن براى کارگر دور از دسترس است. این را ما داریم 
رویش کار میکنیم و به نظر من این معنى چیزهایى که در دستور ك.ش) کمیته شهرها) بصورت شرح وظایف قرار میگیرد. دارد 
اینکار را پیش میبرد، دارد سعى میکند حزب کمونیست ایران یک ظرف مناسب براى طبقه کارگر بشود، حال ممکن است هنوز 
براى خرده بورژوا هم مناسب بماند این را خودش میداند، ولى واقعا برایش خیلى طبیعى و ساده باشد. واضح است که این مستلزم 
مبارزه جویى و فداکارى و تحمل مخاطرات است، ولى احتیاج به درك چیزهاى دیگر که نه در زندگیش قابل لمس است و نه 
غیر قابل محاسبه، ندارد. باید آماده تر و فداکارتر باشد، اما میتواند به عنوان یک کارگر در این حزب مبارزه بکند. این را باید بتوانیم 
بوجود بیاوریم. گفتم که بحث عضویت یک نمونه اش است. بحث شکل آرایشى که بخودمان میدهیم یک نمونه اش، رادیوى ما 
یک نمونه اش است که چطورى این رادیو صداى کارگر شده، میشود به آن گوش داد، میشود تکثیرش کرد، میشود حرفش را زد. 
چطورى روزنامه ما روزنامه اى است که خیلى ساده توسط کارگر گرفته میشود، توسط کارگر پخش میشود و توسط کارگر حولش 
بحث میشود. این را میتوانید از محتویاتش بگیرید، از فرمش، فرکانسش یا همه چیزش و یا شیوه منتشر شدنش. چند درصد 
روزنامه طرف حساب کارگرانست و دارد به سؤاالت آنها جواب میدهد؟ چند درصد معضالت آنها در هیأت تحریریه اش مطرح 

میشود و هیات تحریریه اش چه رابطه واقعى با رهبران کارگران دارد؟ اینها معنى دارد و ما باید رویشان کار کنیم. 

یک معضل دیگر معضل مبارزه اقتصادى است. ما چطورى خودمان را به مبارزه اقتصادى مربوط میکنیم؟ به نظر من این چیزى 
است که در دو سال اخیر خیلى درش جلو رفته ایم. جهتى که گرفته ایم جهت تعیین کننده اى است. این حرفهایى که ما االن میزنیم، 
اگر سال 57 کسى میزد یک ُمهر اکونومیست بهش میزدند و صدایش هم در نمیآمد. ما امروز داریم بطور واقعى از مبارزه اقتصادى 
طبقه کارگر و اهمیتش حرف میزنیم و داریم سعى میکنیم بفهمیم مکانیسمهاى پیوستن به این مبارزه و دخالت درش چیست. 
اولینش این بوده که بگوییم این مبارزه مهم است و اینکار را کردیم. امروز اگر شما مثال به پراتیک تشکیالت کردستان که مسأله اى 
به وسعت مسأله ملى مبارزه نظامى جلویش هست نگاه کنید میبینید که مشغله دائمیش چقدر مسائل اقتصادى طبقه کارگر است. و 

چقدر در مکاتبات این تشکیالت و چقدر در گزارش خود این تشکیالت و سمینارها و کنگره هاى خودش منعکس است. 

گفتم نکته دومى که باید به آن در رابطه با کارگرى کردن حزب پاسخ بدهیم مسأله مبارزه اقتصادى تشکلهاى توده اى و سازماندهى 
اشکال موجود اعتراض است که در این زمینه هم گامهایى برداشته ایم. گفتم که چطور بحثهاى مربوط به مبارزه اقتصادى اهمیت 
خودشان را در میان ما پیدا میکنند. مسأله تشکلهاى توده اى درباره اش بحثهاى خوبى شده. مسأله شورا و سندیکا. فکر میکنم 
قطعنامه اى در این باره در این پلنوم تصویب میشود. همینطور مسأله قانون کار. اینها کارهایى بوده که در این رابطه کرده ایم، ولى 

در این عرصه ها هم باید خیلى بیشتر کار کنیم. 

نکته بعدى چیزى است که فکر میکنم بشود زیر تیتر دخالتگرى و کّال ایجاد یک تشکیالت دخالتگر از آن صحبت کرد، که این 
اگر بناست حزب کمونیست بتواند با طبقه مرتبط بشود و مرتبط بماند، حیاتى است. در مورد دخالتگرى پایه بحث درك رابطه 
رفرم و انقالب است و رفرم بطور مشخص. مادام که حزب سیاسى و کمونیستى طبقه نتواند پاسخگوى آن بخش از مبارزه باشد 
که در چهارچوب نظام موجود دارد شکل میگیرد و چه بسا در چهارچوب نظام موجود باالخره باید فیصله پیدا کند و بحالت 
سکونى برسد، تنها جایى که انقالبیگریش معنا پیدا میکند در دوره انقالب خواهد بود. این یک خاصیت چپ رادیکال شده که در 
دوره هاى انقالب فعال و بلکه فعالترین احزاب سیاسى است و در دوره هاى رکود در دوره هایى که هر کس سراغ کسب و کارش 
میرود و طبقات در یک مبارزه روتین با هم میافتند که هر کدامش پایه هاى وضع موجود را زیر سؤال نمیبرد، آنجا این چپ خیلى 
بیوظیفه میشود. خیلى جاها این بیوظیفگى تئوریزه میشود، بصورت غیرممکن بودن رفرم در جامعه سرمایه دارى و غیره و آن 
ارزشى را که مبارزه در این عرصه دارد، نه فقط براى کسب بهبود مادى براى طبقه کارگر بلکه از نظر آموزش طبقه کارگر براى نقد 
جامعه سرمایه دارى، براى متشکل کردن و متشکل نگهداشتن طبقه، براى رهبر تربیت کردن براى طبقه، اینها همه فراموش میشود. 
بنابراین مسأله اى که ما باید بتوانیم به آن جواب بدهیم و بخواهیم که حزبى در جهت کمونیسم کارگرى ایجاد بکنیم، این است که 
تکلیف خودمان را با این مسأله روشن بکنیم. تکلیف خودمان را با مسأله حزب و رفرم روشن بکنیم. یک جنبه این کار برمیگردد 
به موضوع کار علنى. من فکر میکنم کار علنى در هر شرایطى حتى اختناق آمیرترین شرایط معنى دارد. به خاطر این که دیگران 
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دارند میکنند. نه دیگران به مثابه احزاب، هر قشر ناراضى حتى در بدترین شرایط اختناق به نحوى اعتراضش را نشان میدهد از 
جمله طبقه کارگر. دخالت در این سطح مبارزه معنى دارد و این کارى است که ما بلد نیستیم. وقتى این کار را در شرایط انقالبى 
در نظر بگیریم در شرایطى که توده هاى وسیع به میدان میآیند و دیگر اختناقى در کار نیست یا تناسب قوا جور دیگر شده، این 
ضعف خودش را در مقیاس چند برابر نشان میدهد و باعث میشود در چنین شرایطى چپ با اینکه فعال است عقب بیفتد. معموال 
سیاستمدارهاى بورژوازى در این شرایط دست میگیرند. خرده بورژوازى دست میگیرد، بخاطر این که چپ نمیتواند خودش را 
با شرایط کار علنى وفق بدهد و آن گستردگى که اینچنین شرایطى الزم دارد را بخودش بدهد. معموال ناتوان تر از آن است که در 
جائى که الزمست حضور پیدا کند و حرفى که الزمست بزند، آن تشکیالتهایى را که میشود به شکل علنى ایجاد کرد ایجاد کند، 
رابطه آنها را با هم نگه بدارد و در سطوح مختلف دخالت بکند، بدون آنکه یکى فداى دیگرى شده باشد. اینها خصوصیاتى است 
که چپ امروز دارد و نمیتواند ابعاد مختلف مبارزه را مرتبط نگهدارد. ربط این با بحث رفرم این است که بخش عمده اى از مبارزه 
براى رفرم مبارزه علنى است. حاال کارى نداریم که در آفریقاى جنوبى مبارزه براى رفرم یعنى مبارزه علیه آپارتاید که مجبور 
است مبارزه اى قهرآمیز و مخفى باشد. اما مبارزه اقتصادى طبقه بخش زیادش در دوره کارکرد متعارف جامعه باید در هر حال در 
سطح علنى جلو برود. اگر کسى به ضوابط کار علنى، به کار توده اى احاطه نداشته باشد در مقابل بحث مثال مبارزه کارگران براى 
قانون کار هم ناتوان میماند. یک مثال ساده اش این است که ما درباره قانون کار و این که کارگران باید چه بگویند حرف میزنیم 
ولى آیا آن آموزش پایه اى و آن حرکت غریزى در درون کمونیستهاى عضو حزب وجود دارد که واقعا در رأس جنبش قانون کار 
قرار بگیرند، طرف مذاکره ها باشند، سخنرانهاى این قضیه باشند؟  عمال شوراهاى  اسالمى میشوند فورموله کننده بخشهاى مختلف 
طبقه کارگر، البته از الى فیلتر منافع و محدودیتهاى خودشان. ولى کمونیسته یا باید بشود گروه فشار روى یکى از محافل غیر 
حزبى، یا دخالت نکند. اینها خیلى هم تئوریزه میشود. اگر مثال بحث مدخلى ها را راجع به کارى که باید در جنبش کارگرى کرد 
بخوانید میبینید که کمونیسته خودش بى وظیفه است و در مقابل مبارزه کارش این است که برود گروهى تشکیل بدهد که روى 
کس دیگرى فشار بگذارد که برود جاى دیگر چیزى بگوید. هیچ کمونیستى در این دوره نمیتواند رهبر سرشناس کارگران بشود. 
این کارها را کردن، با خیلى از درکهاى تشکیالتى خود ما تناقض دارد. نمیتوانیم جواب مسائلش را بدهیم. نمیتوانیم ادامه کارى 

و امنیتش را حفظ کنیم. در صورتى که یک جریان کمونیست کارگرى باید یاد بگیرد که بتواند. 

نکته بعد که باز امروز در همین رابطه در مقابل ماست برگشتن و زدن گرایشهاى خرده بورژوا سوسیالیست است که یک دور 
دیگر در صحنه اى دیگر با آنها زد و خورد کرده ایم و عقبشان رانده ایم. امروز از یک زاویه دیگر باید دوباره به سراغشان برویم. 
بحثهایى که ما با چپ خرده بورژوا سوسیالیست کرده ایم عمدتا راجع به تئورى انقالب بود، ما از سر منافع متضاد طبقاتى که این 
وسط درگیر است به اینها برخورد نکردیم. امروز میگوییم مبارزه اقتصادى و فقط اتحادیه کمونیستهاست که خیلى علنى میگوید 
اکونومیست... ما باید جواب این را بدهیم، سرجایش بنشانیم و از یک موضع طبقاتى روشن کنیم که کسى که مبارزه اقتصادى 
طبقه کارگر را با یک لغت اکونومیست تخطئه میکند، اینست و توى جامعه اینست، این چه نیروى سیاسى است و نقشش در 
مبارزه سیاسى در جامعه چیست. همینطور هم برگردیم سراغ راه کارگر و گرایشات دیگرى که باصطالح وجود دارند و زاده آن 
چپ قدیمى ایرانند. و ایندفعه از این دریچه دوباره به آنها نگاه کنیم و تناقضاتشان را بیرون بکشیم و منافع واقعیشان را بیرون 
بکشیم، چه در دیدگاههاى تئوریکشان، چه در عملکردهاى سیاسیشان. اینکار را ما کم کرده ایم و فکر میکنم تا اینکار را نکنیم، 
براى خیلیها بحث کمونیسم کارگرى خیلى کنکرت نمیشود. یعنى معلوم نمیشود که حزب کمونیست خیلى فرق دارد. حزب 
کمونیست که حرف میزند در کنارش پانزده عیب میتواند از راه کارگر و رزمندگان و مدخلى ها و دیگران بگیرد، همانطور که 
در دوره دیگرى با حدت مرزبندى میکرد با هر کارى که گرایشات و سازمانهاى دیگر میکردند، از کار دانشجویى شان تا شیوه 
با  شان  رابطه  اقتصادیشان  دیدگاههاى  سر  امروز میتوانند  حاکمیت.  جناحهاى  با  شان  رابطه  تا  کردستان،  مسأله  به  برخوردشان 
تشکلهاى توده اى طبقه کارگر، رابطه شان با مسأله قدرت سیاسى، درکشان از رویزیونیسم و غیره از یک زاویه عمیق تر کارگرى 
نقد بکند و این نقدها را به شان احتیاج داریم، اگر بناست این حزب آن خودآگاهى را که گفتم پیدا کند. نکته بعد... (در تعویض 

نوار بخشهایى ضبط نشده) 

... حاال رابطه کارگر با حزب متشکل شده با اقشار دیگر برایمان مطرح میشود. اینهم یکى از عرصه هایى است که خیلى رویش 
کم کار کرده ایم. شاید میشود گفت عامدانه کار نکرده ایم. عامدانه کنار گذاشته ایم براى اینکه مسأله لوث نشود و باید یک تعبیر 
کارگرى از این مسأله بدهیم که رابطه ما با اقشارى که منافعشان در جهت فالن نوع معینى از آموزش و پرورش است چیست 
و چطور باید برخورد بکنیم -  جواب دانشگاه و دانشگاهیان را چه میدهیم، کسى که زمین میخواهد -  اولین نمونه کالسیکش 
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-  دهقانان را چطور میبینیم و غیره. اینهم خودش نوعى تبیین میخواهد این اواخر خیلى مختصر با ك.ش. بحث داشته ایم. اساس 
قضیه این است که حزب کارگرى باید بتواند مستقل از نیازها و انگیزه هاى اقشار دیگر بر مبناى استراتژى خودش و تبیینش از 
جامعه و بر مبناى این که چه چیزى مبارزه طبقاتى را و منافع عمومى را تسهیل میکند مطرح بکند. با علم به اینکه این منافع 
عمومى منافع اقشارى غیر از طبقه کارگر هم خواهد بود. نمونه اش بیمه بیکارى است. خب بیمه بیکارى شامل حال خیلیها میشود 
و به احتمال قوى هر کسى کار گیر نمیآورد که اصال به پرولتاریا بپیوندد و یا به هر قشر دیگرى در جامعه بپیوندد، در این جامعه 
بیمه بیکارى میخواهد. بیمه بیکارى یک شعار عام است که یک حزب کارگرى میتواند مطرح کند. اما کمپینى است که رویش 
شکل میدهد میتواند فراتر از یک کمپین کارگرى باشد. از این روشنتر مسأله جنگ است. همه میخواهند صلح شود. این را ما از 
نیازهاى اقشار دیگر در نمیآوریم که میتواند مردم را بسیج کند ولى حرکت ما براى دامن زدن به یک مبارزه براى صلح و ختم 
جنگ چهارچوبى براى بسیج اقشار غیرپرولترى هم میدهد. میخواهم بگویم بنابراین یک نگرش این است که مثال بگوییم دهقانان 
زمین میخواهند، زن برابرى میخواهد و غیره و بنابراین حزب کمونیست سازمانهایى براى این جور کارها تعریف کند. یکى دیگر 
اینکه بفهمیم خودمان چه میخواهیم و چه باید در جامعه بوجود بیاوریم و چى درسته که بوجود بیاوریم و چه شرایطى که عالوه 
بر طبقه کارگر دیگران درش بشدت ذینفعند. من فکر میکنم اینطورى اگر سراغ مسأله برویم فعال میشویم و الزم نیست وقتى 
راجع به اقشار غیرپرولترى حرف میزنیم راجع به منافع غیرپرولترى حرف بزنیم. مشخصا راجع به منافع پرولترى حرف بزنیم 
و رابطه اش با اقشار دیگر. و تبلیغات ما نسبت به این اقشار تبلیغاتى است که یک حزب رهبر میکند. یعنى تو مستقل از این که 
او چه میخواهد از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر صلح و قطع جنگ را میخواهى و میتوانى نشان بدهى که اگر شما جامعه 
بهترى میخواهید حتى بطور فورى باید بیائید پشت حزب کارگران براى این که مبارز راه قطع جنگ هم هست، که تو را دارند 
کرور کرور میبرند. مسأله برابرى زن که جزء ارگانیک سوسیالیسم است و جاى خودش را دارد. ولى مثال اجحافات فرهنگى، ما 
باید جدائى مذهب از دولت را اینجورى معنى کنیم که این طبقه نیاز حیاتى دارد به این براى اینکه در جامعه مستقر بشود و از این 
طریق برویم سراغ مسأله، اینکه ادیان اقلیت هم فکر کنند که این دفعه رأى شان را به کمونیستها بدهند چون تنها راهى است که 
واقعا مذهب از دولت جدا میشود. ولى ما هیچوقت نباید خودمان را بگذاریم جاى اقلیت مذهبى که میخواهد نمازش را بخواند. 
این چیزها را باید رویش دقیقتر بشویم و جلو برویم. باید بتوانیم یک سلسله پرنسیپها و اصولى را در رابطه با شیوه برخورد به 

اقشار غیرپرولترى پیدا بکنیم و این بما کمک میکند. 

اینها رئوس معضالتى که در عرصه تحکیم رابطه مان با طبقه کارگر، به آنها نیاز داریم. در رابطه با تبدیل پرولتاریا به آلترناتیو 
متشکل در جدال قدرت چند تا گره اساسى به نظر من اینجا وجود دارد. یکى مسأله ایدئولوژى است. اگر ما نتوانیم یک تعبیرى 
از کمونیسم بدهیم و از کمونیسم طورى در جامعه حرف بزنیم که یک اعتقاد ایدئولوژیک ما نباشد و دیگر هر چه راجع به 
سیاست میشود گفت دمکراتیک است بلکه بگوئیم سوسیالیسم را به عنوان یک راه حل واقعى معضالت جامعه مطرح کنیم و فورا 
بخواهیمش و کمونیسمى که در مارکسیسم تشریح شده است را با همان خصلت دگرگون کننده و رهائى بخشش تعریف کنیم به 
نظر من کمک میکند که کارگر مستقال کمونیست بشود، قبل از این که دمکرات و ضد رژیمى بشود. اول کمونیست بشود و بعد به 
عنوان یک کمونیست برود آگاهیش را از منافع و جنبشهاى اقشار دیگر زیاد بکند. مثالهایى باید بزنم. مسأله برابرى زن را در نظر 
بگیرید. برابرى زن را مانیفست مستقل از مسأله دمکراسى مطرح میکند. حتى مثال میزند که به کمونیستها میگویند میخواهند زن را 
اشتراکى کنند، در صورتى که خود این جامعه چه کرده و... مستقل از اینکه برود توى فمینیسم و از کانال فمینیسم بیاید به موضوع، 
توانسته از کمونیسم این مسأله را توضیح بدهد و این را جزئى از مختصات انتقاد کمونیستى جامعه بکند. بحث ما این است که 
ما باید بتوانیم انتقاد کمونیستى را همینطورى ببریم توى تبلیغات روزمره مان. این یکى از شرایط تعیین کننده است که معلوم باشد 
کمونیستها چه میگویند و آلترناتیو واقعى شان چیست و چه چیز در کارشان مرحله اى است و چه برایشان تاکتیکى است. اهمیت 
این نکته اینجاست که گفتم به طبقه کارگر آگاهى خودش را میدهد نه آگاهى رادیکال جامعه را، آگاهى مستقل و طبقاتى خودش 
را میدهد. این کارى است که به نظر من خیلى به کار رادیوى ما مربوط میشود. مثال بحثهاى مانیفست در برنامه هاى رادیو مثال 
خیلى گویایى است. تأثیرى که آن داشت بیشتر از هر تأثیرى بود که صد تا برنامه باصطالح مرحله اى مان یا برنامه حداقلى مان 
داشته. باید بتوانیم همان عنصر پرشورى را که در مانیفست کمونیست هست را بیرون بیاوریم و تبدیل به آگاهى طبقه کارگر بکنیم. 
روى این موضوعات قبال صحبت کرده ایم. اینها حرفهاى جدیدى نیست. میخواهم بگویم این هنوز به عنوان یک معضل جلوى 

ماست. کمونیسم را چطور تبلیغ کنیم و چطور به درك خودبخودى بخش پیشرو طبقه تبدیلش کنیم. 

مسأله دیگر استقالل در تشکیالت است. این را از تشکلهاى توده اى از تشکلهاى حزبى و غیره. ما باید کارى بکنیم که کارگر بتواند 
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در هر مسأله اى که روبرویش میشود تشکل کارگرى براى آن کار پیدا بکند. اعم از حزبى و غیر حزبى. ما باید طبقه کارگر را بطرق 
مختلف بهم ببافیم و این را در رابطه با معضالت مختلفى مطرح کردیم، ولى االن بطور واقعى اینطور نیست. االن ما راهى جلوى 
طبقه کارگر براى این که بر ضد جنگ متشکل بشود و دیگران را به ضد جنگ فرابخواند نمیگذاریم. منظورم این است که در 
رابطه با طبقه کارگر باید کارى بکنیم که راه حل مبارزه متشکلش را در هر ابراز وجود سیاسى داشته باشد. یک بُعد صرفا حزبى، 
آنهم حزب فعالین انقالبى کافى نیست. بحث تشکلهاى توده اى اینجا یکبار دیگر مطرح میشود. مسأله دیگر این است که رهبران 
کارگرى را جامعه باید بشناسد. باالخره معلوم باشد رهبران عملى طبقه کارگر چه کسانى هستند و باید این رهبران پرورش پیدا 
بکنند. این براى ما فى النفسه مهم است که طبقه کارگر رهبرى داشته باشد و رهبرى سرشناس و سراسرى داشته باشد، سخنگو 

داشته باشد، قهرمان داشته باشد و... 

در رابطه با اقشار غیر پرولترى باید سیاست ما و خطاب ما (بعنوان خطاب طبقه کارگر) به اینها خیلى روشن باشد تا ما را بتوانند 
برایمان  چند مسأله  روزها  این  من  بنظر  سرنگونى   و  سیاسى  قدرت  مورد  در  بحث  در  ببینند.  وضعیت موجود  آلترناتیو  بعنوان 
مطرح است. هیچکدام آنها باز نو نیست و میشود از درکهاى قبلیمان جاى خودش را پیدا بکند ولى باید به مسائلى جواب داد. 
مسأله ماهیت جمهورى اسالمى، پان اسالمیسم و رابطه اش با امپریالیسم. باید باز هم راجع این حرف برنیم. چه ُفرجه تاریخى 
که پان اسالمیسم پیدا میکند. باید کارى بکنیم که از زبان ما تفسیر اسالم و پان اسالمیسم و حکومت اسالمى اشاعه پیدا بکند. 
بعنوان جریانى در چهارچوب امپریالیسم در رابطه با امپریالیسم، اما در حال اصطکاك با سیاستهاى معین امپریالیسم در این یا آن 
مقطع، این را باید خیلى روشن معنى کنیم. روى این خط ابهامى نداریم، بحث این است که باید این را ببریم. بحثمان در رابطه با 

تاکتیکمان در رابطه با جمهورى اسالمى از این کانال باید بیشتر باز بشود. 

نکته بعد این که ما باید بتوانیم از حکومت کارگرى تجسم بیشترى بدست بدهیم، بعنوان آلترناتیو جمهورى اسالمى. مستقیما 
بعنوان آلترناتیو جمهورى اسالمى و بتوانیم دولت انقالبى و برنامه حداقل را در این رابطه معنى بکنیم و حرفش را برنیم، خیلى 
مادى تر و ملموس تر. کسانى آمده اند و بحث جبهه واحد کارگرى، جبهه واحد ضد امپریالیستى را مطرح کرده اند، ما هم باید بیائیم 
و بگوییم شرایط تشکیل یک دولت انقالبى با شرکت کمونیستها چیست، چه کسانى میتوانند این دولت را تشکیل بدهند، تحت 
چه شرایطى این دولت را میشود تشکیل داد و غیره. این حرفها را بعنوان آدمهاى سیاسى بعنوان کسانى که دارند به سرنگونى 

جمهورى اسالمى فکر میکنند و درگیرش هستند، بگوییم. 

نکته دیگر درباره جنگ و مرحله جدیدى است که که پیدا کرده. معادالت منطقه یکبار دیگر دخالت ما را روى بحث جنگ ایجاب 
میکند. امیدمان این است که در این پلنوم بتوانیم راجع به جنگ و وضعیت فعلى قطعنامه اى تصویب کنیم. نکته دیگر دخالت 
نظامى آمریکاست در منطقه. این به نظر من با جنگ مربوط است اما تنهایى هم معنى دارد، چون سالهاى سال آمریکا هر جا پایش 
را گذاشته رادیکالهاى آنجا جمع شده اند و گفته اند برو بیرون! چماقدارى نکن در آمریکاى مرکزى! نیا توى آسیاى جنوب شرقى! 
حاال راست پاشده آمده توى خلیج فارس. درسته که منافع اقتصادى و به اصطالح مولتى نشنالها آنجا همیشه پایگاه امریکا بوده، اما 
اینکه کشتى جنگى آنجا بیاید و اشتباهى به کشتى هندى هم تیر بیاندازد، یک پدیده جدید است. یعنى رسما اشغال نظامى منطقه اى 
از آبهاى بین المللى است. یعنى همان امپریالیسم یانکى که پا میشود میرود اینطرف و آنطرف و دهان این و آن را میبندد. ما باید 
موضع بگیریم. بخصوص این که این چند تا نتیجه ببار آورده جمهورى اسالمى فرصت پیدا کرده که بگوید من ضد آمریکایى ام. 
این لغت در جهان خیلى مهم است. یعنى در ذهن اکثریت طبقه کارگر جهانى و بخش مبارز طبقه و در ذهن هر خرده بورژوایى 
که مطالبات ضد استعمارى دارد ضد آمریکایى بودن یک مدال است. این دارد خیلى راحت این مدال را بخودش میدهد. این شاید 
یکى از خدماتى است که آمریکا به جمهورى اسالمى کرده. این است که میآید آنجا و این بابا دوباره از میدان شهیاد و خیابانهایش 
عکس میاندازد که آنجا میلیون میلیون آدم جمع کرده و شعار ضد آمریکائى میدهد. عین اشغال سفارت در مقیاس خیلى عظیمترى. 

درسته که مردم آنقدرها حالش را ندارند، توهمات آنقدر نیست ولى وضعیتى که پیش آمده این است. 

ضد  نیروى  پشت  میرود  فورى  غش میکند  اینطرف  از  همیشه  و  دارد  را  استعدادش  که  بین المللى  چپ  از  یکى  که  این  دوم 
امپریالیست مثل SWP انگلیس که میخواهد علیه بورژوازى خودى موضع بگیرد بنابراین بورژوازى خودى یک طبقه کارگر دیگر 
جلویش علم میکند و االن میرود پشت ایران. نمیگوید میروم پشت جمهورى اسالمى، میگوید میروم پشت ایران! انگار کشورها 
بدون دولتها و بدون هویت بندى هاى طبقاتى وجود دارند. ایرانى را میشود ازش حرف زد که علیه آمریکا ایستاده. بخصوص وظیفه 
داریم قطعنامه اى در این رابطه بدهیم که به چند زبان بین المللى هم ترجمه بشود. براى اینکه این جدال ما با اینها خواهد بود و 
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این قطعنامه را هم فکر میکنم اینجا میدهیم. 

نکته دیگر در رابطه با وظیفه ما مبنى بر مبارزه با امپریالیسم آمریکاست، بعنوان یک نیروى رادیکال در منطقه خاور میانه. ما باید 
محکوم بکنیم. این بابا دارد در آمریکاى التین ملت را میاندازد بجان مردم نیکاراگوئه، چندین و چند کشور را کشیده در جنگ 
منطقه اى السالوادور اینکار را میکند. دوباره پایش به ایران باز شده گرانادا را گرفته و ایستاده. دعواى ما با جمهورى اسالمى نباید 
بگذارد این فراموش بشود که ما با امپریالیسم آمریکا یک دعواى اساسى داریم و سکوت ما روى این قضیه خیلى نادرست است. 

ما در قطعنامه اى باید به این مسأله جواب بدهیم و با بحثهایى که حولش میکنیم. 

در مورد کردستان به نظر من اگر حزب ما بخواهد این مسأله را در رابطه با خودش توضیح بدهد اینها را میشود گفت؛ انقالب 
جمهور ى  را  این انقالب  منطقه.  به  امریکا  احاطه  علیه  زیادى  درجه  به  و  سلطنتى  استبداد  بود علیه  همگانى  انقالب  یک  ایران 
اسالمى سعى کرد سرکوب کند و علیه اش اسلحه کشید آن چیزى که اجازه داد کردستان به طرق دیگر و اشکال دیگر جنبشش 
ادامه پیدا کند در این تردیدى نیست که آن وجه ممیزه کردستان بود. یعنى آنکه توانست براى تداوم اعتراضش قالبى پیدا بکند. 
قالبى که ریشه تاریخى داشت، قالبى که میتوانست یک وحدت همگانى ترى بین توده مردم بوجود بیاورد، قالب ملى. شروع مساله 
اینطورى است و به درجه اى که این جنبش ادامه پیدا میکند، منافع طبقاتى درون همین قالب برجسته میشود و حتى جائى این 
قالب را میشکند و خود همین واقعیت است که کومه له را رشد میدهد، کومه له را تقویت میکند و قطب بندیهاى موجود امروز 
کردستان را بوجود میآورد. اگر همین روند را بخواهیم برایش فکر کنیم آنوقت نتیجه اش این میشود که حزب ما بتواند مستقال از 
موضع پرولتاریا در ایران و کردستان، سیر از این ببعد این حرکت را بیشتر تحلیل بکند و توضیح بدهد. بتواند تفسیر کند و بگوید 
که دقیقا چطور به اینجا رسیده و بگوید که میخواهد چکار بکند. در این هم باز ما گیج نیستیم. این یکى از عرصه هایى است که 
میتوانیم راحت رویش کار بکنیم. اگر سخنرانى رفیق ابراهیم علیزاده را در پلنوم کمیته مرکزى کومه له بخوانید خیلى از نکاتى که 
میخواهیم بگوییم را گفته ایم. از آن سخنرانى باید ده پانزده مقاله دربیاید و روى عرصه مختلفى بحث بشود. اینطور نیست که ما 
بگوییم به تئورى خیلى دست نیافتنى اى راجع به کردستان احتیاج داریم. به نظر من سرنخ خیلى از اینها را بدست آورده ایم. مسأله 
اینست که بدانیم این یکى از عرصه هاى مهم است براى اینکه ما بعنوان یک حزب جدى روندى را که تا حال آمده ایم ادامه بدهیم. 
نمیتوانیم بفراموشى بسپاریم یا اولویت به آن ندهیم. کردستان یکى از عرصه هایى  است که اعتبار این جریان را تأمین میکند. یکى 
از عرصه هایى است که این جریان را در عمل سیاسى محک میزند و یکى از عرصه هایى است که این جریان را به قدرت سیاسى 
نزدیک کرده. کردستان تمام اینهاست. بنابراین مسأله کردستان باید در مرکزیت حزب کمونیست ایران. نه فقط در کار ك.م.ك. 
یک جاى تعیین کننده داشته باشد. براى مثال غیبت این از بحثهاى ستاد سیاسى در طول یک دوره به نظر من خیلى موجه نیست، 
حتى اگر کسى دیگرى مأمور بوده در جاى دیگرى روى این مسأله کار کند. منظورم این است که اگر بخواهیم روندى که تا بحال 
آمده ایم را ادامه بدهیم، اینهم یکى از عرصه هاست که حرکت ما در کردستان باید به زبان خودمان خیلى روشن گفته بشود و مدام 
گفته بشود. تاریخ کردستان را به زبان خودمان مجددا بگوییم، ارزیابى هایمان را از نیروها و گرایشات موجود در این جامعه بگوییم. 
یکى از مبارزاتى که بنابراین این خط در کردستان باید بکند، کندن کردستان از سنت تاریخى مبارزاتش است نه به این معنى که 
گسستن از خصلت طبقاتى پیش از کومه له اى جنبش در کردستان بطور واقعى جدا کردنش و اجازه ندادن که سنت ناسیونالیستى 
با سنت پرولترى در کردستان مدام بدنهایشان تماس پیدا کند و روشن نباشد که خیلى ساده مرزهاى اینها کجاست و مارکسیسم 
و ناسیونالیسم در کردستان هر کدام کجا هستند. به نظر من بحث مارکسیسم و ناسیونالیسم در کردستان یکى از آن گرهگاههایى 
است که میشود کمک کرد براى پیدا کردن یک هویت متمایز و یک باور کردن جدید بخود در حزب کمونیست و ما میخواهیم 

اینکار را بکنیم، کارى متفاوت و اساسى. 

نکته آخرى که در آن چهار نکته درباره افق حزب گفتم مسأله روند بین المللى بود. بنظر من این واقعیت دارد که رویزیونیسم در 
بحران است. اگر تا دیروز گورباچف نیامده بود این حرفها را راجع به آن ارودوگاه نزده بود معلوم نبود چطورى باید و با چه فاکتى 
نشان داد. امروز اصال اینها در بحرانند. گورباچف بیشتر از اینکه به بنظر بیاید دارد جامعه را به سمت باثبات ترى میبرد. فعال بنظر 
میآید که دارد فرجه اى به اصطکاکهاى داخلى جامعه میدهد که رشد کنند. ممکن است از قِبل این حرکتها و بعضى چیزهاشان نشود 
کاالهاى مصرفى بدست مردم روسیه برسد، در نتیجه بقول خودشان این اصالحات. ولى واقعیتش این است که مبانى ایدئولوژیک 
این رویزیونیسم زیر سؤال میرود، شخصیتهاى رویزیونیسم دارند یکبار دیگر به میدان کشیده میشوند و به اصطالح مورد انتقاد 
قرار میگیرند. از نظر اقتصادى از نظر خود رهبرى در آنجا مورد سؤال است. این بحران اضافه میشود به آن بحران عمومى که 
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این خط جواب مسائل دنیا را نداشت و نیرو از دست میداد و روسیه را باید با دقت دنبال کرد. به هر حال بحران رویزیونیسم 
و بعد هم چین که دیگر از روز روشن تر است نشان میدهد که این قطب بندیهایى که بطور تاریخى مانع رشد کمونیسم کارگرى 
بوده امروز در حزیز هستند. ممکن است بتوانند یا نتوانند خودشان را بیرون بشکند اما به عنوان قطب بندیهاى پرنفوذ "پرولترى" 
(مدعى پرولترى بودن) در سطح دنیا دیگر کارشان ساخته است. بعید میدانم روسیه مگر در یک قالب سوسیال دمکرات یا در یک 
قالب رفرمیستى آشکار و علنى بتواند نفوذى در احزاب چپ پیدا کند و بعد پس فردا در صحنه بین المللى تشخیص دادن احزاب 
پرو- مسکو یا اکونومیست یا حتى سوسیال دمکراسى مشکل میشود. این مانع دارد بطرق مختلف تََرك میخورد و بنظر من ُفرجه 
براى رشد کمونیسم آلترناتیو خیلى بیشتر از مثال ده سال پیش است. قطب بندیهاى مثل تروتسکیسم و اوروکمونیسم هیچوقت 
موانع حیاتى و تاریخى نبوده اند. یعنى اگر چین و شوروى را از این تصویر کنار بگذارید همیشه کمونیسم رادیکال این امکان را 
داشته که از اینها قوى تر باشد، منتها در جدال مجموعه این شرایط است که انتقاد به شوروى الزمست و این انتقاد را تروتسکیست 
مطرح میکند که آگاهیها و تئوریها مخدوش میشود و نیروها بدرست جابجا نمیشود. من فکر میکنم بنابراین اوضاع بین المللى و 
اوضاع ایدئولوژیک در سطح بین المللى مناسب است براى اینکه یک جریانى بخواهد کمونیسم آلترناتیو، کمونیسمى که با مانیفست 
کمونیست و لنینیسم خوانایى دارد را مطرح کند و برایش پایگاه پیدا کند، بتواند، بیشتر از سابق بتواند. این یک وظائفى را در دستور 
ما میگذارد در مورد آن ترندى که گفتم میشود براى بوجود آوردنش کار کرد. در چیزهایى که من گفتم مشخصات آن ترند هم 

بنظر من هست. ترند باید همان چیزهایى که من به آنها اشاره کرده مسأله اش باشد. 

اگر بخواهم خالصه کنم اینها را میگویم. ما دنبال یک ترندى میگردیم که مارکسیسم را از نظر تئوریک بدون تخفیف قبول کند و 
بدون دستکارى و آرمانش را لغو مالکیت خصوصى و کار مزدى قرار بدهد و ایده هایش از کمونیسم و سوسیالیسم همانقدر رهایى 
بخش باشد که در مانیفست کمونیست هست و تبدیل به یک چیز الکن و ُدم بریده توسعه اقتصادى بطرق دولتى نشده باشد. دوم 
پایه اجتماعى خودش را در جنبش طبقه جستجو کند و بطور واقعى در پراتیکش ملحوظ باشد. این جریان ترندى باشد که دارد 
سعى میکند این شکاف را طى بکند و از سوسیالیسم روشنفکرى که به اصطالح چپ رادیکال اروپا در سطح بین المللى به آن 
دچار بوده سوسیالیسم خرده بورژوایى که در کشور تحت سلطله به آن دچار بود دارد به سمت کارگر و پرولتاریا میرود به تعریفى 
که همه ازش داریم بحثى که کردم درباره پایه کارگرى کمونیسم. این ترند بخصوص درك درستى از تجربه شوروى داشته باشد. 
چین آسان است. هر کسى میتواند راجع به چین راحت موضع بگیرد. براى اینکه خودش یک بلوك بین المللى باشد باید درك 
درستى از تجربه شوروى در این ترند شکل بگیرد. بعد اینکه دخالتگر باشد و جنبشهاى جارى برایش ارزش داشته باشد و آن 
رابطه اى که گفتم بین حرکت انقالبى خودش و خصلت انقالبى خودش و مبارزه براى اصالحات برقرار بتواند نگهدارد. و باالخره 
این که باید افق بین المللى اش بر افق ملى اش تقدم داشته باشد و فکر میکنم اگر بخواهیم تک عنصرى پیدا بکنیم که کمونیسم را 
در قرن بیستم به انحطاط کشیده اسمش ناسیونالیسم است. اگر بخواهیم روى یک لغت دست بگذاریم، اگر بخواهیم از بین همه 
مسائل یکى را دست بگذاریم و بگوییم که بقیه را میشود از این استنتاج کرد، بنظر من ناسیونالیسم است. در تاریخ روسیه در 
تاریخ اوروکمونیسم، تاریخ مبارزات کارگرى، تاریخ جنگهاى امپریالیستى همه جا آن عنصر اساسى که جلوى کمونیسم یا حتى 
در کنارش قد علم میکند و آنرا میخورد و میبلعد و مفاهیم و ادراکاتش را به درون کمونیسم میریزد، ناسیونالیسم است. بنابراین 
این خیلى حیاتى است که اوال حزب کمونیست خودش یک افق بین المللى را بگوید و داشته باشد و با این افق آدم تربیت کند 
و ثانیا ترندى که دنبالش میگردد هم خودش چنین افقى مبناى کارش باشد. انقالب کشورى که خودش میخواهد تخصصش را 
در آن بگیرد را از آن افق بین المللى استنتاج کند. اینها نکاتى بود که میخواستم در رابطه با کمونیسم کارگرى بعنوان یک آلترناتیو 
واقعى و بعنوان یک دیدگاه که میتواند بگوید حزب کمونیست چه باید بکند و در چه عرصه هایى چه ارزشهایى دارد بگویم. بنظر 
من میتواند بگوید و کمونیسم کارگرى اگر رویش کار بکنیم و اگر این ایده هایى که اینها مطرح کردم و ایده هاى خیلى بیشترى که 
میشود مطرح کرد را پى بگیریم ما را به یک پایه هاى فکرى و یک هویت یک خطوط هویتى اى مسلح میکند که براى یک دوره به 
همان درجه اى که بحثهاى ضد پوپولیستى و ضد خلقى مان (خنده حضار)... منظورم "ضد خلق گرایانه"مان ما را به جلو برد این 

ما را جلو میبرد و فکر میکنم باید چنین تصویرى را دنبال کرد. 

سؤال اساسى این است که چرا دنبال گرفته نشده و رفیق امیر هم در این باره صحبت کرد. به نظر من نمیشود به هیچ تاریخى 
میان بُر زد و نمیشود در هیچ تاریخى مفتخورى کرد از جمله در تاریخ مبارزه نظرى و اگر این پى گرفته نشده بنظر من اینست که 
رویش کار نشده، عقاید دیگر را به مبارزه نطلبیده و تناقضاتشان را بیرون نکشیده و روى سفره شان نگذاشته. هیچ حزبى با هیچ 
دستور و ابالغیه اى نمیتواند بگوید کمونیسم کارگرى مثال چه بکند، لطفا ایده هاى کمونیسم کارگرى را اشاعه بدهید. باید دید 
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آنهایى که بهش معتقدند یا معتقدند این یک سرنخى است چون هر تئورى فقط سرنخى است به تحلیلهاى بعدى. هر دسته بندى 
و هر مقوله بندى یک سرنخ است. باید آن رفقایى که معتقدند این یک سرنخ است بکار آتى حزب، اوال بتوانند یک چنین تصویر 
شسته و ُرفته اى از مجموع مسائل این خط آن عرصه هایى که باید برود درش پا بگذارد و چرا باید پا بگذارد آن ارگانهایى که باید 
درش فعالیت بکند و چرا آنجا فعالیت میکند و آن جهتگیرى که باید ارگانهاى حزبى را به سمتش ُهل داد بدست بیاورد و بعد هم 
به عنوان یک کانون فکرى پیشرو در حزب در کنار کانونهاى فکرى پیشرو دیگرى که ممکن است نگویند کمونیسم کارگرى و 
بخواهند اصال روى خط دیگرى همین کارها را بکنند بعنوان یک کانون فکرى پیشرو و متعصب و با تعجیل بنشینند و دیدگاههایى 
را بیاورند بیرون و با بقیه بحث بکنند. اگر این بتواند وجود پیدا کند بنظر من حرکتهاى ما معنى دارد در غیر اینصورت حزب 
کمونیست حزب است بدون اینکه به یک گرایش فکرى که اصرار دارد خودش را باز کند متکى باشد. این حزبها میمانند من در 
این شکى ندارم و رشد هم میکنند ولى به قیمت حل شدن به اصطالح توى معضل عامه، به قیمت بدست گرفتن معضالتى خارج 
از خودشان. علت این که معضل SWP شده گى ها بخاطر این است که حرف خودش را ندارد بزند، فردا سیاه ها تظاهرات کنند 
معضلش میشود سیاه ها. صدها گروه چپ داریم که نگاه میکنند ببینند معضل بقیه چیست و آن را دست میگیرند و به این اعتبار 
وجود دارند. بخاطر این که االن دیگر تخصصش شده است مبارزه ضد فاشیستى در آمریکا، ضد جبهه ملى در آمریکا، فالن گروه 
تخصصش این است، فالن گروه رفته در عرصه خلع سالح و محیط زیست مسائلى را گرفته و االن دیگر به آن اعتبار وجود دارد. 
من معتقدم احزاب میتوانند وجود داشته باشند وقتى صدها مسأله را بتوانند بگیرند و آدمهاى مترقى بنظر بیایند، ولى حرف مستقل 
اگر نداشته باشند و حرف مستقل خودشان را نخواهند در برابر کل دیدگاههایى که وجود دارند بصورت یک سیستم فکرى بزنند 
و پافشارى بکنند آنوقت این احزاب بعنوان پدیده هاى پویا و دینامیک وجود ندارند. من در آینده ستاد سیاسى و یا هر ارگان فکرى 
در این تشکیالت را اینطور میبینم که گرهش باز شود. باید بیفتد دست یک کانون فکرى پیشرو که اصرار دارد نظراتش را باز کند. 
آنوقت دیگر الزم نیست دنبال چیزى بگردم که قطعنامه پیدا کنم و مصوبه اى که به اینها اطالع بدهد که شما حتما الزمست قطعنامه 
بدهید. یا شما حتما الزمست مقاله بنویسید. یا بیایید نشریه اى را بدست بگیرید. یک کانون فکرى که اصرار دارد حرفهایش را بزند 
دنبال این است که چه نشریه جدیدى را دائر کند که حرفهایش را بزند. ما باید این شرایط را بوجود بیاوریم و اگر نیاوریم البته 
واضح است که آلترناتیوهایمان همه یا هیچ نیست و به هر حال میتوانیم روى خود این مسأله بحث بگذاریم، خود این مسأله را 
بگذاریم رفقایى که میخواهند در ستاد کار کنند که دیدگاهها باالخره چیست. شما که میخواهید بروید در ستاد سیاسى آیا تئوریهاى 
تاکنونى با آنچه که از سنت مارکسیستى اخذ میکنیم کافى است؟  اگر کافى نیست تکلیفتان را نسبت به اینکه آن تبیینهایى که به 

چه چیزهایى که اخذ کرده اید اضافه میکنید روشن کنید. به هر حال مسأله از نظر من در این سطح است. 

هدف من در این بحثها همانطور که گفتم این بود که همه رفقایى که در هر عرصه دارند کارى میکنند آن تصویر عمومى را داشته 
باشند که این یا آن کار کجا معنى خودش را پیدا میکند. به نظر من این کمک میکند به اینکه اوال اولویتهایمان را بهتر تشخیص 
بدهیم و ثانیا آن کار را با دلسوزى و پشتکار بیشترى انجام بدهیم و بدانیم خیرش دارد به چه پروسه هاى وسیعترى میرسد. این 
معنیش در عین حال این است که ما میتوانیم خیلى کسان دیگر را در این پروژه دخیل بکنیم. کسانى که دارند روى تاریخ کمونیسم 
کار میکنند، کسانى که دارند روى مسأله زن کار میکنند، کسانى که دارند روى تئورى تشکیالت کار میکنند یا خودشان دارند بطور 
عملى کمپینهایى را پیش میبرند... این حزب میتواند همه اینها را در این پروسه دخیل بکند و رویشان تأثیر بگذارد تا جهت گیریهاى 
مطلوب ما را داشته باشند. چون همه این مسائل که من گفتم خودش سلسله معضالتى را مطرح میکند و پاسخهایش را میخواهد. 
اینطور نیست که فقط یک کمیته مرکزى بتواند خودش این را سازمان بدهد. به نظر من خیلى از رفقاى حزبى میتوانند دخیل باشند. 

متن پیاده شده و تایپ شده اى که پس از پلنوم دهم در اختیار ارگانهاى حزبى قرار گرفت 
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پاسخ به سؤاالتى در باره مجمع عمومى کارگران، هیأت نمایندگى، سندیکا و اتحادیه

است.  ایران  کمونیست  حزب  در  زمستان 1988)  سال 1366 (  زمستان  مباحثات  به  مربوط  بحث  اما  نیست  معلوم  تاریخ  توضیح: 
سؤاالت در متن ذکر نشده اند اما بحثها روشن اند و در پاسخ، میتوان سؤالها را هم تشخیص داد. 

سؤال 1-  آنقدر طبیعى است که براى هیچکس نمیتوان بخاطر راه انداختن آن پاپوش دوخت. هیچ رژیمى نمیتواند با مجمع وسیع 
کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پلیسى اى را بکند که به یک هیأت نمایندگى، هسته مخفى یا هیأت مؤسس اتحادیه مخفى میکند. 
مجمع عمومى شکل ایده آل به میدان آمدن کارگر بصورت متشکل و علنى است، یعنى به آن شکلى که قدرت کارگر به معنى واقعى 
کلمه به نمایش در میآید. کارگر منفرد در هسته مخفى زور بیشترى از دانشجوى منفرد در هسته مخفى ندارد. اما کارگر مجتمع در 
مجمع عمومى یک قدرت واقعى است، چرا که کارگر در علنى بودن و توده اى بودن حرکتش است که میتواند بعنوان کارگر قد علم 

کند. 

سؤال 2-  هیأت نمایندگى کارگرى، فى نفسه هنوز تشکل توده اى کارگرى نیست. چون نه یک ساختار ماندگار ایجاد میکند و نه 
ظرفى براى توده کارگران( که عضو هیأت نمایندگى نیستند) تعریف میکند. شک نیست که تحمیل نمایندگان خود به کارفرما و 
دولت، گرفتن نوعى مصونیت دوفاکتو براى آنها در مقابل رژیم( بعنوان کسانى که وکیل کارگرانند و باید از منفعت آنها دفاع کنند)، 
شناساندن چهره هاى کارگرى و تبدیل آنها به رهبران عملى در مقیاس سراسرى، حمایت توده  اى از نمایندگان و غیره، همگى طبقه 
کارگرى را که از حداقل تشکل توده  اى محروم است در صحنه مبارزه قوى تر میکند و بسیار مفید است. اما این هنوز سؤالى را که یک 
فعال کمونیست کارگرى در جنبش کارگرى جلوى خود گذاشته است پاسخ نمیدهد. سؤال اینست: چگونه میتوان ظرفى، تشکیالتى، 
براى شرکت و ابراز وجود متحدانه و ادامه کار توده کارگران ساخت. هیأت نمایندگى باألخره هیأت نمایندگى است. هرقدر هم که 
مورد حمایت کارگران باشد، هنوز یک هیأت برگزیده از میان کارگران است که پشتش به یک سازمان کارگرى استوار نیست. هیأت 
نمایندگى کارگرى در ایران، با سران اتحادیه ها در اروپا هم ارز نیستند، چون بطور واقعى به نیابت از یک "سازمان کارگرى" جلوى 
کارفرما قرار نگرفته اند. داشتن رأى اعتماد کارگران، و یا جوابگو بودن به کارگران، هنوز جاى داشتن حمایت و رأى یک سازمان 
دایر کارگرى را نمیگیرد. اگر هیأت نمایندگى کارگرى را توقیف کنند، کارگر هنوز با همان سؤال قدیمى روبروست: چکار کنم؟ 
ظرف اعتراض متشکل من چیست؟ کجا بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع را از زاویه دیگرى مطرح میکند. اجتماع کردن، پاى 
یک تصمیم را جمعا امضا کردن، جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب ترین شکل مبارزه در شرایط ایران امروز است. 
واضح است که در این سنت هم کارگران نماینده انتخاب میکنند. اما این نمایندگان پشتشان به مجمع عمومى کارگرى، به تصمیمات 

آن و به قابلیت تجمع مجدد آن گرم است. جنبش مجمع عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش شورایى است. 

سؤال 3-  شوراهاى کارگرى در انقالب 57 اساسا کمیته هاى کارخانه بودند و نه شورا به معنایى که جنبش شورایى مد نظر دارد، یعنى 
جنبشى که اجتماع( مجمع عمومى) کارگران در یک واحد، سلول پایه آن است. شوراهاى کارگرى دوران انقالب، کمیته هایى متشکل 
از نمایندگانى از کارگران بود. بنظر من آن نوع شوراها، یعنى کمیته هاى کارخانه، مطمئنا دوباره عروج میکنند. بنظر من این نهاد با این 
واقعیت خوانایى داشت و هنوز دارد که جنبش کارگرى ایران یک الیت سیاسى و یک بافت رهبرى عملى غیر رسمى دارد که هیچوقت 
این امکان را نداشته اند در یک ساختار اتحادیه  اى پایدار به رهبران رسمى و مسئوالن اتحادیه  اى تبدیل بشوند. تالش براى راه اندازى 
تشکلهاى کارگرى و بخصوص براى تأمین رهبرى کارگران در جدالهاى جارى با دولت و کارفرما در خون اینهاست. بمجرد اینکه 
تناسب قوا اجازه بدهد این رفقا در سطح کارخانه  اى و حتى فراکارخانه  اى یک شکل علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود میدهند و 
نوعى رهبرى عملى و علنى براى کارگران تشکیل میدهند. این جنبش اتحادیه  اى نیست. رادیکال تر از آن است، سوسیالیست است. اما 
جنبش شورایى هم نیست، چون اساسا، با الهام قوى از سنت اتحادیه  اى، به نمایندگى کردن کارگران در مقابل دشمن معطوف است 
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و نه به خود- سازمانیابى توده کارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اِعمال حاکمیت (که بنیاد جنبش شورایى است). اینکه وضعیت 
انقالبى و فرار سرمایه داران و مصادره ها در انقالب 57 این کمیته ها (شوراها) را به قلمرو کنترل کارگرى کشید هنوز تغییرى در این 
واقعیت نمیدهد که اساس کار اینها نمایندگى کردن کارگر در قبال دولت و کارفرما بود و نه بدست گرفتن قدرت یا اداره امور جامعه. 
بنظر من این جنبش شورایى نوع سال 57، که همانطور که گفتم شاید جنبش کمیته هاى کارخانه عنوان بهترى براى آن بود، منعکس 
کننده این واقعیت است که جنبش کارگرى در ایران بسرعت رادیکال میشود و از کنار ایده هاى سندیکایى عبور میکند، بدون اینکه یک 
سنت حزبى کمونیستى کارگرى شورایى در سطح جامعه قدعلم کرده باشد و به این رادیکالیسم کارگرى امکان جبهه گیرى سیاسى در 
قبال مسأله دولت و حاکمیت را بدهد. این جنبش ماتریال جنبش شورایى در ایران است، اما بخودى خود هنوز خودِ آن نیست. سنت 
شورایى باید آگاهانه بدرون جنبش کارگرى ایران بُرده شود و براى آن تبلیغ شود. باید فعالین کمونیسم کارگرى در ایران فعالین جنبش 
شورایى باشند. به معنى جنبش خود- سازمانیابى وسیع طبقه کارگر براى دخالت در سرنوشت جامعه و در امر قدرت و اداره امور. 

همه  از  و  است  چپ  باشد.  تخیلى  آنکه  است بدون  چپ  که  است  همین  در  عمومى  مجمع  جنبش  زیبایى  تمام  سؤال 4-  اتفاقا 
آلترنانیوها شدنى تر است. چپ است براى اینکه توده وسیع کارگران را به میدان میکشد. شدنى تر است براى اینکه بجاى اینکه تشکل 
کارگرى را به رضایت دولت و سازمان امنیت و تساهل رئیس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اینکه براى راه 
اندازى اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى فرابخواند و به خطرشان بیاندازد، بجاى اینکه اساسنامه هاى من درآوردى و مقررات 
دلبخواهى وضع کند و برود و بیاید تا رضایت گرایشات را جلب کند، از کارگران میخواهد که جلوى چشم دولت و کارفرما دقایقى 
چند در کانتین جمع شوند و راجع به یک موضوع نظرشان را بگویند و حکمى را تصویب کنند که بشود بنام کارگران و با مسئولیت 
کارگران  علنى  شدن  جمع  مانع  نمیتواند  در دنیا  نیرویى  هیچ  مقامات گذاشت.  جلوى  کارگران  مطالبه همه  بعنوان  و  کارگران  همه 
ناراضى یک واحد براى چاره جویى بشود. در این روش دست دولت و کارفرما بسته تر است. کسى را نمیتوانند انگشت نما و اخراج 
کنند. به کسى نمیتوانند اتهام توطئه گرى بزنند، کارگر را نمیتوانند تک گیر بیاورند و بترسانند، نمیتوانند رهبر و فعال کارگرى را منزوى 

کنند و بکوبند. چون حرف حرِف مجمع عمومى است. 

جنبش مجمع عمومى یعنى جنبشى که سعى میکند در هر واحد و کارگاه مجمع عمومى راه بیاندازد و خواست کارگران را به مصوبه 
رسمى آن تبدیل کند و اجتماع کارگران را به ضامن اجرایى آن تبدیل کند. یک عمل طبیعى و نسبتا عملى (تجمع فیزیکى کارگران) 
فورا سنگ بناى یک تشکیالت توده  اى و یک اراده واحد میشود. براى جنبش شورایى این یک نقطه شروع واقعى است. براى مبارزات 
جارى، این یک ظرف بسیار مناسب تأمین رهبرى و بسیج و متحد کردن صفوف کارگران است. نفس این تجمع نوعى آکسیون و 
قدرت نمایى علنى کارگران محسوب میشود و روحیه بخش است. از همان ابتدا همه چیز علنى و شرکت در آن براى هر کارگر در هر 

استنطاقى قابل دفاع است. دست دولت براى برهم زدن و انگ زدن به آن بسته است. بله چپ است. اما عملى ترین روش است. 

در مورد سندیکا و ایده "یک چیزى بگویید که بشود گرفت" چند کلمه بگویم. اوال، سندیکا آلترناتیو شورا نیست، شورا هم مزاحم 
ایجاد سندیکا نیست. اینکه چرا در ایران سندیکاى مستقل از دولت نداریم، سؤالى است که پاسخش را باید جنبش سندیکایى پیدا کند 
و براى همه ما توضیح بدهد. اگر از من بپرسند، میگویم در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد براى اینکه سندیکا، بخصوص در دوره و 
زمانه ما محصول جنبش عمل مستقیم کارگرى نیست، بلکه جزئى از یک مدل ادارى- سیاسى در جامعه است. سندیکا بخشى از یک 
توازن و حتى توافق وسیعتر در جامعه میان دو سوى خرید و فروش نیروى کار در بازار است. سندیکا بعنوان بخشى از یک رژیم و 
نظام سیاسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد. بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوى 
قانونگرایى بورژوایى در جامعه، بدون ثبات سیاسى و بطور خالصه بدون یک مجموعه روابط سیاسى، ادارى و حقوقى در جامعه که 
اتحادیه کارگرى بخش موّجه و پذیرفته شده  اى از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه بجایى نمیبرد. حتما بعضى در نقد این نظر 
مثال سندیکاهاى انقالبى در برخى کشورهاى دیکتاتورى و یا اتحادیه هاى آفریقاى جنوبى را پیش خواهند کشید. اما این مثالها مربوط 
نیست، چون قرار بود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و "قابل گرفتن" بودن سندیکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى 

بتواند اجازه سندیکاى انقالبى را از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعه مدنى در ایران بگیرد. 

با اینحال هر فعال جنبش کمونیسم کارگرى مدافعان سندیکا را تشویق میکند که اگر چیزى را میشود "گرفت" حتما بگیرند. قبال هم 
گفته ام، ما هیچ دو خشتى که کارگران روى هم گذاشته باشند را بر نمیچنیم. ما آلترناتیو خود را تبلیغ میکنیم و میکوشیم کارساز بودن 

و عملى بودن آن را نشان بدهیم، کارى که انتظار داریم سندیکائى ها هم بکنند. 
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سؤال 5-  بنظر من ابدا ما نباید برخوردمان را به اتحادیه گرایى در کشورهاى جهان سوم تند کنیم. یادمان باشد داریم در مورد طبقه 
کارگرى حرف میزنیم که در قلمرو سیاسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله است و به زور از حداقلى از تشکل براى ابراز 
وجود صنفى و سیاسى برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاریخى اتحادیه ها بنظر من باید با ارجاع به سنت اروپا و آمریکا انجام بشود. 

بحث مربوط به مباحثات زمستان سال 1366 در حزب کمونیست ایران است. 

  

 سازماندهى ایرانیان در خارج
پیاده شده از روى نوار( بخش اول توسط سعید یگانه پیاده شده است)

نوبت اول
خالصه بحثها و طرح سؤاالت محورى

حزب کمونیست ایران، 4 ژوئن 1988( 72 خرداد 1367)

من نکات اصلى بحث رفقا را ذکر میکنم، بعد پیشنهاد میکنم رفقا خودشان اثباتا، اول در کلیات بحث اظهار نظر بکنند، بعد اگر 
معلوم شد که جزئیات مهم است، به آنها هم میپردازیم. 

خود طرح مسأله از این نظر ضرورى است که مسأله قبل از این عمال براى ما مطرح شده. یعنى مسأله سازماندهى ایرانیان در خارج 
کشور قبل از این عمال براى ما مطرح شده و حتى حزب ما به این بحث کشیده شده، بدون این که قبال سیاست روشنى را بصورت 
کتبى داشته باشد، عمال به این بحث کشیده شده، عمال اینجا و آنجا اظهار نظر کرده ایم، و حتى یک جایى اظهار نظرمان را تکذیب 

کرده ایم، مثال در شماره آخر رسانه. ما عمال توى این بحث رفته ایم. بنابراین قاعدتا باید این مسائل را روشن کنیم. 

دوم اینکه جریانهایى هستند که میخواهند سازمانهاى ایرانیان را بوجود بیاورند و ما باید بدانیم موضع ما چیست و با این جریانات 
چکار میخواهیم بکنیم. 

و سوم اینکه در خود حزب دیدگاه واحدى وجود ندارد، یا الاقل دیدگاه رسمى اى ابراز نشده و اگر کمیته خارج کشور بخواهد 
کارش را پیش ببرد، الزم است که یک موضع رسمى برایش وجود داشته باشد. 

سؤاالتى که ما مطرح کردیم براى طرح بحث بود. رفقایى به کافى نبودن آنها ایراد گرفتند و رفقایى هم مثل بهمن و ناصر به 
نادرستى این نوع طرح سؤال، که این خودش تلویحا استنباطهاى غلطى را دارد. به هر حال خود رفقا اینجا حضور دارند و خودشان 
اثباتا میگویند که طرح درست بحث و مسائل گرهى بحث چیست. ولى همین قدر که این اظهار نظرها توانست مطلبى براى شروع 

بحث باشد، به نظر من خوب است. 

نکته دیگر این است که روشن شدن موضعمان هنوز لزوما به معنى این نیست که ما قابلیت پیاده کردن آنرا داریم. بعضى از رفقا 
به این اشاره کردند که ما هر سیاستى داشته باشیم، تشکیالت خارج از کشور ما درآن وضعیتى نیست که بتواند آن سیاستها را پیش 
ببرد. به نظر من این بحث نباید اینجا مطرح باشد. اول ما دیدگاه هایمان را روشن کنیم که چکار کردن درست است، بعد راجع 
به این که تشکیالت خارج کشور در چه فازى از حرکت خودش است و چطور میتواند به این ظرفیتها دست پیدا کند، میتوانیم 
بپردازیم. اما این نباید روى بحث سنگینى کند. خاصیت این بحث این است که ابهاماتى که در داخل خود تشکیالت ما هست 
را خاتمه میدهد و یک دورنمایى را در مقابل تشکیالت میگذارد که بعدا باید به هر حال به چه سمتى برود. و خودِ داشتن این 
دورنما کمک میکند که همین تشکیالت خارج، از االن جواب یک ِسرى از سؤاالتش را داشته باشد و بداند نیروهایش را چگونه 

باید آرایش بدهد. 
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پاسخهایى که به سؤاالت داده  شده را فکر میکنم همه رفقا خوانده اند. من فقط خیلى خالصه میگویم، اساسا تفاوتها بنظر میآید 
کجا هستند: 

دو مسأله را باید از هم تفکیک کرد، یکى کار در بین ایرانیان که کسى منکرش نیست. یعنى هیچکس، حتى آن کسى که میگوید 
سازمان ویژه ایرانیان اصال به هیچ صورتى الزم نیست، کار در بین ایرانیان را منکر نشده، بلکه سازمان ویژه  براى ایرانیان را رد 
کرده. بعالوه ما بطور علنى راجع به این مسأله صحبت کرده ایم و فکر میکنم این که حزب کمونیست معتقد است که در بین ایرانیها 

باید کار کرد چیزى است که باید قاعدتا براى هر کسى روشن باشد. 

مسأله دوم سازماندهى ایرانیهاست و به نظر میآید اختالفاتى که هست، اینجاست. این اختالفها را میشود اینطور خالصه کرد: 

اول این سؤال که آیا ایرانیان با همین تعریف به معنى ایرانیان، با همین هویت، موضوع مستقلى براى کار سازماندهى ما هستند یا 
نه؟ یک عده  از رفقا، بیشتر رفقا، میگویند نه. بخاطر اینکه بنظر این رفقا، ایرانیان بخودى خود در بر گیرنده خصوصیات طبقاتى و 
سیاسى ویژه اى نیستند که حزب کمونیست بیاید و آن را به عنوان یک موضوع کار در خودى در نظر بگیرد و سازمان در خودى 
براى ایرانیان، به این معنى، بوجود بیاورد. بهمن و ناصر و خسرو براى مثال میگویند که هدف، پیشبرد سیاستهاى حزب است و 
باید دید کدام نیروها را براى این سیاستها میشود بسیج کرد، ممکن است هر ملیتى داشته باشند... باید از سیاستهاى حزب در خارج 

کشور شروع کرد و دید نیروهایش چه هستند. 

در مقابل، رفقاى دیگرى، عمدتا غالم و امیر، بر موقعیت مشترك ایرانیان به عنوان پناهنده تأکید میکنند. تفاوتى که در بحث این دو 
رفیق هست، این است که غالم بیشتر به مسأله جمهورى اسالمى و رابطه این ایرانیها در مقابل جمهورى اسالمى انگشت میگذارد 
و امیر بیشتر موقعیت این پناهنده ها را در خود این کشورها، در درون همین جوامع، در تناقض با مثال راسیسم و فاشیسم و کل 
اوضاع سیاسى در همین جوامع تأکید میکند. البته هر دوى این دو رفیق به نکته دیگرى اشاره دارند، که در این مورد آخر تذکر 
خسرو هم این است که اینست که حتى مسأله پناهندگى هم مختص ایرانیان نیست و اگر بخواهیم وارد مسأله پناهندگى بشویم، 

پناهنده از کشورهاى مختلف هست و مسأله پناهندگى خاص ایرانیها نیست. 

به هر حال رفقایى که با یک نوع سازماندهى ایرانیان موافق میشوند، از موقعیت ویژه و مشترك ایرانیها حرکت میکنند در دو 
بُعد: یکى وجود ضدیت اینها، ضدیت بالفعل و بالقوه اینها با جمهورى اسالمى به عنوان یک رژیم معین، و وضعیتشان به عنوان 
پناهنده ها در کشورهاى خارج و نیازها و مشکالت صنفى شان که ناشى از این وضعیت است. امیر تذکر میدهد که این وضعیت 
سیاسى است. یعنى پناهنده در این جوامع در یک رابطه سیاسى قرار میگیرد و سازمانى که بنابراین ناشى میشود فقط یک سازمان 

صنفى نیست، یک سازمان صنفى-  سیاسى است. 

رفقایى که به اصطالح سازماندهى بر مبناى هویت ایرانى بودن را رد میکنند، اساسا سازماندهى کمپینى را در این فاز پیشنهاد 
کرده اند، که تقریبا تیترهایى هم که براى کمپینها پیشنهاد میکنند، کمابیش یکسانند. رفقاى دسته دوم، سازماندهى کمپینى را قبول 
دارند ولى به نوعى تشکل صنفى با جهت گیرى و وظائف سیاسى قائل هستند که به هر حال تشکل ایرانیان است. رفیق غالم از 
یک تشکل صنفى-  دمکراتیک حرف میزند، یعنى تشکلى که متکى به صنف ایرانیهاى پناهنده است، ولى یک مبارزه دمکراتیک 
علیه جمهورى اسالمى را به پیش میبرد و بر مبناى پالتفرم دمکراتیک علیه رژیم جمهورى اسالمى مبارزه میکند. امیر تقسیم بندى 
سوسیالیستى دمکراتیک را نمیپذیرد و میگوید این سازمان سیاسى است بدون اینکه از پیش وجود حاکمیت سیاست رادیکال و 
سوسیالیستى در آن را از پیش، با تعریف کردنش بعنوان یک سازمان دمکراتیک، درز بگیریم... باید تبیین درستى از مسائلش را 

بدست بدهیم، ممکن است سوسیالیستى باشد. این چیزى است که من از بحث رفیق گرفته ام. 

وجه مشترك کار سازمانى که همه پیشنهاد کردند مبارزات کمپینى است، اشکال کمپینى مبارزه است، مثل جنگ، مسأله زنان، آزادى 
زندانیان سیاسى و غیره. تفاوت عمدتا در وجود یک سازمان صنفى-  سیاسى یا سازمان توده اى-  دمکراتیک ایرانیان در خارج 

است حول یک پالتفرمى به هر حال، که هر دو، هم امیر و هم غالم این پالتفرمها را ارائه داده اند. 

همه در جزئیات زیادى اظهار نظر کرده اند. اینجا قبل از اینکه از رفقا بخواهیم صحبتهایشان را اثباتا مطرح کنند، این نکات به نظرم 
میرسد که یک موضع اصولى باید فاکتورهایى را مد نظر داشته باشد: یکى موقعیت عینى ایرانیها در این جوامع است -  باالخره 
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باید براى این پاسخ داشته باشد. ممکن است گفته شود ایرانیها بخشى از پناهنده ها بطور کلى هستند. این شاید مثال در سوئد یا 
فرانسه درست به نظر بیآید، ولى وقتى شما به ترکیه و یا پاکستان میروید، این مسأله به این صورت نمودار نمیشود. بخصوص 
وقتى به ترکیه و پاکستان نگاه میکنید، میبینید که اصال این مبارزه بین این صنف معین با رژیمهاى محلى و به اصطالح ارتجاع در 
آن جامعه عمال به تشکلهایى هم شکل داده و این مبارزه در جریان است و مسائلش هم حاد است، و فقط بحث امتیاز طلبى یا 
به اصطالح مطالبات رفاهى قشر معینى نیست. بحث پس ندادن یک عده به ایران است، بحث جلوگیرى از تروریسم جمهورى 
اسالمى در آن کشورهاست. در کشورهائى مثل ترکیه و پاکستان، بحثهاى خیلى اساسى اى مطرح است. و اگر فقط اروپا، اروپاى 
غربى را مالك نگیریم میبینیم که بحث وضعیت ایرانیها به عنوان یک قشر آواره و مهاجر، در جاهایى مسائل جدى و سیاسى اى 

را مطرح میکند که از موقعیت اقتصادى و صنفى اینها ناشى میشود. 

نکته بعد این است که حاکمیت رژیم جمهورى اسالمى در ایران، یعنى مبارزه ضد رژیم موجود در ایران، این مسأله اى است که 
مخالفین رژیم را از یک هویت ملى برخودار میکند. یعنى میشود یک مرزى کشید بین کسانى که فعاالنه علیه جمهورى اسالمى 
در خارج مبارزه میکنند و کسانى که سمپاتى دارند... امکان این که یک جنبش علیه جمهورى اسالمى راه بیندازیم، بدون اینکه 
به طور ویژه اى ایرانیها در آن فعال باشند یا به طور ویژه اى ایرانیها از طریق تشکلهایى در آن رهبرى داشته باشند، سخت است. 
یک موضع اصولى باید به این سؤال جواب بدهد که چگونه ایرانیهاى مقیم خارج را علیه جمهورى اسالمى سازمان میدهد. به هر 
شکلى، اعم از اینکه سازمان ویژه ایرانیان باشد (یا نه)، یک مسأله و فاکتور مهم، اینجا رابطه ماست با جمهورى اسالمى و عرصه 

خارج از کشور، بعنوان عرصه اى که ما در آن این مبارزه را دنبال میکنیم. 

نکته دیگر رابطه مهاجرین با تحوالت آتى سیاسى در آینده ایران است. یعنى باید جواب داد آیا روشى که ما در پیش میگیریم 
در رابطه با اوضاع سیاسى آتى ایران چه تأثیرى میگذارد. کارى که ما در میان مهاجرین امروز میکنیم، در میان پناهنده هاى ایرانى 
امروز میکنیم تأثیر در آینده سیاسى ایران دارد، در این که چه نیروهایى در ایران دست باال براى مثال را داشته باشند، (این کار 
امروز ما) در این وضعیت سهیم است، همینطور در تناسب قواى احزاب سیاسى هم امروز و هم فردا در ایران. باز باید حرکت ما 
این واقعیت را در نظر بگیرد که این قشر براى ما فقط در رابطه با مسائل خودش مطرح نیست، بلکه جزئى از سیاست در ایران به 
طور کلى است، و سازماندهى اینها در خارج از کشور هم به این معنى باید ادامه سیاست سازماندهى ما باشد در رابطه با مبارزه 

طبقاتى در داخل ایران، و در رابطه با مبارزه سیاسى و انقالبى در داخل ایران، باید یک درجه اى به آن ربط داشته باشد. 

شکل گیرى  دنبالش  به  و  سیاستها،  این  و نفوذ  رویزیونیستى،  ناسیونالیستى،  اندیشه هاى  از  خودمان  ما  که  است  این  بعد  نکته 
اگر  کرد؟ یعنى  خنثى  را  این  باید  چطور  میزنیم.  حرف  کشور  خارج  مقیم  ایرانیهاى  میان  اندیشه ها در  این  برمبناى  تشکلهائى 
ناسیونالیسم، رویزیونیسم و رفرمیسم و غیره خودش را به سمت تشکیالت سازى در میان این جماعت بسط داد و به یک جایى 
رسید که حتى سازمانهایى براى آن عقاید بوجود میآورد، سازمانهایى که تبلیغ میکنند و تأثیر میگذارند، پاسخ حزب کمونیست و 
سیاست سازماندهى اش در خارج، به این وضعیت چیست؟ مسأله دیگر اینست که ما به هر حال حزبى هستیم ایرانى. نه به این 
معنى که ملیتمان این است، بلکه به این معنى که عرصه فعالیت ما ایران است و ما قابلیت تأثیر گذارى بر نیروهایى داریم که به 
 ANC .میتواند تأثیر بگذارد ANC ایران ربط دارند. آن میزانى که ما میتوانیم روى آفریقاى جنوبى تأثیر بگذاریم همانى نیست که
به هر حال جریانى است مربوط به آفریقاى جنوبى. موقعیت ما به عنوان یک حزب ایرانى در خارج از کشور براى تأثیر گذاشتن 
روى این قشر، و در تبدیل اینها در همین جوامع به یک نیروى سیاسى معین، خیلى فرق دارد با موقعیت احزاب سیاسى دیگر. 
یعنى اگر کسى بخواهد براى مثال کارى بکند که ایرانیان آلمان به وضعیت ترکهاى آلمان دچار نشوند، یا کارى بکند که نیروى 
پیشروى باشند، یا تشکیالتهاى پیشرویى وجود داشته باشند که ایرانیها در آنها فعالند، حاال اعم از اینکه سازمان ایرانى باشد یا نه، 
این به هر حال دست احزاب ایرانى را میبوسد. در رابطه با اوضاع سیاسى در خود همان کشورها هم، اگر فردا ایرانیان حق رأى 
داشته باشند و در این کشورها بخواهند در انتخاباتى شرکت کنند، قبل از اینکه ُمدراتها و سوسیال دمکراتها بتوانند به آنها بگویند 
به کى رأى بدهید، بیشتر از این که آنها بتوانند روى رأى اى که آنها میدهند تأثیر بگذارند، احزاب سیاسى ایرانى میتوانند روى رأى 

آنها و همینطور در حضورشان در آکسیونهاى مبارزاتى مختلف در این جوامع تأثیر بگذارند. 

چیز دیگرى که بنابراین باز این قشر مطرح میکند، به عنوان قشرى که باید به طور ویژه اى به آن پرداخت این است که خود ما 
جریانى هستیم در رابطه با یک کشور معین، و استعدادهاى معینى که در رابطه با کار با یک قشرى از این کشور معین داریم. این 
چیزى است که از یک موضع سیاسى عمومى یا موضع انترناسیونالى بطور کلى نمیشود حرف زد، (بلکه) از موضع حزب معینى 
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که تیغش یک جاهایى میبُرد و از جمله در بین ایرانیها تیغش میبُرد. این تا حدودى مسائلى را مطرح میکند که وظایف ما به 
عنوان جریانى که تیغش در بین یک میلیون و خرده اى آدم براى مثال اینجا و آنجا میبُرد چیست، و چه وظایف ویژه اى را روى 
دوش ما میگذارد؟ در همین رابطه باز هم یک موضوع اصولى باید این سؤال را جواب بدهد که اگر ما در عرصه اى پا بگذاریم 
که فاکتورهایى دارد مثل اینکه هویت ملى دارد در تعریف موضوع کار تعیین کننده میشود، یا قشر کارگرى خیلى ضعیف است 
در بافت عمومى این به اصطالح مهاجرین و غیره، آیا ما پروسه دیگرى را که در یک بُعد اساسى داخل ایران شروع کردهایم، 
یعنى بوجود آوردن سازمان کارگرى کمونیستى، به میدان کشیدن طبقه کارگر به عنوان نیروى تحوالت سیاسى آتى، را به مخاطره 
نیانداخته ایم؟ آیا به عرصه کار دمکراتیک عقب ننشسته ایم؟ آیا به عرصه کار پوپولیستى عقب ننشسته ایم؟ آیا خودمان با دست 
خودمان ناسیونالیسم و پوپولیسم ایرانى را دوباره سازمان نداده ایم؟ اگر بنا باشد ما ایرانیان را به این یا آن شکل، در رابطه با 
مسائلى از نوع دموکراسى، صنفى و یا غیره بسیج کنیم، آیا خودمان با دست خودمان کمک نکرده ایم به سازمانیابى مجدد نیروهایى 
که میخواهیم اساسا در جامعه شکستشان بدهیم؟ و این تناقض را چطور باید حل کرد؟ یا نکته دیگر اینکه اگر سیاست، بحث 
جابجاکردن نیرو است و اگر این جماعت به هر حال مستقل از اداره ما، یک نیرو هستند، با چه ابزارى این جماعت را در جهت 
سیاستهایى که میخواهیم پیش برود، جابجا میکنیم؟ ابزار توده اى ما، ابزار مؤثر ما براى تکان دادن عده وسیعى آدم، که در رابطه 
با ایران، که در رابطه با اینجا، نیرو محسوب میشوند چیست؟ میخواهم بگویم موضع ما نمیتواند موضعى صرفا کناره گیرانه باشد، 
باید موضعى باشد که نهایتا این را تضمین کند که حزب کمونیست ایران به این آدمها دسترسى تبلیغى، سازمانى و غیره دارد. 
حاال به هر شکلى یا هر ظرف سازمانى که تعریف بکنید، باید به بخش وسیعى از این مهاجرین و پناهندگان دسترسى تشکیالتى 
و دسترسى تبلیغاتى داشته باشید و قابلیت بسیجشان را داشته باشید، مستقل از اینکه سازمان ایرانى ساخته باشید و یا سازمانى 
مثال غیر ملى، بر مبناى دفاع از زندانیان سیاسى در همه جاى عالم، باالخره باید به طور ویژه اى به این افراد و انسانها دسترسى 
داشته باشید. و این که شکل این دسترسى چیست؟ چه چیزى رابطه ما را با این قشر در مقایسه با رابطه مثال عفو بین الملل با این 
قشر، و یا رابطه مثال کمیته" به دوست من دست نزن" فرانسه، متمایز میکند؟ ما چه رابطه ویژه اى میتوانیم داشته باشیم؟ و این 

چه معنى سازمانى اى دارد؟ 

به هر حال خالصه بحث بنظر من این است که تشکیالت خارج از کشور ما، به این احتیاج دارد که تشکیالت فعالى باشد. هر 
پرنسیپ کمونیستى باید به این امر که فعالیت ما را ممکن تر بکند و گسترش بدهد، خدمت کند. به نظر من اگر یک جایى ببینیم 
که پرنسیب کمونیستى مانع از نفوذ ما و تأثیر گذارى ما در جابجایى نیروهاست، مانع از تأثیر گذارى ما در تعیین جهت روندهاى 
اجتماعى و سیاسى است، به نظر من آنوقت باید در آن پرنسیپ تردید کرد. چون هدف اصول کمونیستى، فعالیت سازماندهى و 
غیره، قرار بود این باشد که آدمها را در کوتاهترین فرصت ممکن در جهت سیاستهاى مورد نظر یک حزب سیاسى به خط بکنیم. 
هر دیدى که اینجا مطرح کنیم باید به این مسأله اساسى جواب بدهد که آیا بین این فعال بودن و دخالتگرى سیاسى و بسیج نیرو، 
با اِبزار وجود بعنوان یک نیروى سوسیالیست انقالبى، تناقضى هست؟ آیا باید براى اینکه یکى را بدست بیآوریم، آن یکى را زیر پا 
گذاشته باشیم؟ آیا شکلهاى سازمانى که ما پیشنهاد میکنیم، جوابگوى این هر دو وجه مسأله هست؟ از یک طرف، براى جذب نیرو 
و یا براى تأثیر گذارى بر آدمهاى زیاد، خصلت طبقاتى و ایدئولوژیکى و سیاسى حزب را رقیق نمیکنیم؟ و از طرف دیگر براى 
حفظ به اصطالح موجودیتمان به عنوان یک حزب کارگرى در خارج کشور، از یک عرصه وسیع فعالیت کناره گیرى نکرده ایم؟ 

این به نظرم بحث اصلى است که در اینجا مطرح است. وقتى پاسخها را که میخوانیم از هر دو طرف، راستش من این سؤال برایم 
مطرح است، که این دیدگاه چطور جواب دیدگاه دیگر را میدهد که تو دارى وارد عرصه کار دمکراتیک که پوپولیستى "همه با 
همى" میشوى؟ و آن دیدگاه چطور جواب این را میدهد که تو یک بخش وسیعى را با مسائل ویژه  و با موقعیت ویژه ، تقریبا کنار 
میگذارى و بدست دیگران میسپارى که سرنوشت سیاسیش را تعیین کنند، باالخره سرت کاله میرود. میخواهم بگویم که باالخره 

هر دو طرف باید به این هر دو مسأله جواب داده باشند تا به یک موضع اصولى رسیده باشیم. 

خواهشم این است که رفقا با علم به اینکه در این جلسه دارد سیاست یک حزب براى یک دوره طوالنى تعیین میشود، نوبت بگیرند و 
به تفصیل، اثباتا راجع به دیدگاههایشان صحبت کنند، یعنى این که از نظر آنها ما باید چکار بکنیم... این توده جماعتى که در خارجند 
چه نقشى دارند، از چه تشکیل میشوند، از نظر ما چه جایگاهى دارند، چه سازمانى را براى آنها پیشنهاد میکنیم، پیش بردن سیاستهاى 
ما در بین آنها چه ملزوماتى دارد و غیره... یعنى با این فرض که خود رفقا در مرجع تصمیم گیرى هستند و اگر حرفشان پیش برود 
فردا باید اجرایش بکنیم... از یک موضع تفصیلى و تحلیلِى جامع بحثشان را ارائه کنند و فقط به پاسخ این سؤاالت بسنده نکنند. 



123

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

نوبت دوم
بعد از صحبتهاى خسرو داور و حمید تقوایى (امیر)

من فکر میکنم پدیده اى مثل یک سازمان ایرانیانى که بر مبناى یک پالتفرم سیاسى وسیع تشکیل شده باشد، ما را بیست سى 
سالى در تاریخ ایران و تاریخ مبارزه ایرانیان در خارج به عقب بر میگرداند. بخاطر این که این مال دوره اى بود که کال شعور 
سیاسى ایرانى، یک شعور مشترکى بود در مقابل رژیم شاه؛ تئورى سگ زنجیرى، اختناق، زندانى سیاسى، شکنجه و غیره... و 
ایرانیان واقعا این شعور مشترك را داشتند که با جبهه ملى شکل گرفته بود و شخصیتهاى ثابتى داشت، دکتر مصدق، و ملى شدن 
صنعت نفت، خیانت حزب توده و غیره در آن فاکتورهاى مهمى بودند. و آن ایرانیانى که میخواستند شاه را بربیاندازند، این شعور 
مشترك را داشتند. این شعور از بین رفته، این جامعه اى حزبى شده است، جامعه اى است که طبقاتش در مقابل هم صف کشیده اند، 
جنگیده اند، ایدئولوژى هاى طبقاتى در این کشور وسیعا در این جامعه رشد پیدا کرده، ناسیونالیسم دارد خودش را از نو در تقابل با 
هر نوع دمکراسى در هر گوشه اى، فورموله میکند -  در جایى هم با تبیین هاى رفرمیستى. در مقابلش کمونیسم شکل گرفته است، 
آنهم کمونیسمى که نمیخواهد یک ملت را نمایندگى کند، میخواهد طبقه را نمایندگى  کند. میخواهم بگویم چنین چیزى که من 
بیشتر در بحث غالم میبینم، ما را به عقب برمیگرداند، و این کارش نمیگیرد. نه فقط به عقب برمیگرداند، بلکه اصال کارش نمیگیرد 
براى اینکه ماتریال اجتماعى اش وجود ندارد، براى اینکه چنین شعور مشترکى وجود ندارد، براى اینکه همان آدمهایى که به این 
سازمان بیاورید، فردا بعد از دومین جلسه اش، مشغول خفه کردن همدیگرند... و تازه اگر این کار را نکنند یعنى ما کوتاه آمده ایم 
که اینطور نشده، یعنى ما نرفته ایم یقه کسى را بگیریم. ما رضایت داده ایم که باشد، حرفهاى مشترك ما و اتحادیه کمونیستها و راه 
کارگر، هر چه که هست، آن حرفها جلو برود، که اگر بخواهیم این کار را بکنیم، چرا لزومى دارد فقط در خارج این کار را بکنیم؟ 
در داخل هم همینکار را بکنیم و به آن هدف بهتر برسیم. بنابراین فکر میکنم این نگرانى درست است. اگر قرار باشد این تعبیر از 

بحث سازمان ایرانیان بشود، بنظر من غلط است، این تعبیر نباید بشود. منتها با آن طرف بحث هم یک مرزبندى هایى هست. 
بنظر من نه فقط ایرانیان میتوانند موضوع کار سازماندهى باشند، ورزشکار و هنرمند و گیاهخوار هم میتواند باشد. میتوانم تصور 
کنم که ما سازمان هنرمندان کمونیست راه بیاندازیم، و این شرطش هم این است که هنرمند باشند و کمونیست باشند، رابطه اى 
با حزب کمونیست و جنبش کمونیستى برقرار کرده باشند، و هنرمند باشند. بخاطر چى؟ بخاطر اینکه میخواهم جواب سازمان 
هنرمندان بورژواى سفید را بدهم که در خارج جمع شده اند و علیه مارکسیسم چرت و پرت میبافند و نمایشنامه و کتاب مینویسند، 

میخواهم جوابشان را بدهم، باید اتحاد بوجود بیاورم. سازمان پزشکان بنظرم معنى دارد، تا چه رسد به سازمان ایرانیان. 

هر کمپین وسیعى که همه ملل دنیا بخواهند درش شرکت کنند باالخره دپارتمانهایى دارد. یعنى نفرى هست که میتواند ایرانى ها 
را جمع کند و نفرى دیگرى هست که شیالیى ها را جمع کند. و آن یک نفر مجبور است به آنها بگوید که بیایید به کانون ایرانیان 
طرفدار فالن، که تازه دسته جمعى برویم به کنفدراسیون جهانى مدافعین فرضا صلح. باالخره اینطور نیست که یک پدیده بین المللى 
در کاراکتر و سیما، یک قشر اتمیزه اى را که اصال پاسپورت و فرهنگ و سابقه و پیشینه اجتماعى ندارد را مخاطب قرار میدهد و هر 
کس روزنامه را خواند و دید که مثال ایران و عراق جنگ میکنند و دانست این کشورها کجا هستند بیاید و جلوى جنگ را بگیرد. 
اینطور نیست، یک عده اى واقعا از آن جنگ رنج میبرند. این کسى است که موشک به سر و کله فک و فامیلش میخورد، آن یکى 
برایش این جنگى است مثل هر جنگ دیگر، ممکن است مخیّر باشد که براى ختمش کارى بکند یا نکند. ولى براى ایرانى این 
مسأله واقعى ترى است، باید ختمش کند. یا جمهورى اسالمى، یک جریان ارتجاعى است که دارد تمام آموزش و پرورش ایران را 
مذهبى میکند، یا قضاوت را در ایران تبدیل کرده به فقه اسالمى. وکیل ایرانى یا معلم ایرانى در این قضیه نقش ویژه اى دارد، که هر 
معلم و وکیل دیگرى در بقیه دنیا این نفع را ندارد، یا شعور سیاسى اش را ندارد. اگر دنبالش بروى، او را هم میآورى. اما میروید 
و بیست سال دیگر با یک وکیل مثال آرژانتینى برمیگردى و در آن بیست سال کارى نکرده اید. در صورتى که یک نیروى واقعى را 

میتوانید در همین لحظه سازمان بدهید براى اینکه جلوى یک سرى حرکات علیه طبقه کارگر، علیه دمکراسى را بگیرید. 

بنابراین این را میخواهم بگویم که اینکه سازمان مال ایرانیان است فقط نشان نمیدهد که این سازمان از یک هویت ملى ناشى 
میشود، نشان میدهد که این سازمانى است براى کار کردن در میان یک قشر معین. نه فقط کسانى که آمده اند، بلکه کسانى که 
باید به آنها توجه کرد را نشان میدهد. اگر بگویم سازمان پزشکان، سازمان پزشکان کمونیست، فقط معنیش این نیست که من 
فقط پزشکان را راه میدهم، معنیش این است که سازمان تخصصش خودش را این قرار میدهد که این هدف سازمانیش را در بین 
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پزشکان تبلیغ کند، چون میتواند این کار را بکند. سازمان پزشکان کمونیست قاعدتا باید بولتن پزشکى کومه له را بردارد و به یک 
نشریه علنى تبدیل کند، تجارب پزشکى در شرایط انقالبى را بگوید و بگوید چه میشود کرد و دنیا در آینده چطور میتواند تغییر 
کند. من نمیتوانم با نشریه اى که با راه کارگر پلمیک میکنم، دور خودم پزشک جمع کنم. آن آدم باالخره پزشک است، ذهنش جاى 
دیگر است، مشغله اش چیز دیگر است. نمیتوانم با چنین نشریه اى فقط، پزشک سازمان بدهم که به کردستان برود و انجام وظیفه 

کند، مگر اینکه پزشک را فى الحال به عنوان پزشک سازمان داده باشم. 

میخواهم بگویم که بنابراین ایرانى بودن این سازمان شرط سازمان بودنش است. اینطور نیست که یا ما کمپین هایى درست میکنیم 
علیه جنگ ایران و عراق، براى رهایى زن، براى رهایى زن در ایران، ولى هیچ سیماى ایرانى این جریان بخودش نمیگیرد. سیماى 
مثل نشریه        ستون،  یک  زبانى  هر  به  مینویسم  ستون  هژده  میشود؟  زبانى منتشر  چه  به  کمپین  این  نشریه  دارد.  معنى  هم  ایرانى 
Class struggleدرمیآوریم؟ یا باالخره نشریه را باید به زبانى بنویسم و آن را بین عده اى پخش کنیم؟ چطور انتخاب میکند که 
هیأت تحریریه اش به چه زبانى قلم بدست بگیرد؟ چطور انتخاب میکند که چه موضوعات و چه شاهد مثالهایى را در نشریه اش 
منعکس بکند؟ این چیزها نشان میدهد که این کمپین چه کسانى را مرکز توجه خودش قرار میدهد و اگر این خودش را در اسمش 

نشان بدهد، به نظر من ایرادى ندارد. 

منتها مسأله من هنوز در کمپینها نیست. این یک مرزبندى بحث من است. گفتم که کمپین با هویت ایرانى معنى دارد. میتوانم بگویم 
سازمان ایرانیان مخالف جنگ ایران و عراق. میتوانم این را بوجود بیاورم، میتوانم درش شرکت کنم... اگر به نفعم باشد. سازمان 
ایرانیان مخالف فقه اسالمى در سیستم قضاوت... سازمان وکالى ایرانى مخالف ارتجاع قضایى در ایران. میتوانم در اینها شرکت 
کنم. این ناسیونالیستى نیست. وکیل ایرانى دارد راجع به وضعیت ویژه اى حرف میزند. این وکیل ممکن است کمونیست دو آتشه 
هم باشد. تعبیرش از حقوق قضایى در ایران نشان میدهد که چیست و این که آنجا چه میگوید. ممکن است در اساسنامه اش بگوید 

که هدف ما بردن اصول به اصطالح عدالت سوسیالیستى در این چنین جوامعى است... 

میخواهم بگویم که این هویت ملى خیلى بى ربط نیست، بخاطر این که این هویت ملى آن چیزى است که قبل از ما وجود داشته، 
آدمها قبال یک درجه اى آرایش آن را بخودشان گرفته اند و الجرم آن جاهایى ایستاده اند که ملتهایشان، فرهنگ ملى شان، سابقه و 
پیشینه تاریخى شان اجازه داده، آنجا ایستاده اند، با هم رفت و آمد میکنند، براى همین من مجبورم سازمان تخصصى درست کنم 
براى اینکه به آنها دسترسى پیدا کنم. نه اینکه بیا با من تا من بتو دسترسى پیدا کنم. من باید سازمانى با این نشریه فارسى ایجاد 
کنم تا به آن دسترسى داشته باشم. و سازمان آن نشریه فارسى را نمیشود اسمش را گذاشت کمیسیون زنان بین الملل تونگا! باالخره 

باید به آن گفت سازمان ایرانیان مدافع چیزى یا سازمان ایرانیان مخالف چیزى. 

اما در مورد خود سازمان ایرانیان بطور کلى فکر میکنم اینجا ما یک واقعیاتى را نمیبینیم و بقول امیر از تئورى صرف یا منطق 
صرف حرکت میکنیم. امروز در این دور و زمانه، در ده سال اخیر، ایرانى مهاجر بوجود آمده، ایرانى فرارى بوجود آمده. درست 
همانطور که در دوره اى ممکن است یهودى فرارى و مهاجر بوجود آمده باشد. این اتفاق افتاده، این تازگى دارد. اینطور نیست که 
بطور کلى بتوانم بگویم که آنکس که در سال هفتاد و سه و چهار از شیلى در رفته با منى که در سال هشتاد و هفت به اینجا آمده ام 
و تازه موضوع بحث و فحص در این کشورها شده ام یا تازه موضوع داد و ستد ایران و ترکیه شده ام و تازه شده ام موضوع رابطه 
ایران و پاکستان، میتوانیم یک سازمان داشته باشیم. میتوانیم یک سازمان داشته باشیم، بشرطى که او آدم خودش را بیاورد، من هم 
آدم خودم را بیاورم، و بعد برویم در یک سازمان وحدت کنیم، ولى نه از پیش. وگرنه این براى من دشوار است که به آن سازمان 
بقبوالنم که یکى از اولویتهاى ما امروز، وضعیت پناهندگان ایرانى در پاکستان است، میگوید نخیر اولویت با تامیلهاست در فالن 
جا، و حق هم دارد. اگر روى بام عالم بنشینم و واقعا کالهم را قاضى کنم بگویم خودم را معطل ایرانى هاى ترکیه پاکستان کرده ام، 
راست میگوید، تامیلها و قایق نشینانهاى ویتنام خیلى مسأله شان رقت انگیزتر است، اصال بروم خودم را وقف این کار بکنم، اگر 
میخواهم براى پناهنده کار کنم... اما این کار من نبود. علت این که کار من این نیست این است که ما حزب کمونیست ایرانیم، نه 
به خاطر این لغت. بخاطر این که ما بدنبال نیرو گرفتن خودمانیم. اگر هزار قایق نشین ویتنامى را هم به سیاست کمونیستى آگاه 
کنم و در لس آنجلس اسکان بدهم هنوز یک قدم جلوى حزب توده قوى تر نشده ام، یک قدم جلوى رژیم اسالمى قوى تر نشده ام. 
من دارم نیروى خودم را حساب میکنم. بنظر من در این محاسبات که ناگهان همه مسائلمان کاسموپولیتن میشود، این که ما یک 
حزب ما معینیم، در یک دوره معین باید یک جایى را بگیریم و اگر ما نگیریم کس دیگرى میگیرد، و فردا چششمان را باز میکنیم 
و میبینیم صد متر جلوتر از ماست، این ندیده گرفته میشود. اتفاقا در این موضع است که بیشتر داریم از موضع حقوق اصناف 
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حرکت میکنیم نه از سیاست حزب کارگرى. مسلم است که حزب کارگرى ایران باید قوى شود، حزب کارگرى ایران، حاال اگر 
در شیلى هم حزبش باید قوى شود، فعال برود فکر خودش را بکند. من دنبال یک استراتژى سیاسى براى یک حزب معین میگردم، 
رفتن و کار کردن براى همه پناهنده ها بطور کلى، آنطور خدمت نمیکند که من امروز بعنوان یک نیروى سیاسى شناخته بشوم که 
توانست در پاکستان یک نیروى واقعى جلوى حکومت پاکستان و داد و ستدها و معامله گرى هایش با ایران قرار بدهد، نیرویى که 
توانست جلوى به فحشا کشیده شدن انسانهاى زیادى را در ترکیه بگیرد، براى اینکه توانست آنها را به یک نیروى سیاسى تبدیل 
کند، نه قربانیان آجدانهاى ترکیه. این براى قدرت گیرى سیاسى فرداى ما در ایران مهم است، نه فقط به این خاطر که دلم براى 
این ملت سوخته یا زبانش را میفهمم، اگر اینکار را بکنم در رابطه با مبارزه طبقاتى در ایران نیرو میگیرم، و این یکى از هدفهاى 
روشن ماست. گرفتن قدرت سیاسى در ایران، فلسفه وجودى تشکیل این حزب معین است. و اگر قبول کنیم که این کار ما روى 
قدرت سیاسى در ایران تأثیر دارد، روى شعور اجتماعى سیاسى فرداى ایران تأثیر دارد، روى وضعیت تعادل قواى امروز احزاب 
سیاسى ایرانى تأثیر دارد، در آنصورت باید مسلما دست بکارش شد. به این خالء باید برخورد کرد. این خالء امروز وجود دارد. 
ایرانى مهاجر و پناهنده در کشورهاى زیادى در آسیا و اروپا پخش شده، این یک نیروى واقعى است، به سراغش رفته اند، قبل از 
من و شما ناسیونالیسم به سراغش رفته است، بنابراین ما هم باید بسراغش برویم. این نیرو چه وقتى که اینجاست، چه وقتى که 
برمیگردد، چه وقتى که حرف میزند، چه وقتى فکر میکند و "زمان نو" منتشر میکند، یا فکر میکند و با الهه و داریوش اعتصاب 
غذا میکند یا هر چه، این نیرو نیروى واقعى سیاسى مربوط به عرصه کار من، که مبارزه طبقاتى است در ایران. یا باید نگذارم 
اینطور بشود، کارى کنم که طور دیگرى بشود، یا کنار بنشینم و بگذارم که از طریق این نیرو حزب توده خودش را احیاء کند، از 
طریق این نیرو راه کارگر مالى بشود، از طریق این نیرو چریک فدایى به بقاى خودش ادامه بدهد... باالخره من باید دخالت کنم 

و جلوى این پروسه ها را بگیرم. 

مسأله نیروى واقعى، حزب واقعى، قدرت سیاسى واقعى و رابطه اش با این قشر معین، در بحثهایى که منکر برخورد به این قشر 
بعنوان ایرانى است -  حتى به همان عنوان هویت ملى  اش -  کمى کمرنگ است. راستش نمیدانم چرا ما نمیتوانیم کانونهاى 
انقالبى پناهندگان ایرانى  داشته باشیم؟ پالتفرمش را طورى بنویسم که ناسیونالیستى نباشد. بخودش بگوید که من هدفم این است 
که 1 (پناهنده در اینجا قربانى راسیسم و فاشیسم نباشد؛ 2) در این کشورها در کنار نیروها و تحول سوسیالیستى و طبقه کارگر 
قرار بگیرد؛ 3) در ایران اردوى کمونیسم انقالبى را تقویت بکند و نه چیز دیگرى را... ولى من سازمان پناهندگان انقالبیم و ایرانى 
هم هستم. مسلم است که این یک عده اى را دور خودش جمع میکند. کسى ممکن است بگوید که چنین کسى اگر وجود داشت 
با ما میآمد. میگویم با ما میآید ولى وقتى که دیگر پناهنده نیست و حوصله کرده که با ما بیاید، ولى این سازمانى نیست که وقتى 
او پناهنده هست، درش عضو باشد. وقتى پولش را دادند و رفت وکیل دید و باالخره خانه اش را پیدا کرد و توانست به سازمان 
ملل در پاکستان مراجعه کند و گریبانش را از چنگال پلیس ترکیه و هزار و یک جور باج خور در ترکیه باز کرد و به مقصد رسید 
و خانه اش را به او معرفى کردند و پاسپورتش را در جیبش گذاشتند، قدم زنان به انجمن ما میآید. در صورتیکه مبارزه سیاسى 
این آدم، مبارزه واقعى مادى این آدم بعنوان یک نیروى سیاسى، قبال آغاز شده، همان موقعى که با سازمان ملل، یا پلیس ترکیه 
کشمکش داشت، یا داشت سلطنت طلب یا حزب توده را از سر خودش باز میکرد که سراغش نیآیند. همان موقع مبارزه این آدم 

بعنوان یک قشر شروع شده بود، و همان موقع است که ما دخالت نمیکنیم. 

انجمن ما نمیتواند آنجا باشد براى اینکه وظائفى در رابطه با همان پناهندگى ایرانى به عهده ندارد. اگر اساسنامه انجمن هواداران 
حزب کمونیست یک بندش هم این بود که دفاع از حقوق صنفى پناهندگان ایرانى در اقصى نقاط جهان و تبدیل کردن اینها به 
نیرو و جریانى در پیوند با جنبش کمونیستى ایران و با سازمان کمونیست پیشرو آن، حزب کمونیست، و طبقه کارگر کشورهایى 
که در آن هستند، آنوقت میگفتم همین انجمنها این کار را بکنند. آن موقع دستشان باز میشد. اما حاال ایرادى نمیبینم در این که 
سازمان اتحادیه انقالبى پناهندگان ایرانى وجود داشته باشد. میگویید پناهنده فقط ایرانى نیست؟ بسیار خوب به تامیلها هم میگوییم 
که تو هم یک اتحادیه درست کن و فردا کنفرانسى در آخن میگیریم و کنفدراسیون جهانى پناهندگان انقالبى را تشکیل میدهیم. 
آنوقت هم من روزنامه درمیآورم و هم تو و باالى همه اش ُمهر همان کنفدراسیون میخورد و میشود دپارتمانهاى مختلف یک 

سازمان بین المللى. 

اگر از این سر بگیریم بنظر من یک نیاز واقعى وجود دارد. اتمیزه بودن ایرانى پناهنده، تکى درگیر شدنش با دهها دولت، جدا 
بودن حزب ما بعنوان یک حزب سیاسى با این تجربه ملى  - بنظر من این مهم است -  این آدم برمیگردد و میآید، همینجا که 
هست دارد در مورد وضعیتش تعقل میکند، اگر یک حزب سیاسى و اجتماعى را در زندگى خودش دخیل ببیند، فکر میکند که 
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این شایسته حاکمیت است. ممکن است بگویید مهم نیست یک میلیون پناهنده فکر کنند که چه کسى شایسته حاکمیت است. من 
میگویم مهم است، چطور مهم نیست؟! این آدم نه فقط خودش مهمتر از هر تک واحدى است که در تهران قدم میزند -  منظورم 
کارگران نیست -  ولى خود این آدم بخاطر سیاسى بودنش در رفته است، حرف میزند، نامه مینویسد، عکس میاندازد، تظاهرات 
میکند، موضع میگیرد، احزاب سیاسى دیگر را زیر منگنه قرار میدهد و نشان میدهد که یک عامل فعال سیاسى  است. و این آدم 
بعدا هم برمیگردد. جنبش کمونیستى ایران بیشتر از اینکه محصول سازمان مجاهدین باشد، محصول سازمان کنفدراسیون ایران 
بود. ریختند و سازمانهاى داخل را بلعیدند، تمام تفکر و فورمولهایشان و ذهنشان و افقشان را بردند و به آن محیط تحمیل کردند. 
و اینها با ما میآیند. هر چقدر هم با طبقه کارگر پیوند داشته باشیم -  دور طبقه کارگر که دیوار نکشیده اند -  اینها هم به سر طبقه 
کارگر میریزند، و اگر اینها راه کارگرى باشند پدر ما را در میآورند. ما نمیخواهیم مجبور باشیم که باز سازمان دانشجویى درست 
کنیم، ولى اینها که درست میکنند. نیروى سازمان دانشجویى و استادى که اینها فردا درست میکنند، ده برابر استاد و دانشجوى 
کمونیستى است که منى اصال میخواستم رویشان کار نکنم دارم... میآیند و پدرمان در میآورند... من میگویم در سازماندهى این 
قشرى که دارد به سمت تشکل پذیرى میرود، قشرى که دارد میرود به سمتى که از اتمیزه بودن در بیاید... یا این کار را میکنى یا 
عقب میمانى... این قشر دارد میرود به این سمت که یک سیاست اجتماعى اتخاذ کند، بنظر من این سیاست یا ناسیونالیسم است 
یا کمونیسم... اینکه کمونیستى باشد، معنایش این نیست که این نوع سازماندهى  را رها کنى چون در آن صورت آن سازماندهِى 

دیگر دربست ناسیونالیستى میشود. باید واردش بشوى و سازمان کمونیستى این آدمها را بوجود بیاورى. 

بحث من این است که این است که این انجمنهاى هوادار ما جوابگو نیست، بخاطر این که از بعد از یک درجه فراغت این آدم 
از موقعیت صنفى اش، انجمن ما شروع میشود. همین االن هم ضعف اساسیش بنظر من همین است. آدم واقعى اى را که در کمپ 
دست و پا میزند را ول میکنیم و میرویم دم میز کتاب با کسى که سه بار هم پاسپورتش را تمدید کرده بر سر سیاست در ایران 
حرف میزنیم که میگوید ایران دردى ندارد، اگر خواست فحش میدهد و اگر نه فحش هم نمیدهد. ولى کسى که درد واقعى دارد 
را به حزب جوش نمیدهیم. خسرو هم در نوشته اش اشاره کرده است که اگر بخواهم در کمپها حرف بزنم نمیتوانم بگویم که 
آقاجان درست است که هنوز مسائل سوسیال را دارید، سه تایى تان را هم در یک اتاق چپانده اند، یا ناراضى هستى و نگرانى که 
میگذارند خانواده ات را بیاورى، یا اصال نمیدانى که آتیه بچه ات چه میشود، من به اینها کارى ندارم، اینها را خودت انشاء اهللا با 
کمک مقامات سوسیال حل میکنى، من میخواستم با شما اندر فوائد سرنگونى جمهورى اسالمى با روش کمونیستى حرف بزنم! 
جوابت این است که پس االن برو وقتى بیا که من کارم را درست کرده باشم، چون االن من به یک تشکیالتى هم احتیاج دارم، 
که وقتى این حرف را میزند تشکیالت من هم که در این موقعیت گیر کرده است باشد. این فکر میکنم آن کمبود واقعى است که 
بنظرم فقط امیر بسراغش رفته است، ولى فکر میکنم در بحث امیر این پالتفرم ناقص است به این معنى که آن جهتگیرى حزبى، 
ایرانى، رو به جمهورى اسالمى درش نیست. یک اتحادیه انقالبى یا شوراى انقالبى پناهندگان ایرانى میتواند وجود داشته باشد که 

حتى که فعاالنه از حزب کمونیست، بعنوان جریانى که پالتفرمش خیلى نزدیک است و قبولش دارد، دفاع میکند. 

اتحادیه هاى کارگرى طرفدار احزاب سیاسى وجود دارند، اتحادیه اینها هم میتواند وجود داشته باشد. آیا این با عضویت این آدمها 
در اتحادیه هاى کارگرى آلمان مثال؟ اگر این آدم فلزکار هم شد باز هم باید بیاید در این اتحادیه، آنطور که بهمن اشاره میکند؟ من 
میگویم آدم میتواند عضو پنج تا اتحادیه هم باشد بشرطى که اینها در یک سطح تعریف نشده باشند. ممکن است در اتحادیه صنفى 
آلمان نتوانى همزمان عضو دو تایشان باشى، ولى هم میتوانى در کانون هنرمندان کمونیست باشى و هم عضو اتحادیه کارگران 

فلزکار آلمان، هیچ تناقضى در این نمیبینم که کسى وقتش را به این ترتیب تقسیم کند. 
بگذارید معضل را اینطور تعریف کنم: یک قشر وسیع وجود دارد، این قشر اتمیزه و درب و داغان است، و به این دلیل اتفاقا 
قربانى تبلیغات ناسیونالیستى و تبلیغات رفرمیستى  است، نه فقط رفرمیسم ایرانى بلکه رفرمیسم "اینجایى". بعد از مدتى سوسیال 
دمکراتش میکنند. یعنى هیچ نقدى از آن سوسیال دمکراسى و عملکردش را در محیط زندگیش دریافت نمیکند. من میگویم ما 
تا کنون نسبت به این آدم مقدارى بى وظیفه شده ایم. فکر میکنم اولین جریانى که بیاید و یک حرکتى براى سازماندهى صنفى 
پناهندگان را سازمان بدهد، بر مبناى پالتفرمى که به هر حال شرافت این آدمها اجازه بدهد -  چون بخش زیادى از آنها آدمهایى 
هستند که از چپ جامعه کنده شده اند و بخارج آمده اند -  بنظر من کارش میگیرد و ما را در خارج کشور ما را در منگنه قرار 
میدهد. بخصوص در کشورهاى آسیایى، بخصوص در ترکیه و پاکستان که سازمانهاى رزمنده میشود بوجود آورد. اولین جریانى 
که روى این عرصه دست بگذارد، ما را در خارج کشور به یک جریان حاشیه اى تبدیل میکند. راستش ما باید به این عرصه برویم. 
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نوبت سوم
بعد از صحبتهاى جعفر رسا، غالم کشاورز، ایرج فرزاد، حبیب فرزاد (بهمن)، فرهاد بشارت (حیدر)، عبداهللا مهتدى، حمید تقوایى 

و خسرو داور

بحثى که میگوید از سیاستهاى حزب باید شروع کرد، به نتایجى میرسد که من با آن مخالفم و آن این است که، فورا به اینجا میرسد 
که، هدف ما پیشرفت سیاستهاى حزب است، حاال باید برویم ببینیم نیروى محرکه اش چیست... راستش مسأله من این نیست. 
من میگویم مسأله من اصال تبدیل کردن ایرانیها به نیروى محرکه مبارزات معینى است. من در این بحث با این شروع میکنم که 
اصال میخواستم ایرانیها را به یک نیروى فعال سیاسى در جهت سیاستهاى خودم. از آن طرف شروع نکردم! که من نقشه عالَم را، 
با همه تمایالت و گرایشات انسانهایى که در آن هستند، جلوى خودم بگذارم، و بگویم ُخب، من میخواهم در ایران دیکتاتورى 
پرولتاریا راه بیاندازم -  حاال معلوم نیست چرا این را انتخاب کرده ام که ایران را اینجا بگنجانم -  حاال ببینم اهالى کدام کشور 
براى این کار بهترند، آنجا ایرانیها را انتخاب کنم! تصمیم گرفته ام -  بدون اینکه بگویم به چه دلیل میخواهم این کار را بکنم 
-  جنگ ایران و عراق را ختم کنم، حال ببینم چه کسى، داگ هامارشولد Dag Hammarsköld بهتر میتواند جلوى جنگ 
ایران و عراق را بگیرد یا این آدم بى سر و پایى که اینجا راه افتاده و در ترکیه دهانش را لگدمال میکنند! داگ هامارشولد و پرز 
دکوئه یار Javier Perez de Cuellar بهتر میتوانند... اگر من مسأله ام را اینطور تعریف کرده بودم، این هم جواب مسأله بود. 
ولى مسأله من اصال این نیست. مسأله من این است که همین آدمى که در ترکیه تودهنى میخورد، نگذارد به او تودهنى بزنند و 
بیاید پشت سر ما. همین آدم بیاید، چکار دارم که صد نفر آدم نویسنده اهل قلم جایزه نوبل گرفته هست که ممکن است در جنگ 
ایران و عراق تأثیر داشته باشد، آن وظیفه یک دپارتمان دیگر سازمان است، بروند و آن کار را بکنند. موضوع دستور امروز به 
حرکت درآوردن ایرانى است. این هم ُفول (خطا) است؟ که بعد از اینکه سیاستهایمان را از بَر کردیم و تصمیم گرفتیم کدامش 
به چه بحث دیگرى تعلق میگیرد، بیاییم سر این مسأله که این جماعت، این جماعت را چطور به ابزار سیاست حزب تبدیل کنم. 
بنابراین شروع سازماندهى ایرانیان، از خود ایرانیهاست، نه دوباره از سر سیاست حزب، و ُمَخیَّر بودن در مقابل جهان در مورد 
اینکه من میخواهم چکار بکنم. اینطور نیست که سیاست من این است که پناهنده زجر نکشد، برویم ببینیم چه کسى میتواند باعث 
شود که پناهنده در ترکیه زجر نکشد. من اصال مسأله ام این نیست. زجر میکشد یا نمیکشد... زجرکش ترین آدم دنیا که نیست. اگر 
بخواهم این کار را بکنم، اول باید بفهمم چرا آمده ام سراغ این مسأله. زجرکشیده تر از او هزار و یک آدم کارگر خانگى است در 
اوگاندا. چه میدانم چکار دارد میکند... در محالت سیاهپوست نشین آفریقاى جنوبى که باید صبح بیاید سر کار و شب برگردد به 
مملکت خودش. چرا نرفته ام سراغ او؟ من از حزب سیاسى معینى تا جاى معینى بار کار را آورده ام و دارم در یک شرایط مشخص 
تصمیم میگیرم که این جماعت باید بیایند زیر سیاست من، این جماعت. و دیگر نمیگذارم بحث از اینجا شروع کند که اصال چرا 
این جماعت، هر جماعت دیگرى که برود زیر سیاست تو باشد... میگویم تا آنجا را آمده بودم که رسیدم به این جماعت. اصال از 
سر آن بحثها رسیده بودم به این جماعت، حاال باز برگردم به جاى دیگر؟ !موضوع براى من این است که چه حرکاتى را میتوانیم 
باعث بشویم که خود ایرانیها نیروى محرکه تغییراتى بشوند در جهت سیاستهاى ما. این براى من شروع و صورت مسأله است. 
هیچ رگه ناسیونالیستى هم در این نیست. کما اینکه که ممکن است به اینجا برسم که چطور میتوانم کارى کنم که هنرمندان در 
خدمت سیاستهاى من باشند. ممکن است بپرسند چرا هنرمندان، ورزشکاران که بهترند؟ میگویم من مسأله ام را اول به این کاهش 
داده بودم که هنرمندان... این مسأله  را تعریف کردم، گفتم که مقدار زیادى شعر چرند و پرند سلطنت طلبانه دارد گفته میشود، بروم 
شاعرهاى بدرد بخورى را جمع کنم که در مقابل آنها شعر خوب بگویند، چون نقش شعر را در افکار آدمها میدانند. حاال تو دارى 
دوباره مرا میبرى به سراغ ورزشکارها که اگر روى سینه شان بَج بزنند "مرگ بر خمینى" و فوتبال بازى کنند آن خاصیتش بیشتر 
است؟! میگویم آخر من مسأله ام آن نبود. مسأله من تکان خوردن هنرمند رادیکال چپ ایرانى بود. و گرنه هر چه به زبان اسپانیایى 
هر چقدر جواب مذهب را بدهند دردى از من دوا نمیکند، باید کسى بیاید و به زبان فارسى جواب مذهب را بدهد و آته ئیسم را 
وارد شعر و ادبیات کند. این صورت مسأله من است. دلم به حال او نسوخته که در ترکیه گرفتار است، حاال کارى بکنم. خسرو 
بحث مرا اینطور تبدیل کرد ما به هر حال کارى میکنیم که به هر قیمتى اینها پایشان به سوئد برسد، بعد خوب پاسپورتشان را 
گرفتند، که جعفر هم اینطور گفت بعد میروم و... گویا مشکل من این است که از این فاز ردش کنم. من میگویم که نخیر مسأله 
اینطور نیست. یک عده آدمند در یک موقعیت عینى اجتماعى که من با این آدمها به دالیل تاریخى، فرهنگى، سیاسى، ملى، قومى، 
طبقاتى کار دارم. با این آدمها بیشتر کار دارم تا هر آدم آرژانتینى یا پروئى. تأثیر اینها را در موضوع کارم میبینم، تأثیر اینها را در 
مبارزه طبقاتى میبینم، تأثیر اینها را در مبارزه ایدئولوژیکى میبینم، تأثیر اینها را روى چهره اى که از حزب کمونیست در سطح 
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اجتماع ساخته میشود میبنیم. تأثیر اینها را در محیطى که درش زندگى میکنم در رابطه با کار خودم میبینم، تأثیر اینها را در نفوذ 
کردن عوامل جمهورى اسالمى در محیطهاى ایرانى مقیم خارج میبینم، تأثیر اینها را در جلوگیرى از تروریسم جمهورى اسالمى 
روى کار احزاب سیاسى میبینم. این تأثیر اینهاست هیچ بشرى با هیچ قومیت و ملیت دیگرى نمیآید جلوى سفارت ایران، با علم 
اینکه ممکنه از داخل سفارت به او تیراندازى کنند، تظاهرات بکند. ساده نیست. این آدم میخواهد اصال این کار را بکند. این کار 
را میکرده که بیرونش کرده اند. این کار را میکرده و از آن مملکت در رفته. من میخواهم در خدمت سیاستهایم سازمانش بدهم، 
این آدم را !بنابراین این شروع مسأله است... من اصال اعتقاد ندارم، رفاه معنوى و مادى پناهندگان یکى از اجزاء سیاستهاى حزب 
کمونیست است، نیست! اتفاقا کسى که اینطور میگوید رفته است به یک موضعى اومانیستى لیبرالى که "آنهم یک امرى است و 
برویم به آن خدمت کنیم". من نخواسته ام به هر امرى خدمت کنم. میخواهم به امر خودم خدمت کنم. امر خودم ایجاب میکند که 
این جماعت بجاى اینکه زیر دست و پا ولو باشند یک انگولک از راسیستها بشوند، یک حرف از توده اى ها بشنوند، یک تصویرى 
ازش ساخته شود که شرافت و به اصطالح معنویتى برایش در این جامعه نماند که من بتوانم از آن بعنوان یک نیروى فعال سیاسى 
استفاده بکنم. بجاى این کار تبدیلش کنم به آدمى که میآید پشت سیاست کمونیستى. سؤال تازه مطرح میشود که چکارش کنم؟ 
نمیتوانم آدمها را به هفتاد و دو کمپین تقسیم کنم، که شاید خیر این آدم باالخره از طریق این کمپین هژدهم بما رسید. آخر این 
آدم مستقل از اینکه در چه کمپینهایى ظاهر میشود، براى خودش آدمى است با مجموعه اى از ذهنیت. اینطور نیست که یک نفر به 
ِصرف اینکه وارد کمپین کردستان میشود وظایف انسانى و سیاسى خودش را فیصله یافته تصور کند و فکر کند که خدمت خودش 
را بخودش، زن و بچه اش، جامعه اش و اهداف و آرمانهایش کرده است. من نمیخواهم کسى اینطور باشد. از کسى بپرسى که دارى 
چکار میکنى؟" من در کمپین آزادى زندانیان سیاسى حزب کمونیستم"... خب باقى وقت، شبها چکار میکنى؟ یک روز در میان که 
آن کمپین کارى نمیکند چه میکنى؟ چه دارى فکر میکنى؟ چه جامعه اى میخواهى؟ در این جامعه غیر از کارهاى کمپین زندانى 
سیاسى با کارگرش هم تماس دارى؟ رفتى در جنبش 35 ساعت کار شرکت کنى؟ در تمام مدتى که لوپنى ها تبلیغ میکردند شما 
چکار کردید؟ باالخره یک موضوعشان وقتى دارند رأى میگیرند شمائید، تو دارى چى پخش میکنى چه جزوه و نشریه اى به زبان 
فرانسه؟ "من االن کارى نکردم چون در کمپین کردستانم"! آدم نمیتواند در این موقعیت سیاسى بماند و سیاسى باشد. شخصیتها 
میتوانند باشند. آن چیزى که بفرض براى جین فوندا خوبست را نمیشود تعمیم داد به ایرانى دربدرى که آمده اینجا و مشکالت 
اجتماعى وسیعى دارد. جین فوندا میتواند هزار و یک کار بکند، و در کمپین زندانى سیاسى هم باشد یا بگوید نلسون ماندال را هم 

آزاد کنید. او اینطور سیاسى است. ولى این آدم که اینطور سیاسى نیست، مسأله دارد و وسیعا مسأله دارد. 
بنابراین بحثى که من دارم این است که این آدم بطور دائمى چیست؟ بطور دائمى کجاست؟ یا عضو حزب کمونیست و انجمن 
حزبى است یا باید اتمیزه باشد؟  مگر هر کارگرى اینطورى است؟ حتى در مورد کارگر هم، آیا همه یا عضو یا دوستدار حزب 
کمونیستند یا اتمیزه نگه شان میدارید؟ اگر راستش مرا خیلى فشار بدهید، میگویم من طرفدار اتحادیه هاى پناهندگان ایرانى طرفدار 
حزب کمونیست هستم. اتحادیه هاى پناهندگان ایرانى که رابطه شان با ما مثل رابطه حزب کمونیست فرانسه و CGT باشد. ولى 
اینطور نیست که اتحادیه اى درست کرده ایم که طرفدارهاى حزب کمونیست عضوش بشوند، میگویم اتحادیه اى درست کرده ام 
از طرفداران حزب کمونیست، براى این که بتوانند آن قشر را متحد کنند، متحد نگهدارند و اتحادیه را رهبر آن قشر بکنند، براى 
این که در این جوامع سخنگوى آن قشر بشود، براى اینکه رهنمودش به آن قشر، وقتى هم که عضو اتحادیه نیست، َدر ُرو داشته 
باشد. میآیند در رسانه هاى جمعى این کشورها َجّد و آباءات را میجنبانند، در فرانسه لوپن، در سوئد و آلمان فاشیستها میآیند از 
تو چهره اى میسازند که اصال ایرانى کمونیست فضایى براى فعالیت پیدا نمیکند. اینها جواب دارند، جنبش 35 ساعت کار هست، 
اعتصاب کارگر فرانسه هست، اعتصابهاى معدنچى انگلیسى هست... یک وجه این حرکتها و اعتصابها ناسیونالیسم است ولى یک 
نفر اعالمیه نداد که ما کسانى که تمام راست افراطى در این کشورها دارد رویمان به عنوان کسانى که مزد کارگر را پایین برده اند 
و بیکارى بوجود آورده اند، تبلیغ میکند، ما خودمان را دوشادوش معدنچى حس میکنیم، از قول آن جماعت، کال !معلوم است که 
حزب کمونیست چنین اطالعیه اى میدهد ولى این که دردى از کسى دوا نمیکند، کسى را جز اعضاء و فعالین حزب کمونیست 
را پشت این چهره نمیآورد... ولى اگر اتحادیه پناهندگان ایرانى -  اسمش را طورى بگذار که مردم بفهمند از اتحادیه بغل دستى 
سواست -  این اتحادیه نه فقط در صف این اعتراض بود، بلکه صدها اطالعیه داد و در پیکتها بود. آنوقت عمال آمده اند پشت 
سیاست ما و هر کس که آن اتحادیه توانسته بسیج کند آمده است پشت سیاست ما. من سیستم کمپینى را اصال رد نمیکنم، ولى 
موضوعات جهان را نمیشود به این کمپینها کاهش داد. پنج تا شش تا کمپین درست میکنى، نود و نه تا که درست نمیکنى. کمپین 
براى دفاع ایرانیان از مبارزات معدنچیان... نمیتوانم هر بار براى هر اتفاقى یک کمپین درست کنم باید یک سازمان حاضر آماده اى 
را به دفاع از مبارزه اى بفرستم. جعفر میگوید اس.او.اس راسیسم s.o.s Rasisme اینهمه آدم دارد. میگویم در بین اینهمه آدمش 
یک دانه ایرانى ندارد. کى میتواند این ایرانى را ببرد؟ من و تو میتوانیم ببریم، بشرطى که رفته باشیم آنها را آورده باشیم در "سبدى"، 



129

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

که بتوانیم تحویل اس.او.اس راسیسمش بدهیم. من میتوانم دیلماج اس.او.اس راسیسم در رابطه با ایرانیها باشم -  ممکن است 
دو هزار فرانکى هم بمن بدهند -  خود کار من که از نفوذ سیاسى من، از موجودیت من بعنوان حزب کمونیست ایران ناشى 
میشود و در نتیجه این را براى اس.او.اس راسیسم مطرح میکند که اگر میخواهید در این مملکت پناهنده ایرانى بسیج کنید و پشت 
تظاهرات بسیج کنید، باید به سراغ حزب کمونیست ایران بروید. اس.او.اس راسیسم هم میخواهد با راسیسم مبارزه کند، چرا نباید 
موقعیت اینطور باشد که او بیاید و مرا به همکارى دعوت کند؟ من براى اینکه ایرانى نرود کارى بکند، بروم و دست بدامن اس.او.
اس راسیستم بشوم؟ اگر اس.او.اس راسیسم خوبست بروید ایرانیها را بیاورید و بگویید آقاجان یک گردان ایرانى هم اینجا هست 
که علیه راسیسم هر کارى از شیشه شکستن تا اعالمیه پخش کردن بلد است و میکند، و انترناسیونالیست تر از بقیه تان هم هست. 

به هر حال من میگویم بحثى که غالم دارد یا الاقل استنباطى که ممکن است از این بحث بشود، من طرفدار ساختن یک حزب 
سیاسى متوسطى از از ایرانیان مقیم خارج نیستم و اصال بنظر من این ما را عقب میبرد. این چیزى است که در همان اول بحث 
هم گفتم، بر مبناى پالتفرم سیاسى مبارزه با رژیم، دفاع از حکومت نوع معین، تقسیم اراضى، آزادى زن و بر مبناى همه اینها 
یک سازمان ایرانیان ساختن، یعنى این که من و شما استعفا بدهیم و یک حزب دیگر در خارج جاى خودمان بسازیم. این بَِرمان 
میگرداند به سالهاى قبل از سقوط شاه، خیلى قبل از سقوط شاه. من سازمان سیاسى را نمیگویم. اتفاقا آدمها را به اعتبار موقعیتشان 
میخواهم به داخل این قضیه بیاورم، منتها توسط یک رهبرى و یک سازمان پیشرو حتى سوسیالیست. هیچ ایرادى ندارد که اتحادیه 
پناهندگان درست کنیم، اتحادیه سراسرى پناهندگان ایرانى که در پالتفرمش بنویسد این اتحادیه هدف خودش را دفاع از حقوق 
صنفى پناهندگان در همه جا، بطور اخص با توجه به تخصص پناهندگان ایرانى، کمک کردن به امر مبارزات کارگرى در این 
کشورها و دفاع از نیروهاى مترقى سوسیالیستى در این کشورها گذاشته و در ایران مشخص هم حزب کمونیست ایران را یک 
حزب کارگرى پیشرو میداند که خودش را با آن مؤتلف میداند. ممکن است در یک کنگره اتحادیه رسما رأى بدهد که بشود 
اتحادیه رسمى حزب کمونیست ایران. من ایرادى در این نمیبینم. ولى سؤال این است که این اتحادیه چطور کار میکند؟ مینشینند 
باز هم درباره حزب کمونیست ایران حرف میزنند؟ به نظر من نه! این اتحادیه دفتر حقوقى دائر میکند که سلطنت طلب هم که از 
فرودگاه آمد -  ما که نمیدانیم سلطنت طلب است و میخواهد تا ابد و آباد هم سلطنت طلب بماند -  این اتحادیه میگوید که با 
شما این کار را قرار است بکنند و این اتحادیه به شما خدمات وکالتى میدهد که پلیس این کشور سرت را کاله نگذارد. بعد هم به 
جلساتش دعوتت میکند و بعد میبیند که هر جا دعوتت میکنند حرف سوسیالیسم است، حرف کارگر است، حرف احزاب چپ 
است و نشریات حزب کمونیست ایران بیشتر از همه است. آن آدم میگذارد در موقعیتى که ببیند آن اتحادیه اى که واقعا دارد از 
وضعیت او دفاع میکند، اتحادیه اى سوسیالیستى است. دفعه اول و دوم نیست که دنیا اینطور شده است. در آفریقاى جنوبى هم 
اتحادیه سوسیالیستى است، در نیکاراگوئه هم اتحادیه سوسیالیستى هست. در همه جاى دنیا اتحادیه ها جهت گیرى هاى سیاسى 
دارند. باید اتحادیه هاى پناهندگان درست کنیم که در اساسنامه اش مثل اساسنامه اتحادیه هاى پرتغال بعد از انقالب، سوسیالیسم 
را گنجانده باشد. چه اشکالى دارد؟ ولى دیگر به مثابه اتحادیه پناهندگان عمل کند، نه انجمن مجیز گویى حزب کمونیست ایران. 
واقعا وظائف یک اتحادیه واقعى و اصیل را براى آن قشر انجام بدهد تا بتواند اصال سوسیالیسمش را هم براى آنها ببرد. خدماتى 
را باید بدهد، سخنگویى اى باید بکند. راسیستها به تلویزیون میآیند و تمام جمعیت را مخاطب قرار میدهند که این تصویر ایران 
امروز است. اگر من و تو چیزى بگوییم، میگویند اینها منفعتشان ایجاب میکند که بگویند اینطور نیست، و تازه به تلویزیون راهمان 
نمیدهند. اتحادیه پناهندگان ایرانى اعتراض میکند که با من تماس نگرفتید، مرا به تلویزیون دعوت نکردید، باید آنجا باشم و حرفم 
را بزنم. نه مجاهد این ملت را نمایندگى میکند نه خمینى و نه آن تصویر از این ملت درست است، نه آن تصویر از اوضاع سیاسى 
درست است. ما اصال دنبال قبضه کردن شغل کارگرهاى اینها نیستیم، خودمان در در کنار کارگریم، هر جا کارگر اعتصاب کند 
خود ما درش بوده ایم. کارگر سوئدى، دانمارکى، آلمانى، فرانسوى و بلژیکى نباید از ما بترسد، ما مؤتلفشان هستیم و این تبلیغات 
راسیستى است. یکى باید بیاید و اینها را بگوید. من و تو میرویم؟ تا حاال رفته ایم؟  میتوانیم به نیابتشان حرف بزنیم؟ میگویند تو 
دارى عقاید حزبت را بعنوان نظر پناهنده ایرانى میگویى... شما حاضرید کمیسیون پناهندگى یا کمپین پناهندگى حزب کمونیست 
ایران در فرودگاه براى هر که آمد وکیل بگیرد؟ من حاضر نیستم. به اسم حزب کمونیست ایران حاضر نیستم. کار من این نیست. 
یا برود دست بدامن سازمان ملل بشود؟ کار من این نیست که دست بدامن سازمان ملل بشوم. من اصال آن را نهادى ارتجاعى و 
بورژوایى میدانم و نمیخواهم سر و کارى با آن داشته باشم. ولى اتحادیه پناهندگان ایرانى ظرفى است که اجازه میدهد این آدمها 
این کار را بکنند. هر اتحادیه پناهندگانى سازمان حزبى ایرانیان یا سازمان معدل عقاید ایرانیان نمیشود. ممکن است پنج تا اتحادیه، 
در امر پناهندگان رقیب باشند، یکى از آنها مؤتلف حزب کمونیست ایران است. انجمنها رسما و علنا دفاعشان را از این اتحادیه 
اعالم کنند. این براى ما کافى است که بگوییم رابطه مان با آنها چیست. انجمنهاى هوادار حزب در خارج کشور بگویند که ما در 
تمام کشورها تمام انرژى مان را صرف میکنیم که اتحادیه ایکس، اتحادیه پناهندگان ایرانى موفق شود، پالتفرمش را قبول داریم، 
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با آن کار میکنیم و کمکش میکنیم. آن اتحادیه هم قانون بگذراند که با توجه به فالن اوضاع ده درصد حق عضویتى که به این 
اتحادیه داده میشود را بعنوان کمک مالى به حزب کمونیست ایران میدهیم. نمیشود؟ بنظر من میشود، همه دارند میکنند... چرا؟ 
براى اینکه از ما حمایت میکند، براى اینکه ما را قبول دارد، برایمان دوندگى میکند، و هزار و یک جور کمک میکند و ما براى 
هر حزبى که اینطور براى ما دوندگى کند، در مجمع عمومى تصمیم میگیریم و کمک مالى میکنیم. اتحادیه هاى همه جاى دنیا 

همین کار را میکنند. 

به هر حال بحث من این است که ما یک تشکل روى خط خودمان بسازیم ولى براى جمع کردن آدمهاى معینى و براى دخالت 
کردن در زندگى آدمهاى معینى که آنها به اعتبار خودشان بطور ابژکتیو تعریف شده اند، پناهنده ایرانى هستند، این را من کفر 
مرزهاى  انحالل  معنایش  که  نفهمیده ام  را  این  من  از انترناسیونالیسم  راستش  نمیدانم.  انترناسیونالیسم  مخالف  را  این  نمیدانم. 
داشته.  ابژکتیو وجود  بطور  ملى بین شان  مرز  فى الواقع  که  است  جاهایى  از  مختلف  اقشار  چسباندن  انترناسیونالیسم  باشد.  ملى 
اگر  کردن مبارزاتشان.  متحد  و  بردن  و  ملى شان  هویت  چهارچوب  از  آدمها  کندن  جهت ناسیونالیسم،  خالف  در  حرکتى  یعنى 
بخواهید منکر این بشوى که اصال آدم بعنوان یک (چیز) ملى باید یک نیرویى بشود براى این که بتواند انترناسیونالیست باشد، 
انترناسیونالیسم ات نمیتواند عملى و مادى بشود. این به نظر من روش انترناسیونالیستى نیست که من از سازماندهى کردن گردانهاى 
معین و کنکرت کشورى یک کار سر باز بزنم به این هوا که نیروى محرکه اش بین الملى نیست. بین المللى ترین نیروى محرکه هر 
جنبش هم از گردانها و صفهایى تشکیل میشود که فلسفه وجودى اولیه اش را از یک چهارچوبى گرفته است. در جنگ داخلى 
اسپانیا هم که همه همینطورى نرفتند، این گردان فالنجایى و آن یکى صف اهالى فالن کشور را تشکیل داده بود... همان اندازه که 
اتحادیه انقالبى معنى دارد -  نمیگویم انقالبى را در اسم اتحادیه بگنجانیم، کافى است که بگوییم کنفدراسیون سراسرى پناهندگان 
ایرانى -  این کنفدراسیون هدفش را در یک پارگراف بگوید. خب ده هزار پناهنده ایرانى نمیآیند عضوش بشوند، ولى وقتى با این 
فاکت مواجه شدند که در این دنیاى وانفسا، تنها یک جریان، یک تشکیالت، دارد دنبال وضعیت پناهنده میدود، دارد به مسائلشان 
حساسیت نشان میدهد، و تنها نیرویى است که میتواند بطور واقعى از همه کشورها براى مسائل پناهندگان آدم بسیج کند، این 

اولین درى میشود که بیایند زیر چتر سیاستهاى اتحادیه اى و سیاستهاى حزبى ما. نمیدانم نقص این کجاست؟ 

جعفر گفت عملى نیست. چرا عملى نیست؟ همین االن فکر میکنم اگر مرا بفرستید به دانمارك یا سوئد و بگویید شما بروید 
ایرانیها را حزبى کن، ممکن است بگویم خیلى غیر عملى است. ولى اگر بپرسى میتوانى اتحادیه پناهندگان ایرانى راه بیاندازى، 
میگویم مثل آب خوردن میتوانم راه بیاندازم. اصال این آسانترین کار است که در کشورى مثل سوئد اتحادیه پناهندگان راه بیاندازم. 
خودش دارد راه میافتد، باید بروم بگویم که منهم هستم! باید بتوانم خوب اعالمیه بدهم، باید بتوانم مسائل معینى را در دستور 
جماعتى بگذارم، میتینگهایى را آرایش بدهم. اگر بگویید برو انجمنهاى هوادار حزب درست کن، نه من میتوانم نه شما توانستید. 
براى انجمن هوادار حزب کمونیست ایران محیط پالریزه معینى را باید تازه سرش را به سمت خودت باز کنى. اتحادیه پناهنده 
ایرانى که خدمات وکالتى اش را دارد، بروشورهاى اطالعاتى اش را بیرون میدهد، اگر ایرانى را در خیابان کتک زدند به اداره پلیس 
مراجعه و پیگیرى میکند، عضو اس.او.اس راسیسم و سازمانهاى دیگر است، در میتینگهاى سندیکاى فالن شرکت میکند، اگر 
دهانش را باز کند هم پارلمان، هم سندیکا باالخره آدمهایى را دارد که حرفش را بشنود، هم اس.او.اس راسیسم با آن تماس دارد... 
این اتحادیه در زندگى آدمها نقش بازى میکند، و مجبورند بیایند. این اتحادیه هم میز کتاب دائر نمیکند به کمپها میرود و شروع 
میکند به عضوگیرى کردن، میگوید این اتحادیه 50 کرون میگیرد، عضوش میشوى، اینهم بیانیه اش، اینهم چیزهاى دیگرش. مجمع 
عمومى اش هم پنجشنبه ها است، هدفش هم این است، بیایید تا متحققش کنیم. یکى میگوید آقا که این که خیلى حزب کمونیستى 
است. میگوییم اشکالى دارد؟ میگوید بله! میگوییم بسیار خوب نیا! اگر خیلى با حزب کمونیست ایران مرزبندى دارى، خیلى  
از بچه هاى این اتحادیه عضو حزب کمونیستند، نیا !به هر حال من اتحادیه این کار هستم. کما اینکه اگر ده هزار نفر از اتحادیه 
معدنچیان استعفا بدهند و یکى دیگر درست کنند، اتحادیه را که تعطیل نمیکنند. اتحادیه را روى خط معینى نگهمیدارند و سعى 

میکنند نگذارند نفوذ اتحادیه دیگر بیشتر بشود. 

علیرغم آن بحثى که خسرو گفت کاریکاتور شده من هنوز به همان تبیین از بحثى که جعفر و خسرو میگویند معتقدم. این که 
ببینیم کار چیست و بعد نیروى محرکه اش را پیدا کنیم، به نظر من شرط الزم براى این که نیروى محرکه چیزى را پیدا کنیم این 
است که حرکتى را داشته باشیم. امیر گفت سازمان، بسیار خوب الزم نیست سازمان نشان بدهى تا از تو حمایت کنم، اما حرکتش 
را نشان بده، صاحب درد خودش کجاست؟ چه میگوید؟ تو در رابطه با متحد کردن صاحب درد چکار کردى که منهم بیایم و 
زیر بغلش را بگیرم. و گرنه من که نمیتوانم به سازمانها موعظه کنم که ایرانیها را هم در پالتفرمهایتان بگنجانید و براى ایرانیها 
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هم یک شعارهایى بدهید، باالخره باید یک فشارى بگذارند. و این که در کشورهایى مثل ترکیه و پاکستان نمیشود این کارها را 
کرد چون هر کس تکان بخورد دستگیرش میکنند، به نظر من اصال با تجربه سیاسى ما جور در نمیآید. بدترین جایى که اگر آدم 
تکان میخورد میگرفتندش ایران بود، هنوز هم ایران است، ما هم تکان خوردیم و نگرفتنمان. مسلم است که هر کارى راه و چاهى 
دارد. من که نگفتم همان یال و کوپال علنى که در استکهلم َعَلم میکنى در آنکارا را هم علم کن. کسى که آدم قاچاق میکند، آنجا 
آدمش را دارد که با تلفن معرفى میکند که این بابا اگر در استانبول به اش مراجعه کنى میتواند تو را به سوئد بیاورد، من نمیتوانم 
آدمى معرفى کنم که پناهنده ایرانى اگر در آنکارا به مشکل برخورد کردى این آدمها کمکت میکنند؟ هر کارى راه و چاهى دارد. 
اتحادیه یک جا مخفى و یک جا علنى فعالیت میکند. ولى فقط هم در ترکیه نیست که سرنوشت پناهنده ایرانى در ترکیه تعیین 
میشود، باالخره کى از خارج نیرو بسیج میکند براى این که فالنى را پلیس ترکیه ول کند؟ کى در موقعیت بهترى است که این کار 
را بکند؟ ما بعنوان حزب کمونیست که رفته ایم و یک شخصیت سوئدى اى را دیده ایم؟ یا اتحادیه به رسمیت شناخته شده پناهنده 
ایرانى که شاخه اش در آلمان و سوئیس و ایتالیا هم هست؟ میگوید کسى را در ترکیه گرفته اند، درست که در ترکیه شاخه ندارم 

اما آدم ایرانى که آنجا هست که زندانى اش کرده اند... 

ساده  صنفى  اتحادیه  یک  چون  اتفاقا  تناقض ندارد.  نوشت،  میشود  اتحادیه  براى  سوسیالیستى  و  رادیکال  پالتفرم  میگویم  من 
نیست، به آن معنى که از یک قشرى که حقوق و مزایایش را میخواهد فقط ناشى نشده، بلکه قشرى است که اتفاقا چون مسائل 
سیاسى داشته به این صنف تبدیل شده، الاقل آن بخشى که ما با آن حرف میزنیم، مسائل داشته که به این صنف تبدیل شده، و 
اال میتوانست سر خانه و زندگیش باشد، و این مسائل سیاسى براى بخش زیادى از آنها در سیاست رادیکال میگنجد. اعضاى 
اتحادیه را کسانى تشکیل خواهند داد که پالتفرم و آئین نامه و اساسنامه اش را بپذیرند، اما معنایش این نیست که این اتحادیه 
فقط به امور کسانى رسیدگى میکند که عضوش شده اند. ما باید تشکیالت مبارزه براى همه اهدافى که براى ایرانیها شمردیم را 
بسازیم. من قبول ندارم که حزب کمونیست ایران این تشکل باشد. این را یک عقبگرد اساسى میدانم. به اسم حزب کمونیست 
ایران، تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران در بدر بدنبال این باشد که پناهنده ایرانى اینجا فالن حقش لگدمال نشود و 
کسى چیزى به او نگوید. کار ما این نیست. اما اتفاقا بنظر من تمام آن کمپینى که میگویم کار حزب کمونیست ایران هست، که 
برود ملت را جمع کند روى تاکتیکهاى حزب کمونیست ایران نیرو جمع کند و به خیابان بیاورد و هر جا که باید ببرد. ولى این 
یک کار به این معنى اتفاقا کار حزب کمونیست ایران نیست. این بحث یک قشرى است که به هر حال به اعتبار قشر بودنشان 

سازمان ویژه اى برایشان الزم است. 
خالصه حرف من این است که بحث سازمان ایرانیان را از بحث یک حزب سیاسى خارج کشورى در میان ایرانیها، یا بحث 
یک پالتفرم عام سیاسى براى ایرانیها که دورش کنفدراسیون بسازند، تفکیک کنیم. اتحادیه براى پناهندگان ایرانى به نظر من 
مقدور است، درست است -  اتحادیه یا شورا هر اسمى که میخواهید براى آن بگذارید -  من میگویم سازمان صنفى-  سیاسى 
پناهنده ایرانى، همانطور که امیر گفته است. این درست است و سیاستش هم الزم نیست دمکراتیک باشد. به نظر من سیاستش 
درمان  بى  درد  هزار  حل  پیشرو  سوسیالیستى  و جریانات  احزاب  که  است  دوره اى  ما  دوره  باشد...  سوسیالیستى  تماما  میتواند 
و  باید بروى  و  میشود  خارج  گردونه  از  سوسیالیست  حزب  شد،  کسى  به  مربوط  دردى  تا  نیست که  اینطور  هستند.  هم  ملت 
تشکل  یک  و  جریان  یک  که  ببینند  ایرانى  بگذار جماعت  میدهد.  را  مسأله  جواب  کسى  چه  ببینى  که  بگردى  بورژواها  دنبال 
سوسیالیستى فعالترین جریان در دفاع از حقوق قشرى است که به هر حال با هر معیارى در این جوامع تحت ستم است و مظلوم 
واقع میشود. براى من خیرش این نیست که او مظلوم واقع نشود، که بنظرم در لیست اولویتهاى حق طلبى ما نیست. براى من 
خیرش این است که با این قدم این آدم را میآورم به حزب کمونیست ایران میچسبانم، فردا برمیگردد در آن مملکت از حزب 
کمونیست ایران تعریف میکند، وقتى با او کار دارند باید بیایند و َدم حزب کمونیست ایران را ببینند، به راحتى مخاطبین وسیع 
براى تبلیغ سیاستهایمان پیدا میکنیم، رهبرانى را پرورش میدهیم، آدم پیدا میکنیم... کار کردن در هر قشرى هزار و یک خاصیت 
دارد. باضافه این که ممانعت میکنیم از رفتن همین آدمهاى اتمیزه زیر سیاستهاى هزار و یک جریانى که مشکل ناسیونالیسم را 
ندارند و متشکل میکنند، از جمله خود دولت سوئد که جعفر میگوید. وقتى دولت سوئد به دوره افتاده که پناهنده ایرانى را جمع 
کند باید کالهمان را باالتر بگذاریم. دولت سوئد بدون ایدئولوژى که این کار را نمیکند، سوسیال دمکراسى سوئد دارد اینکار 
را میکند. بعد ما دست روى دست گذاشته ایم و نشسته ایم که سوسیال دمکراسى سوئد اینها را جمع کند. نمیدانم از بین اینها 
چند تا سوسیال دمکرات در میآید که فردا به حکومت کارگرى ایران به زبان سوئدى فحش مینویسد... خودتان حساب کنید. 

نوبت چهارم
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بعد از صحبتهاى غالم کشاورز، بهزاد بارخدایى، ایرج آذرین، حبیب فرزاد (بهمن) و خسرو داور
چند نکته را توضیح بدهم. من نگفتم این اتحادیه پوششى است براى کار انجمن. یک اتحادیه پناهندگان ایرانى میتواند وجود داشته 
باشد که فعالین و اکتیویست هایش را پناهندگان رادیکالتر تشکیل میدهند، و یک موضوع کارش مبارزه پناهندگان هست، دنبال کار 
پناهندگان میدود، و در نتیجه پناهنده اى که از یک طرف به این اتحادیه متصل میشود و سعى میکند از طریق آن به اهدافش دست 
پیدا بکند، از طریق این عناصر رادیکالش و از طریق خصلت رادیکال این اتحادیه که در مواضعش، در شیوه عملکرد علنى اش 
خودش را نشان میدهد، متصل میشود به احزاب رادیکالى که در این اتحادیه حضور دارند و کار میکنند. من نمیگویم که این 
اتحادیه فقط ما حزبى ها را راه میدهد. هیچ جاى اساسنامه چنین اتحادیه اى نباید گفت فقط طرفدارى از حزب کمونیست ایران 
اینجا مجاز است. بنظر من باید گفت این یک اتحادیه پناهندگان ایرانى است که براى فالن و بهمان میجنگد، این اتحادیه اى است 
که اهمیت پیوند با جنبشهاى کارگرى و پیشرو در این جوامع را درك میکند و فکر میکند هر نوع اصالحات واقعى در وضعیت 
هر جامعه اى اصوال با حرکتهاى کارگرى بوجود میآید و تعهد دارد به دفاع از حرکاتهاى سوسیالیستى طبقه کارگر چه در ایران و 
چه در اینجا. ولى به عنوان یک اتحادیه کارش دستور معینى دارد، و فعالیتش مضامینى دارد که اینهاست: سازماندهى حمایت از 
پناهندگان در مشکالت پناهندگى شان، سازماندهى مبارزه براى جلوگیرى از فشارهاى راسیستى و فاشیستى، تبلیغ علیه راسیسم و 
فاشیسم در این کشورها، قرار گرفتن در کنار سازمانهاى ضد راسیستى و ضد فاشیستى، قرار گرفتن در کنار سازمانهاى کارگرى 
در این کشورها، جلوگیرى از اینکه دولتها، چه دولتهاى اینجا و یا دیگر دولتها در صفوف طبقه کارگر تفرقه بیاندازند و از وجود 
مسأله پناهندگى و مهاجرت در این کشورها براى شکاف انداختن در بین کارگران، سوء استفاده بکنند. جلوگیرى از حمایت علنى 

و ضمنى دولتهاى این کشورها از جمهورى اسالمى ایران... 
کسى نگفته است که بیایید و قبول کنید که طرفدار حزب کمونیست ایرانید. من به عنوان عضو حزب کمونیست در اولین میتینگش 
پیشنهاد میکنم ده درصد بودجه اتحادیه صرف کمک مالى به حزب کمونیست ایران بشود که اینطور همه انجمنهایش را فراخوان 
داده است که به اتحادیه بپیوندند و به اتحادیه کمک میکند و میگویم فکر میکنم که باید این ده درصد را بدهیم. تا وقتى مجمع 
عمومى نیاید و این را لغو نکند، این جزو آیین نامه آن اتحادیه کشورى میماند. مگر هر کسى عضو CGT است به مارشه رأى 
میدهد؟ حتما اینطور نیست واال مارشه رأى میآورد و به مجلس میرفت. همه هم میدانند که سر CGT به آن حزب بند است، 
اتحادیه شان است. اتحادیه مبارزى است که میتواند آن کار را سازمان بدهد. اگر من وقتى کسى را گرفتند، گوشش را گرفتند، 
زورى به اش گفتند، جماعت را جمع کردم و از ُهُلفدانى درش آوردم، میفهمند که این آن اتحادیه اى است که باید به آن مراجعه 
کرد. این اتحادیه است. من به او میگویم اسمت را اینجا بنویس و عضو اتحادیه باش. میگوید من قبول ندارم که با کارگرهاى 
اینجا تماس بگیریم. میگویم بسیار خوب درد تو معلوم است، از هر صد نفر پناهنده  ایرانى هشتاد نفرش این جمله را قبول دارد 
که باید با کارگرهاى اینجا تماس گرفت و در حرکتهاى سوسیالیستى طبقه کارگر قرار گرفت. اگر تو معتقد نیستى عضو نشو. با 
اینکه عضو نمیشوى باز هم اگر به باجه حقوقى اتحادیه ما رجوع کنى، جوابت را میدهند. این اتحادیه، اتحادیه پناهنده هاست، ولى 
این را نگفتم که هر کس به حکم پناهنده بودن، عضو بشود. مثل هر اتحادیه کارگرى، مثل هر سازمان دیگر، اگر حق عضویتش 
را ندهند و مرامنامه اش را قبول نکنند، کسى را راه نمیدهد. این که شوراى کارخانه نیست که چون کارگر است عضو آن است، 
اتحادیه آدمهایى است که چیزى را قبول میکنند و حق عضویتى هم میدهند و عضوش میشوند. این اتحادیه وقتى براى اضافه 
حقوق میجنگند، روشن است که فقط براى اضافه حقوق اعضایش که نمیجنگد، براى اضافه حقوق تمام کارگران و آن شاخه 
میجنگد. منتها نگاه میکنند، میگویند در بین این همه اتحادیه این یکى خوب میجنگد، باید رفت و عضوش شد. حاال چیزى گفته، 
من که موافق نیستم، مبارزه میکنم که آن ده درصد را از مصوباتشان خط بزنند... چندین سال است که در همین اسکاندیناوى 
دارند مبارزه میکنند که LO سوسیال دمکرات نباشد. مبارزه میکنند که جنبش اتحادیه اى انگلستان پول به حزب کارگر ندهد. 
شرط عضویت در اتحادیه هاى کارگرى در انگلیس که عضویت در حزب کارگر نیست. ولى همان حرکت اتحادیه اى TUC پول 
قلمبه اى میگذارد کف دست حزب کارگر، براى اینکه این را بعنوان حزبى که برسمیت شناخته در منشورش گنجانده است. میشود 

این منشور را تغییر داد. هر وقت رأى به اندازه کافى بیاورند تغییرش میدهند. 

اینطور نیست که من دکورى براى حزب کمونیست میخواهم. میگویم اتحادیه اى واقعى درست کنیم و یک عده اتحادیه چى واقعى 
ـُُرق  را به آن اختصاص بدهیم. منتها آن آدمها که از طرف ما میروند، آدمهاى رادیکالى باشند. اگر کسى دیگرى آمد و اتحادیه را ق
کرد، شرطش این است که برود هفتصد نفر را بیاورد، چون من انجمنها را آورده ام و همه را عضو اتحادیه کرده ام، اگر کسى 
بخواهد ماده اساسنامه را خط بزند، باید آدم بیاورد، عضو اتحادیه بکند، باید رأى بیاورد، درست مثل هر حرکت اتحادیه دیگرى. 
چه اشکالى دارد اتحادیه فالن کشور را از زیر نفوذ حزب ما بیرون بیاورند؟ آنوقت معنیش این است که ما هم باید برویم آدم 



133

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

بیاوریم و عضو اتحادیه شان بکنیم. به نظر من این ظرف مبارزه واقعى است. 

من هیچوقت از این فلسفه شروع نکرده ام که عضویت حزب کمونیست، یا خود حزب کمونیست، براى کسى عامل بازدارنده 
است. به نظر برعکس یک عامل مشّوق است. همین دیروز پریروز، به فراخوان این حزب و با کار اینها ده هزار نفر ریختند در 
سنندج تظاهرات اول ماه مه کردند از پارسال بزرگتر. این تشکیالت ماست، مردم این را میدانند، از همان مملکت به اینجا آمده اند. 
اینطور نیست که عده زیادى چندششان بشود از اینکه عضو اتحادیه اى بشوند که سرش به حزب کمونیست ایران بند است. در 
این دوره زمانه که آدمهایى که چندششان میشود این را بخودشان بگویند به زور عضویتشان را در حزب نگه داشته اند، حزب را 
ول نمیکنند و از حزب نمیروند. حاال این که سمپات درجه سه حزب میرود در یک اتحادیه اى که در آئین نامه اش گفته که حزب 
کمونیست خوب است و جماعت بیرون هم میگویند پشِت این اتحادیه حزب کمونیست است چون انجمنهایش طى بیانیه هایى 
اتحادیه را تأیید کرده اند و حزب کمونیست هم رسما تأیید کرده و گفته میخواهد که میخواهد انجمنهایش با اتحادیه کار کنند... 
میخواهیم رابطه حزب با اتحادیه همینقدر باشد. هژمونى باالخره تعیین میکند که این اتحادیه به کجا میرود، رادیکال میماند یا نه. 
اگر نکرد یک عده اى را اخراج میکنند و اتحادیه کشورى از دست ما در میرود، ولى مبارزه واقعى دارد آنجا انجام میشود که چیزى 
از دست ما در میرود نه اینکه همینطورى، ما نیستیم، کسى دیگرى هم نیست و عده اى هم در حیاط نشسته اند. بنابراین اصال من 
این را مسأله اى نمیدانم. میشود رفت به کمپها و گفت این بروشور اتحادیه ماست، این حقوق توست، این را بچسبان بدیوار، این 
به نفع توست. آقا شما کى هستى؟ اتحادیه فالن و شما هم میتوانید عضوش بشوى. شرط عضویتش هم این است که 30 کرون 
در ماه بدهى و این مرامنامه اش را هم قبول کنى که باید آدم فعالى باشم و از حقوق اتحادیه ام دفاع کنم و هم در این مملکتها و 
هم در ایران در کنار کارگران و حرکت کارگرى قرار بگیرم، ما آینده را کارگرى میبینیم. االن چه کسانى با اتحادیه اند؟ همین االن، 
هم حزب کمونیستى ها هستند و هم آدمهاى مستقل. اگر کسى بگوید در پناهندگان ایرانى چند سازمان هست و یک اتحادیه هم 
هست که حزبى ها ازش حمایت میکنند، از اینکه عضوش شوند کسى را باز نمیدارد. اگر این اتحادیه اتحادیه واقعى مبارزه براى 

آن کار باشد، نه اتحادیه عضوش. 

ما داریم مشکالتى را با وارونه کردن بینش سیاسى مان جواب میدهیم، و آن مشکِل نداشتِن کادر سیاسى است. شما کادر سیاسى 
ندارید، کادرتان مریخى است، بنابراین میخواهید تشکیالتتان و منطق فعالیت تشکیالتى تان را به اندازه همان کارى که آن مریخى ها 
میتوانند بکنند، کوچک کنید. وگرنه براى یک توده اى که این مشکلى پیش نمیآورد. او بلد است که اتحادیه اى درست کند که 
سرش به حزب توده باشد و در عین حال اتحادیه عده زیادى آدم هم باشد. این کار را قبال هم کرده است. ده دفعه این مملکت 
را با همین اتحادیه هایش به پاى تغییر حکومت کشانده. صنعت نفت را خوابانده. مصدق و دولت قوام را به پاى این یا آن کار 
کشیده، با همین کارهایش. هیچ کس که موقع عضو شدن در اتحادیه کارگران جنوب قولى هم به حزب توده نداده، هیچ چیز 
هم نگفته. او تضمین کرده که این اتحادیه خط مشى حزب توده را پیش میبرد. چطور تضمین کرده؟ با کادر سیاسى، با کادرى 
که بتواند بفهمد چطور اهداف حزبى اش را ترجمه کند و در جلسات اتحادیه بگوید و آدم دورش بسیج کند. کمبود کادر سیاسى 
را نمیتوانیم با قلم گرفتن روش سیاسى جبران کنیم. اتفاقا اگر این کارها را در دستور بگذاریم میتوانیم آدم تربیت کنیم که بفهمد 
این کارها با هم تناقضى ندارد. بفرمایید فردا با هم برویم به کمپ پناهندگان. خودم حاضرم با هر کس که بخواهید به کمپ بروم. 
اگر بروشور و ماتریالى باشد که بدانم حقوق آنها چیست. میگویم ما اینکار را میکنیم، اگر به مشکل برخوردید این شماره تلفن 
وکیل اتحادیه است، زنگ بزنید، شرط استفاده از این امکانات عضویت در اتحادیه نیست. پس فردا هم میآیم که ببینم شما چه 
میگویید. بهتر است جلسه اى باشد که براى همه تان صحبت کنم. براى 50 نفر صحبت میکنم. باالخره ده نفر پیدا میشود که برایش 
چندش آور نیستم و میگوید نوکرتان هم هستم سى کرون را هم میدهم در میتینگ شرکت میکنم و هر کس هم که اذیت کرد به 
شما میگویم. بعالوه این که از قبل هم واقعا میخواستم بدانم احزاب سیاسى چه میگویند حاال چه فرصتى از این بهتر، اتحادیه یک 
کتابخانه درست کرده. حال اگر این کتابخانه را کتابهاى حزب کمونیست پر کرده است این دیگر مسأله پناهنده نیست مسأله کسى 
که نمیآید آنجا تا نشریات خودش را بگذارد. میشود رفت و کار کرد و آدم به این حزب هم آورد، آدم آورد با این حزب. آدمى 
آورد که بدون اینکه اجبارا بخواهد عضو حزب ما بشود، وقتى صبح تا شب در خیابان راه میرود سمپاتى اش را به ما نشان بدهد، 

بخاطر اینکه تشکیالت مؤثرى برایش درست کرده ایم. 

راستش فکر میکنم راه واقعى اش همین است، و راه عملى. ممکن است کسى بگوید عملى نیست. نگاه کند به تشکیالت خارج 
کشور و آدمهایى که باید دنبال این کار فرستاد و بگوید عملى نیست. من با او دعوایى ندارم. ولى بیاییم انگشتمان را روى مسأله 
-  همانجا که هست -  بگذاریم. میگویید کسى را ندارم به کمپ بفرستم؟ که یا بطور کلى سوسیال دمکرات بشود و برود قاطى 
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کمپى ها و یادش برود که عضو حزب کمونیست بوده، یا حزب کمونیستى بشود، همه را بتاراند طورى که پناهنده مجبور شود 
اشهد ان ال... زنده باد حزب کمونیست را امضاء  کند تا حاضر شود به او کمک کند، یا اینکه بلد نیست برود وکیلى ببیند و قرارداد 
یکساله اى امضاء  کند که آقاجان تا یکسال مشتریهاى مرا ببین و اینقدر بگیر، یا اگر وکیل مترقى است، بگوید تو را بخدا پول نگیر، 
که از این آدمها تعدادى داریم، در خود سوئد خیلى داریم... االن صحبت هادى را کردید که ده هزار نفر را از فردوگاه کشیده 
بیرون، به نظر میتوانست این کارها را بعنوان اتحادیه پناهندگان بکند. کارت اتحادیه را هم به آنها بدهد و بگوید از این پس اگر 
به مشکلى برخوردید تماس بگیرید ولى تا اینجاى کار را اتحادیه براى همه میکند بقیه کار را باید بیایید در میتینگ ببینید بحثها 
چیست و چه میگویند و ما پیشنهاد میکنیم شما هم بیایید. ولى این کارها را فى سبیل اهللا و در رابطه حزبى براى عده اى انجام داده 

است. هم االن هم میتواند براى صد نفر دیگر همین کارها را بکند. 

به هر حال میگویم مشکل نداشتن تیپ سیاسى معین براى انجام وظایف سیاسى کمونیستى را با تغییر دیدگاه سازمانى مان نباید 
حل بکنیم. روش یک حزب سیاسى چیست؟ یک حزب سیاسى میبیند که یک قشر لت و پار شده اى آنجا هست که حزب هم با 
آن کار دارد. اینطور نیست که مسأله پناهندگى مسأله من است، من با این آدمها کار دارم، چه پناهنده باشند چه دانشجو -  حاال 
پناهنده اند. این آدمها روى کار ما تأثیر دارند. براى من مهم است که چى فکر میکنند، کجا مینشینند، با کى بحث میکنند، در چه 
صفى راه میروند، از صبح تا شب چه میگویند، جامعه اینجا در موردشان چه میگوید و اینها راجع به جامعه چه میگویند. براى من 
مهم است. مگر اینکه کسى بگوید که مهم نیست شوخى نکن، غلو میکنى. اگر براى شما هم مهم است آنوقت باید دید که چکار 
باید بکنند. اولین جایى که این آدمها را میگیرم همانجایى است که دولت مربوطه آنها را گرفته است. دولت شروع کرده که آنها را 
بعنوان پناهنده متحد کند، براى اینکه این عنوان واقعى این آدمهاست و براى اینکه از این قالب بیرون بیاید پنج شش سال وقت 
طول میکشد. اما من نرفته ام این کار را بکنم. یک موقع خود این پناهنده امروز خودش ممکن است به نمایندگى مجلس سوئد 

انتخاب شود، آن موقع دیگر اصرار نمیکنم که تو هم عضو اتحادیه ما باش، یا چه بسا فعال ما باش. 

راستش وقتى بطور کلى نگاه میکنم سه گرایش میبینم که در همه ابعاد فعالیت ما در حزب بچشم میخورد. یکى بحثى است 
که میگویم بحث تبدیل کردن حزب به یک حزب کمونیست کارگرى است؛ یعنى حزبى که حرکتش قدرت دادن به کارگر در 
صحنه سیاسى است که اهداف مارکسیستى و سوسیالیستى را دنبال میکند، حزب رفرم و اصطالح طلبى کارگران نیست. حزب 
انقالبى کارگران است اما بعنوان نیروى واقعى و اصیل و قدرتمند در صحنه جامعه. بنابراین باید در هر سوراخ و ُسمبه اى َسر 
بکند. و دقیقا باید بفهمد که چه تعبیرى از اصول مارکسیستى باید داشته باشد که بتواند در هر سوراخ و سمبه اى سر بکند و در 
عین حال خودش را از لحاظ سیاسى-  ایدئولوژیک نبازد، بدون اینکه نیرویى  را از نظر مادى ببازد. گامهاى زیادى به این سمت 
بجلو رفته ایم. این یک گرایش واقعى است که میگویم اگر بخواهیم از آن استنتاج کنیم باید جواب مسأله پناهنده ایرانى را بدهیم، 
حال ممکن است جواب من غلط باشد، تعصبى ندارم، هنوز بحث کافى نکرده ایم، اما مسلم است که باید جواب بدهیم. نه اینکه 
بگوییم اصال این مسأله را دور میزنیم. بنظر من این راه حل یک حزب کارگرى که آنهم میخواهد مثل احزاب بورژوایى جواب 

یک مسأله واقعى را بدهد، نیست. 

یک گرایش دیگر، بنظر من چپ سنتى است. خودمان این چپ را رادیکالیزه کردیم، هم درون خودمان هم بیرون خودمان این 
چپ را رادیکالیزه کردیم و تا اینجا آورده ایم، دیگر بورژوازى ملى نمیگوید، دیگر از حزب طبقه کارگر حرف میزند و عکس 
مصدق را هم بدیوار نمیزند، ولى تراب حق شناس بیرون ماست، او هم شبها اسطوره بورژوازى ملى را زیر سرش میگذارد و 
میخوابد، حرفهاى سابقش را که نمیزند... ولى همین آدمها وقتى دوباره به فعالیت فکر میکنند، باز در همان باغ و در همان کوك 
خودشان هستند، و باز کنفدراسیون درست میکنند. من میگویم پالتفرم سیاسى-  دمکراتیک ایرانیان، که همه گرایشات بیایند و 
روى یک پالتفرم سیاسى علیه رژیم ائتالف کنند، این گرایش را در خودش منعکس میکند. ما این را نمیخواهیم. ما یک حزب 
کارگرى هستیم. مسأله را پیش روى من میگذارى، جوابت را میدهم. نمیخواهم با کسى ائتالف بکنم. میخواهى رژیم را سرنگون 
کنى؟ خودم بلدم! تو تکان بخور، منهم تکان میخورم، بعد میبنیم کجا میشود با تو قرارداد امضاء کرد. از نو یک سازمان جدید براى 
کارهایى که خودم دارم بهتر از آنها انجام میدهم، درست نمیکنم. میخواهى از حق زنان دفاع کنى؟ من دفاع میکنم! اگر تو هم دفاع 
میکنى بیا با هم کمیته اى راه بیاندازیم. اگر تو دفاع نمیکنى، خوب فقط من دارم دفاع میکنم (کمیته مشترك براى چیست؟). من 
حرف حیدر را قبول دارم، برویم و از این چیزها خوب دفاع کنیم. حزبمان دفاع کند، بهزاد هم همین را میگوید. این است موضع 
ما. من اصال اعتقاد ندارم که راه کارگر بایست در صحنه سیاسى ایران وجود داشته باشد. عالقه اى به تقویتش ندارم، اصال فکر 
نمیکنم باید نقشى بازى کند. طبقه کارگر حزب سیاسى اش را دارد، خیلى ممنون! میخواهم این حزب قدرت پیدا کند، بنابراین 
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با آن نه ائتالفى دارم و نه میخواهم پالتفرم مشترکى براى یک جریان خارج کشورى مشترك بدهم، نه او را میآورم که در مسأله 
سرنگونى به عنوان نیروى هم ارز خودم مطرحش بکنم. هر جا مثل حزب دمکرات نیرویى شده است من هم مثل یک نیرو هم 
با آن برخورد میکنم، حتى میگویم بیا صلح کنیم، بیا آشتى کنیم، بیا قرارداد ببندیم و اگر جنگ میکند با آن جنگ میکنیم. چپ 
سنتى هم یک گرایش است و من این را در آلمان میبنیم که در آن سمینار که جماعت جمع شده اند و میخواهند بالفعلش کنند، 
میخواهند آن را علیه ما َعَلمش کنند. بنظر من تمام حرکت اخیر این سردمداران قدیم کنفدراسیون راه انداختن چیزى علیه حزب 
کمونیست است. به پناسیل ما توجه دارند، ما بطور واقعى ما ایرانیان زیادى را جمع نکرده ایم، اگر چه در جاهایى بزرگیم. ولى 
میگویم آن حرکت علیه ماست و ما نباید به آن میدان بدهیم. اگر میخواهى فعالیت سیاسى بکنى برو و به یک حزب ملحق بشو. 
احزاب سیاسى وجود دارند، من خود بیایم و کمک کنم که یک حزب دیگر بغل گوش من ایجاد شود... نه اینکار را نمیکنم. 

حزب داریم، مرسى! 

از این حرکت چپ سنتى کسى اینجا بحث نکرد و کسى از آن دفاع نکرد. ممکن است رگه هایى از آن را بشود در استنتاجات تقى 
(غالم) از بحث دید -  بحث یک پالتفرم دمکراتیک -  ولى خود رفیق هم میگوید که نمیخواهد چنین استنتاجهایى بکند. 

یک گرایش دیگر هم هست، گرایش اصول! این بنظر من برمیگردد به ادامه مبارزات ا.م.ك در شکل محدود خودش، مبارزه نظرى. 
دفاع از یک حقانیت اصولى. بنظر من در کردستان هم این گرایش هست. آنکس هم که میگوید که مبارزه مسلحانه به اندازه 
کافى کارگرى نیست، االن وقتش نیست، جنبش تمام شده، بیشتر از هر گرایشى در این تشکیالت هم از "کارگر" حرف میزند، 
اصال چون خیلى" کارگرى" است میخواهد دست از مبارزه مسلحانه بردارد... ولى بنظر من وقتى که فقط روى کاغذ "کارگرى" 
است. اگر بطور مادى میخواهید کارگر قوى شود، کارگر باید در یک عرصه هایى قوى بشود، در خیلى کارها دست باال پیدا بکند، 
خودش و حزب سیاسیش به خیلى از تحوالت سیاسى مربوط بشوند. نمیدانم اگر مبارزه مسلحانه را تعطیل کنند چطور کارگر قوى 
میشود، وقتى که کارگر دارد سال بعد از سال، در صحنه کردستان نقش بازى میکند. در خارج کشور هم من این گرایش را میبینم. 
نمیگویم در آدمها. این گرایشى در خود حزب کمونیست است که هیچوقت بسراغ نقدش نرفته ایم. ما از یک تبیین ایدئولوژیکى 
از مارکسیسم به یک تبیین اجتماعى از مارکسیسم رسیده ایم، و سواى یک نقش ایدئولوژیک، یک نقش اجتماعى براى حزب قائل 
شدن. البته از نقش ایدئولوژیکش هم همیشه معنى سازمانى میگرفتیم. خود اتحاد مبارزان کمونیست در تهران وقتى عضو میگرفت 
باید نگاه میکردیم که چه فکر میکند، اصال کارى نداشتیم به اینکه طرف چکار دارد میکند. یک جریانى آمد و گفت که باید در بین 
کارگران کار کنیم بیرونش کردیم، امیر میداند در چه سالى. بچه هاى خیلى خوبى بودند. به آنها میگفتیم اکونومیست. گفتیم االن باید 
برویم یک عده سردمدارِ حرف بزن پیدا کنیم، با گروههاى دیگر طرفیم، االن اگر به سراغ کارگران برویم، میخورندمان. ولى آنها 
میخواستند در بین کارگران کار کنند، ما نتوانستیم آن گرایش را بعنوان بخشى از حرکتمان هضم کنیم. رفتند، رفتند از تشکیالت. 
در خارج هم همینطور است. مرزبندى ها قرار بوده کارى بکند که جلوى سیاستهایى که باعث شکستمان میشود را بگیرد. حاال 
مرزبندیهایم باعث شده که نتوانم دفتر درست کنم، اتحادیه درست کنم، شورا درست کنم، آدم بیاورم، راست را ببینم، چپ را ببینم، 
با این و آن بحث کنم. نمیدانم باالخره این اصول من کجا قرارست به نفع من عمل کند؟ وقتى انترناسیونالیسم برایم مطرح میشود، 
حتى کار نکردن بین ایرانیها حتى ممکن است از آن معنا بشود. این چه جور انترناسیونالیسمى است که اول از یک "نکردن"هایى 
شروع میکند؟! این گرایش، گرایش قدیمى اى است در تشکیالت ما، گرایشى است که آن خلوص ایدئولوژیک را خصلت مشخصه 
حزب ما میگیرد. واضح است خلوص ایدئولوژیک در یک حالت سکون بیشتر عملى است و راحت تر از هر حالتى حفظ میشود. 
در  است،  نماینده اش  کسى  چه  که  اصال بشناسم  یا  است،  نماینده اش  کسى  چه  بگویم  اینکه  بدون  من،  بنظر  گرایش  سه  این 
تشکیالت ما در هر موضوعى دارد کار میکند. در داخل هم، در سفر به کردستان هم راستش عینا با همین وضعیت مواجه بودم، 
حس کردم، االن هم در بحث خارج کشور حس میکنم. بحثى که میگویم کمونیسم اجتماعى که فعالیت و دخالت کند اما بدون 
اینکه خودش را ببازد، احتیاج به تیپى از کادر سیاسى دارد، که قبول دارم، در تشکیالت خارجمان کم است. بنابراین اگر این نقشه 
ذهنى بنظر میآید بنظر من تقصیر ذهنى بودنش نیست. یک عده توده اى قدیمى پیدا کنید تا بشما بگویند چطور باید عمل کنید. 
ما این تیپها را نداریم. نظر من این است که این تیپها را بسازیم. مسأله نداشتن این تیپ را نمیشود با هیچ بحث اصولى راجع 
سازماندهى و وظائف سازمانى ما در خارج جواب داد. به هر حال هر کارى که بخواهیم بکنیم، این تیپها را نداریم. تیِپ "دورِ یک 
عده بنشین" و "پالتفرم بده" و "با یک عده سر و کله بزن" داریم. تیپ برو "بین خارجى ها کار کن" و بکار دیگر کارى نداشته 
باش هم داریم، تیپ "مبارزه ایدئولوژیک بکن و پلمیک بکن" هم داریم، ولى تیپ آدم صبورى که برود کمپ به کمپ و آدم 
بیاورد، عضو اتحادیه بکند، در عین حال دیگرى را بیاورد که رویشان کار کند، تشخیص بدهد که کدامها خوبند و میتوانند حزبى 
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بشوند... این تیپ را نداریم. آن مشکل عملى اى که جعفر میگوید بیشتر در این بُعد براى من مطرح است، تا خود عملى بودن این 
سیاست. بنظر من احزاب دیگر عملى بودن آن را در این مدت خیلى خوب نشان داده اند. 

"اگر دست من بود..." (نامه   پائیز  1365- نوامبر 1988) 
کورش عزیز، سالم. امیدوارم صحیح و سالم و سرحال باشى. حسین آمد ولى تا دیشب آخر وقت فرصتى براى صحبت دست نداد. راستش ما 
آنقدر از امور آنجا دور افتاده ایم که دیگر حتى نمیتوانیم سؤاالت مربوط بکنیم، تا چه برسد به بحث و اظهارنظر. در نتیجه حرفهایمان همیشه 

کلى است و سؤاالتمان جز ابراز نگرانى و بى اطالعى معنى بیشترى پیدا نمیکند. 
اوضاع اینجا از نظر روحى بهتر از سابق است، اما از نظر عینى و مادى فرق چندانى نکرده. بنظر میرسد به نحوى هر کسى منتظر کنگره است 
تا بعد از آن فکر چاره هاى اساسى بکنند. در مورد خود کنگره ایده خاصى وجود ندارد. رفقا میخواهند گزارش سیاسى حزب و رو به بیرونى 
بدهند، اما فیل که سهل است، هیچ موشى هم در این کنگره هوا نخواهد شد. ما در کمیته اجرایى تصمیم گرفتیم قدرى کار سیاسى بکنیم و 
آنقدر در "هدایت "تشکیالتى که آخرش، در خط عمل مستقیم، معلوم نیست چکار دارد میکند، غرق نشویم. به این نتیجه رسیدیم که اداره کل 
امور تشکیالت از یکى دو نفر برمى آید. بقیه قرار شده به کار سیاسى واقعى (نوشتن، کار رو به بیرون، سازماندهى و ...) بپردازیم. این دو نفر 
نشسته هر ماه عوض خواهند شد و در نتیجه هر کدام از ما هر بار چند ماهى فرصت دارد کار بدرد بخور ترى بکند. من بعد از مدتى میخواهم 
کار نوشتن را شروع بکنم. االن در تیم نشسته نیستم. (بهروز و امیر نشسته اند). البته کارهاى ما در چهارچوب اولویتهاى خود کمیته اجرایى 
است. بهمن سازمان پناهندگان ایرانى را سازمان خواهد داد. من و رضا قرار است براى کمونیست بنویسیم و احتماال من مقاله عمومى ترى از 

جنس ب.س بنویسم. ماه بعد شاید رضا جاى امیر را بگیرد. 

ما براى حل مسأله رهبرى به یک ارزیابى واقعى از خودمان و ملزومات این نقش احتیاج داریم. باید تیپ هاى مناسب سر جاى مناسب قرار 
بگیرند. سه سطح کار را باید انجام داد. اوال، رهبرى و هدایت کل تشکیالت. کارى که کمیته اجرایى میکند. در این سطح باید 2- 3 نفر آدم 
به اندازه کافى سیاسى و تئوریک و به اندازه کافى صاحب عقل تشکیالتى داشته باشیم. اگر دست من بود تو، حسین و رضا( یا بهروز) را 
در کمیته اجرایى حزب میگذاشتم و همه اختیارات براى جابجا کردن این تشکیالت را به این کمیته میدادم. دوم، باید به اوضاع جهان بیرون 
پرداخت. مسأله سیاست و تاکتیک. آدمهایى از جنس سید ابراهیم، عبداهللا، ناصر، رضا، امیر، حسین و غیره باید حول مواضع سیاسى و اقدامات 
و آکسیونهاى حزب بحث کنند و با جنبش و طبقه در میان بگذارند. رهبرى سیاسى باید خیالش راحت باشد که حزب کمونیست یک کمیته 
اجرایى سر خط دارد و در کار این کمیته فضولى نکند. بجاى اینکار هر بیشتر بگوید، بنویسد، بحث کند، در انظار ظاهر شود و مبارزه خود را 
بعنوان یک رهبر سیاسى پیش ببرد. سطح سوم، که تا بحال هیچ حزبى بدون آن بجایى نرسیده، داشتن یک مرکز با اتوریته نظرى و متفکرینى 
است که در عالیترین سطح گرایش و جریان ما را نمایندگى میکنند. این مرکز میتواند اصال حزبى و یا حتى ایرانى نباشد. جناح چپ زیمروالد، 
تروتسکیست ها، لوگزامبورگیست ها، بلشویکها، سوسیال دمکراسى بین المللى، همه این اتوریته ها را داشته اند. اینجا یک سوراخ عمده ما بعنوان 
یک گرایش نو و خالف جریان است. این فعالیت امروز کامال خوابیده. با تئوریسین هاى نصف و نیمه و "خانگى" و "درون تشکیالتى" امور 

ما نمیگذرد. 

سؤال اصلى که ما باید به آن جواب بدهیم اینست که بطور عینى چه کسانى را براى این سطوح داریم، هر کس بعنوان یک انسان سیاسى عمال، 
مستقل از جاى سازمانى اش، کدام این ظرفیت ها را از خود نشان داده. من یکى حاضرم تمام کار اجرایى را با یک رفیق دیگر و یک دستیار 
بچرخانم. بشرط اینکه بدانم در کانونهاى حزب دارند بحث سیاسى میکنند، مینویسند، روزنامه در میآورند و غیره. بشرطى که بدانم خط ما و 

گرایش ما در کدام مکتب و (...) اشخاص دارد نمایندگى میشود. امروز همه شتر گاو پلنگیم. 

فکر میکنم "بعد از کنگره" باید رهبرى واقعى و تشکیالتى را کوچک کرد و امور حزب را به آنها سپرد. بقیه را خالص کرد بروند روزنامه 
دربیاورند و مبارزه عقیدتى و سیاسى خودشان را به پیش ببرند. یا به هر حال یک کار سیاسى بکنند. بنظر میرسد ما اعضاى ك.م را خیلى ترشى 

میاندازیم، حال آنکه میتوانند چنانچه مسئولیت مستقیم سیاسى و عملى داشته باشند، خیلى مفیدتر و خالق تر باشند. 
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در مورد اپوزیسیون ما اینجا برداشتهاى مختلف و روایات مختلفى میشنویم، از" هیچى نیست"، تا "دارند براى فراخوان کنگره نیرو جمع 
میکنند". حقیقت باید یک جایى این وسط باشد. خیلى دلم میخواهد نظر و ارزیابى خودت را بدانم. 

خیلى از اینکه مدتى بى غیرتى در نامه نوشتن کرده ام معذرت میخواهم. از قول من به همه رفقا سالم برسان. مواظب خودتان باشید. از قول 
من و آذر به اعظم سالم گرم برسان. 

قربان تو. نادر 

 این نامه تاریخ ندارد. مخاطب نامه(کورش مدرسى) توضیح داده است که "تاریخ نامه حدودا دو ماه قبل از کنگره سوم حزب کمونیست 
ایران است". این کنگره در دهم ژانویه 1989( 20 دى 1367) برگزار شد، بنابراین نوامبر 1988  بعنوان تاریخ نامه در نظر گرفته شده است. 

 اصل این نامه عنوان ندارد. "اگر دست من بود..."، یکى از جمالت همین نامه است. "حسین"، جواد مشکى و "رضا"، رضا مقدم است. 

نامه به یکى از رفقاى فعال در تشکیالت شهرهاى حزب کمونیست ایران 
  

رفیق عزیزم قهرمان، امیدوارم که سالم و سرحال باشى، 

با توجه به اینکه امکان دیدار شماها را پیدا نکردم، قرار شد نامه اى بنویسم و به بعضى نکاتى که بنظرم میرسید اشاره اى بکنم. 
مدتها پیش نامه اى براى من نوشته بودى که متاسفانه هجوم مشغله ها بعد از پلنوم چهاردهم مجال پاسخ دادن به آن را نداد. نکاتى 
که آنجا مطرح کرده بودى خیلى مهم بود، در مورد دورنماى پیش بردن کمونیسم کارگرى در حزب و اینکه باالخره کار "قانع 
کردن روشنفکران" را تا کجا میشود کش داد. با اینکه در جریان بحث هاى این دور و بر نبودى بنظرم رسید که تصویر روشنى 
از موقعیت ما و مشکالت ما در حزب دارى. االن قاعدتا با شیوه اى که کارها بعد از کنگره سوم پیش رفته باید تا حدودى پاسخ 
من را به مسائلى که مطرح کرده بودى گرفته باشى. رفیق شهال میتواند در جزئیات بیشترى اوضاع عمومى حزب و تحولى که در 
درون آن در جریان است را برایتان توضیح بدهد. اما مهم تر از آن فکر میکنم نوشته ها و اسنادى که همراه دارد و مقاالت نشریات 

و نوارهاى سمینارها بتواند تصویرتان را از وضعیت کامل بکند. 
من اول قدرى، خیلى فشرده، در رابطه با مساله کمونیسم کارگرى در حزب صحبت میکنم و بعد نکاتى را درباره کار کمیته 

تشکیالت شهرها (ك.ش) و نقشى که شما میتوانید در کار ما داشته باشید مینویسم. 
کمونیسم کارگرى عمال پرچم جناح چپ یا گرایش چپ در حزب کمونیست ایران است. خیلى از رفقاى ما از اینکه از وجود 
گرایشات و "جناح ها" در حزب حرف بزنیم ناراحت میشوند. روابط رفیقانه و یکپارچگى طوالنى رهبرى حزب، این واقعیت که 
بهرحال این نظرات همواره اتوماتیک بعنوان خط رسمى توسط همه پذیرفته شده است و غیره در نظر خیلى از رفقا این واقعیت را 
که حزب ما هم مانند هر حزب سیاسى واقعى دیگر کانون گرایشات وتمایالت مختلفى است کمرنگ میکند. بهرحال این جریان 
چپ یک جریان واقعى است. و مشخصا بعد از کنگره سوم تصمیم گرفته ایم، و در واقع تنها راه پیشروى مان اینست، که به این 
اختالفات صراحت بدهیم. بنظر من با توجه به اوضاع بین المللى کمونیسم و با توجه به موقعیت امروزى حزب کمونیست دیگر 
همزیستى گرایشات در حزب را نمیتوان و نباید تحمل کرد و باید آخرین و قطعى ترین تالش را براى یک کاسه کردن و یک 
پایه کردن حزب کمونیست بر مبناى آنچه که ما به آن کمونیسم کارگرى میگوئیم آغاز کنیم. در غیر این صورت، همانطور که در 
عمل هم داشت پیش میرفت، بى افقى گرایشات دیگر، رخوت و خمودگى سیاسى و عملى آنها، از حزب کمونیست یک جریان 
بى بو و بى خاصیت و دلمرده و درجازنى را میسازد که خاصیت خود را بعنوان یک چهارچوب براى دنبال کردن امر کمونیسم 
کارگرى هم از دست میدهد. خیلى از این حرفها را در مقاالت علنى و در نوارها و نوشته هاى داخلى که تاکنون دیده اید و بعدا هم 
خواهید دید، نوشته ام. در واقع هیچ چیز درونى و سرى درباره کمپین براى کمونیسم کارگرى وجود ندارد. کار ما از جنس کارى 
است که پیشتر در جدال با سوسیالیسم خلقى کرده بودیم. طرح روشن نقد و ایده هاى اثباتى به منظور بار آوردن کادرهاى توانا، 
مستقل الرأى، پر شور و مجرب براى این خط سیاسى. امروز در حزب کمونیست، ما از نظر رهبر و کادر سرخط براى این خط 
واقعا در مضیقه ایم. کار ما بنابراین یک کار علنى و یک تالش در مقیاس اجتماعى است که تنها گوشه اى از آن به حزب مربوط 
میشود و اصل آن باید در مقیاس وسیع در جامعه و در جنبش طبقاتى جلو برده شود. شخصا فکر میکنم بحث کمونیسم کارگرى 
مهمترین نقطه عطف تاریخ چپ معاصر ایران است. فکر میکنم تحولى که در این دوره ایجاد خواهیم کرد یک پیروزى برگشت 
ناپذیر را نصیب سوسیالیسم کارگرى در ایران میکند و براى اولین بار در تاریخ چند دهه گذشته به پیدایش حزب سیاسى این 
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سنت اجتماعى منجر خواهد شد. از شما رفقا هم میخواهم که با حساسیت این تحول را تعقیب کنید و سعى کنید عناصر فعالى 
در این پروسه باشید. 

یک نکته که از نامه هاى شما استنباط کردم این بود که این بحث ها در میان شما تاحدودى بدبینى نسبت به تشکیالت و رهبرى 
ایجاد کرده است. شاید این استنباط اغراق آمیز یا اصوال غلط باشد. بهرحال اینطور حس کرده ام. در قبال این بحث که سیاست 
سازماندهى جلو نرفته، مثال، همه تان سعى میکنید بار مالمت را از روى "شبکه" بردارید و گردن کسانى بگذارید که در مراحل 
مختلف سعى کرده اند این سیاست را، حال با هر تعبیرى، توضیح بدهند. االن شاید تفاهم بیشترى برقرار شده باشد. به هر صورت 
بحث من اینست که مدافع کمونیسم کارگرى در این حزب باید بتواند پایش را روى زمین نگه دارد. اگر اختالف و انتقاد سیاسى 
بخواهد شیرازه فعالیت جارى تشکیالتى را بهم بپاشد و در پیشرفت نرمال فعالیت هاى حزبى از مجارى تشکیالتى اشکال بوجود 
بیاورد، بنظر من بیشتر از هرچیز بخودش لطمه زده است. ما این حزب را میخواهیم. میخواهیم مثل ساعت کار کند، حساب و 
کتاب فعالیت ارگانهایش روشن باشد و مکانیسم کنترل و حسابرسى و رهبرى روتین آن بر قرار بماند. اصال یک بحث ما اینست 
که بحث کمونیسم کارگرى باید یک حزب قبراق تر، منضبط تر و با اعتماد درونى بیشتر بوجود بیاورد. توصیه من اینست که سعى 
کنید از دادن بعد شخصى و ارگانى به مباحثاتى که اهداف وسیع ترى را دنبال میکنند اجتناب کنید. یک شاخص موفقیت ما اینست 
که نشان بدهیم آن بخش هائى از تشکیالت ما که با این دیدگاه و خط مشى نزدیک ترند دارند بهتر کار میکنند، کمتر مشکل درونى 
و بحث کشاف داخلى دارند و مستقیم سراغ موضوع کار بیرونى شان رفته اند و تغییرات ملموس و قابل اندازه گیرى در بیرونشان 
بوجود میاورند. گفتم شاید این استنباط من از بیخ غلط باشد، اما این بهرحال نگرانى من در رابطه با رفقائى است که در جریان 

بحث هاى ما قرار میگیرند. 
واحد شما یکى از مهمترین اجزاء کار ماست. خیلى از رفقا رادیو را حیا تى ترین ابزار ما میدانند. رادیو خیلى مهم است. اما بنظر من 
آن واحدهاى محلى تشکیالتى که مستقیما با جنبش اعتراضى طبقه و یا محافل کارگرى و رهبران عملى در تماسند نقش بمراتب 
مهم ترى در فعالیت ما بعنوان یک حزب کارگرى دارند. رادیو فضاى عمومى را براى کار ما آماده میکند، اما بقول خمینى باالخره 
باید فرود آمد. شما در موقعیت تعیین کننده اى در رابطه با شکل دادن به سازمان محلى و در صحنه حزب کمونیست ایران در بین 
کارگران قرار دارید. فکر میکنم کار واحد شما به هر اندازه که شما برایش افق داشته باشید و خالقیت بخرج بدهید قابل گسترش 
است. به دوره فعلى بعنوان یک دوره مقدماتى و انتقالى نگاه کنید. ما باید وضعیتى را بوجود بیاوریم که تماس حضورى نزدیکى 
در  شما  که  درجه اى  به  بیاید.  بوجود  اعتراض کارگرى  عملى  رهبران  و  طبقاتى  جنبش  فعالین  با  کمونیست  حزب  رهبرى  بین 
جاى خودتان محکم بشوید ما ترکیب این واحد و قابلیت اش را در تاثیرگذارى بر رفقائى که با آن تماس میگیرند تقویت میکنیم. 
االن دامنه محافل کارگرى در ایران از محدوده ایران فراتر رفته. مجراهائى براى تماس و تاثیر گذارى مستقیم بر این محافل در 
کشورهاى همسایه ایران و حتى در خود اروپاى غربى بوجود آمده است. خودتان بهتر از من میدانید که به چه ترکیبى از فعالین 
کارگرى ایران در کشور شما دسترسى هست. عده اى میایند و برمیگردند، عده دیگرى میمانند، اما به صورت عناصر متصل به 
محافل کارگرى در داخل کشور عمل میکنند. در هر دو حال، این امکان دخالت و تماس مستقیم رهبرى حزب را بوجود آورده 
است. ارگان شما، و واحدهاى مشابه در بعضى کشورهاى دیگر، باید به تدریج بتواند رهبرى حزب کمونیست را در تماس با 
این فعالین و محافل نمایندگى کند. از قول حزب کمونیست حرف بزند، قول و قرار بگذارد، نظرات حزب را تشریح کند، کادر 
بسازد، به ابهامات جواب بدهد و غیره. این دورنماى کار ما است. این امر نه فقط مستلزم تقویت همه جانبه واحد شما و پخته 
شدن و محکم شدن سبک کارى و امنیتى آن، بلکه همچنین رابطه ارگانیک و نزدیک واحد شما با رهبرى حزب است. بنظر من 
شما باید خودتان را ادامه خود ك.ش بعنوان یک کمیته بدانید. اعضاى ماموریت رفته و سر قرار رفته همین کمیته. انتظارى که 
ما از سطح فعالیت شما داریم همین است. چه از نظر جنبه هاى فنى و ارتباطاتى کارتان و چه ظرفیت ها و توانائى هاى سیاسى و 
سازمانگرانه ارگانتان. سعى میکنیم کارى کنیم که عمال یک چنین رابطه اى میان ما و شما بوجود بیاید و واحد شما عمال در این 

نقش قرار بگیرد. 
یک مالحظه درباره جنبه امنیتى فعالیت تان دارم. کم بها دادن به حفظ خود بنظر من انعکاسى از تحقیر کار خود و بى ارزش دانستن 
آن است. اگر رفقاى ما باور کنند که اعضاى کلیدى یک حزب مهم سیاسى در ایرانند، اگر باور کنند که بود و نبودشان در سرنوشت 
جنبش سوسیالیستى کارگرى در ایران در این دوره حساس بشدت تاثیر میگذارد، و اگر بفهمند که رژیم ایران براى از میدان خارج 
کردن هر یک از آنها چه دردسرهائى را حاضر است قبول کند، وضع امنیتى ما از اینکه هست خیلى بهتر میشود. ما تاوان این خود 
کم بینى ها و ولنگارى ها را خیلى داده ایم. چه قبل از 30 خرداد و چه بعد از آن. باید این مساله را جدى گرفت. واحد شما یک 
واحد زیر خطر است. از کانال شما هزار و یک فعالیت ما هم میتواند زیر ضرب قرار بگیرد. بنابراین تقاضا میکنم امنیت و ادامه 
کارى خودتان را درست مانند امنیت کمیته مرکزى حزب جدى بگیرید. من پارامترهاى امنیتى محل شما را بدرستى نمیشناسم، اما 
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در مجموع فکر میکنم حساب و کتاب خیلى بیشترى از آن چیزى که وجود دارد باید در کارمان در آنجا داشته باشیم. 
و باالخره شخصا دوست دارم از ریز و درشت نظرات و مشغله هاى شما خبر داشته باشم. از برخوردتان به مقاالت و نوشته ها 
گرفته تا توصیه هایتان در هر زمینه. حدود مسائلى را که براى من مطرح است را شما در نشریات و در نوشته هاى درونى میبینید. 
دلم میخواهد بدانم راجع به هر یک از جنبه هاى آن چه فکر میکنید. منتظر نامه هاى شما هستم. از قول من به رفقا سوسن و رضا، 

که متاسفانه فرصت اختالط زیادى با او درحاشیه کنگره پیدا نشد، سالم گرم برسان. با آرزوى موفقیت و به امید دیدار. 
  

با امضاء نادر در  1368/5/13 ( 22 ژوئیه 1989) نوشته شده است.

در رابطه با اطالعیه پلنوم 16 حزب کمونیست ایران

نامه به حمید تقوائى و هیأت اجرائى
رفیق حمید،

رفقاى هیات اجرائى، 
در پاسخ به نامه مورخ 89/8/11 ( 2 شهریور 1368) شما و متن اطالعیه علنى پلنوم شانزدهم باید بگویم که نظر من کامال با شما 

فرق میکند. 

من به سهم خودم قویا و جدا با متن نوشته شده مخالفم. بنظر من انتشار این متن نه فقط غیراصولى است بلکه به اَشکال مختلف 
واقعیات درونى حزب را مخدوش میکند و از هیچ براى حزب مسأله میتراشد. این متن در شکل فعلى خود براى ایجاد یک بحران 

جدى براى حزب کافى است. 

بعالوه بعنوان یک طرف اصلى در بحثهاى درون حزبى ابدا این متن را براى مبارزه اى که در درون حزب در جریان است سازنده 
نمیدانم. من معتقدم در بیانیه پلنوم شانزدهم نباید هیچگونه اشاره اى به ناسیونالیسم، گرایشات راست و استعفاى رفقا وجود داشته 

باشد. 

ما بسهم خودمان حقایق مربوط به گرایشات درون حزبى و کشمکش آنها را در سطح علنى به تفصیل بحث کرده ایم و میکنیم. دقیقا 
از همین موضع است که فکر میکنم متن شما این حقایق را تنزل میدهد و میپوشاند و درعین حال مسائل و رویدادهاى کم اهمیت 
را جاى این حقایق قرار میدهد و در ذهن خوانندگان خود بیهوده برجسته میکند. من در این اطالعیه یک عدم اعتماد بنفِس آشکار 
و یک بى افقى کامل در قبال دورنما و آینده مبارزات درون حزبى میبینم. اطالعیه براى دفع شر نوشته شده. حال آنکه شرى واقع 
نشده و قرار نیست بشود. و اگر آنچه گذشت یک پیروزى براى چپ و مارکسیسم در این حزب بود آنوقت باید این پیروزى با 

همان وقار و متانتى بیان بشود که انتظار داریم کسانى که شکست خوردند، شکست خود را بپذیرند. 

بنظر من این متن چهره کسى را نشان میدهد که باور نمیکند پیروز شده، و یا از پیروزى خودش ترسیده. یک لحظه فکر کنید که 
اگر کسانى استعفا نداده بودند و یا این استعفا پذیرفته نشده بود و هرکس سرجاى خودش مانده بود باز هم با همین اصرار الزم 

بود مسائل محورى پلنوم در یک جمله بیان بشود؟ 

جنس  از  جمله  دو  با  را  حزب  درون  به اوضاع  مربوط  حقایق  باید  دارند  کار  و  سر  کمونیست  حزب  با  که  کسانى  واقعا  آیا 
اطالعیه  هاى دبیرخانه هاى احزاب و سفارت هاى دولتها درباره مقاومت عده اى ناسیونالیست ، که پائین تر اسمشان هم بُرده میشود، 

در برابر خط رسمى درك کنند؟ آیا واقعا ماجرا این بوده؟ 

آیا فکر کرده اید با این اطالعیه حزب کمونیست دارد رسما به سیاق انقالب فرهنگى در چین رسما به عده اى از کادرهاى حزب 
انگ ناسیونالیست میزند؟ آیا واقعا فکر میکنید بعد از این اطالعیه فرجه اى براى فعالیت کسانى که اسمشان را برده اید در این حزب 
باقى میماند؟ آیا واقعا از این رفقا دست شسته اید، با ابراهیم علیزاده و غیره؟ و آیا این اطالعیه در همان حال که پنج نفر را بطور 
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بازگشت ناپذیرى محکوم میکند، براى یک سانتر وسیع، که واقعا در برابر هر نوع تحول این حزب مقاومت میکند، سپر برائت 
درست نمیکند؟ آیا این خوب و بد کردن رسمى آدمها در این حزب به این شیوه مجاز است؟ آیا لیست شما تکمیل شده است؟ 

کار اطالعیه پایانى پلنوم اعالم پایان پلنوم است نه دفع شایعات. اگر حقایق درونى این حزب را باید علنا گفت، که باید گفت، 
روشى سیاسى براى این کار الزم است. هیچکس مانع از این نیست که هریک از ما بعنوان افراد معیّن در متن مبارزه سیاسى 
خودش این پلنوم و جایگاه آن را علنا تشریح کند. اما خواهش میکنم پاى دبیرخانه ها و روابط عمومى ها و اطالعیه ها را به یک 
مبارزه سیاسى باز نکنید. میخواهید مردم بدانند، حرف بزنید، مصاحبه کنید، بنویسید. اما از پشت فرمان تشکیالت و با مهر و امضاء 
رسمى، و آنهم از موضع نگران، در این باره چه خواهند گفت، درباره حقایقى که باید در متن یک مبارزه آگاهگرانه براى مردم 

روشن شود حرف آخر را نزنید. 

کارگران کمونیست چه میگویند 
کمونیست ها چه کسانى اند و چه میگویند؟ خیلى در پاسخ به این سؤال احزاب و گروه هاى سیاسى را نشان میدهند که رسما 

خودشان را کمونیست مینامند و به این نام فعالیت میکنند. 
  

جالب اینجاست که اگر از خود این احزاب هم بپرسید خیلى از آنها هم همین پاسخ را به شما میدهند. به تصور اینها کمونیسم 
این گروه  و  فرقه  این  اعضاء  کمونیست ها  و  میگیرد  بر  در  را  مختلفى  گروه هاى  است که  سیاسى  و  ایدئولوژیک  فرقه  یک 
که  است  این  اینها  همه  عملى  معنى  میزنند.  کمونیسم دامن  از  فرقه اى  تصور  این  به  هم  دولتهایشان  و  سرمایه داران  هستند. 
خود  در درون  گرایشى  کمونیسم  باشند.  کمونیست  نمیتوانند  عادى  مردم  است.  جامعه  حاشیه اى در  پدیده  یک  کمونیسم 
جامعه نیست بلکه مکتب و جنبش حزبى کسانى است که میخواهند عقاید و راه و رسم ویژه اى را تازه به درون جامعه ببرند. 

  
خیلى روشن است که طبقات حاکم چه منفعتى در دامن زدن به این تصورات دارند. فرقه قلمداد کردن کمونیسم گام اول در 
سرکوب کردن آن است. اما، درست به دلیل اینکه کمونیسم یک فرقه نیست بلکه جنبش عظیم اجتماعى است که از بطن و متن 
جامعه سرمایه دارى مایه میگیرد، تالشهاى دولتهاى عظیم و تا دندان مسلح بورژوازى در طول دهها سال هنوز هم قادر به سرکوب 
این به اصطالح "فرقه" نشده است و هنوز هم مقابله با کمونیسم معضل اصلى سرمایه دار و جامعه سرمایه دارى است. بى خود 
ـُــپـه  نیست که هر چاقوکش و چماقدار این طبقه که مسئولیت سازماندهى دولت بورژوائى را بر عهده میگیرد، اعم از اینکه قـ
با  مبارزه  متخصص  بعنوان  فورا  بسته باشند،  گردنش  به  کراوات  یا  باشند  گذاشته  سرش  عمامه  باشند،  چسبانده  روى دوشش 

کمونیسم قد علم میکند و شلنگ تخته میاندازد. 

کمونیسم یک گرایش اجتماعى است، درست نظیر ناسیونالیسم و لیبرالیسم و غیره، که دائما در درون خود جامعه شکل میگیرد و 
باز تولید میشود. پایه و کانون پیدایش و رشد کمونیسم، طبقه کارگر و مبارزه تعطیل ناپذیر این طبقه علیه سرمایه دارى و اوضاع 
مشقت بارى است که این نظام به زحمتکشانى که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میدهند تحمیل میکند. کمونیسم مکتبى نیست که 
توسط مارکس و انگلس ابداع شده باشد. از نظر تاریخى کمونیسم، بعنوان یک جریان اعتراضى کارگران، مقدم بر مارکسیسم در 
اروپاى اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم شکل گرفت و بوجود آمد. اساس این کمونیسم کارگرى، که آنرا از تمامى مکاتب 
و جریانات شبه سوسیالیستى طبقات دارا در زمان خود متمایز میساخت، هویت کارگرى آن و اعتراض آن به مالکیت بورژوائى 
بر وسائل تولید بعنوان علت العلل مشقات توده هاى کارگر بود. در زمان انتشار مانیفست کمونیست توسط مارکس و انگلس در 
سال 1848 کمونیسم کارگرى فى الحال یک جریان زنده مبارزاتى و اعتراضى بود. مانیفست کمونیست نام خود را دقیقا از این 
جنبش کمونیستى کارگرى گرفت. مارکسیسم این جنبش اجتماعى را به یک انتقاد عمیق از جامعه سرمایه دارى و به درك روشنى 
از دورنماى انقالب کارگرى مسلح ساخت. مارکسیسم به سرعت به تئورى و جهان نگرى این صف اجتماعى و به پرچم کمونیسم 
کارگرى تبدیل شد. تحت پرچم مارکسیسم، کمونیسم کارگرى به یک قدرت عظیم در صحنه سیاسى تبدیل شد که فعالیتهاى 

بین الملل کارگرى و انقالب کارگرى روسیه در 1917 جلوه هائى از آن بودند. 

این کمونیسم کارگرى دیگر به جزء الیتجزاى جنبش کارگرى در تمام کشورهاى سرمایه دارى تبدیل شده. هر جا اعتراض کارگرى 
در جریان است بورژوا فورا شامه اش براى پیدا کردن کمونیستها تیز میشود. هر جا اسمى از مارکسیسم بمیان میاید، حتى اگر این 
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مارکسیسم، مارکسیسم نیم بند روشنفکران خود طبقه حاکم باشد، بورژوازى اول دور کارخانه هایش حصار امنیتى میکشد و دستش 
را روى گوش کارگران میگذارد. با این همه باز شاهد اینست که تا اعتراض کارگرى باال میگیرد زمزمه مرگ بر سرمایه دارى و 
زنده باد حکومت کارگرى در میان کارگران بلند میشود. هر کارگرى که به فکر تغییر اوضاع خودش و طبقه اش میافتد، فورا دنبال 
کتاب و جزوه مارکس و لنین میگردد. بورژوازى اینها را به حساب "توطئه و تحریک کمونیستها" میگذارد. اما در واقع توطئه اى 
در کار نیست. کمونیسم یک سنت مبارزاتى در درون خود طبقه کارگر است. طیف قابل توجهى از خود کارگران. خود همان ها 

که مزد میگیرند و کار میکنند و حاصل کارشان کیسه سرمایه داران را پر میکند، کمونیستند. 

اساس  میکند.  دنبال  را  اتحاد کارگران  شرایطى  هر  تحت  که  است  کارگرى  جنبش  در  گرایشى  آن  کمونیسم  عمومى  سطح  در 
محرومیت ها و مشقات طبقه کارگر، یعنى نظام سرمایه دارى و مالکیت بورژوائى را افشاء میکند. در هر دقیقه مبارزه طبقه کارگر 
حضور دارد و در عین حال افق عمومى انقالب کارگرى را در برابر کارگران قرار میدهد. در مبارزه هر بخش طبقه فعال است و در 
عین حال منفعت کل طبقه را خاطر نشان میسازد. این آن جریانى است که میخواهد کل بردگى مزدى و کل قدرت سرمایه را از میان 
بردارد و کارگران را براى ایفاى این نقش آماده میکند. اگر بورژوازى یک روز سرنیزه را از روى گلوى کارگران بردارد همه خواهند 
دید که چگونه هزاران و هزاران کارگر همین ها را با صراحت و فصاحت خیره کننده اى از روى چارپایه ها خواهند گفت. اما براى 
دیدن دامنه این کمونیسم زنده کارگرى حتى الزم نیست آن روز بیاید. سوسیالیسمى که عمیقا در درون طبقه کارگر ریشه دوانده 
همین امروز در شیوه و زبانى که توده هاى کارگر و رهبرانشان در جزئى ترین اعترضشان بکار میبرند به روشنى منعکس است. 

  
خود  با  را  اعتراضى  جنبش  و رهبران  عملى  رهبران  از  وسیعى  بخش  که  است  کارگرى  پرنفوذ  و  زنده  گرایش  یک  کمونیسم 
و  طبقه کارگر  نیست.  کارگر  طبقه  درون  گرایش  تنها  این  اما  باشند.  کمونیست  اعضاء سازمانهاى  لزوما  اینها  اینکه  بدون  دارد 
اوضاع  کارگر،  طبقه  اقتصادى  مسائل  و  و احوال  اوضاع  است.  متعددى  مبارزاتى  و  سیاسى  گرایشات  کانون  کارگرى  جنبش 
کارگر  طبقه  درون  در  را  گوناگونى  جریانات  و  گرایشات  جامعه،  معاصر  تاریخ  و کل  سیاسى  احزاب  جدال  جامعه،  سیاسى 
قطب بندى هائى  و  میگذارند  تاثیر  کارگر  بر طبقه  همه  غیره  و  ناسیونالیسم  سندیکالیسم،  رفرمیسم،  آنارشیسم،  میدهند.  شکل 
و کمونیسم  کمونیست  کارگران  مبارزاتى  و  سیاسى  سیماى  ترسیم  در  بنابراین  بوجود میآورند.  کارگرى  جنبش  درون  در  را 
دیگر  اینجا  بشود.  مشخص  نیز  گرایشات  با سایر  رادیکال  و  کمونیستى  گرایش  تفاوت هاى  که  است  ضرورى  بسیار  کارگرى 
مطالبات  در  تاکتیکهاى مبارزاتى،  و  شعارها  در  روزه،  هر  مبارزه  و  فعالیت  در  بلکه  و دورنماها  آرمانها  در  فقط  نه  تفاوت ها 
میکند.  پیدا  معنى  غیره  و  کارگرى  جنبش  گرهى  مسائل  به  موضعگیرى نسبت  در  مبارزه،  روش هاى  در  اقتصادى،  و  سیاسى 

  
در طول سالهاى اخیر، بویژه در بحث مربوط به سیاست سازماندهى حزب در درون طبقه کارگر، ما به کرات از گرایش رادیکال-  
سوسیالیست در جنبش کارگرى سخن گفته ایم. ما بر این تاکید کرده ایم که شکل دادن به یک حزب کمونیستى کارگرى و قدرتمند 
در گرو سازمان دادن و متحد کردن و تقویت این گرایش در درون طبقه کارگر است. یک جزء این مبارزه، همانطور که قبال هم 
گفته ایم، تالش براى خود آگاه کردن این طیف کارگران و تبدیل کردن آنها به یک جریان زنده مبارزاتى است که تفاوت هاى خود را 
با سایر گرایشات در درون طبقه به روشنى میشناسد و شعارها و تاکتیک هاى خود در جنبش کارگرى را به روشنى معلوم کرده است. 

  
سلسله برنامه هائى که از این پس هر هفته تحت عنوان عمومى "کارگران کمونیست چه میگویند" پخش خواهد شد، همین هدف 
را دنبال میکند. در این برنامه ها، که شامل گفتارها، مصاحبه ها، پخش نوار سمینارهاى حزبى و غیره خواهد بود، میکوشیم تا سیماى 
سیاسى و مبارزاتى کمونیسم کارگرى و طیف کارگران سوسیالیست و رادیکال را در عرصه هاى مختلف ترسیم کنیم. طیف وسیعى 
از مسائل، از مبانى فکرى این جریان تا تاکتیک هاى آن در جنبش کارگرى در تمایز و در مقایسه با سایر گرایشات و احزاب فعال در 
جنبش کارگرى مورد بحث قرار خواهد گرفت. کارگران کمونیست در باره انقالب و حکومت کارگرى چه میگویند، موضع ما در قبال 
جمهورى اسالمى چیست و چه نوع حکومتى باید بر سر کار آید، در باره مبارزه اقتصادى، مبارزه براى اصالحات و بهبودهاى فورى 
چه میگوئیم، نظر ما در باره تشکل هاى توده اى کارگرى، شورا، سندیکا و مجمع عمومى صندوق هاى کارگرى و غیره چیست. مبارزه 
قانونى و علنى چه جایگاهى براى کمونیسم کارگرى دارد. در مبارزه بر سر قانون کار چه میکنیم. با شوراهاى اسالمى چه باید کرد، 
در باره بیمه بیکارى چه میگوئیم. جایگاه سازمانیابى حزبى براى کارگران کمونیست چیست و فعالیت حزبى به چه اشکالى سازمان 
مییابد. اتحاد عمل با سایر گرایشات چه موازینى دارد. اینها و مسائل متعددى از این نوع موضوع بحث این سلسله برنامه ها خواهد بود. 
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هر برنامه به موضوع مستقلى خواهد پرداخت و به تنهائى کامال قابل استفاده خواهد بود. هر یک از برنامه ها بصورت مقاالت و جزواتى در 
نشریات حزبى و بطور مجزا منتشر خواهد شد و باید به ابتکار رفقاى حزبى در دستور بحث و مطالعه محافل کارگران مبارز قرار بگیرد. 

کمونیست شماره 53 شهریور ماه 1368 ( اوت 1989)
این نوشته براى اولین بار تحت عنوان "معرفى یکى از برنامه هاى رادیو صداى حزب کمونیست ایران" پخش گردید و بعدا در 

نشریه کمونیست ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، سال ششم شماره 53 شهریور ماه سال 1368 منتشر شد. 

نامه به اعضاء و فعالین حزب 

تسلیت بخاطر ترور غالم کشاورز و صدیق کمانگر

رفقاى عزیز، اعضاء و فعالین مبارز حزب کمونیست ایران،
ضایعه جان باختن دو رفیق و همسنگر مبارز و ارزنده، دو کمونیست برجسته و محبوب، رفقا غالم کشاورز و صدیق کمانگر را 
صمیمانه به همه شما تسلیت میگویم. جاى خالى این رفقا در زندگى هیچیک از ما پرشدنى نیست. اما هیچ نیرویى، هیچ دشمنى، 
هر قدر وحشى و هار و جنایتکار، نمیتواند پیشرو و پیروزى حزبى را که این رفقا چهره هاى درخشان آن بودند مانع شود. رژیم 
نکبت بار اسالمى، از باال تا پایین، تاوان بخون کشیده شدن صدیق و غالم و هزاران مبارز دیگر رهایى طبقه کارگر را پس خواهد 

داد. این حکم انقالب کارگران و حزب کمونیست ایران است. 

درود به همسنگران غالم و صدیق 
زنده باد حزب کمونیست ایران 

15 شهریور 1368 (24 اوت 1989)
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زنده باد کمیته کمونیستى کارخانه
شرایط شان این بود: 

”    بردگى 

        اگر به خاك افتید 

              و مرگ 

                  اگر بایستید" 

شرایط شان آشنا بود. 

این اولین شورش بردگان نبود 

و کیف چرمین سیاه در دست مامور محترم وزارتخانه 

به تازیانه  اى مى مانست 

که بر پشت پدرانمان کوفته بودند. 

مشت در مشت گره کردیم و زمزمه کردیم: 

"مى ایستیم و مى مانیم" 

ـُـه ساعت هر روز و شش روز هر هفته:  ن

چند بار مى شود انترناسیونال را زمزمه کرد؟ 

برده اى که به بردگیش پى برده باشد 

                                                نیمى از زنجیر هایش را گسسته است 

آرى... 

اما نیم دیگر زنجیرها سنگین اند-  

   -هنوز زنجیر اند، 

و در فرداى اعتصاب شکست خوردگان 
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صد بار سنگین اند، 

                        صد بار زنجیر اند 

و از آن سنگین تر 

گاه مالمت فرزند مشتاقى است 

که تا آستانه در دویده و پرسیده است: 

”- پنجشنبه ها را گرفتند؟" 

 ”-  مرتضى آزاد شد؟" 

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته 

چند بار مى شود انترناسیونال را زمزمه کرد؟ 

اعتصاب را شکسته اند و فردا 

سرود سرمستى را بر هر کوى و برزن و کارخانه فریاد مى کنند: 

 - اخراج مى کنیم، 

       بیکار مى کنیم، 

                                    به زنجیر مى کشیم 

و آنرا که هنوز سر ایستادن هست، 

 بر چوبه هاى عبرت، 

                            بر دار مى کنیم، 

صد و سى سال است که چنین مى گویند و مى کنند. 

اما ما هنوز ایستاده ایم 

هر روز، 

هر ماه، 

 هر سال، 

براى صد و سى سال. 

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته 
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اما پایان اعتصاب 

پایان کار نیست، 

فردا، 

        فردا صبح در رخت کن 

فردا سر ناهار، 

فردا ته سرویس، 

دهها رفیق زمزمه مى کنند: 

” حق با کمیته بود" 

و توصیه هاى عمل نکرده ما را تکرار مى کنند. 

فردا بدون شک بر دیوار روبروى موتورخانه 

خط جدیدى نوشته است: 

”  زنده باد کمیته کمونیستى کارخانه"! 

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته 

و طنین انترناسیونال 

هر بار، 

                                رساتر مى شود. 

نـــــــــــــــادر 

(منصور حکمت)  

به نقل از نشریه پیشرو ارگان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران -  کومه له 

شماره 23 دوره چهارم شهریور 1369 ( 13 اوت 1990)
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بحث در مورد اولویتهاى حزب کمونیست کارگرى در سمینار اول کادرها

(متن پیاده شده از روى نوار)

صحبت کوتاهى راجع به اولویتهاى حزب میکنم تا شما هم بعدا بتوانید در مورد آن بحث کنید. من فکر میکنم چند موضوع را 
باید تفکیک کنیم. یکى مسائل مبرمى است که به عنوان یک جنبش، به عنوان یک خط مشى در جنبش طبقاتى جلو ما هست. 
ممکن است حزب کمونیست کارگرى لزوما ابزارى نباشد که تمام سیاستش این باشد. اینکه ما به عنوان یک جنبش چه میگوییم 
یک مسأله است و اینکه مسأله حزب و پیش شرطهاى تشکیالتى که اصال خود حزب را میتواند قادر کند که به هر کدام از اینها 

بپردازد، مسأله دیگرى است. به جنبه تشکیالتى بحث در آخر میپردازم. و مسأله را از هماجایى که گفتم شروع میکنم. 
به نظرم به عنوان یک جنبش، اساسى ترین مسأله براى ما پیدا کردن یک پرچم نظرى روشن و یک مرجعیت مرکز تئوریک نظرى 
قدرتمند در صحنه جهانى است که ما بتوانیم به اتکا آن بتوانیم فعالیتهاى سیاسى تشکیالتى بکنیم. و نه فقط ما، بلکه شاخه هاى 
دیگرى از احزاب مختلف کمونیستى و کارگرى در کشورهاى مختلف بتوانند خود را با آن مرجعیت تداعى کنند. همانطور که 
براى مثال ادبیات لنینیستى براى یک دوره قطبى است که ما بر مبناى آن حرکت میکنیم و لنین آنقدر شناخته شده هست که ما 

بطور مثال میتوانیم بگوییم که ما از طرفدارهاى لنین هستیم. یا مثال "ضد رویزیونیست" هستیم و غیره. 

در این دوره متحول و با این مسائلى که دنیا از سر میگذراند و بخصوص با بى اعتبارى عمومى تبیین هاى تاکنونى از کمونیسم در 
صحنه جهانى، حاال چه بحق یا به ناحق، چیزى که ما کم داریم یک مرکزیت نظرى قوى در عرصه بین المللى است. این مسأله 
لزوما ربطى به حزب کمونیست کارگرى ایران ندارد. یک مرجعى باید باشد که حزب کمونیست کارگرى عراق یا حزب کمونیست 
کارگرى پرتقال و همه تشکلهاى آن خط مشى بتوانند به تالش آن قطب نظرى استناد بکنند. اینکه آیا چنین کارى از ما بر میآید 
یا نه؟ ما میتوانیم این پروسه را شروع کنیم. من فکر میکنم درست کردن یک چنین مرجعیتى در عرصه جهانى بستگى به این دارد 
که بخصوص در کشورهاى پیشرفته، جایى که جنبش کارگرى در صحنه سیاسى در سطح باال، تالش فکرى قوى اى دارد به یک 
چنین حرکتى ملحق بشود. ما میتوانیم در راستاى راه انداختن چنین مرکز فکرى تالش کنیم که دیگران هم به آن تالش ما بپیوندند. 
از نظر عملى میتوان کانون کمونیسم کارگرى را وسعت بیشترى بدهیم که فقط به فعالین حزب کمونیست کارگرى محدود نباشد 
و برویم پاى چاپ یک نشریه تئوریک به زبان انگلیسى که حول این نشریه و فعالیتهاى کانون، سخنرانیها، کنفرانسها، پلمیکها 
و دانشکده هاى کمونیستى در یک آینده دراز مدتى بتوانیم شکل بدهیم. که همه بدانند یک صداى مارکسیستى در فالن گوشه 
جهان بلند شده است و نه فقط ما بلکه چپهاى دیگر هم در اقصى نقاط جهان بتوانند به آن استناد کنند. من فکر میکنم ما میتوانیم 
نشریه اى، براى مثال یک فصلنامه تئوریکى در بیاوریم که به پرچم اصلى کسانى که میخواهند از یک موضع مارکسیستى به مسائل 
جامعه نگاه کنند، تبدیل بشود. االن من چنین نشریه اى را نمیشناسم. حتما هستند کسانى که میخواهند رادیکال و سوسیالیست 
بمانند، اما من یک چنین مرکزى که به مسائل جهان و مسائل جدیدى که طرح شده اند از موضع مارکسیستى بپردازد، و رابطه اش 
را بر تحکیم انتقاد مارکسیستى قرار بدهد، اآلن نمیشناسم. فکر کنم وظیفه ماست که آنرا شکل بدهیم، ولى بدون ملحق شدن 
متفکرین سطح باالتر جنبش بین المللى کارگرى شک دارم که پروسه را میتوان جلو برد. ما میتوانیم شروع کنیم. در همین سطح ما 
احتیاج داریم که در بخشهاى پیشرفته طبقه کارگر بشدت فعال باشیم و به عنوان یکى از فعالین آن جنبشها، مستقیم دخالت داشته 
باشیم. من شخصا فکر میکنم جنبش کارگرى اروپا و آمریکا کلیدى اند، حتما طبقه کارگر در کشورهاى دیگر هم میتوانند نقش 
مشوق و بیدار کننده در قبال طبقه کارگر داشته باشند، ولى باألخره بحثها و پلمیکهاى و موضع کارگر آلمانى، کارگر فرانسوى، 
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کارگر آمریکایى و کارگر انگلیسى خیلى تعیین کننده است. و در نتیجه یک سهمى که ما باید داشته باشیم این است که به تخمیر 
این جنبش کمک کنیم و در آنها دخالت کنیم. اوال خود ما باید به این جنبشها متعلق باشیم و از موضع اتوریته در این جنبشها 
ظاهر بشویم و این به درجه زیادى آمیختگى با جنبشهاى کارگرى و جنبشهاى فکرى اروپا و آمریکا را میطلبد. این یک رابطه 
جنبشى است. من نمیدانم حزب کمونیست کارگرى به عنوان حزب کمونیست کارگرى تا چه اندازه میتواند این را در برنامه عمل 
خودش قرار بدهد؟ ولى ما به عنوان یک طیف از کمونیستهاى این دور و زمانه میتوانیم آگاهانه براى دخالت در جنبش کارگرى 
آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا نقشه داشته باشیم و در این جنبشها صاحب حرف باشیم. و به عنوان یک فرانسوى، به عنوان 
یک آلمانى، و باصطالح بعنوان یک نیروى حاضر در صحنه و نه به عنوان یک نیروى ناظر خارجى، طرف حساب مسائل خود 
آن کشورها باشیم. خود این وظیفه این است که به نظر من انتقاد مارکسیستى به جهان معاصر را به آن جنبش منتقل کند. که البته 
انتقاد مارکسیستى انتقاد پراتیکى هم هست. وقتى براى مثال از ضرورت اتحاد بین المللى طبقه کارگر حرف میزنیم، باید بتوانیم 
الگوهایى را بدست بدهیم که داریم برایشان تالش میکنیم. یا براى مثال وقتى از ناتوانى سنت غیر کمونیستى سازمانیابى طبقه 
کارگر در عرصه مبارزه روزمره حرف میزنیم، فکر میکنم که ما باید دنبال این باشیم که جنبش عمل مستقیم در جنبش کارگرى چه 
شکلى دارد و ما چه شکلى برایش پیشنهاد میکنیم؟ من فکر میکنم فعالین قدیمى تر جنبش کارگرى و محافل رادیکال پیدا میشوند 
که حاضر باشند با ما در کانونهایى براى این پروژه کار کنند و آلترناتیو ما را بدرون جنبش ببرند. من میخواهم بگویم که در این 
جریان بازهم بر جنبه انتقادى و خالف جریانى و تغییر دهنده اى که ما باید نسبت به کل وضع موجود و جنبش طبقه باید داشته 
باشیم، تأکید میکنم. فکر نمیکنم که ما اآلن در هیچکدام از این کشورها بتوانیم نیرویى را به صحنه مبارزه با خط سوسیالبستى در 
مقابل بورژوازى بکشانیم. هنوز کارمان سرخط آوردن بخش قابل توجهى از جنبش کارگرى در این کشورهاست. این نظراتى که 
گفتم شرط الزم و ملزومات عملى ترى براى هماهنگ کردن و متشکل نگهداشتن بخشهاى مختلف جنبش طبقاتى است. اگر ما 
یک قطب فکرى داشته باشیم که بتوانیم به آن اتکا کنیم و بگوییم آن ادبیات و آن مکتب، منشأ فکرى ماست، آنوقت ایجاد مثال 
کمیته هماهنگ کننده و کمیته ارتباطات بین المللى که مثل یک دفتر کار کند که دفتر هماهنگ کننده بخشهاى جنبش کارگرى 
است، همخط ماست و این بخشها را مطلع نگاه دارد، کار مقدورى ست. ولى در غیاب این، هر ایده اى به نظر من، که بخواهد 
در غیاب یک اتوریته بین المللى کسى را متحد کند، به نظرم خیلى خیالپردازانه میآید. یعنى فکر میکنم کسى تحویلمان نمیگیرد. 
تالشهاى فرقه اى و بیش از حد خوشبینانه اى میشود که از جانب بخش اصلى جنبش کارگرى جدى گرفته نمیشوند. ما باید اول 
هویّت خودمان مطرح کنیم. فکر میکنم راستش این کار سختى نیست. بخصوص که نقطه قدرت ما بیشتر در این عرصه است 
تا اینکه براى مثال پا شویم و برویم کارگران متال آلمان را بیاوریم سر فالن موضع... این براى ما کار خیلى سخت ترى است تا 
اینکه جواب سردمداران اصلى تجدید نظر در مارکسیسم یا سردمداران اصلى جامعه بورژواى در حمله به مارکسیسم را بدهیم. 
این دومى به نظر من، براى ما مقدماتى تر هم هست، مقدورتر هم هست. بعد به عنوان یک جنبش، مستقل از هویّت کشورى و 
تعلق کشورى، این کارها و تالشها به نظر من مقدماتى و اولیه است. واال بعدا اگر از این مرحله گذشیم و توانستم به 501 نفر 
اهالى آنجا که روى خط ما هستند اشاره بکنیم، من فکر میکنم آن موقع میشود از یک سازمان جهانى صحبتهاى واقعى کرد، ولى 

اآلن همین هم را نداریم. 

حزب انترناسیونالیستى و معطوف به یک جامعه و منطقه مشخص
به عنوان یک حزب، به نظرمن، ما حزبى هستیم معطوف به سازماندهى یک حرکت سیاسى مهم در ایران. ولى طبعا یک حزب 
انترناسیونالیستى هستیم که حوزه فعالیت بقیام کشاننده اش آنجاست. بعید میدانم که ما با حزب کمونیست کارگرى ایران بتوانیم 
در تعیین تکلیف سیاسى سوئد، یا فرانسه دخالت کنیم. میتوانیم فشاربگذارم، ولى باز به عنوان یک حزب انترناسیونالیست که 
فشارش را از روى جنبشهاى سوسیالیستى بخشهاى دیگر برنمیدارد، ولى تا آنجایى که به عمل مستقیم خود ما مربوط میشود، بقیام 
کشاندن و تغییر دادن جامعه و برنامه افتصادى دادن و به مردم یک منطقه و یا یک کشور گفتن که راه نجات این است و اینکه ما 
حاضریم این نقش را بازى کنیم، این دیگر ایران است. به این معنى ما یک حزب کشورى هستیم. شاید ما زمانى یکى از احزابى 
باشیم که در یک سرى کشورها فالن دفتر را دارند، اما االن فقط یکى از آن احزاب هست. امیدوارم بزودى دو تا بشویم. من تشکیل 
حزب کمونیست کارگرى عراق را زیاد دور نمیبینم. فکر میکنم با نقش فعال ما الاقل میشود دو حزب داشت که موضع ما را در 
منطقه تقویت بکند. در افغانستان هم به دلیل زبان مشترك، بخصوص بعد از این اوضاع میتوان کارى کرد. پاکستان را نمیدانم. در 
ترکیه فکر میکنم میتوانیم نقش اساسى داشته باشیم و احزاب مشابهى را بوجود بیاوریم. در خاورمیانه، آن تکه اش که شامل ایران 
است، میتواند حوزه فعالیت عمل مستقیم ما باشد، که خود این مسأله هم به قدرت ما در ایران برمیگردد. علت مطرح شدن حزب 
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کمونیست ایران در منطقه، وزن آن حزب در ایران بود. درست است که حرفهایمان را وقتى گوش میدادند، قبول میکردند، اما این، 
مطرح بودن حزب کمونیست ایران در ایران، یک واقعیت بود. چرا که باالخره آن حرفهاى شسته ُرفته از دهان یک حزب مقتدر 
درمیآمد که نشان داده بود پاى حرفش هست. رادیویى دارد، لشکرى دارد و عده زیادى را دارد. ما به عنوان حزب کمونیست 
ایران، در بعضى از کشورها از احزاب چپ آن کشورهاى اروپایى بزرگتر بودیم. به این اعتبار حرف ما بُرد داشت. از کانالهاى 
متعدد اینطورى بود، روزنامه هاى زیادى درمیآمد، کانونهاى زیادى وجود داشتند که میگفتند به این حزب مربوطند. یعنى وزنه 
بودن حزب کمونیست ایران عامل مهمى بود براى اینکه بتواند در عرصه بین المللى تأثیر بگذارد. یعنى فعالیت در عرصه ایران، 
انقالب سازمان دادن در ایران، جابجا کردن نیرو و تغییر واقعیات در ایران به نظر من مادى ترین موضوع فعالیت سیاسى ما است. 
در این رابطه فکر میکنم کلیدى ترین حرکت ما این است که محافل کارگرى ایران، شبکه هاى کارگرى در ایران، حزب کمونیست 
کارگرى را به عنوان تداعى کننده خود برسمیت بشناسند. من نگران نفوذ تشکیالتیمان که چند نفر آنجا عضو ما هستند، نیستم. 
چون اختناق وقتى از یک حدى فراتر رفت ما باید قید این را بزنیم که یک عده اى با کارت عضویت شما مشغول گزارش نویسى 
باشند و فعالیت کنند. اینجا تعهد قلبى و اطالع طرف از اینکه به این خط متعلق است، خیلى بیشتر از حوزه هاى ماست، هر چند که 
ما باید حوزه مان را بسازیم. حزب کمونیست ایران در رابطه با نفوذ کنکرتش در ایران، وقتى ما از آن جدا شدیم، در یک سرازیرى 
است. حزب کمونیست کارگرى اوال نه تنها باید جاى حزب کمونیست ایران را در آن محافل پیشین بگیرد، که اگر از شرح ماوقع 
خبردار بشوند، نصف بیشتر مسأله حل است، بلکه باید خودش را گسترش بدهد طورى که کارگر، خودش را با آن تداعى کند. 
و این کار به نظر من سخت نیست، براى اینکه اگر ما از این طرف یک قدم بطرف کارگر برویم از آن طرف کارگر 9 قدم بقیه 
را میآید. براى مثال اگر ما کتاب "کارگر ارزان، کارگر خاموش" را به شبکه هاى کارگرى ایران برسانیم و بخوانند، الزم نیست 
زحمت زیادى بکشیم، فکر میکنم در جا ده بیست هزار کارگر طرفدار حزب کمونیست کارگرى میشوند. میخواهم بگویم نقطه 
قدرت ما در این رابطه حرفهایمان و ادبیاتمان است. تماسمان باعث میشود که ما بتوانیم دوباره حرفهایمان را بزنیم، ما انتظارى را 
طرح نمیکنیم، حوزه نمیخواهد سازمان بدهیم. من در همان چهارچوب سیاست سازماندهى دارم بحث میکنم. شبکه هاى محافل 
کارگرى در ایران، به نظر من اگر ما را ببینند و بفهمند که ما چه میگوییم، باقى راه را به سمت ما میآیند. این را نقطه گرهى میدانم. 
در همین رابطه شبکه هاى کارگر ایرانى در خارج کشورهم مطرح است، چون این دو حوزه به نظر من، بهم ربط دارند و دیوارى 
بین آنها نیست. کما اینکه خبر اعتصاب کارگران شرکت نفت در ایران را یداهللا خسروشاهى در انگلیس میدهد. یعنى با آنها تماس 
دارد و با دوستانش کار میکند. به نظر من نباید اینها را به امان خدا ول کرد، بلکه باید از یک موضع دخیل و تغییر دهند سراغ این 
نوع کارگران در خارج برویم. احترامشان به جاى خود محفوظ، اما خیلى هاشان حرفهاى عقب مانده اى میزنند. این بحثهائى که 
در مورد 53 ساعت کار در هفته طرح کرده اند و بحث زیربنا و روبنا و وضعیت نیروهاى مولده را به میان کشیده اند، در حالى که 
خود کارگران شعار را طرح کرده اند، وضعیت این طیف را نشان میدهد. ما نرفتیم به اینها بگوییم برو مطالعه کن، این چه حرفهایى 
است که دارى آبروى خودت را میبرى؟ به نظر من ما باید به محافلشان برویم و بخواهیم که خودشان را تا سطح ما ارتقا بدهند. 
خودشان را به سطح شعور سیاسى در سطح جهانى ارتقا بدهند. اینطور نیست که چون کارگرند یادشان برود که دنیاى بیرون چه 
خبر است. یا مثال بحثهاى سیاسى که در رابطه با ایران بیرون میدهند. انگار نه انگار که این بحثها، بحث جناح راست افراطى طیف 
اپوزیسیون بودند که یک نفر چپ محترم آن حرفها را قبول نداشت، ولى حاضرند اینها را بگویند. به نظرم ما این محافل کارگران 
ایرانى در خارج را خیلى به امان خدا رها کرده ایم. نیرو بفرستیم که از موضع طلبکار با آنها بحث کنند و بفهمند که باید عضو این 

حزب بشوند وگرنه کاله شان پس معرکه است. 
در رابطه با ایران یک عرصه مهم، ترکیه است. مرز عراق به ایران به نسبت مرز ترکیه به ایران بازتر است، ولى رابطه فرهنگى 
ایرانیان ساکن ترکیه با ایران نزدیک تر است تا عراق. کردستان ایران و کردستان عراق را اگر مد نظر داشته باشیم، رابطه با کردستان 
ایران از طریق کردستان عراق مقدور است. ولى اگر میخواهى کل ایران را در نظر داشته باشى، آنوقت ترکیه آنجایى است که اگر تو 
در آنجا باشى، دیر یا زود موجش داخل ایران را هم میگیرد. درترکیه یک فضاى اجتماعى وجود دارد که از آن کانال نه تنها بر خود 
فضا در ترکیه، بلکه با نوك محافل کارگرى در ایران نیز تماس برقرار کنیم. من فکر میکنم همانقدر که انتشار ادبیاتمان در ایران 
حیاتى است، در ترکیه هم حیاتى است. باضافه اینکه من فکر میکنم، راستش زیاد منتفى نمیدانم، که جریانى را در عراق درست 
کنیم و با هم در ترکیه به جان دولت ترکیه بیفتیم و شروع به دخالت کنیم. اگر میخواهیم کشور سومى براى دخالت انتخاب کنیم، 
میتوانیم از عراق و ترکیه دخالت داشته باشیم. اما در رابطه با خود ایران، ترکیه نقش اساسى دارد. فعالیت در خارج از ایران، یکى 
خدمت به همین پروسه در داخل خود ایران است که به نظر من کسى نباید فراموش کند. ما از خارج کشور در فضاى داخل ایران 
تأثیر میگذاریم، بر محافل کارگرى تأثیر میگذاریم. نفس ابراز وجود قدرتمند ما در خارج، به داخل ایران میرساند که ما یک حزب 
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جدى هستیم. یا یک حزب مهمى هستیم که باید به حرف ما گوش بدهند، همانطور که به اپوزیسیون ایران حالى میکند که باید 
ما را جدى بگیرد. بنابراین یک بُعد فعالیت ما در خارج، رو به ایران است، در رابطه با مسائل انقالب در ایران، حال چه آکسیون 

علیه جمهورى اسالمى باشد، چه تماس داشتن با محافل ایرانیان و چه کمک به پناهدگان که مترقى باشند. 

یک بخش دیگر فعال شدن در رابطه با جنبشهاى کارگرى در همین کشورهاست به عنوان یک عده آدم صاحب حق آب و ِگل 
و نه به عنوان خارجى. من فکر میکنم در این زمینه، اولویت ما ایجاد یک سازمان یکپارچه، یعنى با چسپندگى داخلى و یکدست 
و بشدت فعال و داراى آکسیون است. یک سازمان افتاده و ُخرد ُخرد و تبعیدى به نظر من حق مطلب را ادا نمیکند. یک سازمان 
تعرضى میخواهیم که چه در رابطه با جنبش کارگرى در خارج و چه در رابطه با ایران بشود دید. باید یک سازمان خیلى اکتیو 
باشد. من فکر میکنم اگر ما یک مقدار همت کنیم. جنبش کارگرى سوئد براى مثال، کنجکاو میشود که این جماعت چه کسانى 
هستند؟ حتما سعى خواهند کرد ادبیاتمان را ترجمه کنند و یا اینکه در مواضع فالن جریان تأثیر بگذاریم. آن چیزى که ما در ایران 
نداریم، یعنى سازمان، فعالیت، آکسیون، سر و صدا، مطرح کردن حزبمان به صورت فعال روزمره، را باید در خارج انجام بدهیم، 
در آینده و حتى یک پله هم بیشتر. در نتیجه باید یک کار بنیادى و ریشه اى در خارج انجام داد و با این همه آدمى که در خارج 
داریم، باید سر و صدایمان خیلى زیاد باشد که همه راجع به حزب کمونیست کارگرى و اقدامات و آکسیونش حرف بزنند. من 
فکر میکنم ما باید به یک درجه جایگاهمان را در میان اپوزیسیون ایران بدست بیاوریم. سلطنت طلبان باید از ما بترسند و بگویند: 
اگر این آلترناتیو و یا اینها ممکن است سر کار بیایند، از همین حاال مجبور بشوند رویمان حساب کنند. رضا پهلوى مثال یک بار 
دیگر مجبور شود بپذیرد که ما با حزب کمونیست کارگرى ائتالف میکنیم. این موقعیت را باید بدست بیاوریم. به عنوان حزب 

کمونیست ایران این موقعیت را داشتیم از دست میدادیم. اما االن اپوزیسیون در خارج بفهمد که یک نیروى دیگرى هست. 

نشریه انترناسیونال، نهادى براى بردن کمونیسم به میان مردم
یک اولویت مهم دیگر ما، من فکر میکنم، نشریه انترناسیونال و کال ادبیات این دوره ماست. این دوره، به نظر من، دوره خیلى 
حرف زدن و حرفهاى اساسى زدن است. ما باید کارى بکنیم که نشریه انترناسیونال یک نشریه خواندنى بشود، که حرفهاى اساسى 
کمونیستى، چه تاکتیکى و چه برنامه اى، را بشود در آن پیدا کرد. یک نشریه معتبر و محترم که بدانند یک نشریه آژیتاسیون یک 
تشکیالت پیش پا افتاده نیست، بلکه حرفهاى یک قطب اپوزیسیون ایران و حرف کمونیستهاى ایران است. انترناسیونال مهم است. 
من فکر میکردم که انترناسیونال نهادى باشد که به یک درجه خودمختارى داشته باشد، مثل خیلى از روزنامه هاى احزاب که قبل از 
اینکه روزنامه آن حزب باشد، به اعتبار خودش یک روزنامه متعبر هم هست و یک عده خواننده خودش را دارد. وقتى این نکات 
را میگوییم، معموال بحث اتوریته و اختیارات، و اینکه نظرات چه کسى را بیان میکند و ارگان کى هست و غیره پیش میآید. من 
فکر میکنم به درجه اى این ریسک را بپذیریم و نشریه را بدهیم بدست درآورندگانش و روى این حساب کنیم که این نشریه متعلق 
به یک حزب سیاسى و یک سنت سیاسى است. آدمها سعى کنند خود را با آن سنت تطبیق بدهند و اگر هم تطبیق ندهند دعوا 
میشود! در این دوره این را بهتر میدانم تا "ارگان مرکزى حزب کمونیست کارگرى" که هر کارى که حزب میکند در آن روزنامه 
سر در میآورد. من فکر میکنم که این شیوه در فرمت و صفحه بندى آن هم تأثیر میگذارد. من فکر میکنم باید نشریه اى باشد که 
در عین خودمختارى، توسط یک عده از کمونیستها از حزب کمونیست ایران، براى اشاعه نظرات حزب کمونیست کارگرى ایران، 
منتشر میشود، به عنوان یک جنبش و در عین حال انعکاس نظرات رسمى حزب. چون هر سیاست و سند رسمى حزب باید در 
آن منعکس شود. اما در عین حال نشریه اى است که محل انعکاس این خط مشى و این جنبش هم هست. با آزادى عمل بیشترى 
در آن میشود حرف زد. این نشریه باید سعى کند که خوانندگان بیشترى داشته باشد، روزنامه پرخواننده اى باشد. در مورد نهاد 
انترناسیونال، به جاى اینکه بگوییم "ارگان مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران"، بگوئیم" نشریه حزب کمونیست کارگرى 
ایران". سیاستهاى حزب را آدمهاى آن نقل میکنند. در وهله اول این ممکن است یک تناقض ایجاد کند. روزنامه حزب کمونیست 
انگلستان در مورد اورکمونیسم مطلبى مینویسد، اما رهبرى حزب میخواهد کار دیگرى بکند. عیبى ندارد بگذارید بر سر ما هم از 
این اتفاقات شیرین بیافتد !یک بحث که در آن یکى حاضر نیست زیر بار دیگرى برود، به نظر من نشان دهنده یک سنت زنده 
است. اگر آن مرکز فکرى و قطب فکرى را ما توانستیم در جامعه مطرح کنیم، این اختالفات در آن مجاز است. اگر نتوانیم، بله هر 
کدام میتواند موجب یک انشعاب و خانه خرابى بشود! اگر ما یک نشریه خواندنى داشته باشیم که نشریه یک عده نویسنده و یک 
عده همکار سوسیالیست باشد که احتماال میتواند آدمهاى مایه دار بیرون را هم به آن جلب کنیم، بدرون خانه هاى مردم برود، کار 
مهمى کرده ایم. هیچ آیه اى نیامده که مردم عادى که ممکن است به فالن خرافه هم احترام بگذارند نتوانند یک نشریه کمونیستى را 
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هم با عالقه بخوانند. و این بستگى به توانمان دارد. انترناسیونال میتواند نشریه اى باشد مساوى با ایران تریبون باضافه کارگر امروز 
و انترناسیونال فعلى که در 83 صفحه، هفته اى یک بار در بیاید. نشریه اى که خبر بدهد، جدول داشته باشد و صفحه ورزشى هم 
داشته باشد. ما نمیتوانیم این کار را بکنیم. میخواهم بگویم که اینطور نیست که گویا فرمولى هست که ما این نوع نشریه را براى 
حزب در نمیآوریم. روزنامه سوسیال دمکراسى دارد این کار را میکند. نشریه ما هم یک نهاد مستقل است، اگر بتواند پولش را 
جور کند، خودش تصمیم میگیرید راجع به فرهنگ هم بنویسد و ضمیمه به آن اضافه میکند و یک مطالب دیگرى را به روزنامه 
اضافه میکند که باعث میشود همه روزنامه هاى دیگر را از میدان بدر کند. این هیچ ایرادى ندارد. من فکر میکنم نمیتوانیم، در نتیجه 
به قالبى که حرفهاى بنیادى مان را در قالب آن مطرح میکنیم، بسنده میکنیم. اما اگر نشریه اى باشد که مطالب گوناگون و از جمله 
اخبار هم در آن باشد، به نظر من تعداد خوانندگانش بیشتر خواهد بود. فعال در این قالب فعلى خواهد بود. اما اگر نشریه یک نهاد 
مستقل باشد، هیچ نیرویى جلودارش نخواهد بود که خودش را پُرفروش و پُرخواننده کند و با هزار و یک راه عقاید اصلى اش را 

اشاعه دهد. منهم فکر میکنم اآلن نمیتوانیم این کار را بکنیم، توان عینى اش را نداریم. 

وظیفه کمک به تشکیل حزب کمونیست کارگرى عراق
یک عرصه دیگر عراق است. من فکر میکنم ما وظیفه داریم و خیلى الزم و حیاتى و مفید است اگر اآلن به تجهیز چپ عراق 
کمک کنیم. واقعیت این است که در رابطه با چپ عراق و با کردستان آن هم، نامه هایى داریم که نشان میدهد که متوجه ما هستند 
و ما را قبول دارند. چپ رادیکال عراق، تمام گروههایش، فکر میکنم بال استثنا، در این ماجراها، اعالم کردند نظرات ما را قبول 
دارند. براى ما نامه نوشته اند و خواسته اند که ما دخالت کنیم و فکرى برایشان بکنیم. این همانطور که رفیق رحمان (حسین زاده) 
گفت مصادف شده است با یک بى وظیفگى عملى و بى وظیفگى سیاسى. یعنى قبول کردن نظرات انترناسیونالیستى و مارکسیستى 
ما، باعث شده که از آن شوراها هم که میتوانستند در آن فعال باشند نسبتا دست بکشند. وقتى نوشته ها و بحثهایشان را میخوانیم 
متوجه یک درجه یائسگى سیاسى- برنامه اى میشویم. که اولین کار ما این است که جلو این روند را بگیریم. چون خیلى به ضرر 
تمام میشود. براى خط ما هم به ضرر تمام میشود. منتها من فکر میکنم این گذراست. این چپى است که از یک انقالب درآمده 
است، گیج است، فعالیتهایى کرده است که به نظر خودش قابل انتقاد است ولى به نظر من در یک تماس نزدیک با ما باید سعى 
کنیم که یک حزب کمونیست کارگرى در عراق شکل بگیرد. حزبى مثل حزب خود ما. اقال دو تا حزب باشد. همینطورى که نگاه 
میکنى، رفقاى خوبى بینشان هست که توانایى رهبرى چنین خط مشى اى را دارند. به نظر من در یک قطعنامه ما باید یک موضع 
و برنامه مثبت در قبال تشکیل حزب کمونیست کارگرى عراق بگیریم، چون اگر ما در آن طرف مرز ایران نیروهاى حزبى مان 
را داشته باشیم، دیگر یک درجه سد و فشار اختناق را شکسته ایم. من فکر میکنم یک نمونه اش این خواهد بود که اگر ما حزب 
کمونیست کارگرى عراق را داشته باشیم، مبارزه مسلحانه مان را بدون سالم و علیک با اتحادیه میهنى و کرنش به جالل طالبانى 
میتوانیم پیش ببریم. من فکر میکنم یک چنین واقعه اى، تشکیل حزب کمونیست کارگرى عراق، حال چه براى حفظ خود و یا 
توزیع نشریاتمان، ما را به درون جهان عرب میبرد، به عنوان یک نیروى مطرح. از اردن و آنطرف تر هر روز به ادبیات ما دسترسى 
خواهند داشت. به حال به نظر من جامعه عراق و بخصوص کردستان عراق را یک محیط مستقل فعالیت خودمان بدانیم و کمک 

کنیم یک چنین جریانى در آن شکل بگیرد. 

فعالیت انترناسیونالیستى

رابطه فعالیت سیاسى با گسترش امکانات مالى

رابطه نهادهاى غیر حزبى با حزب
در مورد فعالیت انترناسیونالیستى و فعالیت در عرصه نظرى گفتم، به نظر من ما باید در رابطه با پیوندهاى بین المللى و همینطور 
دخالت بین المللى در مسائل مارکسیستى باید فعالیت کنیم. اما همه اینها منوط به این است که ما یک مقدار حزب را سر و سامان 
بدهیم. کارهایى هست که باید فکرى برایش بکنیم، مثال پول نداریم، ارگانهایمان را سازمان نداده ایم، روحیه براى دخالت نداریم. 
باید یک دور دیگر براى فعالیت منضبط در چهارچوب حزب را ایجاد کنیم. بعضى رفقایمان هنوز اینجا نیستند، یک عده شان که 
در عراق مانده اند، یک عده شان در ترکیه مانده اند. باید فکرى به حال رفقایى که از یک موضع آواره یا در حال حرکت در عراق 

و ترکیه داریم، بکنیم. اینها اولویت اساسى است. 
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سازمانهایى هستند که امروز محرك ترین نیروهاى ما هستند مثل کارگر امروز، فدراسیون پناهندگان، ایران تریبون باضافه حرکتهایى 
که رفقا در مقیاس محلى ترى انجام میدهند. به نظر من باید از یک مرکزى رابطه را با اینها تحکیم کرد. حتى این نهادها یک شبکه 
هم از فعالین حزب دارند که آن شبکه ها به ابتکار محلى خودشان به این نهادها کمک میکنند. حزب کمونیست کارگرى میتواند 
آگاهانه برنامه اش را در قبال این نهادها تعریف کند و اگر نیریى هم میگذارد، درست اختصاص بدهد و از آن نهادها حسابرسى 

بکند تا بدانیم آن نهادها براى ما چکار میکنند. 

از چیزهایى که میتواند ما را زمین بزند، یکى حزبیت ماست. سازماندهى حزبى ما باید شروع شود و مسئولیتهاى حزبى روشن شود 
و باید در قبال مسئولیتهایى که گرفته میشود جوابگو بود. یکى دیگر وضعیت مالى است. اینها بخصوص میتواند ما را نابود کنند. 
وضع مالى را هم هر با از جیب خود کمک کنیم، نمیشود درست کرد. وضع جیبمان هم تعریفى ندارد! ولى باالخره باید راهى پیدا 
کرد. مثال پروژه هاى انتفاعى را یک استارت بزنیم. منظورم این است که باید مسأله را جدى بگیریم. اکنون حتى دبیر اجرایى حزب 
هم از کسى پولى نمیگیرد. باید کارى کنیم که باألخره دو نفرى را از دنبال نان دویدن معاف کنیم. ولى واقعیت این است که بدون 
بهبود جدى در وضع مالى، کار راکد میماند. هر ایده اى که کسى به نظرش میرسد، حتى اگر خودش میتواند سهمى در راه انداختن 
و عملى کردن ایده داشته باشد، حتما مطرح کند. باید به فکر فعالیتهاى انتفاعى محلى و سراسرى بود . باید دنبال کار سیاسى رفت. 
کار سیاسى همراه با خود امکانات مالى بیشترى را میآورد. نمیدانم هزینه شماره اول انترناسیونال چه شد؟ هر اندازه ما بیشتر به 
سمت مردم عادى برویم که به هر حال دارند زندگیشان را میکنند، حس کنند که ما آدمهاى خوبى هستیم و کارمان برایشان ارزش 
دارد، به درجه اى زیر بغلمان را میگیرند. یک مسأله دیگر حق عضویتهاست. معلوم است سازمانى که عضو بیشترى داشته باشد، 
امکانات مالى اش هم اضافه میشود. یک تبلیغ و ترویج بکنیم که آدمهاى بیشترى به ما بپیوندند. حزب ما نه از نظر رابطه با جامعه 
و نه مناسبات درونى خود هنوز سر جاى خود نیست. به نظرم ما باید بعد از این کنفرانس، یک حزب بشویم. امیدوارم بعد از این 

کنفرانس ما یک حزب جدى بشویم که بتواند از نظر مالى یک تصمیم مرکزى بگیرید. 
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ربودن اوجاالن، علل و پیامدهاى آن 
  

سیاوش مدرسى: با تشکر از وقتى که در اختیار ما گذاشتید، اجازه بدهید با این سؤال آغاز کنم: بنظر شما دستگیرى و در واقع 
ربودن عبداهللا اوجاالن رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه به چه دلیل با چنین واکنشهاى گسترده و متناقضى از طرف مردم کرد 

و دول اروپایى روبرو شده است؟ 
  

منصور حکمت: گستردگى واکنش مردم کرد ابدا تعجب برانگیز نبود. سرعت عمل آنها در براه اندازى یک حرکت سراسرى در 
این مقیاس البته چشمگیر بود. همانطور که گفتید اطالق دستگیرى به این اقدام ابدا موّجه نیست. این یک نمونه زنده آدم ربائى و 
تروریسم دولتى بود و دقیقا همین وجه زمخت و بسیار زورگویانه مساله است که شدت احساسات کردهاى ساکن اروپا را توضیح 
میدهد. اگر اوجاالن در یک عملیات نظامى و رو در رو با ترکیه اسیر شده بود، بنظر من ابعاد عکس العمل خفیف تر میبود. دزدیدن 
اوجاالن سمبل زنده اى شد از بیحقوقى مردم کرد. اوجاالن یک سیاستمدار ناسیونالیست کرد است. اینکه میشود علنا جلوى چشم 
همه در یک تبانى با شرکت دولتهاى غربى رهبر یک حزب سیاسى را دزدید و به دشمنى که حکم اعدامش را داده است تحویل 
داد، بسیار شنیع و تحریک آمیز است. اشخاصى نظیر اوجاالن، با ایدئولوژى اوجاالن و با پایگاه انتخاباتى و دامنه طرفدارانى شاید 
حتى محدودتر از اوجالن، امروز رؤساى دول و رجال سیاسى کشورهاى مرتجع منطقه اند. گناه اوجاالن این است که کرد است، 

شهروند درجه دوم و انکار شده کشورى است که در آن پا به دنیا گذاشته است و فعال کشوردار شدن کردها در بورس نیست. 
  

در مورد واکنش دول غربى مطمئن نیستم برداشت یکسانى داشته باشیم. بنظر من چنین میرسد شما آلمان را مد نظر دارید که 
ظاهرا دارد از فرصت استفاده میکند تا دست و بال مهاجرین را بیشتر ببندد. اما استنباط من این نیست که دولتهاى دیگر از این 
ماجرا خشنودند. واضح است که عکس العمل فورى اینها به خط شدن کنار آمریکا است. اما گمان نمیکنم اقدام ترکیه از حمایت 

فعالى میان دول غربى برخوردار باشد. 
  

سیاوش مدرسى: آدم ربائى سیاسى سابقه طوالنى در مناسبات بین المللى دارد، در هر مورد دول آدم ربا و یا تروریسم دولتى 
اهداف معینى را مد نظر داشته است، در این مورد همگونى سیاست آمریکا و دول اروپائى با دولت ترکیه را چگونه توضیح 

میدهید؟ 
  

منصور حکمت: ترکیه عضو ناتو است. آمریکا و غرب از پایگاه هایش براى پرواز روى عراق استفاده میکنند. ترکیه دوست و متحد دولتهاى 
غربى است. اما لزوما عضو محبوب جامعه دول اروپائى نیست. در نتیجه هم حمایتش میکنند و هم فاصله خود را با آن حفظ میکنند. من 
تصور نمیکنم دول اروپائى در خفا از این آدم ربائى خشنود باشند. ترکیه و آمریکا اینها را جلوى عمل انجام شده گذاشتند و اینها هم فعال 
چاره اى جز تائید ندارند. اما این اقدام رابطه دول اروپائى با ترکیه را شکننده تر میکند، بخصوص اگر اوجاالن را به اعدام محکوم کنند. 

  
سیاوش مدرسى: سیاست دوگانه دولت آمریکا نسبت به مساله کرد در کردستان عراق و ترکیه چگونه قابل توضیح است و اساسا 
کمک آمریکا به ربودن اوجاالن چه تاثیرى بر نقشه هاى آمریکا در کردستان عراق خواهد داشت؟ آیا انتخابات قریب الوقوع 
در کردستان عراق و رسمیت دادن به دولت خودمختار کرد در شمال عراق با سرکوب مبارزات ملى در کردستان ترکیه منافات 

ندارد؟ 
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منصور حکمت: براى آنها که معلوم است منافات ندارد. عامل تعیین کننده در این میان رابطه آمریکا با دولتهاى عراق و ترکیه 
است. نقطه عزیمت آمریکا مساله کرد نیست. انتخابات در کردستان عراق، البته اگر سر بگیرد و به چیزى منجر بشود، انعکاسى از 
تصمیم آمریکا براى حفظ فشار بر رژیم عراق است و نه لطف نویافته آمریکا به حقوق مدنى مردم کردستان. حمایت از سرکوب 
در جنوب ترکیه هم انعکاس دوستى استراتژیکى آمریکا با ترکیه است. بنظر من دزدیدن اوجاالن به خودى خود تغییرى در سیاست 
آمریکا در کردستان عراق نمیدهد. همانطور که گفتم نقطه عزیمت آمریکا مساله کرد یا حقوق مردم کردستان نیست. ماجراى 
اوجاالن، تنها به این اعتبار ممکن است اوضاع را عوض کند که تاثیراتى بر روندهاى سیاسى در میان مردم کردستان عراق و 
ترکیه و همینطور مهاجرین کرد در غرب بگذارد. هر تغییرى در سیاست غرب و آمریکا نسبت به مساله کرد، تنها میتواند ناشى از 
فشارى باشد که جنبشهاى سیاسى در کردستان عراق و ترکیه بر غرب میگذارند. بنظر من این فشار تا این لحظه ناچیز بوده است. 
ناسیونالیسم کرد، که در فضاى سیاسى کردستان عراق و ترکیه دست باال دارد، یک جنبش متحجر، اخته و فاقد هرگونه جاه طلبى 
سیاسى است. تفکر حاکم بر سران ناسیونالیسم کرد اساسا نئوکولونیال است. دنبال تیولدارى کردستان بعنوان یک سرزمین هستند 
و نه ایجاد یک جامعه مدنى، یک کشور. این تیول را هم از هر کس بتواند بدهد، حاضرند بگیرند. اگر مهر و امضاء دست صدام 
حسین باشد به آنسو کرنش میکنند، اگر دست آمریکا باشد به آنسو. مشکل تاریخى مردم کردستان اینست که تحول سیاسى-  
حزبى این جامعه از تحول مدنى-  فکرى آن عقب مانده است. مردمى متمدن، امروزى و فهیم، اسیر ناسیونالیسمى عشیره اى اند 
که دنبالچه دول ستمگر منطقه است و جلوى رشد سیاسى و ایجاد ساختارهاى نوین مبارزه براى آزادى و برابرى را با خشونت 

گرفته است. چاره کار رشد سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى در کردستان است. 
  

سیاوش مدرسى: زمزمه هاى تعدیل سیاست دولت ترکیه در قبال مساله کرد بعد از این ضربه به پ.ك.ك باال گرفته است، تا چه 
حد میتوان این پروسه را غیر قابل اجتناب ارزیابى کرد؟ 

  
منصور حکمت: نه تنها ابدا نباید غیر قابل اجتناب تصور کرد، بلکه اصال باید در وجود زمینه هاى مادى براى آن تردید کرد. مشکل 
ترکیه پ.ك.ك نیست، شووینیسم ترك است که باعث و بانى مساله کرد در این کشور است. ممکن است دولت ترکیه، بخصوص 
اگر بتواند اوجاالن را وادار کند که فراخوان تسلیم به سازمانش بدهد، خود را در موقعیتى ببیند که نوعى سیاست تحبیب مردم کرد 
را در کنار سرکوب پ.ك.ك عملى و مطلوب تلقى کند. اما این چرخشى بنیادى و استراتژیکى نخواهد بود. من نشانى از تغییر 

روش دولت ترکیه، یا غرب، یا آمریکا بطور اخص، در قبال مساله کرد نمیبینم. 
   

سیاوش مدرسى: در روزهاى اخیر شاهد مبارزات خونین و گسترده اى در شهرهاى کردستان ایران بوده ایم، مبارزاتى که بعضا به استقرار 
حکومت نظامى منجر شده. مطالبات و شعارهاى این مبارزات متفاوت بوده اند، بعضا در دفاع از اوجاالن و بعضا بطور مستقیم علیه دولت 
جمهورى اسالمى. بنظر شما دستگیرى اوجاالن تا چه میزان عامل تشدید کننده این مبارزات بوده است؟ آیا همزمانى مبارزات مردم کرد زبان 
در استانبول و سنندج و مهاباد و سلیمانیه و تشکیل دولت خودمختار کرد در شمال عراق بعد تازه اى به مساله کرد در منطقه نخواهد داد؟ 

   
منصور حکمت: فعال به دولت خودمختار در شمال عراق دل نبندید. حتى اگر چنین دولتى تشکیل شود، هنوز نقش ابزارى در 
محدوده اعمال فشار غرب به عراق خواهد داشت. دولت خودمختار در کردستان عراق وقتى یک مقوله جدى میشود که تکلیف 
حق حاکمیت خود عراق، که خودمختارى کردستان مشتقى از آن است، روشن شده باشد. بعبارت دیگر تا وقتى تکلیف عراق 
معلوم نباشد، خودمختارى کردستان عراق هم پدیده اى گذرا و تاکتیکى خواهد بود. اگر بحث بر سر تشکیل یک کشور مستقل 
در کردستان عراق و جدا شدن سرنوشت آن از رابطه غرب و دولت صدام حسین بود، بنظر من ما با یک تحول تاریخى روبرو 
میبودیم. اما روشن است که چنین بحثى در کار نیست. البته این به این معنى نیست که باید به پروژه دولت خودمختار در کردستان 
عراق با بیتفاوتى و سردى و یا با مخالفت برخورد کرد. ممکن است کمونیسم کارگرى در عراق در این پروسه حتى شرکت کند. 

اما باید محدودیتها و خصلت گذراى آن را شناخت و درست مانند دیگران آن را ابزارى براى نیل به اهدافى مهمتر دید. 
   

اعتراض در مورد مساله اوجاالن فى الحال فروکش کرده است. در خود ایران این ماجرا اساسا بهانه اى شد که مردم علیه رژیم 
اسالمى به میدان بیایند و مساله اوجاالن عمال تحت الشعاع قرار گرفت. روشن است این موج اعتراضات پیرامون ماجراى اوجاالن 
شکل گرفت و همزمانى و گستردگى اعتراضات هم به همین دلیل بود. اما مساله مهم تر پشت این جنب و جوش، مساله تاریخى 
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کرد است و اساس آن هم ستمى است که بر مردم کرد در کشورهاى مختلف میرود. 
   

سیاوش مدرسى: از نظر شما سیاست اصولى در قبال مساله کرد چیست؟ 
   

منصور حکمت: چند کشورى بودن مساله کرد، و همینطور تنوع زبانى در درون خود مردم کردستان خصلت بسیار پیچیده اى به 
مساله داده است. پاسخ اصولى از نقطه نظر من بعنوان یک کمونیست، انقالب کارگرى در منطقه و ختم هر نوع تبعیض، از جمله 
تبعیض ملى و قومى است. وقتى انسانها آنقدر آزاد باشند که هر کس بعنوان خودش، بعنوان انسانى با هویت و مشخصات فردى 
خویش، معتبر و محترم باشد، دیگر مردم نیازى نخواهند داشت تا براى احساس امنیت و حرمت براى خود هویتهاى ملى و مذهبى 
و نژادى و قومى بتراشند. پاسخ اصولى به ستم و تبعیض، کمونیسم است. اما در غیاب چنین پاسخى، هنوز میتوان به شرایطى به 
مراتب انسانى تر و عادالنه تر از امروز دست یافت. بنظر من ابعاد مساله کرد چنان است که الاقل در سه کشور ترکیه و عراق و 
ایران باید مردمى که خود را کرد میدانند این حق را داشته باشند که در رفراندمهایى آزاد، درباره جدائى یا ماندن با این کشورها 
تصمیم بگیرند. من چند سال پیش در نوشته اى راجع به کردستان عراق مشخصا از تشکیل یک کشور مستقل در کردستان عراق 
دفاع کرده ام. واقعیت این است که ناسیونالیسم کرد و سلطه سازمانهاى ناسیونالیست و بعضا حتى عشیرتى، بر زندگى سیاسى 
مردم کردستان، محصول جبرى ستم ملى است. بنظر من در یک کشور مستقل در کردستان عراق، سازمانهایى نظیر اتحادیه میهنى 
و حزب دمکرات بارزانى، بسرعت منزوى میشوند و احزاب سیاسى مدرن و بخصوص احزاب و سازمانهاى چپ و کارگرى به 
جلوى صحنه سیاسى خواهند آمد. میداندارى طالبانى ها و بارزانى ها، محصول تبعى و فرعى و جبرى رژیم هاى مرتجع این 

کشورهاست. 
   

سیاوش مدرسى: با تشکر از شما و به امید گفتگوهاى آتى. 
پوشه شماره 4  - آوریل  1999، اردیبهشت 1378
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برخورد نشریه ایران تریبون به احزاب چپ 

به: رفیق اصغر کریمى دبیر اجرایى حزب 
موضوع: برخورد نشریه ایران تریبون به احزاب چپ 

  
یادداشت فراخوان کمک مالى ایران تریبون شماره 28، تحت عنوان "ادامه انتشار ایران تریبون متکى به همت شماست!"، براى من 
جدا مایه تأسف بود. اول، به دلیل لیچارى که این نوشته بیخود و بیجهت بار چپ و سازمانهاى چپ، از جمله تلویحا حزب ما، 
میکند. و دوم، و شاید مهمتر، جایگاهى که منطق مستتر در این نوشته براى ایران تریبون در صحنه جامعه جستجو میکند. اجازه 

میخواهم توضیح کوتاهى راجع به این دو جنبه بدهم و بعد پیشنهادات عملى اى را در رابطه با نشریه ایران تریبون مطرح کنم. 
 

1-  نمیدانم از کِى سّکه دفاع از انسانیت و دنیاى بهتر به نام ایران تریبون زده شده و سازمانهاى چپ بداقبالى که اسمشان در 
لیست پستى نامه مربوطه ایران تریبون بوده به کسانى تبدیل شده اند که باید برادرى و "صداقت"شان را، آنهم از طریق حساب 
بانکى ایران تریبون، در محضر این نشریه اثبات کنند. نمیدانم چه چیز به نشریه ایران تریبون حق میدهد که آرمانخواهى انسانى و 
ترقى خواهى احزاب چپ را به یک "ادعا"، آنهم فقط "در فضاى سیاسى و اجتماعى ایران"، تقلیل بدهد و به ِصرف عدم ارائه فیش 
بانکى از طرف آنها دو سطر بعد تلویحا همین "ادعا" را هم توخالى اعالم بفرماید. به عنوان یک عضو از اعضاء حزب کمونیست 
کارگرى، و به عنوان یک کمونیست که از چندى قبل از انتشار ایران تریبون به خاصیت یک دنیاى بهتر براى آدمیزاد پى برده بودم، 
این لحن و این خصلت نمایى از چپ متشکل توسط نشریه ایران تریبون را شدیدا برخورنده و نافى حقیقت میدانم. فکر میکنم 

باید خواست ایران تریبون رسما، همانجا و با همان حروف این برخورد خود را پس بگیرد. 
 

2-  این تازه سطح فرمال مسأله است. مطلب ایران تریبون یک طرز تلقى و یک زاویه نگرش معین به آینده این نشریه را منعکس 
میکند که چندان دلچسب نیست. ایران تریبون خود را یک نشریه "متفاوت" مینامد. من خواننده ثابت این نشریه و لذا ناظر صالحى 
براى تشخیص این تفاوت نیستم. اما مسیرى که این نشریه در تالش براى بقاء اقتصادى جلوى خود میگذارد هیچ چیز متفاوتى 
در بر ندارد. برعکس این یک مسیر کوفته و پاخورده است. این اولین نمونه اقدام کانون هایى از نویسندگان و مفسرین چپ براى 
راه انداختن روزنامه "متفاوت" و آلترناتیو نیست. همه تالشهاى پیشین هم دیر یا زود به سد موانع اقتصادى برخورده اند. یکى 
از راههاى کالسیک خروج از این وضعیت، که یادداشت ایران تریبون خواهى نخواهى پیشنهاد میکند، زدن لبه هاى تیز "تفاوت" 
مربوطه و تبدیل شدن به پالتفرمى براى انتقاد "وزین و مسئوالنه" در جامعه است. این نوع ژورنالیسم باید قبل از هر چیز تکلیف 
خود را با "شلوغکارى" و "شعار دادن"هاى احزاب چپ افراطى روشن کند و مطمئن شود که کسى آن را با تشکل چپ افراطى و با 
نگرش و برنامه و زبان چپ افراطى تداعى نمیکند. متلک گفتن به چپ افراطى متشکل، اسم نبردن از آن، مچ گیرى از آن و سطحى 
و حاشیه اى و بى نفوذ قلمداد کردن آن، همه جزو بامبولهاى آشناى ژورنالیسمى است که میخواهد خود را به آن" چپى" در جامعه 
متکى کند که دستش به دهانش میرسد. یعنى تحصیل کردگان باوجدان طبقه حاکم، روشنفکران و دانشگاهیان، سوسیالیستهاى 
سابق و مقام گرفته و به جایى رسیده. میشود به بستر رسمى "تفاوت نهادى شده" در جامعه سرمایه دارى پیوست، احترام پیدا کرد 
و دخل و خرج را هم میزان کرد. دهها نشریه، تروپ هنرى، دانشکده، شاعر، نویسنده، هنرپیشه و فیلمساز تا همین امروز خود را 
به عنوان قطبها و سخنگویان "تفاوت" در جامعه شناسانده اند و وضعشان هم بد نیست. وجه مشترك این چپ، اما، فاصله صریح 
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و روشنى است که آگاهانه میان خود و احزاب چپ افراطى میگذارند. در این قطب و در مسیر پیوستن به این قطب است که کلمه 
"مستقل" ارج و قرب پیدا میکند. دوست دارم بدانم وقتى ایران تریبون صفت مستقل را جزو فضائل خودش میشمارد، منظورش 

استقالل از کیست. از دولت؟ گمان نمیکنم. 
 

شاید کل مساله مهم نباشد. شاید منظور این نبوده. خواننده هاى دیگر این حساسیت را بخرج نداده باشند. شاید تیراژ ایران تریبون 
هنوز کمتر از آن باشد که این نوشته آسیب خاصى به چپ رسانده باشد. ممکن است. اما به همان درجه که ایران تریبون در 
نوشته اش خود را مهم و باارزش و قابل حمایت اعالم میکند، به همان درجه هم ما باید مساله را جدى بگیریم. نشریه اى که 

انتشارش معجزه توصیف میشود، از ریل خارج شدن و به چپ نیش زدنش را هم باید مهم و قابل تعمق تلقى کرد. 

از اینرو پیشنهاد میکنم: 

1-  رفقاى ما به عنوان خواننده نشریه و از آن مهمتر به عنوان کارکنان و همکاران نشریه از مسئولین آن بخواهند خود 
ایران تریبون رسما این برخورد ناروا به چپ را در نشریه پس بگیرد. 

  
2-  حزب کمونیست کارگرى (و رفقاى حزبى در ایران تریبون) خواهان این شوند که منشور اهداف و اصول نشریه 
در طى مدت معینى تدوین و منتشر شود. باید روشن باشد که این نشریه جایگاه خود را در جامعه و در رابطه با چپ 
سیاست  است،  خود قائل  براى  وظیفه اى  چه  میشود،  مبنایى منتشر  چه  بر  میبیند،  چگونه  کارگر  و طبقه  کمونیسم  و 
تحریریه آن و سردبیر و ترکیب تحریریه آن بر مبناى چه مکانیسمى تعیین میشود، کارکنان آن چه سهمى و مسئولیتى در 
خط مشى و مفاد نشریه دارند و غیره. در غیاب چنین منشورى و یا در صورتى که مفاد آن با اهداف و اصول کمونیستى 

ما خوانایى نداشته باشد، به نظر من باید رسما حمایت خود را از این نشریه برداریم. 
  

در حاشیه یک نکته را اضافه کنم. به نظر من انتشار ایران تریبون یک تالش ارزنده و مهم است. ما باید از این اقدام و از این نشریه 
حمایت کنیم. حرف من ابدا به معناى بیتفاوتى نسبت به ایران تریبون و یا کم ارزش کردن آن نیست. اما ایران تریبونى که ما از 
آن حمایت میکنیم یک عنوان و یک بنگاه نیست. یک پروژه سیاسى معین است. و هر جا این پروژه بخواهد به سمت دیگرى 

بچرخد، دقیقا به خاطر اهمیتى که براى حرکت اولیه قائل بوده ایم باید مقاومت کنیم. 

24ر10ر1992 ( 15 آبان 1371)

رونوشت: نشریه ایران تریبون جهت اطالع 
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به کمیته اجرایى حزب کمونیست کارگرى 

یادآورى موازین دوره انتقالى -  در پاسخ به نامه اعتراضى ك.م.حکا(کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران)
  

رفیق اصغر کریمى 
  

از آنجا که در نامه اعتراضى حزب کمونیست ایران در چند مورد به مکالمات و توافقات من و ابراهیم علیزاده اشاره شده الزم 
میدانم این یادداشت را براى روشن شدن مساله از نظر فاکت در اختیار کمیته اجرایى بگذارم. پیشنهاد میکنم رونوشت آن به حزب 

کمونیست هم داده شود و در صورت چاپ علنى اعتراضیه و پاسخ آن، ضمیمه آنها چاپ شود. 
  

کال ابراهیم علیزاده در دو نوبت با من در مورد تکلیف اسناد حزبى پس از جدایى صحبت کرد. نوبت اول بعد از پلنوم بیستم و 
در مقطع تنظیم و امضاء توافقنامه دوره انتقالى بود. در این جلسه رضا مقدم هم حضور داشت. در بحث امنیت ایشان خواستند که 
دو طرف از علنى کردن اسنادى که جنبه امنیتى دارد خوددارى کنند (که خود همین دال بر این حقیقت است که نفس باقى ماندن 
اسناد نزد ما پذیرفته شده بوده و ابدا مورد سؤال و مورد اعتراض ایشان نبوده است.) پرسیدم منظور چه اسنادى است. گفتند مثال 
اسناد تماسهاى ما با نیروهاى منطقه (و نه آنطور که در اعتراضیه امروزشان آمده مقاالت سیاسى و یا مباحثات مربوط به منطقه). 
در پاسخ گفتم که چنین فرمولى تفسیربردار است. کما اینکه،( و این را به عنوان مثال براى ایشان گفتم) قصد دارم با توجه به 
تحریک ملى که علیه من شده و میشود نوشته داخلى ام در نقد ك.ر وقت کومه له بر سر تبیین جنگ با حزب دمکرات را چاپ کنم. 
ایشان مخالفتى با این حرف من نکردند. صحبت دیگرى در این مورد نشد. توافق شد که اوال، نویسندگان مقاالت و ادبیات حزب 
کمونیست، حتى اگر از حزب خارج شوند در آینده حق تجدید چاپ آثار خود به اسم خود را دارند و ثانیا، اسرار و اطالعات 
و اسنادى که مشخصا امنیت و ادامه کارى دو جریان و فعالین آنها را مورد مخاطره قرار دهند محفوظ بمانند. کامال روشن است 
که اوال، اشاره سند مورد توافق به اسناد حاوى اطالعات امنیتى است و ثانیا، این مالحظه اى است که هر یک از دو طرف باید به 
تشخیص خود هنگام چاپ اسناد دوره فعالیت مشترك مد نظر بگیرند. این توافق به این ترتیب برعکس ادعاى نویسنده نامه کمیته 
مرکزى حزب کمونیست مجاز بودن چاپ اسناد داخلى آن دوره حزب کمونیست را توسط هر دو طرف مورد تأیید قرار میدهد. 
هدف توافق ابراهیم علیزاده و من نه سانسور حقایق تاریخ سیاسى حزب، بلکه تنظیم ضوابطى براى انتشار آنها بوده است و این 

به روشنى از متن توافقنامه پیداست. 

نوبت دوم بالفاصله پس از خروج ما از جلسه پلنوم بیست و یکم در همان محل پلنوم با حضور ایرج آذرین بود. ایشان خواستند 
که ما ترتیبى بدهیم که اگر کسى اسنادى در اختیار دارد برگردانده شود. در پاسخ من گفتم که خروج ما فردى است و من مسئول 
جمع آورى اسناد از کسانى که بعدا شاید به حزب ما بپیوندند نیستم. اسنادى که شخصا در اختیار دارم اسناد یک دوره مهم در 
زندگى سیاسى من است و طبعا آنها را نگهمیدارم. ایرج آذرین اضافه کرد که از نظر او این حق نه فقط شامل اسنادى که به قلم 
خود ماست بلکه شامل همه اسنادى که براى همه ما فرستاده شده و حیات سیاسى ما و حزب ما را منعکس میکند میشود و مشعل 
)نشریه داخلى کومه له) را مثال زد. به ایشان پیشنهاد کردیم که مانند همه موارد خروج افراد از حزب به هر کس که از عضویت 
استعفا میکند نامه بنویسند و اسناد را مطالبه کنند تا هر کس جواب خودش را به ایشان بدهد. ایشان گفتند بسیار خوب و فکر 
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درستى است. 

خارج از این دو نوبت نه صحبت و نه توافقى که من یک طرف آن بوده باشم در مورد سرنوشت اسناد نشده است. به عنوان 
دفتر سیاسى سابق حزب ما تمام اموال دفتر مرکزى و اسناد آرشیو کمیته مرکزى را در یک قرار رسمى تحویل نمایندگان حزب 
کمونیست دادیم. کل اسناد حزب کمونیست که رسما توسط کمیته مرکزى آرشیو و نگهدارى میشد تحویل داده شده است. واضح 
است که این شامل نسخه هاى دیگرى از همان اسناد نمیشود که از قبل و بنا به تصمیم تشکیالت نزد رفقا مختلف، که لزوما همه 

به حزب کمونیست کارگرى نپیوستند، بوده است. 

19ر10ر1993 ( 10 آبان 1372)
درباره فدراسیون، پناهندگان، مهاجرین

ثریاى عزیز 
با سالم و احوالپرسى هاى فراوان 

متن سخنرانى ات را گرفتم. خوشحالم که باالخره -  در ضمن به امالى صحیح" باالخره" دقت کن -  در جهتى که قرار بود 
حرکت تان را شروع کرده اید. سخنرانى ات خیلى خوب بود. اما بنظر من چند اشکال و بعضا اشتباه مهم در آن بحثها هست. 

1-  این که عصر پناهندگى سیاسى در باال سر آمده و فضایى که توازن قواى دوران جنگ سرد براى شما فراهم میکرد اکنون از بین 
رفته، درست نیست. بخش اعظم عمر فدراسیون در همین دوران بوده و استنتاج وظایف رهبرى جدید فدراسیون از این واقعیت 
جهانى چندان موّجه بنظر نمیرسد. کنوانسیون ژنو و جنگ سرد و پناهندگى بیشتر مطرح شده و در خود غرب مشروعیت هم پیدا 
کرده. سازمان ملل هر روز دارد از پناهندگان و نیازهایشان حرف میزند. آنچه براى شما عوض شده این است که موج پناهندگى 
سیاسى ایرانیان به اروپا فروکش کرده و محیط کار فدراسیون بیش از پیش به "ایرانى االصل"هایى ختم میشود که اوضاع اقامتى و 
پاسپورتى شان هم دارد قوام میگیرد. اگر فدراسیون شوراهاى پناهندگان ایرانى مشکل هویتى پیدا میکند علتش این است و نه پایان 
جنگ سرد. اگر شما سازمان پناهندگان افغانى و رواندایى و هنگ کنگى بودید کارتان تازه داشت شروع میشد، با همه البى ایسم و 

تالش براى جلب توجه "باال" به مسأله. 

2-  به طریق اولى بحث "غیرقانونى" شدن فعالیت حول پناهندگى در غرب غلط است. اوال اصال صحبتى از غیرقانونى شدن 
نیست. این تِرم بکلى بنظر من بیجاست. بین پول دولتى به این نهادها ندادن -  که خود جاى بحث دارد -  و غیرقانونى بودنشان 
یک دنیا راه هست که طى نشده و بنظر من در اروپاى غربى به این سادگى قابل طى شدن هم نیست. بنظر من براى اثبات ضرورت 
پیشین  رهبرى  رفقاى  است.  مقدور  هم  خیلى  البى ایستى  کار  نیست.  عینى  اوضاع  در  غلّو  به  البى ایستى لزومى  فعالیت  کاهش 
بخوبى این عرصه را تا روز آخر سازمان داده بودند. سؤال این است که خود شما فکر میکنید باید چه وزنه اى در کل حرکت تان 
به این عرصه بدهید. کاهش کار البى ایستى یک تصمیم آگاهانه و ارادى است و نه یک عکس العمل به شرایط بیرون. نقطه مقابل 

البى ایسم، غیرقانونى بودن نیست، فعالیت از پایین است، که خیلى هم قانونى است. 

3-  در همین رابطه این استنتاج که بنابراین منابع کمک مالى "دولتى" به همبستگى -  منظور کمک نهادهاى رسمى است -  ته 
کشیده است و این منبع میخشکد درست نیست. حتى اگر حجم این منابع کم شده باشد، هنوز این به معنى این نیست که کمکهاى 
دریافتى فدراسیون هم باید کاهش پیدا کند. این یک نمونه اشتباه گرفتن شرایط ماکرو با اوضاع میکرو است. حتى در اوج رشد 
بیکارى یک عده کار پیدا میکنند. وسط اپیدمى طاعون و کاهش جمعیت یک عده به دنیا میآیند. در اوج افت درآمد ملى، درآمد 
یک عده باال میرود. حرف شما درست میبود اگر فدراسیون واقعا کل ظرفیت کمک را به خدمت گرفته بود. اما میدانیم چنین نیست. 

ممکن است بودجه نهادها براى این کمکها نصف شده باشد، اما سهم فدراسیون بتواند چندین برابر بشود. 

4-  بحث ما این نیست که ایجاد سازمان مهاجرین براى ما" موضوعیت ندارد". نقد تو از این بحث خیلى ضعیف است. بحث 
این است که ایجاد سازمان مهاجرین ارتجاعى است. این یعنى ابقاء هویّت ملى براى کسانى که از ایران آمده اند و اقلیت تراشى 
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عقب مانده براى جامعه. ما با این کار با حرارت تمام مخالفیم. کسى که مهاجرت کرده عضو کشور جدید است و باید در اتحادیه ها 
و سازمانهاى حزبى و غیره همان کشور هم کنار سایر مردم متشکل شود. ایجاد اتحادیه ایرانیان کار ما نیست. پناهنده یک موقعیت 
پروبلماتیک دارد که پاى منافع و حقوق انسانى خاصى را به میان میکشد. مهاجر چنین نیست. ماهویت مشترك جمعى اى براى 
مهاجرین قائل نیستیم که بخواهیم به این عنوان سازمانشان بدهیم. اضافه شدن این کلمه به اسم فدراسیون یک اشتباه جدى بوده 
است. اگر مهاجرى که از ایران رفته است به حکم سابقه و موقعیتش نسبت به اوضاع ایران و مردمش حساس است، این به ما یک 
محیط فعالیت و بسیج میدهد و نه یک قشر جدید براى سازمانیابى. "جامعه ایرانیان مهاجر"! را باید با یک َوقّه نمک قورت داد. 

این مقوالت را نباید پذیرفت. باید تغییر داد. 

5-  نگاه کردن غیرطبقاتى و صنفى به مقوله مهاجر و پناهنده ایرانى جاهاى دیگر هم در متن هست. "مقاالتى که بتواند پناهنده 
و مهاجر ایرانى را از استیصالى که ژورنالیسم رسمى به آن دامن میزند بیرون بکشد و افق مبارزاتى روشنى را پیش پا بگذارد" 
-  اینجا پناهنده و مهاجر ایرانى به طبقه کارگر ثانى تبدیل شده که گویا اگر ژورنالیستها از ُگرده اش پایین بیایند میتواند مبارزه 
راستینش را بکند. "جریانات ملى فدراسیون را نهادى (ببینند و بشناسند) که به عنصر پیشرو و نماینده اعتراض پناهنده و مهاجر 
ایرانى تبدیل شده است" ."اعتراض مهاجر ایرانى" چیست که ما باید نماینده اش باشیم؟ این فرمولبندى ها خیلى غلط است. یک 
کمپین رادیکال و سوسیالیست میخواهد براى امر و اعتراض خودش از این محیطها نیرو جمع کند و انتقاد و اعتراض خودش به 
جامعه را به کالم بخش هر چه وسیعترى از اینها تبدیل کند و نه برعکس. تازه مگر خودت نگفته اى که این یک کمپین است و 

نه سازمان نماینده و متشکل کننده اعضایش؟ 

6-  بنظر من در عین اینکه مقاله گویاست و بخصوص در آخر وقتى سبک کار آتى را توضیح میدهد خیلى قوى است، هنوز 
الزم است که اساس این روش بصورت چند تز روشن و شّفاف و قابل رد و قبول بیان شود. نمیشود یک سخنرانى را مبناى یک 
چرخش مهم و یک سیاست دوره اى قرار دارد. باید تزهاى روشن و معدودى داشت که برى از تهییج و توضیح اضافه و بدون 

تالش براى تفهیم مسأله به ُخرد و کالن، فشرده اصل مسأله را بیان میکند. 

7-  در حاشیه. باید مواظب بود مثال سبک کارى از فعالیت کمپینى گرین پیس حمل بر تأیید اهداف و روشهاى این سازمان 
خاص، و نه امر محیط زیست بطور کلى، نشود. این جریان تندرو و تک مشغله اى است که بعضا گیاهان و ماهیان را بیشتر از انسان 

عزیز میدارد و کًال خودش را به مسأله ارتزاق آدمیزاد نمیزند. دفاع از ماهى در مقابل ماهیگیر بنظر من حدود و ثغورى دارد. 

در مجموع جهتگیرى درستى است و بحث خوبى ارائه شده. اما مواظب نقصهایى که گفتم باش. خطرى که شما را تهدید میکند 
این است که، با بحث دوره پناهندگى سیاسى سرآمده، غیرقانونى شده ایم، پایان البى ایسم و دیگر پول نمیدهند، خودمان را باید 
جمع کنیم، و نظیر اینها، قد و قامت یک سازمان آژیتاسیونى ِصرف را بخودتان بگیرید. بنظر من باید البى ایسم را به نفع بسیج نیرو 
از پایین تعدیل کرد، اما رابطه با نهادها و غیره باید با تمام قوا دنبال شود. بگذارید ما را سازمانى ببینند که آدمها را به خیابان میآورد 
و خود آنها وادار میکند با ما سیاست البى ایستى در پیش بگیرند. بنظر من صدور اطالعیه از باال و خطاب به سران جامعه بورژوایى 
نباید قطع شود، اعالم آمادگى براى شرکت در دخالت از باال در امور پناهندگى نباید قطع شود. در رابطه با پناهندگان ایرانى ما 
باید از یک نهاد "خادم" به یک نهاد "حامى" تبدیل بشویم. ما نمیتوانیم مشکل همه را شخصى حل کنیم. هیچکس نمیتواند. اما 
ما میتوانیم بلندگوى حق طلبى مردم باشیم و راه و چاه بهبود وضعیتشان را نشانشان بدهیم و دستشان را در دست کسانى بگذاریم 

که امکان مادى بیشترى دارند. 

موفق باشید. ممنون میشوم اگر من را در جریان بگذارى. بعنوان مشاور همیشه در خدمت هستم. 

با امضاء نادر  نوشته شده است

15 نوامبر (1996 (   8 آذر 1375)

اصل نامه عنوان ندارد. سال در تاریخ زیر اصل نامه ذکر نشده است. 
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آیا میتوان بحث کادرهاى حزب را کنترل کرد؟( نامه )

رفقاى عزیز 
با سالم گرم و آرزوى روزهاى شاد و سال تازه اى شاد و خوب براى شما. 

در مورد بحثى که میان رفقا اسد و على با طبرزدى و دانشجوى دانشگاه صنعتى جریان دارد، خواهان نوعى نظارت و کنترل 
شده اید. خواستم نکاتى را در این زمینه توضیح بدهم: 

1-  راستش من هم فکر میکنم در این مبحث معین که دو نفر شروع کرده اند و دارند ادامه میدهند، چندان جالب نیست توسط 
رفقاى دیگر شلوغ شود و یا لحنى که رفقا انتخاب کرده اند با لحن مثال تند رفقاى دیگرى تغییر مسیر دهد. حتى موقعى که مثال 
یک سخنران بحثى را معرفى میکند تا آخر فضا را هم نگه میدارد و دیگر رفقاى حاضر در سالن سخنرانى، على القاعده انتظار 
دارند که خود سخنران به سؤاالت و اظهار نظرات جواب دهد و حداکثر به ذکر نکاتى بسنده کنند و امکان را کماکان به سخنران 
بدهند که لحن و فضا و چهارچوب بحث را تعیین و هدایت کند. اما اینترنت پدیده متفاوتى است. اینجا چنین حقوقى تعریف 

نشده است. 

2-  اما چگونه میتوان بحث را کنترل کرد؟ آیا میتوان و درست است به همه ابالغ کنیم که دخالت نکنند؟ اصال در یک حزب 
بزرگ، آیا امکان کنترل بر مباحثات و پلمیکهاى علنى وجود دارد؟ آیا میتوان حتى از نظر فنى به همه طرفداران حزب که از ایران و 
اروپا و آمریکا ممکن است شروع به دخالت در این بحث کنند، اطالع داد؟ حتى اگر بتوانیم به همه اطالع دهیم، آیا این بدآموزى 
ایجاد نمیکند که کى و در چه مباحثى دخالت کند و در چه مباحثى دخالت نکند؟ آیا میتوان فرمول درستى براى این کار پیدا کرد؟ 
یک نقطه قوت ما این است که در مباحث علنى تعداد زیادى از کادرهاى حزب بموقع دخالت کرده اند، ممکن است شما موضع 
بعضى را نپسندید و موضع بعضى را عالى ارزیابى کنید، اما نفس اینکه در این حزب تعداد زیادى هستند که میتوانند در مباحث 

دخالت کنند، این نقطه قوت ما است. بحث مربوط به عبداهللا مهتدى یک نمونه خیلى خوب این مسأله بود. 

بعالوه چرا، آیا اگر رفقاى دیگرى بحث خوبى ارائه کردند باید گفت دست نگه دارید؟ این بحث بویژه به سازمان جوانان هم 
مربوط است آیا باید گفت دخات نکنید؟ اگر کسى نظر متفاوتى داشته باشد چى؟ 

3-  کنترل این بحث از طریق روزنه دیگر اصال مناسب و حتى عملى نیست. رفیقى که مطلبى مینویسد ممکن است همزمان 
براى 5 سایت بفرستد. آیا روزنه از درج آن خوددارى میکند و بقیه سایتها آن را درج میکنند و بعد روزنه کهنه آن مباحث را درج 
میکند؟ بعالوه آیا روزنه مرجع درستى براى این کار است و تشخیص اینکه کدام بحث را درج کند، کدام را نکند باید به عهده 
روزنه باشد؟ روزنه قاعدتا یک سایت است که مطالب را میگیرد و اگر اتهامات شخصى نامناسب و فحشنامه اى در آن نباشد آنها 
را در معرض دید همگان قرار میدهد. وظایف دیگرى نباید به روزنه محول کرد و یا روزنه براى خودش در دستور بگذارد. مگر 

آنچه در سند مربوط به کار روزنه نوشته شده است. 

4-  همانطور که گفتم جلسه اى که براى سخنرانى یک نفر ترتیب داده میشود، قواعد خود را دارد، اما نحوه دخالت در مباحثى که 
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از طریق مکانیزمهاى وسیع اجتماعى مثل روزنامه ها، رادیوها و یا اینترنت مطرح میشود، بسیار متفاوت است. من تا این لحظه فکر 
میکنم تنها راه ارتقاء عمومى حزب است که الاقل طیفى از رفقا بدانند کجا دخالت کنند بهتر است، چگونه دخالت کنند مؤثرتر 

است، و کجا بهتر است فرصت را به رفقایى بدهند که بحثى را شروع کرده اند. 

این نکات نظر شخصى من است. نمیدانم سایر رفقاى هیأت دائم چقدر با این نکات موافقند. نامه را جهت اطالع براى هیأت دائم میفرستم. 

این نامه از آرشیو محمود قزوینى، و بدون تاریخ است. به نظر میرسد مربوط به سال 1997  باشد. مخاطبان نامه،  محمود 
قزوینى و ایرج فرزاد  هستند.

ترکیه

 اوضاع ترکیه بحرانى است. مردم در یک منگنه ارتجاعى گرفتار آمده اند. در اوضاعى که در آن "دمکراسى و انتخابات" محمل 
عروج ارتجاع اسالمى باشد و "سکوالریسم" پرچم ارتش و حکومت پلیسى، فرجه چندانى براى مردم باقى نمیماند. شرایط ترکیه 
گواه اینست که ارتجاع ارتجاع مى زاید. حکومتهاى سرکوبگر نظامى و پلیسى و دهها سال سلطه ناسیونالیسم جامعه ترکیه را 
در برابر ارتجاع اسالمى بشدت آسیب پذیر ساخته است. از سوى دیگر دورنماى رشد جریانات مذهبى و گسترش نفوذ مذهب 
در حکومت، ارتش را بعنوان حافظ و ناجى دولت غیر مذهبى به اذهان حقنه میکند. این دور باطل را فقط کارگر و سوسیالیسم 

کارگرى در ترکیه میتواند بشکند. 

 هجوم عظیم ارتش ترکیه به کردستان عراق، یکبار دیگر اهمیت تعیین تکلیف حقوقى و کشورى کردستان عراق را به هر کس 
که داعیه دفاع از هستى و حقوق مردم کردستان را دارد، تاکید میکند. با رژیم ترکیه در شمال و رژیم عراق در جنوب، تنها یک 
راه واقعى براى تامین حق حیات و حقوق بشر براى مردم کردستان باقى است و آن برسمیت شناخته شدن کردستان بعنوان یک 
کشور مستقل و برخوردار شدن آن از پوشش قوانین بین المللى است. این سوال را باید به راى آزاد مردم کردستان عراق گذاشت. 
سرنوشت مردم کردستان عراق، افشاگر ورشکستگى سیاسى دنیاى دمکراسى و تفنگچى هایى است که غرب دمکرات بعنوان 

"دولت محلى" به مردم کردستان تحمیل کرده است. 
  

اولین بار در خرداد 1376، ژوئن 1997، در شماره 24 انترناسیونال منتشر شد. 

عادى سازى روابط جمهورى اسالمى و آمریکا، آرى یا نه؟ و چرا؟ 
توضیح انترناسیونال:

این سؤال را چند ماه پیش سردبیرى نشریه راه کارگر، براى منصور حکمت فرستاد و پاسخ آن را در شماره فروردین ماه خود چاپ کرد. 

منصور حکمت: این سؤال متأسفانه پاسخ آرى یا نه ندارد، زیرا چه پاسخ آرى و چه نه، خواه ناخواه بر مفروضاتى در خود سؤال 
صّحه میگذارند که غیرحقیقى و گمراه کننده است. نظیر این سؤال که "تابعیت ولىِّ فقیه به قانون اساسى آرى یا نه، و چرا؟"... 

در مورد سؤال شما اوال، هر دو پاسخ متضمن پذیرش رژیم اسالمى بعنوان یک دولت از نظر حقوقى معتبر است، که حال گویا 
میشود در مورد روابط خارجى اش نظر داشت و مشاوره داد. من با همان شدتى که مخالف تحریم اقتصادى ایران هستم، خواهان 
رد اعتبارنامه رژیم اسالمى بعنوان دولت ایران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بین المللى هستم. جمهورى اسالمى همانقدر 
دولت ایران است که رژیم آپارتاید دولت آفریقاى جنوبى بود و یا رژیم دوالیه ها دولت هائیتى بود. ثانیا، این تصور القاء میشود که 
موضوع عادى سازى روابط آمریکا و رژیم اسالمى بعنوان یک احتمال یا رویداد سیاسى واقعى طرح شده و یا پاسخ میطلبد. حال 
آنکه این بحث جزئى از پالتفرم سیاسى جناح خاتمى و بخشى از ابتکار و تعرض سیاسى در جدال جناحهاست. نفس ورود به 
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این بحث به این شکل غیرانتقادى، در حکم پذیرفتن دستور بحث از جناح خاتمى است. عادى سازى عملى رابطه آمریکا و رژیم 
اسالمى، در گرو تعیین تکلیف جدى جناحهاى حکومت است. و این تعیین تکلیف در شرایطى که مردم در کمین رژیم نشسته اند 
نفس بقاء حکومت اسالمى را زیر سؤال خواهد بود. و این آن چیزى است که باید توسط چپ در مرکز مباحثات اجتماعى قرار 

داده شود. 

بعنوان  ما،  مخالفت  و  اعتراض  با  آمریکا،  ایران با  رژیم  روابط  شدن  عادى  روند  سؤالتان،  به  مستقیم  پاسخ  در  حال،  هر  به  اما 
از  روند بخشى  این  شد.  نخواهد  روبرو  آمریکا  هژمونیسم  و  میلیتاریسم  مخالف  و  رژیم اسالمى  و  اسالم  دشمن  کمونیستهاى 
قضاوت.  نه  و  شود  بررسى  سیاسى  عینى  یک داده  بعنوان  باید  چهارچوب  همین  در  و  است  رژیم  زوال  و  فرسایش  پروسه 

انترناسیونال، شماره 27، تیر 1377( ژوئن 1998)

حقوق کودك 

مصاحبه با نشریه داروگ

سوسن بهار: با سالم و تشکر از این که دعوت "داروگ" را براى انجام مصاحبه پذیرفتید. 
منصور حکمت: از دعوتتان خیلى متشکرم و قبل از هر چیز براى همه خوانندگان نشریه خوب و خواندنى "داروگ" آرزوى 

موفقیت میکنم. 

سؤال: شما در "یک دنیاى بهتر"، برنامه حزب کمونیست کارگرى ایران، بخشى را به حقوق کودکان اختصاص داده اید. اگر ممکن 
است علت این امر را توضیح بدهید. 

جواب: کودکان و نوجوانان یکى از محروم ترین و بى حقوق ترین بخشهاى جامعه هستند. قربانیان خاموش نظام اجتماعى زورگو 
و نابرابر موجودند. در خیلى از جوامع و حتى براى خیلیها در خود همین اروپاى غربى به اصطالح متمدن، نفس این که کودك 
حقوق غیر قابل نقضى دارد و پدر و مادر و خانواده و مدرسه و کال دنیاى بزرگسال هر کارى بخواهد نمیتواند با او بکنند، مورد 
قبول نیست. در بخش وسیعى از دنیا، بچه ها را از سنین خیلى پایین به کار میکشند و به هزار و یک شیوه مورد بهره کشى و سوء 
استفاده قرار میدهند. و تازه آنجاهایى که قوانینى هست که کمى جلوى این اعمال زشت را میگیرد، هنوز بچه در خانه و مدرسه 
زور میشنود و آزار میبیند. فکرش را بکنید، زدن و دعوا کردن و ترساندن بچه، گرسنگى دادن و حبس کردنش، در همین اروپاى 
غربى تحت عنوان تربیت کودك رواج دارد و پدر و مادرها و مدارس زیادى این خشونت علیه بچه ها را حق مسّلم خودشان 
میدانند. از این نظر بچه ها هیچ فرقى با مردم محروم ندارند، باید براى آزادیشان تالش کرد و هیچ حزب سیاسى اى نمیتواند خود 
را طرفدار آزادى و حق و عدالت بداند، بدون اینکه خیلى روشن و جدى براى حقوق کودك مبارزه کند. شخصا فکر میکنم 

آزادیخواهى هر کس، چه فرد چه حزب و چه دولت، را بهتر از هر چیز میشود از رفتارش با بچه ها شناخت. 

سؤال: آیا این حقوق را همین امروز براى تمامى کودکان دنیا در نظر دارید؟ 
جواب: حتما، بدون هیچ تبصره و اما و اگرى. تازه آنچه ما در برنامه نوشته ایم فورى ترین خواستهاى حداقل ماست. خیلى کارهاى 

بیشترى هست که براى رسیدن بچه ها به حقشان و برخورداریشان از یک زندگى شاد و خالق باید انجام بگیرد. 

سؤال: براى این که کودکان این حقوق را بدست بیاورند، به نظر شما چه کارهایى میتوان و باید کرد؟ 
جواب: این سؤال سختى است. براى این که خیلى کارها باید کرد. واضح است که کل سیستم اجتماعى و اقتصادى امروز دنیا که 
اساسش بر پول پرستى و سودجویى یک اقلیت کوچک است، ریشه همه بیحقوقیها و محرومیتهاى مردم از جمله بچه هاست. باید 
این سیستم را عوض کرد و یک دنیاى بهتر بجاى آن ساخت. خب، آنهایى که در این سیستم نفع میبرند، به زبان خوش اجازه 
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نمیدهند این کار را بکنیم. آنها دولت دارند، ارتش دارند، کلیسا و مسجد و زندان دارند، تلویزیون دارند، کشیش دارند، مّال دارند 
و راه آزادى بچه ها را سد میکنند. باید همه اینها را کنار زد و شکست داد. و این مبارزه اى است که آدمهاى خوب و با شرف دنیا 
هر روز به آن مشغولند. اما محرومیت بچه ها دالئل دیگرى هم دارد، یکى از مهم ترین آنها ناآگاهى و عقب ماندگى و تعصب خود 
پدر و مادرها و خانواده ها و بزرگسالهایى است که مثال قرارست دوست و حامى بچه ها باشند. بعضى جاها حتى وقتى جامعه و 
دولت بعضى حقوق بچه ها را به رسمیت شناخته اند، هنوز تعصبات مذهبى و افکار سنتى خود خانواده ها، بچه ها را از حقوقشان 

محروم میکنند. به همین دلیل براى کسب حقوق بچه ها باید با این عقب ماندگیها و تعصبات هم مبارزه کرد. 

سؤال: بعضى از بزرگترها مخالف شرکت خود کودکان در کمپین هاى مبارزاتى براى حقوق کودکان هستند، اما همینطور که میدانید 
(و بخشا "داروگ" هم این را نشان داده است) واقعیت تلخ کار کودکان و هزاران مشکل دیگر، عمال بخش زیادى از آنها را به این 

مبارزه کشانده است. نظر شما در این باره چیست و چه توصیه هایى دارید. 

جواب: کودکانى که خودشان قربانى ستم و بى حقوقى و استثمارند، مانند میلیونها کودکى که با مزد ناچیز و در شرایط بد کار 
میکنند، یا دختران خانواده هاى متعصب اسالمى که اجازه زندگى معمولى ازشان سلب میشود، حتما باید اعتراض کنند و میکنند. 
اما به نظر من، این با کشیدن بچه ها در کشورى مانند سوئد به جلسات سیاسى و اعتصاب و تظاهرات خیلى فرق دارد. من با این 
دومى خیلى مخالفم. به نظر من پدر و مادرها و مدرسه ها و بزرگترها نباید بچه ها را در سنین پایین به فعالیت سیاسى و حزب و 
جلسات خودشان بکشانند. این مستقل از خط سیاسى پدر و مادر، نوعى شستشوى مغزى است. ممکن است براى بعضیها این 
که مثال پدر و مادرى در تظاهرات عکس مارکس و لنین یا نلسون ماندال و اقبال مسیح را در دست کودکانشان داده باشند، خیلى 
کار مترقى اى بنظر برسد. اما این بچه همانقدر تحت تأثیر پدر و مادر و بزرگترها و بدون استقالل فکر این کار کرده است، که 
بچه اى که در آن طرف سواستیکا( صلیب شکسته فاشیستها) روى بازویش چسبانده اند و الاله الى اهللا روى پیشانیش نوشته اند. و 
قبول میکنید که این دومى بشدت تأسف آور است. من مخالف کشاندن بچه به حرکات سیاسى و مذهبى هستم. برنامه حزب ما 
صریحا بردن بچه ها به این جور جلسات و تجمعات مذهبى را رد کرده است. به نظر من پدر و مادرى که میخواهند فرزندشان را 
آزادیخواه و آزاده بار بیاروند، باید ابزار مستقل اندیشیدن را به او بدهند، باید یک محیط آزاد و آزاداندیش براى او فراهم کنند، 
باید افکار خرافى و باورهاى سنتى و فشار مغزشوئى نظام تربیتى و رسانه ها را با سخنان خود و در زندگى عملى خود جلوى او 
نقد کنند و در همان حال از او بخواهند که فکر کند، ببیند، بپرسد و در یافتن نظر نهایى خود عجله نکند. یک مسأله دیگر به نظر 
من این است که نشان دادن تمام سیاهى دنیا، تمام ظلمها، تمام مشقات و پلیدیها به بچه ها کار درستى نیست. دنیاى خوشبین و 
امیدوار بچه را نباید خراب کرد. بچه "زیادى سیاسى" به نظر من به احتمال قوى بزرگسال بى تفاوتى از آب در خواهد آمد. یک 
رکن تالش دائمى بشر براى تغییر جهان، ورود دائمى نسلهاى جدید به دنیایى است که نابرابرى و عقب ماندگیش برایشان تکان 

دهنده و غیرقابل پذیرش است. چه لطفى دارد که ما از پیش بچه ها را به این تصویر خاکسترى عادت بدهیم؟ 

سؤال: کنوانسیون حقوق کودك، سن کودکى را 18 سال تعیین کرده و انجام کار حرفه را براى کودکان زیر 18 سال غیر مجاز 
دانسته، در حالى که برنامه حزب این سن را 16 معرفى کرده است. البته به نظر من 16 سال امر دخالت کودکان در زندگى اجتماعى، 
انتخابات و... را تسهیل میکند، ولى از طرف دیگر بنا به نظر بسیارى پزشکان و متخصصان، توانایى جسمى براى کار حرفه اى در 

18 سالگى کامل میشود. نظر شما در این باره چیست؟ 

جواب: به نظر من حد نصاب 16 سال براى دنیاى امروز مناسب تر است. جوان 16 ساله امروز، حجم بسیار عظیم ترى از دانش و 
اطالعات و اخبار را نسبت به جوان 18 ساله دو دهه قبل در ذهن خود پس و پیش میکند. در صحنه آموزشى فعال تر و درگیرتر 
است، صاحب نظرتر است. از نظر اخالقى و فرهنگى مستقل تر است، واضح است که شغل و ساعات کار یک جوان 16 ساله، حتى 
یک جوان 18 ساله، باید با مشخصات بدنى اش سازگار باشد. اما امروزه نفس اجازه ورود به جامعه و به عالم سیاست و فعالیت 

اقتصادى از 16 سالگى معقول تر به نظر میآید. 

نشریه داروگ، شماره 5، سال دوم -  نوامبر 1998 ( آذر 1377)
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بحث درباره شعار "جمهورى سوسیالیستى ایران"

پلنوم نهم حزب کمونیست کارگرى ایران -  نیمه اول نوامبر 1998 
متن پیاده شده از روى نوار

نوبت اول
مقدمه و توضیح 

بطور عادى میبایست جلسه پلنوم را میگرفتیم ، منتها به درخواست من بحثى که در دستور پلنوم قرار گرفت این بود که در مورد 
افق و آینده حزب کمونیست کارگرى، و روش آن، موضوعات مهم مبتالبه ما، کارهایى که باید بکنیم، نوع وظایف و اولویتهایى 
که در دستور ما قرار میگیرند و نگرش به مسائلى که براى این حزب و یا این جمع ممکن است تازگى داشته باشد، کادرهاى 
زیادى را جمع و یا به عبارت بهتر کادرهاى حزب را همراه کنیم براى اینکه دسته جمعى وارد این دوره جدید بشویم. هدفم این 
بود که شاید بحثى شبیه به سمینار کمونیسم کارگرى که داشتیم و مسائلى در آن سطح، اما این بار راجع به فعالیت خود حزب، و 
نحوه نگاهى که به کار حزب در این دوره اخیر داریم طرح کنم، تا دوباره همراه بشویم و همفکر بشویم. به یک معنى بحث دو 
طرفه نیست. من به سهم خودم بحثى را عرضه میکنم و سعى خواهیم کرد که بقیه بحثها روى آن چهارچوب باقى بماند. طبیعى 
است اگر مباحثى درباره فعالیتهاى حزب طرح شوند در روند عمومى کارهاى حزب پاسخ میگیرند. اما من میخواهم بحثم را با 
عنوان "حزب و جامعه"، رابطه این حزب با جامعه و حزبى که دارد با نوع فعالیتهایى که انجام میدهد اجتماعى میشود و نگرش 
ما درباره جنبه هاى مختلف این مسأله با هم بحث بکنیم. این بحث اصلى است که فردا به آن خواهیم پرداخت. یعنى در واقع 
بحث اصلى ما فردا است که سعى خواهیم کرد تا آخر روز به آن بپردازیم و اگر هم بحث به درازا کشید ممکن است صبح روز 
بعد را هم به آن اختصاص بدهیم. این بحث اصلى ماست. هدف من هم این است که استخوان بندى کادرى این حزب راجع به 
این بحث افق مشترکى داشته باشد، چه از نظر سبک کار حزب، چه از نظر مسائل تاکتیکى که در مقابل ما هستند، مسائل فنى اى 
که داریم و خالصه همه این نکات را به بحث خواهیم گذاشت. دفتر سیاسى براى انتخاب این جمع زجر کشید. ابتدا قرار بود 
که 20 نفر از کادرها را دعوت کنیم، ظاهرا اگر تعداد را بیشتر میکردیم مشکل کمتر مى شد، اما اینطور نیست، عدد را هر اندازه 
هم بزرگتر کنید، باالخره عده اى بیرون میافتند که معلوم نیست چرا. در هر حال میخواهم توضیح بدهم که امکانات ما همین بوده 
است، اگر نه، ما عالقمند بودیم که این بحث را به میان همه کادرها ببریم. ما بعدا تالش خواهیم کرد یک تور کشورى داشته 
باشیم، رفقایى با نوارهاى این جلسات و یا بطور زنده در هر کشورى عده خیلى بیشترى را جمع کنند. چون بحث مهم است، 
حزب دارد وارد فاز جدیدى از فعالیتهایش میشود و همه ما باید بدانیم که چکار خواهیم کرد. دعوت به این جلسه مسابقه اى 
براى گزینش نبوده است. من در نامه به کیوان جاوید که ناراحت شده بود چرا دعوت نشده است. توضیح دادم که عده اى از رفقا 
هستند چون به کارشان مربوط است، یا عده اى را خواسته ایم باشند تا باصطالح قدیمى آنها را "سِر خط" بیاوریم، عده دیگرى 
به کارها و فعالیتهایى مشغولند که الزم است این مباحث را بشنوند. رفقایى هستند که نشریات و روزنامه هایى را منتشر میکنند 
که الزم است این بحثها و این دیدگاهها را بشنوند. در نتیجه از طرف ما هیچ نوع درجه بندى و مسابقه "ملکه زیبایى" بین کادرها 
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در جریان نیست. هر ترکیبى را انتخاب کنید، ممکن است ترکیب دیگرى به همان درجه از قدرت، بیرون مانده باشد. در نتیجه 
از رفقا میخواهم وقتى به کشورشان برمیگردند این توضیح را براى همه رفقا بدهند. ما آرزو داشتیم که تعداد بیشترى بیایند. آن 
20 نفراولیه هم به حدود 50 نفر رسید. رفقایى را دعوت کردیم که به دالیلى نیستند مثل بهروز میالنى، سیاوش دانشور، سوسن 
بهنام، رضا جبارى، شهرام یوسفى، محمد فضلى، مصطفى رشیدى، رضا شهرستانى، محمد فتاحى و مظفر محمدى. که البته مظفر 
محمدى عضو کمیته مرکزى است و نتوانست اینجا باشد. این رفقا به دالیل مختلف متأسفانه در این نشست نیستند. میخواستم 

بدانید که این رفقا دعوت شده بودند. 

دستور جلسه امروز، بحث "جمهورى سوسیالیستى" است که اسناد مربوط به آن را براى همه رفقا فرستاده ایم. که در ادامه به اوضاع 
سیاسى ایران میپردازیم. رفیق حمید تقوائى بحث "جمهورى سوسیالیستى" را به عنوان شروع معرفى خواهد کرد. 

نوبت دوم
بعد از صحبتهاى حمید تقوائى، بهمن شفیق، عبداهللا دارابى، ایرج فرزاد، امیرپیام، ثریا شهابى، رحمان حسین زاده، فاتح شیخ و 

خالد حاج محمدى. 

به نظر من مسأله اآلن به این شکل نیست که ما یک پیچ را رد کرده ایم وحاال میگوییم برو دور بزن میبایست از طرف دیگر 
اسم  میگوییم  و  میدهیم  بیانیه  یک  حاال  خوب  گفت  نمیشود  آمده،  بیرون  تیوبش  که از  است  دندانى  خمیر  یک  میپیچیدى. 
جمهورى مان این است و کار تمام! این را شش ماه قبل میشد انجام داد. اآلن این مسأله با خود بحثهائى را آورده است. به نظرم این 
بحثها نمیبایست مشغله حزب میشد، و هنوز هم نباید مشغله حزب بشود. به نظرم حزب با مسائلى که با آن روبروست، دقیقا باید 
از قلمرو این نوع مباحث فاصله بگیرد. اما اآلن این بحثها شده است و این جلسه باید به آنها بپردازد. نمیشود اعالم کنیم که یک 
سند منتشر میکنیم و در آن میگوییم اسم حکومت کارگرى ما این است و اسمى براى آن تعیین کرده ایم و تمام. این بحثها نشان داد 
که نه جایگاه این شعار) جمهورى سوسیالیستى ایران)، که باید جایگاه شعارهاى دیگرى را براى خودمان تدقیق کنیم. من اهمیت 
این شعار را در کلمه سوسیالیسم آن نمیدیدم. در دو کلمه دیگر یعنى جمهورى و ایران میدیدم. اآلن کلمه ایران هم راستش برایم 
مهم نیست. این شبیه حالتى است که کسى یک احساسى را نسبت به کسى یا پدیده اى داشته است و اکنون فکر میکند باید آن 
احساس را بگوید، اگر نه دیر میشود. یعنى احساسى را که همیشه داشته است باید اآلن بگوید. احساسى که یک روزى میرسد که 
من یک کارى را امروز میتوانم انجام بدهم. این مهم است و به نظر من این ارزش این شعار بود. ما میتوانستیم یک بیانیه بدهیم و 
بگوییم که اوضاع ایران امروز این است، رژیم جمهورى اسالمى دارد در بحران دست و پا میزند، سرنگونى آن امرى قابل انتظار 
است، رفتن جمهورى اسالمى آرزوى مردم است و امر غیرمترقبه اى نخواهد بود، و حال که همه طبقات آلترناتیوهاى خود را 
پیشنهاد میکنند، حزب کمونیست کارگرى اعالم میکند که براى جمهورى سوسیالیستى مبارزه میکند که برنامه یک دنیاى بهتر را 
فورا پیاده میکند. اگر به این شکل میگفتیم شاید اصال این تجمع ضرورتى نداشت. ولى وقتى این را نگفته ایم، و بحث اینطورى 
مطرح شد که این یک بحث تئوریک است، اولین نکاتى که مطرح شد این بود که این بحث مربوط است به وضعیت طبقات دیگر، 
این بحث مربوط میشود به موقعیت ایران، در پیش بودن یک انقالب. نه به عنوان عاجل بودن مسأله اى که یک شعار کنکرت را 
دست مردم بدهیم، بلکه با این عنوان که "نان" در دستورمان نبوده است اآلن با این بحث در دستورمان قرار میگیرد. به این عنوان 
که حزب یک حزب آکسیونى است، همه اش آکسیون کرده است. که این جنبه در نوشته بهمن بروشنى دیده میشود. یعنى کسى که 
دارد جمهورى سوسیالیستى را تأکید میکند، گویا دارد هویّت خودش را به خودش یادآورى میکند که میگوید دیگر از آن طرف 
نرویم. ما قرار بود جمهورى سوسیالیستى درست بکنیم، اما زیادى آکسیونیست هستیم. حزب در حالى که باید به نان بپردازد، به 
کارگران بپردازد، دارد مثال آکسیون علیه فائزه رفسنجانى میگذارد. ما در میان کارگران کار نمیکنیم. پشت این بحث، بیانیه اى است 
راجع به وجود حزبى به اسم حزب کمونیست کارگرى که گویا باید خودش را تصحیح کند. برداشتهایش را تصحیح کند، روشش 
را تصحیح کند، و الى آخر. واال اگر یک روزى خود ما بگوییم اسم حکومت کارگرى مان را جمهورى سوسیالیستى میگذاریم در 
شرایطى که مشروطه چى براى آلترناتیو خودش کار میکند، مثل روز روشن است. میپرسند چرا با مجاهد یکى نمیشوید، میگویم 
براى اینکه ما براى جمهورى سوسیالیستى مبارزه میکنیم. چرا با خلقیون و جنبش شرق زده ناسیونالیستى نمیرویم جمهورى خلق 
درست کنیم؟ براى اینکه ما براى جمهورى سوسیالیستى مبارزه میکنیم. اینها را به راحتى میشد گفت. اما طرح شعار جمهورى 
سوسیالیستى با خودش بحثهایى را آورده است که از نظر تئوریک باید جواب بگیرند. من فکر نمیکنم که این یک بحث برنامه اى 
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است. براى اینکه در سال معینى یک بحث "برنامه اى" اجزائى را طرح میکند که در شکل کنکرت آنها ممکن است رد بشوند. 
سوسیالیسم آن هیچوقت رد نمیشود، اما کلمه جمهورى و کلمه ایران میتواند رد بشوند. در سالهاى قبل ازطرح بحثهاى مربوط 
به دمکراسى، توّهمات و واقعیات، ممکن بود در اسم جمهورى مورد نظرتان، اسم دمکراتیک را میگنجاندید. بحث ایران هم در 
این شعار چنین است. ما میخواهیم برویم جمهورى سوسیالیستى ایران درست کنیم؟ بیخ گوشمان افغانستان مضمحل بشود؟ و 
شوروى مضمحل بشود؟ اگر شما یک جمهورى سوسیالیستى درست میکنید چرا مرزهایش محدود به ایران است؟ کى گفته است 
استراتژى حزب ما تشکیل یک جمهورى سوسیالیستى محدود به مرزهاى ایران است؟ وقتى افغانستان و روسیه اینطورى شده اند، 
ما داریم خود را محدود میکنیم به یک مرزهایى که در معاهده گلستان و ترکمانچاى تعیین شده اند؟ ما به این ترتیب بدون هیچ 
دلیلى پاکستان و افغانستان و غیره را که خودشان میخواهند یا ممکن است بخواهند با ما بیایند، محروم کرده ایم. آیا ما خواهیم گفت 
ببخشید! برنامه ما را محدود کرده است به ایران شما برو با طالبان ات، یک فکرى بکن؟ میخواهم بگویم اتفاقا دو جزء کنکرت آن 
شعار، برنامه اى نیست. آن چیزى که برنامه اى سهل است که هویتى است،” سوسیالیستى "است که هیچ دلیلى ندارد آن را عوض 

کنیم. میخواهم بگویم کنکرت هاى "جمهورى سوسیالیستى ایران"، دور و بر"سوسیالیستى" است. 

در صورتى که در تشکیالت این برداشت رفت که گویا سوسیالیسِم این شعار است که داریم به عنوان یک چیز نو میگوییم. و من 
همان موقع دلواپسى ام را به حمید و به اصغر گفتم. براى اینکه حمید در بحث تلفنى به من گفت که در درون تشکیالت گفته اند با 
آمدن این بحث "فهمیدیم که انحراف ما کجاست"،" اشتباه بلشویکها را تشخیص دادیم" و غیره. و من گفتم که اتفاقا بلشویکها با 
شعار سوسیالیسم آمدند قدرت را گرفتند. چه چیزى را ما "فهمیدیم"؟ به نظر من مطالب بهمن و بخشى از مطلب خود حمید در 
شرایطى که حزب میرود سراغ سوسیالیسم و سراغ مردم، میروند سراغ بحثهاى رزمندگان که دو سال دیگر از آن بیرون نمیآییم. این 
دارد در جهت عکس شعارى که داده میشود ما را سوق میدهد. این شیوه بحث ما را دارد میبرد به درون الك بحثهاى تئوریک که: 
"آیا اصال ما سوسیالیستى بوده ایم یا نه؟" اینکه آکسیونیست هستیم و سوسیالیسم را همیشه کنکرت دیده ایم یا کشکى و عمومى؟ و 
یا ما همیشه سوسیالیسم را عام میدیدیم !من فکر نمیکنم هیچوقت ما سوسیالیسم را عام میدیدیم. اتفاقا اتهامى که به ما میزنند این 
است که یک مشت سوسیالیست "کله خر"اند که تا به قدرت میرسند میخواهند سوسیالیسم را پیاده کنند. این را یدى خسرشاهى 
میگوید و هر گروه دیگرى به ما میگویند داریم "ذهنى گرایى" میکنیم. میگویند این کمونیسم به این سرعت قابل پیاده شدن نیست. 
به نظر من اِشکال نحوه اى که این بحث مطرح شد این بود که روى سوسیالیسم یک عالمت سؤال گذاشت، روى سوسیالیسم 
تاکنونى حزب عالمت سؤال گذاشت. و آنهایى که معتقد بودند که سوسیالیستى هستیم به دیگرانى که میگفتند نه نیستیم، جواب 
بدهند. استدالل هم این است که داریم فقط با فائزه رفسنجانى طرف میشویم. و این، باعث شد که حزب ما از مجراى دیگرى سیر 
کند و این به نظرم ضرر این بحث بود. از نظر من به عنوان یک طرف این بحث، اگر این جمع بتواند خمیر دندان را دوباره توى 
لوله اش فرو کند، موفق است. به این معنى که بتوانیم در یک موقعیت فکرى اى قراربگیریم که روى آن بحث برگردیم. نمیشد آن 
بحث را تصویب کرد، براى اینکه بعدش بهمن مصاحبه میکرد و علل انتخاب این شعار را با همین بحثهایى که همین اآلن توضیح 
داده است، توضیح میداد. حمید مصاحبه میکرد و علل انتخاب این شعار را با بحثهایى که آن موقع میکرد، توضیح میداد و به 
نظر من بشدت اغتشاش و موضع غیر منصفانه اى نسبت به ماهیت حزب کمونیست کارگرى بیرون میرفت. از دو سو به نظر من؛ 
یکى به این معنى که نان عمده است، آلترناتیو طبقات دیگر تمام شده است، فقط ما در صحنه سرنگونى طلبى مانده ایم، که البته رد 
کردن هر کدام از اینها سه دقیقه طول میکشد. چرا فقط ما مانده ایم؟ مجاهد با همه یال و کوپالش در صحنه سرنگونى طلبى است، 
خود فرخ نگهدار در موضع سرنگونى طلبى است. بین کسانى که گز کرده پاره میکنند با کسانى که میخواهند جمهورى اسالمى را 
نگهدارند، باید فرق گذاشت. مثل این است که بگوییم حزب توده طرفدار سلطنت بود، چون تا یک روز قبل از قیام حاضر نشد 
به قیام بگوید قیام، و حاضر نشد بگوید انقالب، و تا آخرش طرفدار شوراى سلطنت بود. آیا من و شما میگفتیم که حزب توده از 
شعار سرنگونى رژیم شاه دست کشیده است؟ من و شما میدانیم که اینها آرزو داشتند که رژیم شاه باألخره یک روز ساقط بشود. 
طرف در این مملکت سرنگونى طلب است، اِشکال سرنگونى اى است که اینها دارند بر سرش با هم کلنجار میروند. همه جامعه 
مدنى چى ها سرنگونى طلبهایى هستند که فکر میکنند آهسته آهسته آنقدر آخوند رقیق جاى آخوند غلیظ را بگیرد که یک روزى 
بیمعنى بشوند و بگذارند بروند. اینها گوشه هاى تئوریکى دارند که در نوبت بعدى به آن میپردازم. بحِث نان هم همینطور است. 

در مورد بحث "انقالبى در ُشُرف وقوع است"، من براى اینکه تِّکه سوسیالیستِى" جمهورى سوسیالیستى" را بخواهم احتیاجى ندارم 
که انقالبى در ُشرف وقوع باشد. ولى براى اسِم کنکرِت آن ممکن است به آن احتیاج داشته باشم. به این معنى آنوقت بحث حمید 
را خیلى مثبت میدیدیم، براى اینکه به من و شما اجازه میدهد که برویم و بگوییم میخواهیم این حکومت را درست کنیم. به من 
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میگفتند تو میخواهى انقالب راه بیاندازى یا این حکومت را میخواهى سِر کار بیاورى؟ با اینحال من این را وارد برنامه نمیکردم. 
در برنامه میگفتم هدف حزب برانداختن جامعه سرمایه دارى و برقرارى جامعه کمونیستى است و فورى هم. چرا باید جمهورى 
سوسیالیستى اش را میگفتم؟ این مسأله متأسفانه تحت الشعاع این مشکالت تئوریکى که بوجود آمده است قرار گرفته است. براى 
من یکى دیگر ساده نیست که دنده عقب بگیرم و بروم از سر آن پیِچ دیگر بپیچم. با ِعلم به اینکه این بحث در درون این حزب 

مشکالتى را بوجود آورده است که به نظر من باید در این جلسه حل شود. 

یک نکته دیگر در بحثها و از جمله در بحث بهمن مطرح شده است و همیشه هم در بحثها بوده است، و آن اینکه ما روشهاى 
عملى پیاده کردن کمونیسم را باید توضیح بدهیم چون دیگر میخواهیم حکومت تشکیل بدهیم، که در بحث بهمن هست که 
لغو مالکیت خصوصى چه جورى؟ برقرارى مالکیت جمعى چه جورى؟ من برنامه را نگاه کردم و دیدم حتى یک کلمه در مورد 
اینکه چه جورى مسکن را مجانى میکنیم در آن نیست، یک کلمه در مورد اینکه چه جورى با 13 هزار پزشک، طب را مجانى 
میکنیم در آن نیست، یک کلمه در مورد اینکه چه جورى آموزش و پرورش را همگانى میکنیم در آن نیست. برنامه یک حزب 
کمونیستى باید پرچم جنبشش باشد، نه برنامه کابینه اى که سِر کار آمده است. من نظرم این است! براى اینکه ماهیت جنبش ما 
یک جنبش آلترناتیو ساز است، دارد در مقابل جامعه چیز دیگرى قرار میدهد و آدمها وقتى این آلترناتیو را پیدا کردند، به صف آن 
میپیوندند. من گفته ام که طب را مجانى میکنیم که معنى اش این است که پس بروید طرحى براى آن بیاورید. شما از همین اآلن از 
من میخواهى که چگونه در سال 2006 صنایع را به مالکیت اشتراکى در میآورم؟ من میگویم خوب حاال این طرح را سال 2005 
براى من بیاور! اآلن چرا؟ آنوقت صنایع کجاست؟ آنوقت صاحب اش کى است؟ شاید در آن موقع در پروسه انحصارات بدست 
دولت افتاده باشد، من از حاال چه میدانم چه شکلى است؟ چرا من باید طرح طب ایران را اآلن بدهم؟ من سرسوزنى با این بحث 
که کنکرت نگفته ایم چگونه سوسیالیسم را میآوریم سمپاتى ندارم. چون با قرائتى که من از مارکس دارم خوانایى ندارد. مانیفست 
را دادند دست جامعه و رفتند توى روسیه انقالب کردند. نمیدانم چرا میشود در روسیه انقالب کرد بدون اینکه دستگاه تشخیص 
مالکیت اشتراکى را داشته باشى و اینجا نمیشود؟ به نظرم برنامه کارش این نیست، من فکر میکنم برنامه کمونیسم کارگرى کارش 
این نیست. من هم سرگیجگى ثریا را دارم. این بحث قرار است به کجا منجر بشود؟ از نظر من این بحث باید به اینجا منجر بشود 
که این آشفتگى تئوریکى که به دنبال این بحثها مطرح شده است الاقل جواب بگیرند. من نمیگویم حل بشوند، چون این مواضع 
واقعى آدمهاست، باالخره مواضعشان است. ولى باید روش بشود که روش جلسه یا الاقل روش رهبرى حزب ما در مقابل بحثهاى 
تئوریکى اى که این بحث همراه خود آورد، چیست؟ نه در رابطه با خود شعار. خود شعار به نظر من یک زخمى شده است که یا 
باید ترمیم پیدا کند، یا الاقل باید وقتى به سراغ این شعار رفت که این یال و کوپال را همراه نداشته نباشد. من شخصا احساس 

راحتى با این شعار نمیکنم. 

نوبت سوم

بعد از صحبتهاى حمید تقوائى، بهمن شفیق، جالل محمودزاده، محسن ابراهیمى، محمد آسنگران، مؤیّد احمد، محمود قزوینى، 
آذر ماجدى، مجید حسینى، جعفر رسا، حسین مرادبیگى، شهال دانشفر. 

رفیق جعفر دقیقا معضل ما را ترسیم کرد و آنهم این است که بحثهاى رفیق امیر این استنباط را میداد و به یک معنى این حرف 
را در خودش داشت که شعار جمهورى سوسیالیستى ایران، مستقل از کنکرت بودنش، سواى خواص تاکتیکى و خواص سیاسى 
که میتواند داشته باشد، دارد به درست تأکید را روى سوسیالیسم حزب ما میگذارد. حال آنکه حزب ظاهرا، چه ایمیج آن و چه 
چهره آن سوسیالیستى نیست. و رفیق جعفر مثال میزند و میگوید بیانیه ها و اطالعیه هاى حزب را بخوانید، تا ببینید راجع به چه 
چیزهاست؟ من که اتفاقا آثار لنین را مرور کردم و حزب بلشویک را یک حزب سوسیالیست میشناختم، هر بیانیه حزب بلشویک 
در سالهاى 1912 تا 1917 را که میبینم نمیدانم شعارهاى: "نان"، "آزادى"، "سربازان از جبهه جنگ فرار کنید!"، یا "تزار باید 
برود"، یا "کرنسکى را قبول نداریم" و یا" همه قدرت به شوراها" چقدر فى نفسه سوسیالیستى است؟ هیچکدام از این شعارها 
روزمره  بیانیه هاى  از  را  انگلستان  لیبر  از حزب  تلقى اش  هیچوقت  جعفر  رفیق  ندارد.  ویژه اى  سوسیالیستى  رگه  هیچ  تنهایى  به 
آقاى رابین کووف نمیگیرد، بلکه پالتفرم نیولیبر را نگاه میکند و میبیند میخواهند چکار کنند. تصورش از شرودر در آلمان را از 
بیانات روزمره هیچکدام از مقامات حزب شرودر که فکر نمیکنم هیچکدام از ما آنها را بشناسند، نمیگیرد. بلکه از این میگیرد که 
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سوسیال دمکراسى آلمان با چه برنامه اى سر کار آمده است. تصویرش را هم از سوسیال دمکراسى سوئد با این روش نمیگیرد، 
تصویرش را ازANC ، از اینها نمیگیرد، تصویرش را از زاپاتیست هاى مکزیک، از جنبش دهقانهاى ُمحّجبه مکزیک، از اینجا 
نمیگیرد، تصویرش را از هیچ حزب دیگرى از روى اطالعیه هاى روزمره فعالینش نمیگیرد. بلکه از ایمیج اجتماعى آن حزب و 
نهایتا از برنامه سیاسى اعالم شده اش و یا اساسا از تصویر رهبرى آن حزب از وظایفش در آن دوره، میگیرد. تونى بلر سِر کار 
آمده است، پس لیبر پارتى روى آن خط است. ممکن است تونى بن در این فاصله، در این حزب صد تا اعالمیه چپى هم بدهد 
و درست در دعوا بر سر مالکیت ملى احتماال دهها و صدها اعالمیه از گروههاى میلیتانت حزب لیبر در آمده است دال بر اینکه 
خیر! حزب لیبر، حزب کارگران است و از این ادعاها. و رفیق جعفر فکر نمیکنم از نظر علمى حاضر باشد آنها را به پاى لیبر 
پارتى بنویسد. در نتیجه این بحثها به نظر من نشان دهنده کل معضل است. رفیق حمید در صفحه معینى دارد حرف میزند، اما در 
ادامه اش کمک میکند به این بحث که گویا حزب چهره سوسیالیستى نداشته است و با این شعار، پیدا خواهد کرد. من در نوشته ام 
به همین اعتراض داشتم. و گفتم این نه فقط غیر ابژکتیو، غیر واقعى و غیر منصفانه است، بلکه براى ما دردسر درست میکند. یعنى 
از این سو من و چند نفر که مثل من فکر میکنند میگویند اصال اینطور نیست و تصویرى که در بیرون از حزب هست به عنوان 
یک حزب عده اى "کله خر" است و در مقابل این تصویر غیر واقعى، من باید بیایم جواب رفیق خودم را بدهم، که بابا تصویر 
حزب ما این نیست! من در نوشته اولم دقیقا این را نوشتم که چنین تصویرى از حزب ارائه میدهد و این حزب اینطور نیست. 
حزب کمونیست کارگرى را که با اطالعیه هاى اعضایش که میگویند مثال از جنگ فرار کنید به همان اندازه بلشویکى است. فکر 
نمیکنم اگر ما در اطالعیه هایمان بنویسیم: "پیروز باد نیروهاى مولده بر مناسبات کج و کوله تولید"!، آنوقت میگویند این اطالعیه 
سوسیالیستى است! من نمیدانم چه جورى میشود درباره سوسیالیسم هر روز اطالعیه صادر کرد؟ سوسیالیستها در جنگ، راجع 
به جنگ اطالعیه میدهند، در مبارزه ضدمذهبى علیه مذهب اطالعیه میدهند، براى برابرى زن و مرد اطالعیه میدهند، در مبارزه بر 
سر دستمزد اطالعیه میدهند. کمونیستها در جامعه راجع به مسائل جامعه اطالعیه میدهند. کمونیستها راجع به خودشان اطالعیه 
نمیدهند !مثل آنهایى که از فضا آمده اند و میگویند من از کره مریخ آمده ام. کسى این را هر روز نمیگوید. تو میگویى دارى چکار 

میکنى، در یک جنگ درگیر هستى، در آن جنگ شعار میدهى و موضع خودت را بیان میکنى. 

خود نفس این تصویر سازى از حزب کمونیست کارگرى که دیگر حاال سوسیالیستى نیست چون مدتى است راجع به سنگسار 
حرف میزند، یا راجع به فائزه رفسنجانى حرف میزند و یا راجع به آزادى بیان حرف میزند و یا مذهب، خود این تصویر، تصویر 
غیر سوسیالیستى از تحزب است. من در این مورد فردا بیشتر حرف میزنم. خود این تصویر، تصویر سوسیالیسمى است که میتواند 
راجع به خودش حرف بزند. یعنى وقتى سوسیالیسم راجع به خودش حرف میزند، سوسیالیست است، وقتى رو به جامعه حرف 
میزند، دیگر سوسیالیست نیست، چونکه هیچ سندى ارائه نمیدهد که نشان بدهد فرضا "ایدئولوژى آلمانى" در کجاى اطالعیه اش 
آمده است! من همانطور که گفتم فردا بیشتر در این مورد حزف میزنم. اما تا جایى که به بحث رفیق حمید مربوط است، بحث 
او، کانال را جلو این دیدگاه در حزب کمونیست کارگرى باز میکند. یعنى کانالى جلوى نارضایتى از حزب باز میکند. که البته 
نارضایتى مشروع است، اما نکته من مشروعیت نظر مخالف نیست، هزار چیز دیگر مشروع است. سادومازوخیسم هم مشروع 
است. خیلى چیزها در جامعه مشروع است که شما اجازه نمیدهید به ایشوى اولیه اى که ذهن همه آدمها را اشغال میکند، تبدیل 
شود. یعنى سعى میکنید که هزار و یک مسأله مشروع را که جاى خودش دارد، یکباره سرنوشت آدمها را رقم نزند. شما سعى 
میکنید که سرنوشت آدمها را عقاید مهم رقم بزند، وگرنه همه عقاید مشروع است. هر نظرى میشود داشت، هر برداشتى از حزب 
کمونیست کارگرى میشود داشت، میشود درباره آن بحث کرد، کتاب نوشت و نقد کرد، میشود راجع به آن بهانه گرفت، ولى چه 
کسى اجازه میدهد که همه این نظراتى که مشروعند و به هیچکس بخاطر داشتن آن نظرات تُرشرویى نمیکنند، مشغله یک جریان 
سیاسى بشود و تبدیل شود به مشخصه و مؤلفه سایکالوژى اولویتهاى آن دوره اش؟ این است مشکل بحث حمید. وگرنه ممکن 
است خود حمید یا جعفر فکر کرده که ما را به اندازه کافى سوسیالیستى نمیداند، این به نظر من هیچ ایرادى ندارد. استنتاج منطقى 
از بحثهاى رفیق حمید را هم بهمن و هم جعفر میکنند. این را به خود حمید هم گفته ام. جعفر میگوید آره اینطورى است، بهمن 
هم میگوید آره اینطورى است، این شعار کمک میکند که روى سوسیالیسم حزب مکث بشود، و از قبل قسم میخورد، فکر میکند 
الزم است قسم بخورد، که به سوسیالیسم معتقد است. بهمن میگوید: "وقتى میگویم به سوسیالیسم معتقدم، یک تصویر مکانیکى از 
سوسیالیسم ندارم و در پروسه اى باید مکانیسمش را بدانیم که باالخره چکار باید بکنیم". چه شعار را قبول بکنند چه قبول نکنند، 
هر دو معتقدند که حزب به اندازه کافى روى سوسیالیسم خم نشده است. من مشکل بحث حمید را این میدانم. ظاهر قضیه این 
است که یک کسى آمده است که یک شعارى را بدست حزب بدهد که حزب را در مبارزه سوسیالیستى اش براى کسب قدرت 
تند و تیز بکند، و درست این شعار در چهارچوب و در یک کانتکستى مطرح میشود که اگر آن را بپذیرى باید دست از مبارزه 
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سیاسى بکشى، برگردى به حزب خودت که دوباره سوسیالیسم و اکتیویسم سوسیالیستى را معنى کنى. دوباره برگردى بدرون 
حزب خودت که بگویى اینطور نیست، کمونیستها باید بروند توى جنبش زنان فعالیت کنند، کمونیستها باید در اتحادیه ها فعالیت 
کنند، کمونیستها باید در جنگ (در شرایط جنگ) فعالیت بکنند، که بگوییم اینها سوسیالیسم است. سوسیالیسم حرف زدن راجع به 
سوسیالیسم نیست یا "یک بار دیگر مالحظاتى بر ترتسکى". اینها هم واضح است سوسیالیسم است، اما سوسیالیسمى که قدرت را 
میخواهد، میرود در مسائل جامعه دخالت میکند. مگر ناسیونالیستها فقط وقتى زیر سرود کشورشان ایستاده اند، ناسیونالیست اند؟ یا 
وقتى در مورد مهاجرت هم اظهار نظر میکنند میشود به آنها گفت ناسیونالیست؟ وقتى در باره اقتصاد هم اظهار نظر میکنند میشود 
دید ناسیونالیست اند؟ یا در جنگشان هم میشود دید ناسیونالیست اند؟ آیا فقط وقتى دارند قربان صربستان، یا آلمان یا ایران میروند، 
فقط آن موقع ناسیونالیست اند؟ جنبشهاى اجتماعى با هزار و یک مسأله درگیر میشوند، چه ناسیونالیست هایش، چه فاشیست ها و 

چه سوسیالیستهایش. از آنجا میشود فهمید. در نتیجه من مشکلم با بحث حمید این بود. 

من به سهم خودم میگویم که این بحثها مشروعند، اما کارى که بحث حمید کرد این بود که: "پس! معلوم شد به اندازه کافى 
سوسیالیست نبوده ایم"!، این را به خود رفیق حمید هم تلفنى گفتم که این تأثیرات را خواهد داشت. میدانستم اینطورى خواهد 
شد. حمید گفت باألخره این بحثها یک موقعى طرح میشوند. گفتم آره. اآلن دارم میگویم هر بحثى میتواند بشود، ولى چرا باید به 
بحث اصلى تبدیل بشود؟ به همان اندازه اى که والُور آن بحث و جایگاه آن است. بحث اینکه حزب به اندازه کافى سوسیالیست 
نیست یک بحث خیلى معتبر است که میشود راجع به آن بحث کرد، راجع به آن بنویسند، وقت به آن اختصاص داد و اظهار 
نظر کنند. ولى چه دلیلى دارد، چه دلیلى دارد که مرکزیت این حزب به این بحث آن والور و اعتبارى را به آن بدهد که ندارد؟ 
ما از داخل حزب میدانیم که حزب چقدر سوسیالیست است. برنامه حزب معلوم است که چقدر سوسیالیست است. همان قدر 
که نیو لیبر میداند چقدر سوسیالیست نیست، ما میدانیم که چقدر سوسیالیستیم. مردم ما را به اسم سوسیالیست میشناسند، هیچ 
متدولوژى علمى و آکادمیکى در تاریخ جهان، احزاب را برحسب استنباطى که ازاطالعیه هاى دوره اخیر کادرهایش گرفته اند، 
دسته بندى نکرده اند. ما چرا باید به این متدولوژى غلط، این نارضایتى بر مبناى یک سوء تعبیر میدان بدهیم که بیاید پشت شعار 
سوسیالیسم خودش را توضیح بدهد؟ این میتواند برود با همان موضع خودش را توضیح بدهد که: "به نظر من حزب به اندازه کافى 
سوسیالیستى نیست". چرا من که آمده ام شعار تصویب کرده ام که "زنده باد جمهورى سوسیالیستى ایران" یک فرش قرمز در دیدگاه 
عموم پهن کنم که آها! دیدید درست شد؟ چون جلوى این دیدگاه را نمیشود گرفت و نباید هم گرفت. رفیق جعفر با این شعار 
توضیح خودش را دارد، که سوسیالیسم حزب در طول یکسال گذشته ضعیف شده بود و ما حاال داریم با این شعار آنرا تصحیح 
میکنیم. کسى نمیتواند جعفر را سانسور کند، نباید سانسور کند. اما این یعنى پهن کردن فرش قرمز براى یک اندیشه حاشیه اى، 
به یک نارضایتى ضعیف، به یک ایدئولوژى مارجینال در حزب که بیاید از پشت مهمترین شعار این حزب خودش را مطرح کند. 
این به نظر من اساس نادرستى این شعار است. گفتم اگر بناست این کار را بکند، من از خیر شعار میگذرم. اگر شرایطى که این 
شعار بخاطر شیوه مشخص مطرح شدنش به آن آویزان است، این است، من از خیر این شعار میگذرم. و من با طیب خاطر صبر 
میکنم و خوب که نگاه کردم و دیدم کسى نیست دوباره مطرحش میکنم. وقتى این بحثهاى آویزان به این شعار بعدا یک جایى رد 
شدند، بعدا دوباره آنرا مطرح میکنم. به نظر من درست نیست که فردا تبیین رفیق جعفر در دفاع از این شعار موضوع روزنامه هاى 
ما بشود. نه فقط بخاطر نظر رفیق جعفر، بلکه به این خاطر که این دیدگاه غلط است، متناقض است با حقیقت، متناقض است با 
واقعیات حزب، ناشى از دیدگاه یک عده از رفقاست در رابطه با حزب، و نه ناشى از یک ارزیابى ابژکتیو از حزب و نه یک درك 
متدولوژیک ابژکتیو از احزاب. به هیچکدام از اینها متکى نیست. از پیش میشود فهمید کى ها میآیند این را میگویند. وقتى رفیق 
حمید آن شعار را مطرح میکند من از پیش لیست کسانى که این بحثها را میکنند، دارم. اینقدر معلوم است که این بحث میافتد در 
متن بحثهاى قبلى این حزب که کى چه چیزى گفته است. در نتیجه رفیق حمید بعینه دید که این شعار تبدیل شده است به اینکه 
شعار جمهورى سوسیالیستى، بار دیگر پس از یک دوره سرگشتگى، یک دوره چپ و راست زدن، یک دوره تبدیل شدن به یک 
حزب آکسیونیستى، بعد از یک دوره حزب جنبشها شدن، حزب کمونیست کارگرى فوکوس خود را بازیافت، و رفت روى مسأله 
سوسیالیسم! یعنى طیاره اى که پرواز کرده بود و وارد قلمرو سیاست در جامعه شده بود، دوباره نشست و پارك کرد و سویچش 
را دادند دست تفکر فرقه اى و آمدند بیرون. حمید این را نمیخواهد، جعفر این را نمیخواهد، و بهمن هم این را نمیخواهد، ولى 

به نظر من نتیجه این نوع تصویب این شعار و نتیجه این جور طرح این شعار، این است. 

یک نکته را که اینجا درباره "انقالب" گفتند، بگویم. من برخالف کسانى که اینجا صحبت کردند معتقدم که انقالب کار ما نیست، 
از مارکس این را فهمیدم که پس از اینکه جامعه بطور اساسى از توسعه بیشتر در چهارچوب خود ناتوان است، جوامع وارد دوره 
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انقالبات میشوند، حکومتها زیر سؤال میروند، مکاتب فکرى زیر و رو میشوند، جوامع دچار تالطم میشوند. بحث ما این است که 
کارگران در چنین شرایطى قدرت را بگیرند. قرار نیست ما انقالب را بسازیم. قرار نیست ما انقالب راه بیاندازیم. اصال من معنى، 
من انقالب راه میاندازم را نمیفهمم. شما میتوانید جنگ راه بیاندازید و احتماال در جنگ هم پیروز بشوید و احتماال حکومتها را هم 
ساقط کنید. مائوتسه تونگ در یک انقالب پیروز نشد، در جنگ پیروز شد. حزب کمونیست چین در یک جنگ سر کار آمد، نه 
در یک انقالب. مردم همینطورى داشتند میرفتند، ارتش سرخ رفت کومین تانگ را در تایوان انداخت و تمام شد. کسى در چین 
مشغول انقالب نبود. انقالب را که در شانگهاى سرکوب کردند و انقالب رفت! بیست سال بعدش که کسى با تفنگش یارو را 
بیرون کرده است که اسمش انقالب چین نیست. انقالب بلشویکى، انقالب بود، بدون دخالت بلشویکها شروع شد و بلشویکها در 
آن قدرت را گرفتند. به هر حال میخواهم بگویم خود این بحث یک پالتفرم دیگر است. من براى اینکه بگویم "زنده باد جمهورى 
سوسیالیستى" احتیاجى به دیدن افق انقالب ندارم. من احتیاج به دیدن این دارم که مردم دارند به ما توجه میکنند و مردم احتیاج 

دارند که یک حرف روشن از ما بشنوند. شعار نباید تئوریک باشد، شعار باید روشن باشد. 

خودم راستش راجع به خود "جمهورى سوسیالیستى" اآلن مشکل دارم. براى اینکه به نظرم مردم میدانند که جمهورى سوسیالیستى 
ما از نوع بلغارستان و کره شمالى نیست. این برایم جاى تعمق است و اى کاش جلسه بیشتر روى این میرفت. کسى جواب درستى 

به من نداد. این اآلن نگرانى اصلى من است... 

این بحث بهمن که بحث حمید خیلى انقالب را نزدیک میبیند، یک درجه اى حقیقت در آن هست. در بحث حمید انقالب خیلى 
همین پشت این پیچ است. من نمیدانم چند درصد این جلسه با این تبیین موافقند که انقالب همین بغل است و ما کافى است 
که فقط ُمهرمان را به آن بزنیم؟ ممکن است راستش انقالب نشود. نه به دالیلى که بهمن بخاطر نشریه توس میگوید، ولى به 
نظرم ممکن است انقالب نشود. وقتى رفیق حمید میگوید بنویسیم "زنده باد جمهورى سوسیالیستى" مردم میگویند یعنى چه؟ 
فرض کنید دوبله این شعار را به انگلیسى نوشتیم که "زنده باد جمهورى سوسیالیستى ایران". مردم اروپا فکر میکنند یک چنین 

جمهورى اى تشکیل شده است. فکر نمیکنند که تو دارى از یک چیزى حرف میزنى که آرزویت است. زیر اعالمیه بنویسى

 Long live the Socailist Republic of Iran  میگویند کجا؟ کوهى را گرفته اید؟!  اگر هم برقرار باد منظور است که 
دیگر ایران را نمیخواهد. یعنى برقرار باد جمهورى سوسیالیستى. خود جمهورى سوسیالیستى یک درجه کنکرت بودنش را از بین 
میبرد که این ضررش است. ولى شاید مشکل بیشتر بر سر جمهورى است؟ نمیدانم به هر حال این بحث را دوست دارم بشنوم. 

من مشکل متدولوژیک با این بحث را در ابتدا گفتم. شروع این بحث طورى بوده است که با خودش دیدگاههایى را آورده است و 
به آنها مشروعیت داده است که اگر این دیدگاهها روى پاى خودشان بایستند و اگر با پاشنه کش و فورس force این شعار نخواهند 
وارد شوند، در حزب آن نیرو نیستند. آن قدرت را در تفکر این حزب ندارند، آن مشروعیت را در این حزب براى طرح شدن و 
جلب کردن این درجه از توجه را ندارند. این شعار با این روشى که خودش را مطرح کرده است، براى اندیشه هاى مارجینال در 

حزب فرش قرمز پهن کرده است، که بصورت انتقادات اساسى در بیایند. این را به نظر من نباید میدان داد. 

نوبت چهارم

پس از صحبتهاى فرید پرتوى، فاتح بهرامى، رضا مقدم، حسن وارش ، شهرام صنیعى، رحمت فاتحى، سیاوش مدرسى، على 
صالح  کوشا،  مریم  احدى،  مینا  بشارت،  فرهاد  صابر،  مصطفى  مدرسى،  جعفررسا، کورش  شفیق،  بهمن  تقوائى،  حمید  جوادى، 

سردارى، امیر پیام، ثریا شهابى، رحمان حسین زاده. 

فکر کردم آخرین جمعبندى خودم را در یک چند دقیقه اى بگویم. وقتى من نوشته رفیق حمید را خواندم و همه رفقا گفتند همگى 
خوشحال شدند، اما من که همان وقت نوشته رفیق حمید را خواندم بشدت ناراحت شدم. خیلى هم ناراحت شدم، بخاطر اینکه 
قبال تلفنى نیّتش را به من گفته بود، خیلى خوشحال شدم، فکر کردم رفیق حمید دارد میگوید که حزب وارد فازى میشود که 
براى قدرت گیرى در ایران قد َعَلم ُکند و این با گفتن یک حرف مشخص راجع به قدرت سیاسى ممکن است. حکومت کارگرى 
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که برنامه عمل جنبش ماست، اما حزبى که میخواهد قدرت را بگیرد بگوید ما میخواهیم بیاییم جمهورى سوسیالیستى را تشکیل 
بدهیم. من گفتم این ایده خیلى خوبى است. اوضاع ایران دارد باز میشود و این خیلى خوب است. اما نوشته حمید که آمد، بحث 
را بُرد روى شرایط ذهنى و عینى و انقالبیگرى طبقات دیگر. این متدولوژى اى بود که من بیست سال پیش پشت سر گذاشته 
بودم و اصال راجع به این مقوالت اینطورى فکر نمیکردم. بیست سال است که الاقل اینطورى فکر نمیکنم که گویا باید نشان داد 
انقالب شدنى است تا انقالب را بخواهم. یا اینکه ( گویا) باید بدانم که برابرى شدنى است تا آنرا بخواهم. یا اینکه چون وقت آن 
رسیده است، آنرا میخواهم. من همیشه معتقد بوده ام که اهدافى داریم که میگوییم، تا شدنى بشوند. به همین دلیل بشدت ناراحت 
شدم. این بحث رفیق حمید یک دنبالچه رو به عقب دارد. راستش در مکالمه تلفنى هم این در بحث رفیق حمید بود که همه ما را 
با سکوالریسم و مدرنیسم میشناسند نه با سوسیالیسم و یک چنین بحثى ما را میگذارد جاى درست آن. من با چنین بحثى اصال 
موافق نیستم. این یک دلیل ناراحتى من بود. من اصال پیش بینى نمیکردم که جعفر یا بهمن چه چیزهایى میگفتند. به یک معنى این 
بحث داشت به حزب یک نسبتى میداد که عقب تر از آنچیزى است که خود حزب هست. دارى میگویى که حزب ما در شرایط 
فکرى سال 57 است، آنهم نه در موضع اتحاد مبارزان کمونیست، بلکه موضع رزمندگان. که حزب باید شرایط عینى و ذهنى و 
مرحله انقالب ترسیم کند تا بتواند در این جنبش که در حرکت است، چه میخواهد بگوید و چه تصمیمى بگیرد. من اصال این را 
قبول ندارم. بنابراین نوشته رفیق حمید به نظر من غلط بود. یک چنین نوشته غلطى، مثل هر کار غلط دیگرى نمیتواند در زندگى 
آدم، هیچ تأثیرى نداشته باشد. تأثیرآن، لزوما تأثیرات تئوریک آن کار غلط نیست، بلکه تأثیرات عینى و ابژکتیو آن کار غلط است. 
در نوشته اول خود ممکن است  حمید  رفیق  اندازه کافى سوسیالیست نیست.  کارش به  در  میآیى به حزب میگویى که حزب 
اصال اینطورى فکر نمیکرده و فکر نمیکند. اما این را گفته است. این چهارچوب را براى دیگران گذاشته است که از آنجایى که 
مکث جمهورى سوسیالیستى ایران روى کلمه سوسیالیستى آن است نه بر جمهورى ایران، دارد تأکیدش را بار دیگر به درست بر 
سوسیالیسم گذاشته است. منهم میدانم براى جنبشى که دارد از سوسیالیسم فرقه اى دفاع میکنند، کسانى که باید بنشینند و کتاب و 
اوراد قدیمى شان را، با یک کاغذ بدون اینکه آن را نجس بکنند، قرائت کنند این است که فکر میکنند تعلق به جنبش سوسیالیستى 
یعنى این که راجع به سوسیالیسم با خودشان و با ترمهایى راجع به خودشان حرف بزنند. این یعنى توجه به کسانى که نمیخواهند 
با حزبى بیایند که با سِر بلند از مدرنیسم دفاع میکند، از بچه ها دفاع میکند، به اسالم حمله میکند، شخصیتهایش علنى میشوند و 
میگویند من خودم را نماینده جوانها میدانم و هر دفعه هم الزم نیست قسم بخورد که من کمونیستم. به عنوان کسى این حرفها 
را میزند که فکر میکند بیست سال است کمونیست است، این مسّجل است. من فکر نمیکنم که رفیق حمید و یا هر کدام از شما 
را به عنوان سوسیال دمکرات بشناسند. من فکر میکنم من را به عنوان یک مارکسیست میشناسند. چه اطالعیه بدهم و چه ندهم، 
من را به عنوان یک مارکسیست میشناسند، تو را به عنوان یک مارکسیست میشناسند. چرا من باید براى اطمینان خاطر رفیق 
خودم هر سال یک چند کلمه اى راجع به سوسیالیسم اطالعیه بدهم که رفیق خودمان یادش باشد که منصور حکمت یا حمید 
تقوائى سوسیالیست آن جامعه است؟ ما را به عنوان کمونیستهاى این جامعه میشناسند، وقتى هم رفتیم توى مبارزه بر سر آموزش 
و پرورش به عنوان مدافعین یک خط مشى کمونیستى به سراغ ما میآیند. میخواهم بگویم براى من یک عقبگرد بزرگ محسوب 
میشود که فکر کنیم با زبان بیست سال پیش، متدولوژى تحلیلى بیست سال پیش، با دشمنان بیست سال پیش، با مخالفین بیست 

سال پیش در یک چنین سندى ما را قدمى پیش ببرد. این به نظر من غلط بود. 

در دفتر سیاسى هم بحث شد، و گفتند که خوب این شعار را تصویب میکنیم و تو روایت خود را به عنوان مقدمه بر آن بگو. گفتم 
اوال من صاحب شعار رفیق حمید تقوائى نمیشوم، او مطرح کرده است و حتما خودش دفاع خواهد کرد. من گفتم عزیز جان! 
من خیلى وقت است حزب را اینطورى نمیبینم، جامعه را اینطورى نمیبینم، ما رابطه خود را با جامعه خیلى وقت است اینطورى 
نمیبینیم. رابطه خودمان را با احزاب دیگر خیلى وقت است اینطورى نمیبینیم. اگر همه شان هم انقالبى باشند، انقالبیگرى خودمان 
را ترجیح میدهیم. الزم نیست ثابت کنیم دیگران درمانده اند تا بگوییم نوبت ما رسیده است. ما همه اینها را باید بحث کنیم. اگر 
این دیدگاه با این شعار طرح شده است، این دیدگاه باید در یک بحث پلمیکى جواب بگیرد. من میگویم این دیدگاه باید جواب 
بگیرد و فکر هم نمیکنم که در این جلسه هم جواب گرفت. من فکر نمیکنم که در این جلسه روشن شد که حزب به اندازه کافى 
سوسیالیست هست. این شعار قرار نیست سوسیالیسم حزب را تقویت کند. حزب به اندازه کافى پراتیکى هم هست. این شعار به 
اندازه کافى هم نمیخواهد پراتیک حزب را تقویت کند. این شعار قرار بوده است در رابطه با مردم آوانتاژى در رابطه با مردم به ما 
بدهد -  آنطورى که من فهمیدم. تلفنى خوشحال شدم، کتبى ناراحت شدم! در نتیجه من بحث محتوایى و بحث متدولوژى با آن 
شعار داشتم. داشتیم فکر میکردیم که حزب را به جلو میبریم، در حالى که حزب داشت به خودش تردید میکرد. و آیا شما فکر 
نمیکنید حزبى که به خودش تردید میکند هرکس دیگرى هم که تردید دارد، به عنوان یک پرچم آن وسط نمیآید؟ رفیق فرهاد 
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بشارت میگوید به کسانى که مخالفتان هستند نگویید نق میزنند. من شخصا با مخالف خودم هیچ مشکلى نداشته ام، همیشه به او 
وقت داده ام، همیشه بیشتر از خودم به او نوبت داده ام. اما من که نباید کار مخالف خودم را برایش انجام بدهم! من که نمیتوانم یک 
فرش قرمز پهن کنم، یک شعار انقالبى بیاورم که آنقدر بد آنرا مطرح کنم که مخالف خودم را علیه خودم تحریک کنم. این نظرات 
مخالف بروند روى پاى خودشان، بدون بحث جمهورى سوسیالیستى! بحثهاى رفیق جعفر احتیاجى به جمهورى سوسیالیستى 
ندارد، میتوانست به عنوان کم سوسیالیست شدن حزب در سالهاى جارى بحثش را مطرح کند. و اگر آن بحث را میداد، نه در 
کانتکست مهم و پر زرق و برقى که اآلن ما انجام میدهیم، که گویا ما را به انقالب نزدیک میکند، بلکه در کانتکست بحث رفیق 
جعفر یا بحث رفیق بهمن راجع به سوسیالیست بودن یا نبودن حزب در این دوره، آنوقت با یک مقاله جواب میگرفت و میرفت. 
بحث من این است که بدفهمى هم میتواند به نیروى اجتماعى تبدیل شود و پدر ما را در آَوَرد. قبول نمیکنم که شش ماه مشغول 
جواب دادن به بحث رفیق جعفر باشیم بخاطر اینکه شعار جمهورى سوسیالیستى ایران را تصویب کرده ایم. با دفاعیه رفیق جعفر در 
نشریه پوشه از این شعار چکار کنیم؟ که این شعار به درستى بار دیگر تأکید میگذارد بر سوسیالیسم ما؟ ما همه میگوییم که رفیق 
جعفر از فرط سوسیالیسمش دارد این را میگوید. اما چسپاندنش به حزب منصفانه نیست. فقط نشان میدهد که جعفر سوسیالیست 
است و حزب سوسیالیست نیست. من این را قبول نمیکنم. بحثهاى رفیق بهمن نشان میدهد که بهمن سوسیالیست است و حزب 
نیست. من این را قبول نمیکنم، حزب بشدت سوسیالیست است، بشدت کمونیست است طورى که داد زمان خودش را درآورده 

است. همه دارند از دست کمونیسم ما جیغ میزنند. 

هربحثى یک نتایج رو به جلویى دارد و عاقبتى دارد. مگر ما در کنگره ندیدیم که کسانى از اینکه حزب به اندازه کافى کارگرى 
نیست به حزب هشدار میدادند؟ به نظر من میتوانستند دوباره بیایند و در مقاله رفیق بهمن آمدند. من آن رفقا را خیلى دوست دارم 
و بحثشان هم خیلى موجه است، ولى چرا باید ارزشى، توانى، والُرى و پتانسیلى بیشتر از آنچه که خودشان میتوانند براى بحثشان 
فراهم کنند، من برایشان فراهم کنم؟ من دوست دارم اعتبار بحث رفقا به اندازه اعتبار بحثشان باشد. بروند برایش نیرو جمع کنند. 
اما من که نمیروم دودستى حزب را تقدیم کنم و فرش پهن کنم که بیایید این بحثهایتان را روى آن مطرح کنید، دوباره افکار حزب 
کمونیست کارگرى ملى شده، هر کس هر بحثى دارد بیاید بکند؟ این مشکل من بود. این بحثها به نظر من هنوز جواب نگرفته اند. 
شبیه همان موضع "ارزیابى را قبول دارم، ولى بحث را قبول ندارم" شده است. (در مورد بحث و ارزیابى از کومه له). من میگویم 
در این بلبشوى تئوریکى، متدمان عقب کشیده میشد، روشمان عقب کشیده میشد، پراتیکمان عقب کشیده میشد اگر همینطور این 

شعار را هر جا میخواستیم میبردیم. 

فرض کنیم این بحث آنطورى که من میخواستم مطرح میشد. میگفتم این شعار براى این است که برویم سراغ همه و مردم را 
متوجه خودمان بکنیم، با بحث على جوادى بشدت موافقم و راستش این را مهم میدانم. رفیق على به درست گفت که جمهورى 
یک سیستم حکومتى است، چرا نظام سوسیالیستى نه؟ چرا رژیم سوسیالیستى نه؟ چرا کمون سوسیالیستى نه؟ من باید راجع 
به این فکر کنم. اینها را نمیگوییم براى اینکه مردم آنهارا نمیفهمند، ولى مردم جمهورى را با چه تبیینى میفهمند؟ پس ما داریم 
عنصرى از ضعف را میآوریم توى شعارمان. اگر از من بپرسند میخواهى چه چیزى برقرار کنى، خوب معلوم است که حکومت 
کارگرى پایگاه تاریخى ما را بیان میکند، ولى حکومت سوسیالیستى چه عیبى دارد؟ از ما میپرسند چه نظامى را میخواهید در ایران 
پیاده کنید میگوییم میخواهیم یک حکومت سوسیالیستى دایر کنیم. چرا باید بگوییم جمهورى سوسیالیستى ایران؟ من قبول دارم 
که کلمه ایران در این شعار مشکل دارد. ما حتى در ادبیاتمان نمیگوییم کارگران ایران، میگوییم کارگران در ایران. چرا باید یکهو 
این عقبگرد را بکنیم و بگوییم جمهورى سوسیالیستى ایران؟ خوب بگوییم حکومت سوسیالیستى در ایران. ما میخواهیم در ایران 
یک حکومت سوسیالیستى برپا کنیم. ما نمیگوییم جمهورى کردستان، میگوییم جمهورى در کردستان. میخواهم بگویم اینها منهاى 

مشکالتى است که بحث در چه کانتکستهایى مطرح شده است. 

من حاال دیگر شخصا به این شعار خوشبین نیستم. میگویم جمهورى آن یک دردسر برایمان دارد، و ساختار حکومت را براى ما 
تعریف میکند. جمهورى، بخواهى نخواهى، دارد به نوعى ساختار حکومت را تعریف میکند. ثانیا زوال دولت پس چه میشود؟ 
اگر جمهورى است، تکلیف زوال دولت را چگونه بعدا میشود گنجاند؟ اآلن هم با بحث رفقا متقاعد شدم که ایران این شعار را 
هم نمیشود پذیرفت. من در این شعار جمهورى و ایران آن را قبول ندارم. در این صورت به نظر من قطعنامه احتیاج نداریم. پاى 

اعالمیه ها میشود نوشت برقرار باد حکومت سوسیالیستى در ایران. 
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و باالخره مشکل آخر: راجع به” انقالب". یکى از مشکالت متدولوژیکى که خودم دارم این است که راستش من خودم زیاد راجع 
به انقالب فکر نمیکنم. انقالب مثل اتفاقاتى است شبیه برخورد کومت به کره زمین. ممکن است برخورد کند یا نکند. به نظر من 
انقالب همانقدر تصادفى است، به این معنى که دست ما نیست و حکمت خود را دارد، که زلزله. مسأله این است که هر جریانى 
در زلزله چه سیاستى دارد و ما در انقالب چه سیاستى؟ در نتیجه من نمیخواهم روى انقالب شرط بندى کنم. و اگر جمهورى 
سوسیالیستى ایران میخواهد با خودش نزدیک بودن انقالب را به ما نسبت بدهد، به این معنى که اعالم اینکه ما انقالب را نزدیک 
میدانیم، به همان معنى عمومى اى که بهمن میگوید، آنوقت منهم با این حرف موافقم که فکر میکنم تحوالت آینده ایران بیشتر 
تالقى جنبشهاست تا یک انقالب همگانى شبیه انقالب 57. فکر میکنم که در مقابل ما صف هایى هستند که نفوذ خودشان را دارند. 

بختیار سعى کرد طرفدارهاى قانون اساسى را بیاورد که آن موقع دیر شده بود و کسى نیامد. اما این بار طرفدارهاى قانون اساسى 
هستند، به این زودى هم از میدان بدر نمیروند. این دفعه همه با هم نخواهد بود. به این معنى اگر جمهورى سوسیالیستى ایران 
بنا به تعریف و در دفاعیه اى از این شعار به این معنى گفته شود که دارد رابطه ما را با انقالب تأکید میکند، آنوقت خود مقوله 
انقالب براى من یک مقوله علمى و قابل استفاده در این لحظه نیست. اینها معضالت من بودند. من اآلن خودم را مدافع این شعار 

نمیدانم. 

نوبت پنجم

در وسط صحبتهاى حمید تقوائى
 

به نظر من مشکل این نبود که بحث رفیق حمید از دایره دفتر سیاسى خارج شد. بحثى که رفیق حمید در سمینار کانادا کرده است، 
دفتر سیاسى میبایست آن را پخش میکرد. نکته من این است که باألخره برمیگردیم به نوع بحث. به مقدمات آن، به نتیجه گیرى هاى 
آن، به جایگاهى که میخواهد به خودش بدهد و غیره. این بحث به نظر بعضیها اشکال داشت و به نظر بعضى دیگر نه. در کانادا 
خیلیها از آن راضى بودند. من بحثهاى سمینار رفیق حمید در کانادا راشنیده ام، کسى اعتراضى نکرده است و یا پلمیک شداد و 
غالظى نداشته است. میخواهم بگویم اینطورى نیست که این بحثها با مخالفت روبرو میشوند، در مورد جایگاه این بحث ابهاماتى 
را بجا گذاشت. آن چیزى که مهم است این است که این بحث در چهارچوبى مطرح شد، در رابطه با سوسیالیستى تر کردن حزب. 
این را به نظر من همه فهمیدند، همه از این بحث گرفتند. بحث بلشویسم، منشویسم، بحث اینکه ما که نمیخواهیم فقط سرنگون 
کنیم، بدون اینکه بدانیم که میخواهیم چه به جاى آن بگذاریم، همه اینها اجزاء آن نحوه ارائه بحث بوده اند. و این واضح است 
که نوعى تخریب است، باالخره باید با آن رفت و کارى کرد. من فکر میکنم ما به عنوان بقیه دفتر سیاسى در حد امکان خیلى 
خونسرد و متین، سعى کردیم نیم کالج بدون اینکه کسى شدت عمل تئوریکى بخرج بدهد، این بحث را رد کنیم. راستش علت 
اینکه این بحث در این جلسه وسیع مطرح میشود فقط بخاطر این گردهمایى است وگرنه موضوعى که رفقا بخاطرش دعوت 

شده اند. مباحث جلسه فرداست. 
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ضرورت مدرنیسم تشکیالتى و ضوابط حزبى

نامه 

فخرى عزیز 
خیلى متشکر از نامه مجددت. در ضمن شنیده ام که جلسه داشته اید و کمیته خوبى تشکیل داده اید. تبریک میگویم. 

راستش صرفنظر از این یا آن نکته معیّن که باید بیشتر راجع به آن بحث کنیم، یک جنبه در هر دو نوشته ات هست که خیلى به آن 
سمپاتى دارم و آن شیوه ابژکتیو و خونسردى است که مسأله را جلوى خودت میگذارى و نوع راه حلى که پیشنهاد میکنى. بنظر 
منهم نهایتا مسأله بر سر ایجاد یک فرهنگ مدرن تشکیالتى است. منظورم از فرهنگ فقط باورها و شیوه برخوردها و برداشتهاى 
اشخاص نیست، بلکه روشها و مقررات و موازین سازمانى و ضمانت اجرایى آنها هم هست. بنظر من حزب امروزى را با مناسبات 
دیروز نمیتوان جلو برد. حزبى که به ابعاد ما میرسد و میخواهد براى تبدیل شدن به یک حزب با ابعاد وسیع توده اى کار کند، دیگر 
نمیتواند فقط بر توافقات ضمنى و خوش اخالقى و حسن نیت ها و مفروضات مشترك آدمها متکى بشود. باید ضوابط و موازین 
حیات درونى حزب دقیقا تعریف شده باشد، اجرا و اِعمال بشود. جایى براى برخورد شخصى نباید بماند. نمیدانم یدى چقدر در 

مورد این دوره آموزشى اخیر برایتان گفته، اما این تم اصلى این دوره بود. 

در مورد استعفاها و شیوه برخوردهاى رفتنى ها و ماندنى ها، و همینطور شیوه برخورد ما (و من)، شاید هنوز تصویرت از مسأله 
کامل نیست. مستعفیون در حین استعفا مقررات و موازین و اصول زیادى را در حزب زیر پا گذاشتند. فرهاد بشارت اجازه نداشت 
استیضاح خود از مراجع منتخب کمیته مرکزى را، که خودش در آن عضو بود، سر چارسوى و روى اینترنت اعالم کند -  حال 
لحن به کنار. اجازه نداشت از شنیده هاى خود در جلسه دفتر سیاسى، که تازه عضو آنهم نبود و دقیقا بخاطر سیاست غیر محفلى 
دفتر سیاسى به آن دعوت میشد، بیرون دفتر سیاسى ، تا چه رسد روى اینترنت، نقل قول کند. این ضوابط از قبل تعریف شده بود، 
و هم او و هم بهمن شفیق در یک پلنوم قبلى پس از ماجراى فدراسیون براى نقض همین اصول در اشکال خیلى خفیف ترى، 
رسما مؤاخذه شده بودند. هیچکس اجازه نداشت، به بهانه رفتن فالن کس و احساس تألم!، صالحیت و حسن نیت، تا چه رسد 
چند  اسماعیلى  هادى  و  رسا  جعفر  سؤال ببرد.  زیر  کتبا  چه  و  شفاها  چه  را  حزب  باالى  انتخابى  و  قانونى  مقامات  به حرمت، 
سال قبل دقیقا بخاطر کارى از همین نوع تعلیق عضویت شدند و تا کتبا عذر نخواستند عضویتشان ابقاء نشد. در آن موارد هیچ 
تالطمى نشد، فضایى بوجود نیامد و تشکیالت هم کار خودش را کرد. چرا اینبار اینطور شد؟ پاسخ اینست که اوال رفتنى ها، بنا 
به تصمیم رفتنشان، در ذهن خودشان حزب را فى الحال بى ارزش و موازین آن را لغو شده تلقى کردند و زیر پا گذاشتند و ثانیا، 
این کشمکش را روى اینترنت بردند. این اولین مرافعه حزبى در عصر اینترنت بود. کانالهاى تشکیالتى دور زده شدند، ساختار 
و موازین حزبى در خارج کشور از محاسبات حذف شد و حزب در خارج کشور براى چند روزى بصورت عده زیادى آدم که 
در یک دّره اطراق کرده اند، بصورت یک مجمع عمومى وسیع خیابانى درآمد. مستعفیون، از طریق اینترنت یک دعواى خیابانى، 
و از نظر سیاسى و تشکیالتى یک شبیخون راست و انحالل طلبانه، راه انداختند. وقتى ماجرا خیابانى شد، دو امر فورا در دستور 
ما قرار گرفت. اول اینکه باید جلوى تعرض خیابانى را در همان خیابان میگرفتیم. اینجاست من و شما و رفقاى دیگر براى دفاع 
از حزب قلم دست میگیریم و مستقل از جایگاه تشکیالتى مان این حرکت را دفع میکنیم. رفقایى که در این دوره نوشتند و پاسخ 
این جماعت را دادند، بنظر من یک خدمت عظیم به حزب کردند، ممکن است از لحن یکى خوشمان بیاید و یکى نه. اما هدفشان 
منهزم کردن یک شبیخون راست و ضد حزبى و بسیار رکیک بود که بر خالف میل آنها، و دقیقا در شرایطى که حزب رسما یک 
برخورد انسانى و خونسرد با اولین مستعفیون را در پیش گرفته بود، رخ داده بود. امر دوم همه ما این بود که این پروسه حداکثر 
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چند روزه طى شود. هرچه این همهمه خیابانى بیشتر کِش پیدا میکرد، زیان آن براى حزب، بخصوص به شکل دلسردى رفقاى 
جوانتر ما از نفس کار حزبى، بیشتر میشد. کل این ماجرا فقط چند روز به طول انجامید. بنظر من معدود رفقاى خوب حزبى اى 
که از نبرد قلمى اى که در آن چند روز در گرفت، خوشنود نبودند، فراموش میکنند که ماهیت اتفاقى که رخ داد و شیوه خیابانى 
این شبیخون و همینطور سرعت عملى که براى دست به سر کردن اینها الزم بود، اجازه نمیداد کار از طریق کمیته ها و جلسات 
و پروسه هاى روتین طى شود. من نه از نفس استعفاها ناراضى ام (فکر میکنم تعدادى از کسانى که رفتند یا قبال رفته بودند و یا 
مدتها بود چوب الى چرخ میگذاشتند و تخم بدبینى میپاشیدند) و نه تعداد و ترکیبشان بنظرم مهم میآید. از شیوه برخورد رسمى 

حزب و رفقاى حزبى راضى ام. 

در پلنوم آتى، مقدار زیادى روى تعریف و مکتوب کردن ضوابط کار خواهیم کرد. واقعا آرزو میکنم دوران محافل تمام شده باشد. 
در سوئد بنظر من ما از این ماجرا نفع بردیم. بنظر من تازه میشود سوئد را ساخت. 

همانطور که گفتم مدرنیزه کردن حزب یک بند اصلى اولویتهاى دفتر سیاسى است. اگر قرار و مصوبه و قطعنامه اى را الزم میدانى 
حتما چه بعنوان کمیته تان و چه بعنوان شخص براى ما بفرست. هر قرارى که دو نفر از اعضاى دفتر سیاسى و یا کمیته مرکزى 

امضا کنند باید به رأى گذاشته شود. 

خیلى خوشحالم که برایم مینویسى. امیدوارم امکان دیدار و بحث حضورى هم پیدا کنیم. 

قربانت نادر 

بعد التحریر: رفیق ناصر شیشه گر در این میان در یادداشت کوتاهى من را مورد لطف قرار داده بود. از قول من خیلى از او تشکر 
کن. امیدوارم لیاقت این اعتماد را داشته باشم. 

این نامه  به "فحرى نادرى" بدون تاریخ است اما به نظر میرسد مربوط به نیمه آوریل  1999( اردیبهشت 1378) باشد. 
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اسالم و اسالم زدایى 

مصاحبه با "نگاه" نشریه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانویه  1999( بهمن 1377)
نگاه: وجود و عملکرد جریانات و دولتهاى اسالمى در سالهاى اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، در عین حال سبب اختالفاتى در 
برخورد به مذهب و جریانات و دولتهاى مذهبى شده است. هستند کسانى که میگویند "دولتها و جریانات اسالمى و مذهب اسالم 
را باید از هم جدا کرد. آنچه که در این کشورها میگذرد، ربطى به اسالم ندارد و ناشى از درك و استنتاج غلط این جریانات و دولتها 
از اسالم است". به عالوه میگویند "نباید علیه مذهب موضع گرفت و حرفى زد، چون این توهین به عقیده مردم است و باعث تفرقه 

بین آنها میشود"... نظر شما در این مورد چیست؟ 

منصور حکمت: من این را درك میکنم که منافع عده اى چنین اقتضا میکند که تا حد امکان اسالم را از زیر تیغ خشم مردمى که 
قربانى یا شاهد جنایات غیر قابل توصیف اسالمیون اند، بدر ببرند. من این را درك میکنم که ابعاد این جنایات و این هاالکاست 
 [halocaust]چنان است که حتى در میان صف اسالمیون هم کسانى پیدا میشوند که نمیخواهند مسئولیت این همه پلیدى و زشتى 
را بر عهده بگیرند و الجرم به نظر من طبیعى است که در چنین اوضاعى بحث "اسالم راستین" و رابطه آن با "اسالم پراتیک" یک 
بار دیگر باال بگیرد. اما از نظر مِن کمونیست، مِن آتِئیست، از نظر ما شاهدان و قربانیان جنایات این اسالم، از نظر من و امثال من که 
در یک جدال سهمگین اجتماعى و سیاسى و فکرى با این هیوال بسر میبریم، این اظهارات و توجیهات از فرط رندى، احمقانه جلوه 
میکند. مبانى عقیدتى اسالم، مبانى قرآنى اسالم، انکشاف تاریخ اسالم، هویت و تعلق سیاسى اسالم و اسالمیون در جدال آزادى و 
ارتجاع در عصر ما عیان تر و غیر قابل پوشاندن تر از آن است که اجازه بدهد بحث روایات مختلف اسالم و وجود و احتمال وجود 
روایت دیگرى از اسالم، ولو در آینده و در ُکرات دیگر، که در آن ابتدایى ترین حقوق و عواطف بشرى لعن و لگدمال نشده باشد، 
جدى گرفته بشود. به نظر من، این نهایِت بى حرمتى به ِعلم و به شعور اجتماعى انسان زمان ماست، اگر هر توجیه و هر َمهملى که 
اسالمیوِن در حاِل هزیمت به روى جامعه پرت میکنند را به عنوان مبحثى براى تجزیه و تحلیل و موشکافى علمى بپذیریم... فرد در 
اسالم، چه راستین و چه غیر آن، بى حقوق و بى حرمت است. زن در اسالم بَرده است. کودك در اسالم در ردیف احشام است. عقیده 
آزاد در اسالم معصیت و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داِغ مذهب بر َکپَِل مرتکبینش، گناه 
کبیره است. این دیِن مرگ و خون و عبودیت است. راستش همه ادیان همین اند، اما بیشتر ادیان را بشریت آزاداندیش و آزادیخواه در 

طول صدها سال در قفس کرده است. این یکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند. چرخ میزند و نکبت میآورد. 

دفاع از موجودیت اسالم تحت لواى بحث احترام به باورهاى مردم، به نظر من بى اعتبار و ریاکارانه است. در میان مردم، باورهاى 
مختلفى هست. بنابراین بحث نه بر سر احترام به باورهاى مردم، بلکه بر سر انتخاب باورهاى قابل احترام مردم است. هر کس هر 
چه بگوید، به هر حال همه دارند باورهاى باب میل خودشان را انتخاب میکنند. و الجرم آنها که تحت لواى حرمت باورهاى مردم، 
نقد به اسالم را پس میزنند، دارند فقط انتخاب معنوى و سیاسى خود را بیان میکنند و بس. اسالم را به عنوان یک عقیده قابل احترام 
برمیگزینند و فقط براى مشروعیِت "خلقى" دادن به انتخابشان، عقاید خود را در بسته بندى" اعتقادات مردم" عرضه میکنند. من به 
هیچ خرافه اى، به هیچ ناحقى، حتى اگر همه مردم جهان به آن صحه بگذارند، احترام نمیگذارم. این را البته حق هر کس میدانم که به 
هر چه میخواهد باور داشته باشد. اما میان احترام به آزادى عقیده افراد با احترام به عقیده افراد فرق اساسى هست. ما بر فراز جهان 
ننشسته ایم و داور این دنیا نیستیم. بازیگران و شرکت کنندگان در آن هستیم. هر یک گوشه اى از این جدال تاریخى-  جهانى هستیم 
که به نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانها در جریان بوده است. من به خرافاتى که با آنها در حال جنگم و زجر 

انسانها را در چنگال آن دیده ام، احترام نمیگذارم. 

نگاه: یک مساله دیگر در این مورد که نه فقط توسط برخى از جریانات سیاسى و مستشرقین و رسانه هاى گروهى غرب گفته میشود، 
بلکه در بین بعضى از متفکرین و روشنفکران این کشورها هم طرفدار دارد، این است که مردم این کشورها مسلمانند و آنچه که در 
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آنها جریان دارد، براى مثال موقعیت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرهنگ و هویّت شان است. آیا به نظر شما، مردم ایران مسلمانند؟ 
ایران کشورى اسالمى است؟ و آیا مالحظات فوق صحیح هستند و باید آنها را رعایت کرد؟ 

منصور حکمت: نفس دسته بندى کردن و بسته بندى کردن واقعیِت ُمرکبّى نظیر یک جامعه، زیر یک برچسب تقلیل گرایانه مذهبى یا 
قومى و ملى، بخودى خود گواه این است که ما با یک تبیین علمى یا حقیقت جویانه روبرو نیستیم. کسى که جامعه ایران را جامعه اى 
اسالمى نام میگذارد، درست نظیر کسى که آن را آریایى، شاه پرست، ایرانى، شیعى و غیره توصیف میکند، دارد در قلمرو پروپاگاند 
حرکت میکند. سؤال این است که چه کسانى و در چه چهارچوب سیاسى و تاریخى اى دارد ایران را جامعه اى اسالمى توصیف 
میکنند و چه نتایجى میخواهند از این توصیف بگیرند. براى مثال معلوم است که رژیم اسالمى باید جامعه ایران را جامعه اى اسالمى 
توصیف کند، تا به وجود یک حکومت اسالمى در جامعه رنگ مشروعیت بزند. واضح است که یک راسیست و مهاجر ستیز غربى 
باید ایران را جامعه اى اسالمى بخواند تا شکاف میان آدمى که از ایران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى نگاه دارد. واضح 
است که یک ژورنالیست نان به نرخ روز خور باید این عبارت را استفاده کند و این باور را اشاعه بدهد، چون مدل تبلیغى و نگرش 
محافل سیاسى حاکم در جامعه غربى امروزه این است. به همین ترتیب محافل دانشگاهى از این الگو تبعیت میکنند، افکار عمومى 

در این جهت سوق داده میشود و غیره. 

واقعیت این است که این اسم گذارى و دسته بندى کاذب است. هدف این اسم گذارى، از هر سو که باشد، این است که کاراکتر اسالمى 
قوانین و مناسبات حاکم بر جامعه ایران، نه محصول یک تحمیل و فشار سیاسى، بلکه ناشى از نگرش و بارورهاى خود مردم قلمداد 
شود. اگر واقعا حجابى بر سر زنان ایران است، انتخاب خودشان باشد و از نگاه اسالمى شان به جهان مایه بگیرد، چقدر وجدانها در 
  [yuppie]غرب آسوده تر میشود، چقدر معامالت و بند و بست هاى رژیمهاى دمکرات و الس زدن روشنفکران و ژورنالیستهاى یاپى
غربى با دولت ایران موجه میشود، چقدر خفه کردن صداى اعتراض زن آزاده و اپوزیسیون انقالبى ایران به عنوان عده اى ناراضى 
افراطى و "جدا از مردم" ساده تر میشود. بسته بندى مذهبى و فرهنگى و قومى و ملى مردم، همیشه قدم اول در انکار حقوق یونیورسال 
و جهان شمول آنها به عنوان انسان است. اگر نسل ُکشى در روآندا [Rwanda] ادامه یک سنت آفریقایى است، اگر سنگسار یک رسم 
اسالمى مردم ایران است، اگر حجاب بخشى از فرهنگ زن در "جوامع اسالمى" است، اگر شوهر دادن دختر نُه ساله رسم و رسوم خود 
مردم آن ممالک است، آنوقت واقعا میشود فراموششان کرد، میشود تحقیرشان کرد، میشود بمبارانشان کرد و در پشت دیوار بلند مدنّیت 
و دمکراسى غربى زیر دست ُحّکام خودشان رهایشان کرد. اما اگر معلوم شود که این انسانها چون دیگران در جامعه اى سرمایه دارى 
و در یک بازار جهانى، تولید و زیست میکنند، اگر معلوم شود که این راه و رسم ها و قوانین اسالمى به زور زندان و شکنجه گاه و 
اعدام و گشت خیابانى و دشنه و اسید و سنگسار به اینها تحمیل شده است، اگر معلوم شود که این مردم نظیر همه جاى دیگر تشنه 
آزادى و برابرى و رفع تبعیض اند، اگر معلوم شود که قوى ترین خصیصه این مردم، علیرغم همه این فشارها، عطششان براى فرهنگ 
و زیست نوع غربى است، آنوقت تمام این عمارت ایدئولوژیکى عوام فریبانه فرومیریزد و خسارات غیرقابل توصیفى به بار میآورد. 

جامعه ایران، جامعه اى اسالمى نیست. رژیم استبدادى حاکم بر ایران یک رژیم اسالمى است، که علیرغم همه این فشارها، هنوز 
نتوانسته است مردم را مجبور ناگزیر کند تا این هویت اسالمى را بر خود بپذیرند. من یک غاز براى روشنفکرى که با ارجاع به آمار 
ثبت احوال و مقوله "مذهب رسمى" ُمهر تأیید پاى این اسم گذارى ریاکارانه میگذارد، ارزش قائل نیستم. پذیرش این مقوله، و از آن 

بدتر تبلیغ این مقوله، یک رکن تداوم فاجعه اى است که در ایران و کشورهاى اسالم زده جریان دارد. 

نگاه: نظرتان در مورد "مذهب مترقى" و "پروتستانیسم اسالمى" چیست؟ خیلى ها، از شخصیت هاى فرهنگى گرفته تا سازمانهاى 
سیاسى، میگویند باید از شریعتى و سروش و سایر دگراندیشان اسالمى در مقابل "سنت گرایان" دفاع کرد. میگویند با میدان دادن و 

حمایت از اینان، اوضاع جامعه و زندگى مردم درست میشود. نظر شما در این مورد چیست؟ 

  [hierarchy]منصور حکمت: پروتستانیسم اسالمى اگر بناست پروتستانیسم باشد، باید انشعابى دینى ایجاد کند و قبله و هیرارشى
مذهبى جدیدى ایجاد کند و توده مردم را به این اسالم نوع دیگر فرابخواند. کارى که شاید بهائیت قرار بود بکند. ِشکوه هاى یک 
استاد دانشگاه مذهبى از حکومتى که ناگاه به او جفا کرده است را نمیتوان با این تحوالت و چرخشهاى بزرگ تاریخى در غرب قیاس 
کرد. اسالم در روبناى خاورمیانه و ایران امروز و در رابطه با اقتصاد سیاسى جامعه کنونى، آن نقشى را ندارد که مسحیت در دوران 
عروج سرمایه دارى در غرب داشت. تطبیق یافتن اسالم با سیر تکوین اقتصادى این جوامع، مقوله اى فرعى است. این سیر اقتصادى، 
مستقل از حال و هواى اسالم و چند و چون قدرت تطبیقش با جامعه مدرن به هر حال طى میشود. جامعه ایران احتیاجى به لوتر 
 [Martin Luther]و کالون [John Calvin] ندارد، چون حاکمیت اسالم بر آن نه یک هژمونى عقیدتى، روانشناسانه و ساختارى، 
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بلکه یک سلطه سیاسى و پلیسى است که به طرق سیاسى برانداخته خواهد شد. 

نگاه: مطبوعات ایران را که ورق میزنید، به بحث هاى فراوان و کّشافى درباره رابطه حکومت دینى و مردم، دین و آزادى، دین و تعقل، 
دین و جامعه مدنى و... برمیخورید. در مورد اینها چه فکر میکنید؟ رابطه مذهب و در اینجا اسالم، با حاکمیت مردم و جامعه مدنى 

و آزادى و تعقل و... را چگونه میبینید؟ 

منصور حکمت: مذهب، ایدئولوژى رسمى یک دولت فوق العاده خشن در ایران است. در نتیجه براى قشر روشنفکرى که در ایران 
زیست میکند، هر موضوعى باید در متن اسالم و به عنوان گوشه اى از جهان بینى اسالمى بررسى بشود ویا الاقل تنشهاى هر نظرى با 
اسالم حاکم مورد اشاره قرار بگیرد. مباحثى نظیر حقوق بشر، آزادیهاى مدنى، نظام سیاسى، سیاست اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و 
غیره همه مباحث مهم و مبرمى هستند که اِلیت فکرى جامعه در همه جا دائما به آن میپردازد. در ایران به همه اینها باید عبارت "اسالم" 
اضافه شود. این به این معنى نیست که اسالم در خودِ پروبلماتیک مورد بحث جاى علمى مشروعى دارد. این یک اجبار سیاسى است 
و نه شناخت شناسانه یا حتى تاریخى. این دوره بزودى میگذرد و مجالت ایران به این مفاهیم در یک قالب جدى تر، بدون الزام تطبیق 
چیزى با اسالم و یا نشان دادن تناقض چیزى با اسالم، خواهند پرداخت. به نظر من مباحث اپوزیسیون مجاز و منتقدین قانونى در یک 
رژیم استبدادى هیچ وقت نباید در صورت ظاهر آنها و بر مبناى تعاریف و مقوالتى که خود به دست میدهند، جدى گرفت. مباحث 
واقعى در جامعه ایران وقتى به جلوى صحنه و صفحات نشریات داخل کشور رانده خواهند شد که اختناق سست شده باشد. بنابراین، 
راستش من مطالب نشریات روشنفکرى داخل کشور را از نظر محتوایى مهم و جدى و مربوط نمیدانم. بیشتر جدال سیاسى اى که 

پشت رابطه و کشمکش دولت و این مجالت هست به نظر من قابل توجه است. 

نگاه: به عنوان آخرین سؤال، نظرتان درباره وضعیت جنبش ضد مذهبى در قرن اخیر در ایران چیست؟ فکر میکنید این جنبش چه 
مختصات و چه جایگاهى در مبارزه و تالش عمومى توده مردم براى یک زندگى بهتر دارد؟ 

منصور حکمت: هم جنبش مذهبى و هم جنبش ضد مذهبى در ایران براى بخش اعظم قرن بیستم، تحت تأثیر تِِرندهاى بین المللى 
مهم ترى قرار گرفتند که به اینها رنگى متفاوت از کشمکش مذهب و روشنگرى در اروپاى قرون قبل زد. اشاره من به انقالب اکتبر و 
ظهور شوروى و باالخره جنگ سرد است. هم اسالم و هم روشنگرى ضد اسالمى در متن یک تالقى مهم تر بین المللى، در ظرفیت هاى 
تاریخى دیگرى قالب زده شدند، یا شاید بتوان گفت از نو تعریف شدند. روشنگرى ابتدا به بخشى از تحرك سوسیالیستى در جامعه 
بدل شد، اما خیلى سریع با ظهور شوروى به عنوان یک اردوگاه بورژوایى جهانى، عمال به یک جنبش ابزارى و ُدم بریده تبدیل شد. 
به نظر من لبه انتقادى و مذهب ستیزى آزاد اندیشانه و بى محاباى این جنبش محو شد، چرا که اکنون آخونِد ملى و مذهِب خلقى، و 
الهیاِت رهایى بخشى که میتوانست مؤتلف اردوگاه شوروى در مقابل آمریکا باشد، کشف شده بود و اسالمِ قابل دفاع یا قابِل مدارا 
یافت شده بود. با استالینى شدن و توده ایست شدن جامعه روشنفکرى ایران و ورود مالحظات تاکتیکى در برخورد به مذهب به عنوان 
پدیده اى که از قرار میتوانست علیه سلطنت و آمریکا کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم و بعد حتى تطهیر آن شروع میشود. در قطب 
مقابل، اسالم ضد کمونیست به یک اسلحه قوى غرب در جنگ با کارگر و کمونیسم ایران بدل میشود. این بارورهاى مذهبى مردم و 
قدرت اسالم به مثابه یک دین نبود که جمهورى اسالمى را ساخت، بلکه نیاز موّکلین سابق رژیم شاه براى ادامه سیاست سرکوب چپ 
در ایران بود که اسالمِ در حال اضمحالل و منزوى خمینى را به جلوى صحنه کشانید. همه اینها، خیلى خالصه، به این معناست که 
جدال آزاد اندیشى با اسالم به عنوان یک مذهب به سرعت تحت تأثیر فعل و انفعال بخش هاى مختلف جامعه، و همینطور قدرت هاى 
بین المللى، با اسالم سیاسى و جنبش اسالمى، قرار میگیرد. اگر کسى سى سال قبل از یک موضع آتئیستى بنیاد اسالم را به ریشخند 
و نقد میگرفت، نه فقط از طرف دستگاه اسالم، بلکه از طرف خلقیون و ضد استبدادیون مورد حمله قرار میگرفت. کما این که امروز 
هم همان اردوگاهى ها، و کسانى که نگرش سیاسى شان محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدین قاطع اسالم و مذهب حمله میکنند. 
از نظر اینها انقالبیگرى و ترقى خواهى نه در کوبیدن اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و همزیستى با آن و ابداع یک اسالم "نو" و 

"امروزى "و غیره است. 

به نظر من، امروز جنبش ما (کمونیسم کارگرى) است و نفرت عمیق توده وسیع مردم ایران و بویژه زنان و جوانان در ایران از اسالم، 
که ماتریال یک تحول جدى ضد مذهبى و اسالم زدایانه را در ایران میسازد. اگر مردم ایران بناست چیزى از جنس سعادت را تجربه 
کنند، این جنبش باید پیروز شود. مطمئنم که در این مسیر، و با تکان خوردن مردم، یک قشر از روشنفکران آزاداندیش، روشن و 

روشنگر، به این جبهه خواهند پیوست. 



179

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

به نقل از انترناسیونال، نشریه حزب کمونیست کارگرى ایران، شماره 28 -  اسفند 1377 

کلمات انگلیسى داخل کروشه  به متن اضافه شده اند. 

درباره مجازات اعدام

مصاحبه با سازمان دفاع از زندانیان سیاسى
بیست و ششم فوریه  1999 

یار ا رجمند آقاى منصور حکمت، درود بر شما. 
سازمان دفاع از زندانیان سیاسى بر اساس منشورش در تدارك انتشار کتابى است در ضرورت لغو اعدام که بخشى از آن به مصاحبه 
با شخصیتهاى سیاسى، اجتماعى اختصاص داده شده است. این مصاحبه ها هر جا که شرایط اجازه دهد حضورى خواهد بود و در 
صورت عدم امکان مصاحبه حضورى ، بگونه مکاتبه اى انجام خواهد گرفت. روشن است که مصاحبه حضورى به لحاظ امکان 
گفت و شنید و دامن زدن به بحث، کیفیتى متفاوت خواهد داشت؛ با این وجود کوشش ما بر این است که با طرح سؤالهاى سنجیده 

و مربوط به هم تا حدى از این نقصان بکاهیم. 

ارسال این نامه براى شما بمنزله دعوتى است براى پاسخ به سؤاالتمان، باشد که با پاسخگویى و ارسال بموقع آنها ما را در غنى 
کردن محتویات کتاب مذکور یارى رسانید. 

سازمان دفاع از زندانیان سیاسى ایران 

روابط عمومى -  خسرو خرم دین

1-  حزب کمونیست کارگرى در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما شما از چه زاویه و نگاهى 
و با چه تحلیلى لغو اعدام را ضرورى میدانید؟ 

پاسخ: مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم میکنند. 
خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هر دو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى 
توسط کس دیگر. اینکه یکسوى این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائقه سیاسى است کوچکترین تغییرى در این واقعیت نمیدهد 
که ما با یک قتل عمد طرفیم. مجازات اعدام وقیحانه ترین و کثیف ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسى، جلوى روى 
مردم، با اعالم قبلى، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبى، در نهایت خونسردى، تصمیم به کشتن کسى میگیرد و روز و ساعت 

واقعه را هم اعالم میکند. 

2-  با لغو مجازات اعدام، جنایتکاران قاتل چگونه باید کیفر ببینند؟
پاسخ: سؤال جالبى است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوى یک قاتل عمده، یعنى دولت، که هیچوقت هم بخاطر قتل نفس 
کیفر ندیده است گرفته میشود. سؤال شما این تصور را بوجود میآورد که گویا مجازات اعدام را براى کیفر دادن قاتلین ابداع 
کرده اند. یا گویا این مجازاتى است که قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب یافته اند. اما مجازات اعدام ربطى به 
مسأله قتل در جامعه ندارد. تاریخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهاى امروز در برابر اهالى، امتداد حقوق و قدرت دولتهاى 
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دیروز است. وقتى آغا محمد خان قاجار تمام اهالى یک شهر را کور میکند و میکشد، مشغول کیفر دادن کسى بخاطر جرمى نیست. 
وقتى اسب دزد را در آمریکا دار میکشند و یا سرباز فرارى را اعدام میکنند، مشغول کیفر دادن کسى به معنى قضایى کلمه نیستند. 
بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجایشان مینشانند، دارند مردم را به تمکین به مقررات و دستورات وادار میکنند. دارند ارعاب 
میکنند. دارند حکومت میکنند. در همین جهان امروز اعدام فقط کیفر قتل نیست، کیفر سکس غیر مجاز، کیفر احتکار، کیفر اعتقاد 
به مرام اشتراکى، کیفر تشکیل احزاب مخالف، کیفر طنز کردن خدا و پیغمبر و امام، کیفر همجنس گرایى و غیره هم هست. کشتن 
اهالى، از ابتداى جامعه داراى حاکمیت، یک رکن به تسلیم کشیدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاریخچه مجازات اعدام نه در 
مباحثات حقوق قضایى درباره جنایت و مکافات، بلکه در تاریخ حاکمیت طبقاتى و دولت است. امروز هم دولتها شهروندانشان 

را میکشند. باید جلوى این را گرفت. 

میپرسید اگر مجازات اعدام نباشد باید با قاتلین چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما میگوییم این یک کار را بهیچوجه نمیشود 
کرد. اینکه چه کار دیگرى میشود کرد بستگى به فلسفه قضایى جامعه دارد. در همین سیستم موجود میتوان قاتل را حبس کرد. در 
یک جامعه ایده آل شاید بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد، تالش کرد ُقبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتى 

الزم باشد آزادى اش را هم از او سلب کنند. در یک جامعه ایده آل شاید بشود کارى کرد که قتل عمد رخ ندهد. 

3-  حزب کمونیست کارگرى ایران با پاسداران و شکنجه گرانى که در درگیریها اسیر میشوند، در صورتیکه ثابت شود دستشان 
بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟

پاسخ: در قوانین مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نیست. قاعدتا این آدمها را باید به حبس محکوم کرد و رویشان کار کرد شاید 
بتوانند روزى به آغوش جامعه برگردند و کارى کنند مردم ببخشندشان. 

4-  با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره خانواده مقتول چگونه اجراء میشود؟
پاسخ: اینکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبى است که خانواده مقتول از جامعه دارد، یک مفهوم عشیرتى و 
عقب مانده و غیر قابل پذیرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکارناپذیر است. اما اگر اعدام بخاطر تسکین غم و داغ افراد مجاز 
باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتى مشابه مجاز نیست؟ آیا کسى که توسط دیگرى تحقیر و خرد شده، خانه خراب شده، 
معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، میتواند براى تسکین احساس تلخ درونى خود دست به قتل او بزند؟ آیا دولت آدمکش 
ُمجازى است که افراد براى گرفتن انتقام به آن مراجعه میکنند؟ آیا عدالت مفهومى است که جاى انتقام عشیرتى نشسته است؟ 
در مورد مفهوم عدالت شاید باید در فرصت دیگرى بیشتر حرف زد. این مقوله آنقدرها که بعضى فکر میکنند ابژکتیو و ماوراء 

طبقاتى نیست. 

5-  آیا با لغو مجازات اعدام، درجه جنایت در جامعه باال نخواهد رفت؟
پاسخ: خیر. برعکس. همانطور که گفتم همان اوِل کار جلوى یک لیست باالبلند قتلهاى دولتى گرفته میشود. دادگسترى و دولت 
آمریکا پرکارترین قاتل حرفه اى آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند اینست که 501 قاتل سریال یکجا دستگیر شده باشند! 
ثانیا، جامعه اى که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز کرده باشد هرگز نمیتواند جلوى تکرار همین عمل در میان اهالى را بگیرد. 
لغو حکم اعدام و اعالم ارزش جان آدمى، اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در جامعه است. آمارهاى رسمى هم به روشنى 
نشان میدهد که در هلند و اسکاندیناوى و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعیت) به مراتب کمتر 

از آمریکاست. 

6-  بنظر شما مجازات جنایتکاران براى رسیدن به چه هدفى باید انجام گیرد؟
پاسخ: نمیدانم آیا اصوال کلمه مجازات کلمه خوبى براى یک سیستم قضایى انسانى هست یا خیر. بنظر من، بحث پیشگیرى و از 
بین بردن زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جنایت به کنار، اوال، جامعه باید با حداقل اِعمال خشونت و با حداقل سلب 
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اجازه زندگى متعارف از مجرمین، خود را از تکرار جرم توسط آنها مصون کند. ثانیا، کمک کند این افراد متحول بشوند. بنظر من 
مجازاتهاى انتقامى و عبرت آموزانه باید لغو بشود. باید بجایى برسیم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگیرد که به موارد خشونت 
مثل بالیاى طبیعى رفتار کند، به کمک قربانیان بشتابد، سعى کند از موارد بعدى آن جلوگیرى کند و یا خسارات آن را به حداقل 

برساند، بى آنکه کسى را به رسم قربانى در آتشفشان بیاندازد و یا به دریا تازیانه بزند. 

7-  اگر لغو مجازات اعدام، یکى هم به دلیل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حیات آن است، در آنصورت خواست آزادى 
زندانیان سیاسى اى که در اثر عملیاتشان انسانهاى بى گناه کشته شده اند، چگونه باید دنبال شود؟ مثال با مبارزى که در اثر بمب گذارى 

در اتوبوس و یا مکانى دیگر، موجب کشته شدن یک یا چند نفر شده است چه باید کرد؟ آیا باید خواستار آزادى او شد؟
پاسخ: من آدمى را که در اتوبوس و هواپیماى مردم بمب گذاشته باشد مبارز اطالق نمیکنم. متاسفانه در یک دوره معین این روش 
در برخى جنبشهاى حق طلبانه باب شد و بعد توسط برخى جنبشهاى ارتجاعى به یک هنر آدمکشى تحت لواى سیاست ارتقاء 
داده شد. یک فرمول کلى در قبال اینها ندارم. بستگى به دولتى دارد که اینها با آن در حال جنگ هستند. بستگى به موازین قضایى 
کشور مربوطه و مشروعیت حقوقى آن دارد. بستگى به شرایط وقوع این اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبیست هایى که به اهداف غیر 
نظامى حمله کرده اند یک پرونده سیاسى نیست. ممکن است دالئل مخّففه سیاسى براى وقوع جرم ارائه و بشود و حتى ترتیب اثر 
داده بشود، اما خود پرونده یک پرونده سیاسى نیست. منتهى یک چیز را یادآورى کنم. اگر بنا باشد کسانى را که با بمب به مردم 
غیر نظامى حمله کرده اند بگیرند و محاکمه کنند، هفت هشت رئیس جمهور و نخست وزیر غربى و صدها بوروکرات و ژنرال و 
فرمانده آمریکایى و اروپایى در ردیف اول متهمین خواهند بود. من فرقى میان"تیموتى مک واى"  که در اوکالهما آن جنایت عظیم 

را کرد با کسانى که بمب روى پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نمیبینم. 

الف-  اگر جواب منفى است در آنصورت چه قدرتى باید او را محاکمه کند؟
پاسخ: قدرتى که از نظر حقوقى مشروعیت داشته باشد. حکومت هاى استبدادى بنا به تعریف مشروعیت ندارند. بنظر من براى 

محاکمه ژنرال شوارتسکف ها و بن الدن ها میتوان در همین جهان بورژوایى هم دادگاههاى قابل قبولى یافت یا ایجاد کرد. 

ب-  اگر جواب مثبت است در آنصورت تعریف شما از زندانى سیاسى چیست؟
پاسخ: بنظر من دو مقوله زندانى سیاسى و اسیر جنگى وجود دارد که هر دو به این بحث مربوط است. زندانى سیاسى کسى است 
که بجرم مخالفتش با دولت مربوطه زندانى شده است. زندانى سیاسى بنا به تعریف باید آزاد بشود. محاکمه اى نباید در کار باشد. 
کسى که علیه حکومتى فعالیت سیاسى کرده است اصال نباید دستگیر بشود. اسیر جنگى هم جرمى نکرده و نباید از حقوق مدنى 
خود و از جمله آزادى خود محروم بشود. منتها بنظر من در یک جنگ طرفین باید اجازه داشته باشند به طرق قابل قبول مانع ملحق 
شدن مجدد فرد دستگیر شده به ارتشش بشوند. و این فقط موضوعى میان دولتها نیست. بنظر من اعضاى سازمانهاى چریکى که 
به دولتها اعالم جنگ داده اند و در عملیات نظامى دستگیر میشوند باید از حقوق اسراى جنگى برخوردار باشند. قوانین موجود باید 
عمیقا به نفع این اسرا تغییر کند. بنظر من زندانى کردن فرد و جلوگیرى از زندگى متعارف او باید ممنوع باشد. اما میتواند قوانینى 
وجود داشته باشد که تا پایان جنگ و یا تا مطمئن شدن از عدم تمایل فرد به شرکت مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد او به 
ارتشش بشود. و باالخره قطعا مقوله اى به اسم جنایت جنگى داریم. این مقوله باید جّدا باز تعریف بشود و تمام مواردى که نیرویى 
افراد غیر نظامى و وسائل زیستى و رفاهى آنها را مورد تعرض قرار میدهند را در بر بگیرد. در این سالهاى اخیر شاهد وسیعترین 
جنایات جنگى توسط ارتشهاى دول غربى و محلى در کشورهاى مختلف، مانند عراق و یوگسالوى، بوده ایم. جنایتکاران جنگى 
بسیارى، امروز بعنوان رهبران و قهرمانان ملى و فرزندان وطنپرست ملل و اقوام مختلف راست راست میان مردم راه میروند که 

میبایست شاهد محاکمه آنها باشیم. 

8-  علل اصرار و اشتیاق مسلمانان بنیادگرا به کشتن و حذف فیزیکى مخالفان خود بویژه دگراندیشان را در چه میدانید؟
پاسخ: اینکه آیا کسى اول به آدمکشى عالقمند میشود و بعد مسلمان بنیادگرا میشود و یا برعکس اول مسلمان بنیادگرا میشود و 
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بعد به حکم شرع انور، آدمکش میشود، چیزى است که من ابزار تحقیق و موشکافى در آن را ندارم. ولى مطمئنم پاسخ یکجایى 
در همین یک جمله شما نهفته است. 

 

در مورد وضعیت حزب عراق 

نامه 

رفیق فاتح عزیز 
نامه شما درباره حزب عراق را گرفتم. منهم در مشاهدات شما شریکم. همانطور که میدانید در جلسه اخیر دفتر سیاسى حزب عین 
این مسأله بخواهش من در دستور قرار گرفت و من نگرانى هاى جدى خودم را گفتم و پیشنهاداتى را مطرح کردم. شاید بشود 
گفت که من به اندازه شما خوشبین نیستم. رفقاى عراق یک فرصت 8 ساله براى ساختن یک حزب بزرگ اجتماعى، مطرح شدن 
در فضاى سیاسى الاقل جامعه کردستان و قرار دادن یک آلترناتیو سیاسى جدى در برابر احزاب سنتى را از دست داده اند. من دلیل 
این بى اشتهایى سیاسى را درست درك نمیکنم. اکنون هم فکر میکنم نهایتا باید یک رهبرى کارساز در داخل کشور ایجاد کرد که 
روح اوضاع را درك کند و بخواهد در تاریخ عراق نقش بازى کند. بدنبال جلسه دفتر سیاسى من همچنان دارم به آلترناتیوهاى 
موجود براى بهبود اوضاع فکر میکنم و نظر رفقاى مختلف را جویا میشوم. باید کارى کرد. در این شک نیست. اینکه آیا تشکیل 
جمع پیشنهادى شما چاره کار هست یا خیر، هنوز مطمئن نیستم. این هنوز معضل یک رهبرى پُر اشتها در داخل را حل نمیکند. 

دستتان را میفشارم 

29 فوریه  1999 

رونوشت: رفیق ریبوار احمد، رفقاى دفتر سیاسى دو حزب

 این نامه به  فاتح شیخ نوشته شده است 
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در باره شیوه بحث 

نامه 
محسن عزیز، 

با سالم گرم و به امید دیدنت در آینده نزدیک. 

نوشته ات در پاسخ به امیر پیام را گرفتم. بنظر من با وجود بندها و بحثهاى خوبى که درش هست، پاسخ مناسبى نیست. به این 
دلیل: 

-  اینها را بعنوان آدم سیاسى و چپ جدى میگیرد و براى مردم جدى میکند. برخورد ما باید برمال کننده و از باال و کوتاه باشد 
و نه استداللى. باید احکامشان را بعنوان احکامى پوچ، راست، کهنه، بعنوان بهانه هایى براى بریدن از تالش کمونیستى و ضدیت 
با حزب کمونیست کارگرى برمال کرد و دور انداخت. قبل از نوشتن باید تصمیم گرفت که در پایان نوشته، خواننده باید چه 
تصویر و تبیینى از امیر پیام و همراهانشان بگیرد. نوشته تو، با این درجه عمیق شدن در مباحثات آنها، این تصویر را به شخص 
ثالث میدهد که آرى ممکن است اینها جناح راست باشند (که تازه لزوما به این معنى نیست که خوانده شهروند به این دلیل از 
آنها فاصله میگیرد)، اما آدمهاى مهمى در جناح راست جنبش سوسیالیستى هستند، بحثهاى کشافى دارند، باید خواند و فکر کرد. 
نوشته تو از امیر پیام) که خودمان میدانیم چى بارش هست) و از بهمن شفیق که تا این لحظه در کانادا کسى نمیداند کیست (و 
باز خود ما میدانیم کى نیست)، مارتف و مارتینف میسازد، و این اشتباه است. اسم بهمن را اصال نباید آورد. بنظر من نوشته تو در 
مورد امیر پیام باید همان روح از باال، طنزآلود، کوتاه و تیزى را داشته باشد که وقتى در مورد کالوس کینکل و مقامات قازوراتى 
رژیم مینویسى. نباید محسن ابراهیمى طرف پلمیک سیاسى امیر پیام ها در کانادا بشود. باید سخنگوى حزبى باشد که لبخند میزد، 
حقارت آنها را نشان میدهد و یکبار دیگر میگوید که بله، بعنوان یک حزب کارگرى کمونیستى، براى انقالب سوسیالیستى، علیه 
مذهب، علیه ستمکشى زن، براى برابرى و آزادى و انسانیت براى همه مردم مبارزه میکنیم. قدرت را هم با حداقل نیروى الزم 
میگیریم. مفت هم به کسى نمیدهیم، همین هم عالمت کارگرى بودنمان است. لنینى هستیم و امیر پیام هم میتواند به کوفى عنان 

شکایت کند. 

و باالخره نوشته به این بلندى را چه کسى جز خود رفقاى ما و مستعفیون خواهد خواند؟ یک صفحه برخورد محکم، طنزآلود و 
از باال الزم داریم. مطلبى آنقدر کوتاه که تمامش یاد مردم بماند و در ذهن آنها جایگیر شود. 

نکات متعدد دیگر هست، مثل بزرگ شدن تصویر بهمن در حزب و بیرون آن، اینکه گویا طبیعى بوده است که در حزب ما آدم 
منشویک و "طبقه متوسطى" بوده باشد، اینکه گویا مستعفیون در اهداف ما شریکند و بر سر راهش اختالف دارند، هنوز کمونیست 
و مارکسیست فرض کردن آنها. اینکه واقعا بهمن و امیر پیام ناراحتى شان اینست که ما همه کارگران را با خود داریم یا نه. در یک 
کلمه توضیح حقانیت سیاسى مان به طرف مقابل. اینها بنظر من براى پلمیک در نشریات بیرونى مناسب نیست. خواننده تیپیک 
شهروند سوسیالیست و تئوریک نیست. براى او باید نوشت. اوست که باید بفهمد امیر پیام کسى نیست و حزب جواب خوبى 

کف دستش گذاشته. 

و باالخره، بنظر من نباید، مگر استثنائا جایى، رفیق منصور حکمت نوشت. این رنگ فرقه اى به حرفهایمان میزند. همان اسم و 
اسم فامیل کافى است. 
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اگر خواستى زنگى بزن گپ بزنیم. 

قربانت 

  این نامه  با امضاء نادر و با عنوان "شیوه بحث با امیر پیام" و خطاب به محسن ابراهیمى نوشته شده است 

سازش یا انتخاب؟ 

نامه

نادر عزیز 
سالم و احوالپرسى گرم 

نامه ات را گرفتم. موافق نیستم. چون بنظر من در این نامه؛ 

1-  صورت ظاهر مسائل حقیقى فرض شده. فکر میکنى در این حزب رضا براى بخش اعظم دوره کارش مسئول چه چیز بوده 
بجز ارتباطات کارگرى و پروژه داخل. فکر میکنى مجید عضو چه کمیته اى بوده است؟ آیا واقعا فکر میکنى فیل فرهاد از فرط 
عالقه به انترناسیونال امروز یاد هندوستان کرده است یا میخواهد حسابهاى دوران فدراسیون و نقل و انتقاالت آن را صاف کند؟ 

2-  سازش باید بطور عینى الزم شده باشد. با اعتراضى و مانورى که آدم با طرف مقابل سازش نمیکند. یک راه واقعى جلوگیرى 
از خسارت اینست که طرف مقابل مطمئن بشود که ما سر جاى خودمان محکم ایستاده ایم. ماجراى رضا تأثیرات بسیار حاشیه اى 
داشته است. ماجراى فرهاد نه فقط استعفاهاى قبلى را از یاد مردم بُرده، بلکه باعث هوشیارى اعضاء هم شده است. واضح است 
که این ماجرا به استعفاهایى منجر خواهد شد. اما من دلیلى نمیبینم براى اجتناب از رفتن آن رفقا، به کسانى که میتوانند فردا سر 
یک بزنگاه مهمتر، آنهم با امضاى پُر طمطراق تر مسئول روابط بین المللى و ارتباطات کارگرى، همین برنامه را با حزب پیاده کنند، 
امکانات بدهم. بنظر من ما نمیتوایم هر چند صباح چنین اوضاعى را داشته باشیم و باعث فرسودگى در حزب نشود. بیشتر ضرر 

اینها سر بردن حوصله اعضاء از مناقشات داخلى و دلسردى آنهاست. هرچه زودتر بروند، این زیان کمتر است. 

3-  ما یک دولت نیستیم که میخواهیم به هر قیمت سر کار بمانیم و لذا پُست و مقام و امتیاز بدهیم و در ازاء آن وفادارى یا تمکین 
بگیریم. حزب باید خیلى نسبت به حقانیت فعالیتش مطمئن تر باشد. روزى که معلوم شود ما، بجاى سیاست، بجاى بحث آزاد، 
بجاى انتخاب و رأى گیرى آزاد، مذاکره و معاهده و بده بستان را مبناى کار قرار داده ایم، بنظر من این احساس حقانیت در صفوف 
حزب شروع به تخریب میکند. کارى که ما باید بکنیم، و از همین پلنوم شروع میکنیم، اینست که حزب را بر مبناى مصوبات و 
قرارها و نقشه هاى کنکرت که مو به مو توسط کمیته ها بحث و تصویب میشوند قرار بدهیم و امضاء کنندگان را نه فقط نسبت به 
رأیشان به این قرارها مسئول کنیم، بلکه در سیر پیاده کردن آنها مستقیما دخیل کنیم. تا بحال هم به مقدار زیادى چنین بوده است. 
اما مدرنیزه کردن باال، و جمعى کردن رهبرى بدون بى هویت کردن آن، ایجاب میکند که مبناى توافق ما نه قبول خط مشى هاى 
عمومى و بعد اقتدا به تصمیمات روزمره باال، بلکه توافق بر سر اسناد و مصوبات روشن در مورد هر مسأله باشد. راجع به این 

مسأله حضورى بیشتر توضیح خواهم داد. 

خالصه کالم، من نگران اوضاع نیستم. هر زمان حس کنم منافع این حزب ایجاب میکند از حرفم و سیاستم کوتاه بیایم چنین 
خواهم کرد. اما اآلن نیازى به سازش با کسى و چیزى نداریم. فرهاد بشارت میتواند از دل این پروسه متحدتر با حزب و یا ُجداتر 
از حزب بیرون بیاید. کارش تا همینجا، یعنى فراخوان طغیان به اعضاى حزب در مقابل رهبرى منتخب و مشروع تشکیالت، آنهم 

در شرایطى که در هر حزب غربى با استیضاح جدى میشد.



185

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

  با عنوان "نامه به نادر بکتاش" نوشته شده است.

به رفیق بهمن شفیق 
رونوشت به رفقاى کمیته مرکزى 

در رابطه با نوشته رفیق بهمن شفیق 

تحت عنوان "سند شماره 1، تزهایى در باره یک بین الملل کمونیستى"

بهمن عزیز، 
اینها نکاتى است که در رابطه با طرح فوق بنظر من میرسد. این یادداشتها را در دو بخش دسته بندى کرده ام: 

  
1-  در رابطه با مضمون تزها 

2-  درباره نفس این طرح و هدف تشکیل بین الملل کمونیستى کارگرى 

  1-  در حاشیه تزها و خیلى تلگرافى:

تز اول: اینکه کمونیسم کارگرى مفهومى است براى توصیف یک تمایز برنامه اى با سایر مدعیان کمونیسم بنظر من کافى و گویا 
نیست. کمونیسم کارگرى مفهومى است براى توصیف یک تمایز اجتماعى با کمونیسم طبقات دیگر. تمایز برنامه اى خود گوشه اى 
از این تمایز اجتماعى است، اما تفاوت ما با "ضد روزیزیونیست" هاى پیش از ما اینست که ما علل اجتماعى تجدید نظرهاى 
تاکنونى در برنامه کمونیسم را در انتقال اجتماعى کمونیسم از طبقه کارگر به طبقات دیگر و تبدیل کمونیسم به اندیشه و پرچمى 
براى تحقق اهداف اجتماعى طبقات دیگر جستجو میکنیم. تعریف بهمن در این تزها از کموینسم کارگرى، همان تعریف قدیمى 

مارکسیسم انقالبى بعنوان مارکسیسم ضد روزیونیستى است. من بیان برنامه حزب را درست میدانم. 
   

اقتصادى  خودکامگى  علیه  را  عظیمى  برگشت  امروز موج  اما  بود،  مناسب  سال 1992  براى  شاید  اوضاع  از  بیان  این  دوم:  تز 
بورژوازى شاهدیم. هرچند مارکسیسم در حال احیاء نیست، اما انتظار فرد از جامعه مجددا در حال رشد است. 

   
تز سوم: من سرمایه دارى را در کلیت خود (یعنى شامل خود اروپاى غربى و آمریکا) در این وضع استیصال آمیز نمیبینم. 

   
تز چهارم: این تز بنظر من بسیار نادرست است. راسیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم و مذهب ابدا اشکال مختلف فرموله شدن 
اعتراض و انتقاد ضد کاپیتالیستى مردم محروم نیستند. اینها دستگاه هاى فکرى فاسد طبقات حاکمه در دفاع از سرمایه اند و اینکه 
روى توده مردم نفوذ میگذارند، ابدا آنها را به اشکال، ولو راه گم کرده، اعتراض مردم بدل نمیکند. (همین یک تز براى بسته شدن 

دو سه انترناسیونال دائر کافیست!) 
   

تز پنجم: تلویحا مبارزات ضد راسیستى، مبارزه براى رهایى زن و غیره اشکال بروز جنبش کارگرى توصیف شده اند -  بعنوان 
میدانهاى نبردى که بورژوازى تعیین کرده است. بنظر من این مبارزات میدانهاى واقعى و قائم به ذات مبارزه اقشار محروم و تحت 

تبعیض است و نه جبهه هاى فرعى مبارزه کارگرى. 
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تز ششم: هنوز دولت بورژوایى مهم ترین ابزار سیادت طبقه حاکم است. جهانى شدن قدرت سرمایه به معناى قدرتیابى ارگانهاى 
جهانى سرمایه (صندوق بین المللى پول، پلیس بین الملل، سازمان ملل، دادگاه بین المللى و غیره (نبوده است، بلکه معادل گسترش 
کارگرى  انقالب  است  توهم  آنچه  اتفاقا  من  بنظر  است.  آمریکا بوده  اول  درجه  در  و  غربى  دولت  چند  سیاسى  قدرت  جهانى 

سراسرى و همزمان جهانى است. 
   

تز هشتم: عدد دوهزار عددى است مانند اعداد دیگر. بنظر من سال دوهزار از نظر تحلیلى هیچ برش تاریخى خاصى نیست و آن 
نقشى را بهمن میگوید ندارد. 

 2-  چند کلمه در مورد مساله بین الملل کمونیسم کارگرى 
بعنوان یک دانشجوى کمونیست نیمه اول دهه هفتاد در بریتانیا، بعنوان دمخور دائمى هواداران آتشین انترناسیونال هاى رنگارنگ 
تروتسکیستى در پاب دانشکده، بعنوان شاهد زنده دوران کیا و بیاى مائوئیسم بعنوان یک جنبش جهانى در کتابفروشى چینى 
پشت ایستگاه چرینگ کراس، بعنوان هوادار سازمان شانزده نفره RCG انگلستان (به رهبرى دیوید یافه و فرانک فوریدى) بعنوان 
خواننده تصادفى نشریه طوفان و ناظر دورادور مجاهدات "صدر خلیل" در آلبانى، بعنوان ناظر بیگناه بین الملل "جهانى براى فتح"، 
و باالخره بعنوان یک کمونیست با بیست سال سابقه تالش براى نیرو جمع کردن و متحد کردن انسانهایى با زبانها و لهجه ها و مدل 
موهاى مختلف، گمان میکنم بتوانم با درجه اى اتوریته در مورد جنبه خاصى از مساله ایجاد انترناسیونال کمونیستى اظهار نظر کنم. 

انترناسیونال کمونیستى باید وحدتى از نیروهاى کمونیست باشد و نه تجمعى از نیات کمونیستى با زیرنویس به زبانهاى مختلف، 
و یا دیالوگى میان انزواهاى کمونیستى. کلید ایجاد یک مرکز بین المللى براى گسترش کمونیسم کارگرى، با هر ساختار و دستور 
کارى، که بخواهد فراتر از روى کاغذ و پاب محل موجودیت داشته باشد اینست که تشکیل دهندگان اولیه آن باید نیروهاى 
سیاسى واقعى باشند. اولین سوال من از رفیق آلمانى اى که آمده است با ما انترناسیونال کمونیستى کارگرى بسازد اینست که چه 
عاملى مانع آنست که او بدوا یک حزب کمونیست کارگرى دخیل در حیات سیاسى آلمان درست کند؟ یک سازمان 1000 نفره 

کمونیست کارگرى اکتیو در آلمان نشان ما بدهید، ما همانروز بین الملل کمونیسم کارگرى را اعالم میکنیم. 

بنظر من نقطه عزیمت ما در امر ایجاد انترناسیونال، یافتن، یا کمک به ایجاد، سازمانهایى در کشورهاى مهم تر جهان است که 
نگرش و برنامه عملى کمابیش مشابه ما در برابر خود گذاشته اند و دست بکار تاثیرگذارى بر جامعه خویش شده اند. کارى که ما 
داریم میکنیم و به رفیق بهمن این اتوریته را داده است که رفقاى آلمانى را خبر کند و دور یک میز بنشاند. بنظر من احیاى دوباره 
مارکسیسم و احیاى دوباره دیالوگ و توجه مارکسیستى به اوضاع جهان، امروزه در گرو پیشروى هاى سیاسى احزاب کمونیست 
رادیکال شبیه به ما در کشورهاى نسبتا مهم تر جهان است. بین الملل کمونیستى متشکل از محافل چپى که موضوع کار و مخاطبشان 
خودشانند، که هشت شان در گرو نُه شان است، که دستشان به جایى بند نیست، گرهى از کار ما باز نمیکند. حتى فکر نمیکنم 

مجمع نشاط آورى هم باشد. 

در یک کلمه، گسترش سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران -  نزدیک کردنش به قدرت، تماس با محافل کمونیستى کشورهاى 
المللى  نشر بین  براى  تریبونى  ایجاد  قطعا  و  ما،  مشابه  برنامه اى  با  فعال  سیاسى  تشکیل احزاب  به  دادنشان  سوق  براى  مهم تر 

دیدگاه هایمان و پیدا کردن همفکرانمان، این بنظر من راه واقعى پیشروى در مسیر یک انترناسیونال کمونیستى کارگرى است. 

با آرزوى موفقیت 

19 مارس  1999
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به کمیته ها و فعالین حزبى و بویژه رفقاى حزبى درگیر در تریبونال بین المللى

از:   دبیر کمیته مرکزى (م. حکمت) 

به کمیته ها و فعالین حزبى و بویژه رفقاى حزبى درگیر در تریبونال بین المللى 

24 مارس  1999

رفقا، 
نظر به تغییراتى که در ماههاى اخیر در نوع و روش فعالیت تریبونال شکل گرفته است، سیاست رسمى ما در قبال تریبونال مورد 

تجدید نظر قرار گرفته است که رئوس آن را به اطالع شما میرسانم. 

تریبونال بعنوان یک کمپین مشخص براى برگزارى محاکمه واقعى یا سمبلیک سران رژیم بعنوان جنایتکاران علیه بشریت به ابتکار 
آقاى کامبیز روستا بوجود آمد. در این چهارچوب و با این برنامه عمل ویژه، ما از تریبونال حمایت کردیم و از رفقاى حزبى 

خواستیم در حد امکانات خود با این کمپین و آقاى روستا همکارى کنند. 

اکنون بنظر میرسد که تریبونال به سمت تبدیل به یک سازمان و یا یک ائتالف سیاسى اپوزیسیونى با اهداف عمومى سیاسى و 
آکسیونى گام برمیدارد. تریبونال دست بکار تعیین یا انتخاب مجامع رهبرى و مدیریت خود شده است. آکسیونهایى برگزار میکند و 
اطالعیه هایى صادر میکند که کامل خارج از چهارچوب یک کمپین معیّن با هدف تعریف شده است. تبدیل تریبونال از یک کمپین 
براى محاکمه سران رژیم به یک گروه یا ائتالف عام سیاسى فى نفسه جاى تأسف است، چون حرکت هدفمند و متمرکزى که 
میتوانست داشته باشد را از ریل خارج میکند. از این گذشته این تحول ایجاب میکند که ما، بعنوان یک حزب سیاسى، روش خود 
را در قبال آن با مالکهاى دیگرى تعریف کنیم. اگر تریبونال یک سازمان سیاسى و یا یک ائتالف و جبهه میان سازمانهاى سیاسى 
و یا عناصر منفرد اپوزیسیون براى یک مبارزه عمومى تر است، آنگاه روشن است که دفاع اولیه ما از تریبونال دیگر موضوعیت 
ندارد و حمایت و همکارى ما با این گروه سیاسى جدید تنها میتواند مانند سایر گروههاى سیاسى بر ارزیابى ما از اهداف و برنامه 

و سیاست و تاکتیکها و سنت فعالیت آنها استوار بشود. اینجاست که چند مشکل پیش میآید. 
1-  حزب کمونیست کارگرى على القاعده فعالین خود را به عضویت در احزاب و جبهه هاى سیاسى دیگر تشویق 

نمیکند. 
2-  هیچیک از مبانى هویتى و برنامه اى و تاکتیکى تریبونال بعنوان یک جبهه و سازمان، تعریف نشده است. 

3-  اصول سازمانى این تشکل معلوم نیست. رهبرى اش چه کسانى اند، چگونه انتخاب شده اند، عضو چه حقوقى دارد، 
چه حقى در عزل و نصب مقامات و شرکت در سیاست گذارى این سازمان دارد؟ 

حزب کمونیست کارگرى هیچ مخالفتى با تشکیل احزاب جدید اپوزیسیون یا ائتالف احزابى که مایل به ائتالف با هم هستند ندارد. 
اما اصولى نیست که پیوستن ما به یک کمپین تک موضوعى بطور خودبخودى و تدریجى و ناخواسته به شرکت ما در شکل گیرى 
یک سازمان یا جبهه سیاسى تبدیل بشود. ما سیاست ائتالفى نداریم، و اگر هم روزى داشته باشیم، تنها در یک چهارچوب از پیش 
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تعریف شده، علنى و شّفاف دست به این عمل میزنیم. 
در یک مکالمه تلفنى، در پاسخ دعوت آقاى روستا براى حمایت حزب از آکسیون تریبونال (یا فراخوان همزمان حزب) علیه سفر 

خاتمى به فرانسه، مشخصا و صریحا نکات زیر را به ایشان گفته ام و نامه اى با همین مضمون هم براى ایشان خواهد رفت. 
1-  ما از تریبونال بعنوان یک کمپین تک موضوعى بر سر محاکمه سران رژیم، به رهبرى آقاى روستا حمایت کردیم 

و هنوز هم اگر تریبونال رسما به این قامت خود برگردد همین سیاست حمایت را خواهیم داشت. 
منفرد  عناصر  و  سازمانهاى سنتى  عمل  اتحاد  براى  دیگرى  ظرف  به  میرود  تریبونال  که  است  تأسف  2-  جاى 
اپوزیسیون با یک برنامه عمل وسیع و نامعیّن تبدیل شود. ما به این نوع اتحاد عملها، که ماهیتا به تریبونهاى موقت 
میشود، عالقه اى  تبدیل  کشور  خارج  در  مرکز  چپ  و  مرکز  متفرق  محافل  و  گروهها  ابراز وجود  براى  جدیدى 

نداریم. 

تریبونال  با  همکارى  از  است،  بازنگشته  خود  پیشین  کار  دستور  به  رسما  تریبونال  که  مادام  دلیل  این  3-  به 
معذوریم. 

4-  حزب به فراخوانهاى تریبونال، مانند فراخوانهاى سایر گروههاى اپوزیسیون برخورد میکند و مورد به مورد بسته 
به نوع و ماهیت آکسیون مورد بحث تصمیم میگیرد. 

رفقا، 
نکات فوق سیاست رسمى حزب در قبال تریبونال است. اگر سؤال و ابهامى در این مورد دارید از طریق دفتر مرکزى با من یا 

رفیق اصغر کریمى مطرح کنید. 

پیروز باشید 
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حزب و جامعه 
پوزش و تصحیح! 

بحثهاى اخیر روى ندا الاقل من را متوجه یک نکته کرده است و آن این است که ما (شاید من بیش از بقیه) در بردن نکات بحث 
"حزب و جامعه" (و همینطور بحث حزب و قدرت سیاسى کنگره) به درون تشکیالت به معنى وسیعتر کلمه، و حتى علنى کردن 
بحث کوتاهى کرده ایم. این اصرار خود من بود که رفقاى کمیته ها از تکرار و تعریف صاف و ساده عین آنچه در پلنوم گفته شد 
در تشکیالت خوددارى کنند، با این استدالل که هدف این بحث همفکر کردن کادرهاى حزب حول یک استراتژى فعالیت است 
و نه تعریف کردن این استراتژى براى یکدیگر و لذا وظیفه کادرها و کمیته هاى ما بویژه در کنفرانسها، بردن استنتاجات سیاسى و 
عملى این بحث به تشکیالت و دادن نقشه عملهاى معین براى پیاده کرده آن است. اینکه مباحثات پراتیکى ما، یعنى مباحثاتى که 
هدفشان درپیش گرفتن فورى یک خط مشى عملى توسط کادرها و سازمان حزب است تبدیل به خوراك بحث داخلى بخاصر 
بحث داخلى بشود، یک نگرانى همیشگى من است. بحث پلنوم درباره اهمیت جمع آورى کمک مالى، براى مثال، هدفش گسترش 
جمع آورى کمک مالى است و نه فراخوان ترویج اهمیت جمع آورى کمک مالى. فکر میکنم هر بحثى از این نوع باید در حلقه هاى 
بعدى توسط کمیته هاى دیگر به عمل ترجمه بشود و لذا به نظر من مفید نبود بحث حزب و جامعه بجاى نزدیک شدن به عمل، 
تبدیل به موضوع ترویج و پلمیک درون حزبى بشود. هنوز هم به همین معتقدم. اما فکر میکنم الزم بود و میتوانستیم جنبه هاى 
نظرى بحث را، مثل همیشه، از طریق نشریات و مقاالت و سخنرانى هاى  وسیعتر، منتشر کنیم و کل حزب، و همه کسانى را که 
سیر تکوین این حزب را دنبال میکنند در جریان مشغله ها و ذهنیت امروزمان بگذاریم. این میتوانست حتى باعث اجتناب از 

تفسیرهاى ناخواسته بشود. 
باید این نقص را جبران کرد. بنابراین با پوزش از رفقایى که از این بحث دور ماندند، چند کار را فورا خواهیم کرد. 

1-  نوار یکساعت و ربع اول بحث حزب و جامعه در پلنوم وسیع اخیر را، که چهارچوب تئوریکى این بحث را بیان میکند تکثیر 
میکنیم و در اختیار همه رفقا میگذاریم. 

2-  بر اساس این نوار و با استفاده از دو سه ساعت نوار دیگر، من نوشته اى براى انترناسیونال بعدى (که البد خبر دارید ماهانه و 
هشت صفحه اى توسط تیم ایسکرا منتشر میشود) تهیه میکنم. 

3-  شخصا آماده ام در هر گفتگو و دیالوگ اینترنتى که هدفش روشن کردن جوانب و ظرائف مختلف این بحث و استنتاجات 
عملى از آن باشد شرکت کنم. 

اما د رمورد بحثى که در این چند روزه در ندا جریان داشته است اشاره به چند نکته الزم است: 

1-  وقتى از دو نگرش محدود در دو سوى این بحث حرف میزنم، اشاره ام به" گرایشات درون حزبى" نیست. ما در این حزب 
فراکسیونهاى "طرفداران حزب" و" طرفداران جامعه" نداریم! منظور من دقیقا همان "نگرش محدود" است. اختناق کمونیستها را 
به زندگى و فعالیت در حاشیه جامعه مجبور کرده و عادت داده است. این روانشناسى و رفتار اجتماعى و افق عملى معینى را به 
چپ تحمیل کرده است. وقتى مقاله ماهواره و آل احمدهاى پالستیکى چاپ شد، هایده درآگاهى ضمن تعریف از مطلب بمن گفت 
که کاش این نوشته در نشریه نقطه چاپ شده بود (براى بُرد بیشتر!). تیراژ "نقطه" َدمِ در چاپخانه 800 عدد است. انترناسیونال 
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در آن روز 40 هزار تیراژ داشت. از مّمد دگراندیش تا امپراطور هیروهیتو آن مقاله را خواندند و عکس العملل نشان دادند. ولى 
در بعضى، هنوز "نقطه" نشریه است و انترناسیونال نیست. منظورم این است که کمونیسم را بنا به تعریف در حاشیه میبینند و 
در حاشیه میخواهند. بحث حزب و جامعه، بحث شکستن قالب حاشیه اى و حضور در متن و مرکز دنیاى سیاست است. چون 
اینجا میتوان بر زندگى مردم تأثیر گذاشت. از مباحثه مارکس واقعا چه میگفت، تا بحث سبک کار، از بحث عضویت تا کمونیسم 
کارگرى، از نفى مذهب و ناسیونالیسم، تا یک دنیاى بهتر، همه اجزاء این روند حرکت از حاشیه به متن است. سؤال این است: 
آیا میشود یک حزب مارکسى، رادیکال و سازش ناپذیر داشت و در عین حال مردمى، مربوط و وسیع بود؟ از شکست بلشویسم 
به بعد، به این سؤال پاسخ منفى داده اند. ما داریم تجربه متفاوتى را میسازیم. بحث حزب و جامعه بر سر دادن ابزارهاى دخالت 
اجتماعى به حزب است. جوانب مختلف و ابعاد وسیعى دارد. در پلنوم هم گفتم، این یک حلقه ضرورى و تعیین کننده در ادامه 
مبحث کمونیسم کارگرى است. وظیفه ما ایجاد کمونیسمى است که آنقدر حضور و قدر و لیاقت اجتماعى داشته باشد که بتواند 
توسط طبقه کارگر بعنوان یک جریان راهگشا انتخاب شود. وگرنه تا ابد کارگران روز پیکت با ما خواهند بود و روز تعیین تکلیف 

قدرت دولتى، با سوسیال دمکراسى، و یا حتى حزب رفاه اسالمى و نجات ملى. 

2-  پروژه هاى "جامعه اى" حزب بسیار ُمهّمند. همانطور پروژه هاى حزبى حزب بسیار ُمهّمند. گذاشتن اینها در دو کّفه مختلف 
ترازو پشت پا گرفتن به کل هدف این حزب است. حزب یک موجودیت سیاسى واحد است که میخواهد در ظرفیتهاى متنوع 
کار کند. قدرت ما در همین واقعیت است که ما نه فهرستى از اشخاص و نشریات و اقدامات و اتفاقات منفرد، بلکه یک رودخانه 
پرخروش سیاسى ساخته ایم که راهش را به اشکال مختلف باز میکند و جلو میرود. هر کس میداند که این آکسیون، آن نشریه، این 
شخصیت، آن کنفرانس، نمودى از یک واقعیت سیاسى یکپارچه و بالنده به اسم کمونیسم کارگرى (حزب کمونیست کارگرى) 
در ایران است که دیگر جزو معادالت سیاسى قدرت در ایران شده است. یکى دورادور خوشحال است و سالم میرساند، یکى 
میترسد و پاپوش میدوزد، یکى دوستى میکند و مصاحبه میخواهد، یکى مقدمه ترور فیزیکى و شخصیتى میچیند... نکته اینجاست 
که دیگر هر حرکت فردى ما را هم نشان عروج این نیرو میبینند، تا چه رسد به نشریات جدید یا رادیو و تلویزیون و آکسیون. 
این نقطه قدرت ما و علت توجه به ماست. وگرنه قبل از ما سخنرانى یا رادیو و تلویزیون زیاد بوده و هست. فرق پوشه با نقطه، 
پتانسیل و پشتوانه سیاسى اى است که ناظرین پشت نشریات ما میبینند و وزنه اى که الجرم این نشریات براى آنها پیدا میکند. تنها 
روش درست براى ما، نگاه کردن به حزب و جنبش کمونیسم کارگرى بعنوان یک کلیت واحد و دیدن این فعالیتها بعنوان اشکال 

وجودى مختلف آن است. 

3-  وقتى من از وجود "جنبشى" خودمان حرف زدم، منظورم ابدا "جنبشهاى دیگر "نبود. منظورم از فعالیتهاى جنبشى ما، آن نوع 
فعالیتهاى کمونیسم کارگرى است که به معنى اخص کلمه توسط حزب سازمان نمییابد و حاصل کار محافل، کانونها، و افراد در 
این جنبش است. محافل و کانونهایى که بعنوان افراد عضو حزب هم هستند. فعالیت کمونیستى کارگرى در قلمرو سینما، هنر، 
آموزش و پرورش، روشنگرى ضد مذهبى، دفاع از حقوق اقشار محروم معیّن و غیره را من فعالیتهاى جنبشى خودمان اسم گذاشته 
بودم تا آن را از وظایف حزبى مان تمیز داده باشم. بنظر من حزب باید با کمال عالقه و از نزدیک این فعالیتها را دنبال کند، کمک 

کند، خط بدهد و به حساب خودش بگذارد. این یک احساس تعلق و تملک سیاسى است و نه حقوقى. 

و باالخره، یک ابراز نگرانى جدى از وقفه نشریه ایران پست. این یک پروژه اساسى ما در کاناداست. باید به کمکش شتافت. اشتباه 
و چپ و راست زدن در ابتداى هر کارى وجود دارد. بخصوص کارى که تاریخا جزو نقاط قدرت ما نبوده است. بنظر من باید 
کمک کرد ایران پست خود را از نظر فنى و مالى و ادارى محکم کند. وقتى ادامه کارى نشریه تضمین شد، فرصت براى پرداختن 

به محتواى آن بیشتر خواهد بود. فکر میکنم اوائل کار باید انعطاف بخرج داد، بیشتر با هم ساخت و کار را راه انداخت. 
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ایست! ترمزهاى خود را چک کنید 
  

نوشته رفیق بهمن و پاسخهاى تاکنونى من و کورش به آن ظاهرا (آنطور که از وعده هاى رفیق بهمن بر میآید) دارد میرود به 
مباحثه مفصلى تبدیل شود. و این نه فقط ایرادى ندارد، خیلى هم خوب است. من با کمال میل در این مباحثه شرکت میکنم، چون 
برخالف رفیق بهمن هیچ عالقه اى به تشکیل یک انترناسیونال کمونیسم کارگرى با "یک جریان تروتسکیستى و یک جریان چپ 

سندیکالیستى" ندارم( نوشته دوم بهمن صفحه 4). 
  

رفیق بهمن قول داده است که بزودى تزهاى مفصل ترى را ارائه کند و من منتظر آن تزها میمانم. اینجا میخواهم از پیش به مقابله 
مساله اى بروم که بنظر من میتواند تمام این بحث را لوث کند. رفیق بهمن در حاشیه این بحث دارد تز دیگرى را هم میپروراند و 
اینجا و آنجا آن را در نوشته اش میلغزاند و پس میکشد، و آن تز "چرخش رهبرى حزب" و به بیان ُقدما تز "رویزیونیست شدن" 
ماست. این صورت خوشى ندارد. اگر رفیق بهمن معتقد است "رهبرى حزب" و "رفیق نادر" به مباحثات اولیه کمونیسم کارگرى 
پشت کرده و ارکان کمونیسم کارگرى را" فراموش" کرده اند، خواهش من اینست که این تز را مستقال ارائه و مستند کند تا بشود 
روشن و مشخص به آن جواب گفت. بگذارید ما این فرق را با بقیه داشته باشیم که وقتى راجع به موضوعى حرف میزنیم صمیمانه 
راجع به همان حرف بزنیم. من عالقه اى ندارم با رفیقى راجع به چند و چون ساختن انترناسیونال حرف بزنم، وقتى این مبحث 
قرار است از پیش براى او بهانه و ظرفى باشد که در آن با ایماء و اشاره "چرخش" ما را نسبت به جایگاه مقوله لغو مالکیت 

خصوصى در اندیشه سوسیالیسم بگوش خواننده خود میرساند. براى مثال به این نمونه ها توجه کنید. 
  

 من به رفیق بهمن گفته ام که تبیین او از کمونیسم کارگرى در تز اولش صحیح نیست چون یک تبیین عقیدتى و "ضد رویزیونیستى" 
از این مقوله بدست میدهد، حال آنکه کمونیسم کارگرى اساسا حاکى از تمایزى اجتماعى و طبقاتى است. کورش هم درك او را 

از کمونیسم کارگرى ناصحیح خوانده است. رفیق در پاسخ میگوید: 
  

”این (که درك من با درك حزب از کمونیسم کارگرى متفاوت است) الزم به اثبات نیست. خود من تاکنون بارها اعالم کرده ام که 
من با درك کنونى رهبرى حزب توافق ندارم. این که این درك معادل کمونیسم کارگرى قلمداد شود خود موضوع دیگرى است". 

  
"درك کنونى" رهبرى حزب از کمونیسم کارگرى چیست؟ چه تفاوتى با درك قبلى رهبرى حزب از این مساله دارد؟ این "درك 
کنونى" را رفیق بهمن کجا سراغ کرده است؟ این دو قطبِى درك کنونى-  درك قبلى از کى شروع شده؟ ایرادى که من به تز 
اول رفیق بهمن در مورد کمونیسم کارگرى گرفته ام الاقل به قدمت جزوه" تفاوتهاى ما" است. بحث کارآکتر اجتماعى کمونیسم 
کارگرى (در تمایز با هویت عقیدتى و ضد رویزیونیستى مقوله مارکسیسم انقالبى) تز اول این مبحث در دوازده سال قبل بوده. 
کسانى تز رفیق بهمن را از موضع درك برنامه حزب از کمونیسم کارگرى نقد کرده اند و او اعالم میکند که "بله درك من با درك 
کنونى رهبرى حزب که نباید معادل کمونیسم کارگرى قلمداد شود فرق دارد و این را بارها اعالم کرده ام ".راجع به چه حرف 

میزنید؟ 
  

 رفیق بهمن درجاى دیگرى میگوید: 
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”سازمانیابى جهانى کارگران شکل طبیعى سازمانیابى یک طبقه جهانى است. امروز در حزب ما حرف زدن در این موارد چندان 
مد نیست، در زمان تدوین برنامه اما این جزو بدیهیات به شمار میرفت". 

من اینجا به تز التقاطى سازمانیابى جهانى شکل طبیعى سازمانیابى کارگران است کارى ندارم. هرچه هست رفیق آن را یک بدیهیت 
سوسیالیستى میداند. نکته اینجاست که دارد مدعى میشود انترناسیونالیسم، این بنیاد بدیهى سوسیالیسم، دیگر در حزب مد نیست. 
از کى؟ به کدام استناد؟ این یکى را قبال کجا اعالم کرده اید که امروز یک اشاره به آن را براى حضار کافى میدانید؟ این نقطه 

گسست میان دیروز و امروز حزب کى است، کجاست؟ 
 مینویسد: 

   
”مبارزه قائم به ذات طبقه کارگر مبارزه براى لغو مالکیت خصوصى و کار مزدى است و الغیر. اینها را خود حزب ما زمانى نه 

چندان دور به عنوان مبانى هویتى خود تعریف میکرد. آیا واقعا رفیق نادر اینها را فراموش کرده است؟" 

زمانى نه چندان دور؟ از کى دیگر این مبانى هویتى کنار انداخته شده اند؟ چرا من باید مبانى هویتى حزب را فراموش کرده باشم؟ 
این نمایش براى چیست؟ 

از  گفتن  سخن  آن  در  که  حزبى  نظر میکند،  تجدید  کارگرى  کمونیسم  از  خود  تبیین  در  دارد  که  رهبرى  یک  از  تصویرى 
انترناسیونالیسم از مد میافتد و رفیق نادرى که جایگاه لغو کار مزدى را فراموش کرده است و رفیق بهمنى که به دفاع از آن برخاسته 
است، یک تصویر جدید است که معلوم نیست چند وقت است دارد در ذهن رفیق بهمن شکل میگیرد. اگر این واقعیت داشته 
باشد، مساله به مراتب مهم تر از تزهاى رفیق بهمن راجع به انترناسیونال است و باید بدور از هر ارجاعى به این مبحث، به خود 

آن پرداخت. بنظر من بهمن باید انتخاب کند که میخواهد راجع به کدام صحبت کند. 

آخرین (و اولین) بارى که متوجه یک اختالف سیستماتیک رفیق بهمن با خط رسمى در رهبرى حزب شدیم، در این پلنوم آخر 
و بر سر مساله نگرش حزب به اوضاع سیاسى ایران، خاتمى، جامعه مدنى و روش عملى حزب در قبال ایران بود. آن بحث را 
همه با ذهن باز شنیدند و هرکس پاسخ خود را داد. با تزهاى رفیق بهمن راجع به ساختمان انترناسیونال هم چنین رفتار خواهد 
شد. اما بحث چرخش حزب و چرخش رهبرى، بر سر مقوالتى مانند سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى و انترناسیونالیسم، از این 
جنس نیست. هرکس حق دارد در افکار خود انقالب کند، خود را به بحران بکشد، بشکفد و یا بپژُمراند، اما با حزب این بازى 
مجاز نیست. اگر رفیقى میخواهد از یک چرخش برنامه اى و هویتى در حزب، یا رهبرى حزب، سخن بگوید، باید بداند که وارد 
مهم ترین مباحثه زندگى سیاسى اش شده است. باید عمیق، حقیقى، صریح و مستند سخن بگوید. باید ایستاد، فکر کرد و بعد 

سخن گفت. 

من در مورد روش بهمن، نگرانى هاى بهمن، زمینه هاى آن و عللى که او خود را ملزم میبیند در این قالب بیانشان کند نظر دارم. 
حزب کمونیست کارگرى دارد به قسمت گود استخر سیاست پا میگذارد. پس زدن هاى "سوسیالیستى" و "انقالبى" و" کارگرى"، 
از موضع تقدیس جهان جمع و جور و خودمانى و محفلى و صنفى قبلى مان، کامال قابل انتظار است. اما ما یا به این میدان پا 
میگذاریم، یا خود را در برابر تاریخ و طبقه کارگر بى وظیفه میکنیم. مبحث حزب و قدرت سیاسى، مبحث حزب و جامعه، از 
نظر من امتداد ضرورى تمام بحثهاى بیست ساله مان درباره مارکس و کمونیسم و انترناسیونالیسم و کارگر است. انترناسیونال 
کمونیستى و کارگرى را نیروهایى میسازند که بدوا به بازیگران مؤثر تاریخ معاصر خود تبدیل شده باشند. و این دستور کار امروز 
ماست. از رفیقى که میخواهد بین مباحثات امروز حزب (و من) با دیروز گسست و چرخش پیدا کند، فقط میخواهم که سرسرى 

وارد این مبحث نشود. 
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محکم، به محکمى حزب 
حرکت اخیر رفیق فرهاد بشارت یک حرکت کامال قابل درك سیاسى و تشکیالتى است که در عالم سیاست اسم دارد: تالش براى 
استیضاح دفتر سیاسى، دبیر کمیته مرکزى و دبیر اجرایى حزب و گرفتن راى عدم اعتماد کمیته مرکزى به این رهبرى و انتخاب ترکیب 
دیگرى در راس حزب. رفیق بشارت الیحه استیضاح خود را نوشته است و براى بسیج اعضاء و همینطور جلب راى اعضاى کمیته 
مرکزى راسا در حزب منتشر کرده است. این حرکتى است که در احزاب سیاسى مدرن، از حزب لیبرال ژاپن، تا حزب محافظه کار 
انگلستان مدام اتفاق میافتد. همین سیاسى بودن و مشخص بودن حرکت رفیق بشارت است که به ما اجازه میدهد برخالف مورد استعفاى 
رفقا رضا و مجید و آزاد، بجاى حدس و گمان و ابراز تاسف و اصرار و ابرام و عرفان، راجع به آن خونسرد، سیاسى و مشخص حرف 

بزنیم. معنى اش را بفهمیم و نظرمان را راجع به آن بگوئیم. به این نکات فکر کنید: 

1-  این استیضاح چرا امروز مطرح میشود. الیحه فرهاد بشارت، با همه انتقاداتش، از محفلسیم رهبرى تا "اهمیت رادیوى صیهونیستى 
ارتجاعى براى ما"، از تبلیغات حزب در مورد سرنگونى رژیم تا کیش شخصیت و "نقش ملکوتى و خطاناپذیر منصور حکمت"، همه 
میتوانست در همین پلنوم چندى پیش، با حضور همه کمیته مرکزى، و تعداد کثیرى از کادرهاى حزب، مطرح شود. چرا نشد؟ در آن 
پلنوم، من نظرم را درباره خطوط حرکت آتى حزب، به استحضار کل مرکزیت حزب، و 45 کادر برجسته دیگر این حزب رساندم و به 
قضاوت آن رفقا گذاشتم. چرا ناجى امروزى حزب ما این الیحه را آن روز طرح نکرد؟ چرا حتى مخالفت خود را با آن مباحثات اظهار 
نکرد؟ در آن پلنوم دفتر سیاسى حزب مانند همیشه، در این حزب باز سیاسى، به راى گذاشته شد. چند ماه قبل از آن من در کنگره حزب 
به رفیق فرهاد بشارت براى عضویت در کمیته مرکزى راى نداده بودم. رفیق بشارت در این پلنوم به من بعنوان عضو دفتر سیاسى راى 
داد. چرا بجاى این کار، الیحه تغییر این رهبرى و دفتر سیاسى را به راى رفقاى حاضر نگذاشت؟ در این فاصله منصور حکمت چه 

اجحافى به فرهاد بشارت کرد، چه جمله اى گفت، چه چرخشى کرد که امروز صدور این الیحه را ایجاب میکند؟ 

علت این مساله روشن است. و این هم سیاسى است و در عالم سیاست اسم دارد. آن روز رفیق ما تناسب قوا در حزب و در کمیته 
مرکزى را براى طرح الیحه استیضاح و راى عدم اعتماد مناسب ندید و لذا ساکت ماند. امروز فکر میکند این تناسب قوا تغییر کرده 
است. فکر میکند این رهبرى به خاطر استعفاى رفقا رضا و مجید و بقول خودش" جنجال سیاسى بیرونى" و "خطر فروپاشى" و از 
"دست دادن عضو" در منگنه است و حتى اگر این الیحه به تصویب هم نرسد، شانس تغییر تناسب قوا و احتماال ورود ایشان به دفتر 

سیاسى را افزایش میدهد. و البته این روش هم از ژاپن تا انگلستان یک نرم مبارزه درون حزبى است. 

اما هم "فاکت ها" و هم کارآکتر سیاسى اى که پشت این استراتژى است اشکال دارد. به فاکت ها بعدا میپردازم. فعال فرض کنید حزب 
بدلیل استعفاى مجید و آزاد و رضا واقعا با چنین دورنماى سیاهى که فرهاد بشارت ترسیم میکند روبروست. عکس العمل طبیعى و 
قابل انتظار یک عضو حزب که نمیخواهد همراه رضا و مجید و آزاد(رضا مقدم، مجید محمدى، آزاد نسیم) این حزب را ترك کند، 
کسى که میخواهد این حزب بماند و این دوران را پشت سر بگذارد و همچنان براى اهداف اعالم شده اش مبارزه کند چیست؟ چنین 
رفیقى، همانطور که رفقاى کثیرى در این دوره کردند، اعالم میکند که حزب سرجایش است، که مشروعیت آن، مشروعیت کمیته هایش، 
رهبرى اش، سازمانش با رفتن این رفقا زیر سؤال نیست. که مثل دیروز در این حزب میماند و مثل دیروز نظرش را میگوید، راى اش را 
میدهد و فعالیتش را میکند. از قضا هر چه این دورنما سیاه تر باشد و سیاه تر ترسیم شود، عضو حزب، این استوارى را بى ابهام تر، بى 
قید و شرط تر و رساتر اعالم میکند. در یک کنفرانس تلفنى با رفقاى کانادا گفتم اگر روزى منهم گذاشتم و "این حزب را ترك کردم" 
انتظار امروز من از شما، انتظار من از هر عضو حزب که میداند چرا به این صف آمده است اینست که اجازه ندهد کسى پرچم حزب را 
به عالمت عزا و بحران نیمه افراشته کند، باید به گرد رهبرى اى که مانده است تا با عواقب این واقعه روبرو شود حلقه بزند. در نبردى 
که ما بعنوان یک عده کمونیست به آن پا گذاشته ایم در "لحظات خطیر"، پرچم را برافراشته تر میگیرند. رفیق فرهاد بشارت تا همینجا، 
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اگر روایت خود از اوضاع حزب را براستى باور کرده باشد، متاسفانه از این آزمون مهم به سالمت بیرون نیامده است. 

2-  اما فاکت ها. آیا تناسب قوا تغییر کرده است؟ وقتى آقاى واتانابه در حزب لیبرال ژاپن اوضاع را بحرانى و براى استیضاح رهبرى و 
خیز برداشتن براى قدرت مناسب تلقى میکند، فورا یک موسسه سنجش افکار را هم مامور میکند که با پرس و جو و آمارگیرى شانس 
واقعى موفقیت این اقدام و این الیحه را بررسى کند. فرهاد بشارت میگوید در این حزب بحران هست، تعداد دیگرى از اعضاى رهبرى 
در شرف کناره گیرى اند، که حزب از الیحه ایشان پشتیبانى میکند. آیا اینها فاکت است؟ خیر، اینها تبلیغات جنگى است. احتیاجى به 
موسسه گالوپ نیست. رفیق بشارت میتواند تلفن را بردارد و نظر تک تک اعضاى مرکزیت را در مورد الیحه اش و اقدامش بپرسد. 
میتواند از کمیته هاى حزبى در مورد چند و چون ابعاد بحران سؤال کند. آیا این الیحه شانس راى آوردن در پلنوم دارد؟ آیا این الیحه 
شانس حمایت قابل مالحظه اى در حزب دارد؟ اگر نه، این کمپین قرار است به چه چیز منجر بشود. پاسخ روشن است و اینهم سیاسى 
است و در عالم سیاست اسم دارد: امتیاز گرفتن و تحمیل سازش به رهبرى کنونى. و اگر این رخ نداد، داشتن یک پالتفرم براى جدایى و 
یارگیرى براى جدایى. رفیق بشارت در الیحه اش مفاد این سازش و امتیازاتى که میخواهد را هم ذکر کرده است. خوشبختانه یا متاسفانه 
رهبرى این حزب انتخابى است و تصمیماتش در نقشه عمل ها و مصوباتى بشکل مکتوب به راى گذاشته میشود. اگر هم کسى به فرض 
محال میخواست این امتیازات را در مرکزیت حزب به رفیق بشارت بدهد تا ایشان در عوض پایان بحران را اعالم کند، هنوز سیستم 
دموکراتیک انتخابات کمیته مرکزى و روش ما در تصویب سیاستها اجازه چنین بند و بستى را به کسى نمیدهد. اما از همه اینها گذشته، 
بحرانى در کار نیست. تناسب قوایى تغییر نکرده است، حزب در منگنه نیست. دارند "توى سر مال میزنند" که ارزان تر معامله اش کنند. 
حزب را مخروبه جلوه میدهند تا بتوانند راحت تر ترکش کنند. باز هم میگویم، حزب سرجایش است، استوار است. اپوزیسیون داریم، 
ناراضى داریم، و صد البته از بیرون مورد حمله قرار میگیریم، قرار است باز کسانى "حبابمان را بترکانند" و "نگاهى از درون" برایمان 
بنویسند. اما حزب کمونیست کارگرى ایران با استوارى تمام این مسائل را پشت سر خواهد گذاشت. این دوره رشد حزب است. و 

حتى این رشد هم کند نخواهد شد. 

3-  دفتر سیاسى، و من بعنوان نخستین کسى که موضوع این استیضاح است، در پلنوم آتى به رفیق بشارت و تک تک سطور الیحه اش 
مو به مو پاسخ خواهیم داد. اما مبحث راى اعتماد و استیضاح دو طرفه است. رفیق فرهاد بشارت در واقعى ترین سطر نوشته اش، در 
آخرین سطر نوشته اش، بعنوان یک سیاستمدار جدى اعالم میکند که اگر الیحه استیضاحش شکست بخورد، از حزب کناره گیرى میکند. 

بنظر منهم اگر کار به آنجا بکشد، با این عملکرد رفیق فرهاد، این تنها راهى است که از نظر سیاسى براى او باقى میماند. 

4-  آیا کادرهاى دیگرى همراه فرهاد این حزب را ترك خواهند کرد؟ اگر کسى واقعا فقط و فقط براى فرهاد بشارت در این حزب 
است و با فرهاد بشارت میخواهد حزب را ترك کند، ما کارى نمیتوانیم بکنیم. حتى اگر تمام باورها، برنامه ها، نقشه ها، تالشها، جدالها 
و جدلهایى که این حزب را در طول سالها ساخته است را در یک منظره وسیع جلوى چشمشان بگسترانیم، باز خواهند رفت. ولى بنظر 
من رفقاى ما همانطور که "مریدان منصور حکمت" نیستند، "یاران فرهاد بشارت" هم نیستند. انسانهایى هستند مستقل، غالبا با تاریخى 
طوالنى و پر نشیب و فراز از فعالیت سیاسى، که میدانند چرا آمده اند و اینجا چکار میکنند. من به سهم خودم حتى از یک نفر در این 

حزب دست نخواهم کشید. هیچکس را با روایت فرهاد تنها نخواهم گذاشت. 

میگویند این شرایط براى رفقایى سؤال پیش آورده است. میپرسند آیا عیبى در کار خود نمیبینیم. تمام زندگى سیاسى ما پرسیدن و پاسخ 
دادن است. اساس سنت سیاسى ما نقد بوده است. این یک حزب آزاد سیاسى است که کمیته مرکزى اش از کل برخى سازمانهاى دیگر 
اپوزیسیون بزرگتر است. در جلساتش بروى همه باز است. به هر مناسبتى کادرهایش جمع میشوند تا بحث و جدل کنند. در این حزب 
پاسخ عضو حزب که سهل است، پاسخ عابرین را با دقت تمام میدهند. سؤال را باید پرسید، نارضایتى را باید گفت. اما باید متوجه 

خصلت سیاسى رویدادى که در جریان است بود. ما عیب زیاد داریم، اما خامى جزو آنها نیست. 

رفقا، رفیق فرهاد بشارت پاسخ محتوایى الیحه خود را به تفصیل در پلنوم خواهد گرفت. آنچه امروز باید از ما بشنود گزارش فدراسیون 
و علل تغییر شکل انترناسیونال و خواص مصاحبه با رادیو اسرائیل و یادآورى منتخب بودن "محفل "اصغر و نادر نیست. او باید به این 
فراخوان استیضاح و راى عدم اعتماد یک" نه" بزرگ بگیرد، از همه ما، یک "نه" عظیم به عظمت خود حزب، محکم، به محکمى خود 

حزب. 

دست همه تان را میفشارم 



195

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

براستى این روزها آموزنده و بیادماندنى است، 13 آوریل  1999(6 اردیبهشت 1378)
از نشریه درونى "بحث" شماره یک، آوریل  1999 

-  نشریه درونى بحث، نشریه اى بود که دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران، بعد از استعفاى جمعى از اعضاء حزب در آوریل  
1999 براى اظهار نظر و موضع رفقاى حزبى بطور موقتى تعریف نمود. فقط سه شماره این نشریه درونى منتشر شد. بعد از مدتى بدلیل 

بى خاصیت شدن مباحثات مربوط به مستعفیون انتشار این نشریه دیگر موضوعیت خود را از دست داد.

پاسخ به سؤاالت بهروز ناصرى

بهروز عزیز 

با سالم و احوالپرسى. میبخشى که پاسخ سؤاالتت را بدلیل کمبود فرصت باید خیلى تلگرافى بنویسم. 
قربان تو نادر (م.ح) 

6 آوریل  1999 

سؤال: نظر شما در مورد وجود یک نشریه تئوریک حزبى چیست؟ آیا نشریات کنونى و فى الحال موجود حزبى و غیرحزبى 
(منظور نشریات جانبى و دور و بر حزبى است ( میتواند جاى یک نشریه تئوریک را پر کند؟ ضرورت چنین نشریه اى تا چه اندازه 
است؟ آیا دلیل عدم داشتن چنین نشریه اى به نظریه سیاسى حزب مربوط میشود، یا اینکه امکانات کافى در این زمینه وجود ندارد؟ 

منظور از امکانات نیز نیروى این کار و مسأله مالى است. 
جواب: بنظر من هم جاى یک نشریه تئوریکى کمونیستى به ابتکار حزب یا رفقاى حزبى، خیلى خالى است. چرا نداریم، فکر 
میکنم به این دلیل که افرادى را که باید چنین نشریه اى را راه ببرند یا نداریم، یا اگر داریم، فرصت و امکانات اختصاص انرژى به 
این عرصه را ندارند. بعالوه من فکر میکنم بهتر است چنین نشریه اى انگلیسى باشد و نسخه فارسى آن بعنوان محصول جانبى یک 
نشریه انگلیسى منتشر شود. اگر کسى به من بگوید یک نشریه تئوریکى مارکسیستى به زبان اردو یا سواهیلى وجود دارد، بطور 
خودبخودى تصور نخواهم کرد که چنین نشریه اى چندان حرف خیره کننده اى داشته باشد. فارسى هم چنین زبانى است. بنظر من 

یک نشریه تئوریکى مارکسیستى که چپ ایران را مخاطب خود تصور کند، پروژه مهم و کارسازى نخواهد بود. 

سؤال: از نظر شما ضرورت یک نشریه درونى تا چه اندازه است؟ چرا حزب چنین نشریه اى ندارد؟ آیا نیاز نداریم؟ توضیح 
چند نکته را براى روشن کردن این سؤال الزم میدانم. 

از مباحثات درونى و نشریه درونى بعضًا رو سر و کول همدیگر پریدن تداعى میشود. به هم پریدنى که باألخره کندى اى در فعالیت 
و عمل کمونیستى رو به جامعه بوجود میآورد. این بعضًا میتواند همینطور باشد، که من این منظور را ندارم. معتقد به مباحثات 
درونى براى صرفًا داشتن بحث درونى هم نیستم. ولى خیلى مواقع اتفاق میافتد که شما الزم است مثال با رفقاى دور و برت 
در مورد فالن مسأله که مربوط به اوضاع سیاسى است صحبت کنید و لزومى هم نمیبینید که این صحبتها رو به بیرون منعکس 
شوند. یا همین مباحثاتى که در پلنوم اخیر در مورد حزب و جامعه بوده. یا مالحظاتى که بعضًا در مورد فالن سیاست حزبى که 
لزومى هم ندارد که حتمًا رو به بیرون منعکس شوند. من بیشتر جنبه سیاسى مسأله را مد نظر دارم. اینکه حزب هم از نزدیکتر با 
توده هاى حزبى خود در تماس باشد و در عین حال هم ظرفى بوجود بیاورد که اعضاء و کادرها هم بتوانند نظرات و مسائل خود 
را به حزب برسانند و آنرا مطرح کنند. و این بیشتر به فضاى باز سیاسى درون حزب کمک میکند و اینکه اگر انتقادى وجود دارد، 

حرفى هست و... ابراز شوند. 

جواب: بنظر من نیازى به نشریه داخلى نداریم. اصال کل این مقوله را من معتبر نمیدانم. خیلى بحثها هست که رفقاى حزبى الزم 
میدانند با هم مطرح کنند بدون آنکه بخواهند علنى بشود. خوب، باید در جلسات حزبى حرف بزنند، باید با هم مکاتبه کنند، و 
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غیره. یک نشریه سراسرى و رسمى حزبى که براى مثال اختالف نظر دو رفیق در تشکیالت نروژ را در اختیار رفقاى کرمانشاه 
قرار میدهد بیش از آنکه خیرى برساند، آشفتگى ایجاد میکند و حزب را از پرداختن به اولویتهایش محروم میکند. نشریه داخلى 
استعداد زیادى دارد تا به یک ِشکوه نامه، غیبت نامه و تریبون مباحثات ُخرد و ریز تبدیل شود. بنظر من امکانات ارتباطى امروز، 
اینترنت، فکس و غیره، امکان وسیعى به همه داده است تا نظرات خود را در دایره هر گروه محدودى که خود میخواهند منتشر 
کنند. ندا یکى از همین شبکه هاست. اما رسمى نبودن این شبکه اجازه میدهد که هرکس تا هر جا الزم میداند در آن دخیل بشود، 
به هر بحثى دوست دارد بپردازد و هر بحثى را بیهوده میداند ندیده بگیرد. نشریه داخلى رسمى این آزادى عمل و انتخاب را به 

آدم نمیدهد. 

از منظر اژدها 

نامه اول در مورد مطلب بهمن

تابحال خود را جاى اژدهاى افسانه ها گذاشته اید تا از منظر او به کل قصه نگاه کنید. طرف (اژدها) در غار خود نشسته است و 
بکار خودش مشغول است، شاید کتاب میخواند، شاید نفس آتشین و نعره هاى مهیبش را تمرین میکند، یا خاطراتش را مینویسد، 
همهمه اى بیرون غار بلند میشود، معلوم میشود شاهزاده جدیدى آمده است تا سرش را از تن جدا کند و تحفه ببرد. شاید پرنسسى 
زیبا چنین شرطى براى وصل گذاشته است، شاید گرفتن تاج شاهى در گرو اینست، شاید شاهزاده میپندارد در این غار جام جمى 

هست، یا صاف و ساده حوصله اش سر رفته است و مثل سابق احساس شازدگى نمیکند. 

من دارم به این اژدها سمپاتى پیدا میکنم. سرنوشتش به خود من شباهت زیادى دارد. دارم کارم را میکنم، که از قیل و قال بیرون 
معلوم میشود پهلوان دیگرى به جنگ "دیو" آمده است. کسى میخواهد دست بکار چیزى بشود و یا از کارى دست بردارد، کسى 
میخواهد چیز دیگرى بگوید، یا آنچه میگفت را دیگر نگوید، کسى میخواهد برود، یا نیاید، انگار اولین نیازى که حس میکند 
اینست که تکلیفش را با "منصور حکمت" روشن کند. میگویم منصور حکمت، و نه اسطوره بورژوازى، برنامه حزب، تفاوتهاى 
ما، و لیست طویل دیگرى از نظرات و سیاستها و احکام و استدالالت مکتوب و مصوب ارگانهاى یک حزب سیاسى، چرا که این 
شازده ها، با خود اژدها کار دارند. ظاهرا فقط این جنگ نشان اطرافیانشان میدهد که اینها کسى هستند، گسسته اند، برخاسته اند، 
پرچمى برافراشته اند، داعیه اى دارند. چه لطفى دارد کسى تفاوتهاى ما را رد کند، برنامه حزب را رد کند، دهها و صدها نوشته 
و سخنرانى قرار و قطعنامه را رد کند، وقتى میتواند با چهار خط، چهار فحش، چهار ادعا، چهار جعل، عالم و آدم را به رشادت 
سیاسى خود شاهد بگیرد. چه لزومى دارد به حقیقت بپردازیم، و به نقد افکار و سیاستها برویم، وقتى میتوانیم از حریف شیطان 
بسازیم و مطمئن باشیم که در صحنه کارزار وسیع چپ و راست در جامعه و بازار وسیعى که براى هرچه در زرورق "دگراندیش 
مظلوم "عرضه شود وجود دارد، و احترامى که دنیاى تشیع براى پرسوناژ امام حسین قائل است، همین براى بسته شدن بار آدم 

کافى است. 

رفیق بهمن شفیق یک تز دارد و مقدار زیادى توهم. تز اینست که مردم در ایران قبل از خاتمى در فکر سرنگونى و بلکه انقالب 
بودند، و با انتخابات دوم خرداد با رژیم کنار آمدند. این البته تز خود خاتمى هم هست، تز دختر آقاى گلشیرى و رئیس بخش 
فارسى بى بى سى هم هست. آنها بورژوا هستند و همراه طبقه متوسطشان به استقبال خاتمى میروند، بهمن پرولتر است و صحنه 
سیاسى را کنار میگذارد تا ویک اند با تروتسکیستهاى آلمان انترناسیونال بسازد و وسط هفته بعنوان مسئول کمیته محلى "یاران 
حیدر" و "مبارزین مبارزان در راه وحدت...."، محفل کارگرى را "از زیر ضرب در ببرد" و در اعتراض به بد رفتارى پاسدار با زن 

زحمتکش جلوى کمیته اعتراض راه بیاندازد. این آن یک تز است. 

و اما توهم اینست که میپندارد اینها را میشود به نام مارکسیسم در این حزب عرضه کرد، خیال میکند میتوان با ایدئولوژى "دوم 
خرداد" در این حزب" اپوزیسیون کارگرى" درست کرد، یا دقیقتر، با کارگر کارگر گفتن در این حزب اپوزیسیون دوم خرداد 

درست کرد. خیال میکند تئورى و تز و سیاست براى دیگران هم همینقدر بازیچه است. خیال میکند. 

من بهمن را خیلى دوست داشتم و هنوز دارم. قبال مثل یک همسنگر، امروز مثل یک برادر. 
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7 آوریل  1999 (13 فروردین 1378)
منتشر شده در مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونیست کارگرى ایران

اپوزیسیون و مکانیسمهاى بحث در حزب

نامه به فاتح شیخ
فاتح جان 

با سالم گرم و آرزوى خونسردى 
 در مورد انترناسیونال بعدى، من دارم بحث حزب و جامعه پلنوم، فقط بخش تجریدى تر یکساعت اول، را آماده میکنم. سعى 

میکنم به تاریخ مورد نظر برسانم. این یعنى ستون دیگرى نمیرسم بنویسم. 

 در مورد بهمن، واقعا جاى تأسف است. اما اِشکال کار ما در روشن نبودن مکانیسم حقوقى و ادارى باالست. بهمن میتواند 
این نظرات را داشته باشد و حتى از انهدام حزب سخن بگوید، مشروط بر اینکه فقط به اندازه ژتونش و بعنوان یک اپوزیسیون 
ثبت شده در مقابل رهبرى میدان داشته باشد. آنوقت جواب ما هم خیلى ساده این میبود که این جناب اپوزیسیون رهبرى است 
و طبیعى است که علیه رهبرى پروپاگاند بکند. در جاى خودش قرار میگرفت و همه باچند جمله بدرقه اش میکردیم. ثانیا باید 
مکانیسم رهبرى جمعى این حزب را تعریف کرد تا هر کس فکر نکند میتواند بحث را شخصى کند. زیبایى اینبار این بود که 
اکثریت باالیى در کمیته مرکزى رأسا به او جواب دادند. بنظر من اگر آن فونکسیونهایى که بحث کردیم را تعریف کنیم، که معلوم 
شود ك.م چیست و د.س چیست و رهبرى چیست و غیره، این آدمها و این اطوارها را در مکانیسم ادارى باال جا میدهیم و هضم 
میکنیم. واقعیتش اینست که اگر االن کنگره بگیرند بهمن 10 رأى هم نمیاورد. اما امکان پیدا کرده اینهمه وقت و توجه همه را 

بخود معطوف کند. 

 در مورد استعفاها ابدا نگران نیستم. بنظر هرکس رفت باید از او تجلیل و خداحافظى کرد (مگر آنکه مثل سوسن بهنام موقع رفتن 
تفى به همه انداخته باشد). و بدون هیچ مکثى نقشه ها و جلسات پیش بینى شده را پیش برد. اگر الزم بشود و استعفاها خیلى در 
سطح رسانه ها طرح بشود، من میتوانم در مصاحبه اى با انترناسیونال یک تصویر زمینى و غیر سکتاریستى از واقعه بدهم که تازه 
تعدادى هم بخاطر این ماجرا به حزب جلب بشوند. بنظر من بیشتر رفتنى ها از سوئد خواهند بود، که کوچکترین خللى در کار 

ما وارد نمیکند. 

در کل بنظر من کشف حجاب بهمن و انزواى سیاسى ناگزیرش مفید بوده. باعث میشود بعضى دیگر نیز با خودشان تعیین تکلیف 
کنند. 

شب بخیر 

7 آوریل  1999 (13 فروردین 1378)
 با امضاء نادر نوشته شده است.
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آزادى بیان اعضا و نشریه اینترنتى ندا 

از اولین بارى که متوجه وجود ندا شدم تا امروز، این سؤال در ذهن من چرخ میزند که با این پدیده باید چکار کرد، (راستش 
بعضى نگرانند که ندا قرار است با ما چه کند)، االن فکر میکنم پاسخ خودم را به این مسأله یافته ام. تا همینجا حتما حدس زده اید 
که من جزو ناراضیان از ندا هستم (و الحق که چقدر سکسى و جذاب است ناراضى بودن و "دگراندیشانه" سخن گفتن و هواى 
"ساحت مقدس" و یا حتى احترام کسى و چیزى را نداشتن و به مصاف "مراجع" رفتن). اما قصدم ِشکوه نیست. حقیقت اینست 
که من گریزى ندارم از اینکه ندا را در متن کل پروژه سیاسى زندگى ام، که این حزب یک رکن اصلى آن است، قرار بدهم و 
قضاوت کنم. بودن روى ندا سرگرمى و "هابى" من نیست ("هابى" من گیتار و فلوت و طنز و کمدى است). براى من ندا خوب 
است، اگر به این پروژه سیاسى کمک کند، و بد است اگر ضرر برساند. اگر خودم میخواستم یک ندا راه بیاندازم، اول از خود 
میپرسیدم چرا، و قطعا فقط اگر فکر میکردم براى مبارزه کمونیستى ام خوبست شروعش میکردم. قاعدتا گردانندگان ندا هم چنین 
نقطه عزیمت هایى دارند. اینکه ندا شبکه اى مرکب از اعضاى حزب کمونیست کارگرى ایران است و نه براى مثال طرفداران محیط 
زیست، یا دوستداران تیم منچستریونایتد، قاعدتا دارد به ما میگوید که این شبکه روى فصل مشترك اعضاى شبکه بنا شده و قاعدتا 
تجسمى از این اشتراك و وحدت است و البد در یک دنیاى ُعَقالیى موفقیتش را با خدمتش به این وحدت میسنجد. و اینجاست 
که من، بعنوان یکى از کسانى که از قبل از اختراع اینترنت براى شکل دادن به این وحدت تالش کرده است، باید بنشینم و فکر 

کنم که آیا این پدیده به این امر قدیمى خدمت میکند و یا نه و چکار باید کرد که بکند. 
ندا چیست و با آن چه باید کرد. تعابیر ساده گرایانه و بنظر من سرسرى از این پدیده کم نیست. بگذارید با ارجاع به دو تعبیر، 

بحثم را توضیح بدهم. 

تعبیر اول: ساده است، ندا ظرف و تجسم آزادى اظهار نظر اعضاى حزب است. و آزادى بیان کسى را نمیتوان سلب کرد. این 
تعبیر غلط است: ندا، ظرف جدیدى است براى بیان نظراتى که پیش از این نیز بیانشان آزاد بود. ندا دارد بُرد جدیدى به نظرات 
جمعى از افراد میدهد که قبال هم میتوانستند این نظرات را ابراز کنند. تبلیغ اسالم آزاد است. اما نصب بلندگو باالى مسجد محل نه 
تجسم این آزادى، بلکه امکان بهترى براى تحمیل این تبلیغات به عابرینى است که لزوما به این منظور از کنار مسجد رد نمیشوند. 
بلندگوى باالى مسجد، دارد تناسب قوا در قدرت بیان را به نفع آخوند محل تغییر میدهد، اما چیزى به آزادى بیان کسى اضافه 
نمیکند. ندا نیز یک تریبون است، و مانند هر تریبونى صداى برخى را بلند میکند و صداى برخى دیگر را درز میگیرد و یا زیر 
پژواك خود ضعیف یا خفه میکند. ندا، ربطى به مقوله آزادى بیان و ابراز وجود اعضا ندارد. ندا آلترناتیو دیگرى است در برابر 

شیوه هاى تاکنون موجود براى این ابراز وجود. 

تعبیر دوم: ندا حزبیت و متابولیسم حزبى را تضعیف میکند. باید تحت کنترل قرار بگیرد، محدود و یا حتى بسته شود. 

این تعبیر نیز غلط است: اگر رشد تکنیک مکان را کوچک کرده است و انسانها را کنار گوش یکدیگر قرار داده است، فقط یک 
ابله ممکن است فکر کند میتواند مانع گفتگوى آنها بشود. ندا یک میهمانى دائمى است با میهمانانى که دوست دارند حرف بزنند. 
حزب همانقدر میتواند مزاحم کار ندا بشود که میتواند مانع گفتگوى اعضا در جشن شب سال نو بشود. و دقیقا به همین دلیل ندا 
میتواند حزبیت را تقویت کند، مشروط به اینکه هم صاحبخانه و هم بیشتر میهمانان چنین قصدى داشته باشند. ندا "خانه حزب" 

در خارج کشور است، روى اینترنت. 
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من از آنچه که امروز در ندا میگذرد ناراضى ام و فکر میکنم وضع باید تغییر کند. بنظر من دنیاى ندا، نظر به مشخصات فنى اش، و 
احیانا بدلیل برداشت ویژه گردانندگانش از جایگاه این کار، الاقل در این مراحل اولیه دنیایى معوج و غیر حقیقى است. بگذارید 

توضیح بدهم: 

فعالین ندا باید مرا ببخشند اگر ادعا کنم که اعضاى حزب، حزب کمونیست کارگرى را حقیقى ترین و اصلى ترین ظرف براى بیان 
و ابراز وجود خود قرار داده اند. آیا این نیازى به اثبات دارد؟ گمان نمیکنم. خود حزب آن ابزارى است که این رفقا براى سخن 
گفتن با جامعه و دخالت کردن در جامعه برگزیده اند. سوسیالیسم اصیل ترین و اصلى ترین حرف این رفقاست، دارند از زندگى و 
جانشان براى آن مایه میگذارند. این رفقا معتقدند باید متشکل بود، معتقدند سایر اعضاى این حزب رفقایشان هستند، معتقدند باید 
دوشادوش یکدیگر کار کرد، میگویند موفقیت هاى حزب و جنبششان خوشحالشان میکند، این رفقا اصل را بر اعتماد به درستى، 
پاکى، صداقت و حسن نیت هم حزبى هایشان قرار داده اند. اینها مشخصات حاکم بر تجمع ها و وحدت ما و مناسبات ماست. این 
واقعیت، این موازنه فکرى و سیاسى و اخالق و عاطفى، این تحزب، این فصل مشترك عظیم ما با هم بعنوان یک عده آدم که 
در این دوران زندگى میکنند و یکدیگر را یافته اند، محصول اقال بیست سال کار است. بیست سال گذار یک جنبش از مراحل و 
تالقى هاى گوناگون نظرى، پراتیکى، سیاسى و انتقادى و حتى، اگر به کسى بر نمیخورد، رفتارى و اخالقى. این حقیقت ماست. 
براى تحقق این وحدت و تحکیم بنیادهاى اصیل آن، براى گسترش آن و تبدیل کردن آن به نیرویى براى تغییر مادى در جامعه، 
یک عده در این حزب دارند شبانه روز کار میکنند. از تئورى مارکسیسم تا تاکتیکهاى سیاسى، از تجربه شوروى تا موازین مبارزه 
مسلحانه، از عشق و سکس و تربیت کودك، تا رابطه فرد و تشکیالت، از آرمانخواهى تا خودخواهى، را در طول بیست سال 
شکافتیم و حالجى کرده ایم تا راهمان را پیدا کنیم، تا میان یک عده انسان هوشمند و منتقد وحدتى ایجاد کنیم که تاب یک جنگ 

عظیم اجتماعى بر سر برابرى و سوسیالیسم را داشته باشد. 

ما در این مسیر پیشرفتهاى زیادى داشته ایم. این را الزم نیست من براى شما بگویم. آخرین بحثهاى ما، حزب و قدرت سیاسى در 
کنگره، و حزب و جامعه در پلنوم وسیع اخیر، موقعیت مادى و روانى حزب ما را بیان میکند. خصوصیات حقیقى محیط داخلى 
ما در همبستگى و شادى و اتحاد در کنگره و پلنوم اخیر به نمایش گذاشته میشود. این یک حزب آزاد، آسوده، خوشبین، متحد، 
متشکل از انسانهایى برابر، معتبر و محترم و عزیز براى یکدیگر است. این حزبى در جریان یک استخوان ترکاندن جدى در مقیاس 

اجتماعى است. این حقیقت ماست. 

به  بى اعتمادى  بى احترامى،  فضاى بهانه گیرى،  یک  در  غوطه ور  متحد،  غیر  تشکیالت  یک  ندا  صفحات  ندا.  روایت  به  نه  البته 
ارگانهاى تشکیالتى، غرق در رقابت، چشم و همچشمى و مچگیرى را تصویر میکند. 

این نوشته براى عموم ارسال نشد. 
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در پاسخ پیمان نعمتى، ایرج آذرین و رضا مقدم

نوشته اى از ایرج آذرین و رضا مقدم درباره قطعنامه پلنوم دهم کمیته مرکزى حزب پیرامون موازین رابطه با دولتها بدست ما رسیده 
است که ذکر نکاتى را ضرورى میکند. 

این نوشته ظاهرا نقدى است بر قطعنامه ما. میگوییم ظاهرا، چون انتقاد مضمونى این نوشته به مفاد قطعنامه نه هدف اصلى مطلب 
است و نه حتى ایراد قابل ذکرى به این قطعنامه وارد میکند. اما اصل نوشته این آقایان براى رفع و رجوع مسأله دیگرى است. 

"شبکه مستعفیون"، که آقایان آذرین و مقدم در سوداى زعامت آن هستند، اخیرا دسته ُگل بسیار زشتى به آب داده است. پس از 
یک سلسله شایعه پراکنى هاى محفلى، اخیرا به نقل از این شبکه مطلبى با امضاى پیمان نعمتى در یکى دو نشریه کانادا چاپ شد 
که مدعى بود حزب کمونیست کارگرى از اسرائیل کمک مالى میگیرد. شباهت این اتهام به پرونده سازى هاى رژیم علیه هر مخالف 
خود و بویژه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر عیان تر از آن بود که بى سر و صدا بگذرد. در آن مملکت مردم را با همین اتهام اعدام 
میکنند. معلوم است که بعضى مستعفیون گرامى در مراحل آخر امر "انتقال طبقاتى" بسر میبرند. به هر رو خوانندگان نشریه پیوند 
اعتراض کردند. کمیته ونکوور حزب این اقدام را بعنوان یک پرووکاسیون آشکار ِشبه تروریستى محکوم و افشا کرد و وکالى 
حزب در این شهر به نشریه پیوند اخطار کردند که این افترا و نشر اکاذیب و تحریک به خشونت و آدمکشى است و قانونا قابل 
تعقیب است. متعاقبا نشریه پیوند اعالم کرد این اتهام غیر مستند است و مطلب "سهوا" چاپ شده و از خوانندگان خود و حزب 

کمونیست کارگرى عذر خواست. اسناد این اتفاق بزودى در یک مجموعه در اختیار عموم قرار میگیرد. 

از همان ابتدا و قبل از عکس العمل حزب خود این آقایان فهمیدند که بشدت خراب کرده اند. آقاى مقدم سراسیمه در نامه اى به 
همسنگران رشید خود هشدار داد که مواظب باشند کار دست خودشان ندهند. وقتى نشریه پیوند عذر خواست و نگاهها متوجه 
این جماعت شد، آقایان آذرین و مقدم بر آن شدند که خسارات ناشى از اقدام جناب نعمتى را به حداقل برسانند. و نقد قطعنامه 
پلنوم دهم قرار است به این خدمت کند. مسأله روشن است. یکى را حین آتش زدن خانه مردم گرفته اند، کبریت سوخته را قایم 
میکند و با حرارت به معمارى خانه ایراد میگیرد. آقایان هم آلت جرم را در جیب میگذارند و عینک را در میاورند که: "بگذریم، 

اصال بیایید راجع به قطعنامه حزب حرف بزنیم". 

حضرات مختارند که راجع به هرچیز میخواهند حرف بزنند. اما ما "نمیگذریم". ما از این اتفاق یک عکس بزرگ گرفته ایم. قاب 
میکنیم و گردنشان آویزان میکنیم. 

حزب کمونیست کارگرى ایران حق گفتگو با هر دولت و مرجعى را که صالح بداند براى خود مطلقا محفوظ میداند. برخالف 
گروهها و احزاب اپوزیسیون که سالهاست بدون موازین اعالم شده اینگونه روابط را دارند و کمک میگیرند، حزب کمونیست 
کارگرى قبل از هر نوع اقدام به برقرارى تماس با دولتها موازین خود را به تصویب مراجع قانونى حزب رسانده و علنا اعالم کرده 
است. و دقیقا همین باز بودن و اصولیت حزب ما است که آن را در برابر اینگونه تحریکات ارتجاعى مصون کرده است. همانطور 
که اینبار هم دیدیم نه ایادى رژیم و نه محافل ریز و درشت آنتى کمونیست و ضد حزب از اینگونه تشبثات خیرى نخواهند دید 

و دست از پا درازتر و رسواتر برمیگردند. 
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آقایان نعمتى، آذرین و مقدم! 

کارهاى مثبت ترى در دنیا هست که میشود کرد. بخودتان بیائید. 

در مورد حزب و قدرت سیاسى

یک نامه

محمود جان این را بدست رفقاى مشمول این نامه برسان 
از نادر (م.ح) 

به: رفقا محسن، مصطفى و عباس و "آى آدمهایى" که در صدد پاسخگویى به مقاله امیر پیام در شهروند هستید، 

با سالم گرم 

من مقاله امیر پیام را ندیده ام. اما چند مالحظه را میخواهم ذکر کنم. 

1-  پاسخ نباید تدافعى و توضیحى باشد. که انگار مسأله واقعى امیر پیام واقعا اینست که ما با کارگر چکار داریم و چگونه قرار 
و  قدیمى بورژواها  ممنوع"  کارگرى  حکومت  ممنوع،  انقالب  "شعار  افشاى  متن  در  باید  این مسأله  به  برسیم.  قدرت  به  است 

منشویکها پرداخت. 

2-  مصاحبه من با دیدار فقط آن یک جمله در مورد قدرت گیرى با سه میلیون نفر را ندارد. یک صفحه تمام مصاحبه راجع به 
پروسه کسب قدرت سیاسى توسط ما کمونیستها و مشروعیت و عدم مشروعیت آن در غیاب یک انتخابات پارلمانى و کسب رأى 
اکثریت است. مطلب دیدار دقیقا بر سر مشروعیت و عدم مشروعیت دست بردن کمونیستها به قدرت خارج از مکانیسم مجاز 

است. از جمله اظهارات من در آن مصاحبه: 

”بگذارید بگویم اگر حزب کمونیست کارگرى به قدرت برسد حتما یک اکثریت عظیمى در این پروسه شرکت کرده اند تا چنین 
امکانى فراهم شده. معلوم است که ما را دول خارجى سر کار نمیاورند، معلوم است که ما از داخل ارتش نمیتوانیم کودتا کنیم. 
معلوم است آنقدر پول نداریم که از طریق مدیاى ماهواره اى بتوانیم مغزشویى کنیم، معلوم است که بى بى سى از ما حمایت نخواهد 
کرد. ما بردوش مردم و از طریق مردم قدرت را میگیریم. هرکسى آنوقت درباره پروسه به قدرت رسیدن حزب کمونیست کارگرى 
بپرسد من حواله اش میدهیم به انقالب فرانسه و دهها انقالب دیگر. دولتهاى انقالبى معموال با انقالب سر کار میآیند. در کوبا 
هیچکس رأى نگرفت که باتیستا را بیرون بیاندازد. این نباید مایه نگرانى باشد. آنچه من و شما باید بپرسیم این است که این 
حکومت چه میخواهد، چکار میکند و چه کسى را دارد در آن جامعه نمایندگى میکند. من معتقدم اگر حزب کمونیست کارگرى 

سر کار بیاید همه کسانى که خارج کشورند برمیگردند و میگویند اوضاع درست شد. برویم و ببینیم. 
نویدى: البته اگر چکا بوجود نیاورید. اگر بوجود بیاورید من یکى برنمیگردم. 

حکمت: شما بیائید خانه من. 
نویدى: ممنون از شما آقاى حکمت. 

(نویدى بر میگردد اما ظاهرا امیر پیام بر نمیگردد و به سازمان ملل شکایت میکند که حزب به زور سر کار آمده!) 
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2-  در مورد سه میلیون نفر، بنظر من این عدد هم اضافه است. با بسیار کمتر از این هم میشود و بلشویکها کردند. ثانیا، بنظر من 
این بحث که "خیلى از این سه میلیون نفر کارگر هستند" دفاع ضعیفى است. اگر همه شان خواننده اپرا باشند ولى آن روز حزب 
را در شکست دادن دولت بورژوازى یارى بدهند براى ما کافى است. صحبت بر سر اینست که حزب کمونیست کارگرى براى 
بزیر کشیدن دولت بورژوایى نه نیازى به رأى اکثریت جامعه دارد و نه حتى به شرکت اکثریت طبقه کارگر. بورژواها هم براى 
نگاهداشتن و گرفتن قدرت به این درصدها احتیاج ندارند. فقط کسى این درصدها را میخواهد که به قدرت احتیاج نداشته باشد. 

3-  بحث شهر و روستا و خرکچى و مهندس در پاسخ به سؤال امکانپذیرى تحقق فرهنگ پیشرو و فرهنگ مسلط در جامعه ایران 
مطرح شده و نه بطور کلى بر سر اینکه شهر بهتر است یا روستا و چه کسى دوست دارد با چه کسى وصلت کند. طرف میگوید 
مردم ایران عقب مانده اند و دهاتیها و امیر پیام ها را نمونه میگیرد تا بگوید پیاده کردن برابرى زن و مرد و فرهنگ مدرن و پیشرو 
عملى نیست و زود است. و من به او میگویم که خیر دهاتى ها و شرق زده ها عنصر مسلط فرهنگى در ایران نبوده اند و فرهنگ 

مدرن و شهرى هم داریم که وزنه مهمترى در جامعه است. جعفر هم در نوشته استعفایش این بحث را تحریف کرده بود. 

4-  در رابطه با اساس انقالب ما و ضمانت اجرایى پیروزى ما مشخصا دو ستون در مورد مانیفست کمونیست و انقالب اقتصادى 
و از میان بردن پایه استثمار طبقاتى و غیره بحث کرده ام تا به نویدى نشان بدهم که کمونیسم با دست بردن به بنیاد اقتصادى و 

طبقاتى جامعه پیروز میشود و نه با اتکاء به خوش قلبى و اخالق حزب حاکم. 

5-  بنظر منهم باید گفت و تصریح کرد که این جناب حزب ما و فعالیت متشکل کمونیستى را ترك کرده است و معتقد است 
این کارها شلوغ کارى است. بنظر من باید به جایگاه دو خرداد و واگذار کردن سیاست در ایران به طبقه متوسط در اقدام اینها 

حتما چیزى گفت. 

6-  کلمه رفیق را نباید در توصیف امیر پیام بکار برد (قابل توجه مصطفى، پارگراف دوم). اوال مردم این کلمه را یک عبارت 
فرقه اى میدانند و نویسنده ما را از فرهنگ و اتیکت متعارف نویسندگى دور میکند. ثانیا این توّهم را بوجود میاورد که امیر پیام 

هنوز رفیق سیاسى ماست. 

7-  بنظر من نوشته پاسخ ما نباید هدفش پاسخ به امیر پیام و رفع ابهام" خوانندگان شورایى" در مورد نیات ما باشد. بلکه باید 
یکبار دیگر بر اینکه بله، ما قدرت را میگیریم و برنامه انسانى و طبقاتى خود را اجرا میکنیم و از سازمان ملل و ناتو و امیر پیام ها 
هم جواز دموکراتیک بودن پروسه اش را نمیگیریم تصریح و تأکید کند. این را به کارگران و به مردم به تنگ آمده ایران قول داده ایم. 
جز این بکنیم نه یک حزب کمونیستى کارگرى، نه یک نیروى مبارز راه آزادى، بلکه یک گروه فشار خجالتى و حاشیه اى چپ 

خواهیم بود. فضا را باید به یک فضاى طلبکار از جریان راست انحاللیون تبدیل کرد. 

8-  یادمان باشد که با ایرانى هاى مقیم کانادا حرف میزنیم و نه کارگران باکو. هویت دوست داشتنى و مدرن و آزادیخواه و سرحال 
یک کمونیست باید از نوشته تتق بزند. 

9-  طرف را بزرگ نکنید. نه نویسنده مبّرزى است، نه شخصیت ذینفوذى و نه آدم سالمى. نوشته را به بهانه او براى مردم بنویسید. 

قربان شما 

 با امضاء نادر نوشته شده است.
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بى انصافى، ریا و ضوابط سازمانى(یک نامه)
پرویز عزیز 

از محبتت واقعا ممنونم. با باال رفتن سن و شدید شدن حمالت شخصى در این چند ساله راستش اساسا همین محبتها مایه دلگرمى ام 
بوده است. آدم هیچوقت به بى انصافى و ریا عادت نمیکند. این رشته اى که من غفلتا واردش شده ام به یک تیپ روحى خاصى احتیاج 

دارد. گاهى به پوست کلفتى و نگاه ابژکتیو این سیاستمداران بورژواى غربى غبطه میخورم. 

چرا بحث بهمن از اول در سطح کل اعضاء داده نشد. خیلى اسناد هست که به ك.م میاید و بحث میشود و میرود. این حزب به هر حال 
یک ساختار ادارى دارد. زندگى حزبى یک زندگى رفراندومى و اینترنتى نیست. هر کمیته اى وظایفى دارد، مباحثاتى دارد، تصمیماتى باید 
بگیرد و غیره. بحث بهمن به ك.م ارائه شد و باید در ك.م روى آن اظهار نظر میشد. بخصوص که بحث از یکجا شروع شد و از جاى 
دیگرى سر درآورد. شتاب رویدادها قابل پیش بینى نبود. آدم تعجب میکند، ولى تمام این وقایع از اول تا آخر، ده روز طول کشید. حتى 
االن هم من موافق تبدیل این نوشته به مشغله کسى نیستم. تخمیر ذهنى یک نفر، آنهم براستى از نوع همان شخصیتهاى مونتى پایتون، 
وقت و انرژى واقعى خیلى ها را میگیرد. بحث باید واقعى باشد. از روى هوى و هوس نباشد. اگر مسأله استعفاها پیش نیامده بود، بحث 

بهمن نه باال میگرفت و نه کسى خواهان ارائه آن به تشکیالت میشد. 

بحثهاى "زشت" روى نت. ما بعنوان دفتر سیاسى باید روى نوار باریکى میان "آزادى بیان" در حزب و "استالینیسم" راه برویم. فرهاد 
از نظر تشکیالتى اجازه نداشت از زیر انضباط کمیته مرکزى خارج شود و فراخوان عمومى بدهد. کسى که تصمیم میگیرد از بیرون 
کمیته اش با مصوبات آن مخالفت کند، بنا به سنت و عرف فعالیت متشکل باید اول از کمیته مربوطه استعفا بدهد و ثانیا اعالم کند که 
چنین قصدى دارد. (در یک پلنوم قبلى هم فرهاد و هم بهمن بخاطر عدم رعایت این اصل در ماجراى فدراسیون مورد انتقاد شدید قرار 
گرفته بودند(. اینبار این خود فرهاد بود که کل اعضا را در یک سند تهییجى براى اِعمال فشار به یک کمیته انتخابى که خودش عضو آن 
بود مورد خطاب قرار داد. اگر به کمیته مرکزى رجوع کرده بود حتما در خود کمیته حرفش را میشنیدند و به رأى میگذاشتند. اما وقتى 
فرهاد سِرخود از بیرون کمیته عمل کرد، دیگر ما کارى جز دادن اجازه اظهار نظر به همه اعضاء نمیتوانستیم بکنیم. کارى که ما کردیم 
این بود که یک مرجع و یک کانال واحد تعریف کنیم و جلوى هرج و مرج در مسأله را بگیریم. این اولین جدل حاد درون حزبى ما در 
عصر اینترنت بود. تالش براى جلوگیرى از بحث، در چنین شرایطى میتوانست عالوه بر اتهام سانسور، کال با توجه به امکانات اینترنتى 

رفقا، باعث بى اعتبارى مراجع حزبى بشود. چون بحثها به هر حال میرفت. 

”روابط در تشکیالت خوب نیست". درست است در موارد زیادى اینطور است. ولى این روابط محصول حزب نیست، محصول فرهنگ 
اجتماعى ماست. اگر چیزى بشود گفت اینست که حزبیت تازه باعث شده مقدار زیادى انصاف و ادب و تولرانس به حکم باورهاى 
رسمى ما وارد مناسبات بشود. من فرهنگ کار جمعى خودمان را اصال دوست ندارم. اما همینکه یک عده از سران حزب که، مستقل 
از ارزیابى من، در نظر رفقاى زیادى تصور باالیى از آنها بوده است میروند و این تشکیالت فقط همینقدر که دیدى تکان میخورد و نه 
بیشتر، و ادب رعایت میشود (ر.ك به موضع علنى و عملى حزب نسبت به رضا که بدون یک کلمه توضیح و حتى بدون اطالق رفیق 
به رفقایش رفته است و شکست حزب را علنا اعالم کرده است) نشان پختگى و رشد ماست. خیلى باید بهتر بشویم. اشکاالت را نباید 
کتمان کرد، اما باید وزنشان را شناخت و تالش کرد برطرف شوند. براى یکى دیگر از رفقا هم نوشتم که مالك موفقیت ما نه ریشه کن 
کردن مشکالت و مشکل نداشتن، بلکه ساختن یک سازمان کمونیست مبارز و متحد علیرغم مشکالت است. روابط غلط اساسا حاصل 
جامعه و فرهنگ و تجربه تاریخى ما و نسل ماست. حزب همانقدر اینها را ارث میبرد و از آن تأثیر میپذیرد که خانواده ها، مدرسه ها، 

شرکاى یک کسب، تیمهاى ورزشى، کانون نویسندگان و... 

خیلى دلم میخواهد دیدارى دست بدهد. حتما بازهم برایم بنویس. اما اگر در پاسخ کمى تأخیر شد به حساب بیمهرى و بى توجهى 
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نگذار، سرم واقعا شلوغ است. 

راستى خیالت در مورد حزب راحت باشد. واقعا این وقایع معضل جدى اى براى حزب نبود. شاید حتى به یک معنى با کشیدن رفقاى 
زیادى به عرصه دلسوزى به حال حزب، عده بیشترى را نسبت به این حزب صاحب حق آب و ِگل کرد. درسهاى خوبى هم داشته ایم 

که بعدا براى همه رفقا مینویسم. دستت را میفشارم 

قربان تو: نادر      نوزدهم آوریل  1999 (21 اردیبهشت 1378)

به کمیته ها و فعالین حزب در خارج کشور 

درباره نحوه برخورد به اطالعیه هاى رفقاى مستعفى

تاریخ: 22 آوریل  1999 (15 اردیبهشت 1378)                            ابالغ توسط دفتر مرکزى 

رفقاى عزیز
طبیعى است که رفقاى مستعفى پس از خروج از حزب اطالعیه علنى بدهند و خروج خود از حزب را اعالم کنند. همینطور میتوان 
انتظار داشت که این اطالعیه ها، که براى توضیح و توجیه ترك یک حزب سوسیالیستى نوشته میشوند، تصویر چندان مثبتى از 
حزب و فعالیت و مناسباتش به خوانندگان خود ندهند. قطعا رفقایى در کشورهاى مختلف درمقام پاسخگویى به این اطالعیه ها 
برخواهند آمد. در این نوشته الزم میدانم مالحظات دفتر سیاسى و اصولى را که بنظر ما باید در جریان پاسخگویى اکیدا مد نظر 

باشد به اطالعتان برسانم. 

1-  تحریک نباید شد. پاسخهاى رفقا باید محکم در عین حال فوق العاده متین باشد. توجه کنید ما براى بازار مخالفین و ناراضیان 
از حزب و گروههاى سیاسى حاشیه اى در خارج نمى نویسیم، ما براى توده وسیع مردم فهیمى مینویسیم که میخواهند از دل این 
نوشته ها بفهمند چه شده است و ما چه میگوئیم. کسانى که با دلسوزى میپرسند که آیا حزب در این میان صدمه اى خواهد دید. 
خطاب به مردم بنویسید و نه به مخالفان. پاسخها باید انسانهاى منصف و سیاسى اى را که براى فعالیت حزب ارزش قائلند مطمئن 
کند که این استعفاها خللى در ایفاى نقش حزب بوجود نمیاورد. در ضمن یادآورى میکنم که براى بخش اعظم این مردم، این 

واقعه اساسا واقعه مهمى محسوب نمیشود و تاثیرى در مناسباتشان با حزب ندارد. 

2-  مساله را بزرگتر از آنچه هست نکنید. تصور نکنید که حال با این اطالعیه هاى علنى ما زیر فشار و حمالت عجیبى قرار 
گرفته ایم. روزى نیست که در نشریات فارسى محلى و کم تیراژ کشورهاى مختلف چرندى راجع به ما نگویند. خیلى از اینها را ما 
حتى خبر نمیشویم. اینها باید در محل پاسخ بگیرد. اما واقعه، و فرد اطالعیه دهنده نباید توسط ما بزرگ شود. در عین حال رفقا 
نباید تحت عنوان پاسخگویى، اتهامى که به ما زده شده است را دوباره نقل کنند. مردم شعور دارند و میدانند کسى که از یک صفى 

میبرد پرخاش میکند و اگر برخورد متین، کوتاه و اطمینان دهنده ما را ببینند بسادگى حقانیت حزب را تشخیص میدهند. 

3-  نوشته هر مخالفى را بپاى خودش بنویسید و گناه جمعى مستعفیون ندانید. رفیق بهرام رحمانى که براى مثال با یک نوشته 
متین و موقر و سیاسى جدایى خود را اعالم کرده است، مسئولیتى در قبال نوشته زننده لیال دانش ندارد. دقت کنید حق و حرمت 

هیچ رفیقى در این شرایط زیر پا گذاشته نشود. 

4-  ما میخواهیم این استعفاها را هرچه زودتر پشت سر بگذاریم و کارمان را بکنیم. هر کس به حزب کمونیست کارگرى ناحق 
بگوید، پاسخ میگیرد، اما قصد نداریم این را به مشغله تشکیالت تبدیل کنیم. 

5-  لطف کنید اطالعیه هاى شخصى خود را قبل از چاپ جهت کنترل آن از جنبه هاى فوق الذکر در اختیار کمیته هاى حزبى کشور 
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خود بگذارید. دستتان را میفشارم 

از طرف دفتر سیاسى 
دبیر کمیته مرکزى 

منصور حکمت 
22 آوریل  1999 (15 اردیبهشت 1378)

سرنگونى، انقالب و سوسیالیسم

نامه به حمید تقوائى و فاتح شیخ

شماره: 6007 

تاریخ: 17 ژوئیه  1999 (10 اردیبهشت 1378)

فاتح جان، حمید جان 
مصاحبه را گرفتم. بنظر من این مطلب حاوى تبیینى از مسأله اوضاع سیاسى و استراتژى سیاسى حزب است که درج آن، نظر به اهمیت 
موضوع و اعتبار مصاحبه شونده، به افق سیاسى حزب و تلقى ما از روندهاى آتى در ایران یک قالب نامنعطف و خشک تحمیل میکند. 
به این اعتبار این مقاله عمال یک اعالم موضع نهایى روى روند عملى اوضاع سیاسى بحساب خواهد آمد که بنظر من قرار مربوط به 
جمهورى سوسیالیستى چنین قصدى نداشت. من با این تبیین به این دلیل موافق نیستم که اوضاع آتى ایران را بشدت ساده میکند و 
حتى  و  و انعطاف ناپذیرى  یکجانبه نگرى  نوعى  الجرم  و  مینشاند  واقعى  احتماالت  کل  بجاى  را  آتى  از روندهاى  ایده آل  تصویر  یک 

ساده اندیشى در روش برخورد حزب ایجاد میکند. بگذارید توضیح بدهم. 

تصویر مطلب حمید اینست. در ایران حتما انقالب میشود. انقالب جمهورى اسالمى را سرنگون میکند. طبقه کارگر، با حمایت اکثریت 
عظیم مردم جمهورى سوسیالیستى را برپا میکند. این تصویر غلط نیست، چون بهرحال یکى از حاالت ممکن هست. اما درست نیست، 

چون حاالت ممکن دیگرى را منتفى میکند. نوشته، و سؤال کننده، چند فرض دیگر هم دارند که جاى سؤال دارد. 

اینکه انقالبى در ایران شروع شده و در شرف وقوع است، اینکه حزب کمونیست کارگرى با اتخاذ این شعار انقالب را محتوم اعالم 
کرده است. اینکه از این پس میتوان نیروها را به اردوى انقالب و ضد انقالب تقسیم کرد. اینکه این انقالب یک انقالب همگانى است. 
اینکه منظور از انقالب، انقالب علیه رژیم اسالمى است و با سرنگونى رژیم انقالب هم پیروز میشود. این مفروضات همه بنظر من 

جاى سؤال دارد. 

1-  بنظر من سرنگونى و انقالب به یکدیگر گره نخورده اند. سرنگونى بدون انقالب هم ممکن و محتمل است. سرنگونى میتواند حاصل 
یک روند نظامى، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانى سیویل و فعل و انفعاالت انتخاباتى و غیره هم باشد. میتواند حاصل پیروزى 

نیروهایى بجز یا عالوه بر نیروهاى انقالبى هم باشد. 

بنظر من به احتمال قوى سرنگونى نه نتیجه انقالب در ایران، بلکه یکى از لحظات شروع انقالب در ایران خواهد بود. بنظر من انقالب 
ایران با سقوط جمهورى اسالمى تازه آغاز میشود و نبردهاى طبقاتى جدى تر بعد از آن است. بنظر من در سرنگونى خیلى ها شرکت 

خواهند کرد، اما در انقالب، کارگران" اکثریت عظیم مردم" را با خود نخواهند داشت. 

2-  جمهورى سوسیالیستى هم به انقالب علیه رژیم گره نخورده است. بنظر من اعالم جمهورى سوسیالیستى هم میتواند حاصل پیروزى 
نظامى، قاپ زدن قدرت در خالء سیاسى، کودتا و هر چیز دیگرى باشد. چرا که جمهورى سوسیالیستى میتواند بعنوان دولت دوره 
انقالبى، دوره بحران، ظاهر شود. ایجاد حکومت شورایى کارگرى، پس از اعالم جمهورى، ممکن است کار سخت ترى باشد. جنگ 
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داخلى الزم داشته باشد. 

و  اسالمى  جمهورى  جناحهاى  چون  حالت نمیدانم.  محتمل ترین  را  این  من  است.   57 انقالب  پروسه  تکرار  کمابیش  حمید  تصویر 
نیروهاى سیاسى دخیل در ایران، مجاهدین، راست غربى و کمونیستها و غیره، با یک ضربه میدان را بدست نمیگیرند و خالى هم نمیکنند. 

قیام اینبار به احتمال قوى در اوائل انقالب رخ میدهد و نه اواخر آن. 

برخى اظهارات در متن بیش از حد یکجانبه و بعضا نادرست است. مثال: 

 "در اینکه انقالب دیگرى در ایران در حال شکل گرفتن است جاى هیچ تردیدى باقى نمانده است". 

بنظر من در اینکه مبارزه براى سرنگونى در ایران اوج خواهد گرفت جاى تردید نیست. اما اینکه آیا این به یک انقالب ارتقاء پیدا 
میکند جاى تردید دارد. براى حمید انقالب فرض است و سؤال این است که "انقالب چه سیرى را دنبال خواهد کرد". بنظر من یک 
سیر محتمل اینست که کار به انقالب نکشد، کودتا و ضد کودتا بشود. رژیم برود و مملکت وارد یک فاز پیچیده بى ثباتى سیاسى و 

کشمکش نظامى بشود. 

 "ما با شعار جمهورى سوسیالیستى اعالم میکنیم که در انقالبى که در راه است کارگران سرمایه دارى را همراه جمهورى اسالمى دفن 
خواهند کرد". 

ما این را حتما میخواهیم. اما با این شعار چیزى راجع به حتمیّت در راه بودن انقالب و اینکه کارگران چه خواهند کرد نمیگوییم، بلکه 
از حتمیّت سرنگونى و اینکه ما چه میخواهیم حرف میزنیم. 

دوم(.  سؤال  خود  است) "متن  رژیم  سرنگونى  و  انقالب  وقوع  دیدن  حتمى  بر  مبتنى  شعار  این  بر  حزب  "تکیه   
بنظر من خیر. قرار از حتمیّت اوجگیرى مبارزه براى سرنگونى حرف میزند و نه انقالب. تکیه حزب بر این شعار، بنا به متن قرار، براى 

کنکرت کردن شعار حزب در متن مبارزه براى سرنگونى است. 

 "همانطور که حزب ما انقالب و سرنگونى رژیم را پیش بینى میکند". 

سرنگونى را پیش بینى کرده ایم، اما انقالب را لزوما نه. 

 "انقالب در شرف وقوع ایران از این اصل مستثنى نیست". 

"شعار جمهورى سوسیالیستى در واقع بیان توده گیرتر شعار حکومت کارگرى در شرایط انقالبى امروز ایران است". 

فکر نمیکنم بشود شرایط امروز ایران را شرایطى انقالبى توصیف کرد اما شعار ما براى شرایط مبارزه وسیع براى سرنگونى است. حتى 
اگر انقالبى در کار نباشد. 

 "جمهورى سوسیالیستى تنها با انقالب میتواند برقرار شود چون رژیم ایران با زباِن خوش کنار نمیرود". 

انقالب تنها آلترناتیو "زباِن خوش" نیست. رژیم ایران باید با قهر سرنگون شود. اما هر قهرى لزوما انقالب نیست. 

 "در این انقالب طبقه کارگر تنها نیست. اکثریت عظیم جامعه یعنى زنان، جوانان بخشهاى وسیعى از اقشار محروم شهرى در این انقالب 
کنار کارگرانند". 

در کدام انقالب؟ در نبرد براى سرنگونى شاید این تصویر درست باشد (هرچند جوانان و زنان هم تقسیم خواهند شد) اما در انقالب 
براى تبدیل "رژیم اسالمى به آخرین رژیم سرمایه دارى"، اتفاقا بنظر من کارگران اکثریت عظیمى را همراه خود نخواهند داشت. 

خالصه کالم، این مطلب راجع به محتومیت انقالب است و شعار جمهورى سوسیالیستى را از آن نتیجه میگیرد. مطلوبیت انقالب، و 



207

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

حتى محتمل بودن آن، یعنى واقعى بودن احتمال آن، خیالى نبودن آن در ایران امروز، میتواند موضع حزب باشد. اما حتمى دانستن 
انقالب موضع رسمى ما نبوده است و بشدت دست و بال سیاسى ما را میبندند و ما را به یک سیر از میان چندین سیر محتمل میخکوب 

میکند. 

بنظر من، و بنا به متن قرار، باید شعار را به مبارزه براى سرنگونى ربط داد و براى انقالب از سر مطلوبیت آن براى ما و مردم تبلیغ کرد. 
ایده حتمى بودن، تا چه رسد به در حال وقوع بودن آن بنظر من درست نیست. الاقل قرار مصوب ما این نیست. چنان تبیینى احتیاج به 

یک قطعنامه اوضاع سیاسى دارد که حتمیّت انقالب را نشان داده باشد. 

اگر حمید در بحث جداگانه اى درباره سیر محتمل اوضاع از نظر خودش حرف بزند، همه اینها را میشود چاپ کرد. اما این تبیین در 
توضیح یک قرار مهم جدید، به معنى تصویب این تبیین بعنوان خط رسمى است. و این بنظر من اشکال دارد. 

نکات دیگر: 

 بیان سؤال 3 بنظر من خوب نیست. از اول مصاحبه شونده را در یک موضع تدافعى قرار میدهد تا با هزار زحمت از خود و حزب رفع 
شبهه کند. حمید هم زیادى یادآورى کرده است که سوسیالیسم ما با نوع روسى و چینى فرق دارد. بیشتر یک نگرانى خود ما را منعکس 

میکند. شاید یک حالت اثباتى تر و کمتر مچگیرانه  در سؤال، جواب روشنگرانه تر و محکمترى را باعث بشود. 

پاسخ سؤال 5 ناقص است. عالوه بر بحث انقالب که اشاره کردم، گمان میکنم سؤال کننده در مورد رابطه سرنگونى با مبارزات جارى 
و اصالح طلبانه و شاید اقتصادى و اتصال حلقه به حلقه از امروز تا آن روز هم پرسیده است. این وجه سؤال پاسخ نگرفته. 

خسته نباشید. 

این مکاتبه مربوط به مصاحبه اى است که در بعدا در انترناسیونال شماره 30 (اوت 9991- شهریور 1378)، با عنوان درباره شعار 
جمهورى سوسیالیستى منتشر شده است. 
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آیا باید کمک مالى را پذیرفت؟  
کسب تکلیف از هیأت دبیران

طبقه بندى: محرمانه 
شماره: 1007

تاریخ: 29 ژوئیه 
از: دبیر ك.م.(کمیته مرکزى)

به: جمع هیأت دبیران و رئیس دفتر سیاسى 
چند ماه پیش یکى از دوستان نزدیک حزب پس از صحبت مقدماتى اى با رفیق على جوادى با من تماس گرفت و چنین اظهار 
داشت که همراه جمعى از دوستانش مایلند بخشى از هزینه زندگى من را تأمین کنند. ایشان در این صحبت چند بار تصریح و تأکید 
کرد که این کمک مالى به حزب نیست، خواست این رفقا اینست که کمک کنند" منصور حکمت بتواند بطور تمام وقت و بدون 
دغدغه شغلى کار سیاسى کند" و آیا من، اینبار (با توجه به عدم موافقت چند سال قبلم با پیشنهاد مشابهى از این رفقا) حاضرم یا 
نه. پس از گفتگویى در مورد چند و چون و علل این تصمیم رفقا، روشن بودن مبانى آن بعنوان یک کمک دوستانه بى قید و شرط، 
و اینکه آیا کمک کنندگان دارند بار مالى سنگینى بر خود و خانواده شان تحمیل میکنند یا خیر، من با این پیشنهاد موافقت کردم. 
(در این سالها نمونه هاى بیشترى از این دلسوزى ها و پیشنهادها از ناحیه رفقاى دیگرى هم بوده است که با تشکر از آن گذشته ام.) 

من این امر را در جلسه هیأت دبیران 25 ژوئیه به اطالع رفقا رساندم و نظر رفقا را پرسیدم. بنظر خود من اگر این کمک دقیقا 
و فرد  کمک دهنده  میان  شخصى  امر  یک  است،  کرده  مطرح  ما  دوست  که  باشد  شده  خصوصى پیشنهاد  چهارچوب  همان  در 
موقعیت  به  توجه  با  آن،  اعالم  هرچند  حزبى نیست.  مرجع  دخالت  به  نیازى  اخالقى  و  حقوقى  نظر  از  و  است  دریافت کننده 
تشکیالتى دریافت کننده، جهت ثبت در اسناد مرکزى حزب از نظر شفافیت روابط و موازین حزبى سنت درستى است. اما اگر 
این احتمال برود که کمک مربوطه نه به شخص بلکه براى حزب و بخاطر موقعیت فرد در حزب به او پرداخت شده است، آنوقت 
اصولى اینست که مرجع دریافت کننده این کمک، خود حزب باشد. با توجه به یک مالحظه که در جلسه مطرح شد الزم دیدم 
دوباره، این بار بعنوان دبیر کمیته مرکزى، درباره چند و چون این کمک و شخصى و غیر حزبى بودن آن بپرسم و مطمئن شوم. در 
جلسه این احتمال مطرح شد که کمک دهندگان همان دوستانى باشند که حزب هم اخیرا براى جلب کمک به آنها رجوع کرده و 
اینکه شاید خود آنها پرداخت این کمک را بخاطر درخواست اخیر حزب تقبل کرده اند. از اینرو مجددا از رفیق على جوادى در 

مورد این مسأله سؤال کردم. پاسخ رفیق على جوادى ضمیمه است. 

با  و  من  دخالت  بدون  دبیران،  میدهم هیأت  ترجیح  هستم،  موضوع  این  طرف  یک  فرد  یک  بعنوان  من  خود  اینکه  به  توجه  با 
بررسى شواهد و مدارك موجود، در مورد شخصى بودن یا حزبى بودن این کمک تصمیم بگیرد و قرار مشخصى صادر کند. 

با تشکر منصور حکمت 
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در پاسخ به قصد استعفاى یک رفیق
رفیق بسیار عزیزم.. . 

نامه ات به من و پیش  نویس نامه کناره گیرى ات را از رفیق ... گرفتم و بسیار بسیار متأسف شدم. نقدا این نامه را برایت مینویسم و وقتى 
خواندى به تلفنى که داده اى زنگ خواهم زد تا با هم صحبت کنیم. 

من یک دنیا مالحظه دارم. بسیارى اش کلى تر است و به این تصمیم احتمالى تو بر نمیگردد. بعضى ها هم مستقیما راجع به نکاتى است 
که در نامه تو هست. سعى میکنم کوتاه بنویسم. 

اول کلیات: 

1-  بگذار اول کار بگویم که در این 20 سال فعالیت، من هنوز یکبار از یک نفر نخواسته ام که سازمان یا حزب را ترك نکند، استعفا 
ندهد، بماند، با من باشد و غیره. به سید ابراهیم نگفتم بما بپیوندد، از خسرو داور نپرسیدم چرا نیامد، از ناصر جاوید نپرسیدم، از ایرج 
آذرین نپرسیدم کجا رفت، دهها نام دیگر هست که مردم باور نمیکنند که من علل رفتنشان و کار نکردنشان را حتى جویا نشده ام. در این 
ماجراى استعفاهاى اخیر از یک نفر توضیح نخواستم و نخواستم بماند. چرا؟ اوال، آدمها را عاقل و بالغ و مستقل و مسئول اَعمال خویش 
میدانم و به تصمیمشان احترام میگذارم. دوما، صحبت من با افراد و تالش من براى ترغیب آنها به ماندن، امر شخصى من نیست و امر 
شخصى من نمیماند. این را بپاى حزب مینویسند و من اعتبار و حرمت حزب را از هر چیزى در عالم سیاست باالتر میدانم و هرگز 
اجازه نمیدهم عواطف من، مالحظات من و اخالق و رفتار فردى من، بر این خصلت ابژکتیو سیاسى و بنظر من مقدس حزب کمونیستى 
زمان ما سایه بیاندازد و حزب را ضعیف، نگران و مشّوش تصویر کند. بارها گفته ام که حزب، در هر لحظه حزب کسانى است که در 
آنند و در صفوف آن مبارزه میکنند. من پیمان فردى اى با کسى نبسته ام. امر اجتماعى اى دارم. این حزب ابزار این امر اجتماعى است. 
تعداد رفقاى سیاسى نزدیک من در این بیست سال که امروز به هر حال کنار ما نیستند، بسیار زیاد است. اما رفقاى سیاسى من آنهایى 
هستند که امروز سر این وظیفه را با هم گرفته ایم و داریم براى پیروزى امرمان با هم تالش میکنیم. در نتیجه میخواهم بدانى که اگر 
باألخره گوش شیطان کر استعفا کردى و من ندویدم و دامنت را نگرفتم که نرو، از سر بى توجهى به ارزش و جایگاه باالى رفیقى چون 
تو نیست. نشان بى تفاوتى من نیست. بر عکس از سر عالقه عمیق من به تو و به ... هایى است که در حزبند. اصرار من اصرار حزب 
آنها تلقى خواهد شد، خواهش من خواهش حزب تلقى خواهد شد. و من اجازه ندارم و به خودم اجازه نمیدهم که حزب کمونیست 
کارگرى ایران را در قبال هیچکس در چنین موقعیتى تصویر کنم. حزب کمونیست کارگرى ایران یک حزب سیاسى است. مبناى کارش 
اراده مستقل و خواست داوطلبانه اعضایش است. برنامه اش را گفته است. پرچمش را بلند کرده است. از همه خواسته است بپیوندند. 
اختیار با خود فرد است. در نتیجه دست من در توصیف جایگاه و ارزش تو براى حزب، در نشان دادن غلط بودن تصمیم تو، در تالش 
براى نگاهداشتن تو در صفوف حزب، بسته تر از آنست که خودم میخواهم. این البته عین تمایل من است. اگر من دبیر کمیته مرکزى 
نبودم، یا حرفهایم را بپاى حزب نمینوشتند، مسلم بدان گریبانت را رها نمیکردم و تک تک دالئلت را رد میکردم. اما حرمت حزب و 
حرمت فعالین حزب، وادارم میکند که این جنبه بحث را محدود نگاه دارم. ثالثا، من به وجود این حزب و عضویتم در آن افتخار میکنم. 
دلم میخواهد همه کسانى که در حزبند این احساس را داشته باشند. حزبى که بر اساس اخالقى اى کمتر از احساس سربلندى اعضایش 
ساخته شود، تا چه برسد به اینکه اعضایش را با لطایف الحیل نگهداشته باشد، از نظر من حزب کمونیستى نیست. خیلى ها آنقدر به این 
رادیکالیسم ما عادت میکنند که یادشان میرود این اهداف چقدر خالف جریان و واالست و این حزب چه پرچم پاکى را برافراشته است. 
برابرى و آزادى انسانها مستقل از رنگ و جنیست و نژاد و قومیت و ملیت. خوشبختى و رفاه مردم. از میان رفتن خشونت. اضمحالل 
دولت. محو استثمار، محو فقر. نابودى ترس. شادى. اگر این پرچم بیست و چند سال پیش هر جاى جهان برافراشته بود، من االن عضو 
سربلند آن سازمان بودم. اکنون که خودمان این را ساخته ایم، صد برابر بیشتر سربلندم. اگر کسى در این سربلندى شریک نباشد، من 

کارى نمیتوانم بکنم. بدون این سربلندى، به جنگ آن هیوالى روبرو نمیتوانیم برویم. 
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2-  استعفاهاى چند ماه قبل نکاتى را براى من روشن کرد. یکى اینست که استعفا از حزب به هر حال یک راه حل فردى است. و به 
یک اعتبار، ناگزیر تصمیمى ماوراء سیاسى است. سؤال من از تو: آیا دالئلى که براى کناره گیرى خود ذکر کرده اى فقط در مورد خودت 
کاربست دارد یا یک نسخه سیاسى قابل تعمیم است؟ چرا من نباید به این دالیل قانع بشوم و حزب را ترك کنم؟ آیا تو توصیه میکنى 
منهم از حزب بروم؟ اگر آرى؟ رهنمودت براى اقدام بعدى نه فقط خودت، بلکه مایى که با دالیل تو از حزب خارج شده ایم چیست؟ 
اگر در این حزب نباید ماند، چرا من، بعنوان آدمى که خودت میگویى برایش ارزش قائلى، باید بمانم و کارى را که از نظر تو بیهوده 
است ادامه بدهم؟ چرا به من توصیه کناره گیرى نمیکنى؟ مگر من در این بیست سال وقتى به نتیجه سیاسى اى رسیدم، شما را مخاطب 
قرار ندادم، افقم و تصمیمم و طرحهاى آتى ام را با شما شریک نشدم؟ مگر راهى براى همه مان پیشنهاد نکردم؟ چرا ... مرا جا میگذارد 
و راه خودش را پیدا میکند؟ اما اگر توصیه تو این نیست که منهم بروم، و معتقدى باید بمانم، آنوقت چرا تنهایم میگذارى؟ چرا من و 
ماهایى که مانده ایم را از انرژى و قدرت تشخیص و تالشهاى خودت محروم میکنى؟ به این دلیل است که میگویم استعفا یک راه حل 
فردى است. من کامال براى دالئل فردى کناره گیرى افراد از احزاب سیاسى احترام قائلم. من اگر یکروز از این حزب بطور فردى کنار 
بروم براى این خواهد بود که سالهاى باقیمانده عمر شخصى ام را طور دیگرى صرف کنم. و این را هم حق خودم میدانم. اما اگر خط 
سیاسى ام پیش نمیرود، اگر اولویتهایم در این حزب عملى نمیشود، اگر رهبرى حزب را قبول ندارم، آنوقت استعفا نمیدهم، پرچم بلند 
میکنم. این سیاسى است. سؤال دیگرى که این استعفاها براى من طرح کرد این بود. نارضایتى بخشى از کادرها و فعالین یک حزب از 
سیاستها و رهبرى اش نه فقط عجیب نیست، بلکه شکل متعارف کار حزبى است. تمام دنیا اینطور است. از احزاب کمونیست و بلشویک 
و چپ، تا احزاب بورژوایى. در تمام احزاب جدى سیاسى جدلهاى وسیع وجود دارد، فراکسیون هست، رهبرى هایشان در یک جدال 
درون حزبى جدى میان گرایشات انتخاب میشوند. روزنامه هاى فراکسیونى رسما به جامعه میگویند که رهبرى حزبى شان را قبول ندارند. 
اصال عجیب نیست. چرا در حزبى مثل ما دالئلى مثل دالئل تو، دالئلى مثل مخالفت با این یا آن سیاست، قبول نداشتن کالیبر مسئوالن 
و رهبران فعلى، و غیره، میتواند دلیل کافى براى استعفا باشد؟ چرا با این نوع دالئل میشود از حزب کمونیست کارگرى استعفا کرد، 
اما از حزب کارگر انگلستان، یا حزب توده نمیشود؟ چرا یک توده اى، یا یک عضو حزب دموکرات کردستان، با صد مرتبه اختالف و 
بى اعتمادى بیشتر، توده اى بودن و دموکراتى بودن خودش را زیر سؤال نمیبرد، اما ... فکر میکند میتواند تعلق خودش به حزب کمونیست 
کارگرى را به همین راحتى لغو کند؟ فرق ما، یا فرق موقعیت ما، با این احزاب دیگر در چیست؟ این سؤال ذهن من را خیلى مشغول 
میکند و بنظر من پاسخش دقیقا بخشى از بحث حزب و جامعه است. جالب است که در جریان این استعفاهاى اخیر، مردم نگران شده 
بودند، مردم عادى، شعرا، نویسنده ها، که چرا مستعفیون "حزب" را تضعیف میکنند. حزبى که این مردم علیرغم هر اختالفى که با آن 
داشته باشند، ارزش سیاسى اش را بعنوان پرچم اصلى اپوزیسیون چپ، آزادیخواه و کمونیست کم کم درك میکنند. این شروع کار است 
و من معتقدم روزى خواهد رسید که اگر کسى بخواهد حزب را ترك کند، با سؤال فرزندانش، همسایه ها و همکارانش روبرو میشود. 
اینهم شروع شده است. بنظر من تو فراموش میکنى که فقط عضو و فعال حزب کمونیست کارگرى نیستى، بلکه فعال جنبش کمونیسم 
کارگرى هستى که این حزب، با همه نواقصش، حزب سیاسى آن جنبش است. همانطور که حزب دموکرات کردستان حزب اصلى 
جنبش کردایتى است و اگر هم کسى با قاسملو و شرفکندى و حیاکى دعوایش بشود (که شد) تا وقتى پرچم کردایتى را رها نکرده از 
حزب نمیرود. امروز هم شاید بشود از حزب ما رفت. اما کسى که بخواهد در این جنبش بماند عمال خود را دوباره در حزب خواهد 
یافت. براى همین است که مستعفیون اخیر بسرعت دارند نه با حزب، بلکه با کل این جنبش، با افق و آرمانها و برنامه و تاریخش، 
تسویه حساب میکنند. تردیدهاى پیشین شان را بصورت یک گسست تمام عیار تئوریزه میکنند. مجبورند به جنبش دیگرى ملحق شوند. 

در مورد دالئل مشخص خودت: 

1-  رهبرى در این حزب انتخابى است. این تنها راه سیاسى تعیین رهبرى در یک حزب واقعى است. منهم ورقه رأى خودم را به صندوق 
انداختم. بعضى ها رأى نیاوردند. بعضى ها هم انتخاب شدند که من به آنها رأى نداده بودم. این حزب اعضایش است. من و شما میتوانیم 
اتوریته و اعتبار هر کس را میخواهیم قبول داشته باشیم. سعى کنیم این رهبران ما رهبران حزب هم بشوند. من و شما وظیفه داریم اگر 
خودمان را صالح تر میدانیم خود را کاندید کنیم و جلوى صف بیفتیم. اما باید مقررات این بازى را رعایت کنیم. هیچ اشکالى ندارد که 
از حاال تا کنگره بعد بگوییم این رهبرى ناتوان است و خط ما باید سر کار بیاید و بعد برویم بر مبناى توافقات کار کنیم. بى اعتقادى به 
کالیبر رهبرى منتخب یک کنگره دلیل کافى براى ترك حزب کمونیست کارگرى، حزب مالکیت اشتراکى، حزب آزادى برابرى حکومت 
کارگرى، حزب نابودى فقر، حزب لغو مجازات اعدام، حزب برچیدن اسالم، حزب دفاع از حقوق دختر 9 ساله نیست. این بى اعتقادى 

باید شروع یک فعالیت درون حزبى براى قدرت گیرى سیاستها و افرادى باشد که تو صالح میدانى. همین. 

2-  در قبال حزب عراق ما داریم از جانمان و عمرمان مایه میگذاریم. باید قبول کرد که اهرم هاى ما براى دخالت در سرنوشت حزب 
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عراق محدود است. میدانى چقدر نوشته ایم (همه مان را میگویم -  من و تو و دیگران)، چقدر بحث کرده ایم، چقدر پول خرج کرده ایم، 
چقدر سفر کرده ایم، چقدر خطر کرده ایم و هنوز داریم میکنیم؟ رحمان کجاست؟ اسد کجاست؟ محمد فضلى، مظفر محمدى، محمد 
فتاحى، صالح سردارى، عبه دارابى، اسماعیل ویسى، کورش مدرسى و و و چقدر انرژى گذاشته اند و هر روز دارند میگذارند؟ اگر 
سیاست مشخصى هست که باید اتخاذ کرد باید این را نوشت و به تصویب رساند. من موافقم که اقدامات ما در قبال حزب عراق ناکافى 
و کم تأثیر بوده است. خودت الاقل در یک نشست شاهد تالش ما براى یافتن راه تأثیرگذارى بیشتر بوده اى. این بحث ها همچنان ادامه 

دارد. درش دخالت کن. کار بدون تو ساده تر نمیشود. 

3-  در مورد صالحیت رهبرى حزب قبال گفتم. دو جنبه حقوقى و سیاسى را باید تفکیک کرد. از نظر حقوقى این رهبرى صالح است. 
در یک کنگره وسیع، با انتخابات مخفى و آزاد انتخاب شده است. از نظر سیاسى من نواقص زیادى در کار رهبرى حزب میبینم. اما در 
صالحیتش تردید ندارم. هیچ رفیقى در صفوف کادرى باالى این حزب نیست که اگر من بعنوان یک انسان عادى در خیابان ببینمش 
کالهم را به احترام عمیق به سابقه سیاسى و تالشهایش برندارم. ما به قهرمانى عادت کرده ایم. براى ما عادى شده است که انسانها بیست 
سال بى اعتنا به عواقب مادى کار سیاسى شان بر زندگى خود و خانواده شان، در این سنگرها بمانند. براى ما عادى شده که با افرادى 
زندگى کنیم که سالها زندانى کشیده اند، شکنجه شده اند، به جنگ رفته اند، عزیزترین کسانشان را از دست داده اند، شبانه روز 16 ساعت 
دنبال امر سیاسى شان هستند. به آنسوى جهان سفر میکنند و هنوز هم سر از زندان دولتها در میاورند، ترور میشوند یا با تهدید ترور 
زندگى میکنند، براى ما عادى شده است کسانى در سن پنجاه سالگى حرف اولشان حزب و کار حزبى باشد و هنوز با اشتیاق دنبال 
یافتن راههاى جدید براى پیشروى و حل مسائل قدیم باشند. براى ما عادى شده است، اما اینها در جامعه بیرونى سمبل آزادیخواهى 
و سخت کوشى سیاسى اند. این آدمها (منظورم فقط کمیته مرکزى نیست، همه رفقایمان را میگویم) بهترین هایى هستند که هستند. این 
جنبش ماست. یا با همین انسانها به ایستگاه بعدى میرسانیمش یا ول معطلیم. من از نظر سیاسى به حزبى که ... عضو مرکزیتش باشد 
و این برنامه و اهداف را، با هر افت و خیز و آزمون و خطایى، جلو ببرد افتخار میکنم و کنارش میایستم و به آن رأى میدهم، هر وقت 
هم کس بهترى ُسکان را بدست گرفت مراتب خوشحالیم را نشان خواهم داد. بنظر من قبول نداشتن کالیبر اکثریت رهبرى حزب دلیل 
کافى براى کناره گیرى ... نوعى نیست. رهبرى حزب ما اشکال زیاد دارد. صد بار حرفش را زده ایم. اما نه فقط از رهبرى همه سازمانهاى 
اپوزیسیون ایران ده سرو گردن باالتر است، حتى اگر نبود هم، به هر حال این آنچیزى است که داریم. این مائیم. با سالَک و ذگیل هایمان. 

بخواهى نخواهى این جنبش ماست با نقاط قدرت و ناتوانى هایش. میشود ماند و کوشید رفع شود. 

4- " ظاهر نشدن رهبرى در ایفاى نقش سیاسى و تشکیالتى در مباحثات درونى چند ماه گذشته" را دلیل دیگرى براى ناباورى به 
رهبرى و کناره گیرى خودت ذکر کرده اى. من در این مشاهده تو کامال شریک نیستم. اما حتى اگر اینطور باشد، نمیفهمم چطور میشود بر 
مبناى این نقد از رهبرى، از حزب استعفا کرد. باالخره برخورد ضعیف به ماجراى استعفاها کار غیر قابل قبول ترى است یا خود استعفا؟ 

... جان! تلفنى مفصل تر صحبت میکنیم. کادر کمونیست دلسوز به حزب و مدافع آرمانهاى حزب و داراى حسن نظر به منصور حکمت 
منطقا نباید از حزب (ولو به معناى تشکیالتى) استعفا کند. برعکس باید بماند این دلسوزى را بیشتر و بیشتر به نقشه عملها و طرحهاى 
قابل انجام توسط انسانهاى متشکل در این حزب ترجمه کند. باید به این "منصور حکمت" مربوطه کمک کند. باید ایراد بگیرد، آلترناتیو 
بدهد و آستین باال بزند. استعفا استعفا است. استعفاى انقالبى نداریم. اگر بیرون این حزب ظرف کارگرى کمونیستى بهترى براى پیشبرد 
اهدافمان هست یا خبر دارى که در آینده نزدیکى قرار است تشکیل شود بگو من و اسد نودینیان هم میائیم. اگر نیست، باید ماند. و 
مشکالت را رفع کرد. ... عزیز، بنظر من، بگمانم بدون غلّو، این حزب یک دستاورد با ارزش زندگى سیاسى ما است و سیر پُر موفقیت 
و رو به اوجى را دنبال میکند. یک دنیا کار داریم. یک دنیا در برویمان باز است. مشکالت و محدودیتهاى ما اساسا مالى-  مادى است. 
اگر میخواهى به صالحیت رهبرى حزب بیشتر دقیق بشوى باید یکبار بیایى ببینى با چه امکانات مادى اى این واقعیت سیاسى ساخته 
شده و رشد داده میشود. خطمان روشن است. بهترین انسانها را در صفوف خودمان داریم. جامعه دارد ما را طلب میکند و به جلوى 
صف دعوت مان میکند. سیر رشد جدى اى را از سر میگذرانیم. به هر حال تصمیم با تو است. امیدوارم و خوشبینم که تصمیم نهایى ات 

تقویت حزب باشد. اما این راه ادامه دارد و تالش براى فائق آمدن به موانعش وظیفه هر روز ماست. 

پیروز باشى 

نادر (م.ح)

61 اوت  1999 ( 7 شهریور 1378)
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بعدا تلفن میزنم 

توضیح: این نامه خطاب به رفیقى است که پیش نویس استعفا از حزب کمونیست کارگرى را براى منصور حکمت فرستاده بود، 
اما بعدا آنرا پس گرفت. 

  تحریکات شبه اسالمى و فتوا علیه حزب کمونیست کارگرى

در روزنامه پیوند شماره 166 مورخ 10 سپتامبر  1999، مطلبى تحت عنوان "آیا حزب کمونیست کارگرى ایران از اسرائیل کمک 
مالى دریافت میکند" با امضاى پیمان نعمتى و به نقل از نشریه هماهنگ بچاپ رسانده است. در این مطلب گفته شده است: "خبر 
دریافت کمک مالى حزب کمونیست کارگرى ایران از دولت اسرائیل در محافل سیاسى از جمله در میان افراد جدا شده از این 

حزب بگوش میرسد. رهبران این حزب میباید موضع خود را در این باره روشن سازند". 
ما پیمان نعمتى را نمیشناسیم و شغلش را نمیدانیم. اما این اقدام یک فتواى اسالمى و یک تحریک تروریستى علیه حزب کمونیست 
کارگرى ایران است. فرد پشت امضاى پیمان نعمتى هرکس باشد و هر مأموریتى برعهده داشته باشد، مسئولیت این عمل سخیف 
تماما با روزنامه اى است که این سطور را درج کرده است. در پس این جمالت، پاپوش دوزى همیشگى رژیم اسالمى براى صدور 
حکم و فتواى اعدام مخالفانش را میبینیم. آنتى سمیتیسم نهضت کثیف اسالمى را میبنیم که فصل مشترك هویّت همه مرتجعین 
پاسداران و وزارت  اعم از معمم و مکال و ساکن تهران یا ونکوور است. در پس این جمالت، اوین و سپاه  اسالم زده ایرانى 
اطالعات را میبینیم. این یک کنجکاوى مالى و یک حسابرسى مالیاتى از درآمدها و دارایى هاى حزب کمونیست کارگرى ایران 
نیست. این یک تحریک اسالمى تروریستى علیه حزب و فعالینى است که بى وقفه براى آزادى و برابرى در ایران و سرنگونى 
رژیم اسالمى مبارزه میکنند. آنهم در شرایطى که حزب کمونیست کارگرى کمپین وسیعى را براى آزادى کسانى که توسط رژیم 
به بهانه هایى مشابه این اراجیف نشریه پیوند، به اعدام محکوم شده اند براه انداخته است. نشریات هماهنگ و پیوند با چاپ این 

پرووکاسیون اسالمى و ارتجاعى پا در مسیرى بینهایت رسوا گذاشته اند. 

حزب کمونیست کارگرى ایران تنها حزب از میان احزاب و سازمانهاى اصلى اپوزیسیون ایران است که تاکنون از هیچ دولتى 
کمک مالى نگرفته است. اما حزب حق خود را براى دریافت کمک از هر منبع و هر دولتى که صالح بداند کامال محفوظ میداند. 
حزب کمونیست کارگرى موازین و اصول خود در این زمینه را رسما به تصویب عالى ترین ارگان خود رسانده و علنا در اسناد 
پلنوم دهم کمیته مرکزى براى اطالع عموم منتشر کرده است. حزب کمونیست کارگرى هر جا نیازهاى مبارزه انقالبى در ایران 
ایجاب کند از هر منبعى که الزم بداند بر طبق اصول و موازین خود کمک خواهد گرفت و از این بابت به سفارت رژیم ایران و 

افراد و محافل اجیر آنها در کانادا پاسخگو نیست. 

در مطلب روزنامه پیوند از مستعفیون اخیر حزب بعنوان منبع این شایعه اسم برده شده است. مایه تأسف عمیق ماست که کسانى 
که تا شش ماه قبل در صفوف این حزب براى آزادى و سوسیالیسم تالش میکردند، کسانى که در صفوف این حزب علیه رژیم 
اسالمى و حکومت ارتجاع در ایران و براى برابرى انسانها مبارزه میکردند، به این سرعت به چنین ورطه اى افتاده اند. و این متأسفانه 

ظاهرا پایان این سیر شرم آور نیست. 

وکالى حزب کمونیست کارگرى ایران در ونکوور طى نامه اى رسما به سردبیر نشریه پیوند اطالع داده اند که این مطلب نشر 
اکاذیب و افترا و تحریک به ترور محسوب میشود و قابل تعقیب است. (این نامه ضمیمه است). کمیته حزب کمونیست کارگرى 
ایران در ونکوور این حق را براى خود محفوظ میداند تا در صورت عدم اقدام نشریه پیوند براى تصحیح و جبران این خطا، در 

مورد تعقیب قانونى این نشریه اقدام نماید. 

با امضاء تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگرى ایران -  واحد ونکوور، 20 سپتامبر  1999(11 مهر 1378) انتشار 
یافت.
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راهى که رفته ایم 
نامه به رفیق روزبه

رفیق روزبه عزیز، با سالم و احوالپرسى گرم 
قبل از هرچیز بگذار صمیمانه از نظر لطفى به من دارى تشکر کنم. اگر یک در صد آنچه نوشته اى در مورد من صدق بکند، باید واقعا 

مفتخر باشم. 

خیلى خوشحالم که مستقیما نظراتت را برایم نوشته اى. نوشته ات قالب سؤالى دارد. اما اجازه بده من بجاى پاسخ، هم راجع به این نکات 
و هم راجع به جوانب دیگرى از این زندگى و حرکت سیاسى بیست ساله مان که ظاهرا هنوز ادامه دارد، گوشه هایى از روایت خودم را 
برایت بگویم. این پاسخ سؤاالتت نیست، بلکه تالشى است براى اینکه ببینى از دریچه چشم من اوضاع چطور بنظر میاید. سعى میکنم 
سؤاالت مشخصى هم که کرده اى پاسخ بگیرد. بگذار کمى دورخیز کنم. فکر میکنم همه ما نهایتا مالك ابژکتیوى براى ارزش و معناى 
زندگى و ثمربخش بودن یا بى ثمر بودن عمرى که گذرانده ایم داریم. فکر میکنم همه ما در پس همه خوشنودیها و ناخوشنودى هایمان 
از امور جارى و میان مدت، نهایتا تصورى از یک نوع "ماحصل" و یا "فلسفه" زندگى خویش داریم. حتى مکتبى که مدعى است هدف 
زندگى ماگزیمم کردن لذت است، باألخره با این سؤال روبرو میشود که چه چیز لذت دارد. اتحاد مبارزان کمونیست، حزب کمونیست 
ایران و اکنون حزب کمونیست کارگرى، براى من بخشى از سیر یک زندگى است که باید به فرجام خاصى برسد (یا الاقل در جهت 
خاصى سیر کند) تا ارزش داشته باشد. صحبتم بر سر خوشبختى نیست. فکر میکنم فقط بعنوان نمونه همین نامه تو به من و محبتى که 
یک انسان آزاده آن سر دنیا ندیده و نشاخته به من ابراز میکند براى سالها احساس مسّرت کافى است. صحبتم بر سر ارزش زندگى است. 
بر سر مِالکى است که ما یکجایى در ته ذهنمان براى خودمان میگذاریم. براى من این مِالك، شاید از سر پُررویى، دیدن و شریک بودن 
در ساختن یک کمونیسم قوى است. کمونیسمى که شانس واقعى دخالت در دنیا را داشته باشد. تمام زندگى ام) واقعا تمام زندگى ام و 
نه فقط از دوره دانشگاه) چپ و ضد تبعیض بوده ام. بیست و شش هفت سال است که آگاهانه مارکسیست و کمونیست هستم. واقعا، و 
اآلن دیگر بعنوان کسى که باید این دنیا را براى بچه اش توضیح بدهد، زورم میآید که دنیا اینطور است. چطور کارمزدى را توضیح بدهم؟ 
چطور زندان و اعدام را توضیح بدهم، چطور فقر را توضیح بدهم. چطور کودك آزارى را توضیح بدهم. دلم خوش است و امیدم به این 

است که بر سر همه این مسائل جنگى بزرگ در جریان است و من یک طرف این جنگم. همین را هم به دخترم گفته ام. 

براى من کمونیسم قوى، دخیل، و قابل پیروز شدن، صورت مسأله است. این البته هزار حلقه دارد، جنگ بر سر عقاید، تئورى، تاکتیک، 
سازمان، انسان، منابع، روحیه. جنگ بر سر اصول و جنگ بر سر نیرو، جنگ بر سر همه چیز. اما براى من همه اینها نهایتا جنگى بر سر 
ایجاد یک کمونیسم قوى است. این حلقه ها همه براى عبور کردن اند. هیچیک به تنهایى فلسفه کار ما نیست. من از این زاویه به خودم 
و حزب و به هر مبحث و وظیفه و مرحله اى که در مقابل ما قرار میگیرد نگاه میکنم. آیا واقعا در انتهاى این مراحل امید ظهور یک 
کمونیسم قوى که ُمهرش را به دنیاى نسل بَعدى بکوبد وجود دارد؟ بله بنظر من قدرت تعیین کننده است. تمام ماجرا بر سر گذار از 
انتقاد به تغییر است. گذار از قربانى به ناجى، از تماشاچى به بازیگر در صحنه تاریخ جارى جامعه. و این نه فقط کمونیسم خوش فکر، 

پاك، اصولى، بلکه همچنین یک کمونیسم قوى میخواهد. 

برگردیم به حزب و سؤاالتت. اگر شاخص قضاوتت در توانایى و کار جنبش و حزب ما این تالش آگاهانه براى دخالت در سرنوشت 
دنیا باشد، آنوقت دیگر در حزب ما فقط من را نمیبنى. آنوقت فقط مصاف ایدئولوژیک و در این مصاف فقط من را نمیبینى. همین االن 
که ما با هم صحبت میکنم، چندین رفیق مرکزى این حزب در کوه و کمرهاى کردستان عراق و پنهان از چشمان تفنگچى هاى جماعات 
متعدد، دارند ادبیات حزب را به داخل ایران میفرستند. با دوستداران حزب دیدار میکنند، قرار میگذارند و به شهر میفرستندشان. نشریات 
متعدد درمیآید، سخنرانى ها میشود، که اگر همه به جذابیت بسوى سوسیالیسم اتحاد مبارزان کمونیست نباشد، هر یک چشم و گوش 
آدمهایى از یک نسل جدید با همان سؤاالت قدیم را به حقایقى حیاتى در مورد تبعیض و برابرى و ظلم و آزادى باز میکند. عده زیادى 
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میدوند، اعتراض میکنند، خسته میشوند و باز دست بر نمیدارند. عده زیادى دارند هزاران دالر هزینه ماهانه این فعالیت را از زیر سنگ 
پیدا میکنند. وجود این حزب و امیدى که مِن نوعى به امکان عروج یک کمونیسم قوى در آینده داریم، مدیون رفقایى است که بیست 
سال پیش اینکارها را کردند و آنها که امروز میکنند. این یک زنجیر فعالیت است. روزى این پدیده نبود. ما، با هم، ایجادش کرده ایم. 
فکر کن این ماشین فعالیت با همه کم و کاستى هایش دارد چه اعتقادات تازه و فرحبخشى را به میان مردم میبرد. ما، با هم، بودیم که 
این اعتقادات را یافتیم، پرداختیم و از همه مهمتر ماشینى ساختیم که فریادشان بزند و دنبال رواج دادنشان برود. من خود را در این 
معرکه ابدا تنها نمیبینم. نمیخواهم تعارف کنم و شکسته نفسى کنم. یک کارى بعهده من افتاده است (متأسفانه) که فعال تا اطالع ثانوى 
کس دیگرى نیست که انجام بدهد. اما میدانى، مهمترین جنبه وظیفه من، در حرکت نگاهداشتن این ماشین، متحد نگاهداشتن و با افق 

نگاهداشتن این آدمهاست براى اینکه بتوانیم با هم مرحله بعدى را بگذرانیم. 

روزبه جان، در این بیست ساله من دستخوش دگردیسى جدى اى شده ام. ما یک عده مارکسیست بودیم و حرفهاى جدى اى داشتیم و 
نوشتیم. بعد کار سخت تر شد. قرار شد سازمان بدهیم. انسانهایى را با همه تنوع توانها و روحیات و خصائلشان حول یک پرچم متحد 
کنیم و متحد نگاهداریم. بعد کار سخت تر شد. قرار شد به کمیّت هاى بزرگ دست پیدا کنیم و از موجودیت میکروسکپى تبدیل به 
جریانى بشویم که از دور قابل مشاهده باشد و بتواند چیزى را در دنیاى مادى عظیم معاصر ما به سمتى عمال ُهل بدهد. من براى یک 
حزب کمونیست میلیونى مبارزه میکنم. اینکار نقشهاى جدیدى را به عهده ما میگذارد. حاال باید ما، همگى، جلوى مردم بیفتیم. بنظر 
من میشد بعد از اتحاد مبارزان کمونیست یک مکتب مارکسیسم ناب ساخت و در فرانسه و انگلستان اُطراق کرد و نوشت و نوشت و 

نوشت. اما من جواب دخترم را میخواهم بدهم. 

خالصه کالم. ما زیادیم. از آن کمونیسم قوى و جدى خیلى فاصله داریم. اما فکر میکنم راه را درست آمده ایم. هر چند ُکند و بى ابتکار 
و کم جسارت جلو آمدیم. من برخالف تعبیر تو معتقد نیستم که "کارها در عرصه هاى مختلف پیش نمیرود". بعضى میرود و بعضى 
نمیرود. اما حزب کمونیست کارگرى با مالکهاى ابژکتیو (رشد کّمى، توان سیاسى، گسترش دامنه فعالیت، گسترش نفوذ) سیر صعودى 
کم سابقه اى دارد. میپرسى چه نیرویى در برابر تغییرات ایستادگى میکند. سؤال بسیار خوب و مهمى است. پاسخ: بستگى دارد که چه 
تغییراتى را طلب میکنید. در نوشته ام در انترناسیونال به زعم خود گفته ام که چه نیرویى در برابر تغییر ما از یک گروه فشار به یک حزب 
سیاسى مقاومت میکند. یک ناباورى تاریخا جایگیر شده به امکانپذیرى پیروزى سوسیالیسم. یک خوگرفتن مادى و عینى به حاشیه 
جامعه. تبدیل شدن کمونیسم به اعتراض قهرمانان ناتوان. بنظر من ما در حال کندن از آخرین وابستگى ها و شباهت ها با خاندان چپ 
سنتى هستیم. بعضى ها این را دوست ندارند. نمیخواهند از محله آشناى خود خیلى دور شوند. این نوع کمونیسم و این برداشت سیاسى 
(در تمایز با ایدئولوژیک و فرقه اى) از حزبیت، از نظر رهبرى و سازمانگرى به تیپى از انسانها نیاز دارد که همه لزوما توانایى تطبیق خود 

با آن را ندارند. بنظر من این مرحله از همه مراحل قبلى سخت تر است. 

شاید خیلى از این نکات برایت ملموس نباشد. باید بیشتر و ترجیحا حضورى صحبت کنیم. 

در پاسخ به چند نکته دیگر: 

 "حرفهاى حساب بهمن" دقیقا کدامها بود؟ خیلى خوشحال میشوم اگر بتوانى با تعبیر خودت رئوس اینها را برایم بنویسى. 

 چرا این جدلها در سطح علنى مطرح نشد؟ بطور عادى در درون کمیته مرکزى(مانند هر کمیته اى) بحث زیاد میشود. این بحثها معموال 
براى رسیدن به تصمیماتى است و لزوما طرفین بحث آن را براى عموم طرح نکرده اند. در مواردى که بحثى از حدت و اهمیت الزم 
برخوردار بشود براى اطالع و دخالت دیگران علنى میشود. دهها بحث و رفت و برگشت جدلى در اسناد کمیته مرکزى هست که دقیقا 

همین است، یعنى سند کمیته مرکزى. 

 ما، بعنوان حزب، پیش بینى "انقالب در ظرف یکسال" نکرده ایم. بحث ما بر سر سرنگونى و العالجى آن براى رژیم اسالمى است و 
اینکه این پروسه عمال آغاز شده و بحران رژیم ماهیتا بحرانى نهایى است (یعنى یک دوره ثبات و شکوفایى در کار نیست). بعضى اشاره 
به مصاحبه من با صفا حائرى میکنند که در آن گفته ام رژیم تا یکى دوسال آینده نمیتواند به همین شیوه سرکوب کند. یا شاید منظورشان 
گفتگوى حمید تقوایى با پرسش است. گمان نمیکنم این اظهارات و پافشارى حزب بر آغاز روند سرنگونى رژیم حالتى از انتظار و توقع 

در درون حزب ایجاد کرده باشد. بعالوه رویدادهاى اخیر ایران باید قدرى بر مادى بودن این پیش بینى ها صحه گذاشته باشد. 
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روزبه عزیز،منتظر نامه هاى بعدیت هستم. بخصوص دوست دارم اثباتا نظرات و مالحظاتت را بشنوم. شک نیست که حزب کمونیست 
کارگرى در ذهن تو و من تصویر یکسانى را رسم نمیکند، قبل از هرچیز به این دلیل که هر دو از یک نقطه به آن نگاه نمیکنیم. فکر 

میکنم مقایسه این تصویرها به هر دوى ما کمک خواهد کرد. 

دستت را میفشارم         به امید دیدار نادر(م.ح)- 17 سپتامبر  1999( 8 مهر 1378) 

کمونیسم و برابرى   نامه

رفیق عزیز حجت برزگر 
سؤاالت شما را قبال گرفته بودم. عذر میخواهم که حجم کار و مشغله ى من اجازه نداده و نمیدهد که به یک بحث تئوریک یک به 
یک و کمابیش مکاتباتى با یک رفیق وارد بشوم. بخصوص که برنامه  حزب، برنامه  شخصى من نیست و هر کس مایل باشد قاعدتا 
باید بتواند درباره  مفاهیم آن با رفقاى دیگرش وارد بحث بشود. اما نکته ى اصلى اینجاست به نظر من بحث و نقد تئوریک باید 
علنا منتشر بشود. خطاب به جامعه باشد و طبعا هر نقد و بحثى که در سطح علنى نفوذى به هم بزند، در دستور بحث همه  ما قرار 

میگیرد. بنابراین شخصا با طرح آن روى ندا کوچک ترین مخالفتى ندارم. راستش فکر میکردم این نکات روى ندا بحث شد. 

در مورد محتواى نظر شما باید بگویم که بنظر من بحث شما از یک سو تعبیر در مورد مقوله  "برابرى" و مترادف دیدن آن با 
"یکسان"  بودن و تساوى عددى ناشى میشود. گفتن این که کمونیسم یک جنبش برابرى طلبانه نیست،  فکر میکنم همه  کمونیست ها 
و مارکسیست ها و ناظرین و مورخین تاریخ سوسیالیسم را حیرت زده خواهد کرد. خود ایده "به هرکس به اندازه  نیازش"، گویاترین 
تببین از یک برابرى عمیق در جامعه است، یعنى هر کس، مانند دیگرى، مثل بقیه، بدون هیچ تبعیضى، بعنوان انسانى برابر با 
دیگران، میتواند هرچه را نیاز دارد از جامعه برداشت کند. شما این را نابرابرى میدانید چون انسان ها نیازهاى یکسانى ندارد و 
الجرم بطور متفاوت برداشت خواهند کرد. اما صحبت بر سر برابرى خوراك و مسکن و پوشاك و قد و وزن انسان ها نیست. 
صحبت بر سر برابرى خود انسان ها در جامعه،  در تولید،  و در قبال امکانات و منابعى است که موجود است. جامعه اى که میان من 
و شما فرق نگذارد، یک جامعه ى برابر است، هرچند که شما ممکن است دو برابر من سیگار بکشید و دو برابر نیاز داشته باشید. 

توصیه میکنم یک بار دیگر همان نقد برنامه  گوتا را که ظاهرا منبع استنتاجات تازه  شماست مرور کنید. آنجا بحث بر سر نادرستى 
شعار برابرى نیست، بر سر توخالى بودن شعار حق برابر و تقسیم برابر "محصوالت بى کم و کاست کار اجتماعى" میان شهروندان 

است. 

یک نکته ى دیگر. شما به میل خود لغو کار مزدى را آلترناتیو برابرى قرار داده اید و بعد اعالم کرده اید که من(منصور) چون برابرى 
طلب هستم، پس مدافع لغو کار مزدى نیستم! رفیق جان، خواست شعار لغو کار مزدى، پرچم مشخصه و متمایز کننده  جریان ما 
از 20 سال پیش بوده. بند ها و فصل هاى مفصلى در برنامه  مستقیما این هدف فورى حزب را اعالم و تصریح و مستدل میکند. 
تمام تحلیل من از شکست بلشویسم بر ناتوانى شان از لغو کارى مزدى بنا شده. بنابراین الزم نیست نظرم را راجع به لغو کار 
مزدى به این شیوه غیرمستقیم و پیچیده از مساوات طلبى من استنتاج کنید! نظر صریح من روى خود موضوع لغو کار مزدى به 

تفصیل هست. 

کمونیسم بر سر برابرى انسان ها و رفع تبعیض است. مارکس از محو طبقات، محو تقسیم کار، محو تفاوت شهر و روستا، محو 
تفاوت کارى یدى و فکرى و غیره سخن میگوید. تحت نام مارکسیسم، البته، پرچم هاى بسیارى مختلفى َعلم شده است. اما یک 

مارکسیسم مخالف برابرى و برابرى طلبى واقعا پدیده نوظهور و بى سابقه اى خواهد بود. 

9/29/ 1999 (20 مهر 1378)

منبع: کتاب" نقد یک دنیاى بهتر" برنامه ى"حزب کمونیست کارگرى ایران – چاپ دوم 
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نویسنده و تنظیم کننده: حجت برزگر، تاریخ انتشار: 1381/60/30 

گشت نظامى و شروع بکار رادیو انترناسیونال 
نامه به رفقاى حزبى

شماره  7040

از دبیر کمیته مرکزى به همه رفقاى حزبى 

رفقاى عزیز، در چند هفته اخیر دو خبر مهم و خوشحال کننده داشته ایم. 
و  میتینگها  و  ایران  درون  در  دارابى  رفیق عبداهللا  فرماندهى  به  حزب  مسلح  نیروهاى  روزه  چند  سیاسى  و  نظامى  گشت  اول، 
دیدارهاى موفق این رفقا با مردم حومه مریوان. جزئیات این عملیات را قطعا خودتان از طریق اطالعیه هاى حزبى دنبال کرده اید. 
اهمیت این عملیات عالوه بر ارزش سیاسى و تبلیغى فورى اش، در شروع یک عرصه جدید فعالیت است. عرصه اى که براى 
پیشروى ما در کردستان و براى تحکیم موقعیت حزب در کل ایران حیاتى است. این اعالم ورود حزب به دوره جدیدى از کار 
سیاسى و حزبى در کردستان است. اینجا از طرف خودم و کمیته مرکزى و همه شما دست رفقاى نیروى مسلح حزب، رفیق عبداهللا 

دارابى و همه رفقاى کمیته و تشکیالت کردستان حزب را میفشارم. 

خبر دوم، شروع جدى کار رادیو انترناسیونال است. بعد از یک دوره آزمایشات فنى و "سیاسى"، طول موج و فرستنده مناسبى 
براى پخش برنامه هاى رادیویى براى ایران فراهم شده است. برنامه هاى آزمایشى از این فرستنده حتى قوى تر از رادیوهاى اصلى 
فارسى نظیر بى بى سى و اسرائیل در شهرهاى ایران و منطقه شنیده شده است. این رادیو براى شنوندگان در اروپا هم کامال قابل 
استفاده است. (دامنه پوشش قابل استفاده رادیو از هندوستان تا سوئد است و مرکز آن روى ایران تنظیم شده است) برنامه هاى 
عادى رادیو انترناسیونال از روزهاى یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه و جمعه از هشت تا هشت و نیم روى 5849 کیلوهرتز) 13 

متر) آغاز میشود. در رابطه با کار این رادیو چند نکته را خوبست بدانید. 

1-  این یک بلندگوى مستقیما حزبى نیست. به دو دلیل. اول اینکه یک رادیوى رسما و علنا حزبى نمیتواند جواز کار بگیرد. و 
دوم اینکه ما معتقدیم اصوال در این شرایط یک رادیوى منحصرا حزبى ما ابدا کارآیى تبلیغاتى یک رادیوى با یک چهارچوب 
آزادتر را ندارد. (کمااینکه رادیوهاى سازمانى گروههاى مختلف بنظر نمیرسد اعتبارى در میان عموم مردم کسب کرده باشند). 
رادیو انترناسیونال بعنوان یک رادیوى مستقل که تعلق خاطر ویژه اى به سوسیالیسم و طبقه کارگر و حزب کمونیست کارگرى 
دارد کار خواهد کرد. همانطور که بى بى سى رادیویى است "مستقل" که بشدت به کاپیتالیسم و انگلستان و خاتمى عالقه دارد. 
بنابراین ضمن اینکه هدف اساسى رادیو تبلیغ سیاستهاى حزب و انعکاس فعالیتهاى آن است، و بیشترین زمان به این اختصاص 
داده میشود، رادیو منحصر به این امور نخواهد بود. فضاى حاکم بر برنامه ها هم فضاى یک رادیوى غیر حزبى دست چپى خواهد 
بود. با اینحال ریش و قیچى درست مانند سایر شبکه هاى" مستقل" جهان در دست تهیه کننده خواهد بود. فرم و سبک کار رادیو 
آزادتر و بازتر خواهد بود. قوانین بین المللى این عرصه بر لحن و فرمولبندیهایى که میتوان از این شبکه پخش کرد محدودیت هایى 

میگذارد که ما باید براى حفظ ادامه کارى رادیو ضمن رعایت آنها، پیام و سیاستهاى خود را به اطالع مردم برسانیم. 

نوع برنامه هاى جارى هنوز آنچه که ما میخواهیم نیست. بنا به تصمیم هیأت دبیران، سیاست ما ایجاد یک رادیوى تخصصى براى 
فعالین کمونیست و یا یک بلندگوى پروپاگاند مستقیم نیست. این شیوه مؤثرى براى استفاده از امکانات رایویى نیست و میتواند 
بسرعت شنوندگان را به بخش کوچکى از مردم محدود کند. برعکس، رادیو انترناسیونال میکوشد یک رادیوى با بُرد توده اى باشد 



217

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

و کمونیسم کارگرى و حزب و سیاستهاى آن را در چهارچوب یک سلسله برنامه هاى شنیدنى و پرشنونده و در تقابل و کنتراست 
با خطوط دیگر تبلیغ کند. 

2-  ما تا هر وقت بتوانیم از این فرستنده استفاده میکنیم و هرگاه نتوانیم دنبال امکانات دیگرى خواهیم رفت. در نتیجه انتظار 
دست اندازهایى در کارمان را همیشه داریم. ادامه کارى این رادیو تضمین شده نیست. روى هیچ چیز، جز تالش سرسختانه خودمان 

براى ادامه این پروژه نباید حساب کنیم. 

3-  این رادیو به هزینه اى بسیار باال کار میکند. همینجا از آن رفقایى که بطور ویژه شانه زیر بار مخارج رادیو داده اند و تعهد مستقیم 
پذیرفته اند تشکر میکنم. اما تضمین واقعى ادامه کارى چنین پروژه اى نظم گرفتن متابولیسم مالى درون حزب است. پرداخت به 
موقع حق عضویتها و پرداخت به موقع صورت حسابها در تمام سطوح شرط الزم ادامه کار رادیو است. از همه شما دعوت میکنم 
نسبت به این مسأله هوشیار و حساس باشید. به امید روزى که این حرف در میان ما دیگر گفتن نداشته باشد. رشد حزب و ابعاد 

فعالیت آن وظیفه امکانسازى مادى براى حزب را به یکى از مهمترین وظایف همه ما تبدیل کرده است. 

4-  به تصمیم هیأت دبیران، رفیق آذر ماجدى بعنوان مدیر رادیو انترناسیونال تعیین شده. برنامه هاى تاکنونى اساسا توسط او تهیه 
شده است. به همکاران زیادى براى سازمان دادن یک رادیوى پربار و شنیدنى و با نفوذ احتیاج داریم. تماس بگیرید. 

5-  فراهم شدن این امکان بویژه مدیون پیگیرى و ابتکار رفقا على جوادى و کورش مدرسى است. دست این رفقا را از قول همه 
میفشارم و براى رفیق آذر ماجدى و همکاران آتى او در رادیو انترناسیونال آرزوى موفقیت میکنم. 

7-  خبر شروع کار ایران رادیو و ساعات و طول موج آنرا به هرکس میتوانید در ایران و خارج کشور برسانید. 

8-  در فکر یک رادیوى ویژه اروپا هم هستیم. پول و نیروى انسانى کم داریم! 

با درود به همگى 

15 اکتبر  1999 ( 26 مهر 1378)
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حزب عراق و ضرورت رهبرى جامعه

نامه به ریبوار احمد

ریبوار عزیز 
با سالم گرم امیدوارم علیرغم همه فشارها و مشغله ها، شاد و سرحال باشى. نگرانى هایى که در مورد کار و بار حزب عراق در 
نامه ات مطرح کردى من هم دارم. در این شک نیست که شما در یک محیط سیاسى-  اجتماعى راکد کار میکنید. این یک وضعیت 
استثنایى است. تبدیل شدن کردستان به یک سالن انتظار، یک جامعه بدون یک دینامیسم اقتصادى و بدون افق پیشرفت که فقط 
تالش میکند امروز را به فردا برساند، ریشه کم اشتهایى سیاسِى هم مردم و هم رفقاى خود ماست. اما بنظر من دو عامل دیگر در 

این وضعیت ما نقش دارد. 

سیاستمداران  بعنوان  کمونیست  ظهور رهبران  مسأله  بلکه  نیست.  حزبى  و  سازمانى  رهبرى  منظورم  است.  رهبرى  مسأله  اول، 
عراق،  کردستان  حتى  و  کلى  بطور  عراق  جامعه  است.  جامعه  در  آلترناتیو  و افق  رادیکال  تحول  نمایندگان  و  جامعه  سرشناس 
رهبران حزب کمونیست کارگرى عراق را بچشم سیاستمدار و رهبر در مقیاس اجتماعى نگاه نمیکند. آنها را بعنوان رهبران سازمان 
خودشان، بعنوان انسانهاى شریف و رادیکال و انقالبى میشناسد. اما به عنوان سیاستمداران و رهبرانى که میتوانند آلترناتیو صدام ها 
و طالبانى ها و بارزانى ها باشند، نگاهشان نمیکند. اتوریته سازمانى و حزبى رهبرى و توانایى اش در بسیج و سرخط نگاهداشتن 
و سرحال نگاهداشتن سازمانش، تابعى از چهره و مقام اجتماعى آن رهبرى است. سازمانهاى کوچک را میتوان با رهبران صرفا 
رهبرانى  باید  کارگرى عراق،  کمونیست  حزب  ابعاد  در  سازمانى  اما  کرد.  تضمین  را  ادامه کارى شان  و حتى  کرد  اداره  سازمانى 
داشته باشد که در جامعه اتوریته دارند. تازه آنوقت است که صفوف حزب به ِگرد این رهبرى بسیج میشود و نقشه هایش را به 
عمل در میآورد. بنظر من رهبرى حزب عراق علیرغم اینکه رفقایى مثل ناسک و طاهر و خودت و بعضى دیگر در سطح علنى 
تالش زیادى کرده اید و محبوبیت قابل مالحظه اى کسب کرده اید، هنوز خودش را بعنوان سیاستمداران اصلى جناح چپ جامعه 
به مردم نشناسانده است. حتى مطمئن نیستم خود این رهبرى به این چشم بخودش نگاه کند. بخش اول نامه ات حاکى از این 
بود که خودت و چند نفر از رفقا در این جهت پیش رفته اید. این را باید ادامه داد. اگر این پیشروى صورت بگیرد و جایگاه شما 
بعنوان سیاستمداران درجه اول در حیات سیاسى کشور تثبیت بشود، آنوقت سازماندهى حزبى، پیاده کردن نقشه ها، رشد، جابجا 
کردن نیرو برایتان بشدت ساده خواهد شد. حزب خود را خواهد رساند. به این اعتبار اگر این رهبرى در حال شکل گیرى باشد، 
من هم مانند رحمان از رخوت الیه هاى میانى تر زیادى نگرانى نخواهم داشت. بنظر من 4 -  5 رهبر کمونیست معتبر در جامعه 
عراق، در جامعه کردستان، کمونیسم کارگرى این کشور را بدور خود ِگرد خواهند آورد و متحد خواهند کرد. گرهِ کار بنظر من 

هنوز شکل گرفتن این رهبرى است. 

کمبود دوم، بنظر من، نبود یک تفکر و خط مشى استراتژیک روشن در رأس حزب ما در عراق است. ما باید دقیق بدانیم که از 
چه مسیر و در طى چه مراحلى قدرت میگیریم. امروز در کجاى این مسیر هستیم، نیازهاى این دوره جنبش چیست. گره گاههاى 
اساسى کدامست. تمرکز بر کدام نکات ما را جلو میبرد. عین این تفکر استراتژیکى را در مورد خود امر ساختن ساختارها و نهادها 
و نیروهاى حزب هم باید داشت. یک حزب قدرتمند چه اجزاء و ارکانى خواهد داشت که ما امروز نداریم و اینها در چه روندى 
ساخته میشوند. بنظر من رهبر حزب عراق باید بتواند در یک سمینار 5 ساعته افق و مسیرى را که براى حزب و طبقه کارگر 
عراق در نظر دارد را در جزئیات تشریح کند. من هنوز تصویرى از این دید استراتژیکى در میان رهبرى حزب عراق ندارم. کجا 

میرویم. االن کجاى مسیریم. 
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اگر در حزب عراق یک رهبرى اى ظهور کند که مدعى گرفتن قدرت از دست صدام ها و طالبانى ها باشد. اگر رهبرى اى ظهور کند 
که مستقل از اینکه وضع حزب چه هست و چه نیست، یک افق روشن از کارش داشته باشد، نقشه اى در جیب داشته باشد، و این 
را با جامعه و با حزبش در میان بگذارد ما موفق خواهیم شد. ما یک رهبرى اى میخواهیم که صاحب یک افق و یک استراتژى و 

یک سلسله اولویتها باشد و دنبال کردن آنها را امر زندگى خودش قرار داده باشد. 

بازیگران اصلى این میدان شماها هستید. اما شاید ما بتوانیم کمک کنیم. من پیشنهاداتى در این مورد دارم. 

1-  مرکزى براى بررسى مسائل استراتژیکى کمونیسم کارگرى عراق تشکیل شود. بزودى فراخوان این را خواهم نوشت و برایتان 
میفرستم. اعضاى این مرکز عبارت خواهند بود از دفترسیاسى حزب عراق، و على البدلهایش، کورش و رحمان و من و مظفر 
و فاتح شیخ و حمه سور و اسد گلچینى. این مرکز مسائل گرهى اجتماعى و سیاسى و سازمانى کمونیسم کارگرى در عراق را 
منظما به بحث میگذارد و پالتفرم ها و اسنادى را بعنوان پیشنهاد به حزب عراق تدوین میکند. این مرکز میتواند ظرفى باشد براى 
تشریک مساعى ما و سهم گذارى ما در کار و بار شما، میتواند کمک کند این رهبرى منسجم ما در عراق شکل بگیرد، میتواند 
بلندگویى باشد براى قد علم کردن رهبران حزب عراق در یک مقیاس علنى تر و اجتماعى تر، میتواند افق ما را روشن تر کند و به 

حزب انرژى بدهد. 

2-  در اولین قدم معتقدم باید در این مرکز یک پالتفرم عمل فورى براى حزب تدوین کرد. بنظر من ما باید روى چند نکته 
سیاسى اصلى براى این دوره تمرکز کنیم و حزب را با این پالتفرم به درون خانه همه مردم ببریم. نکات اصلى این پالتفرم بنظر 
من اینهاست. سرنگونى رژیم عراق، لغو تحریم اقتصادى عراق، مسأله معاش مردم عراق، تعیین تکلیف حقوقى موقعیت کردستان 
عراق (مسأله رفراندوم و برسمیت شناسى بین المللى)، حاکمیت حزبى و مسأله دولت در کردستان، جنبش شورایى، منزوى کردن 
اپوزیسیون مذهبى، دفاع از حقوق زنان... اگر چنین پالتفرمى بدست بیاید و تمام انرژى تبلیغى و آکسیونى حزب روى این چند 
ماده متمرکز بشود، اگر رهبران ما مدام این نکات را به مرکز بحث در جامعه بکشانند، کمک میکند مردم عراق از ما و رهبران ما 
یک تصویر سیاسى و ملموس و دخیل در جدال اجتماعى پیدا کنند، ما را نیرویى ببینند که یک برنامه عمل فورى براى نجات 
آنها از موقعیت موجود دارد. در پناه این پالتفرم سیاسى، امور ترویجى، سازمانى و غیره ما توسط ماشین حزبى میتواند به مراتب 

بهتر دنبال بشود. 

3-  در کنار این پالتفرم سیاسى، باید یک نقشه سازمانى دقیق براى شکل دادن به ارگانها و ساختار حزبى و رشد توان کادرى و 
کمیته اى اش داشت و اجرا کرد. "مرکز" میتواند محل بحث و تبادل نظر براى رسیدن به این اولویت ها هم باشد. 

کلید مسأله اینست که ما بتوانیم به یک رهبرى سِرخط، همفکر و مجهز به یک استراتژى روشن شکل بدهیم که با انرژى زیاد و 
بعنوان مدعى در وسط میدان سیاست ظاهر میشود. اگر این رهبرى بوجود بیاید، بنظر من مشکل بى پولى، فضاى بى اشتهایى در 
جامعه و بعضا در حزب و غیره، آن نتایج فلج کننده کنونى را ببار نخواهد آورد و حتى میتواند به درجه اى تخفیف هم پیدا کند. 

من فراخوان این مرکز را تا هفته اول ژانویه براى همه رفقا میفرستم تا در اسرع وقت با هم اعالمش کنیم. اگر موافق باشید میتوانیم 
اولین سمینار را براى تدوین پالتفرم و تعیین اولویتهاى جنبش در عراق در ظرف مدت کوتاهى بگیریم. 

در صحبتى که در هیأت دبیران حزب (ایران) کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید فورا مسأله پاسپورت و امکان سفر تو و ناسک 
و رفقاى دیگر دفتر سیاسى را حل کنیم. رفقا کورش و اسد دقیق تر در این مورد صحبت خواهند کرد. 

صحبت زیاد است و من خیلى خیلى مشتاق دیدارت هستم. از قول من به رفقا ناسک و عبداهللا و خسرو و سایر رفقاى آنجا سالم 
فراوان برسان. امیدوارم که سعادت دیدار همگى شما را بزودى پیدا کنیم. 

قربان تو

نادر (م.حکمت)
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20 دسامبر  1999 ( 29 آذر 1378)

اطالعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران

انفجارات امروز در مرکز تهران به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 5 نفر از عابرین منجر شد. خبرگزارى رویتر از چند انفجار 
سبُک در منطقه پیرامون کاخ رئیس جمهور گزارش میدهد. خبرگزارى جمهورى اسالمى آن را حمله موشکى مجاهدین خلق به 

کاخ ریاست جمهورى توصیف کرده است. 
در شرایطى که جنبش اعتراضى علیه جمهورى اسالمى گسترش مییابد و اعتصابات و اعتراضات کارگرى هر روز دامنه وسیعترى 
بخود میگیرد، در شرایطى که روند سیاسى شدن بخشهاى مختلف جامعه شدت گرفته و شکاف، سردرگمى و بى افقى در میان 
باندهاى حاکم جمهورى اسالمى هر روز عمیق تر میشود، اینگونه حرکات مستقیما با هدف بیرون راندن مردم از صحنه سیاسى 
و نظامى کردن فضا انجام میشود. این اقدام از هر سو که باشد علیه مردم و علیه مبارزه مردم با جمهورى اسالمى است. هرچند 
مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارات را برعهده گرفته اند. اما در اینکه این اقدام واقعا از جانب این سازمان صورت گرفته باشد 
تردید جدى هست. با اینحال آمادگى و اشتیاق این سازمان در قبول مسئولیت اَعمالى اینچنین مغایر با اعتالى مبارزات سیاسى 
مردم بار دیگر نشان میدهد که سیاستهاى این سازمان به عنوان یک فرقه اسالمى نه تنها ربطى به مبارزات مردم براى رهایى از 
ارتجاع اسالمى ندارد بلکه مانعى بر سر روند سیاسى شدن و به میدان آمدن مردم براى در هم ریختن بساط حکومت کثیف 

اسالمى است. 

قطعا جمهورى اسالمى و باندهاى آن تالش میکنند از این موضوع براى سفت تر کردن بندهاى سرکوب و اختناق استفاده کنند اما 
بحران و شکاف در میان باندهاى حکومت و از طرف دیگر تحرك سیاسى و روحیه مبارزاتى مردم باالتر از آن است که این اقدام 
کمکى به جمهورى اسالمى بکند. جمهورى اسالمى با تمام جناحها و دار و دسته هایش، با تمام قوانین ارتجاعى و ضدمردمى اش 
و با تمام دم و دستگاه سرکوب و جنایتکارانه اش رفتنى است. تنها راه کوتاه کردن عمر این حکومت و خنثى کردن هر توطئه اى 

براى تشدید خفقان، بسط مبارزه اقشار مختلف مردم است. 

سرنگون باد جمهورى اسالمى 
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى 

زنده باد جمهورى سوسیالیستى 
با امضاء کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران در 5 فوریه 2000 (29 بهمن 1378) انتشار یافت.
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گزارش به پلنوم یازدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران

17 و 18 فوریه سال2000(11 و 12 اسفند 1378)

سند شماره 1
 

مقدمه
این نوشته به عملکرد مشخص ارگانها و کمیته هاى حزبى نمیپردازد. اسناد و توضیحات مربوط به ارگانهاى مختلف جداگانه در 
اختیار پلنوم قرار میگیرد. مجموعه ابالغیه ها طرحها و مصوبات هیأت دبیران نیز کتبا ضمیمه است. هدف از این گزارش اشاره به 
اهّم اقدامات جدید و اولویتهاى اصلى ما در دوره گذشته و ذکر رئوس موضوعات و معضالتى است که در دوره آینده باید مورد 

توجه جدى کمیته مرکزى و رهبرى حزب قرار بگیرد. 

رادیو انترناسیونال
شروع رادیو انترناسیونال حزب را بطور جدى روى نقشه ایران قرار داده است. این مهمترین دستاورد حزب در این دوره است 
و یک تحول کیفى در قدرت عمل حزب در داخل ایران بوجود میآورد که باید مبناى یک بازاندیشى اساسى به تقسیم کار و 

اولویتهاى عملى حزب قرار بگیرد. پائین تر به این برمیگردیم. 
رادیو بطور بسیار قوى در سراسر ایران و کشورهاى منطقه شنیده میشود و در اکثر کشورهاى اروپایى نیز قابل استفاده است. 
رادیو انترناسیونال با استقبال زیاد مردم ایران روبرو شده است. تماسهاى مردم و اخبار رسیده حاکى از یک طیف وسیع شنونده 
در سراسر ایران از زاهدان تا تبریز و آبادان تا مشهد است. تخمین واقعى تعداد شنوندگان ممکن نیست، از قرائن موجود (گزارش 
شنوندگان، فرض منطقى در مورد نسبت مراجعه تلفنى به کل شنوندگان و غیره) میتوان حدس زد که تعداد شنوندگان الاقل 50 
تا صد هزار نفر و به احتمال قوى به مراتب بیش از این است. رادیو از نظر فرم و محتوا با استقبال شنوندگان روبرو شده است. 
تقاضا براى فعالیت با رادیو و با حزب کم نیست. فرم آزاد و غیر سازمانى برنامه هاى رادیو موفق بوده است. شنوندگان خواهان 

افزایش ساعات رادیو هستند. 

براى بهبود کار خود رادیو باید به مالحظات زیر توجه کرد: 
1-  پائین بودن حرفه اى گرى در تولید. رادیو یک مدیوم زنده صوتى است. اما رادیوى ما بصورت یک مجله گویا تولید 
میشود که تماما از قبل ضبط میشود و بعد صفحه بندى و ادیت میشود. بطور متوسط براى هر نیم ساعت رادیو با تخمین 
خوشبینانه چیزى حدود 6 تا 10 ساعت کار میشود. در اروپا رادیوهاى مختلف محلى ایرانیان، از جمله رادیوهاى رفقاى 
حزبى با امکانات پرسنلى و تولیدى به مراتب کمتر از رادیو انترناسیونال، منظما بطور زنده برنامه پخش میکنند. این 

خصلت غیر زنده و کاربَر رادیو انترناسیونال مضار مختلفى دارد: 
بهبود  خدمت  در  و میبایست  میتوانست  انرژى  این  میکند.  خود  صرف  را  حزب  باالى  در  زیادى  انرژى   ·
تبلیغ  جدید،  کانالهاى  در  رادیو  از  استفاده  ابتکارات جدید،  آن،  براى  مادى  امکانسازى  رادیو،  خود  کار 
براى رادیو، سازماندهى حول رادیو، کار با شنوندگان، تربیت کادرهاى جدید براى رادیو و همینطور سایر 

فعالیتهاى حزبى بکار برود. اما در وضع فعلى تماما َصرف تولید نیم ساعت برنامه روزانه میشود. 

محیط پر تنش و پر تشویشى را بر کار افراد و مراکز نزدیک به رادیو تحمیل میکند.   ·
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از جذابیت بیشتر رادیو میکاهد. رادیو باید زنده و زمان حال باشد تا تأثیر قوى بگذارد. در این چهارچوب   ·
ما هیچوقت دیالوگ زنده حین پخش با شنوندگان نخواهیم داشت. لحن ها و مباحثه ها بعضا تصنعى و برخى 

دیالوگها کشدار است. 

رادیو از نظر زمانى همواره حداقل یک روز از اتفاقات عقب میماند.   ·

در تولید رادیویى سنت مناسبى براى ما بجا نمیگذارد. این رادیو قابل انتقال به کادرهاى دیگرى نیست و   ·
هرگاه ترکیب فعلى به هر دلیل نتواند به این کار ادامه دهد، کل پروژه را باید از صفر شروع کرد. 

2-  حرفه اى گرى در اجرا. شکل کار رادیوى ما بطور قطع از رادیوهاى سازمانى باالتر است و تا همین حد با استقبال 
برنامه ها،  فورمت  لحن ها،  نیست.  منطبق  حرفه اى  رادیوى  یک  از  ما  با تصویر  هنوز  این  اما  است.  شده  روبرو  مردم 
زمانبندى، امور فنى و ضبط و افکت ها، دسته بندى مسائل و غیره به شکل مطلوب نیست. پروژه دراز مدت رادیو براى 
حول  کارگران  سازمانیابى  به  کمک  حزب،  براى  محبوبیت  کسب  شناساندن و  سوسیالیسم،  ترویج  سیاسى،  تبلیغات 
حزب و غیره، معلوم نشده. طرح و سند و الگویى که افق کار رادیو و وزنه هر یک از این عرصه ها را روشن کند وجود 

ندارد. مجموعا رادیو یک دستور کار روز به روز را دنبال میکند. 
3-  افزایش ساعات پخش رادیو میتواند تأثیرات چشمگیرى بر رشد حزب داشته باشد. اما همه چیز در گرو امکان 
مالى است. در شرایط فعلى، با توجه به کسر بودجه عظیم موجود، متأسفانه افزایش ساعات پخش در حیطه امکانات 

ما نیست. 

گشت نظامى در داخل ایران
این عملیات ارزش سیاسى و سبک کارى فوق العاده باالیى داشت. کار ما در کردستان میتواند پس از این عملیات، پا به دوره کامال 
جدیدى بگذارد. شرط اول گام گذاشتن به این دوره جدید، داشتن یک استراتژى روشن و مرحله بندى شده براى فعالیت ما در 
کردستان است. براى بحث پیرامون این استراتژى جلسه وسیع ویژه اى هفته آینده با شرکت کمیته کردستان، هیأت دبیران و رفقاى 

کمیته مرکزى حزب که امکان حضور داشته باشند برگزار میشود. 

سازمان جوانان کمونیست
اسناد و گزارشات سازمان جوانان کمونیست ضمیمه است. کار جدى این سازمان بطور واقعى هنوز شروع نشده است. در مجموع 
اعالم تشکیل این سازمان، نظیر خیلى از اقدامات دیگر حزب، متأسفانه بى سر و صدا و با تبلیغات کم صورت گرفته است. دامنه و 

شکل فعالیت این سازمان در داخل ایران، و همچنین در کردستان که شرایط ویژه اى دارد، هنوز باید بدقت بیشترى بحث شود. 

نشریه انترناسیونال 
علیرغم بهبود محسوس در کار انترناسیونال پس از سردبیرى رفیق فاتح شیخ االسالمى، این نشریه هنوز جایگاه ویژه و نقش ویژه 
خود را نیافته و نشناخته است. طرح جدید انترناسیونال نفس احیاى این نام و شروع کار منظم آن را ولو در فرمت ایسکرا مد نظر 
داشت. واضح است که این آلترناتیو ایده آل ما نبود، اما معقول ترین و عملى ترین شکل احیاى این نشریه تلقى میشد. فاصله انتشار 
نشریه مجددا به سه ماه و بیشتر رسیده و عمال نشریه شکل تحلیلى ترى به نسبت ایسکرا یافته است. اما انترناسیونال هنوز نهایتا 
مجموعه اى از مقاالت و اطالعیه هاى رسیده است. بخشى از یک نقشه حزبى براى پروپاگاند سیاسى حول یک برنامه عمیقا خالف 
جریان توسط یک حزب بسیار افراطى نیست. نشریه اى نیست که فعاالنه باورها و افکار حاکم و رایج را به نقد میگیرد و در منگنه 
میگذارد. نشریه اى نیست که تکان میدهد، بیدار میکند، تحریک میکند، به میدان میکشد. یک نشریه مؤدب و اثباتى چپ در مورد 

سیاست جارى است که معموال بسیار پس از واقعه منتشر میشود. انترناسیونال باید بطور جدى تغییر کند. 
یک گوشه دیگر این تصویر، ماتریالى است که مدام در رادیو انترناسیونال تولید میشود. این ماتریال در نشریه انترناسیونال و هیچ 
نشریه دیگرى منعکس نمیشود. حزب کمونیست کارگرى در این دوره درباره رژیم، انتخابات، سوسیالیسم، کمونیسم، حزب و 
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مارکسیسم، مسائل جنبش کارگرى، جنبش زنان، اسالم، حقوق کودك و غیره مفصال و فعاالنه از طریق رادیو تبلیغ کرده است، 
اما این خصلت فعال، پروپاگاندیست، داخل کشورى و درصحنه حزب انعکاسى در انترناسیونال و در ادبیات حزب ندارد. بسیار 

بجاست اگر پلنوم به این مبحث با عمق بیشترى بپردازد. 

نشریه کارگر کمونیست
شروع دوره جدید نشریه کارگر کمونیست، یک اقدام مهم در فاصله دو پلنوم بوده است. ما هنوز به یک تبیین روشن و جامع، یک 

جمعبندى، از جایگاه و تأثیر و نقش عملى این نشریه، تأثیرات شماره اول آن، مخاطبین و عرصه توزیع آن و غیره نیاز داریم. 

برقرارى استانداردها و موازین صحیح ادارى و مالى در حزب
این تالش هر روزه هیأت دبیران است. قرارهاى مربوط به این مسأله در اختیار پلنوم قرار گرفته است. با توجه به نیروى عادت 
در سطح تشکیالت، عدم درك اهمیت مسأله در سطوح مختلف تشکیالت، کمبود وقت پول و کادر براى بازرسى و حسابرسى 
از انجام این قرارها، عمال کارها به کندى پیش میرود. در سطح خود هیأت دبیران و خزانه مرکزى، امر حسابدارى و حساب 
نگاهدارى مالى بشدت نظم گرفته. براى اولین بار امور مالى کامال زیر نظارت و کنترل دقیق قرار گرفته و مکتوب و مستند است. 
حساب و کتاب انتشارات حزب معلوم شده است و براى همه کتب فاکتورهاى دقیق و قابل پیگیرى صادر میشود. در امر ثبت 

قرارها، صورت جلسات و تصمیمات نیز درسطح مرکزى استانداردهاى مناسبى کمابیش برقرار شده است. 

تشکیل کمیته خارج کشور
قرار مربوط به این اقدام ضمیمه است. 

تشکیل کمیسیون مرکزى تبلیغ
قرار مربوطه ضمیمه است. 

طرح کادرها
این طرح اخیرا تصویب و ابالغ شده. اسناد آن ضمیمه است. با توجه به موقعیت حزب و اوضاع ایران، این طرح بسیار مهمى 

است. توجه پلنوم را به این طرح جلب میکنم. 

رهبرى
تمرکز سیاسى: توجه تان را به سند شماره 1 خطاب به پلنوم جلب میکنم.   ·

تمرکز جغرافیایى: متأسفانه این طرح متحقق نشده. دفتر مرکزى حزب عمال نتوانست ایجاد بشود. از اعضاى مرکزیت   ·
کسى به جمع سابق در این کشور اضافه نشده است. متأسفانه کسر بودجه حتى حفظ آفیس مرکزى که بتازگى دایر شده 

است را نیز زیر سؤال قرار میدهد. 

      عدم تمرکز جغرافیایى تعداد کافى از رهبران این حزب یک لطمه بسیار سنگین به کار ماست. این ما را از ایفاى نقشى 
که شایسته این حزب است باز میدارد. علت این عدم تمرکز فقط مسأله مالى نیست. بنظر من کم توجهى به اهمیت و 
حساسیت این مسأله توسط خود رفقاى مرکزى ما نقش بیشترى دارد. میتوان به خرج خود بیشتر به انگلستان سفر کرد 
و از نزدیک با هیأت دبیران و دفتر مرکزى کار کرد. انتقال به انگلستان و جستجوى کار و در آمد در این کشور (که کامال 
مقدور است) آنطور که باید مورد توجه رفقا قرار نگرفته است. در یک شرایط غیر بحرانى، در شرایطى که یک اعتالى 
سیاسى در ایران براى دوره اى طوالنى منتفى تلقى بشود، در شرایطى که حزب در یک موقعیت رشد سریع نیست، 
میتوان این بى میلى به تمرکز را درك کرد. اما شرایط امروز، منطقا رهبران سیاسى را باید به تجمع و تمرکز و استقرار در 
جایى سوق بدهد که بیشترین تأثیر را میتوانند بر این روندها بگذارند (در دل یک انقالب همه به ایران خواهند رفت). 

آیا دوره جدیدى در زندگى و الجرم در "مهاجرت" ما آغاز نشده است؟ توجه پلنوم را به این مسأله جلب میکنم. 
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ادامه کارى رهبرى: در جستجوى رهبرى آتى. تضمین این ادامه کارى وظیفه رهبرى کنونى است. حزب از این نظر در   ·
موقعیت شکننده اى است. 

سازمان و آرایش باال: شکل مطلوبى ندارد. این تابعى از امکانات مالى و مسأله تمرکز است که پیشتر گفته شد.   ·

تصویر بیرونى رهبرى: بحث علنیّت رهبرى همچنان در موقعیت پلنوم قبلى باقیمانده است. حزب کمونیست کارگرى   ·
باید رهبرى انقالب آتى را به مردم معرفى کند. مسأله به همین سادگى و به همین بزرگى است و باید در همین ابعاد 

از ما پاسخ بگیرد. وضعیت فعلى مطلوب نیست. 

مسأله مالى و وضعیت کنونى
گزارشات مالى زیر ضمیمه است: 

1-  ترازنامه مالى حزب (دارایى، بدهى و طلب) 
2-  بودجه ماهانه (درآمدها و هزینه هاى ماهانه) 

3-  لیست بدهکارى هاى حزب 
4-  لیست طلبهاى حزب 

5-  لیست اسپانسورهاى مرکزى 
چکیده وضعیت بسادگى به این شرح است. (اعداد روند شده اند، اعداد دقیق در گزارشهاى فوق آمده است) 

1-  دارایى خالص مرکزى حزب (اموال نقدى و جنسى، بعالوه طلبها منهاى بدهى ها )منهاى  ده هزار پوند است. ترازنامه حزب 
ده هزار پوند منفى است. 

2-  خزانه مرکزى حزب 28 هزار پوند بدهى و 9 هزار پوند طلب و 9 هزار پوند اموال دارد. طلبها تماما از کمیته هاى کشورى 
بابت فاکتورهاى نپرداخته است. بدهى ها به بانکها، چاپخانه و بعضا رفقاى حزبى است. 

3-  خزانه حزب هر ماه براى تأمین مخارج مرکزى 2700 پوند کسرى اسمى دارد. یعنى این کسرى ما در صورتى است که کمیته ها 
فاکتورها را کامال بپردازند. کسرى واقعى ما، با توجه به عدم پرداخت کامل فاکتورها، 4000 پوند است. یعنى هر ماه ما در خزانه 
مرکزى با مشکل یافتن چهار هزار پوند جدید براى مخارج جارى مواجهیم. مسأله نقدینگى از اینهم بدتر است. ما ناچاریم هر 
ماه 1700 از بدهى هاى خود را بپردازیم. به این منظور عمال باید 1700 پوند هم اضافه بر کسر بودجه اسمى و واقعى فراهم کنیم. 

نتیجتا، 5700 پوند هر ماه براى انجام تعهدات خود کم داریم. 

4-  این وضع ابدا قابل ادامه نیست. الزم است پلنوم راه هاى حل این مسأله را بدقت بررسى کند و تصمیمات الزم را بگیرد. 
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در حاشیه گزارش به پلنوم یازدهم

به کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران

رفقا، 
تحوالت ماههاى اخیر حزب کمونیست کارگرى را با موقعیت جدید و وظایف جدیدى روبرو کرده است و این توجه جدى 

کمیته مرکزى را طلب میکند. 

1-  در این تردید نیست که بحران سیاسى در ایران رو به حدت دارد. تردیدى در این نیست که توده عظیم مردم ایران در این 
بحران پایان جمهورى اسالمى را جستجو میکنند. تمام شواهد از یک بیدارى عمومى میان مردم و یک روحیه علنى و صریح 
ضدیت با کل حکومت خبر میدهد. و باألخره موج اعتراضات کارگرى اخیر نشان شروع دخالت طبقه کارگر در روندهاى سیاسى 

جارى است. نوبت تاریخى ابراز وجود کمونیسم کارگرى و حزب ما دارد بسرعت فرا میرسد. 

2-  حزب کمونیست کارگرى ایران یکى از جدى ترین نیروهاى اپوزیسیون است و میرود تا به یک حزب شناخته شده و مطرح 
در داخل ایران، حتى در شرایط اختناق آمیز کنونى تبدیل شود. عالوه بر روندهاى ثابت رشد حزب و گسترش ابراز وجود علنى در 
عرصه هاى مختلف در سالهاى اخیر، از ماه سپتامبر 1999 به بعد رادیو انترناسیونال تحوالت کیفى بسیار مهمى را در رابطه حزب 
با مردم ایران و جدال سیاسى در داخل کشور بوجود آورده است. با رادیو انترناسیونال، حزب کمونیست کارگرى ایران میرود تا از 
نظر تبلیغى و بدرجه اى حتى آکسیونى، به عنوان یک نیروى سیاسى داخل کشورى و یک پاى مهم جدال سیاسى جارى در داخل 
کشور عمل کند. حزب میرود تا یک هویت سراسرى- توده اى کسب کند. به لطف رادیو انترناسیونال، حزب کمونیست کارگرى 
ایران هر روز دهها هزار نفر از مردم ایران را مخاطب قرار میدهد. ما تنها جریان اپوزیسیون غیر قانونى هستیم که در داخل کشور 
به تبلیغ توده اى دست میزند. اگر این روال 6 ماه دیگر ادامه پیدا کند، بخصوص اگر ما به نیازهاى این دوره پاسخ بدهیم، حزب 

کمونیست کارگرى موقعیت خود را بطور برگشت ناپذیرى بعنوان یک نیروى اصلى اپوزیسیون داخل کشور تثبیت میکند. 

3-  گشت سیاسى نظامى نیروى پارتیزانى حزب جایگاه مهمى در این تحول کیفى چشمگیر حزب در ماههاى اخیر دارد. این 
واقعیت که حزب به نیروى خودش وارد خاك ایران میشود و جلوى چشم حکومت با مردم تماس میگیرد و میتینگ میگذارد، 
این واقعیت که انجام چنین حرکاتى در حیطه قدرت حزب ما هست، این واقعیت که اوضاع سیاسى ایران اکنون چنین عملى را 
میسر ساخته است و این واقعیت که حضور ما با استقبال وسیع و علنى مردم روبرو میشود، به معناى ورود ما، و جامعه، به یک 

دوره نوین از مبارزه سیاسى است. 

4-  اگرچه تشکیل سازمان جوانان کمونیست یک طرح حزبى و سازمانى ماست، اما آنچه این اقدام را ضرورى و ممکن کرده 
است موقعیت ویژه اى است که حزب کمونیست کارگرى ایران دارد بطور روزافزونى در سطح جامعه بدست میآورد و نشانه هاى 
آن در ابعاد گوناگون در سالهاى اخیر قابل مشاهده بود است. حزب کمونیست کارگرى ایران دیگر نه یک گروه رادیکال حاشیه اى، 
نه یک تشکل الیتیستى چپ، نه یک فرقه عقیدتى، بلکه به معنى واقعى کلمه یک حزب سیاسى است. ناراضیان جامعه که در 
جستجوى راهى رادیکال و آزادیخواهانه براى تغییر وضع موجودند اکنون به حزب کمونیست کارگرى بعنوان یک آلترناتیو واقعى 
براى متشکل شدن و دخالت در قلمرو سیاست نگاه میکنند. نه فقط سوسیالیستها و کمونیستها و مارکسیستها، بلکه جوانان ناراضى، 
آزاد اندیشان، زنان تحت سرکوب در خانواده و جامعه، مهاجرین محروم، طیف وسیعى از مردم "عادى" با عالقه تمام به حزب 
نزدیک میشوند و به حزب میپیوندند. دورنماى ما دارد عملى میشود. در ایران یک حزب کمونیست مارکسیست کارگرى دارد 

بعنوان یک حزب ذینفوذ سیاسى در قلب قلمرو سیاست و در وسط جدال طبقاتى عروج میکند. 

5-  همه این تحوالت ما را در موقعیت بیسابقه اى براى دخالتگرى سیاسى و ساختن حزب در داخل کشور و ایفاى نقش بعنوان 
رهبر مبارزه علیه رژیم اسالمى در بحران جارى قرار داده است. این موقعیت را باید دریافت و براى ایفاى این نقش برخاست. 
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بنظر من این موقعیت جهت گیرى ها و اقدامات زیر را در دستور کار مرکزیت ما قرار میدهد: 
1-  تمرکز و بسیج رهبرى و باالى حزب: تمرکز هم به معنى جغرافیایى کلمه و هم به معنى فکرى و سیاسى کلمه. 
جامعه باید یک طیف رهبرانى را که بطور فشرده، کنار هم و با هم براى سازماندهى انقالب در ایران کار میکنند را 
بچشم ببیند. آخرین بقایاى رهبرى سازمانى و رهبرى براى سازمان را باید کنار گذاشت و بعنوان یک رهبرى سیاسى، 
حضور  شد.  ظاهر  جامعه  برابر  در  ایران،  کمونیسم  بعنوان رهبران  ایران،  کمونیست  سیاستمداران  از  جمعى  بعنوان 
اینترنتى، مقاله اى و دورادور جوابگو نیست. رهبرى حزب باید شکل و شمایل یک کابینه کمونیستى در حال کار در 
دفتر مرکزى حزب را بگیرد. تمرکز به معناى فکرى و سیاسى، یعنى اولویتهاى حزب باید اولویتهاى آحاد رهبرى اش 
بشود. همه روى آن خم بشوند و همه در این رابطه کار بعهده بگیرند. بسیج، به معنى به میدان آمدن جسمى و سیاسى، 
حضور در جلسات، جلوى میتینگ ها، در رادیوها در نشریات حزبى و غیر حزبى، در گفتگو با مردم، در تجمعهاى 
حزبى، در آکسیونها. بحران و دورنماى تحرك انقالبى کارگران و خیزش مردم ایجاب میکند که رهبر انقالبى به صحنه 

ماجرا و به قلمرو عمل از نظر جسمى و فکرى نزدیک بشود و به میدان بیاید. 
2-  تعیین استراتژى عملى و تبیین سناریوهاى محتمل در عرصه هاى مختلف. طرح گام به گام پیشروى در ایران، 
در کردستان، در سازماندهى کارگرى، در دخالتگرى اعتراضى و آکسیونى در ایران، در گسترش عضویت، و نهایتا در 

رابطه با کسب قدرت. 

3-  سازماندهى خود بر محور واقعیات جدید و امکانات جدید. اتخاذ یک طرح جامع و ادغام شده براى کار روى ایران 
که کمیته شهر، کردستان، رادیو و تبلیغات و نشریات و غیره را در یک نقشه عمل و واحد با هم مرتبط کند. 

شالوده  به  بخشیدن  استحکام  جدید.  دوره  در  فعالیت  آمادگى  ایجاد  براى  کادرها  و  اعضا  تشکیالت،  روى  4-  کار 
کادرى حزب. 

5-  حل معضالت مالى حزب. امکانسازى در ابعاد ماکرو. 

6-  یک تعرض نظرى-  سیاسى-  برنامه اى-  شعارى به کل احزاب چپ و راست بورژوایى. جدال بر سر افق جامعه 
و افق کمونیسم. نشریه انترناسیونال میتواند پرچمدار این حرکت باشد. 

             18 فوریه 2000 (29  بهمن 1378)
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رژیم را میکوبیم و با مخالف خود بحث میکنیم

ابالغیه تشکیالتى- طبقه بندى عمومى - شماره: 7121 
از: دبیر کمیته مرکزى (م.حکمت) 

به: کمیته هاى حزبى در خارج کشور، مبلغین، سازماندهان و سخنگویان آکسیونها 
موضوع: سیاست ممنوعیت تریبون براى رژیم اسالمى در خارج کشور 

رفقا، 
بدنبال موفقیت برلین و با توجه به طرح مجدد مسأله شیوه برخورد به رژیمى ها و اپوزیسیون پرو- رژیم در خارج کشور، جا دارد یکبار 

دیگر سیاست اصولى حزب در این مورد را یادآورى کنیم. 

1-  سیاست حزب کمونیست کارگرى را میتوان در یک جمله خالصه کرد. ما رژیم را میکوبیم و با مخالف خود بحث میکنیم. سیاست 
ما مبنى بر جلوگیرى از تریبون پیدا کردن رژیم اسالمى در خارج کشور تنها شامل آن افرادى میشود که مستقیما در ایجاد و تحکیم رژیم 
اسالمى بعنوان یک ُمهره خود حکومت نقش داشته اند. بحث ما بر سر اعتقادات و خط سیاسى افراد نیست. این سیاست ما معطوف به 
مدافعان نهضت دو خرداد بطور کلى نیست. بلکه سیاستى علیه افراد و نهادهاى رژیم اسالمى در این بیست سال است. در نتیجه نفِس 
دفاع اشخاص یا جریاناتى از خاتمى و خط دوم خرداد براى ممانعت از برگزارى سخنرانى آنها توسط ما کافى نیست. از نظر ما مدافعان 
دوم خرداد که خود از نظر رسمى بخشى از حاکمیت رژیم اسالمى نبوده اند و نیستند هر قدر هم که سیاست و نظراتى ارتجاعى داشته 
باشند مجازند که جلساتشان را بگیرند. ما علیه اینها بحث میکنیم. حتى ممکن است مشترکا در پانلها و سمینارها با اینها ظاهر شویم. 
ممکن است در نشریات و کنفرانسهاى مختلف مان دعوتشان کنم و نظراتشان را منعکس و نقد کنیم. اکثریت، حزب توده، راه کارگر، 
جمهورى خواه ها، ملى گراها، و بطور خالصه دوم خردادیهاى خارِج حکومت مانند سابق براى برگزارى نشستهایشان با مشکلى از طرف 
ما روبرو نیستند. ما اگر الزم باشد در جلسات آنها حاضر میشویم، نقد و افشا میکنیم، جدل میکنیم. اما سیاست ما لغو و جلوگیرى 
از برگزارى آنها نیست. حال آنکه جلساتى که فعالین امروز و دیروز رژیم در آن شرکت داشته باشند از نظر ما جلسات رژیم اسالمى 

محسوب میشوند و باید پیکت بشوند و از برگزارى آنها ممانعت شود. 

2  - در مورد سخنرانان مختلف و جایگاهشان در رژیم اسالمى باید دقت کافى بشود و مشخصا از هیأت دبیران در مورد آنها کسب 
تکلیف بشود. لیست کسانى که سیاست ممنوعیت تریبون براى رژیم اسالمى شامل حالشان میشود نباید بطور خودبخودى و دلبخواهى 
در محل تعیین بشود. راجع به هر کس هیأت دبیران باید مشخصا نظر رسمى بدهد. بعنوان مثال توجه شما را به این جلب میکنم که اگر 
چه در کنفرانس برلن حاضرین به درست به لباس آخوندى اِشِکَورى که اونیفورم آدمکشى و آزادى ستیزى و زن آزارى در ایران است 
اعتراض کردند، خود اشکورى ظاهرا مقامى در رژیم اسالمى نداشته و ندارد و از نظر مواضع سیاسى کمى چپ جریاناتى مثل راه کارگر 
قرار میگیرد. اشکورى تا این لحظه و با اطالعات موجود، از نظر حزب کمونیست کارگرى جزو لیست ایادى رژیم نیست و برخورد ما 

به جلسات بعدى احتمالى او در خارج کشور باید این را در نظر بگیرد. 

3  - نقد اکثریت و حزب توده و راه کارگر و غیره و همراهى شان با جریان دو خرداد کامال بجاست. اما باید ِجّدا از حاکم شدن هیسترى 
به شیوه برخورد ما با این جریانات جلوگیرى کرد. جوابشان را باید محکم داد. اما اصل شیوه برخورد ما به آنها با واقعه برلین تغییر 
نمیکند. توده اى "مزدور" شعار جبهه ملى و ناسیونالیستهایى است که به رابطه حزب توده و شوروى اعتراض داشتند. بجاى اعتراض به 
"مزدورى" حزب توده که نوعى خیانت این حزب به "امر مشترك "ملى و خلقى اپوزیسیون را تداعى میکند، باید به مواضع ارتجاعى 
مستقل و قائم به ذات خود این جریان پرداخت. اشاره به خدمات پلیسى اکثریت به رژیم پس از 30 خرداد کامال بجاست. اما خالصه 

کردن موضع ما به این نکات و افشاگرى از گذشته اینها، نمیتواند جاى نقد و افشاى جدى واقعیت سیاسى امروز اینها را بگیرد. 

سیاست ما بر تفکیک مرز رژیم و غیر رژیم در هر مقطع بنا شده است. حتى ارتجاعى ترین نظرات و سیاستها از نظر ما باید بتواند آزادانه 
ابراز بشود تا پاسخ بگیرد و منزوى شود. اما رژیم اسالمى باید کوبیده و سرنگون بشود. نبرد با رژیم اسالمى و جدل با مخالفین، این 

سیاست ماست.   
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توجه جّدى همه رفقا را به نکات فوق جلب میکنم.  با درود    3 مه 2000 (14 اردیبهشت 1379)

 دستور براى بحث و تصمیم گیرى در هیأت دبیران 
رونوشت جهت اطالع رفقاى کمیته مرکزى 

رفقا، موضوعات زیر، و اقدامات مشخص ترى در رابطه با اینها، در روزهاى آتى در دستور جلسات هیأت دبیران است. لطفا هر 
ایده و نظر و توصیه اى دارید براى من بفرستید. رفقاى کمیته مرکزى اگر مایل به حضور در نشستهاى وسیع هیأت دبیران هستند 

میتوانند با من تماس بگیرند تا از جزئیات آن با خبرشان کنم. 

پیروز باشید.    نادر 14 ژوئیه 
1-  رویدادهاى روزهاى اخیر، با همه شتاب خیره کننده و نقش دگرگون کننده اش، تأئید و تأکیدى است بر درك درست حزب 
از روندهاى سیاسى اصلى در جامعه ایران و رابطه مردم و رژیم. مردم جمهورى اسالمى را نمیخواهند. هر گشایش سیاسى و هر 
عقب نشینى رژیم، نه به یک نقطه تعادل ماندگار و یک جمهورى اسالمى قابل دوام تر، بلکه به تعرض گسترده تر مردم به بنیادهاى 
رژیم و به اوجگیرى مبارزه براى سرنگونى کلیّت آن دامن میزند. این رویدادها بر تحلیل حزب از رابطه مردم با خاتمى، و این 
صّحه  کامال  میکنند  استفاده  سرنگونى طلبانه  مبارزه  گسترش  براى  خرداد  دوم  و کمپ  خاتمى  پدیده  از  مردم  اکثریت  که  حکم 
میگذارد. شعارها و روشهاى مردم معترض در این روزها نه دورنماى جامعه مدنى خاتمى، بلکه منظره انقالب 57 را جلوى چشم 

همه میگذارد. 
2-  قبل از هر کس، این جنبش و انقالب ماست که دارد ساخته میشود. این حزب کمونیست کارگرى است که دارد میدان پیدا 
میکند. این خط ماست که دارد بُرد پیدا میکند. صرفنظر از اینکه امروز چه کسانى در این مبارزات میدان دارند، در طیف احزاب 
سیاسى ایران فقط ما هستیم که این روند انقالبى را تماما خواسته ایم، به استقبالش رفته ایم، و آن را در انطباق کامل با سیاستمان 
میبینیم. این رویدادها دارد ما را صدا میکند و حزب باید عمال، و به پیگیرترین و مبتکرانه ترین شیوه پا به میدان بگذارد. باید 

جنبید. 
3-  دو سؤال همزمان جلوى ماست. اول اینکه حزب به چه شیوه میتواند به اعتالى سیاسى در ایران یارى برساند. و دوم، این 

اوضاع سیاسى چگونه باید به تحکیم و رشد حزب کمک کند. هر دوى اینها هدف ماست. 
4-  اقدامات زیر باید فورا در دستور حزب قرار بگیرد؛ 

. تضمین حضور بخشى از کادرهاى باالى حزب در ایران. هم در تهران و شهرستانهاى اصلى و هم در کردستان. بررسى 
تشکیل نوعى واحدهاى حزبى) حوزه ها) در داخل کشور. ایجاد مقدمات تشکیل یک مرجع سازمانى داخل کشورى( نظیر 

کمیته تهران.) 
       . حضور مستمر در ترکیه براى گسترش رابطه با ایران و فعالین در ایران. 

       . کار جدى براى حضور قوى سیاسى و نظامى در کردستان. بازبینى و شتاب بخشیدن به طرحهاى قبلى براى ُجوله، رشد     
نیروى مسلح. حضور تعداد بیشترى از رفقاى مرکزى در کردستان عراق. 

        . راه اندازى امکانات رادیویى مؤثر. هم با امکانات رادیویى خودمان و هم با استفاده هوشمندانه از رادیوى رفقاى عراق، و 
هم با استفاده از رادیوهاى اصلى رو به ایران در خارج. 

        . رساندن حجم هر چه بیشترى از کتب و اسناد حزب. رساندن اطالعیه هاى حزب به داخل. 
        . سازماندهى دریافت اخبار دست اول مستقیم از فعالین و دوستداران حزب. 

         . گسترش جدى حضور آکسیونى و تبلیغى حزب در خارج کشور، بمیدان کشیدن توده مردم عادى، تبدیل حزب به نیروى 
اصلى در بسیج اینها. 

         . باز کردن یک جبهه فعال علیه مدیاى خاتمى چى در خارج. 
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         . ایجاد یک ابزار و ارگان تبلیغى- خبرى به زبان انگلیسى براى افکار عمومى و اتحادیه هاى کارگرى در غرب. 

در جستجوى قوه مقننه! 

لحظه سرنوشت 
  

باالخره لحظه سرنوشت براى جنبش دوم خرداد فرا رسید. از نظر تقویمى براى دوم خرداد این نقطه پایان نیست، اما براستى 
لحظه سرنوشت هست. حکم "والیتى" و" حکومتى" خامنه اى بسادگى تناقض مهلکى را همواره که در قلب پروژه دوم خرداد 
بوده است را بیرون کشید و عیان کرد. اگر جناح راست رضایت ندهد چه میشود؟ اگر والیت مطلقه فقیه به زبان خوش تن به 
مشروطیت ندهد چه میشود؟ اگر "حکومت الهى" به انتقال مبانى مشروعیت خویش به انسانهاى زمینى (هرقدر خودى و غربال 
شده) و انتخاباتهاى ادوارى (هر قدر قالبى) تن ندهد چه میشود؟ قرار است دوم خرداد در چه روند عینى سیاسى اى جمهورى 
اسالمى نوع دوم را جاى جمهورى اسالمى اول بنشاند؟ چگونه از طرق "قانونى" میتوان یک رژیم استبدادى فاقد قانون را تغییر 
داد؟ "حکم حکومتى" خامنه اى همواره در جیب او بوده است. این تعریف جمهورى اسالمى است. قرار بود دوم خرداد باالخره 

چگونه از پس" نخواستن" روز آخر آقاى رهبر برآید؟ 
  

این تناقض جنبشى است که براى جلب رضایت حریف میجنگد. جنبشى که نمیخواهد پیروز شود. جنبشى که میداند پیروزى او 
پیروزى او نخواهد ماند. جنبشى که نمیخواهد و نمیتواند ضربه آخر را بزند. اگر همین امروز خاتمى اعالم کند که اقدام خامنه اى 
را نادرست میداند، از یارانش در مجلس دفاع میکند و مردم را به حمایت از مجلس فرا میخواند، تا پس فردا از راست و خامنه 
اى و اعوان و انصارش اثرى در صحنه سیاسى ایران نخواهد ماند. مردم جمعشان میکنند. چرا دوم خرداد چنین فراخوانى ندارد؟ 

چون میدانند مردم آنجا متوقف نمیشوند. میدانند چنین فراخوانى، فراخوان سرنگونى کل رژیم اسالمى است. 
  

هراس از انقالب مردم، هراس از مردمى که براى سرنگونى رژیم اسالمى براه افتاده اند، نقطه شروع دوم خرداد است. دوم خرداد 
جنبشى است براى نجات رژیم اسالمى از دورنماى سقوط. اصالحات، قانون، جامعه مدنى، توسعه سیاسى، دیالوگ تمدن ها و 
کلمات و عبارات و آیات متعدد اینچنینى که بر پرچم دوم خرداد نقش بسته است، مجموعا سوره "سازش" را میسازند. سازش با 
مردمى که از اسالمیت و ارتجاع فرهنگى به تنگ آمده اند. سازش با مردمى که از استبداد و بى حقوقى و فعال مایشائى مذهب و 
مذهبیون به تنگ آمده اند. با مردمى که از فقر و ناامنى و افق تاریک جامعه در خشم اند. سازش با مردمى که دیگر تکان خورده 
اند. سازش با کارگران، سازش با زنان، با جوانان، سازش با قرن بیست و یکم. و سازش با غرب، که باید زیر بال سرمایه دارى 
داغان و بى امید ایران را بگیرد و یک انفجار عظیم اجتماعى و سیاسى را مانع شود. این موقعیت ایران زمان انتخاب خاتمى بود. 
و اکنون اوضاع به مراتب وخیم تر و حساس تر است. دوم خرداد دورنماى هولناکى را که به زعم او در غیاب این سازش انتظار 
حکومتشان را میکشد جلوى چشم جناح راست پهن میکند و خواستار تعدیل و اصالحات میشود. قرار است راست بترسد و 

بپذیرد. حکم خامنه اى نشان داد که راست بیش از آن میترسد که بپذیرد. 

انتخاب هاى تلخ دوم خرداد
  

اکنون دوم خرداد در اولین مرحله پس از تصرف مجلس، به سوال آخر اصابت کرده است. پاسخ دوم خرداد به این سوال از نظر 
سیر اوضاع سیاسى از این پس در ایران سرنوشت ساز است. اگر دوم خرداد به حکم خامنه اى کرنش کند، کارش تمام است. شک 
نیست شخصیتهاى مختلف این جریان همچنان در صحنه خواهند ماند و حرف خواهند زد. شک نیست تالشهاى زیادى از درون و 
بیرون حکومت اسالمى براى زنده نگاهداشتن و تعریف دستور کار جدیدى براى دوم خرداد در جریان خواهد بود. اما دوم خرداد 
بدون مقاومت جدى در برابر حکم خامنه اى از این ضربه کمر راست نمیکند. مردم دیگر بطور قطع نگاهشان را به سمت دیگرى 
میچرخانند. اگر این جماعت نمیتوانند با در دست داشتن کابینه و دولت و مجلس و ریاست جمهورى و حمایت کل رسانه هاى 
غربى اجازه ناقابل یک نشریه دیوارى درآوردن براى رفیق نماز خوان و شهید زنده شان که سالها در راه عظمت اسالم شمشیر زده 
است و خون ریخته است تضمین کنند، چه اصالحاتى قرار است براى مردم به ارمغان بیاورند؟ انتخابات بعدى را قرار است با چه 
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فرمولى به مردم بخورانند. با کرنش به حکم خامنه اى، دوم خرداد جلوى چشم مردم ذبح اسالمى میشود. 
  

اما مقاومت در برابر حکم خامنه اى، سوى دیگر تناقض را برجسته میکند. این دیگر غرولندى علیه "لباس شخصى ها" نیست، 
این دیگر تذکرى به شاهردوى و شکایتى علیه کیهان نیست. این تعیین تکلیف با مقوله والیت فقیه است. جدلى که قرار بود در 
ایستگاه آخر و پس از فرسایش و تسلیم دوفاکتوى راست در پى یک کشمکش طوالنى رخ دهد، با حکم خامنه اى در همین اولین 
مرحله در دستور قرار گرفته است. راه پرده پوشى و فرارى وجود ندارد. حکم خامنه اى دوم خرداد را ناگزیر میکند نظرش را راجع 
به ابتدایى ترین مولفه هرنوع اصالحات سیاسى در ایران، یعنى ابعاد استبداد و دامنه حقوق و اختیارات دیکتاتور اسالمى، اعالم 
کند. این به قلب تعاریف "خودى و غیر خودى" میزند. عدم پذیرش حکم خامنه اى به معناى پشت کردن دوم خرداد به "نظام" 
و بیرونى شدن جدال جناحهاست. به معناى سلب هویت سیاسى تاکنونى دوم خرداد و پایان کار این جریان بعنوان یک نیروى 
"خودى" در نظام اسالمى است. اما "خودى" بودن، تالش براى تغییر رژیم از درون توسط عوامل خود این حکومت، تعریف و 

رکن وجودى دوم خرداد است. در صورت مقاومت علیه حکم خامنه اى، دوم خرداد عمال علیه خود دست به کودتا میزند! 

این تناقض تا هم اکنون خود را بصورت واگرایى هاى مهمى در اردوى دوم خرداد عیان کرده است. درحالى که مجلسى ها اعالم 
وفادارى به رهبر و سیاست کجدار و مریز را در پیش گرفته اند و در جستجوى روزنه هایى براى بازسازى و سنگر بندى جدید 
اند، بخشهاى غیرخودى این جنبش، نظیر نهضت آزادى، اکثریت و طیف اپوزیسیون پرو رژیم در خارج کشور پرچم مقاومت و 
عدم پذیرش را بلند کرده اند. در غیاب یک صف قابل ذکر مقاومت در مجلس، این شکاف میتواند دیرپا تر و از نظر سیاسى پر 
معنا تر شود. غیر خودى ها سران حکومتى دوم خرداد را رهبران یک گشایش سیاسى تلقى میکنند که دیر یا زود آنها را نیز در بر 
میگیرد. اما اگر آنطور که اکنون برمیاید "ایران" نه فقط قرار نیست به این زودى ها براى" ایرانیان" باشد، بلکه اخوى رهبر و شاه 
داماد خمینى هم اجازه انتشار نشریه ندارد، میتوان تصور کرد که "ایرانیانى" نظیر سحابى ها و نگهدارها و کشتگرها به یک موضع 
انتقادى تر علیه رهبرى دوم خرداد بخزند. دور شدن اپوزیسیون دوم خردادى از رهبرى درون- رژیمى دوم خرداد، تاثیرات منفى 

جدى اى براى تصویر اصالحاتگرانه این جریان در غرب و در میان رسانه هاى غربى طرفدار خاتمى خواهد داشت. 

اما هنوز شکاف دیگرى در کمپ دوم خردادى هاى درون حاکمیت میتواند شکل بگیرد. عملکرد کروبى که با هلهله پر سرو 
صداى متعصب ترین فعالین راست روبرو شده، سکوت خاتمى، جلسه سران قوا با خامنه اى پیش از حکم اخیر و زمزمه هاى 
تشکیل کمیته اصالحات با شرکت این افراد، حاکى از تالش جدیدى در کمپ راست براى هضم مقوله دوم خرداد و شکل دادن 
به یک سازش و همزیستى در باالست. کمیته اصالحات روزنه اى است که راست براى اجتناب از پیروزى یکجانبه بر دوم خرداد 
و حذف کامل آن از ساختار حکومتى تعبیه کرده است. برخالف بسیارى از لشوش و پرووکاتورهاى راست که خواهان طرد و 
تصفیه ریشه اى دوم خرداد و دوم خردادى ها از حکومت هستند، خامنه اى و رهبرى راست ارزش نوعى ضربه گیر سیاسى را 
در دل بحران سیاسى موجود و تحرکات مردمى تشخیص داده اند. حذف مطلق دوم خرداد، رژیم اسالمى را در یک مواجهه سیاه 
و سفید و شفاف با مردم قرار میدهد. رهبرى راست این را نمیخواهد. کمیته اصالحات میتواند دریچه اى براى نگاهداشتن سران 
دوم خرداد در بازى جناحى باشد. اما چنین ظرفى نمیتواند پاسخگوى پروژه واقعى دوم خرداد باشد. جریان دوم خرداد به این 
امر که رژیم اسالمى بدون گسترش پایه حاکمیت خود به یک ائتالف وسیعتر و تعدیل ظواهر تعصب آمیز اسالمى در قوانین و 
در جامعه، محکوم به فناست عمیقا معتقد است. کمیته اصالحات، الجرم نمیتواند ظرف ابراز وجود دوم خرداد باشد، بلکه ابزارى 
براى تجزیه و خنثى کردن آن خواهد بود. کمیته اصالحات میتواند ابزارى باشد که باال و پائین جریان دوم خرداد را در خود 

حاکمیت از هم دور میکند. 

از ظواهر امر چنین برمیاید که حزب مشارکت و طیف اصلى دوم خرداد بر آن است که سر خم کند و این موج را نیز بگذراند. 
تز اینها اینست که زمان علیه راست کار میکند، دیر یا زود واقعیات اقتصادى و فشار مردم راست را ناگزیر به سازش میکند. 
معتقدند باید از تقابل اجتناب کرد، راست را فرسوده و سپس تسلیم کرد. اما این تز دو اشکال اساسى دارد، اوال، تصور غلو آمیزى 
از درجه اتکاء مردم به دوم خرداد دارد. مردم فقط تا جایى روى دوم خرداد حساب میکنند که دورنماى واقعى تضعیف و عقب 
راندن رژیم اسالمى از مجراى این جریان وجود داشته باشد. هرجا، نظیر امروز، ناتوانى دوم خرداد از پیشبرد پروژه عقب راندن 
راست عیان بشود، مردم به بسرعت به آن پشت میکنند. از نظر سیاسى دوم خرداد تمایالت مردم را نمایندگى نمیکند. این تمایالت 
اساسا سرنگونه طلبانه و آزادیخواهانه اند. احزابى نظیر حزب کمونیست کارگرى احزاب طبیعى اعتراض امروز مردم اند. ناتوانى 
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دوم خرداد از ایفاى این نقش ابزارى، مردم را بسرعت بسراغ نمایندگان سیاسى واقعى شان میفرستد. شکست اخیر دوم خرداد 
در مجلس میتواند باعث دست کشدن قطعى مردم از این جریان و پایان پروژه خاتمى از نظر مردم باشد. ثانیا، ضربه اخیر تکلیف 
مجلس اسالمى را یکسره کرده است. این نهاد در مرکز استراتژى دوم خرداد بود. با حکم خامنه اى نه فقط الیحه مطبوعات، بلکه 
قانونگذارى از طریق مجلس اسالمى هم اساسا از دستور خارج شده است. این هر ضربه و هر شکستى نیست. این را نمیتوان 
از سر گذراند. پایه دوم خرداد را از زیرش کشیده اند. جنبش قانونگرایى اسالمى، فعال با بى اعتبارى مطلق "قوه مقننه" در نظام 

اسالمى روبروست. قوه مقننه اى که در یک جدال پر و سر صدا به تازگى "فتح" شده بود. 

بدون اعاده موقعیت مجلس اسالمى در برابر خامنه اى، که اکنون بشدت نامحتمل بنظر میرسد، دوم خرداد در یک قدمى زوال 
است. پوسته اى از آن همچنان در صحنه سیاست ایران میماند. اما قرار دادن پروژه دوم خرداد در مرکز توجه مردم دیگر عملى 
نیست. واقعیات سیاسى سرسخت ایران، حکومتى مرتجع و مستبد و در بن بست، و مردمى که براى سرنگونى گام به میدان گذاشته 

اند، از پس همهمه و هیاهوى جدال جناحها خود را بار دیگر دیکته میکنند. 

قمار سنگین راست
   

دیدنى است که چگونه عمل استیصال آمیز رهبرى وحشت زده چنین موجى از احساس جسارت و شجاعت در صفوف اوباش 
راست براه انداخته است. در پس تبریکات و دست مریزادهاى غرور آمیز به رهبر، صفیر نفس در سینه حبس شده جماعتى وحشت 
زده را میشود شنید که دیگر از نجات خویش قطع امید کرده بودند. این هیاهوى راست انعکاس ترسى است که حلقومشان را 
میفشرد. اما این سرخوشى کاذب است و همان وحشت واقعى است. دست بردن خامنه اى به تمام سرمایه الهى والیت مطلقه فقیه 
در مقابل اولین اقدام دوم خردادى ها به قانونگذارى درحاشیه اى از جامعه، از روى هراس بود. رژیم اسالمى با این حکم بهاى 
سنگینى پرداخته است. یک رکن اساسى حکومت خود را بیمصرف اعالم کرده اند. تمام نمایش انتخابات را، با همه سرمایه سیاسى 
اى که در آن ریخته بودند، در هم پیچیدند. گروه مهمى از ناجیان دلسوز خود را بدست خود ناکار کردند. تمساح زخمى دامپزشک 
ابله را بلعیده است. راست ها دوم خرداد را با همه خدماتى که به بقاء و دوام جمهورى اسالمى در صحنه داخلى و خارجى میکرد 
یکجا کنار زده اند. اکنون رژیم اسالمى لخت و عریان مقابل مردم است. خامنه اى و نفس والیت فقیه آماج مستقیم حمالت است. 
حائل دوم خرداد را از میان خود و مردم ناراضى برداشته اند. اوضاع پیشا-  دوم خردادى و مردم و حکومت پسا- دوم خردادى 

اند. دوران دشوارى براى رژیم اسالمى آغاز شده است. 

دور، دور ماست 
دوم خرداد یک کاروان طویل است. پاسدار- ژورنالیستهاى خط امامى، ساوامایى هاى دگر اندیش، خاتمى، حزب مشارکت و 
وکالى معمم و مکالیش جلوى صف اند. اما در انتهاى صف، طیف وسیع افراد و محافل آسمان جل اپوزیسیون شرقزده و ملى 
را میبینیم که بیش از سه سال است، در این دور جدید، که بنام نامى دوم خرداد و پشتگرم به دستگاه حکومت اسالمى ایران و 
دولتها و رسانه هاى خاتمى چى غربى، به رادیکالیسم و کمونیسم و آزادیخواهى دشنام میدهند، دروغ میبافند و رجز میخوانند. 
تمام پروژه مشعشع اصالح ارتجاع بدست ارتجاع و تعدیل اسالم بدست اسالم اکنون ببار نشسته است. اینها مردم را به شرکت در 
انتخابات مجلس نظامى فراخواندند که نه فقط خود اینها را الیق راى دادن و کاندید شدن نمیدانست، بلکه اکنون معلوم شده است 
که خود آن مجلس را هم الیق قانونگذارى نمیداند. با یک نامه چند خطى یک آخوند مرتجع، سه سال استراتژى این جماعات 
دود شد و به هوا رفت. هوش سرشارى نمیخواهد که کسى بفهمد آزادى محصول مبارزه آزادیخواهانه است. در پس تمام قیل و 
قال دوم خردادى این محافل، این مبارزه آزادیخواهانه تمام این مدت در جریان بوده و رشد کرده است. اکنون این جنبش نیروى 
اصلى تحول در جامعه ایران است. با رویداد اخیر، خاتمى و خامنه اى، دوم خرداد و جناح راست، هردو به مراتب ضعیف تر شده 

اند. دور دور ماست و صف عظیمى که براى سرنگونى رژیم اسالمى به میدان میاید. 

منتشر شده در انترناسیونال هفتگى شماره 15
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21 مرداد 1379 -  18 اوت 2000

جنبش دانشجوئى، جوانان و وقایع خرم آباد 

متن پیاده شده از روى مصاحبه رادیو انترناسیونال 

15 شهریور 1379 (5 سپتامبر2000)
رادیو انترناسیونال: وقایع خرم آباد به یک تنش جدى میان دو جناح دامن زد. االن هم گزارش بازرسى کل کشور که نهادى است 
تحت مسئولیت قوه قضائیه و جناح راست منتشر شده، جناح دوم خرداد بسیار عصبانى شده و به این گزارش اعتراض کرده است. چه 
مجلس و چه دولت در جریان تهیه گزارشات خود در مورد این وقایع هستند. به نظر شما آیا بعد از انتشار این گزارش باید منتظر بگیر 

و ببند هاى جدید و یا حمله جدید جناح راست به دوم خرداد باشیم؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم قبل از هرچیز باید گفت ماجراى خرم آباد به یک معنى براى جریان دوم خرداد یک مائده آسمانى بود. 
بعد از ماجراى الیحه مطبوعات و آن عقب نشینى مفتضحانه اى که در مقابل جناح راست کردند، خرم آباد بنظر من دوم خراد را دوباره 
در یک موضع طلبکار قرار داده است. براى اینکه یک جلسه اى گرفته اند و انصار حزب اهللا و دار ودسته هاى راست هجوم برده اند 
و همان ماجراى سرکوب هاى گذشته را شروع کرده اند. منتهى اینکه در فکر زدن هستند. راستها همیشه دارند تهدید میکنند، ده نمکى 
گفته بزودى میبریمتان اوین سینه دیوار میگذاریمتان. جنتى تهدیدشان کرده است. به نظر من تهدید کردن دوخردایها به سرکوب جز 

اتفاقات همیشگى یک سال اخیر بوده است. اینکه عمال دست به این سرکوب بزنند بحث دیگرى است. 

رادیو انترناسیونال: شما به صحبتهاى جنتى اشاره کردید که در نماز جمعه صحبت کرده بود. همان طور که شما گفتید به این اشاره 
کرده بود که رأفت اسالمی! به على نگاه کنید که با براندازها چه کرده است و بعد خواسته که قوه قضائیه با این مسئله مثل قضیه آشوب 
دانشگاه به قول جنتى قتلهاى زنجیره اى بر خورد نکند. ضمنا به مصاحبه مشاور گورباچوف اشاره کرده که گفته است ما تمام گذشته 
را سیاه جلوه دادیم وخودمان هم افتادیم. در واقع داره میگوید مواظب باشید ما هم این کار را نکنیم. آیا این بحثى است با دو خرداد 

که کوتاه بیایند یا تهدیدى است علیه آنها، شما این بحث را در چه چهار چوبى میبینید؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم که هر واقعه اى از نو چیز جدیدى را تعریف نمیکند. االن واقعیت این است که دوخردادى ها و راستها 
در یک کشمکش علنى، باز و رو به خشونتى قرار گرفته اند. اول بعد از انتخابات مجلس و بعد از آن الیحه مطبوعات و بعد لغو آن 
دستور در مجلس از طرف خامنه اى و حاال قضیه خرم آباد. بنظر من هر روز ما از این واقایع را خواهیم داشت. جالب است که یک 
اتفاقى مثل حکم خامنه اى نمیتواند خودش را به مدت دو هفته در صدر جدول توجه مردم نگه دارد و فورى یک مسئله دیگرى پیش 
مى آید. بعد از خرم آباد هم یک مسئله دیگرى پیش خواهد آمد. در نتیجه این وضعیتى است که دو جناح حکومت دارند. هردویشان 
جناحهاى مختلف دارند و اگر کسى بخواهد بداند که چه کسى چکار میکند و روند چگونه است، کامال نمیشود از روى اینکه ده نمکى 
این را گفت، جنتى آن را گفت، فالن عضو تحکیم وحدت این را گفت فهمید. چون هردو طرف جناحهاى افراطى و کمتر افراطى 
دارند. هر دو طرف جناحهایى دارند که طرفدار حدت هستند و هر دو طرف جناحهاى دارند که طرفدار یک نوع سازش هستند. در 
نتیجه ازخود این اظهارات به تنهایى نمیشود روند را فهمید. اما روند عمومى، که اگر یک خورده از ارتفاع نگاه کنید، محسوس است 
این است که دعواهاى اینها دیگرحتى قابل ساختن نیست، قابل سازش و قابل به آشتى کشیدن نیست، بازتر و علتى تر است. هر واقعه 
اى در کشور به خاطر دخالت مردم تبدیل به یک تعارض بزرگ با حکومت میشود. و این باعث میشود که جناحهاى حکومت هم زیر 
سایه این بحثها به جان هم بیفتاند. در مسئله خرم آباد یک پدیده مهم است آنهم دخالت وسیع، ابتدا به ساکن و اگاهانه مردم براى زدن 
راستها و اوباش راست است، چیزى که کسى در هر دو جناح نمیخواهد اسمش را بیاورد. منتهى این وضع ادامه خواهد داشت. در نتیجه 
واضح است که این کشمکشها ادامه دارد، اظهارات تند علیه همدیگر ادامه دارد. آن چیزى که این اواخربه نظر من محسوس است این 

است که صحبت زدن و کشتن را علنى تر مى کنند. اما اگر جناح راست این کار را بکند به نظر من اوضاع به شدت متحول میشود. 

رادیو انترناسیونال: آیا شما فکر نمیکنید که چاپ این گزارش درست چند روز قبل از اول مهر که دانشگاهها و مراکز آموزشى قرار 
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باز بشود تهدیدى است که از قبل به استقبال این رفتند که جلو هر نوع حرکتى را در دانشگاهها بگیرند و در واقع تهدید ى است به 
آن چیزى که جنبش دانشجویى اسم گرفته است؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم حرکتهاى که در دانشگاهها میشود آالن تهدید آمیزترین اتفاقى است که هر روز حکومت را تهدید 
میکند. جارى ترین و زنده ترین مسئله اى است که در کشور است. در نتیجه ترس از دانشگاه و ترس از دانشجویان یک واقعیت 
است. بعالوه آالن محسوس است که در جنبش دانشجویى و در صفوف دانشجویان، آن چیزى که به آن البته با قدرى مسامحه جنبش 
دانشجویى میگویند چون خیلى از مردم درگیر این وضعیت هستند، عبور از خاتمى و خنثى شدن نفوذ خاتمى و دوم خردادیها روى 
اعتراضات دانشجویى است. در نتیجه انتظار اینکه امسال اعتراضات دانشجویى و اعتراضاتى که دانشگاه مرکز آن است، اعم از اینکه 
دانشجویى باشد یا نباشد، علیه حکومت شدیدتر و تندتر باشد زیاد است و حتما رژیم این ترس را دارد. اما واقعه خرم آباد واقعه 
اى است براى خودش! بنظر من اینها در گزارششان خواستند دست پیش بگیرند. چون اتفاقى افتاده است که از نظر مقررات داخلى 
خودشان و مقررات بازى بین خودشان بسیار اتفاق چشم گیر و زمختى است. یک عده رفتند یک جا یک گردهمایى بگذارند. آن شهر را 
جناح راست کال قرق کرده و زده و بعد مردم آمده اند و جناح راست را زده اند. این اتفاق خیلى مهم است. اینها در رابطه با خود اتفاق 
مسئله و مشکل دارند، اینکه عاقبت چه میشود؟ اینکه قوه قضائیه و یا هیئت بازرسى و مأمور آن احکام این چنین تندى علیه تحکیم 
وحدت وعلیه دوم خردادیها میدهد، طبیعى است. اینکه مجلس هم برود احکام مقابلى را علیه آنها بگذارد هم طبیعى است. من تصور 
نمیکنم صرف اینکه بازرسى کشور این را گفته یا صرف اینکه قوه قضائیه این را گفته است منعى اش این است که طرف دو خرداد در 

مسئله خرم آباد دست را باخته است و حاال حتما کارش به زندان مى کشد. باید دید تناسب قواى وسیعتر اینها با هم چگونه است. 

رادیو انترناسیونال: شما به چند مسئله اشاره کردید که دوست داشتم در مورد اینها ازشما سئوال کنم. یکى مسئله جنبش دانشجویى 
است. خود جمهوى اسالمى به آن اشاره میکند. جنتى در خطبه هاى نماز جمعه گفته " دشمن سعى میکند که از طریق دانشجویان حمله 

کند." شما نقش جنبش دانشجویى را در جنبش اعتراضى که مردم االن علیه جمهورى اسالمى دارند چگونه میبینید ؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم در کشورهاى عقب مانده و کال در خیلى از کشورها روشنفکران و دانشجویان و اقشارى که جامعه در 
شرایط عادى با یک چشم باال به آنها نگاه میکند، در شرایط سیاسى فعال میشوند. براى اینکه حس میکنند که ضربه خوردنشان سخت 
تر است. اگر کشاورزان یک جایى اعتراض کنند و یا کارگران کارخانه ها اعتراض کنند فورى سپاه را میفرستند و شلیک میکنند و کشته 
بجا میگذارند. دانشجو در فرهنگ ملى چشم و چراغ مردم است که قرار است بعدا جامعه را بچرخاند. درنتیجه در این کشورها همیشه 
جنبش دانشجویى و اعتراض دانشجوئى شروع تحوالت ضد استبدادى و سیاسى است و دانشجویان از یک شهامت سیاسى برخوردارند 
که بقیه اقشار در همان لحظه به راحتى به آن نمیرسند، چون فکر میکنند که زدن و کشتن دانشجو از زدن و کشتن اقشار محروم مردم و 
غیره کار دشوارترى است. در نتیجه دانشجویان همیشه فعالترند. بخصوص که از نظر سیاسى مسائل را بیشتر تعقیب میکنند و احتماال 
امکانات فکرى و حتى امکانات مادیشان به آنها اجازه میدهد که حرکتهاى اعتراضى بکنند. جنبش کارگرى حرکت اعتصابیش به شدت 
به وضع معاش کارگران گره خورده است. چهار روز در اعتصاب باشند، حقوق شان لغو بشود دچار فشار میشوند. اما دانشجو براى 
اعتراض دست بازترى دارد. براى اینکه دانشگاه به دالیل مختلف مرکز اعتراض قرار میگیرد ودانشجویان آن قشرى مى شوند که مى 
افتند لبه هاى اول اعتراض و دریچه را باز میکنند تا بعد همه مردم به حکومت هجوم مى آورند. به این معنى این اتفاقى است که در 
ایران دارد مى افتد. اینکه دانشجویان در این لحظه با دفتر تحکیم وحدت و یا با جریان طبرزدى و یا با بخشهاى دیگر تداعى شدند 
اصال مایه تعجب نیست. براى اینکه به هرحال جامعه در نقطه شروع از امکاناتى که وجود دارد استفاده میکند. توده وسیع دانشجوى 
معترض به نظر من کوچکترین عالقه اى نه به خاتمى دارند نه به خامنه اى و نه به جناحهاى مختلف دوم خرداد دارند. و به نظر من 
دنباله اعتراض دانشجویى را ما بصورت شکل گیرى مجدد سازمانهاى دانشجویى کمونیست خواهیم دید. سازمانهاى دانشجویى که 
مثل بخش اعظم جنبشهاى دانشجویى جهان عمیقا چپگرا هستند. من فکر میکنم این مقدماتى است به شکل حکومت استبدادى. در 
یک حکومت استبدادى اعتراضات دانشجویى در قالبها و ظرفهاى مجاز شروع میشود ولى دیگر آنجا باقى نمى ماند من فکر میکنم که 

آخر سال تحصیلى امسال ممکن است در حرکتهاى اعتراضى دانشجویان کمونیست دست باال را داشته باشند. 

رادیو انترناسیونال: شما راجع به تمام کشورهاى به اصطالح در شرایط مشابه ایران صحبت کرد ید و جنبش دانشجویى. ولى در ایران 
یک ویژگى خاص هم هست جوانان بطور عموم چه دانشجو چه دانش اموز و چه بیکار یا کارگر در این جنبش اعتراضى به شدت 
فعال هستند. خواسته هاى خیلى صریح و مشخصى را بیا ن میکنند رابطه این جنبش کال جوانان اگر بشود اسمش گذاشت با جنبش 

دانشجویى چى میبنید نقش جنبش جوانان در جنبش اعتراضى چیست؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم مقوله جوانان دارد در ایران چهار چوب کلى سرنوشت جمهورى اسالمى را تعیین میکند. ببینید این 
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یک حکومتى است که بیست چند سال پیش سر کار آمده است. یک حکومت استبدادى، مذهبى و ارتجاعى که روى خون بنا شده 
است، روى بیحقوقى انسانها بنا شده است، حکوتى است فوق العاده واپس گرا، ضد حتى آسایش و و خوشبختى انسانها، ضد شادى 
انسانها. حاال سال را بیاورید. سال 2001 است جوانان هیجده، نوزده و بیست ساله دارند میبنند که در دنیا چه اتفاقى مى افتد. دنیایى 
که در ان واحد از گوشه و کنارش دارند با هم تماس میگیرند.این دنیاى رسانه هاست. دنیاى ماهواره هاست. دنیاى شبکه اینترنت 
است. دنیاى انفجار عظیم اطالعاتى و ارتباطاتى است که در سالهاى اخیر اتفاق افتاده است و در یک چنین دنیایى نگه داشتن حکومت 
اسالمى در یک کشور شصت، هفتاد میلیونى که همیشه فرهنگ روبه غربى داشته. از نظر فکرى و فرهنگى در بخش اعظم تاریخ 
خودش جامعه بازى بوده، غیر ممکن است که شما جمهورى اسالمى را بیاورید تحویل نسلى بدهید که چشم باز میکند به قرن 21 و 
بگوید آن را میخواهید؟ میگوید نه نمیخواهم. چرا باید در صورتى که جوان فرانسوى ، جوان ایتالیایى، جوان انگلیسى، جوان آمریکایى 
دارد یک دنیاى دیگر را تجربه میکند جوان ایرانى باید در این لحظه از تاریخ بشریت مشغول این باشد که آیا باید گردن مردم را بزنند، 
سنگسارشان بکنند، اجازه دارد موزیک گوش بدهد، اجازه دارد با جنس مخالفش معاشرت بکند، آیا به خاطر جنسیتشان حقوق برابرى 
با هم دارند یا نه، آیا میتواند عقاید داشته باشد و یا روزنامه بخواند یا نه، یا سفر بکند یا هرچیز دیگرى. اینها در جهان امروز حقوق 
پیش پا افتاده اى است. درست است که در خیلى جاها نقض میشود. جاهاى که نقض میشود میگوییم دیکتاتوریهاى ارتجاعى است و 
مردم جهان میدانند که باید عوض بشود. در نتیجه جمهورى اسالمى صورت مسئله اش این است که بدرد این نسل نمیخورد ربطى به 
این نسل ندارد. نسل ما وقتى که با جمهورى اسالمى روبه رو شد در یک نبرد با جمهورى اسالمى روبه رو شد. به ما حمله کردند و 
سرکوب کردند. کشتار کردند، ما عقب نشستیم. ما جوانان آن دوره بودیم دیگر! آن دوره اینها در یک نبرد خونین توانستند نسل ما را 
عقب بنشانند و مبارزه هم تازه هیچ وقت قطع نشد و جنبش کمونیستى فعالیت خودش را انجام داد و آرایشهاى تازه و پیشرویهایى 
جدید در قلمروهاى مختلف داشتیم. این نسلى که در این سیستم چشم گشود و االن توده وسیع اش بصورت جوانان با جمهورى 
اسالمى روبرو هستند هیچ چیز از خمینى یادش نیست. چیزى از انقالب پنجاه و هفت یادش نیست. چیزى از تمام آن جبهه ملى و 
شاه و بختیار یادش نیست. اگر هم میخواند در تاریخ میخواند. او به زندگى خودش نگاه میکند، یک ادم بیسن ساله یا هیجده ساله در 
اول قرن بیست و یک خوب چه گناهى کرده که به قید قرعه در جمهورى اسالمى بدنیا آمده است. این آدم میتوانست هر جاى دیگر 
دنیا باشد و سرنوشت دیگرى داشته باشد. و امروز آن سرنوشت را میخواهند. این کره ارض آالن کوچکتر است از این است که شما 
بتوانید یک گوشه اش را دیوار بکشید و در آن برنامه خود را پیاده کنید. دنیا هم دیگر را نگاه میکند. جوان ایرانى بنظر من حکم نهایى 
را میدهد. اگر جمهورى اسالمى باید سرنگون شود یک رکن این باید و قطعیتش این است که جوانان ایران آنرا نمیخواهند. نسلى که 
میخواهد در آن مملکت زندگى کند این حکومت را نمى خواهد. حاال زندگى ان سى میلیون آدم نیروى بیشترى است یا مقاومت یک 
عده آخوند؟ این مقاومت بزودى شکسته میشود و به نظر من جمهورى اسالمى قطعا رفتنى است. این چه تاثیرى رو جنبش دانشجویى 
دارد؟ بنظر من این روى همه چیز تاثیر دارد !حرکت زنان و جوانان در ایران روى همه چیز تاثیر دارد. جنبش دانشجوئى طبیعى است 
که بدلیل رابطه سنى و ماتریالى که نیروى انسانیش همین جوانانى است که صحبتشان را میکنیم، حساس تر است. من فکر میکنم پدیده 
هاى بسیار بزرگى دارد پشت مقوله هاى تحکیم وحدت وجنبش دانشجویى دو خرداد پنهان میشود. غولى که در جنبش دانشجویى 
ایران، من این کلمه را دوست ندارم اما فعال بکار میبرم و بعدا میگویم چرا دوست ندارم، غولى که در دانشگاههاى ایران خوابیده اگر 
بیدار بشود تحکیم وحدت و دو خرداد و خامنه اى و جنتى و ده نمکى را تار و مار میکند. به خاطر اینکه یک نیروى عظیم چند ده 
میلیونى است.همهگى هم دانشجوى ثبت نام کرده نیستند. این فشار جامعه فردا روى جامعه امروز است و روى حکومتى که تازه مال 

دیروز است. فشار فرداست روى دیروز. 

بگذارید چند کلمه بگویم چرا گفتن جنبش دانشجویى درست نیست.چون جنبش دانشجویى یک مقوله صنفى را به ذهن مى آورد. 
اینکه دانشجویان براى مثال نخواهند نمره هایشان فالن جور داده بشود یا چه جور در سلف سرویس دانشگاه غذا داده بشود یا جنبش 

دانشجویى که حتى به سیاست مى پردازد به عنوان حرکت دانشجویى مى پردازد. 

در صورتیکه این جنبش دانشجویى نیست این یکى از آن ظرفهایى ابراز وجود مردم است. تا دانشگاه شلوغ میشود هرکسى از هر رشته 
و فن و جاى شهر پا میشود مى آید مقابل دانشگاه جمع میشود و قضیه را مال خودش میداند. جنبش دانشجویى عمال نوك کوه یخ 
بزرگى است که اعتراض مردم و توده اى است. اعتراضى که االن گفتم بدلیل اینکه براى یک رژیم استبدادى که مدعى است دارد جوانان 
را پرورش میدهد سرکوب دانشگاهها و دانشجو سخت تر است از سرکوب یک عده در یک گوشه دور افتاده کشور که ممکن است 
اعتراض بکند. در نتیجه یک نوع پوشش براى مبارزه وجود دارد و مردم از آن استفاده میکنند. بسرعت جایگاه این مبارزه که وسیع تر 
از دانشگاه است روشن میشود و بنظر من امسال سال تعیین کننده اى در تعیین تکلیف جوانان با حکومت است. که یک گوشه اش 
هم این است.که جنبش دانشجویى به این معنى که االن میگوییم جاى خودش را میدهد به جنبش عظیمى در آن دانشجویان هم در آن 

شرکت میکنند رهبریش با جوانان چپ، با جوانان کمونیست است. 
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رادیو انترناسیونال: شما به این اشاره کردید در آن فرمى که توضیح داده شد که اعتراض جوانان بنظر میرسد که مسئله ایدئولوژى، 
مذهب و اختناق فرهنگى مانعى است که جوانان را به اعتراض کشیده است. آیا شما عامل اصلى در جنبش جوانان را اختناق فرهنگی-  

مذهبى میدانید؟ 

منصور حکمت: اگر این کشور یک کشور مرفهى بود اگر بطور مثال مثل عربستان سعودى سهم نفت را گرفته بودند و به هر آدمى 
سهمش را داده بودند. اگر این کشور یک کشور فقر زده نبود اگر پنجاه درصد مردمش زیر سطح فقر نبودند. ممکن بود بتوانند فرهنگ 

ارتجاعى را بیشتر حفظ کنند. به نظر من مشکل جمهورى اسالمى مخلوتى است از چند واقعیت. 

اول اینکه اقتصاد را نمیتواند پیش ببرد. میشود تصور کرد یک حکومت عقب افتاده، واپسگراى ارتجاعى به دلیل رونق اقتصادى بتواند 
سر پا بماند. جمهورى اسالمى این وضعیت را ندارند. یک حکومت واپسگرا با بحران اقتصادى با یک انقباض اقتصادى است. قیمت 
نفت باال رفته است اما کوچکترین کمکى به این جماعت نمیکند براى اینکه کار وخیم تر از اینها است. در نتیجه اولین فرض در این 
جامعه این است که مردم خوشبخت نیستند. بدبختى را یک نفر میتواند یک روز تحمل کند اما میلیونها نفر نمیتوانند چندین سال آنرا 
تحمل کنند و علیه اش عکس العمل نشان میدهند. در نتیجه اولین فاکتور بدبختى اقتصادى، فشار اقتصادى و نبودن رفاه و آسایشى 

است که بشر امروز میبند و میخواهد. 

این  نمیکند.  قبول  خلفا  حکومت  زمانه  این دوره  در  کسى  است  اینها  فرهنگى  واپسگرایى  مسئله  این  دیگر  رکن  یک  من  بنظر  دوم 
احمقانه است. حتى اگر کسى اعتراض نمیکرد باید کسى به اینها میگفت خره جان این وضعیت نمیتوانید در قرن بیست و یک سر 
کار بمانید، به زودى مى آیند و از رویت رد میشوند! و اینها اصرار عجیبى دارند که چاله را براى خودشان گودتر بکنند و حتما در آن 
وضعیت سر به نیست شوند. باید عقب بنشینند و حکومت اسالمى در انجا دوام نمى آورد. واضح است که رکن بعدى سیاست است. 
مردم میخواهند در سرنوست سیاسى خود دخالت کنند. در تصمیمى گیرى دخالت کنند و از مکانیسمهاى که جهان پیدا کرده و یا باید 
پیدا کند که توده وسیع مردم تو سرنوشت سیاسى خود دخالت کند استفاده کنند. یک حکومت استبدادى را مقابل هفتاد میلیون نفر 
گذاشتند جاى تعججب است که همین مقدار هم سر پا مانده است. جمهورى اسالمى به دالیل اقتصادى، به دالیل سیاسى و به دالیل 

فرهنگى رفتنى است. 

رادیو انترناسیونال: شما در پاسخ به دو سوال قبل اشاره کردید که االن در چهار چوب اختناق تحکیم وحدت و غیره و ذالک بعنوان 
بود.تشکلهاى  خواهیم  جنبش  این  کمونیستى  بروز  شاهد  زودى ما  به  که  کردید  اشاره  ولى  میشوند.  مطرح  دانشجویى  جنبش  بروز 
کمونیستى دانشجو یان و یا جوانان. بروز آن به چه شکلى خواهد بود شعارهاى آن چه خواهد بود و نقش آن در این جنبش چه 

میشود؟ 

منصور حکمت: بروز علنى آن طبعا در یک مقطعى با اعالم موجودیت سازمانهاى دانشجویى که رسما خودشان را کمونیست اعالم 
میکنند یا حتى وابسته به احزاب کمونیستى، خواهد بود. ما در حزب کمونیست کارگرى یک سازمان دانشجویى داریم که حدود شش 
ماه است که تشکیل شده است، عذر میخواهم سازمان جوانان است، به اسم سازمان جوانان کمونیست. براى مثال یک سازمانى که 
میتواند در این شرایط و در سال آینده و در میان جوانان و همینطور در دانشگاه نقش بازى کند، سازمان جوانان کمونیست است. در 
این نباید شک کرد که وقتى یک حکومت دست راستى مذهبى مرتجع دارد به زانو در مى آید و جوانان شروع کرده اند به اعتراض 
کردن طبیعتا در محافل دانشگاهى و دانشجویى تحرك باالئى هست. همین االن بخش وسیعى از این مبارزین خودشان را کمونیست 
میدانند و محافلشان را دارند و کتاب میخوانند و اگر این جناح چپ و کمونیست جوانان االن جلو صحنه نیست براى اینکه امروز 
توازن قوا از نظر امنیتى از نظر قدرتشان براى حفظ خودشان و ضربه نخوردن ان قدرمناسب نیست که سازمان کمونیستى جوانان اعالم 
موجودیت کند، اعالمیه بدهد، متینگ بگذارد، سخنرانى بگذارد. ولى این وضعیت تغییر خواهد کرد به درجه اى که مردم جمهورى 
اسالمى را عقب برانند و به درجه اى که قدرت سرکوب را از او سلب کنند این نهادها هم پا به جلو میدان میگذارند. براى اینکه ما 
کمونیستها همیشه به اندازه "خودى ها" امکانات و توانائى نخواهیم داشت که مستقال تظاهرات بگذاریم چون مستقیما مورد سرکوب 
قرار میگیرد. منتهى این وضعیت عوض خواهد شد تا جمهورى اسالمى به این صورت اقتدارى دارد نهاد هاى جوانان کمونیست قطعا 
یک درجه اى مخفى کارى خواهند داشت به درجه اى فعالیت زیرزمینى خواهد بود ولى این اوضاع دگرگون میشود. قبال در جامعه 
دیدیم که اینطور شده. انقالبات مختلف را دیدیم بحرانهاى سیاسى کشورهاى استبدادى را دیدیم. وضعیتى که االن هست به عنوان 
پیش در آمد یک جنبش عظیم مردمى نگاه میکنم بعنوان مراحل اول جنبش مردمى به نظر من نه فقط احزاب کمونیستى بلکه جوانان 

کمونیست نقش تعیین کننده اى خواهند داشت. 
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این متن پیاده شده مصاحبه با رادیو انترناسیونال است.

مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار دوم) 
سخنرانى در انجمن مارکس لندن

                                                                   ژانویه 2001
 مقدمه

صحبتى که در این دو سمینار داریم راجع به کمونیسم کارگرى است. هدف این جلسه اساسًا این بود که نگرش ما به کمونیسم و 
مارکسیسم و نگرشى که بخصوص در حزب کمونیست کارگرى مبناى این فعالیتها است را یک مقدار باز کنیم. یک لیست بلندى 
از تیترهائى داشتیم و باید آنها را میپوشاندیم که به همه آنها نرسیدیم. در کل اگر بشود خالصه کرد در جلسه قبل میخواستیم راجع 
به جنبه هاى اجتماعى بحث یا پایه هاى کمونیسم کارگرى بمثابه یک پدیده اجتماعى صحبت کنیم و این دفعه به مضامین فکرى 
کمونیسم کارگرى، به نگرشمان به مارکسیسم و به روایتى که ما از مارکسیسم داریم بپردازیم. دفعه پیش آن کار تمام نشد. در 
نتیجه من با اجازه شما خیلى سریع مرورى میکنم به بحثى که تا اآلن کرده ایم و بعد میرویم سراغ دستور این سمینار. سعى میکنم 

جلسه چند ساعته دفعه قبل را در نیمساعت مرور کرده باشیم. بعد میرویم سراغ دستور این مبحث. 

تقسیم عمومى اى که من در این سمینار داشتم این بود که در سمینار اول راجع به این که کمونیسم کارگرى، بمثابه یک پدیده 
عینى- اجتماعى، چیست صحبت بکنم و امروز راجع به اینکه خط مشى کمونیسم کارگرى به چه چیزى فکر میکند، راجع به 
مسائل دنیا چه فکر میکند، چه روایتى از مارکسیسم را بیان میکند، حرف بزنم. به یک معنى مسائل محتوایى تر راجع به مارکسیسم 

چیست، مارکسیسم واقعى بنظر ما چیست، در این جلسه بحث میشود.
 

خالصه اى از بحث سمینار اول

صحبتى که در سمینار قبل کردیم اول از همه این بود که "کمونیسم کارگرى" عبارتى است که ما بجاى کمونیسم بکار میبریم. 
یعنى دقیقًا در همان ظرفیتى که کلمه کمونیسم بکار رفته است - چه توسط جامعه، چه توسط مارکسیستها و چه توسط معتقدین 
مارکسیسم - ما هم کمونیسم کارگرى را در همان ظرفیت بکار میبریم. منظورم این است همان طور که کمونیسم یک جنبش 
اجتماعى است، "کمونیسم کارگرى" هم از نظر ما، تحت این عنوان، یک جنبش اجتماعى است. همان طورى که کمونیسم یک 
جهان نگرى بود، وقتى کسى میگوید کمونیسم. منظورش عالوه بر یک جنبش اجتماعى، یک جهان نگرى و یک سلسله دیدگاهها و 
تحلیلها از جهان و از دنیاى عینى و از نظام اقتصادى- اجتماعى است، کمونیسم کارگرى هم همینطور مجموعه اى از یک دیدگاهها 

و یک جهان نگرى هم هست. 

و باألخره کمونیسم یک جنبش حزبى- سیاسى است. وقتى میگفتیم کمونیستها در این کشور، کمونیستها در آن کشور، یک جنبش 
حزبى- سیاسى معیّن را به ذهن میآورد که حزب کمونیست و گروههاى کمونیستى آن کشور، طبقه کارگر و محافل سوسیالیستى 
و کارگرى و غیره را در بر میگرفت. کمونیسم کارگرى هم در بحث ما دقیقًا این جنبه را هم دارد. در نتیجه سه وجه یک جنبش 
اجتماعى- طبقاتى، یک جنبش حزبى- سیاسى و یک سلسله دیدگاهها و نگرش به جهان، همانطور که در کلمه کمونیسم به ذهن 
میآید، در کمونیسم کارگرى هم همانها منظور نظر است. چرا کلمه کمونیسم کارگرى را بجاى کمونیسم پیشنهاد و استفاده میکنیم؟ 

بحث دفعه پیش مقدارى به این پرداخت و سعى کردیم این را بیشتر باز کنیم. 

نقطه شروع بحث "کمونیسم کارگرى" براى ما چه بود؟ جلسه پیش گفتم که این بحث از یک سلسله مشاهدات اولیه اى شروع 
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میشود، چه از نظر تاریخى از یک سلسله مشاهدات شروع میشود و چه از نظر تحلیلى. وقتى آدم در ذهن خودش فکر میکند، 
بحث کمونیسم کارگرى قرار است از یک نقطه عزیمت و یک مشاهدات اولیه اى شروع شود. و اینها را برایتان شمردم. اول اینکه 
کمونیستها، یا کمونیسم زمان ما، یک جریان بى قدرت و بى نفوذى است و این براى هر کسى که کمونیسم اندیشه اوست و فکر 
میکند دارد بعنوان کمونیست فعالیت میکند، اولین سؤال را به ذهن میآورد که چرا کمونیسم در جهان ما یک جریان بى نفوذ و 
حاشیه اى است؟ منظورم از بى نفوذ بودن این نیست که هیچ جائى در قدرت نیست. چون همه ما میدانیم کمونیستهاى نوع شوروى 
در بلغارستان، در چکسلواکى، در مجارستان و روسیه سر کار بودند. آن کمونیسمى که بخش بسیار عظیمى از مارکسیستهاى جهان 
به آن معتقد بودند کمونیسم اردوگاه شوروى یا چین نبود، در نتیجه سؤال واقعى که جلوى خیلى از مارکسیستها بود این بود که ما 
چکاره ایم وکجاى دنیا دست ما است و چه تأثیرى داریم در زندگى و حیات مردم زمان خودمان میگذاریم؟ و وقتى نگاه میکردى 
جنبشهاى کمونیستى معموالً جنبشهاى خیلى حاشیه اى و بى نفوذى بودند. نه فقط در دولت نبودند، در ساختارهاى سیاسى این 
کشورها کم تأثیر بودند. نفوذى روى جنبشهاى اعتراضى نداشتند به آن صورت، و در مجموع دستشان بجائى بند نبود. این اولین 
مشاهده است که یک کمونیست را به فکر وادار میکند که قضیه چیست؟ کمونیسمى که هدفش تغییر جهان و قرار دادن آن از 

قاعده اش بر زمین و از بین بردن وارونگى آن است در هیچ کشورى کاره اى نیست. 

مشاهده دومى که از نظر فکرى شروع بحث کمونیسم کارگرى است مشاهده اى است بین تناقض و تفاوت و شکاف بین ایده آلهاى 
کمونیسم با آن واقعیاتى که کمونیسم واقعًا موجود زمان شما نمایندگى میکند. دفعه پیش آنها را شمردیم. یک جنبش آزادیخواهانه 
است. در صورتى که کشورهائى که به خودشان میگفتند "کشورهاى سوسیالیستى" و احزاب کمونیستى در آن سر کار بودند، 
کشورهاى آزادى نبودند. کمونیسم یک جنبش آزادى و رهائى اخالقى و فرهنگى است، در صورتى که جنبشهاى کمونیستى یکى 
از مقیدترین، اخالقى ترین و به یک معنى محدودنگرترین جنبشهاى اجتماعى کشور خودشان بودند. کمونیستها آن جناح باصطالح 
روشنفکر و آزاد اندیش خیلى از کشورها نبودند، بخصوص در جهان سوم. ولى در همین اروپا هم جنبش کمونیستى مدتها بود 
که پرچمدار عقاید آوانگارد و اندیشه هاى نو نیست. حتى یک جاهائى میبینیم بشدت از سنت دفاع میکند. در شرق که بخصوص 

از سنت دفاع میکند. حتى در مقابل نو گرائى خیلى جاها مقاومت میکند. 
به هر حال شکاف بین ایده آلهاى انسانى مارکسیسم. کمونیستها قاعدتًا مخالف مجازات اعدام هستند ولى خیلى از جوامع باصطالح 
کمونیستى، قوانین جزائى آنها بسیار سختگیرانه تر از یک کشور لیبرالى متعارف در اروپاى غربى است. چرا اینطورى است؟ به هر 
حال اگر کسى که به این مسأله فکر میکند و کمونیسم را از مارکس، از مانیفست و کاپیتال و ایدئولوژى آلمانى بگیرد و بحثهائى 
که اینها در مقابل دیدگاههاى مختلف زمان خودشان مطرح کردند، وقتى با واقعیت کمونیسم بیست سال پیش، پانزده سال پیش 
روبرو میشد، میدید که این آن چیزى نیست که راجع به آن خوانده و این آن چیزى نیست که آنطور راجع به آن فکر میکرده. بنظر 

میآید که کمونیسم اساسًا آن آرمانها و آن ایده آلها را دنبال نمیکند. 

یک تعریف دیگر کمونیسم قاعدتًا این است که جنبش طبقه کارگر است. جنبشى است طبقاتى و جنبش طبقه کارگر است. باز 
مشاهده یک کمونیست در سال 1973 تا 1975، وقتى که الاقل پایه هاى این بحث را در چهارچوب کمونیسم ایران میبینید، فکر 
میکنم مشاهده طبیعى کمونیسم در بیست سال پیش این است که طبقه کارگر تحت تأثیر این کمونیسم نیست و حتى رابطه دقیقًا 
نزدیکى با آن ندارد. درست است براى مثال حزب کمونیست فرانسه در یک اتحادیه هائى نفوذ دارد، یا حزب کمونیست بریتانیا 
در شاخه اى از بعضى از اتحادیه ها نفوذ دارد. در اتحادیه معدنچیها ممکن است دو تا کمونیست هم رفته باشند در رأس آن، که 
یک کمونیست بود، "اسکارگیل" لیبر پارتى است بطور مثال بود. یا جنبش کمونیستى ایتالیا که در کارگرها نفوذ دارد. ولى جنبش 
کارگرى در همه این کشورها تحت تأثیر جنبش اتحادیه اى است که اساسًا سرش به "لیبریسم" و سوسیال دمکراسى این کشورها 
بند است. در کشورهاى خارج از اروپا یا در آمریکا که کمونیسم آن بطور مشخص هیچ نفوذى در جنبش طبقه ندارد. در کشورهاى 
جهان سوم به همین ترتیب. کمونیسم اساسًا جنبشى است بیرون طبقه. حتى آنجایى که مثل آمریکاى التین یا در خاورمیانه فعال 
و  کارگر  طبقه  جنبش  با  جدى  رابطه  و  است  ناراضى  تحصیلکرده هاى  و  روشنفکرها  جنبش  است.  روشنفکرها  جنبش  است، 
اعتراضات کارگرى ندارد. اینهم یک مشاهده دیگر است، که آدمها را باید بفرستند دنبال اینکه چرا اینطور است؟ یک مسأله دیگر 

کارآکتر عمومى وجنات کمونیسم زمان ما است، کمونیسم رادیکال زمان ما است که آدم را بفکر میاندارد.
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وقتى میگویم "زمان ما"، بحث را برگردانیم به پانزده سال پیش. چون خیلى چیزها طى پانزده سال گذشته عوض شده است. من 
دارم این بحثها را از ریشه خودشان دنبال میکنم. در واقع این سمینار سمینارى است راجع به کمونیسم کارگرى، آنطورى که پیدا 
شد. بنظر من پانزده- شانزده سال، بیست سال پیش را باید جلوى چشم خودتان بگذارید. به وضع کمونیستهاى اآلن میتوانیم 
برسیم، این وضع با آن هم - که آن موقع بود - خیلى فرق دارد. قویتر نشده ایم، ولى اوضاع بسیار متفاوت است. آن موقع جنبشهاى 

کمونیستى زیادى بودند و احزاب و سازمانهاى زیادى بودند، ولى اینهائى که میگویم مشخصات اغلب آنها بود.

یک نکته دیگر اینکه کمونیستها شبیه این "مونیستها" و "ساینتولژى" و "هارى کریشنا" شده بودند. یعنى یک عده آدم مهجور که 
مردم را به یک سعادت دورى در آینده و به یک جامعه عجیبى دعوت میکنند، ولى بیشتر یک دعوت پیامبرگونه از حاشیه جامعه 
است. آنهایى که در فرودگاه رِنگ میگیرند و از شما میخواهند که به آنها کمک مالى بکنید. در حالیکه احزاب سیاسى کشورهاى 
مختلف دارند سر انتخابات و اعتصابات و غیره با هم پلمیک میکنند و بحث میکنند و در نهادهاى توده اى دخالت میکنند، جنبش 
کمونیستى یک جنبش فرقه اى، به نظر شبیه فرقه هاى مذهبى حاشیه اى است، که دارد ملت را دعوت میکند به یک کار جدیدى، 
حتى به یک نوع زندگى جدیدى. ظاهراً کمونیست که ُشدید باید بروید در این فرقه. به خیلى از جوانهاى دهه 60- 70 که نگاه 
بکنید کمونیست شدن آنها بمعنى بیرون رفتن آنها از فعالیت اجتماعى و زندگى اجتماعى و وارد شدن به یک فرقه هاى رفاقت 
متقابل و با یک اخالقیات داخلى و با یک سلسله مراتبهاى داخلى و با یک فرهنگ داخلى است. جنبش کمونیستى که مشاهده 
میکنید شبیه آن تبیینى که مارکس در مانیفست میدهد یا شبیه کمونیستهاى زمان مارکس نیست، که یک عده آدم اجتماعى مشغول 

اعتراض به استبداد و سلطنت و علیه مالکیت و غیره اند، بلکه شبیه یک فرقه هاى مهجور مذهبى در حاشیه جامعه هستند. 

حتى جاهائى مثل ایران اگر کمونیستها را میخواهید مشاهده بکنید میروید در مشى چریکى و در سازمانهاى چریکى زیر زمینى پیدا 
میکنید. که خصوصیات آنها هم بعنوان یک پدیده اجتماعى بشدت مهجور و غیر عقالئى است،.کسانى که سیانور گذاشته اند زیر 
دندانشان، بمب میگذارند، مسلسل دست گرفته اند و در خانه هاى تیمى زندگى میکنند. شما هیچ ربط مستقیمى بین این پدیده یا 
جنبشهاى دهقانى فالن کشور آمریکاى التین نمیبینید، که از کوه دارند میآیند به شهر که محاصره اش کنند. ربطى بین این پدیده ها 
با کمونیسم کارگر صنعتى غرب نمی بینید. کمونیسمى که قرار بود بر مبناى مباحثاتى که در مانیفست کمونیست هست، یا در نقد 
مارکس و انگلس به جهان معاصر هست، یک جنبش اجتماعى عظیم باشد با یک برنامه اجتماعى براى تحول اقتصادى جامعه و 

پرچمدار تغییر جامعه براى همه اقشار محروم، و غیره، این را نمیبینید. 

میبینید یک عده گروههاى کوچکى هستند که دارند به اَشکال رادیکال و غیر قابل تقلیدى فعالیت میکنند، 99درصد مردم نمیتوانند 
به رنگ آنها در بیایند و نمیتوانند آن کار را تکرار کنند. گفتم، چه سازمانهاى چریکى شهرى، چه سازمانهاى چریکى روستایى، چه 
سازمانهاى تروتسکیستى و ِشبه تروتسکیستى غربى که بیشتر شبیه فرقه هاى مذهبى که نابودى جهان را وعده میدهند، میگویند در 
 main این هزاره آخر، دنیا خواهد ترکید. بیشتر رنگ سکتهاى مذهبى اقلیت را به خودشان گرفته اند. نه حتى فرقه هاى مذهبى
stream  و بستر رسمى مذاهب. حتى شبیه مسیحیت نیست. حتى شبیه یک جریان اصلى جنبش اسالمى نیست که در بین مردم 
کار میکند. و براى مثال جنبش اسالمى را در فلسطین نگاه بکنید چکار میکند؛ مطب میگذارد، کلینیک درست میکند، با مردم و 
جوانان کار میکند. جنبش کمونیستى اصًال شبیه اینها هم نیست. شبیه فرقه هاى مهجور مذهبى است که معموالً یک عقاید عجیب 
و غریبى را دارند تبلیغ میکنند، و یک هشدارهاى عجیب و غریبى به جامعه میدهند و منتظرند همین پس فردا یک چیزى، یک 
انفجارى در جهان صورت بگیرد. مثل کسانى که میگویند قرار است از ُکرات دیگر بیایند و ما را با خودشان ببرند. تقریبًا این 
کمونیسم رادیکال بیست سال پیش است. اگر شما نخواهید با طیف طرفدار روس (که جریان اجتماعى معیّنى است و دارد کارش 
را میکند) تداعى بشوید و بروید در سازمانهاى رادیکال کمونیستى، آن کمونیست یک پدیده مهجور و فرقه اى و حاشیه اى است. 

و باألخره یک رگه اى همیشه در کمونیسم بود که آدم فکر میکرد این همه جهان را به یک چشم نگاه میکند، خواهان ترقى جهان 
است، و میخواهد همه انسانها را به یک سرى ایده آلهاى جهانشمول و یونیورسال برساند. کمونیسم جهانى است. و شما میدیدید 
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که جنبشهاى کمونیستى بشدت کشورى و ملى و حتى بار آمده در فرهنگ خودى هستند. هر کدام از شما با گروههاى چپ قبل 
از سال 1357 سر و کار داشته باشید، میبینید اینها بشدت تحت تأثیر فرهنگ و سنن خلق یا ملت خودشان هستند. حتى اگر شما 
همینجا به کتابفروشى SWP  [حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا] بروید و بگویید من یک کتاب راجع به جهان میخواهم، ندارد. 
ولى راجع به تک تک شخصیتهاى جنبش کارگرى انگلیس کتاب هست و بیوگرافى هست. بگویید من میخواهم راجع به تاریخ 
کمونیسم در صحنه بین المللى چیزى بخوانم، کتابفروشى SWP اینجا چیزى ندارد، یک جریان انگلستانى است. شما بروید در 
SWP یا صفحه اول "مورنینگ استار" نشریه حزب کمونیست بریتانیا را نگاه کنید، ببینید مردم دارند راجع به چه چیزى صحبت 

میکنند. براى خودشان و در کار خودشان هستند و آن هم در همان محدوده کوچکى که با اعضاء خودشان تشکیل داده اند.
 

به هر حال آن خصلتهاى جهانى و جهانشمول کمونیسم به خصلتهایى کوچک و ُخرد تبدیل شده. و کمونیستها خیلى جاها بیشتر 
طرفدار جلوتر نرفتن، یاد نگرفتن از فرهنگهاى دیگر، تقدیس فرهنگ خلق و ملت خود و حتى یک دفاع زمخت ناسیونالیستى از 
وضع موجود هستند، تا اینکه طرفدار زیر و رو کردن جهانى جهان باشند. یعنى شما میتوانید انتظار داشته باشید کمونیست ژاپنى 
در ژاپن به فرهنگ کهن ژاپن سمپاتى داشته باشد. همانطور که کمونیست ایرانى در ایران به فرهنگ کهنه ایرانى سمپاتى داشت. 
و شما اگر بیست سال پیش جلوى آن چپ دهان باز میکردید و میخواستید کلمه اى علیه فرهنگ عقب مانده آن مملکت بگویید، 

یک چک از مسلمانها میخوردید، یک چک هم از چپها. 

به هر حال اولین چیزى که از کمونیسم این زمان، کمونیسم بیست سال پیش متوجه میشوید، شباهتى به کمونیسمى که با پیدایش 
کارگر صنعتى در غرب پدیدار میشود، نماینده تحول انقالبى جهان است، میخواهد تولید اجتماعى را دگرگون کند، طورى که قرار 
است بارآورى و کارآئى تولیدى بشر صدها برابر بشود و قرار است همه عقاید کهنه و همه آراء طبقات حاکم را از پنجره بیرون 
بیاندازد، ندارد. بیشتر شبیه جناحهاى رادیکال جنبش ناسیونالیستى، جناح افراطى جنبش مذهبى، بچه هاى خوب فالن دانشگاه و 

آدمهاى اخموتر کوچه بود. این بیشتر کارآکتر کمونیسم زمان شما است تا جنبش جهانى طبقه کارگر صنعتى مدرن. 

پس جوابى که باید به این داد چیست؟ ناتوانى کمونیسم؟ عدم شباهت آن به عقاید انسانى و آزادیبخش مارکسیسم؟ عدم ارتباط آن 
با طبقه کارگر، بى تأثیرى آن در صحنه سیاست و اجتماع و عقب ماندگى فرهنگى و فکرى و اخالقى و غیره؟ از خودتان بپرسید 
چرا اینطور است؟ چرا اینطور است؟ و بعد دنبال راه حلش میگردید. تا آن روزى که این بحثها مطرح شد، اولین حرفى که کف 
دست ما میگذاشتند مقوله "رویزیونیسم" بود. میگفتند مارکسیسم مورد تجدید نظر قرار گرفته است. اگر مارکسیسم آنطورى نیست 
که باید باشد، اگر در روسیه شکست خورد، اگر در چین شکست خورد، اگر در آلمان شکست خورد، اگر در انگلستان کاره اى 
نیست، اگر طبقه کارگر را همراه خودش ندارد، اگر احزاب قوى ندارد، بخاطر این است که "رویزیونیسم" و تجدید نظر طلبى بر 
کمونیسم غالب شده است. در نتیجه اولین تبیینى که بعنوان کشف علت این وضعیت اولیه نا مطلوب به شما میدهند، رویزیونیسم 
است. یعنى یک عقاید درستى هست، اما در این عقاید تجدید نظر شده. کمونیسم از نظر عقیدتى دگرگون شده، دیگر آن حرفها را 
نمیزند و آن احکام را دنبال نمیکند و غیره. این هم یک فرمولى است براى خودش. بیشتر ما در سنت ضد رویزیونیستى، کمونیست 
شدیم. یعنى همه ما گفتیم که چین و شوروى رویزیونیست هستند، یا تروتسکى رویزیونیست است. و همه ما وقتى که خواستیم 
کمونیسم خودمان را از گرایشات اصلى کمونیسم زمان خودمان تفکیک کنیم، از رویزیونیسم یا تجدید نظر طلبى بعنوان قالبى که 
خودمان را جدا میکنیم، صحبت کردیم. در نتیجه رویزیونیسم یعنى این که ما کسانى هستیم که تجدید نظر نمیکنیم، ما رویزیونیسم 
نیستیم، ما مارکسیسم را آنطورى که خودشان گفتند قبول داریم، این میشود مبناى کمونیسم واقعى. و در نتیجه شکستها بر میگردد 
به اینکه این عقاید تجدید نظر شده، کار نکرده. بطور مثال "تجربه شوروى" بخاطر یک نوع رویزیونیسم شکست میخورد. یا 
در اروپاى غربى بخاطر رویزیونیسم است که احزاب کمونیست طبقه کارگر را به یک سازش طبقاتى عظیم با طبقه حاکمه فرا 

میخوانند. و کارگرها مستقًال در صحنه نیستند و غیره. 

اولین تفاوت اجتماعى بحث کمونیسم کارگرى
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رویزیونیسم اولین نکته اى است که بیان میشود و اگر نگاه کنید "رویزیونیسم" یک مقوله مذهبى است. تجدید نظر در یک سلسله 
درسها و احکام صادر شده قبلى بعنوان گناه. گناه تجدید نظر کردن در یک سرى احکام قبلى، یک تبیین مذهبى است. عجیب 
هم نیست که آدمها بطور کلى وقتى به آرمانهاى بزرگى معتقد میشوند و کتابهائى را قبول میکنند، وقتى با ناکامى روبرو شوند، 
کار کسانى را که غلط میدانند به عدول از آن اصول و از آن ایده آلها متهم بکنند. در نتیجه پیدا کردن مقو له رویزیونیسم بعنوان 
علت و علل این ناتوانیها و کمبودها در تاریخ بشر اصًال کم سابقه نیست. همه مذاهب رویزیونیستهاى خودشان را دارند. یکى به 
دیگرى میگوید خوارج، سنى شیعه را رویزیونیست میداند، کلیساهاى مختلف مسیحیت هستند که همدیگر را رویزیونیست میداند. 
جالب است که وقتى براى مثال حتى وقتى کسى مثل لنین دارد با کسى بحث میکند به او میگوید مرتد. کائوتسکى مرتد! مارکس 
نمیتوانست به کسى بگوید مرتد. چون معلوم نبود آن طرف از چه عدول کرده است. ولى بمجرد اینکه اولین نفر بعنوان پیغمبر 

تعریف میشود و بقیه امت او محسوب میشوند آنوقت دیگر اشکال کار در عدول از عقاید پاك و صاف اولیه آن پیغمبر است. 

به هر حال اولین تبیین چرائى شکست کمونیسم و ناتوانى کمونیسم یک تبیین ضد رویزیونیستى است که این سمبل و پرچم اصلى 
چپ رادیکال بود. چپ، ضد رویزیونیست بود و تا یکى طرفدار شوروى بود به او میگفتیم رویزیونیست! و در برنامه مان میگفتیم 

رویزیونیسم روسى و چینى و غیره و از آن زاویه تبیین میکردیم. 

کسانى در تاریخ به  یک تبیین دیگر، جستجو کردن توطئه و یک ذهن توطئه گرانه داشتن در تبیین این شکستها است. معموالً 
ما خیانت کرده اند که به این روز در آمده ایم. استالین یک جائى خیانت میکند، بعد خروشچف یک جائى خیانت میکند، بعد 
لیوشائوچى و لین پیائو یک جاهائى خیانت میکنند، بعد تروتسکى خیانت میکند. زینوویف و کامنف و بوخارین یک جاهائى 
خیانت میکنند.. این دقیقًا همان مکتب است، همان دیدگاه است. با این تفاوت که اگر تجدید نظر طلبى دارد از عدول کردن از 
ایده ها حرف میزند، این یکى شخص زنده را هم به میان میآورد؛ "اگر ما شکست خوردیم براى این است که یک نفر، یک جائى 

به این جنبش خیانت کرد"! و تبیین "توطئه آمیز دیدن کمونیسم" هم یک توضیح دیگرى است که به ما دادند.
 

سخنرانى مخفى خروشچف در کنگره حزب کمونیست شوروى سال 1954 که فکر کنم CIA تکست آن را چاپ کرد که گفت 
استالین اشتباهات اساسى کرده، این هم توضیحى دیگرى است که به ما دادند. شروع خیانت خطى است که باصطالح باعث 
میشود فدایى ها از حزب توده جدا شوند. اینکه فدائى با حزب توده نرفت بخاطر اینکه خروشچف از استالین جدا شد. براى فدائى 
استالین خیانت نکرده، خروشچف خیانت کرده. یک پله آنطرف تر استالین خیانت کرده. یک کسان دیگرى را داریم که از سر آن 
خیانت دیگر راه خودشان را سوا کردند. به هر حال تبیین شخصى دیدن پروسه هاى تاریخى، این که "یک کسانى خیانت کردند 

که کمونیسم به حاشیه رانده شد"، این هم یک تبیین دیگرى است که داشته ایم. 

یک نگاه دیگر به قضیه که بخصوص در روشنفکران لیبرال، آدمهاى انتلکتوئل و کسانى که ظاهراً از تاریخ خیلى درس میگیرند 
باب است، این است که "زود بود"! انقالب روسیه زود بود، دست بردن کمونیستها به قدرت زود بود و کًال جامعه آمادگى پذیرش 
عقاید کمونیستى را هنوز پیدا نکرده و یا نکرده بود! شاید اآلن هم بحث کنید یک عده بگویند هنوز هم آمادگى پیدا نکرده است. 
همیشه یک کسانى را پیدا میکنید که بگویند کمونیست درست است، ایده آلهایش هم درست است، علت اینکه در شوروى، چین 
یا آمریکاى التین و یا هر جائى شکست میخورد این است که جامعه از نظر تولیدى و اقتصادى و اجتماعى به اندازه کافى رشد 
نکرده است که این عقاید نوع صنعتى و مدرن و غیره در آنجا محلى از اِعراب داشته باشد و معلوم است که عقاید پیشرو کمونیستى 

در شوروى عقب مانده شکست میخورد و به عکس خودش تبدیل میشود!
 

یک شاخه اى از توضیح، یکى از آن جوابهائى که به این سؤالهاى اولیه ما میدهند این است که کمونیسم وقتش فرا نرسیده بود. 
شاید اآلن هم بحث کنید یک عده میگویند اآلن هم نرسیده است. ولى تبیین تاریخى از این که چرا در شوروى و چین و بخشى 
از اروپا شکست خورد و در اروپاى غربى به جائى نمیرسد، این است که "زود است"، "شرایط آماده نیست"، "نیروهاى مولده به 

اندازه کافى رشد نکرده" و غیره.
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اینها بنظر من جواب نشد. یعنى اینها به سؤال ما جواب نمیدهد. هیچکدام از این تبیین ها علت وضعیت کمونیسم امروز را نه اینکه 
توضیح نمیدهد بلکه خودش نشان دهنده ذهنیتى است که کمونیسم امروز دارد. یعنى ریشه یابى مذهبى- اخالقى در شکستهاى 
خودش، نشان دهنده خود همان پدیده است، بخشى از همان عوارض تغییر ریل کمونیسم است. اگر کمونیسم کمونیسم نیست، 
بازیابى- ریشه یابى بدبختى هایش هم همین از آب بیرون میآید که برود یک کسانى را، با یک ارتدادهائى، در تاریخ خودش پیدا 
کند. بنابراین جدال یک کمونیست مؤمن در زندگى این میشود که مدام دارد در نفس خودش جهاد اکبر میکند. با یک سلسله 
عقاید غلط، با یک سلسله پیامبرهاى سقوط کرده و با یک سلسله امامهاى از تخت افتاده دارد مرزبندى میکند. تا دیروز میتوانست 
مرزبندى خود را تا کنگره 20 و 22 حزب کمونیست شوروى برساند، امروز اگر شما خیلى با او حرف بزنید حاضر است تا سال 
1936 هم با شما بیاید. و اگر بیشتر با او صحبت کنید تا 1924 هم با شما میآید. به یک معنى پیدا کردن محل ارتداد، محل خیانت 
در تاریخ کمونیسم میشود زندگى کسانى که ضد رویزیونست هستند و میخواهند رادیکال بمانند و تعداد زیادى از احزاب سیاسى 
هستند که سر این عددها با هم اختالف دارند. شما میگویید شروع شکست را چه سالى میبینید؟ میگوید 1926، طرف مقابل 

میگوید ما 1924 میبینیم، یکى میگوید من معتقدم اصًال از 1917 نباید دست بقدرت میبردند.
 

میخواهم بگویم این دو راهى هائى که گویا به دلیل یک "غفلت ناگهانى ما"، یا "زیر سؤال بردن یک اندیشه معیّن" و یا جلوى 
صف آمدن "یک آدم ناباب" بود که زندگى کمونیسم و طبقه کارگر جهانى به این وضعیت در آمده، این نقطه عطفها تعریف کننده 
هویت گروههاى سیاسى مختلف شده است. یکى "بوردیگیست" است، یکى "کاستریست" است، یکى "گرامشیست" است، یکى 
"تیتویست" است. هر کدام دارند به نحوى روى یک نقطه انگشت میگذارند و میگویند تا آنجا ما با هم آمدیم، ازاینجا راه من سوا 

میشود بخاطر اینکه شماها به ارتداد چرخیدید!
 

ما این را رد میکنیم. قبل از هر چیز بخاطر این که بنظر ما تبیین مذهبى جوابگو نیست. پدیده اجتماعى را باید اجتماعى توضیح 
داد. همه ما میگوییم جنبش کمونیستى، جنبش اجتماعى طبقه کارگر است براى رهائى. بعد سؤالى که پیش میآید این است که، 
باشد! چرا بعد از عدول بعضى از این عقیده، جنبش مربوطه دیگر عقاید سابقش را دنبال نکرد؟ چه پروسه اى باعث میشود جنبش 
کمونیستى آن چیزى نباشد که بود، یا میبایست باشد؟ این را میفهمیم که اشخاص عقیده خودشان را عوض میکنند یا احزاب خط 
مشى شان را عوض میکنند. ولى بر سر جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر در این 60- 70 سال و صد سال چه آمده است؟ هیچکس 

سراغ این نمیرود که ببیند آیا کمونیسمى که ما داریم از آن حرف میزنیم هنوز جنبش اجتماعى آن طبقه هست یا نه؟ 
انتقال اجتماعى کمونیسم کارگرى

 
بحث  ما  که  است  این  دارد  زیادى  تئوریکى  اهمیت  میکنم  فکر  و  آوردیم  بدست  بحث  این  در  میکنم  فکر  که  چیزى  اولین 
رویزیونیسم و ضد رویزیونیسم را کنار گذاشتیم و از انتقال اجتماعى کمونیسم حرف زدیم. گفتیم جنبشهائى که تحت نام کمونیسم 
فعال شدند و منزوى شدند، شکست خوردند یا نخوردند اساسًا جنبشهاى اجتماعى دیگرى بودند. این را بخاطر این نمیگوییم که 
حاال بیاییم کلمه کارگر را مالك هویت قرار دهیم و بگوییم کدام کارگرى بود و کدام کارگرى نبود! بگوییم چون کارگرى نبودید 

شکست خوردید! بحث مشاهده عینى ما است. 

براى مثال به جنبش کمونیستى چین نگاه میکنیم و اهدافى که جلوى خودش قرار داد، تبیینى که از خودش بدست داد، دعوتى که 
در جامعه کرد و مردمى که پشت خود جمع کرد و تضادهائى که سعى کرد به آن پاسخ بدهد، خیلى روشن (فرض کنید مارکس 
و مارکسیسمى در کار نیست) این جنبش وجود داشت و آمد که چین را از یک موقعیت کولونیال استعمارى بیرون بیاورد و به 
یک کشور متحد تبدیل کند، اقتصاد صنعتى مدرن امروزى را در آن پایه گذارى کند، بیسوادى را ریشه کن کند، تریاك و حاکمیت 
مواد مخدر را در چین برطرف کند، به تکه هاى مختلفش وحدت ببخشد. چین یک جامعه کشاورزى است، دهقانهاى فقیر نیروى 
اصلى این جنبش شدند، که اساسًا در چین براى کشورسازى از باال و متمرکز بود. این جنبش طبقه کارگر چین براى سوسیالیسم 
نبود، جنبش ملى چین بود براى تبدیل کردن چین به یک کشور معتبر، امروزى، با یک حکومت متمرکز و یک بازار داخلى. اگر از 
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مارکسیسم حرف زدند و به مارکسیسم متوسل شدند وظیفه ما است که بیاییم و بگوییم که چرا این کار را کردند. چرا جنبشهائى 
قبل از مارکس، یا حتى قبل از لنین، بدون اینکه هیچ نیازى به اسم مارکسیسم داشته باشند همین اهداف را دنبال میکنند، بعد از 

پیدایش لنین و بلشویسم مجبورند تحت نام کمونیسم، براى دوره اى، این کار را بکنند.
 

و  "گرین"  احزاب  در  جنبش  این  سران  اآلن  دارد به خودش بگوید کمونیست؟  لزوى  چه  غربى،  اروپاى  دانشجویى  جنبش  یا 
غیره پخش شده اند. بعضى از آنها در دولت آلمان هستند. سران جنبش دانشجوئى سال 1968 چه لزوى دارد زیر پرچم مارکس 
و انگلس فعالیت بکنند؟ وقتى که جنبش آنها اساسًا یک جنبش آنتى بوروکراتیک و دمکراتیک است، که دارد به تقسیم ثروتهاى 
حاصل از رونق بعد از جنگ دوم جهانى جواب میدهد، که اگر بروید و روى آن دقیق شوید، که اگر دقیق شویم اساسًا جنبشى 
است براى بوجود آوردن دولت رفاه و پایه هاى پیدایش دولت رفاه در اروپاى غربى و دولتى چپگراتر. این جنبش چرا به خودش 
میگوید "کمونیست"، وقتى که جنبش طبقه کارگر این کشورها نیست، اهدافش هم آن نیست، برنامه اش هم آن نیست؟ یک جنبش 

دمکراتیک است، چرا به خودش میگوید مارکسیست؟
 

اولین چیزى که توجه ما را جلب میکند این است که درست است که خیلى جنبشها به خودشان گفتند کمونیست، از "پنجاه و سه 
نفر" تا "حزب توده"، تا جنبش کاسترو در کوبا، تاجنبشهاى چریکى آمریکاى التین، تا احزاب مختلف اصالح طلب در خاورمیانه، 
چرا به خودشان گفتند کمونیست؟ آیا به ِصرف این که اینها به خودشان گفتند کمونیست ما مجازیم اول اینها را درون کمونیسم 
مارکسى تعریف کنیم و بعد از ارتدادشان صحبت کنیم؟ نمیتوانیم از اول بگوییم اینها جنبشهاى طبقات اجتماعى هستند براى 

اهداف تعریف شده اى؟ قابل مطالعه است، میشود نگاه کرد، ابژکتیو و قوى هستند. 

"حزب شیوعى" عراق براى انقالب سوسیالیستى تشکیل نشد همانطور که حزب توده ایران براى انقالب سوسیالیستى تشکیل 
نشده است. اساسنامه کنگره اولشان، که اجتماع اولشان است را بخوانید اصًال خودشان را کمونیست نمیدانند، خودش را حزب 
ترقیخواه تعریف میکند. روشنفکرهاى یک کشور تازه وارد قرن بیست شده اى میخواهند شبیه اروپاى غربى شوند، میخواهند 
شود،  کن  ریشه  روستاها  در  فئودالیسم  میخواهند  شود،  لغو  دولت  مایشائى  فعال  میخواهند  بگیرد،  صورت  ادارى  اصالحات 
میخواهند یک جامعه شهرى و امروزى و غربى داشته باشند با قانون اساسى اى مثل بلژیک. چرا به خودشان میگویند کمونیست؟ 
و اگر به خودشان گفتند کمونیست آیا ما باید این را بعنوان بخشى از جنبش کمونیستى قبول کنیم و بعد برویم علت ارتداد و 
خیانت آنها را پیدا کنیم؟ آیا بعنوان یک مارکسیست موظف نیستیم اول به خصوصیات اجتماعى این جنبش نگاه کنیم و بعد ببینیم 

چرا و به چه دالیل تاریخى- اجتماعى به خودش گفته سوسیالیست یا کمونیست؟
 

رویزیونیستى  جنبشهاى  نیست.  جالب  اصًال  کلمه اش  ندارد،  مذهبى  بار  دیگر  رویزیونیسم  مقوله  میبینیم  کنیم  نگاه  اینطور  اگر 
جنبشهاى طبقات دیگر هستند که بخاطر تناسب قواى فکرى بخش اعظم قرن بیستم ناگزیر شده اند اسم سوسیالیسم روى خودشان 
بگذارند و پرچم مارکس و لنین را بلند کنند. ولى در واقع جنبشهاى ترقیخواه یا اصالح طلب کشورهائى بوده اند که نیروى خود را 
اساسًا از همان بخشهائى گرفته اند که انقالبات بورژوا دمکراتیک نیرویش را میگیرد. رفتند و در روشنفکرها و طبقات شهرى غیر 
کارگرى پا گرفتند، اقشار تحصیلکرده را جمع کردند، جنبشهائى راه انداختند. چرا اول باید بآنها بگوییم کمونیست و بعد بعنوان 
رویزیونیست فحششان بدهیم؟ چرا نمیشود به حزب توده گفت یک حزب اصالح طلب اجتماعى در فاصله این سالها خواهان 
یک اقتصاد دولتى تر، تقسیم درآمد ملى، تعدیل ثروت در جامعه و مدرنیزاسیون ادارى بوده است؟ حاال خودش به خودش گفته 

کمونیست.
 

کمونیستهاى روسیه در کنگره ملل شرق، به هر جنبشى که میخواست در جهان فعالیت کند آوانسهائى دادند و قبول کردند متحد 
جنبش کمونیستى جهانى باشند. بعد از بلشویسم هر کسى، در هر جائى خواسته آزادیخواهى بکند، آسانترین چیز را این دیده که 
اسم خودش را بگذارد کمونیست. در نتیجه خیلى از آنها که کمونیست نیستند خودشان را کمونیست نامیدند. اگر با آنها بحث 
کنید همان روز به شما میگوید زود است، احتیاجى به تجدید نظر ندارد. به شما میگوید مالکیت اشتراکى عملى نیست، بحث 



243

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

انقالب کارگرى مال یک موقع دیگر است. همان روز به شما میگویند. در همان زماِن استالین این را به شما میگویند. در حکومت 
استالین به شما خواهند گفت و حتى توصیه آنها به خیلى از احزاب چپ در کشورهاى دیگر این بود که شلوغش نکنید، شما 
فعًال انقالب دمکراتیک- ملى را دنبال بگیرید. فعال وقت اهداف سوسیالیستى در کشور شما نیست، متحد ما باشید و بروید مردم 

را بسیج کنید. 

در نتیجه خیلى از جنبشهائى که تحت نام کمونیست در قرن بیستم پیدا شدند و کار کردند و هنوز هم هستند، ولى دیگر تحت 
نام کمونیست کار نمیکنند، جنبشهاى دمکراتیک، اصالح طلب، ناسیونالیستى و ضد استعمارى- ضد امپریالیستى بودند که بنا به 
تناسب قواى معنوى و ایدئولوژیکى جهان زمان خودشان، اسم کمونیسم را روى خودشان گذاشتند. در نتیجه فقط بحث عدول 
پراتیک کمونیستى از نظریات کمونیستى و تجدید نظر در تئورى کمونیسم نیست، بحث جنبشهاى مختلفى است که در جامعه 
هستند و به خودشان میگویند کمونیست. ما باید جنبش کمونیستى را به معنى دقیق کلمه جنبشى تعریف کنیم که مبارزه اجتماعى 
طبقه کارگر براى مالکیت اشتراکى، لغو کار مزدى و جامعه بدون طبقه را دنبال میکند. این جنبش را میتوانیم بگوییم کمونیستى 
و  میکند  دنبال  را  ادارى  "مدرنیزاسیون"  و  ثروت"  "تعدیل  دیگرى  جنبش  یک  اگر  ولى  است.  اندیشه اش  مارکسیسم  بگوییم  و 
میخواهد از بازار استفاده بکند و به خودش میگوید کمونیسم، ما باید بدرست بگوییم این - هر کمونیسمى هست - قدر مسلم 

کمونیسم کارگرى نیست.
 

در نتیجه کلمه کارگرى در "کمونیسم کارگرى" قرار بود براى ما تفاوت جنبشهاى کمونیستى باشد که آن انتظار طبیعى مارکسیسم 
- که جنبش کمونیستى جنبش طبقه کارگر است و محصول انقالب صنعتى است و غیره - را برآورده میکنند. کمونیسم غیر 
کارگرى هم میشود داشت که گفتم؛ باید نشست و یک به یک نگاه کرد کمونیسم غیر کارگرى در روسیه چه اهدافى را دنبال 
میکرد. از یک سالى در شوروى بطور مشخص کمونیسم پرچم کشورسازى و ساختن یک بلوك قدرتمند اقتصادى- سیاسى- 
نظامى در پهنه جهان است بر مبناى یک اقتصاد دولتى متکى به مزد (بعداً در بحث به این میرسیم). این کمونیسم روسى است. 
هیچ مجبور نیستیم خودمان را با این، هم خانواده حس کنیم. میتوانیم بگوییم این کمونیسم روسى و یک جنبش بورژوائى است، 
یک جنبش کشورسازانه است، جنبشى است در جهت قدرت خودش، فوق العاده هم قوى است، فوق العاده امکانات دارد، مدل 
اقتصادى و اندیشه هاى تئوریکى آن با ما فرق میکند، نقدش به جهان سرمایه دارى با ما فرق میکند، نیروى اجتماعى اى که بسیج 

میکند با ما فرق میکند، جامعه اى که سازمان میدهد با ما فرق میکند. آن کمونیسم بورژوائى است، ما کمونیسم کارگرى هستیم.
 

در جلسه پیش گفتم مارکس دقیقًا در مانیفست همین کار را میکند. آن موقع کمونیست کلمه اى است که اینها میخواهند استفاده 
کنند. مارکس میگوید چرا؟ براى اینکه سوسیالیسم کارگرى داریم، سوسیالیسم بورژوائى هم داریم، سوسیالیسم فئودالى هم داریم. 
هستند  عده  "یک  بگوید  نیامد  مارکس  است.  اجتماعى  تفکیک  همان  دقیقًا  ما  براى  کمونیسم  کلمه  از  استفاده  علت  درنتیجه  و 
به دروغ میگویند سوسیالیسم"! "سوسیالیستهاى دروغین"! مارکس آمد بگوید که اینها سوسیالیسم هاى متعلق به طبقات دیگرى 

هستند، و سوسیالیسم آن طبقه این است.
 

میگوید  خودش  به  پارتى"  "لیبر  نتیجه  در  نکرده.  ثبت  خودش  اسم  به  اسنادى  ثبت  اداره  هیچ  در  قبًال  را  سوسیالیسم  کسى 
سوسیالیست. سوسیالیست است و میتواند سوسیالیسم خودش را روى کاغذ تعریف کند. میگوید سوسیالیسم من این است؛ تعدیل 
ثروت، دولت مسئول در مقابل محرومیتهاى اجتماعى، مالیات تصاعدى و مالکیت دولتى، یا ملى کردن صنایع کلیدى. سوسیالیسم 
است! میگوئى چرا سوسیالیستى؟ میگوید این چیزها را دارم اجتماعى میکنم، طب را اجتماعى کردم، ترانسپورت را اجتماعى کردم، 

آموزش و پرورش را هم اجتماعى کردم. من به خودم میگویم سوسیالیست. 

همان طور که سوسیالیسم کارگرى و غیر کارگرى اسم خودش را میتواند روى خودش بگذارد و کار کند، اآلن صد و پنجاه سال 
بعد از مانیفست، کمونیسم کارگرى هم باید بیاید بگوید بله! کمونیسم زیاد است، کسى مرتد آن یکى نیست و کسى خائن به کمپ 
دیگرى نیست. هر کسى در جبهه خودش دارد براى کمونیسم خودش تالش میکند. این کمونیسم کارگرى است، آن هم کمونیسم 
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بورژوائى است. حاال کمونیسم بورژوائى بنا به تعریف باید در افکار مارکس تجدید نظر کند. بنا به تعریف کمونیسم بورژوائى 
باید اندیشه اى را که بدردش نمیخورد، به آن صورت حاضر و آماده اى که مارکس بیان کرده، تغییراتى بدهد تا به دردش بخورد. 
اگر یکى آمد و گفت مالکیت اشتراکى یک تئورى است و شما مجبورید به دالیلى (که حاال میگویم چرا) آن را بکار ببرید و شما 
نمیخواهید مالکیت را اشتراکى کنید و میخواهید دولتى کنید، باید بیایید تبیین تان را از مالکیت اشتراکى بعنوان دولتى کردن بیان 

کنید، بگویید منظور مالکیت دولتى است.
 

اگر کسى منظورش از محو طبقات لغو کار مزدى نباشد، چون به مزد احتیاج دارد ولى صنعت دولتى را جوابگو میداند، مجبور 
است بحث لغو کار مزدى را به قرن 26 حواله بدهد. سوسیالیسم او جائى براى این خواست ندارد. بنابراین تجدید نظر میکند. 
کسى از سر خبث طینت، نامردى، اهل گرجستان بودن و غیره در مارکسیسم تجدید نظر نمیکند. بخاطر اینکه آن تئورى به آن 
صورت حاضر و آماده اش به دردش نمیخورد، باید تجدید نظر کند. در نتیجه "مائو تسه تونگ" میآید که کمونیسم ِگردى را که به 
دستش دادند مستطیل کند که به چین چفت شود، که باألخره بشود تئورى انقالب دهقانى. اگر شما دارید براى ساختن یک کشور 
صنعتى با کمک کنترل دولتى، انقالب دهقانى میکنید، و سعى تان اینست که سیاست در مسند قدرت باشد نه اقتصاد (و هر چه که 

باألخره مائوئیسم است)، خوب باید فکر دیگرى بکنید، این در مارکس نیست. 

و اگر شما به دالیلى - به خاطر احتیاج به کمینترن، به خاطر وجهه بین المللى کمونیسم در آن زمان، سالهاى 1923 تا 1928 - 
مجبورید به خودتان بگویید "حزب کمونیست چین"، آنوقت مجبورید که بگویید تفسیر من از مارکس این است. آنوقت دیالکتیک 
مارکس میشود درباره تضاد مائو. مائو قصد تجدید نظر ندارد. اندیشه مائو آن است. ولى تاریخ مجبورش کرده به اسم کمونیسم 
حرف بزند و به اسم کمونیسم حرف میزند. و بعد میلیونها نفر مثل من و شما هستند که آن کتاب سرخ را میگیرند، چون آنقدر 
زیر فشار هستیم که به ما میگویند کمونیستى است، باألخره با نظر مناسب به آن نگاه میکنیم. بنظر من کمونیستهائى در این دنیا 
هستند که بیشتر از بورژواها با ما فاصله دارند، ولى همین که به خودش گفت کمونیسم، ما میرویم کتابش را میخوانیم که ببینیم 

نظر ایشان در چه سنتى قرار میگیرد.
 

به هر حال اولین بحث کمونیسم کارگرى این تفاوت اجتماعى است، که ما - نه راجع به اندیشه هاى مختلف - بلکه راجع به 
جنبشهاى اجتماعى مختلف داریم حرف میزنیم. وقتى میگوییم جنبش اجتماعى، اساسًا کلمه اجتماعى را من اآلن به معنى حجم 
و تعداد زیادى از آدم بکار نمیبرم، بعنوان طبقات مختلف بکار میبرم. یعنى جنبشهائى که ریشه در اجتماع و ریشه هاى اجتماعى 
دارند. جنبش کمونیستى قرار بود جنبشى باشد که تضاد منافع کارگر را با بورژوا در جامعه سرمایه دارى نمایندگى کند. اگر این 
جنبش باشد آنوقت احتیاج زیادى به تجدید نظر در مارکسیسم هم ندارد. ممکن است الزم باشد یک جنبش کمونیستى کارگرى 
آخر قرن بیست، اوایل قرن بیست و یک، خیلى چیزها را از خودش در بیاورد و بگوید. چون نمیشود انتظار داشت دو تا آدم قرن 
نوزدهم (مارکس و انگلس) تمام حرفهاى مورد نیاز ما را زده باشد، ولى اسمش تجدید نظر در مارکسیسم نیست. احتیاجى ندارد 
برود تز دولت مارکس را عوض کند، احتیاجى ندارد برود نقد مارکس را از اقتصاد سرمایه دارى را عوض کند، احتیاجى ندارد 
برود پایگاه اجتماعى کمونیسم را عوض کند، احتیاجى ندارد برود تئورى ارزش اضافه را عوض کند. باید بیاید ببیند امروز جهان 

سرمایه دارى چه است.
 

ولى اینها جنبشهاى دیگرند و در نتیجه در مارکسیسم هم تجدید نظر میکنند. ولى این گناه اصلیشان نیست. این خصلت وجودیشان 
در جامعه است که کمونیسم آنها براى اهداف دیگرى باید قالب زده شود. و قالب زده شد و به همان اعتبار هم راه افتاده است. 
چرا این جنبشهاى اجتماعى که براى مثال میخواهد "غنا" از زیر استعمار بیرون بیاید، یا براى مثال میخواهد به فئودالیسم در یک 
کشورى خاتمه دهد، یا براى مثال در آمریکاى التین میخواهد دست بورژوازى کمپرادور را کوتاه کند و یک نوع اقتصاد متکى به 
بورژوازى ملى را در این کشورها بنا کند، چرا به خودش گفت کمونیست؟ به همان دلیلى که در این چند سال شاهد بودیم که هر 

کسى به خودش میگفت حقوق بشرى و دمکرات. کمونیست هم لقب معتبر آزادیخواهى زمان خودش شده است. 
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[چند جمله گفته شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است] 
... مثل پیغمبرى که شنیده اند آمده فقرا را آزاد کند. آنوقت هر کسى با فقرا کار دارد و یا میخواهد حرفى از آزادى بزند به نفعش 
است و بطور طبیعى هم عالقمند میشود و خودش را به کمونیسم و لنینیسم نزدیک حس میکند. نه فقط نزدیک حس میکند 
وقتى  است،  باب  کمونیسم  وقتى  است،  مد  کمونیسم  وقتى  شد  کمونیست  میشود  راحت  خیلى  میکند.  جلوه  هم  نزدیک  بلکه 
کمونیسم مطرح است، وقتى کمونیسم به اعتبار انقالب روسیه در جامعه نیرو است، طبیعى است که خیلیها به خودشان میگویند 

کمونیست. 

نمیدانم شماها چقدر در دانشگاههاى اروپاى غربى سابقه و یا با آنها آشنائى دارید، در دهه هفتاد تقریبًا از هر سه تا استاد دانشگاه، 
دو تاى آنها به خودشان میگفتند مارکسیست. مارکسیست هم نبود ولى به خودش میگفت مارکسیست. میگفت مارکسیست هستم 
ولى ته دلش میدیدى "کینز" را قبول دارد، یا طرفدار عقاید "جون رابینسون" است. حتى کسانى که مخالف کاپیتال مارکس بودند به 
خودشان میگفتند مارکسیست. کتابهاى زیادى است در سال 1976، که مارکسیستهاى انگلستان دارند سعى میکنند بگویند مارکس 
در مورد تئورى ارزش اشتباه میکرد. ولى طرف هنوز به خودش میگوید مارکسیست. اآلن دیگر همان آدم به خودش نمیگوید 
مارکسیست، چرا؟ براى اینکه مارکسیسم  اآلن دیگر آن وجهه اجتماعى و آن نفوذ و آن حالت متمایز کردن آزادیخواهى از غیر 

آزادیخواهى را ندارد. 

بعد از ماجراى شوروى اگر دقت کنید همه دمکرات شدند. طرف در رهبرى سازمان پیکار هیچکس را بجز خودش کمونیست و 
استالینیست قبول نداشت بعد از سقوط شوروى به خودش میگوید دمکرات! طرف دمکرات شد، یعنى دمکرات بودن باب است. 
به هر کسى بگوئید نظرت چه است؟ میگوید من که خودم را یک دمکرات میدانم. یا من یک دگر اندیش هستم، یا من یک لیبرال 
هستم، یا اآلن خودم را مدافع حقوق بشر میدانم. ناگهان عده اى که تا دیروز بدون اجازه آنها در سازمانهاى چپ نمیشد کارى 
کرد، اآلن از َدم خود را لیبرال و آزادیخواه و دمکرات میدانند و حاضر نیستند کلمه کمونیست را راجع به خودشان بکار ببرند. 

کمونیسم دیگر مد نیست! 

استالین،  انگلس،  لنین،  مارکس،  اندیشه  بگوید  خودش  به  ندارد  احتیاجى  هیچ  ببرد  اسلحه  به  دست  فیلیپینى  دهقان  اگر  اآلن 
مائو و این رفیق من، که در فیلیپین کشاورزى میکند. براى اینکه مد نیست. میتواند خیلى راحت بگوید زنده باد آقاى کلینتون، 
میتواند پُست - مدرنیست باشد و انقالب کند، میتواند هر چه باشد. چون اآلن دیگر آن هژمونى فرهنگى- سیاسى را هیچ مکتب 
آزادیخواهانه اى ندارد که اآلن بگوئیم "انقالب در همه کشورها یا باز کردن یوغ بندگى با اسم کمونیسم همراه است". اینطور نیست 

و در نتیجه هر کسى هم امروز در جهان بخواهد خودش را خالص کند به خودش نمیگوید مارکسیست. 

جنبش فمینیستى یک نمونه دیگرش است. یک موقعى بود که فمینیسم بودن خیلى نزدیک بود به مارکسیست بودن. تقریبًا فمینیستها 
سعى میکردند که بگویند سوسیالیست هم هستند. اآلن اگر شما یک فمینیست پیدا کنید که به خودش بگوید سوسیالیست خیلى هنر 

کرده است. بسرعت فاصله گرفتند، که خیلى در دیدگاههایشان تغییرى بوجود نیامده است. ولى آن لقب را دیگر نمیخواهند. 

در نتیجه لقب آن چیزى بود که جنبش کمونیستى کارگرى با انقالب روسیه چنان قدرت و وجهه اى در سطح جهانى پیدا کرد، 
که  مختلف  کشورهاى  طلب  اصالح  و  دمکرات  و  آزادیخواه  رهبر  هر  که  شد  جهان  محروم  مردم  امیدهاى  و  آمال  قبله  چنان 
حتى جناحهاى  میخواست کارى صورت بدهد، مجبور شد یک دستى با کمونیسم بدهد و عکسى با کمونیسم بیندازد و بعداً 

رادیکالترشان به خودشان بگویند کمونیست. 

تاریخ جنبش چریکى ایران را بخوانید. کتاب آبراهامیان را که نگاه میکردم، فصلى دارد فقط راجع به مجاهد و فدایى، "ایران بین 
دو انقالب". بروید ببینید داستان چه بوده، بروید ببینید، جزنى سورکى از کجا آمدند، آن شش نفر مجاهدین خلق از کجا آمدند 
و چطور تغییر ایدئولوژى دادند. بروید ببینید جنبش رادیکال کمونیستى ایران چقدر با جنبش کارگرى و سوسیالیستى طبقه ربط 
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داشته و چقدر با انجمن اسالمى محل و دانشجوهاى ناراضى دانشکده هاى ادبیات و فنى دانشگاه تهران. و چقدر کمونیسم ایران 
مدیون جنبش ضد بهائیّت بوده است! طرف انجمن اسالمى درست میکند و بعد از شش سال نامه مجتبى طالقانى به پدرش (مجتبى 
طالقانى پسر آیت اهللا طالقانى و از سران تغییر ایدئولوژى سازمان پیکار و یکى از شخصیتهاى کلیدى سازمان پیکاربود- بعد از 
انقالب وقتى پیکار تأسیس شد). یک آدمى است مسلمان که البته دلش براى محرومین جهان سوخته، براى پدرش مینویسد که 
من چقدر به شما احترام میگذارم ولى با آرمانهائى که ما داریم، به این نتیجه رسیدیم که مارکسیسم علم رهائى جهان است. ایشان 

دنبال یک رهائى بودند که قبًال فکر میکرده قرآن علم آن رهائى است، حاال متوجه شده که نه! مارکسیسم علم آن رهائى است! 

جنبش کارگرى ایران چه میگوید یا جنبش کارگرى جهان چه میگوید یا در همان لحظاتى که ایشان این تغییرایدئولوژى را دادند 
چه مبارزات کارگرى در آلمان و فرانسه در جریان است، اینها هیچ تأثیرى روى نسل اول مارکسیستهاى سازمان مجاهدین ندارد. 
بیشر به این نتیجه رسیدند که با این حرفهاى اسالمى نمیشود علیه شاه مبارزه کرد، به باباى خودش مینویسد این کارگر است که 
کلید پیروزى دستش است. این فصل کتاب آبراهامیان واقعًا آموزنده است براى آنکه بدانیم کمونیسم رادیکال دوره ما، الاقل در 

آن کشور، از کجا بیرون آمد.
 

کمونیسم کارگرى دارد میگوید هر آزادیخواهى و هرتالش طبقاتى براى هرنوع تغییر اجتماعى بجاى خودش محفوظ. جنبش 
و  است  طبقه  این  سوسیالیستى  انتقاد  میشود،  پدیدار  صنعتى  کارگر  با  تاریخًا  که  میگوییم  جنبشى  آن  به  ما  کارگرى،  کمونیسم 
میخواهد موقعیت اجتماعى این طبقه در جامعه، یعنى کار مزدى و استثمار بر مبناى پرداخت دستمزد را دگرگون کند، حاال صنعتى 
شدن و نشدن در کشورهاى دیگر بجاى خودش محفوظ، نقدش این است و آرمان نهائى آن انقالب کارگرى و مالکیت اشتراکى 
و جامعه آزاد از هر نوع طبقه است. مبناى این جامعه و قلبش در اعتراض کارگرى و اعتراض طبقه کارگر در جامعه سرمایه دارى 

است.
 

در نتیجه، این مقوالت یک مقدار زیادى سر جاى خودش قرار میگیرد؛ رویزیونیسم، خیانت استالین و غیره. اگر شما همیشه این 
مشکل را دارید که بروید از مردم روسیه بپرسید راجع به استالین چه فکر میکنند. یک عده میگویند پدر ما را در آورد ولى یک 
عده زیادى میگویند پدر این ملت است، ما را از آن دوران سیاه تزاریسم بیرون کشید، آلمانها را در استالینگراد شکست داد، جلوى 
فاشیسم ایستاد. استالین براى خودشان "آتاترك" روسها است. هر کشورى را باألخره یک رهبرى به قرن بیست آورده. آن هم 
آتاترك را دارد، این یکى هم استالین را دارد، آن هم مائوتسه تنگ را دارد، آن هم قوام نکرومه را دارد. استالین هم کسى است که 

روسیه را به قرن بیست آورد.
 لنین هنوز مال جنبش کارگرى زمان خودش است و مبارزه طبقاتى را سازمان میدهد. ولى وقتى میرسیم به اواسط کار استالین 
متوجه میشویم که بورژوازى روسیه به کمک انقالب بلشویکى توانست روسیه را به قرن بیست بیاورد، به شیوه بورژوائى خودش. 
و یک کشور عقب مانده را به یک قطب صنعتى عظیم، یک قطب تکنولوژیکى عظیم براى آن دوره تبدیل کند، از بیست سال 
آخر دوره برژنف و دیگران میگذریم. این داستان تاریخ روسیه است. کسى به انقالب کارگرى خیانت نکرد. انقالب بورژوائى 
همزمان انقالب کارگرى رخ داد و پیروز شد. انقالب کارگرى هم سرش یک جائى این وسط زیر آب رفت. یعنى همزمانى این 

دو تا پدیده بود.
 

اگر نگاه کنید در کتاب بولتن شوروى که بحث تزهاى شوروى را مطرح کردیم دقیقًا به این اشاره میکنیم که چطور دو تا خواست 
اجتماعى در روسیه همزمان جلو میرود. خواست مدرنیزه کردن روسیه و تبدیل روسیه به یک جامعه آباد صنعتى، با خواست 
بلشویکها براى یک انقالب اجتماعى کارگرى، اینها هر دو وارد انقالب فوریه میشوند. هر دو مجبورند وارد وقایع بعد از اکتبر هم 

بشوند، که میشوند. از یک جائى ساختن اقتصاد ملى روسیه که خواست آن یکى جنبش است، میشود پرچم کشور.
 

خالصه بجاى اینکه بشیوه مذهبى و بشیوه اخالقى به تاریخ و یا جنبشهاى دیگر نگاه کنیم، بشیوه اجتماعى نگاه میکنیم و خیلى 
جهان  کشورساز  کمونیسم  متوسط،  طبقه  کمونیسم  هست؛  مختلف  کمونیسم هاى  میگوییم  اول  روز  همان  از  مارکس  مثل  ساده 
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سومى، کمونیسم دمکراتیک اروپاى غربى، کمونیسم ناسیونالیست تحت سلطه امپریالیسم و کمونیسم کارگرى قرن حاضر که ما 
داریم سعى میکنیم به آن شکل بدهیم، ولى قبول میکنیم یک جنبش اجتماعى متمایز است. 

آن کمونیسم غیرکارگرى بنظرم سه تا سرچشمه اساسى داشته؛ یکى ناسیونالیسم است، یکى دمکراسى است و یکى رفرمیسم، 
منظورم رفرم اقتصادى- اجتماعى است. اینها سر منشأ سه نوع آزادیخواهى بودند که به خودشان لقب کمونیسم دادند. ناسیونالیسم 
بخصوص از آنجائى که با امپریالیسم روبرو بوده، در کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم - جنبش رهائى از سلطه انگلیس و آمریکا 
و بلژیک و فرانسه - به خودش رنگ کمونیستى میزند. ولى هدف اساسى و جوهر اساسى آن رهائى از چنگال استعمار است. 
بنابراین آنتى امپریالیسم که در آمریکاى التین اصًال ضد یانکى بودن، ضد آمریکائى بودن، عالمت اینکه شما آزادیخواه هستید یا 

نه... در نتیجه "جنبش ضد امپریالیستى" یکى از سرچشمه هاى کمونیسم غیر کارگرى زمان ما است. 

جوامع سنتى. مبارزه قرن بیستم براى  یکى دیگر جنبش دمکراسى طلبى است؛ در حکومتهاى استبدادى، جوامع مستبد، و بعداً 
باز کردن در به روى مردم که بیایند در سیاست دخالت کنند، دیگر در چهارچوب جمهوریخواهى علیه سلطنت و کلیسا نیست 
که دنبال میشود. علیه حکومتهاى مستبد نظامى- پلیسى است که اصًال ُدم آنها در سرمایه دارى غرب است. در نتیجه خیلى جاها 
جنبش آزادیخواهى و دمکراسى طلبى چهره کمونیسم به خودش گرفته و اسم کمونیسم را قبول کرده و زیر این چتر توانسته به 

خودش سازمان بدهد.

و باألخره رفرم اقتصادى؛ برابرى ایجاد کردن، دولت رفاه ایجاد کردن، بیسوادى را ریشه کن کردن. اینها خواسته هائى است که سنتًا 
با کمونیستها تداعى شده و واضح است که بخشى از پالتفرم کمونیستها است. منتها نفس اصالحات خواهى چه در کشورهاى فقیر 
و چه در کشورهاى غربى که در آنها شکاف طبقاتى دارد با انباشت سرمایه افزایش پیدا میکند، نفس اینکه ثروت را تعدیل کنید، 
از آن بگیرید و به این بدهید، تجدید توزیع کنید، مبنائى بوده براى یک نوع کمونیسم در این کشورها که رگه هاى مختلف آن را 
در اروکمونیسم و چپ نو و غیره میبینیم. ناسیونالیسم اینجا هم باز قوى است. اآلن در مقابل اروپا- محورى بورژوازى غرب، 
اگر توجه کنید میبینید که، چپها بشدت ضد اروپائى شده اند. یک رگه ناسیونالیستى که به نحوى چپ را سر پا نگهمیدارد. حتى 
در کشورهاى اروپاى غربى اگر به سراغ رهبران اصلى چپ جنبش کارگرى بروید، ناسیونالیسم را در آنها بشدت قوى میبینید. در 
انگلستان از رهبران اتحادیه اى بگیر تا احزاب چپ آن، میگویند که ما "انگلیشیم" و "اروپاى واحد را قبول نداریم"، و کمتر حزب 

چپ رادیکال اروپاى غربى هست که طرفدار اتحاد اروپا باشد. یک ناسیونالیسم قوى رکن اینها است. 

به هر حال اینها سه منشأ آن "رویزیونیسم" مربوطه است. همانطور که گفتم اسمش رویزیونیسم نیست، این جنبش خودِ طرف 
است ولى باید عینک را برداشت، درست جنبش طرف را دید و اسم واقعیش را هم رویش گذاشت. آن پدیده اى که در ایتالیا به 
خودش میگفت حزب کمونیست ایتالیا اآلن بعنوان "دمکرات چپ" دارد کار میکند نخست وزیر داد. "برلین گوئر" تمام عمرش 
فعالیت کرد به جائى نرسید، حزب دمکرات چپ ایتالیا نخست وزیر داد. خیلى نباید اهدافش از اروکمونیستهاى ایتالیا متفاوت 
باشد. میخواهم بگویم اینها دیگر تحت اسم خودشان کار میکنند. دیگر اصرارى ندارد برود عکس لنین را بیاورد یا کتاب مارکس 
را بفروشد. میتواند به اسم خودش حرف بزند و اگر دقت کنید دیگر از رویزیونیسم در جائى خبرى نیست. کسى دیگر مشغول 

رویزیونیسم در مارکسیسم نیست. 

بنابراین ما صفت کارگر را به کمونیسم اضافه کردیم براى اینکه مشخص کنیم داریم از یک جنبش اجتماعى متمایز و الجرم از 
یک دیدگاه فکرى متمایز حرف میزنیم. دیدگاهى که متناظر است با این جنبش و نه هر جنبش دیگرى که کسان دیگرى میخواهند 
بسازند. مارکسیسم متناظر و خوانا است با جنبش کمونیسم کارگرى. اگر شما بخواهید از آن تئورى انقالب ملى بسازید باید 

عوضش کنید، باید در آن تجدید نظر کنید.
 

ما کلمه کارگر را به این عنوان آوردیم که کمونیسم را در پایه جنبشى، از نظر طبقاتى و در پایه اجتماعى آن تفکیک کنیم. کلمه 
کارگر را به عنوان اعالم وفادارى به اشخاصى که در کارخانه ها کار میکنند، نیاوردیم. چون این تعریف هر کمونیستى است. هر 
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کمونیستى قاعدتًا میگوید زنده باد طبقه کارگر و میرود در بین کارگرها کار کند. این کلمه براى ما، اآلن در این بحث، بار تئوریک تر 
و علمى ترى دارد. 

کمونیسم کارگرى به معنى کمونیسم متوجه به کارگر نیست، بلکه به معنى کمونیسمى است که جنبش اجتماعى طبقه اجتماعى 
دیگر است. در تمایز با کمونیسم هاى غیرکارگرى که روى آنها اسم میگذاریم؛ کمونیسم بورژوائى روسیه، کمونیسم دهقانى چین، 
کمونیسم جهان سومى در خاورمیانه و کمونیسم خرده بورژوائى خلقى که شاهدش بودیم و خیلیها با سازمانهایش سر و کار 
داشتیم. ما کمونیسم کارگرى را مطرح میکنیم به عنوان طبقه کارگرى. خود مارکس هم گفت پرولتر یعنى سوسیالیسم. کمونیسم 
پرولتاریائى را ما داریم مطرح میکنیم. بعبارتى کار تازه اى نمیکنیم ولى کار کهنه اى که وقتش شده بود را داریم انجام میدهیم. باید 
خیلى وقت بود که کمونیسم میآمد و یکبار دیگر میگفت قرار بود جنبش کمونیستى جنبش اجتماعى متفاوتى باشد، فقط قرار نبود 
که گویا همگى پیغمبرى را دنبال میکنیم، مارکس- انگلس، و هر کسى تفسیر خودش را بگذارد قبول است! یک جنبش اجتماعى 
متمایز است. در نتیجه کمونیسم کارگرى، که من پائین تر جنبه هاى دیگرش را باز میکنم و توضیح میدهم که فرقش با سوسیالیسم 

کارگرى، با مبارزه طبقاتى و اینها چه است. 

فرق سوسیالیسم کارگرى و کمونیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى جنبش سوسیالیستى- کمونیستى طبقه کارگر است، در تمایز با 
جنبش کمونیستى طبقات دیگر. هیچ اِشکالى ندارد، آنها هم مال خودشان را دارند، نسبت به این کلمه هم میتوانند حق آب و گل 
خودشان را داشته باشند، زنده باد کمونیسم هم میگویند و کشته میشوند، به اسم آن کمونیسم جنگ هم کرده اند و جلوى فاشیسم 
هیتلرى هم ایستاده اند. و بعضًا بخاطر این تشابه اسمى بخش زیادى از نیروى طبقه ما را هم با خودشان برده اند و در این پروسه ها 
شرکت داده اند و بعضًا هم به ما امتیاز داده اند. بطور واقعى کمونیسم روسى باألخره امتیازاتى به کارگر روسیه داد که توانست سر 
پا بایستد و از این کلمه تاریخى طبقه کارگر استفاده بکند. از قبیل اشتغال کامل، ممنوعیت اخراج، مسکن بعنوان حق مسّلم شما 
و پزشکى مجانى. اینها را باألخره داده، چیزهائى که گرفتن هر کدامشان در این کشورها ده پانزده سال جنگ میبرد، بورژوازى 

روسیه اینها را داده بود. 

میخواهم بگویم باألخره اینها در سازشى با کمونیسم کارگرى بسر میبرند. ولى شاهدیم که شکافهاى طبقاتى عظیمى اینها را ُجدا 
میکند. طورى که حزب توده از بورژوازى ایران دفاع میکند. به چپ افراطى میگوید CIA-اى، تربچه هاى پوك! خوب میفهمى که 
حزب توده از نظر طبقاتى کجا ایستاده است. بحث تاکتیک نیست. طرف خاتمى را به عنوان آزادیخواه قبول میکند، حزب توده را 
نمیگویم، بخش زیادى از چپهاى آن مملکت، به خاتمى میگوید آزادیخواه و به من و شما میگوید دیکتاتور! دارد تعلق اجتماعیش 
را توضیح میدهد. مال همان طبقه اى است که خاتمى هم یکى دیگر از شخصیتهایش است. یعنى من و شما به آقاى خانبابا تهرانى 
بدهکاریم که چرا ما، دیکتاتورها، مستبدهاى قیّم مردم، از آقاى خاتمى که معلوم نیست چه طورى آمده رئیس جمهور مردم شده 

و زندان دارد، دفاع نکرده ایم!
 

میخواهم بگویم جایگاه اجتماعى اینها را باید دید و کمونیسم کارگرى این لغت است. و باألخره در آخر جلسه پیش، این را 
هم بحث کردم که کارگر گرائى  اخالقى ، هم خودش یک روایت بورژوائى است. صحبتش دقیقًا بستن در دهان کارگر براى 
پیاده کردن برنامه اجتماعى غیر گارگرى است. صحبت کسى که کارگر را تقدیس میکند به عنوان یک شغل یا بعنوان یک فرد. 
کارگر پرستى اى که در سازمانهاى چپ خلقى دیدیم، کارگر پرستى اى که کارگر را بجاى همان پدیده هاى مقدس مذهب خودش 
نشانده، دقیقًا پنهان کردن جایگاه اجتماعیش است. چون شما تا حاال یک رهبر اتحادیه کارگرى را ندیده اید که کارگر پناهى و 
کارگر پرستى از خودش بیرون بدهد. نوشته هاى اولیه حزب کمونیست ایران زمان سلطانزاده و حیدر عمو اوغلى را نگاه کنید 
اطالعیه اش این نیست که کارگران غیور و قوى و آگاه ایران بپا خیزید، میگوید "مردم بى غیرت و کم شعور مملکت! آخر تا کى 

میخواهید به این خفت تن بدهید"؟
 

طرف خودش را از آن طبقه جدا نمیکند. اگر کسى شروع کرد به نان قرض دادن به کارگر و پوشاندن این واقعیت که کارگر ایرانى 
تشکل ندارد، اساسًا سازمان جدى ندارد، رهبر عملى سرشناسى ندارد و شروع کرد به تقدیس کارگر بعنوان یک پدیده تمام شده 
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و به پیروزى رسیده که باید جرعه آزادیخواهى را در محضرش بنوشند، این آدم یک نوع کالشى دیگر از جناح ناسیونالیسم چپ 
ایرانى را میخواهد نشان بدهد که میخواهد کارگر را بعنوان "جاوید شاه" وارد تظاهرات ملت سازى خودش بکند. "کارگران ما، 
کارگران میهن ما، اینطورى فکر نمیکنند" - همیشه هم این ما را میآورند - "کارگران ما، آنطور فکر میکنند"! او یک میهن دارد، 
خودش هم مرکزش است و کارگر هم براى او یکى از پرسوناژهاى آن میهن است. و کسانى که این تقدیس را میکنند، همان 

طورى که شاه ممکن بود از مردم صبور و رنجبر و عشایر غیور ایران تقدیر بکند، اینها هم از کارگر تقدیر میکنند.
 

بحث ما ربطى به این ندارد. کمونیسم کارگرى جریانى است متعلق به داخل طبقه کارگر و بنظر من با صراحت کامل میتواند راجع 
به خودش و بقیه طبقه کارگر حرف بزند. احتیاجى به تملق طبقاتى گفتن ندارد. و یکى از گرایشاتى که در خود احزاب چپ 
رشد میکند این است که "حرف آخر با کارگر است" و "تو کى هستى"، و "مارکس کى بوده"! و حتى مارکس و لنینیسم میشود 
زیر مجموعه اى از پدیده کارگر! به این معنى که اگر کارگرها در یک کارخانه اى رأى بدهند که مارکس اشتباه کرده من و شما باید 
بیاییم از آنها قبول کنیم! آن اکونومیسم حتى کلمه اى است باالتر از این، یک نوع کارگر گرائى بورژوائى و گفتم دقیقًا آن احساس 
گناه تاریخى طبقه بورژواى ایران را نشان میدهد که حتى نتوانسته یک طب ملى را در آن مملکت برقرار کند. و میخواهد این را 
با مجیز گفتن و چاپلوسى کردن، از دل طبقه کارگر در آورد. به هر حال اینها نکاتى بود در بخش قبلى صحبتهاى ما در رابطه با 

بحث کمونیسم کارگرى. 

اشاره اى به تاریخ پیدایش این بحث میکنم
 

این بحث در حزب کمونیست شوروى شروع نشد، در حزب کمونیست چین شروع نشد، در حزب کمونیست ایتالیا و اسپانیا هم 
شروع نشد، در حزب کمونیست ایران شروع شد. این یک واقعیت است، کسى با این کارى نمیتواند بکند. این بحثها آنجا شروع 
شد، آنجا نوشته شد، آنجا مکتوب شد و اسنادش متأسفانه به آن زبان است و محصول یک پروسه تاریخى در ایران بود. این را 

بعداً در بخش محتوائى بحثم توضیح میدهم، رابطه اندیشه با جنبش سیاسى بخصوص. 

ولى بطور واقعى علت اینکه این بحث در ایران توانست ببرد و پیروز شود و این همه آدم را در منطقه، در ایران و عراق بطور 
در  آمدند.  میدان  به  کارگرها  آن  در  که  بود  وسیعى  انقالب  یک  به  پشتش  که  است  این  نگهدارد  متحد  خودش  دور  مشخص، 
انگلستان همین دیروز کمپانى BMW شرکت Rover را فروخته و پنجاه هزار نفر را بیکار میکند و کارگران اینها اصًال تکان 

نمیتوانند بخورند. جز شعار نوشتن به در و دیوار خانه هاى خودشان کارى نمیتوانند بکنند. 

در انقالب ایران کارگر به میدان آمد معلوم شد "خدا خودش کارگر است" و معلوم شد "مسلمانان طرفدار کارگرند"، معلوم شد 
"کارگران رهبر سر سخت انقالبند". آن پتانسیل و آن ظرفیتى که طبقه کارگر دارد، بیست سال پیش در یک کشور نسبتًا بزرگ با 
30- 40 میلیون جمعیت آن موقع، از نظر جغرافیائى بزرگ از نظر سوق الجیشى مهم، طبقه کارگر خودش را تکان داد. و در ظرف 
یکى دو سال بحثهائى که ممکن است در جنبشهاى اجتماعى سیاسى دیگر کشورهاى دیگر 20 - 30 سال تعیین تکلیف شود 
و بحث شود و آخرش هم معلوم نشود حق با کى است، در ظرف یکى دو سال در ایران معلوم شد که کمونیسم خلقى به درد 
نمیخورد، مارکس درست گفته و حزب کمونیست ایران تشکیل شد که خیلى از این بحثها در آن حزب بحثهاى هژمونیک بود. 
یعنى عین این بحثها را میشد در حزب کمونیست ایران سابق زد و زدیم، و میگفت همین اآلن میخواهم پیاده کنم و ما رهبرهایش 
بودیم. این بحثها در ظرف سه سال چپ ایران را با خودش برد، چرا؟ براى اینکه این انقالب آنقدر بطور مشهودى دروغین بودن 
کمونیسم جنبشهاى دیگر را عیان کرده بود که کسى نمیتواند از آن دفاع کند. جنبش کمونیسم بورژوائى رفت پشت حکومت 

مرتجعى که سر کار بود، دیگر میخواستند چکارش کنند؟
 

اآلن در انگلستان شما بروید پشت تونى بلر هنوز معلوم نیست چکار کرده اید، ولى در ایران بروید پشت خمینى خیلى معلوم 
است چکار میکنید. و هیچ کمونیستى که براى خودش احترام قائل بود نمیتوانست در کمپ کمونیست روسى بماند، در کمپ 
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کمونیست چینى و سه جهانى ها بماند، نمیتوانست در کمپ فدائى بماند که با تئورى دوران داشت از یک جناح حاکمیت دفاع 
میکرد. در نتیجه پروسه سیاسى و اتفاقهاى سیاسى که در ایران افتاد مهمترین فاکتور بود. بحثى که میتوانست در آلمان هم مطرح 
شود. میتوانست در انگلستان هم مطرح شود و شاید هم شده و ما خبر نداریم، خیلیها هم این بحثها را کردند، ممکن است خیلیها 
مستقًال به این بحثها رسیدند و در این کشورها طرح کردند و کسى هم تحویلشان نگرفت. ولى این بحثها تبدیل میشود به یک 
انفجار جنبشى در چپ ایران و عراق و این همه آدم دور خودش جمع میکند. بخاطر اینکه از یک تجربه انقالبى بیرون میآییم که 
کارگر در آن نقش داشت و شکاف طبقاتى را میشد دید، حضور طبقه را میشد دید و پدیدهائى مثل قیام، حزب، اعتصاب، قدرت، 
دولت، سرنگونى، مقوالتى کتابى نماندند. اینها جلوى چشم ما اتفاق افتادند. کودتا، ضد کودتا، جنگ. شما ممکن است متوجه 
نباشید که شهود چه تاریخ غنى سیاسى هستید. شما بروید در فرانسه به یکى بگویید کودتا، خودش هیچ تجربه اى از کودتا ندارد. 

روى سر من و شما ریختند و کودتا کردند و صدهزار تا را گرفتند کشتند.
 

موج اعدامهاى اندونزى را ما در کتاب میخوانیم ولى موج اعدامهاى ایران تاریخ زندگى خودمان است. مبارزه مسلحانه، معلوم 
نیست چند تا پارتیزان مسلحى که هفت هشت سال جنگ کرده در این سالن نشسته اند، خیلیها هستند. کسانى که مبارزه مخفى 
کردند، در کتاب میخواندیم "تلفیق مبارزه مخفى و علنى" روزنامه ریز را بلشویکها چاپ میکردند و یواشکى از باکو میآوردند و 
میدادند. خود ما صدها برابر این کارها را کردیم. تمام پدیده هائى که قرار بود در کتابها شنیده شود و خوانده شود را، این نسل 
بعینه دید و در نتیجه همه تئوریها خیلى سریع به بوته آزمایش گذاشته شد. و خیلى سریع جوابش معلوم شد. خیلى سریع جوابش 
معلوم شد که معنى اجتماعى و عملى- سیاسى این بحثها چیست؟ اتحاد مبارزان که میگوید این، فرقش با رزمندگان که میگوید 
آن چه است؟ دو ماه بعدش معلوم میشود. جامعه نمیتوانست ساکن بماند و بحثها جدل بین افکار باشد، با سرعت به بحثهائى 
که برد و معنى عملى پیدا میکرد تبدیل میشد. رابطه حزب دمکرات و کومه له، بورژوازى ُکرد پرولتاریاى ُکرد، با هر تبیینى که هر 
کس دارد، جنگ شد، جنگى که هر کدام از طرفین دویست و چند نفر کشته دادند. یک جنگ عظیم شد بین نیروهاى بورژوائى و 
کمونیستى در کردستان که در آن عده زیادى کشته شدند، و ُمهر خودش را براى همیشه به جنبش کردستان زده، مال نسل ما است 
و بر سر بحثهاى کمونیسم و آنتى کمونیسم صورت گرفت. بر سر بحث آزادى بیان، آزادى بى قید و شرط، حق تشکل، آزادى 

تشکیل شورا، آزادى زن، این جنگها شد. 

شما اگر زن را پیشمرگه نمیکردید و از آزادى بیان دفاع نمیکردید و کمونیسم را تبلیغ نمیکردید هیچوقت با حزب دمکرات هم 
دعوایتان نمیشد. ولى با دمکرات جنگ کردى براى اینکه پیشمرگه زن میرفت در روستا و تبلیغات میکرد و مردم را میشوراند. 
منافع طرف به خطر افتاده بود. میخواهم بگویم یک جنبش مادى عظیم اجتماعى نیروئى بود که این بحثها را به جلوى صحنه راند. 
اینکه یک بحث کجا مطرح میشود آنقدر مهم نیست، اینکه بحث از کجا از نظر تئوریکى و فکرى از کجا در میآید زیاد تعیین 
کننده نیست. شما هر تروتسکیست انگلیسى را میگذاشتید در ایران، گروههاى بهترشان یا هر آدم رادیکال آن موقع در چپ ایتالیا 
و پرتغال را میگذاشتید در ایران میگفت این که جنبش ملى است، این که خلقى است، فوراً متوجه میشد. یعنى احتیاجى نبود شما 
از نظر اندیشه کار زیادى بکنید براى اینکه بفهمید و بگویید آن اتفاق کمونیستى نیست. و خیلیها گفتند. در کشورهاى دیگر هم 

گفتند. فرق ایران این بود که این فوراً به یک نیروى مادى تبدیل شد و این بحثها رشد کرد.
 

کمونیسم کارگرى به این ترتیب محصول تحرك کارگر ایرانى است که بعد انقالب 57 و حین انقالب 57 با این بحثها رشد کرد، 
و به یک اعتبار محصول اصالحات ارضى است. محصول اصالحات ارضى دهه چهل در ایران است که کارگران در آن به قشر 
اصلى استثمار شونده تبدیل شدند. شهرها بزرگ شدند و بساط دوره اپوزیسیونیسم جبهه ملى و حزب توده برچیده شد و دیگر 
آنها احزاب اصلى جامعه را تشکیل نمیدادند. کافى بود یک جوانى یک جایى، یک فدائى، یک پرچم کمونیسم بلند کند، بیشتر 
مردم دور آن جمع میشدند تا بروند دور حزب توده جمع شوند. دیگر جبهه ملى براى مردم یک پدیده ثانوى بود ولى سازمانهاى 
کمونیستى متعدد در هر کوچه بوجود آمد. شوراهاى کارگرى بوجود آمد. خاصیت صنعتى شدن، کارگرى شدن جامعه ایران و 
بعد خاصیت دخالت کارگر در جامعه ایران بود. بحثى که مارکس کرده بود و روى کاغذ بود، در ایران بسادگى مطرح شد و در 

آن نسل از چپ ایران پیروز شد. البته اآلن سخت تر است. 
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فکر میکنم همه قبول دارند، نه فقط ماهائى که بعضى در حزب کمونیست ایران و عراق هستیم یا در این جنبش بودیم، که اگر نقشه 
کمونیسم ایران را بچینید کمونیسم کارگرى در آن پدیده ویژه اى است. شما نمیتوانید از اندیشه کمونیستى فدائى و راه کارگر و 
غیره بعنوان پدیده هاى متعین داراى دینامیسم داخلى حرف بزنید. یک ِسرى افکار آزادیخواهانه اى که همیشه بوده اآلن هم هست. 
ولى همه مى فهمند یک چیز ویژه اى را که یک گذشته و یک آینده اى حتمًا دارد بیان میکند. یک داستانى پشت این است. تنها 
جریان ایدئولوژیک معتبر چپ ایران و منطقه است. بخاطر اینکه انقالب پشت آن بود و بخاطر اینکه آن انقالب مبارزه طبقات  را 
جلوى صحنه آورد. و در نتیجه بحث را از قلمرو افکار و پلمیک و رویزیونیسم بیرون برد و بحث را خیلى سریع اجتماعى کرد. 

اینها بحثهائى بود که در جلسه پیش به آن اشاره کردیم. 

* * *                                                

در سمینار ایندفعه میخواهم راجع به محتواى فکرى این کمونیسم کارگرى صحبت کنیم. اینکه راجع به جنبه هاى مختلف متد، 
اقتصاد، سیاست و غیره چه فکر میکنیم. یعنى با توجه به اینکه از خصلت اجتماعى جنبشمان بحث کردیم حاال میخواهیم راجع 

به مارکسیسم مان یک مقدار بیشتر صحبت کنیم. 

کمونیسم علم شرایط رهائى طبقه کارگر به بخش دوم سمینار که جزو دستور بحث است میرسیم ولى خیلى سریع به دو مبناى 
کمونیسم کارگرى اشاره میکنم. در بحث قبلى گفتم و اآلن هم در بحث بعدى میگویم، معنى این دو تا مبنا چیست، که از یک 
طرف کمونیسم علم رهائى طبقه کارگر است، علم شرایط رهائى طبقه کارگر است. و دوم اینکه طبقه کارگر نمیتواند آزاد شود 
بدون اینکه همراه خودش کل جامعه را آزاد کند. دفعه پیش سعى کردم این را مقدارى توضیح بدهم. در تکه اول بحث امروز هم 

دقیقًا جمله اول را بحث کردیم و در تکه دوم بحث عمًال برمیگردیم به جمله دوم.
 

اینکه علم رهائى طبقه کارگر است یعنى اینکه کمونیسم کارگرى (کمونیسم) اندیشه اى است، ایدئولوژى اى است و مجموعه 
نگرش و دیدگاه و استراتژى اى است که ناشى از پیدایش یک طبقه معیّنى است به اسم طبقه کارگر مزدبگیر که همراه انقالب 
صنعتى و بعد از انقالب صنعتى، همراه خودش، با جدالش براى رهایى، جنگش براى رهائى از شرایط استثمار آور خودش است 

که کمونیسم را در جامعه شکل میدهد و بارور میکند. 

ناسیونایسم ممکن است علم رهائى بورژوازى کشورهاى تحت سلطه باشد. جنبش ناسیونالیستى یا افکار و دیدگاه ناسیونالیستى 
هم کمک به رهائى کسى میکند. کمونیسم بحث مارکس این است که بطور مشخصى ایدئولوژى و دیدگاه ناظر بر تالش این طبقه 
است براى رهایى. که در جلسه قبل صحبت کردیم. همیشه تضاد بین استثمار شونده و استثمار کننده در جامعه وجود دارد و هر 

دفعه هم پرچم مبارزه براى رهائى از آن استثمار و انقیاد بلند شده است. 

بحث مارکس این است که پرچم کمونیسم پرچم این نوع استثمار شونده جدید است. برده یا رعیت یا اقشار تحت ستم دیگر 
جامعه وقتى میخواهند براى رهائى خود بلند شوند لزومًا پرچم کمونیسم را بلند نمیکنند. طبقه کارگر است که بخاطر موقعیت 
عینى خودش در جامعه، باید پرچم مبارزه اى را بلند کند که به آن موقعیت عینى خاتمه میدهد و آن وضعیت مزد بگیرى است. 
احتیاجى نیست که شما براى لغو برده دارى اندیشه کمونیستى داشته باشید. لغو برده دارى کامًال با اندیشه کاپیتالیستى عملى است. 
شما میگویید برده دارى لغو شد و از امروز هیچکس حق ندارد کسى را تحت انقیاد جسمى در بیاورد. کسى صاحب کسى نیست، 
کسى براى کسى بردگى نمیکند. تمام شد. بازار آزاد است بروند کار و زندگیشان را بکنند. یا حتى در فئودالیسم و رابطه ارباب و 
رعیت که از یک طرف وابسته است به زمین و از یک طرف بخشى از ملک اربابى است. اینطورى نیست که رعیت میتواند سرش 
را بیندازد پایین و برود شهر، میآیند و میبرند و میگویند شما از ابواب جمعى فالن خان هستید، باید آنجا سِر زمین بمانید. همانطور 

زمینى از خودش ندارد ولى کشت میکند. رعیت پرچم تقسیم اراضى را بدست میگیرد، پرچم کمونیسم را بدست نمیگیرد. 
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مزدبگیرى  مکانیسم  طریق  از  آن  در  که  وضعیت،  این  از  بخواهد  بگیر  مزد  کارگر  اگر  است.  کارگر  طبقه  رهائى  علم  کمونیسم 
استثمار میشود، رها شود پرچمش میشود کمونیسم. اگر بخواهد مزدش را باال ببرد پرچمش کمونیسم نیست ولى باال رفتن مزد 
بتنهائى رهائى کارگر نیست. به این معنى آن جمله اول دقیقًا دارد همان چیزى را میگوید که در این دو جلسه سعى کردیم بگوییم. 
کمونیسم تئورى هر کارى نیست، تئورى یک کار معیّن است، تئورى از بین بردن نظام مزد بگیرى در نظام جامعه سرمایه دارى 

است. 

آن جمله دوم، که طبقه کارگر نمیتواند آزاد شود بدون اینکه همراه خودش همه جامعه را آزاد بکند، باز بر میگردد به موقعیت 
عینى کارگر و به خصوصیات عینى جامعه اى که این طبقه میخواهد در آن جامعه این رهائى را بدست بیاورد. چطور میشود در 
جامعه سرمایه دارى کارگر مزدبگیر آزاد شود در ضمن اَشکال دیگر ستمکشى باقى بماند. وقتى از نظر تحلیلى نگاه میکنید میبینید 
ستمکشى اى که زنان، نژادهائى که در چهار چوب تبعیض نژادى حقوق کمترى میگیرند یا شرایط نامطلوبى دارند، در جامعه 
موجود بجا بماند وقتى که شما بنیادش را که مالکیت خصوصى و رقابت بر سر سودآورى سرمایه و انباشت سرمایه است را از بین 

برده اید؟ کى دارد به چه دلیلى براى مثال زن را تحت ستم قرار میدهد یا به چه دلیلى نژادپرستى به بقاى خودش ادامه میدهد؟ 

این  به  بحث  این  در  من  که  میبرد.  بین  از  را  ستم  اَشکال  بقیه  ریشه  خودبخود  که  است  انقالبى  کارگرى  انقالب  معنى  این  به 
میرسم اینکه چرا ما ریشه همه مشقات جامعه امروز را حتى با اینکه ظاهر کهنه اى دارد، مثل مردساالرى که اختراع سرمایه دارى 
نیست. ولى چرا فکر میکنیم نابودى سرمایه دارى ریشه مردساالرى را از بین میبرد، در صورتى که سابقه مردساالرى خودش از 
سرمایه دارى بیشتر است و ریشه اش قدیمى تر؟ چرا فکر میکنیم انقالب کارگرى مردساالرى را از بین میبرد و زن و مرد را برابر 

میکند؟ چرا فکر میکنیم انقالب کارگرى نژادپرستى را میتواند از بین ببرد؟
 

بحث جمله دوم "کارگر آزاد نمیشود مگر اینکه همه را با خودش آزاد کند" آنقدر به یک سیاست ائتالفى و جلب اقشار مختلف 
برنمیگردد تا اینکه به آن موقعیت عینى که طبقه کارکر براى رهائى خودش به آن احتیاج دارد. اگر به جنبش فمینیستى نگاه کنید، 
که براى رهائى زن یا براى گرفتن حقوق زن مبارزه میکند براى مثال، این مجبور نیست مناسبات ملکى را از بین ببرد، میتواند در 
مناسبات فعلى خواهان حذف تفاوت زن و مرد باشد. بگوید لطفًا جامعه سرمایه دارى به یک چشم به جنسیتهاى مختلف نگاه کند. 
حاال ممکن است از نظر عملى چنین کارى دشوار باشد ولى از نظر تئوریکى غیر ممکن نیست که بشود فرض کنیم یک جامعه 
سرمایه دارى به جنسیت آدمها کارى ندارد. هر که کارگر است کارگر است، هر که هم کارفرما است کارفرما است. همانطور که 
میبینیم این مرزها بتدریج دارد سست میشود. زنان بیشتر میروند در بازار کار و در مدیریت هم دارند بیشتر نقش پیدا میکنند. در 
سیاست هم بیشتر نقش پیدا میکنند. از نظر تئوریکى، در آن چهارچوبى که سرمایه دارى برابرى را قبول دارد، چیزى مانع این نیست 
که در جامعه سرمایه دارى زن و مرد برابر باشد. ولى عملى نیست که در جامعه سرمایه دارى کارگر مزد بگیر برابر باشد با کسى که 
وسایل تولید را در اختیار دارد. بخاطر خصلت انقالبى که کارگر میکند جامعه اى را بوجود میآورد که آن جامعه اساس اقتصادى و 

اجتماعى "زیر استثمار و ستم در اَشکال دیگر" را ازبین میبرد و در نتیجه کارگر همراه خودش بقیه را آزاد میکند. 
واضح است که خود همین به او اجازه میدهد که طبقات محروم را دعوت کند به جنبش خودش بپیوندند، شاید در صدر جنبشهاى 
رفع تبعیض قرار بگیرد. ولى بحث مارکس از سر ابژکتیو و مادى است. یعنى کارگر نمیتواند آزاد شود مگر اینکه همه اَشکال ستم 

را، همراه آن شکل از ستم، در جامعه از بین ببرد. 

به تعریف "طبقه" و "کمونیستها بخشى از طبقه اند" هم میرسیم. من میخواهم، سر تیتر خودش، چند تا چیز را اینجا تفکیک کنم. 
فرق بین مبارزه طبقاتى، جنبش کارگرى، سوسیالیسم کارگرى و کمونیسم کارگرى. میخواهم این سه تا پدیده را یک درجه از 
هم تفکیک کنم. در این بخش از بحثم به آن میرسم و راجع به آن میتوانیم صحبت کنیم. همانطور سؤال سوم، فرق بین جنبش 

کارگرى و جنبش سوسیالیستى.
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گمان کنم در کنگره سوم آن حزب بود که من این بحث را مطرح کردم که "تنها سوسیالیسم کارگرى بجا میماند"، بحثى بود در 
رابطه با پایان عصر رویزیونیسم. اگر دقت کنید پدیده کمونیسم غیر کارگرى، با توجه به شکست شوروى و فروپاشى اردوگاه 
شوروى، عمًال طبقات دیگر از ایده کمونیسم و از پرچم کمونیسم دست برداشتند. یعنى تالش جدى اى نیست براى اینکه کسى 
تحت پرچم کمونیسم براى منافع غیر کارگرى و غیر سوسیالیستى مبارزه کند. حتى به درجه اى خود کمونیستها مجبور شدند 

حرفهایشان را تحت پرچمهاى غیر کمونیستى مطرح کنند که مورد توجه قرار بگیرد. 

دمکراتیک،  کمونیسم  خلقى،  کمونیسم  سومى،  جهان  کمونیسم  ملى،  کمونیسم  که  شوروى،  سقوط  از  قبل  بود،  این  آنجا  بحث 
کمونیسم رادیکال غیر کارگرى دیگر محلى از اِعراب ندارد و آن اردوگاه دارد پایین میآید و همراه با آن همه این انتقادات حاشیه اى 
به آن اردوگاه هم از بین میروند. از این پس فقط کمونیسم در جهان ما یک مبنا میتواند داشته باشد، و آن این است که واقعًا روى 
جنبش طبقه کارگرى بنا شود. بیرون جنبش طبقه کارگر براى هیچ قشر دیگرى منفعتى نیست که پرچم کمونیسمى را بلند کند و 
یک نوع سوسیالیسم انقالبى، که حاال مثًال جنبش دهقانان فالن جا یا جنبش خرده بورژوازى محلى فالن کشور است، رشد کند. 
نه آکادمى عالقه اى به مارکسیسم دارد و نه جنبشهاى اصالح طلب دیگر در غرب به خودشان میگویند کمونیست. آن پیش بینى 

این وضعیتى است که اآلن کمابیش در آن هستیم.
 

نکته پنجم هم دقیقًا همین است. ُجدا از منفعت کارگرى نمیشود پراتیک انقالبى تعریف کرد. قبال میشد. اآلن شما دقت کنید هر 
جنبش استقالل طلبانه اول از آمریکا خواهش میکند که دخالت کند. در همسازى و جلب توافق آمریکا و غرب آپارتاید را باید 
بر انداخت، با جلب توافق غرب باید آخوندها را برداشت. و در چهارچوب نظم نوین جهانى و خردگرائى دمکراتیک بگذارید 
یک کارى کنیم که عربستان هم زنهایش بتوانند رانندگى کنند. جنبشى که بنا باشد فقط زن را در عربستان سعودى آزاد کند، 
غیرسوسیالیستى هم بخواهد بماند، خصلت انقالبى پیدا نمیکند، به ساختار سیاسى جهان امروز متوسل میشود. به سراغش رؤساى 
جهان امروز میرود - هر که باشد - میگوید هیالرى  کلینتون یک فکرى هم به حال زنهاى عربستان بکنید و او هم فکرى میکند. 

اینطور نیست که همه اش تعارف است. 

بطور واقعى غرب و ساختار سیاسى جامعه غربى دارد تالش میکند جهان را در یک مجموعه اى کمابیش هم-شکل از مدل غربى 
ادغام کند. حاال اگر کسى دردش در این چهارچوب شفا پیدا میکند به همان هم متوسل میشود که میتواند این جواب را بدهد. اگر 
کسى میخواهد در ترکیه انتخابات دمکراتیک غربى صورت بگیرد بهتر است بجاى اینکه بیاید سراغ ما برود سراغ آمریکا. همین 
هم منطقى است. شما بگویید حاال این در ناتو باشد، میخواهد پشت در ورود به اروپاى واحد باشد، آقاى طبقه حاکمه ترکیه تو را 
به خدا انتخابات درستى بگذار! این فشار خیلى بیشترى است روى آن دولت تا جنبش کارگرى ترکیه بلند شود، که از این پروسه 

انتخابات لیبرالى میپرد و میرود یک چیز دیگرى را پیاده میکند. 

میخواهم بگویم اآلن خیلى روشن است که منفعت هاى غیرکارگرى چهارچوبهاى غیر انقالبى براى تحققشان پیدا میکنند. حتى 
سرنگون کردن رژیم آخوندى در ایران، انداختن رژیم مذهبى و دست راستى در ایران، براى بخشهاى غیر پرولترى اپوزیسیون 
را  اسمش  (آنها  شما  چرا  که  میکنند  اعتراض  ما  به  کنید  دقت  اگر  بگیرد.  خودش  به  انقالبى  رنگ  نیست  قرار  عامدانه  ایران، 
گذاشته اند) طرفدار راه حل مسالمت آمیز نیستید. میگویند چرا نمیشود با بیانیه صادر کردن و تقویت منتظرى و دست به دامن 

"اروپاى واحد" شدن و کمک آمریکا، رژیم جمهورى اسالمى را تضعیف کرد؟ 

مقایسه کنید با زمان شاه که طرف که ذوب آهن میخواست اسلحه دستش میگرفت، کسى که معتقد بود تقسیم اراضى باید بشود 
اسلحه دستش میگرفت، کسى که معتقد بود بد کارى کردند خسرو خان قشقائى را اذیت کردند اسلحه دست میگرفت و اآلن آنکس 
که میخواهد رژیم را بیاندازد مراجعه میکند به سازمان ملل! عین این اتفاق افتاده. خیلى دشوار است که اآلن جنبشهاى انقالبى و 

رادیکالى شکل بگیرد که هدف و مبناى اساسى آنها جنبش طبقه کارگر نباشد، مثًال خواست اقشار و طبقات دیگر باشد. 
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* * *

مقدمه بحث

یک تیتر بحث امروز ما تئورى و حزب و رابطه حزب و جامعه و حزب و جنبشهاى اجتماعى است که به آن میرسم. 

بنظر من صحبت على جالب است. بخاطر اینکه اجازه میدهد من نکته اى که شاید مهمترین وجه این سمینار است را بگویم. اگر 
ما فقط با آدمهائى سر و کار داریم که عضو حزبى میشوند و میروند فعالیت میکنند، درست است. ولى یک جنبش سیاسى احتیاج 
به رهبر دارد، احتیاج به یک خودآگاهى عمیق از تاریخ خودش دارد، احتیاج دارد به اینکه بتواند آن توده وسیع اعضاء و جنبش 
طبقاتیش را جلو ببرد. درنتیجه شما نمیتوانید فانکشنال و مینیمالیستى به تئورى نگاه کنید. باید بتوانید تجربه روسیه را تا سالها بعد 
از ما براى مردم توضیح بدهید. بخشى از واقیعات قرن بیست است. هیچکس نمیتواند هنوز هم بگوید من کمونیستم بدون اینکه، 
بجز طرفى که یک خرده هوشمندانه بسراغش آمده، بگوید شوروى چه بود چین چه بود و غیره. ممکن است از نظر کسى که در 
یک کمیته حزبى است یا در حزب خودش دارد با اعضائى که میخواهند بروند سر خیابان پیکت کنند، کار میکند، احتیاجى به این 
نیست که در خیلى از بحثها عمیق شوند ولى براى کسى که میخواهد یک جنبش را رهبرى بکند که هدف این سمینار فى الواقع 
آشنا کردن کادرهاى یک جنبش یا کمونیستهاى همدوره خودمان است که بنوعى دارد به این جنبش فکر میکند. میخواهیم همه 
مکانیسمها و همه پیچیدگیهاى تفکرى که اسمش را کمونیسم کارگرى گذاشته ایم بحث کنیم، که بتوانیم ادامه اش بدهیم، بتوانیم 
براى هدایت این جنبش در باالترین سطح نیرو داشته باشیم. آگاه باشیم به اینکه چه داریم میگوییم، از کجا آمده ایم و بحث چه 
هست. با آن حالتى که شما میگویید در اولین پیچ گیر میکنید. چون اولین پیچ تاریخ خودش را تحمیل میکند و دوباره بحثها مطرح 
میشود. و اگر درك عمیقى نداشته باشید از اینکه متد جنبش شما چیست، محتواى نظراتش راجع به خیلى چیزها چیست، و از 

کجا بیرون آمده، تاریخ پیدایش این افکار چیست، آنوقت جوابگوى آن نیازهاى مبارزاتى نخواهید بود. 

به هر حال اتفاقًا این برایم جالب است که میخواستم تأکید کنم. هدف این سمینار اساسًا این است که یک عده خیلى بیشترى الاقل 
بدانند که مغز ما، مغز این جریان کمونیسم کارگرى، قلب این جریان کمونیسم کارگرى چطور میزند، کجا کار میکند و چطور این 
جنبش اولویتهایش را تشخیص میدهد؛ چرا ما این شکلى هستیم و سازمانهاى دیگر یک شکل دیگرى هستند. بطور واقعى همه 
متوجه شدند که ما براى خودمان یک سنتى هستیم و نوع دیگرى تصمیم میگیریم و به مسائل سیاسى به نوع معیّنى عکس العمل 
نشان میدهیم. ولى اینها از کجا در میآید؟ از در چه مکانیسمى این تصمیمات، این اولویتها، این انتخابهاى سیاسى یکى پس از 

دیگرى بیرون میآید؟ 

بنظر من حیاتى است کسانى که قصد هدایت این جنبش را دارند، در طول سالهائى که باألخره مقابل این جنبش است براى پیروزى 
حتى کوچک سیاسى، بدانند که این سنت متفاوت چه است. همانطور که اروکمونیسم میداند ریشه هاى جنبش او روى چه نقدى 
از جامعه و تاریخ و غیره قرار دارد، یا یک تروتسکیست میداند که چرا تروتسکیست است، یک کمونیست کارگرى هم باید بداند 
این جنبش اساسش چه است، ذهنیتش چه طور کار میکند، اولویتهایش را از کجا در میآورد یا پدیده را از چه زاویه اى نگاه میکند 

و غیره. از این نظرها این مهم است. 

به هر حال من با اجازه تان میخواهم سراغ همین بحث بروم. یعنى تا این لحظه راجع به جنبه هاى اجتماعى این پدیده، عینیت 
اجتماعى کمونیسم کارگرى صحبت کردیم. حاال میخواهم این مقدار وقتى که باقى مانده راجع به محتوى نظرى ما، راجع به متد 
فکرى ما و نظر مشخص ما را راجع به مسائل مختلف صحبت کنم. از نقدمان به اقتصاد سرمایه دارى تا تئورى ما راجع به حزب، تا 
فرهنگى که براى مثال یک چنین جنبشى طلب میکند، تا نظریه ما راجع به دولت و غیره صحبت کنم. میخواهم راجع به آن ارکان 
عقیدتى ما صحبت کنم. به این ترتیب به اینجا برسیم که یک نفر بتواند بگوید من به عنوان یک فعال یا متفکر جنبش کمونیسم 
کارگرى روى این مسأله این طورى فکر میکنم. از حاال تا پنجاه سال دیگر متدولوژى برخورد من هم به این به مسأله اینطورى 
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است و کاپیتالیسم را از این زاویه نگاه میکنم، سوسیالیسم را از این زاویه دفاع میکنم. و این فرق دارد با جنبش شما که اینطورى 
مسأله را نگاه میکنید. من میخواهم رئوس این مسأله را بشمارم، حتمًا یک چیزهائى از قلم میافتد که بعداً باید روشن کرد. در این 

یک دو ساعتى که وقت مانده شاید بشود این مبانى را توضیح داد.

همانطور که گفتم باألخره کمونیسم کارگرى وقتى به قلمرو عقاید و سیاست و تز میرسد روایتى است از مارکسیسم، یک قرائتى از 
مارکسیسم. مارکسیسم چه گفته؟ هر کس ممکن است یک چیز براى شما بگوید که مارکسیسم بر سر این مسائل است، این مبانى 
را دارد. کمونیسم کارگرى هم یک تبیینى است از مارکسیسم، یک روایت و یک نوع قرائت از مارکسیسم. میگوییم ما مارکسیسم را 
اینطورى میفهمیم و مارکس واقعا اینها را گفته، نه آن چیزى که شما میگویید، نه آنکه آن دیدگاه گفته است. ما مارکس را اینطورى 

میفهمیم و مبانى اعتقادى جنبش ما اینها است. 

خصوصیت کمونیسم کارگرى

بگذارید اینطورى بپرسم. چه کلمه اى کمونیسم کارگرى را توصیف میکند؟ فرض کنیم شما بخواهید چپ نو را توصیف کنید، 
میگویید کلمه اى که چپ نو را توصیف میکند شاید "دمکراسى" باشد. چپ نو در تقابل با اردوگاههاى کمونیسم مقوله اساسى 
در هویتش مقوله دمکراسى است. دمکراسى و حقوق مدنى براى مثال. یا ممکن است در مورد تروتسکیسم بپرسید چه چیزى 
تروتسکیسم را تعریف میکند؟ خود تروتسکیست به شما میگوید "انترناسیونالیسم"، یکى از کانسپت ها و مقوله هاى اساسى و 
هویتى ما انترناسیونالیسم است. اگر کسى کلمه انترناسیونالیسم را در حرف زدن کسى بشنود بتدریج ذهنش متوجه تروتسکیسم 

میشود. 

کمونیسم کارگرى را چه کلمه اى، چه کانسپتى، چه مقوله اى بیشتر از هر چیزى توصیف میکند و رنگ و روایت ما را از مارکسیسم 
نشان میدهد. یکى تبیین ناسیونالیستى از مارکسیسم دارد، یکى انترناسیونالیستى، یکى دمکراتیک، یکى دولتگرایانه. ما چه تبیینى 

از مارکسیسم داریم؟ و مارکسیسم ما را با چه کلمه اى بیشتر از هر چیز میشود توصیف کرد؟ 

چند تا از کلماتى که بنظر من بهترین شکلى ما را بیان میکند اینها است: "پراکتیکال"، یعنى کسانى که تبیین پراتیکى و عملگرایانه 
از کمونیسم بدست میدهند، ماکزیمالیستى، اکتیویستى، انسانگرا، انقالبى و سازش ناپذیر. اینها کلماتى است که فکر میکنم اگر 
کسى بخواهد کمونیسم کارگرى را توصیف کند میگویند اینها بشدت انسانگرا هستند، اینها ماکزیمالیستند بى تخفیف حرف میزنند. 
حتى آنقدر بى تخفیف حرف میزنند که انگار هیچ درکى از مقوله تاکتیک و ایستگاههاى بین راه ندارند مدام حرف آخرشان را 
میزنند. بخصوص پراکتیکال هستند، عملى فکر میکنند و دنبال قدرت هستند. اینها مدام حرف تغییر را میزنند. صحبت عمل کردن 
به کمونیسم در بحث کمونیسم کارگرى برجسته است. به این معنى این کلمات دارد مشخصات ما را بیان میکند. در مورد بعضى 
کمونیسم ها اینها صدق نمیکند. خیلى از دیدگاههاى کمونیستى اکتیویستى نیست، برعکس است. تأملى است. انتقادى است. شما 
فکر میکنید به اینکه مارکسیسم ابزارى است براى درك و انتقاد. ولى بنظر میآید براى کمونیسم کارگرى مارکسیسم ابزارى براى 

دخالت در سیاست براى مثال. و همینطور جنبه انسانگرایانه آن که دفعه پیش گفتم. 

اتکاء ما به انسان در مقابله با بیشتر کمونیسم تاکنونى که کمونیسم را بخشى در روند تاریخى می بینند و بعنوان مقوله اى "با نقشى 
در تاریخ" به آن نگاه میکنند. در صورتى که جنبش ما خیلى به آدمیزاد و زندگى آدمها و به انسانهاى معاصر تکیه میکند و کمونیسم 
را بعنوان فاکتورى در زندگى انسانهاى معاصر بحث میکند، نه در طول تاریخ و جایگاهش. این زیاد در ادبیات ما پر رنگ نیست، 

که ما میخواهیم به چه َسمتى برویم. ادبیات این جنبش همه جا راجع به انسان و سهمش از زندگى صحبت میکند. 

این کلماتى است که ما را توصیف میکند و من میخواهم جزئیات اینها را بشکافم و خودتان در بحث متوجه میشوید چرا این 
کلمات همه اش مربوط است، هر چند من نمیخواهم یک کلمه را در بیاورم. فکر میکنم مارکس دقیقًا همینطور کمونیسم را مطرح 
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میکند. جالب است که بدانید مارکس یک جائى در ایدئولوژى آلمانى از کمونیسم بعنوان ماتریالیسم پراتیک یاد میکند. و بحث 
قدیمى مارکس که "فالسفه جهان را تفسیر کردند، حال آنکه ما باید تغییرش بدهیم"، از همان اول جوهر پراتیکى این دیدگاه را 
وسط میگذارد و میگوید این اندیشه اى است براى دست بردن به یک کار معیّن در جامعه. نه فهمیدن معیّنى از جامعه، نه داشتن 
بینش معیّنى، نه داشتن جهان نگرى معیّنى بخودى خود. بلکه نقدى است براى دست بردن به جامعه. و خودش میگوید ما بر 
خالف ماتریالیستهاى پیشین، که تبیینى از جهان عینى و ذهنى و ماده و روح میدادند، ما هدفمان تغییر جهان است. ما ماتریالیستهاى 
پراتیک هستیم. به این معنى من فکر میکنم روح جدى اندیشه مارکس در خط مشى ما بروشنى نمایندگى میشود و اینها را میخواهم 

یک مقدار باز کنم. 

متد
 

ما اولین چیزى که شاید بهتر است ما بشناسیم هویت عقیدتى ما چه است و کمونیسم کارگرى خودش را کجاى تبیین از مارکسیسم 
قرار میدهد، روى متد است. متد ما چیست؟ همانطور که گفتم کلمه پراتیک و ماتریالیسم پراتیک اساس این متد است. آن دیدگاهى 
است که در تئورى مارکسیسم دنبال رهنمودى براى عمل است. دیدگاهى است که انسان را دخیل میداند در واقعیات اجتماعى 
و اقتصادى خودش، و اراده آدمى را در تغییر اوضاع خودش مهم میداند. شاید این براى شما بدیهى بنظر برسد. ولى یادتان باشد 
که بخش زیادى از کمونیسم تاکنونى به دترمینیسم متهم شده. و کسانى که نتیجه تاریخ را اجتناب ناپذیر تفسیر کرده اند. و کسانى 
که کمونیسم را جنبشى براى رساندن تاریخ به نتایج مقّدرش تفسیر میکردند. به مارکسیسم دترمینیسم تکنولوژیک گفته اند. یعنى 
کسانى که فکر میکنند با رشد نیروهاى مولده خودبخود جهان به َسمت سوسیالیسم میرود. کسانى که فکر میکنند شیوه هاى تولیدى 
یکى پس از دیگرى جاى خود را به دیگرى میدهد و بشریت به آن َسمت خواهد رفت، انگار سوسیالیسم نتیجه اجتناب ناپذیر 
تاریخ است. اگر شما از کمونیستهاى قرن بیست نمونه بردارى بکنید، 99درصد آنها اتفاقًا همین پدیده را در مارکس بطور تلویحى 
و بعضًا حتى شاید آگاهانه رد میکنند، که اراده آدمى یک نقش مهم در روند تاریخى دارد و انتخاب و تصمیم آدمها در زندگیشان 

نقش دارد، در نتیجه نقش پراتیک و جایگاه انسان در واقعیت عینى است. 

دفعه پیش گفتم که چگونه مارکس در تزهاى فویرباخ میگوید واقعیت عینى خودش محصول پراتیک بشر است. در نتیجه بحث 
این نیست که ما مثل یک آیینه جهان واقعى را در کله ما منعکس میکنیم یا نه، یا ذهن انعکاس درستى از جهان عینى هست یا 
نه. بحث سر دیالکتیک بین اینها است و تأثیرى که اینها بر هم دارند قید و شرطهائى که جهان عینى روى پراتیک آدمى میگذارد، 
طورى که آدم دو هزار سال پیش نمیتوانست سوسیالیسم را پیاده کند. و تغییرى که آدم زنده در شرایط عینى میدهد، طورى که 

بشر امروز میتواند دست بکار تغییر دادنش شود. و از نظر مارکسیسم اگر آن بشر آن کار را نکند، تغییرى هم صورت نمیگیرد. 

در نتیجه اگر بخواهیم برویم در مارکس، برویم در تزهاى نقد مارکس به ماتریالیستهاى پیش از خودش و بخصوص در تزهاى 
مارکس در مورد فویرباخ، اولین کلمه اى که بیرون میآید پراتیک است و تغییر و جایگاه آدمى در آن. حاال چه کسى در جنبش 
سوسیالیستى تاکنونى نماینده این اراده گرایى، به یک معنى اصالت اراده، اصالت انتخاب و اصالت تغییر آگاهانه در جامعه بوده؟ 
به ولونتاریسم و اراده گرائى و زورکى پیش راندن تاریخ متهم شده، در صورتى که در مقابلش بین الملل دوم  لنین. لنین معموالً 
و منشویکها رشد تدریجى تاریخ و تئورى تکاملى تاریخ را بیان میکردند. و اگر شما بروید روایتهاى غیر لنینى تاریخ کمونیسم 
را بخوانید همه جا میبینید که تاریخى است از شیوه هاى تولیدى برده دارى، فئودالى، سرمایه دارى، که جاى خودش را میدهد به 
سوسیالیسم، نیروهاى مولده رشد میکند، هیچ چیز سد راهش قرار نمیگیرد، طبقات مبارزه میکنند، مبارزه طبقه کارگر ظفرنمون 

است، کمونیسم اجتناب ناپذیر است، نه فقط مطلوب است اجتناب ناپذیر است! 

لنین و گرایش لنینى و حزب بلشویک جریانى است که میآید عنصر اراده را در کمونیسم بیرون میکشد و میگوید بسته به اینکه 
احزاب سیاسى چکار کنند، بسته به اینکه طبقه کارگر در هر دوره اى چه انتخابى بکند، چه قدمى را بردارد، تاریخ آنطورى تعیین 
میشود. اگر شما انتخاب غلط بکنید تاریخ یک طرف دیگر سر در میآورد. در نتیجه لنین کسى است که از امکانپذیرى تغییر بحث 
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میکند. و شما اگر لنین را از انقالب روسیه بیرون بکشید اوالً 1917 اتفاق نمیافتد چون تزهاى آوریل نیست. در همان انقالب 
روسیه خط مشى منشویکى حاکم است، حتى خود بخش اعظم کمیته مرکزى حزب بلشویک انتظار قدرت و خیزش براى قدرت 
را ندارد. و ثانیًا خود لنین از این زاویه مورد انتقاد است. براى مثال تحمیل کمونیسم به جامعه عقب افتاده روسیه. آن جامعه ظاهراً 

این اراده را نمى پذیرفته است! آن بشر اجازه دست بردن به آن تغییر را نمیداشته! 

خیلیها هستند که در کمونیسم این روند تدریجى گرائى و دترمینیستى را جزء مشخصه افکار مارکس میدانند. شما لغتنامه هاى 
سیاسى و تئوریک و فلسفى را باز کنید و بخش مارکسیسم را بخوانید به کلمات اجتناب ناپذیر، دترمینیسم، قانونمندى تاریخ خیلى 
برخورد میکنید در صورتى که مارکس کسى است که دیالکتیک را از هگل گرفته، قانونمندى براى مارکس عنصر زنده و سوبژکتیو 

آن تعیین کننده است. قانونمندى یک قانونمندى کور نیست. قانونمندى اى است که به کمک دخالت آدم زنده دارد جلو میرود. 

اگر سرمایه دارى براى مثال قانونمندى دارد که انباشت سرمایه مدام صورت بگیرد و مدام بر حجم سرمایه به نسبت کارى که 
مصرف میشود افزوده شود، براى مارکس در کتاب کاپیتال این یک بحث اتوماتیک نیست. بلکه میگوید رقابت سرمایه دارها با هم 
یعنى عمل تصمیم آگاهانه یک عده سرمایه دار، که براى اینکه در بازار بمانند باید با هم رقابت کنند و درنتیجه تکنیک خودشان را 
بهبود بدهند و جنس را ارزانتر تمام کنند، باعث میشود که آن قانون اساسى سرمایه دارى که سرمایه مدام انباشته تر میشود تحقق 

پیدا بکند. رقابت را بگیرید، قانون انباشت سرمایه میخوابد. 

در نتیجه عنصر زنده در فلسفه مارکسیستى، در تبیین از اقتصاد و در تبیین او از تاریخ، به تغییر دست میبرد حیاتى است. اینجا یک 
چیز دیگر از خصلت حزب ما و جنبش ما و افکار ما را نشان میدهد و آن کلمه "ما چه میخواهیم" است. اگر نگاه کنید در ادبیات 
حزب کمونیست کارگرى، در بحثهائى که این خط از بیست سال پیش مطرح کرده اینکه ما خودمان چه میخواهیم یک شاخص 
تعیین کننده سیاستش است. قبل از هر چیز ما چه میخواهیم؟ تاریخ چه چیزى ایجاب میکند، دوره چه دوره اى است، عصر عصر 
چه است، اصًال راستش در ادبیات ما ظاهر نمیشود. بنظر میآید یک حزب سیاسى کافى است چیزى را بخواهد تا برود برایش 
تالش بکند، آره این مشخصه جنبش ما است. داشتن یک دید پراتیکى، دخالتگرانه و حتى اراده گرایانه بنظر من مشخصه ما است. 

میتوانیم بحث کنیم. ممکن است یک عده بیایند کمونیست کارگرى را واقعًا به ولونتاریسم و به آوانتوریسم و به بالنکیسم و به همه 
اینها متهم کنند، که اگر دقت کنیم اتهاماتى که همیشه به ما میخورد از این طرف است. که شما اراده گرا هستید، آرمانخواهى توخالى 
دارید، میخواهید زورکى تاریخ را جلو ببرید، نیرویش را ندارید، زمانش نرسیده، چرا به قدرت دست میبرید؟! چرا میخواهید 
حزب بسازید؟! چرا تفاوتها را عمده میکنید؟! چرا اتحاد عمل نمیکنید؟! چرا شکاف ایجاد میکنید؟! همه از سر این است که چرا 
شما آن چیزى را که میخواهید دنبال میکنید؟! نه آن چیزى که زمانه ایجاب میکند، تاریخ ایجاب میکند، شیوه تولید ایجاب میکند 

یا موقعیت جامعه ایران ایجاب میکند یا وضعیت سیاسى ایجاب میکند! 

مشاهده جالبى پشت این است. آره درست است. عنصر اراده، انتخاب و نقش عنصر زنده در تکامل تاریخى، در تفکر ما خیلى 
برجسته است. که فکر میکنم ریشه اش به لنین و خود مارکس در تزهاى فویرباخ میرسد. اگر کسى فردا خواست این جنبش را 
بجائى ببرد بنظر من اولین چیزى که باید یادش باشد این است که هیچ چیزى بیرون بشر به او دیکته  نمیکند که چه بخواهد. و 

هیچ چیزى بیرون بشر تعیین نمیکند که براى چه مبارزه بکند. بشر باألخره باید تعیین کند. 

و اگر شما جامعه اشتراکى برابر انسانها را میخواهید باید براى همین تالش کنید. شما موظف نیستید که اول بروید ایستگاههاى 
بینابینى را فرموله کنید. بگویید اول سرمایه دارى را از حالت وابستگى در میآوریم و ملى میکنیم، مرحله بعدى جامعه دمکراتیک 
غربى درست میکنیم و مرحله بعد جامعه کارگرى درست میکنیم. خصوصیت خط سیاسى ما اگر دقت کنید همه اش این است که 
از روز اول میگوید اگر جهان بجائى رسیده که تئورى اى به اسم مارکسیسم وجود داشته باشد و مانیفست کمونیست پر فروشترین 
کتاب جهان باشد و مارکس شخصیت هزاره باشد و احزاب کمونیستى با میلیونها عضو وجود داشته باشند و سرمایه دارى صنعتى 
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وجود داشته باشد، بنابراین زمان بطور تاریخى به آنجا رسیده که ما حرف آخرمان را بخواهیم پیاده کنیم. دیگر مرحله اى نمیماند. 
اراده ما و انتخاب ما همانقدر حقیقى است که پروسه تولید.

 
میخواهم بگویم این اراده گرائى نه فقط در مورد ما صحیح است، فکر میکنیم خصلت جدى تئورى مارکس است. فکر میکنیم ما 
به مارکس وفادار مانده ایم وقتى نقش اراده آدمى، اتحاد، تشکل، سیاست، تجربه، رهبرى و انتخابهاى سیاسى احزاب را بعنوان 
شاخصهاى تعیین کننده در قضاوت مبارزه سیاسى به حساب میآوریم، نه مثل اکثریت (فدایى) که تئورى دوران را مبنا بگذارد، یا 
عصرها را تفکیک کند و بگوید عصر انقالب پرولترى هست یا نیست، عصر رشد سرمایه دارى هست یا نیست. ما مقوله "عصر" 
جائى برایمان ندارد. فکر میکنیم در کل عصر به آنجا رسیده که ما هستیم، و اگر ما هستیم و سوسیالیسم میخواهیم، برایش مبارزه 

میکنیم.
 

بنظر من این یک پایه اساسى این نهضت کمونیست کارگرى است که ما حزبش را تشکیل میدهیم. اراده گرائى بمعنى خوب کلمه، 
به این معنى که معتقدیم بشر با پراتیک متشکلش جهان را میتواند دگرگون کند. و اگر عقیده اى اینقدر مادى شده که این همه آدم 

دورش جمع شوند اینقدر هم مادى شده که بشود پیاده اش کرد.
 

در نتیجه ما دیدگاه هاى دترمینیستى، اولوسیونیستى، تکامل گرایانه، جبرگرایانه از کمونیسم که قبل از ما رواج داشت، آن نحوه اى 
که بورژوازى کمونیستها را ترسیم میکند، قبول نداریم. و دقیقًا اتهامات آوانتوریسم، بالنکیسم، ایده آلیسم که به ما میزنند، بنظر ما 
به یک واقعیتى در ما اشاره میکند که یک واقعیت جداً مارکسى حزب ما و جنبش ما است و آن تصمیم است، نقش تصمیم آدمها 

در تغییر جهان. و این بنظر ما کلیدى ترین شاخص است. 

وقتى ما از تصمیم صحبت میکنیم همانطور که گفتم از اراده آدمى، نقش قهر، نقش تصمیم و نقش تشکل، نقش آرمان در پیشرفت 
تاریخ بحث میکنیم طبعًا بحث اراده آزاد را در رابطه با فرد مطرح نمیکنیم، داریم راجع به اراده جمعى صحبت میکنیم. داریم راجع 
به یک پدیده طبقاتى اجتماعى حرف میزنیم. این بحث که هر فردى در زندگى خودش بطور کلى، سیاسى و غیر سیاسى، چقدر 
اراده اش در سرنوشت خودش تأثیر داشته و چقدر مقهور پدیده هاى بیرون از اراده خودش بوده، باز است. میتوانیم برویم بحث 
کنیم ببینیم علت پولدارى و بى پولى و وضع مالى و غیر مالى ما چه است. تقصیر خودمان است یا جامعه این را به ما تحمیل کرده 

است. این بحث براى من هم باز است برویم بحث کنیم. 

ولى ما داریم بحث طبقات را میکنیم، ما داریم از عمل طبقاتى حرف میزنیم، داریم از پراتیک اجتماعى حرف میزنیم. در نتیجه 
داریم از جنبشها حرف میزنیم. تئورى مارکس راجع به پراتیک، بحث فرد نیست، که اگر شما یک نفر باشید اینطورى میتوانید 
سرنوشت خودتان را تحت تأثیر قرار بدهید. بحث مبارزه طبقاتى است و بحث جنبشهاى طبقاتى، جنبشهاى اجتماعى. در این 
چهارچوب است که من دارم از پراتیک حرف میزنم و از اصالتش و اهمیت پراتیک و اهمیت عنصر آگاه و اهمیت اراده جمعى. 
در این چهارچوِب کلکتیو و جمعى و در این چهارچوِب تاریخى است که داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم. در نتیجه یک 
خصوصیت کمونیسم کارگرى این است که دارد راجع به پراتیک اجتماعى عصر ما حرف میزند. و راجع به سیاستهائى که این 
طبقه کارگر اگر اتخاذ کند میتواند به پیروزى برسد. در نتیجه حزب کمونیست کارگرى یا اندیشه کمونیسم کارگرى دارد خودش 
را بعنوان یک آلترناتیو عمل، بعنوان یک برنامه، بعنوان روشى براى پیروزى جلوى طبقه کارگر قرار میدهد. فکر میکند که او در 
یک مبارزه اى درگیر است، ناگزیر است در آن مبارزه شرکت کند و پیروز بشود، و کمونیسم کارگرى دارد خودش را بعنوان یکى 

از روشهائى که طبقه کارگر میتواند اتخاذ بکند و یکى از پرچمهائى که میتواند دست بگیرد مطرح میکند.
 

کمونیسم کارگرى اندیشه اتوماتیک کارگرها نیست، کمونیسم کارگرى خط مشى بخشى از طبقه کارگر است که راه حل معیّنى 
را جلوى کارگرها قرار میدهد و میتواند این را بفهمد که راه حلهاى معیّن دیگرى هم بقیه دارند جلوى کارگرها قرار میدهند، در 
نتیجه یک نبرد فکرى- سیاسى عظیم در جریان است براى اینکه طبقه کارگر بیاید تحت رهبرى این پرچم. وآنوقت اگر بیاید آن 
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پیروزیها عملى میشود.
یک نکته دیگر در تئورى پراتیک مارکس یا در تئورى تغییر مارکس خاصیت دوره بندیهاى تاریخى است. معموالً به تئورى مارکس 
میگویند تئورى شیوه تولید. گویا مارکس پنج تا شیوه تولید اساسى را تعریف کرده؛ کمون اولیه، برده دارى، فئودالیسم، کاپیتالیسم 
و سوسیالیسم. میگویند مارکس گفته که ظاهراً بشر از این شیوه هاى تولید عبور میکند. یادشان میرود که مارکس یک مقوله اساسى 
دارد به اسم دوره هاى گذار، دوره هاى transition که فاصله بین این شیوه هاى تولیدى، آن هم نه بصورت قاب شده که برده دارى 
تمام میشود و بعد دوره گذار شروع میشود بلکه انتهاى هر شیوه تولیدى، جامعه وارد دوره گذار و وارد دوره انقالبى تالطم میشود. 
و جامعه بعدى که بوجود میآید حاصل تعیین تکلیف دوره گذار است. پراتیک انسانى بخصوص آنجا تعیین کننده است که در 
context و متن دوره گذار به آن نگاه کنیم، در آن شرایطى نگاه کنیم که جامعه تغییر در دستورش قرار گرفته است. آنوقت است 
که تعیین کننده است آدمها چکار میکنند و احزاب سیاسى چکار میکنند. در نتیجه بحث دوره گذار و دیدن مبارزه طبقاتى و نه 

شیوه تولید در هویت کمونیسم کارگرى و اندیشه کمونیسم کارگرى برجسته است. 

آنقدرى که کمونیسم رایج به پروسه تولید و تقسیم کار و پروسه تولید ارزش اضافه و بحران و غیره نگاه میکند، ما به همان اندازه 
به مبارزه طبقاتى و به این تنش اجتماعى که برمبناى این اقتصاد شکل میگیرد نگاه میکنیم. قبول میکنیم که در اوان انقالب صنعتى 
ممکن است انقالب فورى کمونیستى مقدور نباشد ولى در انتهاى قرن 20 و اوایل قرن 21 که سرمایه دارى به حالت پخته اى 
رسیده، و طبقات اجتماعى مشخصًا بر سر آینده این سرمایه دارى دارند دعوا میکنند، آنوقت مبارزه طبقاتى است که براى ما و در 

تبیین سیاسى ما کلیدى است. توجه ما به مبارزه طبقاتى است و نه بر خالف مارکسیسم رایج به اقتصاد. 

اگر نگاه کنید در تئورى دولت همین کار را کردیم، در انقالب ایران به همین پدیده نگاه کردیم. ما داریم جامعه سرمایه دارى را 
در حال تحول نگاه میکنیم، حال آنکه کمونیستها معموالً به اقتصادیات نگاه کرده اند و جامعه را در حال متحجر و مرده اى تبیین 
کرده اند؛ طبقات اجتماعى، اقتصاد، تولید، شاخه هاى صنعتى، غیر صنعتى. در نتیجه جایگاه دوره گذار و دوره هاى انقالبى و مبارزه 
طبقه کارگر در دوره تحول از سرمایه دارى به نظام بعدى براى ما تعیین کننده است و اینجا است که پراتیک، صد مرتبه بیشتر از 

حالت متعارف جامعه اى که هنوز وارد دوره گذار نشده، تعیین کننده میشود. 

[چند جمله گفته شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است] 

....برداشت بورژوائى است، برود دنبال راه رشد بورژوائى یا برود دنبال یک راه رشد سوسیالیستى؟ برود دنبال یک روبناى سیاسى 
لیبرالى یا برود دنبال یک راه حل فاشیستى؟

 
دوره گذار و دوره تالطم دوره اى است که رسمهاى کهنه در آن سست میشود، ساختارهاى کهنه شل شده و نمیتواند جامعه را 
نگهدارد. جامعه انتخاب پیدا میکند. درست در همین موقع است که کمونیسم کارگرى براى طبقه کارگر متناسبترین ایدئولوژى 
میشود. براى اینکه پراتیک، عمل و اصالت اراده و انتخاب و نقش تصمیم جمعى در این اندیشه قوى است. میگوید اگر بخواهیم، 
اتفاقًا در این دوره نوبت ما است. یعنى تشخیص نوبت تاریخى جاى اصلى براى ما پیدا میکند. در صورتى که ممکن است در اوج 
یک انقالب عظیمى مثل انقالب 57 گروههاى سیاسى اى بودند که داشتند تئورى مراحل میدادند. تئورى مراحل تاریخى، حاال باید 
برود مرحله بورژوا دمکراتیک را طى کند و غیره. درست موقع گذار و دوره تالطم است که هدف نهائى براى کمونیسم کارگرى 

بعنوان یک هدف مطرح مربوط میشود. 

چگونه تئورى به نیروى مادى تبدیل میشود؟

یک بحث دیگرى که باید اینجا بکنم این است که چگونه تئورى به نیروى مادى تبدیل میشود. در حزب ما و در اندیشه ما یک 
چیزى جا افتاده و آن اینکه تئورى ترشح طبقات نیست. سیاست ترشح طبیعى طبقات نیست. اینطور نیست که از طبقه بورژوا 
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خودبخودى لیبرالیسم یا ناسیونالیسم بیرون میآید و از کارگر بطور خودبخودى سوسیالیسم بیرون بیاید. بلکه طبقات اجتماعى با 
سیستمهاى فکرى و دیدگاههائى مواجه میشوند که محصول پروسه مبارزه طبقاتى هستند، ولى در بعد عقاید. عقاید اجتماعى با 
هم مقابل قرار میگیرند، تزهاى مختلفى به جامعه ارائه میشود و طبقات اجتماعى به اینها دست میبرند. در نتیجه رابطه اى که بین 
اوضاع اجتماعى و تئورى سوسیالیستى در ذهن ما است این است که اگر ما یک تئورى داریم که این تئورى با نیازهاى این طبقه 

در این دوره خاص خوانائى دارد، این تئورى در مدت کوتاهى میتواند توده گیر بشود. 

تئورى از طریق آموزش توده گیر نمیشود. یکى از ارکان هویتى ما این است که تئورى از طریق سیاسى توده گیر میشود. اگر شما 
تئورى، دیدگاهها و آرمانهائى که دارید به یک انتخاب سیاسى تبدیل کنید، لحظه اى که طبقات احتیاج دارند به اینکه این انتخاب 

را صورت بدهند، شما را آنجا ببینند، آنوقت تبدیل میشوید به یک نیروى توده اى. آنوقت تئورى مادى میشود.
 

این درك قدیمى و سنتى چپها که گویا مارکسیسم از طریق آموزش به درون طبقه کارگر میرود، جزئى از تفکر ما نیست. مارکسیسم 
از طریق آموزش در طبقه کارگر نمیرود. مارکسیسم از طریق انتخاب طبقه کارگر در به درون طبقه کارگر میرود. مارکسیسم هم 
اگر یکى از آپشنها و یکى از انتخابهاى اجتماعى باشد، آن موقع که طبقه کارگر بین لیبرالیسم و ناسیونالیسم، رفرمیسم و مارکسیسم 
و  رادیو  نه  داشتند،  را  فرصتش  نه  بلشویکها  میشود.  بلند  پرچم  آن  ناگهان  باشد،  داشته  سیاسى  انتخابهاى  کارگرى  کمونیسم  و 
تلویزیونش را داشتند و نه مدرسه اش را داشتند که طبقه کارگر روسیه هفتاد میلیونى آن موقع را در مکتب بلشویسم آموزش بدهند 

و حتى در تمام روسیه امکان این که یک جلسه اینطورى بگیرند نبود.
 

طبقه کارگر روسیه بلشویسم را بر مبناى موضعش در قبال جنگ امپریالیستى و پاسخش به مسأله معاش خودش در سال 1914 
تا 1918 انتخاب کرد. در نتیجه رابطه اى که ما بین خودمان و جامعه برقرار میکنیم، جایگاهى که براى تئورى کمونیسم قائلیم و 
رابطه اى که بین تئورى مارکسیسم با طبقه برقرار میکنیم، رابطه اى باز آگاهانه و انتخاب سیاسى است. نه یک رابطه تزریق فکرى، 
مذهبى و مؤمن ایجاد کردن به مارکسیسم. ما قصد ایجاد ایمان مارکسیستى در توده هاى وسیع را نداریم. ما میخواهیم جنبش 
کمونیسم کارگرى را مثل یک جنبش جلوى جامعه بگذاریم و درست در آن لحظه اى که پراتیک اجتماعى و سیاسى مطرح میشود 
مطمئن هستیم که یک بخش وسیعى از کارگران این را انتخاب میکنند. در نتیجه اینجا هم نقش سیاست و جدال و جدل براى 

توده گیر شدن تئورى و نظریه براى ما تعیین کننده است.
 

به هر حال تئورى براى ما یک سرى "احکام حقیقى" و به اصطالح یک سرى "احکام علمى" که ارائه میکنید و افراد انسانى 
با "خردشان" به صحت آن پى میبرند و از آن ببعد براى ابد مارکسیست میشوند، نیست. تئورى قرار است از معضل اجتماعى 
راهگشائى بکند. بنابراین باید خودش را به برنامه عمل تبدیل کند. آن برنامه عمل توسط جنبش هائى که آن تئورى را مبنى قرار 

داده اند به جلوى جامعه میرود. جامعه در یک تالقى سیاسى، در یک تالقى طبقاتى جدى، آن تئوریها را انتخاب میکند.
 

اگر در سال 1357 کمونیسم کارگرى یک واقعیت سیاسى معتبر، به اندازه جبهه ملى، به اندازه ناسیونالیسم، یا به اندازه مذهب در 
جامعه ایران بود، اگر یک سنت سیاسى دائرى بود که این برنامه و پرچمش بود، هیچوقت جامعه ایران به آن َسمت نمیچرخید. 
براى اینکه یک بخش 30 درصدى جامعه ایران میرفتند پشت این پرچم و در آن مملکت دعوا میشد. این جزو انتخاب هاى مردم 
نبود. با اینکه این تئورى بود، با اینکه این اندیشه بود، با اینکه این برنامه ها بود، این برنامه ها بعنوان آلترناتیو اجتماعى- سیاسى 

جلوى جامعه نبود. 

در نتیجه در بحث رابطه بین عمل و تئورى، ما به مبارزه طبقاتى و به انتخابهاى طبقاتى قائلیم. مارکسیسم براى ما یک دین نیست 
که داریم ترویجش میکنیم تا مؤمنین به آن زیاد بشوند. یا به ضرب شمشیر اشاعه بدهیم. مارکسیسم براى ما پرچم یک جنبش 
سیاسى است. این جنبش سیاسى را باید ساخت و گذاشت یک جاى محکمى در جامعه که مبارزه طبقاتى از این جنبش سیاسى 
تأثیر بپذیرد و طبقه کارگر، یعنى طبقه ما، طبقه اى که این تئوریش و این جنبشش است، آن را به پرچم جنبش وسیع خود تبدیل 
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کند. بنابراین در سیستم فکرى ما، تئورى و بحث اندیشه به اعتبار خودش، ملهم از مبارزه طبقاتى و بعنوان بخشى از مبارزه طبقاتى 
میآید، ولى از مبارزه اجتماعى بیرون میرود... 

* * *

مارکس به اعتبار مارکس بودنش مارکس است. مارکس از کارگرها دستور نگرفته که اینطور فکر کند. به دنبال تاریخ عقاید فلسفى 
در اروپاى غربى و کال غرب، از یونان تا امروز مارکسیسم وجود دارد. تحت تأثیر مبارزه طبقاتى وجود دارد، ولى مبارزه طبقه 

بخودى خود مارکس را بیرون نمیدهد. باألخره شما باید تاریخ اندیشه را دنبال کنید.
 

ولى مارکسیسم بعنوان یک جنبش سیاسى میتواند پیروز بشود، نه بعنوان یک مذهب، نه بعنوان مجموعه اى از احکام خردمندانه. 
بعنوان یک جنبش سیاسى که برود جلوى دست جامعه و جامعه بتواند آن را انتخاب کند. بنابراین آن رگه پراتیکى کمونیسم 
کارگرى اینجا هم هست و خیلى برجسته میشود. براى اینکه وظیفه ما این نیست که تاریخ را توضیح بدهیم و جامعه را توضیح 
بدهیم و مردم بیایند به حقانیت این حرف ما برسند. هر چقدر هم حقانیت داشته باشد مفت نمیارزد مگر اینکه تبدیل بشود به 
جنبش سیاسى اى که میتواند بعنوان یک پرچم در مبارزه طبقاتى دست گرفته شود. از آن طریق این تئورى توده اى میشود و از 

آنطریق در تاریخ و سرنوشت بشر تأثیر میگذارد.
 

این کامال ما را در یک سنت سیاسى عملى متفاوتى قرار میدهد، به نسبت فرض کنید طیف روسى، طیف تروتسکیست، چپ 
نو، گرامشى، یا طیف اوروکمونیسم. جنبش ما جنبش روشنگر اگر هست در یک کانتکست سیاسى روشنگر است و نه در یک 
کانتکست مذهبى، معنوى، فلسفى. ما یک جنبش سیاسى هستیم و این کاراکتر سیاسى جنبش است که مارکس اصال بحثش این 
است که مبارزه طبقاتى مبارزه اى است سیاسى. منظورش مبارزه تظاهراتى و اعتصابى نیست. میگوید مبارزه طبقاتى اساسا سیاسى 
است. نه یک مبارزه علمى، نه یک مبارزه معنوى! مبارزه اى است که  اساسا سیاسى. و فرق و مشخصه اصلى جنبش ما که از 
خصلت تبیین پراتیکى آن از مارکسیسم و از درك جوهر مارکسیسم توسط آن ناشى میشود این است که خودش را قبل از هر 
چیز سیاسى نگاه میکند. خودش را بخشى از جدال سیاسى در جامعه معاصر نگاه میکند. و خودش را نه فقط بعنوان این، بلکه 
بعنوان انتخاب سیاسى که بشریت میتواند در این جدل بکند، در دوره گذار از سرمایه دارى به هر چیزى که قرار است بعد از آن 

بیاید، خودش را به انتخاب مردم میگذارد.
 

سنت  نه  کمونیسم،  لنینى  سنت  وسط  در  میگذارد  قشنگ  را  ما  است،  لنینى  سنت  من  نظر  به  اینها  همه  گفتم  که  همانطور 
اروکمونیستى، نه سنت چپ نو، نه سنت استالینى، نه سنت تروتسکیستى، بلکه درست در وسط سنت لنینى قرار میدهد. سنت 
دخالتگر و سیاسى که مدام دارد سعى میکند کمونیسم را بعنوان یک انتخاب اجتماعى جلوى جامعه بگذارد. و تالشهایش براى 
ساختن حزب، براى متحد کردن یک بین الملل جدید، براى ساختن یک اردوگاه جدیدى که بشود از آن دفاع کرد و یک قطبى 
باشد، از این دخالتگرى سیاسى ناشى میشود. این یک رگه اى به ما میدهد که متفاوت است با کسانى که به کمونیسم بصورت 

ایده آلهائى "که باید از آن پاسدارى کنند" نگاه میکنند.
 

مثال به ما میگویند "چه میشد اگر در روسیه شکست میخوردند ولى ایده آلها را پاسدارى کرده بودند"! خب فایده اى نداشت اگر در 
روسیه شکست میخوردند ولى ایده آلها را پاسدارى میکردند. چون پاسدارى از این ایده آلها براى یک سنت پراتیکى از مارکسیسم 
پراتیکى، براى سنت لنینى، یک پاسدارى سیاسى است. پاسدارى اخالقى نیست. آن کسانى که مارکسیست بودند مردند و رفتند پى 
کارشان. تمام کسانى که تا سالهاى 1945 سوسیالیست بودند مرده اند. فکر میکنم مارتف هم همین اواخر سالهاى 66-1965 مرد. 

کمونیسم یک چیزى نیست که بعنوان عقیده براى بچه تان به ارث بگذارید. یا یک دینى باشد که خودش را بصورت نحوه اى که 
شما نمازتان را میخوانید و روزه تان را اجرا میکنید و یا یک فرهنگى براى خودتان دارید! که اگر اسم بچه تان را بگذارید "امید" یا 
"پویا" یا "مزدك" کمونیست بوده اید! کمونیسم یک فرهنگ نیست. یک جنبش سیاسى است. باید هر لحظه جلوى جامعه باشد، 
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تا باشد. اگر نیست، نیست! یک مکتب فکرى نیست. و بنظر من این دیدگاه و تبیین سیاسى- پراتیکى از مارکسیسم ما را کامال 
از تبیین هاى فلسفى، مذهبى، آموزشى، ترویجى، مکتبى از کمونیسم جدا میکند. و دقیقا اینجاست که بنظر ما تک تک احکام 
مارکسیسم براى ما صد مرتبه مهمتر است تا کسانى که مارکسیسم برایشان این اولویت و مبرمیت را بعنوان یک روش سیاسى 

ندارد.
 

تبیین ما از آگاهى و مبارزه طبقاتى

مبارزه طبقاتى. تبیینى که ما از مبارزه طبقاتى داریم با خیلى ها فرق میکند. مبارزه طبقاتى در کمونیسم چند نوع تعبیر شده است. 
عمدتا یک دُوز باال یا یون باالئى از آگاهى را واردش کرده اند! گویا مبارزه طبقاتى مبارزه اى است آگاهانه علیه کاپیتالیسم، و به 
آن مبارزه اى میگوییم مبارزه طبقاتى که بخصوص زیر پرچم سوسیالیسم انجام بشود! مارکس وقتى در مانیفست از مبارزه طبقاتى 
حرف میزند از این حرف نمیزند. مارکس میگوید یک کشمکش دائمى. حتى میگوید struggle، که ما به آن گفتیم "مبارزه". 
struggle یعنى کشمکش، جان کندن و کش و قوس رفتن. کشمکش بهترین معادل است. کشمکشى در جامعه است بین طبقات 

مختلف. همیشه هم هست.
 

مارکس میگوید گاهى پنهان و گاهى آشکار است. گاهى متشکل است و گاهى هم نیست. ولى این کشمکش دائمى است. تالش 
امروز کارگر کارخانه Rover در انگلیس براى اینکه شغلش را نجات دهد بخشى از مبارزه طبقاتى است. این فشار اآلن ابدا بر 
روى قشر مدیران نیست. تالش براى اضافه دستمزد، براى حداقل دستمزد، تالش براى کاهش ساعت کار، اینها بخشى از مبارزه 
طبقاتى است. تالش براى اینکه بیایند در محله شما مدرسه بسازند و یا پارك درست کنند، کارگرى که دارد براى بهبود زندگیش 
تالش میکند بخشى از مبارزه طبقاتى است. مبارزه علیه مذهب هم بخشى از مبارزه طبقاتى است، براى پرولتاریا. مبارزه علیه عقاید 
ارتجاعى هم بخشى از مبارزه طبقاتى است. مبارزه براى فرهنگ پیشرو هم بخشى از مبارزه طبقاتى است. آن کشمکش دائمى که 

در عمق جامعه و بر سر مسائل مختلف جامعه هست، مارکس به این میگوید مبارزه طبقاتى. 

در نتیجه اینکه چه چیزى بخشى از مبارزه طبقاتى کارگران است را میتوانیم بحث کنیم، ولى شک نکنید که هر اتفاقى میافتد 
بخشى از مبارزه طبقات با همدیگر است. سر پول دعواست، سر اموال دعواست، سر وسائل تولید دعواست، سر رفاه دعواست، سر 
آسایش دعواست، سر زیبائى دعواست، سر تخصیص انرژى جامعه دعواست. دعواست در جامعه. خودتان متوجه میشوید سر هر 
چیزى دارید یک آدمى را در مقابل خودتان پیدا میکنید. یکى که منفعتش چیز دیگرى را ایجاب میکند. و مبارزه طبقاتى را وقتى 
میبینید که بطور کلى بین کسانى که کار میکنند و از طریق فروش نیروى کارشان باید نان بخورند، با کسانى که استخدام میکنند یک 
دعواى اساسى هست که به همه چیز شکل میدهد. از انتخابات شهردارى لندن بگیر تا اینکه در دانشگاه چه چیز را درس بدهند. 
یا بودجه چگونه تخصیص پیدا کند. یا کلیساى مسیحیت اآلن میخواهد چه بگوید. پشت همه اینها این است. حتى تصمیمات 
داخلى طبقات حاکمه سر زندگى شخصى شان، یا اینکه از چه معیارهائى دفاع میکنند یا چه اخالقیاتى حاکم است. مبارزه طبقاتى 

این کشمکش دائمى است و مارکس میگوید این همیشه مبارزه اى است بر سر قدرت، مبارزه اى است سیاسى. 

ما عنصر آگاهى را در مبارزه طبقاتى شرط نمیدانیم. گفتم؛ سوسیالیستى بودن براى برخى که میگویند "مبارزه پرولترى، مبارزه 
طبقاتى"، فرضشان این است که مبارزه اى است علیه سرمایه دارى! ولى براى ما تعریف مبارزه طبقاتى این نیست. الیه هاى بعدى اى 
هست بین مبارزه طبقاتى تا جنبش کمونیسم کارگرى، که من به اینها میرسم. ولى یکى از وجوه مشخص کننده جنبش ما این است 
که ما به وجود دائمى مبارزه و کشمکش طبقاتى قائل هستیم. و اگر فکرش را بکنید براى یک جریانى که از زاویه پراتیکى، از 
زاویه تغییر دارد دنیا را میفهمد، چقدر این تز برایش حیاتى است. اگر بیایند بگویند، که گفتند، "مبارزه طبقاتى در جریان نیست"! 
"افت کرده است"! اآلن "مبارزه طبقاتى یا پرولتاریائى در کار نیست"! یا "پرولتاریا دیگر با بورژوازى سازش کرده"! همه اینها 

زیرآب بنیاد ما را میزند. 
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اگر مبارزه طبقاتى نیست، روى تمام بحث کمونیسم کارگرى را میشود قلم گرفت. کمونیسم کارگرى با فرض مبارزه طبقاتى 
معنى دارد. در صورتى که دین اسالم نه، براى خودش اینطور نیست. مسیحیت هم نه، کافیست تا شما گناه کرده باشید تا یکى 
به زعم خود بخواهد شما را ارشاد کند و به رنگ خودش دربیاورد. ولى بنیاد کمونیسم کارگرى بر وجود مبارزه طبقاتى است. و 
فرضش این است که مبارزه طبقاتى همیشه هست. تپش دائمى تاریخ است و سعى نمیکند آن را ایده آلیزه کند و یا رنگ عقیدتى 

به آن بزند. 

گویا اگر کارگرها ماشین بشکنند این بخشى از مبارزه طبقاتى نیست. در بحث کمونیسم کارگرى ماشین شکنى یا مبارزه علیه 
خط  تصمیم،  این  بر  حاکم  مشى  خط  میگوییم  ما  میکنند.  آرائى  صف  یکدیگر  مقابل  دارند  طبقات  که  است  روشى  تکنولوژى 
مشى حاکم بر این اقدام، جنبش سیاسى که افکارش اینجا بر این لحظه مبارزه طبقاتى کارگران حاکم بوده، یک جنبش ارتجاعى، 
که  است  کسانى  با  مزدبگیر  طبقه  کشمکش  شکنى  ماشین  آن  هدف  اینکه  در  ولى  است.  غیره  و  مانده  عقب  و  ناسیونالیستى 

استثمارش میکنند یک لحظه تردید نداریم. 

مبارزه طبقاتى و رابطه کمونیسم کارگرى با جنبش ها

این موضع ما را، بعداً میگویم، در خیلى جاها متفاوت میکند نسبت به طبقه کارگر، نسبت به مبارزه اقتصادى، نسبت به اتحادیه ها، 
نسبت به جنبشهاى دیگرى که اگر چه ایده آلهایش با ما یکى نیست ولى میتوانیم دردش را بفهمیم. و رابطه ما را با جنبشهاى 
دیگر توضیح میدهد. یک تروتسکیست یا خیلیها میتوانند بگویند: "اتحادیه هاى فاسد کارگرى و رهبران خائن اتحادیه ها"! راحت 
میتواند این را بگوید. بدون اینکه توجه داشته باشد که اتحادیه کارگرى باألخره، فاسد یا غیر فاسد، سد دفاعى این آدمهاى معیّن 

این دوره و زمانه جلوى آن کارفرما است.
 

جنبش ما در عین اینکه ممکن است بگوید که جنبش اتحادیه اى یک جنبش بورژوائى است که براى طبقه کارگر علم کرده اند، 
ولى میفهمد که یک جنبش بورژوائى است که کارگران براى دفاع از خودشان علم کرده اند، باألخره جنبشى است که براى دفاع 
از خواست خودشان علم کرده اند. بعدا این را میگویم که این به رابطه ما با جنبشهاى دیگر در داخل طبقه و همینطور رابطه ما 
با جنبشهاى "براى بهبود اوضاع جهان" ربط دارد. ما اگر یک نفر بیاید در یک گوشه جهان خواستار برابرى زن و مرد و دفاع از 
حقوق کودك باشد، از آنجا که معتقدیم این بخشى از پالتفرم طبقاتى طبقه کارگر است براى آن ارزش قائل هستیم. اگر نیاید 
عینا به سبیل مارکس و انگلس قسم بخورد براى ما آنقدر مهم نیست. در صورتى که یک نفر چپ رادیکال افراطى 15 سال پیش 
ممکن بود شما را، هر چقدر هم اگر معلم خوبى بودید و سعى میکردید به بچه هاى مردم ریاضیات درستى یاد بدهید، هنوز آدم 
حسابتان نمیکرد مگر اینکه به مشى چریکى مسلحانه هم استراتژى هم تاکتیک اعتقاد داشته باشید! یا حتما بگوید که "سه مطلق را 
باید شکست". یا حتما باید بگویید، فرض بکن، "محاصره شهر از طریق روستا" وگرنه شما بخشى از جنبش آزادى جامعه نیستید! 

در  که  شعورى  و  هست  او  دسترس  در  که  ابزارهائى  همه  با  دارد  که  میبیند  را  انسانیت  و  میکند  نگاه  چون  کارگرى  کمونیسم 
دسترسش هست مبارزه میکند، میتواند بفهمد که پشت این شعارها و فرمولها و پرچمهاى متنوعى که بشریت بلند کرده واقعا چه 
امیالى هست. و چرا واقعا حتى بخشى از آن جنبش مال شما هست و او اآلن پشت آن پرچم است. در نتیجه رابطه ما را با احزاب، 

جنبشها، بخشهاى مختلف و پرچمهاى مختلف دگرگون میکند.

یکى گفته بود،"فاشیسم و ناسیونالیسم و مذهب اَشکال انحرافى اعتراض پرولتاریا" است! من برایش نوشتم نه اینطور نیست. اینها 
اَشکال بورژوائى است براى قالب زدن به جنبشهاى اعتراض کارگرى. خود کارگر از توى خودش مذهب بیرون نمیدهد. خود 
کارگر از توى خودش ناسیونالیسم بیرون نمیدهد. خود کارگر از توى خودش رفرمیسم بیرون نمیدهد. کارگر از  توى خودش 
نخواستن آن وضعش را بیرون میدهد، بطور خودبخودى. ناسیونالیسم، مذهب، رفرمیسم دیدگاه ها و جنبشهاى سیاسى هستند 
مثل من و شما که خودشان را برده اند و گذاشته اند جلوى جامعه براى اینکه بتوانند از طریق اینها مردم حرفشان را بزنند. اگر این 
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جنبشها را بگیرید جامعه هیچ چیزى نمیتواند بگوید. ولى از طریق مذهب، از طریق ناسیونالیسم، از طریق اصالح طلبى، از طریق 
لیبرالیسم سعى میکند دردش را بگوید. 

و دقیقا این نگرش است که ما را موظف میکند، بعدا در بحث حزب و جامعه میگویم، که برویم خودمان را بعنوان یک انتخاب 
واقعى بگذاریم پهلوى بقیه جنبشها در جامعه. تا همانقدر که میشود لیبرالیسم را یا رفرمیسم و پارلمانتاریسم و ناسیونالیسم را 
بعنوان یک روش اعتراض به آمریکا، مثال فرض کنید به امپریالیسم انتخاب کرد، کمونیسم کارگرى را هم میشود بعنوان یک روش 

براى اعتراض به وضع ناهنجار زندگى در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم انتخاب کرد. 

شما نمیتوانید جهان را بخاطر عدم حضور خودتان مالمت کنید. اگر شما بعنوان یک جنبش سیاسى حضور ندارید که در نتیجه 
آن مردم به جنبش کمونیستى شما بپیوندد، نمیتوانید به آنها خرده بگیرید که چرا به جنبش فمینیستى پیوسته اند. یا چرا به جنبش 
ناسیونالیستى پیوسته براى اینکه دردش را بگوید. اینها جنبشهاى سیاسى اى هستند که زودتر از من و شما جنبیده اند و رفته اند 
جلوى صحنه و انتخاب داده اند و نیازهاى مردم را کانالیزه میکنند. ما این قدرت را داریم که پشت این را ببینیم و بگوییم پشت 
همه اینهائى که میبینید امیال طبقات اصلى اجتماعى را میشود دید و اگر شما این صالحیت را پیدا کنید بعنوان یک جنبش سیاسى 
که بروید جلوى صحنه، او دیگر نمیرود پشت ناسیونالیسم ُکرد. میآید پشت جنبش کمونیستى. که همینطور هم شد. اگر شما پرچم 
کمونیسم را یکجائى بلند کنید یک مقدار زیادى از آدمهائى که قبال فکر میکردند آها! باید از طریق رادیکالیزه کردن ناسیونالیسم 

به امرشان برسند میآیند و راحت در جنبش کمونیستى عضو میشوند. 

به هر حال خواستم بگویم که مبارزه طبقاتى موتور محرکه تاریخ است و همیشه آنجا هست. اینکه چه قالب سیاسى و ایدئولوژیکى 
جنبش طبقه کارگر به خودش میگیرد، وجود یا عدم وجود مبارزه طبقاتى را نشان نمیدهد. بلکه نشان دهنده این است که چه 
جنبشهاى سیاسى توانسته اند در صحنه مبارزه طبقات خودشان را تثبیت کنند و بعنوان یک ظرف و انتخاب سیاسى براى طبقه 

کارگر وجود داشته باشند.
 

متد ما، لنینیسم

به هر حال تا اینجا داشتم از متد بحث میکردم. متد ما یک متد دخالتگر فعال سیاسى است و بنظر من بهترین توصیف از ما شاید 
لنینیسم باشد. بخاطر اینکه لنین مستقل از تجربه شوروى و حاال مسأله شورش کرنشتات و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، 
اگر لنین قبل از بدست گرفتن قدرت را بحث کنیم، لنینیسم نشان دهنده پراتیسین بودن کمونیسم است. نشان دهنده عالقه کمونیسم 
به دخالت در زندگى مادى و عینى زمان خودش است. نشان دهنده برسمیت شناختن پتانسیل پیروزى است. لنین کسى است که در 
مقابل بحث اجتناب ناپذیرى کمونیسم، امکانپذیرى کمونیسم را اثبات کرد. گفت میشود. قبًال همه بین الملل دوم میگفت اجتناب 
ناپذیر است، مطلوب است، عالى است و فالن است. لنین آمد و بنظرم لنینیسم شدنى بودن کمونیسم را بحث کرد و رفت پاى 
شدنى بودن آن. حتى سعى خودش را کرد که شدنى بودن آن را نشان بدهد. به این اعتبار بحث کمونیسم کارگرى در سنت لنینى 
قرار میگیرد. من کارى به بحث آنها راجع به مناسبات درون حزبى و ساختمان سوسیالیستى را ندارم، میخواهم روى متد بگویم، 
متد ما اساسًا لنینى است. تعبیرى که لنین از مارکس میکند، نزدیکترین تبیین از مارکسیسم است بخود مارکس. یعنى مارکس اگر 
میدید که پیروانش چطورى حرفهایش را تفسیر کرده اند، بین کائوتسکى و برنشتین و لنین و لوکزامبورك و غیره، میگفت  بعداً 
این لنین است که حرفم را درست فهمیده و بحث ماتریالیسم پراتیک را درست فهمیده است. ما هم فکر میکنیم در آن سنت قرار 
داریم، نه در یک سنت دترمینستى، نظاره گر و اسکوالستیک از سوسیالیسم. ما در یک سنت پراتیکى- انقالبى از کمونیسم قرار 

داریم و فکر میکنیم این جوهر مارکسیسم را بیان میکند. این متد ما بود، متد دخالتگر سیاسى، نقد ما چه است؟
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 نقد ما از جامعه سرمایه دارى

به  اعتراضشان  اساس  ولى  باشند  داشته  سمپاتى  ما  نقد  این  به  است  ممکن  بعضیها  میکند،  فرق  بعضیها  با  کاپیتالیسم  از  ما  نقد 
کاپیتالیسم چیز دیگرى باشد. نقد ما از کاپیتالیسم نقدى است بر اساس استثمارگرانه کاپیتالیسم، به کار مزدى و بنوعى که بشریت 

مجبور است نیروى کارش را بفروشد و از آن طرف با محصول کارش در بازار مواجه شود و انباشت سرمایه در مقابلش. 

این تنها نقد کمونیستها به کاپیتالیسم نبوده. اآلن شاید بنظر شما بدیهى بیاید، چون خیلى از ماها با سنت کمونیست کارگرى از 
قدیم آشناییم و این شدیم. ولى "کمونیستهایى" بودند که از عقب ماندگى کاپیتالیسم شکوه کردند و علیه عقب ماندگى کاپیتالیسم 
در کشور خودشان پرچم دست گرفتند. "کمونیستهایى" بودند (از کمونیستهاى در گیومه میگویم، جنبشهاى "کمونیستى" طبقات 
دیگر) که سعى کردند راه رشد غیر سرمایه دارى "نه سرمایه دارى- نه سوسیالیسم" را در پیش بگیرند. سوسیالیستهائى بودند که 

سعى کردند جوانب غیر انسانى کاپیتالیسم را تخفیف بدهند. همه اینها بوده. 

این جریانى است که میگوید آقا جان! اعتراض ما به کار مزدى است، نه به فاز آخر کاپیتالیسم یعنى امپریالیسم، اعتراض به خود 
کاپیتالیسم. چون کمونیستهائى بودند که به ورود کاپیتالیسم به عصر امپریالیسم اعتراض داشتند و به جنبه امپریالیستى سرمایه دارى 
در کشورشان اعتراض داشتند. این جنبش کمونیستى کارگرى به کاپیتالیسم در انگلستان و فرانسه نقد دارد و نه به کاپیتالیسم 
فیلیپین یا فقط کاپیتالیسم مصر، فقط! و اگر تبدیل شود به فرانسه پیشرفته، ما به مشروطه خودمان رسیده ایم! ما به کاپیتالیسم به 
مدل سوئدى هم اعتراض داریم، چون به کاپیتالیسم اعتراض داریم. دقیقًا به این خاطر که یک عده اى آدم صبح از خواب بلند 
شوند و بروند سر کار، قوه جسمى و توان و خالقیتشان را بصورت دست و پا بریده اى به یک جماعتى بفروشند که آن طرف 
حصار نشسته و او به شما ژتونى بدهد به اسم پول که بروى و محصول کار خودت را، که از در دیگر رفته بیرون، بخشى از آن 

را براى ادامه حیات خودت بخرید. ما این را قبول نداریم. 

بنظر ما این اساس بدبختیهاى بشریت امروز است. براى اینکه آنهائى که دارند این مزد را از این طرف میدهند از آن طرف هم ارتش 
درست میکنند، زندان درست میکنند، چون شما سرپیچى میکنید و بیشتر میخواهید. از آن طرف تبعیض نژادى به راه میاندازند، 
از آن طرف تقسیمت میکنند به جنسیت، از آن طرف تقسیمت میکنند به متروپل و مستعمره، از این طرف تقسیمت میکنند به 
صنعتى و کشاورزى و شهر و روستا. تمام واقعیت چندش آور کاپیتالیسم امروز روى همین پدیده اولیه بنا شده که جامعه تقسیم 
شده به آدمهائى که یک عده اى از آنها باید بروند براى عده اى دیگر، به دلیلى که حاال میشود فهمید چطورى وسایل تولید را گرو 
گرفتند و نمیشود جمعى رفت و تصمیم گرفت و کار کرد، مال کارفرما است. بنا به تعریفى که او کرده محصول تولید شده مال 
آن کسى است که وسیله را آورده نه کار را. در نتیجه هر جنسى شب در صحن کارخانه است مال کارفرما است. شما میروید 
بیرون، پولتان را گرفته اید، فردا میروید و بخشى از محصول را از فروشنده که بخش دیگرى از همان طبقه است میگیرید. ما به 

این اعتراض داریم. 

میدانید چرا بحث روى این مسأله مهم است؟ براى اینکه شماهمان چیزى که به آن اعتراض دارید، وقتى سر کار بیایید، عوض 
میکنید. کسى که به این اعتراض ندارد، وقتى هم که سر کار بیاید این را عوض نمیکند. کسى که اعتراض دارد به ناموزونى 
سرمایه دارى، وقتى بیاید سر کار سعى میکند موزونش کند. کسى که اعتراض دارد به آنارشى سرمایه دارى، وقتى بیاید سر کار 
سعى میکند برنامه ریزى را بیاورد. کسى که اعتراض دارد به عقب ماندگى سرمایه دارى، سعى میکند آن را رشد بدهد. ولى کسى 
که اعتراض دارد به نفس سرمایه دارى، البد سعى میکند نفس سرمایه دارى را دگرگون کند. این انتقاد از این نظر مسابقه هوش 
نیست که ببینید کى بهتر از سرمایه دارى انتقاد میکند! بلکه، اینکه شما چه نقدى به جامعه موجود میگذارید، دارد به شما میگوید 

که اگر بیایید سر کار چه چیزى را عوض میکنید. 

هر کسى بعنوان یک جنبش سیاسى بیاید سر کار، همان چیزى را که نمیخواهد عوض میکند. درنتیجه کلیدى بودن این مفهوم براى 
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ما بخاطر این است که این هویت ما را تشکیل میدهد. ما اگر بیاییم سر کار، جنبش طبقه کارگر اگر زیر پرچم کمونیسم کارگرى 
پیروز شود، آنوقت باید دست ببرد به مناسبات ملکى و این موقعیت را از بین ببرد، موقعیتى که یک عده اى صاحب وسایل تولیدند، 
صاحب زمینند، صاحب کارخانجاتند، صاحب ترانسپورتند، صاحب فضا هستند، فضا، space، هم مال آنها است. دقت کرده اید 
که جهان خیابان ندارد، همه اش خانه است، ساخته شده؟ اگر از خانه تان بیرون بروید میافتید در خانه بغل دستى. اآلن اگر خانه 
واقعى شما آتش بگیرد میروید در خیابان، ولى در جهان امروز اگر خانه شما دستخوش جنگ و قحطى شود میروید در خانه بغلى. 

خیابانى ندارد، همه جا را به اسم خودشان کردند. 

درنتیجه به شما میگویند پناهنده. نمیتوانید بگویید آقا نه! پناهنده نیستم، من از آنجا، یک قدم از آنجایى که آتشسوزى بود آمدم 
بیرون، آنجا دارند میکشند من آمده ام در خیابان. کما اینکه در خانه شما اگر آتش بگیرد میروید در خیابان. ولى شما متأسفانه 
خیابانى نگذاشتید که مال همه باشد، فضا را گرفته، فضا مال آنها است. حتى به یک معنى زمان را هم گرفته، از پیش هم تعیین 
کرده، تا شش سال پیِش پدر و مادرمان هستیم، بعد از شش سال میرویم یک جائى بنام مدرسه، بعد میروید دانشگاه، بعد میروید 
در بازار کار، یا اگر نروید دانشگاه و از مدرسه هم بیرونت کنند میروید بازار کار، میروید سر کارخانه و بعد بازنشسته میشوید و 

بعد میمیرید.

برایت چیده اند. سیر زندگى یک انسان امروز را برایش چیده اند. یک پلنگ، یک سوسک اینطورى زندگى نمیکند.شما نمیتوانید 
تضمین کنید که سوسک وقتى به دنیا آمد همانجا میماند و این مسیرهائى که شما میگویید طى میکند. ولى بشر این کار میکند. 
داستان تاریخ را گرفته و منجمد کرده، اینها مال آنها است. و شما مهره هائى هستید که در این فضا و در این سیر زمانى که او براى 

شما چیده زندگى میکنید.
 

این را نمیخواهید عوض کنید؟ بنظر من، در این صورت، مشى شما کمونیسم کارگرى نیست. ممکن است مشى شما سوسیال 
دمکراسى باشد، ممکن است لیبرالیسم باشد، ممکن است آدم خیلى خوبى باشید. ممکن است فابین باشید، ممکن است همه چیز 
باشید، ولى کمونیسم کارگرى میخواهد این پدیده را عوض کند. میخواهد زمان و مکان و وجود و ماده را از دست طبقه حاکمه 
بیرون بیاورد، مال همه باشد. میشود رفت دستجمعى و با کمک همدیگر تصمیم گرفت چکار بکنند، اگر هم نخواستید کار نکنید. 

راستش یک وجه کمونیسم، که کسى یادش نمیرود بگوید، این است که اگر هم نخواستید کار نکنید میتوانید کار نکنید. 

همانطورى که میشود فرض کرد هیچکس تمام عمرش روى زمین نمی نشیند، و بلند میشود و راه میافتد. بنظرم میشود فرض کرد 
که بشریت بلند میشود که خلق کند، میشود فرض کرد بشریت بلند میشود که جستجو کند، میشود فرض کرد که آدمیزاد کنجکاو 
است. چون قبل از اینکه فشار کارفرمائى باشد بچه زبان یاد میگیرد، و شروع میکند با محیطش ور رفتن. در نتیجه کمونیسم با 
فرض زنده بودن آدمیزاد بنا شده، هیچ قانونى براى اجبار کار کردن نیست همانطور که هیچکسى به هیچکس نمیگوید شما موظفید 
نفس بکشید! چون فرض میکنید طرف خودش میخواهد نفس بکشد. ولى اینکه میخواهد خلق کند و سر در بیاورد و میخواهد 
دست ببرد، در این جامعه سرمایه دارى فکر میکند این را با کمک حداقل دستمزد و اجبار به کار و قانون بیمه بیکارى و زدن از 
welfare، بیمه هاى اجتماعى، تضمین کنند. در جامعه سوسیالیستى میگوید این موقعیت داده بشر است و اگر شما دست از سرش 

بردارید خودش میرود خلق میکند و تولید را سازمان میدهد.

اینجا است که بنظر من نقد ما از کاپیتالیسم نقدى است بر جوهر اساسى تقسیم طبقاتى، کار مزدى و مالکیت خصوصى، همان 
طورى که مورد نظر مارکس بود. بنابراین ما معتقدیم ما مارکس را درست دیده ایم و ما روایت دقیقى از مارکس را بیان میکنیم 
که معتقدیم سرمایه دارى باید از بین برود. به این معنى که کارمزدى باید از بین برود، پول و مالکیت خصوسى باید از بین برود. 

مالکیت اشتراکى شود. 

از نظر ما بازار بعالوه دولت قبول نیست. کار مزدى بعالوه برنامه قبول نیست. یعنى چه؟! کار مزدى ولى اقتصاد برنامه ریزى 
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شده! هنوز جواب چیزى را نمیدهد. نشان میدهد که کاپیتالیستها دست به یکى کرده اند، فقط نشان میدهد که یک مرجعى نقش 
کاپیتالیستها را بعهده گرفته، از نظر ما. چیزى را، تفاوتى را در کار و زندگى آن کارگرى که در روسیه کار میکند، نشان نمیدهد. که 
این دیگر کارگر مزدبگیر نیست، بلکه شهروند و صاحب حق و صاحب سهم جامعه است که نفس اینکه دنیا آمده میتواند برود و 

در فعالیتهائى که هست شرکت کند. این نقد براى ما تعیین کننده است.
 تبیین کمونیسم کارگرى از 
رابطه زیربنا و روبناى سیاسى

 
بحث دیگرى که باز ما را از از نظر تئوریکى متمایز میکند بحث رابطه زیربناى اقتصادى با روبناها و فرهنگ و سیاست است. باز 
یک اتهاماتى که به کمونیستها میزنند این است که اقتصاد ظاهراً سیاست را تعیین میکند، آن هم فرهنگ را تعیین میکند و دترمینیسم 
در سطح عرضى هم اینجا هست، کمااینکه رفیق اعظم گفت "اگر طرف اقتصادش اینطورى است خرده بورژوا میشود، اگر خرده 

بورژوا باشد حزبش میشود این و نظر سیاسیش میشود آن و فرهنگش هم میشود آن"! 

ما براى آدمیزاد نقش قائلیم. از این تعیین کنندگى اقتصاد یا روبنا، تبیین دیگرى داریم. که در آن مبارزه نظرى- مبارزه سیاسى، 
همه اینها جاى خودش را دارد، یعنى همانقدر مادى است که اقتصاد. مارکس در پیشگفتارى به نقد اقتصاد سیاسى، اگر بروید 
نگاه بکنید، رابطه زیربنا و روبنا را در آن پیشگفتار خیلى روشن توضیح میدهد. که چطور آدمها از طریق دنبال کردن امیالشان 
قوانین بنیادى جامعه را متحقق میکنند. چطور براى مثال از بین رفتن مذهب یا تضعیف سلسله مراتب مذهبى، که یک نیاز جامعه 
سرمایه دارى است، از طریق مبارزه فکرى یک عده آدم که به مذهب اعتقاد ندارند، بامذهبیون صورت میگیرد. کسى تلفن نمیزند 
الو! اینجا اقتصاد میگوید مذهب باید از بین برود، پس مذهب باید از بین برود! کسى اقتصاد را نمایندگى نمیکند، کسى نماینده 
زیر بنا نیست. شما نماینده عقاید خودتان هستید ولى با جدالى که میکنید، قوانین بنیادى جامعه را به اجرا در میآورید. اگر جامعه 
به تولید کاالئى تعمیم یافته رسیده، کاپیتالیستى شده و صنعت آمده، واضح است که دیگر سازمان فئودالى دارد فرو میریزد، پشت 
مذهب دارد ضعیف میشود، علم دارد قوى میشود، تکنیک مهم میشود. در نتیجه به شعور آدمیزاد میرسد که شاید خدائى نباشد، 
شاید اینها همه دروغ میگویند. و دست و پا گیر بودن مذهب را بفهمد و بحث خودش را بکند. آن مبارزه عقیدتى هم بخشى از 
تاریخ مادى است. حیاتى است بجاى خودش. مبارزه سیاسى، مبارزه بر سر افکار، اینها اجزاء الیتجزاى تاریخ و حیات مادى بشر. 

و در نتیجه ما خیلى جا قائلیم براى این جنبه از وجود بشریت. دترمینیسم ما هم اینجا پدیده اى است تضعیف شده.
 

منتها یک نکته اى که اینجا به ما نشان میدهد این است. که پشت تمام این مبارزات نظرى، سیاسى، فرهنگى، بر سر زیبایى، هنر، 
عدل، قانون، انصاف، همه چیز، رنگ تقسیم جامعه به طبقات را ما میبینیم. ما علم و هنر و قانون و سیاست و اندیشه ماوراء این 
تضاد طبقاتى قائل نیستیم. ما معتقد نیستیم دولت یا احزاب سیاسى، یا قانون، یا عدل، یا انصاف پدیده هاى ماوراء طبقاتى هستند. 

ما اینها را بصورت پدیده هائى میبینیم که متناسبند با واقعیات اقتصادى، سیاسى و طبقاتى که پشتش هست. 

درنتیجه این یک چیزى را به ما نشان میدهد و آن اینکه قضاوت ما از این پدیده ها همیشه یک قضاوتى است معاصر، قضاوتى 
است بعنوان پدیده هاى امروزى. این را در برنامه حزب کمونیست کارگرى اگر نگاه کنید میتواند مایه خیلى از سؤالها باشد. چرا 
ما میگوییم فحشاء محصول سرمایه دارى است، وقتى که تاریخ جامعه میگوید این قدیمیترین شغل جهان است؟ به یک معنى 
قدیمى ترین شغل مزدبگیرانه جهان است. چرا میگوییم تبعیض نژادى محصول سرمایه دارى و بانى مشقات سرمایه دارى و بانى 
مشقات بشر سرمایه دارى است، وقتى که نژادپرستى عقیده کهنه در ذات بشر است، با تاریخش آمده؟ چرا همینطور زن ستیزى، 
بیحقوقى کودك را پدیده هاى میدانیم که مسبب آنها سرمایه دارى است، در حالى که خودشان به قدمت کل تاریخ بشرند. به این 
دلیل ساده که ما روبناى سیاسى جامعه را ایستا و منجمد نمیبینیم. این یک تابلوئى نیست که یک جا آویزان شده باشد، زن ستیزى، 
مذهب! پدیده هائى است که دارد بازتولید میشود. و اگر چیزى امروز دارد بازتولید میشود باید بر مبناى کشمکش اجتماعى طبقاتى 

امروز خاصیت خودش را پیدا کند.
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ببینید! خیلى چیزها ورافتاده چون با سرمایه دارى مغایرت داشته که قویتر از خیلى چیزهاى دیگر بود. براى مثال در همین جامعه، 
بحث آزادى جنسى. معیارهاى ویکتوریا شکست خورده، مردم از نظر جنسى آزادیهائى دارند که ممکن است صد سال پیش 
فکرش را نمیکرد (الاقل زنها، چون مردها که همیشه البد زیرجلکى کارهاى خودشان را میکرده  اند). باألخره مسأله باز شده. چرا 
این صورت میگیرد؟ بخاطر اینکه دیگر آن انقیاد و آن قید و بندها به درد سرمایه دارى نمیخورد. آدم آزاد شده، میرود در بازار کار 
میکند، خانه خودش را میگیرد، مزد خودش را هم دارد میگیرد. وابسته کسى نیست، قرار نیست معیارى را هم از کسى گوش بکند. 
آن دختر و پسرى که باید نانش را خانواده اش میداد یا زمین باباى خودش را به ارث میبرده، موظف بوده به معیارهاى اخالقى 
طرف هم تمکین کند. هر چه سلسله مراتب ارث و میراث جامعه را قطع کنید و طرف یک عنصر مستقل و اتمیزه اى در جامعه 

باشد، تصمیم خودش را میگیرد. در نتیجه این ضعیف میشود.
 

ولى چرا اسالم ضعیف نمیشود؟ اسالم همان قدر مغایر است با سرمایه دارى و کاپیتالیسم و رشد. چرا؟ براى اینکه در جامعه امروز 
به درد یکى میخورد. اسالم امروز اسالم محمدى نیست، کلیساى امروز هم کلیساى مسیح نیست، کلیساى باصطالح دیسایپل هاى 
یکى  درد  به  امروز  هستند.  امروزى  پدیده هاى  اینها  نیست.  پیش  سال  سیصد  نژادپرستى  هم  امروز  نژادپرستى  نیست.  بعدیش 
میخورند و امروز در چهارچوب مبارزه طبقاتى امروز دارند بازتولید میشوند و جایگاه خود را پیدا میکنند. این یک جایگاه مهمى 
در بحث ما دارد براى اینکه آنوقت میتوانیم رابطه مان را با این پدیده ها، سیاسى تعریف کنیم. اینکه چطور میشود با اسالم مبارزه 
کرد؟ براى یک نفر ممکن است بگوید آقا! این عقاید را حاال شما باید بگویید و نشر بدهید و با عقاید مردم در بیافتید! خوب جامعه 
ایران سى سال پیش که آزاد اندیش تر بود (اآلن را نمیگویم که backlash هست علیه مذهب) از 10 سال پیش، از سال 57. جامعه 
ایران سال 1950 خیلى جامعه پرو-غرب تر و ضد مذهبى ترى از جامعه ایران 1975، بعد از شریعتى و خانم کاتوزیان و امثالهم، بود.

 
بنابراین بحث روشنگرى نیست، بحث قدرت اجتماعى این پدیده ها است. بحث کارآئى و چفت شدن آنها به مبارزه طبقات و 
خاصیت آنها براى جامعه امروز است. در نتیجه چیزهائى مثل ناسیونالیسم، مذهب، لیبرالیسم، سکسیسم، راسیسم، شووینیسم و 
مردساالرى و غیره براى ما پدیده هائى نیستند که از ذات بشر آمده باشند یا محصول تاریخ بشر باشند. بله! محصول تاریخ بشرند، 
همه چیز حتى لباسى هم که میپوشیم، رنگ لباسى که در تاریخ پوشیدیم به خود دارد. ولى امروز کاالئى است که تولید میشود و 
فروخته میشود و به این خاطر ما آن را میخریم که امروز دارند آن را تولید میکنند و میفروشند. این به ما اجازه میدهد که طبقه 
حاکم را پشتش ببینیم. مذهب و اینها پدیده هاى امروزى هستند. مذهب پدیده امروزى است. این به ما اجازه میدهد طبقه حاکم 

را پشتش ببینیم، نه طبقات حاشیه اى، نه تاریخهاى قالبى که برایمان بنویسند.
 

در نتیجه، اگر شما بیایید ببینید که مبارزه شما علیه مذهب، مبارزه شما علیه شوونیسم، مبارزه شما علیه سکسیسم و راسیسم 
بخشى از مبارزه عمومیتان علیه کاپیتالیسم است، این یک استراتژیهاى دیگرى را به شما میدهد در مبارزه سیاسى روزمره و در 
جامعه و در ائتالف هایتان و در تبلیغاتتان. و اگر این را بصورت پدیده هاى تاریخى و عتیق ببینید، استراتژى بدست نمیدهد. بحث 
تبلیغ- پروسه حمید تقوائى را نمیدانم یادتان هست یا نه؟ آن بحثى که ما از قدیم داشتیم، میگفتیم حرفتان را بروید تبلیغ کنید 

دیگر، علیه مذهب تبلیغ کنید. میگفتند نه! باورهاى مردم است و غیره! 

در این بحث هیچ چیز باور مردم نیست. چطور مردم میتوانند خیلى چیزهاى دیگر را که باورشان بوده بگذارند کنار ولى این یکى 
را نمیتوانند بگذارند کنار؟ طرف تصمیم گرفته با رادیوى موج کوتاه بنشیند ببیند BBC چه میگوید ولى حاضر نیست دست از 
سر دخترش در خانه بردارد؟ چرا؟ چرا حقوق زن در خانواده پایینتر است، در صورتى که طرف اآلن دارد با ریموت کانالهاى 

cable-tv خودش را عوض میکند و میبیند که در آمریکا مثًال اوضاع فرق دارد؟ چرا دست از این عقیده برنمیدارد؟ 

این باورهاى آنها نیست، باورهائى است که جنبشهاى سیاسى در جامعه آورده اند، به درد یکى میخورد. این کامًال فرق ما را نشان 
میدهد و اگر نگاه کنید، در عرصه تاکتیکى، تفاوت جدى ما را با چپ نشان میدهد. که چرا اینها به مذهب بند میکنند؟ چرا اینها 
به کسى رحم نمیکنند؟ چرا اینها اینقدر خالف جریانند؟ چرا اینها اینقدر نسبت به این تعصبات و اینها بیرحم عمل میکنند؟ و 
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چرا مدام جنگ آخرشان را با اینها میکنند؟
 

بخاطر اینکه ما اینها را سالحهاى جامعه سرمایه دارى میدانیم، نه باورهاى توده ها یا خاطرات عتیقه بشر. کسى که در جامعه امروز 
مردساالر است بنظر من دارد به انقیاد طبقاتى کمک میکند. باید همین را هم به او گفت. سواى اینکه جایگاه این در زندگى 
شخصى طرف چه است یا زندگى آن کسى که در تبعیض است چه است، دشمنى ما با آن انعکاسى است از دشمنى ما با کل این 

جامعه موجود. 

در نتیجه ما پدیده اى به اسم باصطالح عقب ماندگى انقالبى نداریم. در ذهن ما عقب ماندگى پیشرو و عقب ماندگى انقالبى، 
عقب ماندگى خلقى، تعصبات پرولترى، ارتجاع پیشرو! اینها را نداریم. ارتجاع براى ما ارتجاع است و اگر چیزى ارتجاعى است 
مال طبقه ارتجاعى زمان ما است. او دارد بازتولیدش میکند وگرنه اگر از حمایت از مذهب دست بردارند، اگر بورژوازى از پشت 
مذهب کنار بروند ریشه اش در کره ارض زده میشود. براى اینکه اینقدر نیرو علیه آن جمع شده و آنقدر نفرت از آن هست، ولى 
شما با سد آموزش و پرورش، مدیا، ارتش، دادگاه و زندان برخورد میکنید. طرف یک کلمه در بنگالدش حرف میزند، بعد خانم 
تسلیمه نسرین مجبور میشود زندگیش را بردارد و برود یک گوشه دیگر در شمال اروپا زندگى کند. چون به یک شیخ پشم الدینى 
در محل برخورده، میگوید به عقاید توده ها توهین شده! ولى اینطور نیست. به منافع آن یارو سر خیابان ضربه خورده، سهم امامش 
دارد زیر سؤال میرود. حکومت بنگالدش دارد زیر سؤال میرود و حاکمیت آن نوع سرمایه دارى رقیق و ضعیفى که در آنجا حاکم 

است زیر سؤال میرود. سرمایه دارى در حلقه ضعیفش کامًال زیر سؤال میرود.
 

میخواهم بگویم یک عده نمی فهمند چرا ما اینقدر لج داریم و چرا حزب کمونیست کارگرى اینقدر افراطى است علیه این عقب 
ماندگیها و تعصبها. بخاطر اینکه همانقدر که افراطى هستیم علیه کل طبقه بورژوازى و احزاب طبقات حاکم، علیه ابزارهاى جانبى 

آنها هم به همین دلیل همانقدر افراطى هستیم. 
آلترناتیو اجتماعى، اقتصادى و سیاسى ما

راجع به متد و راجع به نقد ما به جامعه موجود، راجع به متد ما در فعالیت سیاسى و متد ما کًال در تبیین مارکسیسم و همینطور 
راجع به نقد ما به جامعه سرمایه دارى صحبت کردیم. یک جزء دیگر هویت ما از نظر عقیدتى بحث آلترناتیوى است که مطرح 
میکنیم که این مستقیمًا ربط پیدا میکند به بحثى که راجع به نقد گفتم. در نتیجه زیاد روى آن مکث نمیکنم که بتوانیم به نکات 

دیگر برسیم. 

آلترناتیو اجتماعى- اقتصادى و سیاسى اى که مطرح میکنیم ربط مستقیمى دارد با انتقادى که به جامعه موجود داریم. آن چیزى که 
میخواهیم عوضش کنیم بر طبق آن نقدى که داریم عوضش میکنیم. در نتیجه سوسیالیسم در تبیین ما مستقیمًا ربط دارد به لغو کار 
مزدى، لغو مالکیت خصوصى و یک جامعه اى که در آن این تفکیک طبقاتى نباشد. این فرق دارد با دولتگرائى اقتصادى، فرق دارد 
با اقتصاد برنامه ریزى شده، فرق دارد با دولت رفاه. که هر کدام اینها میتوانند موضوع محتواى اقتصادى سوسیالیسمهاى مختلفى 

بوده باشد. جامعه اى که ما مطرح میکنیم، سوسیالیسم ما با این اَشکال فرق دارد. 

یک فرمول اساسى در بحث ما همان چیزى است که همه شما حتمًا میدانید، از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به 
اندازه نیازش. این فرمولى است که ما معتقدیم میشود در جامعه پیاده کرد. نه فقط باید پیاده کرد، اآلن میشود پیاده کرد و برنامه 
اقتصادى بجز این نداریم. من حاال میرسم به مقوله سازش در مبارزه سیاسى، حتى سازش بعنوان یک دولت. چرا دولت کارگرى 
ممکن است با یک چیزهائى سازش بکند ولى برنامه اقتصادى کمونیسم کارگرى براى جامعه از هر کس به اندازه استعدادش و به 
هر کس به اندازه نیازش است و ما فکر میکنیم این در جهان امروز با سطح رشد فنى و علمى و تولیدى جهان امروز عملى است. 
این را یک آرزو نمیدانیم و در نتیجه اصرار فورى امروز ما است. و فکر میکنیم سوسیالیسم همین اآلن عملى است، این هم یک 
وجه مشخصه ما است. و آن گرایشاتى که سوسیالیسم را براى آنکه عملى کنند یا تعدیل میکنند، یا کًال به زمان دورترى حواله 

میدهند....( چند  کلمه در نوار جا افتاده است) 
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بنابراین دو چیز اینجا در سیستم فکرى ما جا ندارد یکى تئورى مراحل است. ما براى رسیدن به سوسیالیسم، تئورى مراحل نداریم. 
یعنى مرحله اول، مرحله دوم، مرحله رشد نیروهاى مولده تحت یک چهار چوب غیر سوسیالیستى و غیره. یا مرحله ابتدائى 
سوسیالیسم، مرحله ثانوى سوسیالیسم. ما فکر میکنیم جهان میتواند بر مبناى همان شعار مارکس سازمان پیدا کند. و ثانیا ما بحث 
تئورى دوران نداریم. به این معنى که بعضى چپها مطرح میکنند که براى مثال عصر یک کارى هست یا عصر یک کارى نیست. 

آیا عصر تحوالت سوسیالیستى هست؟ آیا عصر انقالب پرولترى هست؟ و غیره. 

این تئورى دوران از هر طرفى که مطرح شده معموالً توجیهى است براى به تعویق انداختن وظایف سوسیالیستى چپ، وظایف 
سوسیالیستى کمونیستها. میگویند اآلن دوران ایجاب میکند که براى مثال نیروهاى مترقى امپریالیسم را از صحنه بیرون کند. عصر 
انقالب  عصر  است  چیزى  عصر  اگر  معتقدیم  اآلن  ما  که  چیزى  است.  دمکراتیک  بورژوا  انقالب  عصر  نیست  پرولترى  انقالب 
سوسیالیستى و عصر تجدید سازمان سوسیالیستى جامعه است. (اینها را من دیگر باید بسرعت رد شوم. میتوانیم اگر الزم شد روى 

هر نکته اى که خواستیم بیشتر مکث کنیم اگر وقت داشته باشیم). 

دولت و دیکتاتورى پرولتاریا

یک بحث دیگر ما بحث دولت است. بحث دیکتاتورى پرولتاریا، که یک موضوع تفکیک کننده گرایشات سوسیالیستى مختلف 
بوده. کسانى که در این مفهوم تجدید نظر میکنند و کسانى که تبیین هاى مختلفى از این میدهند. آیا ما به دیکتاتورى پرولتاریا 
قائلیم یا نه؟ کًال چه به سر این فرمولبندى میآید؟ چون خیلى از چپها کنار گذاشتند. موقعى که این شعار دیکتاتورى پرولتاریا 
مطرح میشود و موقعى که در ادبیات مارکسیستى میآید کلمه "دیکتاتورى" این معنى که امروز ما از آن داریم، یعنى حکومت نظامى 
را نداشت. دیکتاتورى حتى به معنى حکومت بکار میرود. به معنى اینکه حاکمیتى وجود دارد و یک اراده اى هست که دیکته 
میشود. و بحث مارکس و مارکسیستها در مورد دیکتاتورى پرولتاریا این بود که جامعه به هر حال دیکتاتورى طبقاتى است. حتى 
در لیبرالى ترین حکومتهاى غربى دارد برنامه اجتماعى و اقتصادى و افق سیاسى طبقات معیّنى اِعمال میشود. شما هر دفعه راجع 
به سرنوشت جامعه رأى نمیگیرید. وقتى بین سوسیال دمکراسى و محافظه کارها انتخابات میشود شما دارید در چهارچوب یک 
دیکتاتورى معیّنى باصطالح قوه مجریه و نهادهایش را تعیین میکنید. ولى در اساس این حاکمیت که متکى است به بازار، متکى 
است به مالکیت خصوصى، متکى است به اصالت رقابت و اصالت فردگرایى، تغییرى نمیدهید. هیچوقت در جامعه انگلستان یا 
آلمان یا کانادا یا آمریکا سوسیالیسم جزو موضوعات مورد بحث نیست. هیچوقت مالکیت اشتراکى یک موضوع انتخابات آن روز 

نیست. انتخابات در چهارچوب مالکیت فردى دارد صورت میگیرد.
 

در نتیجه، اگر شما قبول کنید که جامعه بر اساس مالکیت فردى بر وسایل تولید و مالکیت خصوصى بر وسایل تولید است، اگر 
قبول میکنید که جامعه با فرض حکومتى است که ارتش دارد، دادگاه دارد، زندان دارد. اگر فرض میکنید قانون آن کشور براى 
مثال این تقدس را به مالکیت میدهد و یا مثًال این جایگاه را براى اتحادیه ها قائل است یا دستمزد را رسمیت میدهد و حتى جامعه 
بر مبناى دستمزد متکى است، آنوقت دیکتاتورى معیّنى دارد اِعمال میشود مستقل از اینکه چقدر انتخابات صورت بگیرد یا نه. این 

دیکتاتورى بورژوازى است که دارد اِعمال میشود منتها به طرق پارلمانى دارد اِعمال میشود. 

دیکتاتورى پرولتاریا هم به همین معنى دیکتاتورى پرولتاریا است که برنامه اقتصادى یک طبقه دیگرى مبناى جامعه است. دارند 
سعى میکنند مالکیت خصوصى را لغو کنند، دارند سعى میکنند تعیین تولید اجتماعى را بگذارند به عهده همه آحاد جامعه، دارند 
سعى میکنند مزد را ور بیندازند، دارند سعى میکنند مقوله پول را حذف کنند، دارند سعى میکنند به هر کس به اندازه نیازش بدهند، 
ولى این ممکن است بطریق انتخابات شورائى انجام بشود و هر کسى هم در آن حق رأى دارد. هر کسى در شوراى شهر و محل 
خودش عضو است و هزار و یک جا کاندید میشود و در هزار و یک انتخابات هم شرکت میکند ولى نفس اینکه در حکومت 
کارگرى یا در دیکتاتورى پرولتاریا همه حق رأى دارند و در شوراهاى مختلف عضو و نماینده اند، چیزى از این کم نمیکند که 
این به هر حال دیکتاتورى یک طبقه است. دیکتاتورى یک طبقه است به این معنى که برنامه عمل و آلترناتیو اجتماعى یک طبقه 
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معیّنى است و آن دارد پیاده میشود. 

براى همین است که جابجائى دیکتاتورى پرولتاریا با دیکتاتورى بورژوازى هم از طریق یک ضد انقالب میتواند عملى شود نه از 
طریق انتخابات. عمًال تنها راهى که شما میتوانید در انگلستان براى مثال لغو مالکیت خصوصى را تبدیل کنید به یک موضوعى که 
مردم در باره اش اظهار نظر کنند این است که از پروسه پارلمانى فراتر بروید. بر سر خشونت آمیز بودن و خشونت آمیز نبودن پروسه 
سیاسى نیست. بحث سر این است که آیا پارلمانى هست یا نه؟ هیچوقت در چهار چوب نظام پارلمانى شما با مسأله "سوسیالیسم 
آرى یا نه" روبرو نمیشوید که بروید به آن رأى بدهید. ولى در جامعه انگلستان هم براى اینکه مردم بخواهند سوسیالیسم را به 

کرسى بنشانند باید از پارلمان فراتر بروند و کارى بکنند خارج از ساختارهاى سیاسى موجود. 

در جامعه سوسیالیستى هم همینطور است. تا وقتى کسى نیاید آن را ور بیندازد آن دیکتاتورى پرولتاریا است، که البته به مقوله 
زوال دولت میپردازم، منتها دیکتاتورى پرولتاریا بمعنى "دیکتاتورى بمعنى روزمره کلمه" که در روزنامه ها از حکومتهاى پلیسى 
و نظامى و غیره حرف میزنند نیست. دیکتاتورى به این معنى نیست که حقوق مدنى آدمها لغو میشود یا محدود میشود! برعکس! 
دیکتاتورى پرولتاریا جامعه اى است که در آن حقوق مدنى آدمها بمراتب بیشتر پاسدارى میشود و آدمها بیشتر اجازه دخالت دارند. 
شما خودتان جنبش شورائى را در نظر بگیرید و مقایسه کنید با سیستم پارلمانى. در سیستم پارلمانى چهار سال یا پنج سال یکبار 
حدود 40٪ تا 60٪ مردم میروند در یک انتخابات یکروزه رأى میدهند. در این کشور که هر کسى بطور نسبى بیشتر رأى بیاورد، 
نماینده را تعیین میکند. یعنى یکنفر 30٪، یکى 20٪، یکى 40٪ آراء را بیاورند، آن 40٪ از 40٪ تعیین میکند که وکیل آن شهر 
کى هست. 40٪ در انتخابات شرکت میکنند، 40 درصد آنها به New Labour رأى میدهند، ایشان با 24٪ آراء آن شهر تنها 

نماینده اش میتواند باشد. 

این سیستمى است که اآلن هست. سیستم شورائى متکى به این است که شما هر روز در شوراى منطقه و محلتان عضو هستید، 
تعداد انتخاباتهائى که یک فرد باید در چهار سال بکند، پنجاه برابر بیشتر از  خودتان را براى هر پستى کاندید میکنید، احتماالً 
انتخاباتهائى است که یک فرد در نظام پارلمانى باید در آن شرکت بکند. بعالوه اینکه از همان اول خودش در ساختار سیاسى دخیل 
است. آن شورا هم مقننه است و هم مجریه. در نتیجه بحث دیکتاتورى پرولتاریا بحث حق رأى یا حقوق مدنى نیست، بحث اینکه 

افق و برنامه اجتماعى کدام طبقه مبنا است، و تصمیمات بر مبناى کدام برنامه اجتماعى دارد صورت میگیرد. 
بنابراین ما پاى این شعار هستیم. منتها دقیقًا بخاطر اینکه تبیین مردم از دیکتاتورى به نسبت صد و پنجاه سال پیش فرق کرده 
و وقتى بمردم میگوئى دیکتاتورى، یاد پینوشه یا شاه یا مارکوس یا حکومت ایران میافتند، ما اینطورى در برنامه ما گفتیم که؛ 
"حکومت کارگرى که در ادبیات کمونیستى به آن دیکتاتورى پرولتاریا اطالق شده این است.... و ما همچنان از آن دفاع میکنیم". 

میخواهم بگویم تعصب روى فرمول نیست، تعصب روى محتواى بحثى است که آنجا هست. این که هر حکومتى طبقاتى است، 
هر حکومتى یک نوع دیکتاتورى است، و نبود دیکتاتورى به معنى زوال دولت است نه بمعنى دولت پارلمانى. بخصوص این 
کشور که خیلى دیکتاتورى است. در این کشور انگلستان دیکتاتورى دارد بیداد میکند. اگر شما با رئیس یک حزبى مخالف باشید 
چه بسا نتوانید خودتان را کاندید وکالت مجلس بکنید. و اگر پول سپرده معیّنى را نداشته باشید نمیتوانید بروید خودتان را کاندید 
وکالت مجلس بکنید. و نماینده "شین فِین" اگر در وفادارى به ملکه قسم نخورد در پارلمان هم راهش نمیدهند، تازه در خود 

پارلمان چقدر تصمیم گرفته میشود بجاى خودش محفوظ. 

و همین دیروز در این کشور BMW بعد از یک سال مذاکره قاچاقى با یک شرکت دیگرى که میخواهد شرکت Rover را بگیرد 
و ماشین آالت آن را اوراق کند و بفروشد، ناگهان به کارگرها و به خود دولت هم اعالم میکند که این کارخانه فردا بسته میشود. 
دیکتاتورى کى است؟ خود دولت منتخب ظاهراً مردم انگلستان کوچکترین خبرى از مجلس آن که سهل است، دولتش که باید 
قاعدتًا خبر داشته باشد، خبر نداشت که BMW دارد Rover را میفروشد و 50 هزار نفر قرار است بیکار شوند. این براى همه 
مردم در این کشور معنى عملى دارد. 50 هزار نفر کارگر در یک منطقه بیکار شوند یعنى آن منطقه میخوابد. از طب آن تا تخفیف 

جرم و جنایت، تا بحث مسکن، تا همه چیز آنجا نابود میشود. 
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روى یک چنین تصمیمى راجع به سرنوشت یک منطقه وسیع کشور حتى پارلمان دخالت نداشته. چرا؟ چون بحث اقتصاد است، 
چهارچوب آن اقتصاد مالکیت است، مالکیت آن سرمایه مال BMW است، اگر بخواهد میفروشد و اگر نخواهد هم نمیفروشد. 
خوب این اگر دیکتاتورى نیست چیست؟. من و شما و 50 هزار کارگر Rover کوچکترین نقشى در تصمیم راجع به این نیروهاى 

مولده در منطقه نداریم. بسته میشود و میرود پى کارش. به هر حال جایگاه دیکتاتورى پرولتاریا براى ما این است. 

آیا معنى دیکتاتورى پرولتاریا این است که فقط کارگرها حکومت میکنند؟ بنظرم ابداً اینطور نیست. همانطور که گفتم چرا پرولتاریا 
دیکتاتورى بخرج میدهد؟ براى اینکه طبقه اى که با این پدیده ها مخالف است کوبیده باشد. آن طبقه را با آن افق را کوبیده باشد. 
همان طورى که محرومیت طبقه کارگر از دخالت سیاسى، به معنى محرومیت کارگرها از در رأى دادن نیست، در آن جامعه هم هر 
کسى میرود رأى خودش را میدهد و در شورا شرکت میکند. مسأله چیزى است که دیکتاتورى علیه آن صورت میگیرد، مقاومتى 
است که ممکن است مدافعان مالکیت خصوصى بکنند و نقش آن دولت این است که یک طبقه اى را در انقیاد نگهدارد، اگر با 

بورژوازى طرف است، بورژوازى هم پدیده اى است جهانى. 
"شوراها" عمل مستقیم مردم 

اساس هویت کمونیسم کارگرى 

به هر حال حکومت کارگرى حکومت فقط کارگرها نیست که دست پینه بسته نشان بدهید و رأى داشته باشید، نشان ندهید رأى 
نداشته باشید. بر عکس حکومت همه مردم است و همه مردم در پروسه سیاسى شرکت میکنند و حقوق مساوى دارند. الاقل 
دیدگاه ما این است. حزب ما همینطور یک حزب متکى به جنبش شورائى و مدافع جنبش شورائى است که این را در ادبیات ما 
بروشنى گفته ایم و اینجا نیازى به توضیح نیست. یکى از اساس هویت کمونیسم کارگرى بحث شورا و عمل مستقیم عده زیاد 
مردم است. خود مردم باید در صحنه دخالت در تعیین سرنوشت خودشان باشند. و این به معنى نماینده انتخاب کردن و سیاست 

را به نمایندگان خود سپردن در سیستم فکرى ما جائى ندارد، هر کسى باید هر روز در زندگى سیاسى خودش دخیل باشد.
 

مقوالت دیگر در رابطه با دولت که در بحث دولت در دوره هاى انقالبى در نشریه بسوى سوسیالیسم (فکر کنم 2 دوره جدید) 
هست، تبیینى دارد که آن هم در ذهن ما دخیل است. و در دیدگاه ما، بخصوص با توجه به اوضاع ایران، شاید مرورش جالب 
باشد. بحث این است که گویا مارکسیستها گفته اند دولت دولت طبقات است و هر دولتى دولت یک طبقه است و متناسب با یک 

اقتصادى است. در نتیجه دیکتاتورى پرولتاریا متناسب با لغو مالکیت خصوصى و غیره است. 

چیزى که ما در دولت در دوره هاى انقالبى بحث کردیم این است که دولت هم یک ابزار مبارزه طبقاتى است مثل بقیه ابزارها. 
بخصوص در دوره هاى انقالبى. دولت قبل از این که نشان دهنده این باشد که چه طبقه اى حاکم است، ممکن است نشان دهنده 
این باشد که چه طبقه اى تازه میخواهد حاکم بشود. در نتیجه دولت میتواند ابزارى باشد که شما از طریق آن تازه قدرت را بدست 

میآورید و نه برعکس. چون قدرت را بدست میآورید میروید در دولت.
 

در نتیجه، بحث تصرف قدرت سیاسى و گرفتن ماشین دولتى یا بازسازى ماشین دولتى یا قرار گرفتن در موضع دولت خودش 
یک moment و لحظه اى است در مبارزه طبقاتى. لزومًا به این معنى نیست که شما پیروز شده اید. دولت بلشویکى از سال 1917 
تا سال 1920 تقریبًا معلوم نیست چى هست. دولت بلشویکى است؟ دیکتاتورى پرولتاریاى روسى ممکن است نباشد، یا الاقل 
به یک معنى ویژه کلمه، دیکتاتورى پرولتاریا است. براى اینکه به نیازهاى آن دوره طبقه کارگر و مبارزه طبقاتیش جواب میدهد. 
ولى سازمان شورائى جامعه نیست. سازمان شورائى حاکمیت نیست، ابزارى است براى جنگیدن. همانطور که ارتش سرخ ابزارى 
است براى جنگیدن، دولت کارگرى در دوره انقالبى میتواند این نقش را داشته باشد که طرف را از میدان به در کند، مخالفهاى 

انقالب را از میدان به در کند. 

به این معنى کسانى که "بخصوص بعضیها بر سر بحث قدرت سیاسى (که من حاال به آن میرسم) از توجه ما به قدرت سیاسى 
خرده میگیرند و غیر مارکسیستى میدانند، این را در نظر نمیگیرند که مبارزه طبقاتى را باألخره باید تا ته برد. وسطش به کسى 
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نمره نمیدهند و بعد بگویند ایشان در مبارزه طبقاتى دوم شدند. مبارزه طبقاتى باألخره بقول مارکس و لنین باید به انتهاى منطقى 
خودش برسد و آن مسأله کسب قدرت سیاسى توسط طبقه اى است که دارد این مبارزه را میکند. و اینجا مقوله دولت مطرح است. 

کمونیسمى که سراغ دولت نمیرود و نمیخواهد دولت را بدست بگیرد، یا تصور کتابى از بحث دولت و قدرت سیاسى دارد، بنظر 
من با سنت ما خوانائى ندارد. یک جائى تمام این زرق و برق از دولت تکیده میشود و تبدیل میشود به ماشین دیگرى براى جنگ 
کردن. داشتن دولت در جنگ داخلى نقشش این است که بتوانید بودجه اختصاص بدهید و جنگ خودتان را علیه نیروهاى مسلح 
طرف مقابل سازمان بدهید و همینطور در سازماندهى تولید و مهمتر از همه چیز در اعالم قوانین کشور. اگر شما دولت را نگیرید، 
خواسته اى که دارید مطالبه شما است. اگر دولتى را بگیرید خواسته اى که دارید قانون است. و فرق یک مطالبه با قانون، یکى از 

همان مطالبه اى که بصورت قانون در آمده باشد، خیلى زیاد است از نظر رابطه شما اش با مردم. 

در نتیجه، جایگاه دولت بعنوان ابزارى که با آن در مبارزه طبقاتى جلو میروید، در حالى که هنوز تکلیف حاکمیت دراز مدت معلوم 
نیست براى ما مطرح است، دست انداختن به دولت براى اینکه قوانین خودمان را تبدیل کنیم به نُرم جامعه که آنوقت طبقه مقابل 
مجبور باشد با قانون دربیفتد. بحث بر سر قانونیت کمونیسم است، بحث سر این است که کمونیسم و مطالباتش به قانون مملکت 
تبدیل شود. یک مثال بزنم؛ بحث حجاب. بحث ممنوعیت حجاب (حاال کودکان به کنار) که رضا شاه مطرح کرده، که خیلیها علیه 

آن ابراز نارضایتى میکنند که چرا بزور- بزور حجاب را از سر مردم برداشت؟ 

فرق کسى که میگوید آدمها نباید حجاب سرشان بکنند و کسى که میگوید حجاب قانونى نیست، این است که اگر کسى مقاومت 
نکند آن نُرم مملکت است. در نتیجه من که در خانه نشسته ام یا آن زنى که در خانه نشسته و جرأت ندارد از ترس خانواده و 
آخوند محل حجابش را بردارد، با استناد به اینکه آقا جان! دولت گفته اگر حجاب بگذارم سرم نمیتوانم بروم بیرون. این نوع نرم 
کمک میکند که نیروى پاسیو جامعه، نیروئى که آن تمایل را دارد ولى توانائى جنگیدن براى آن را ندارد، بشود نیروى آن قانون 
و آن مطالبه. و کسى که میخواهد عوضش کند مجبور بشود یک موضع خیلى اکتیو بگیرد براى اینکه این را برعکسش کند. اآلن 
اینطورى است که حجاب اجبارى است و من و شما که میخواهیم اجازه بى حجابى را بگیریم باید با دولت و دادگاه و زندان و 

قشونش دربیفتیم. در شرایط عکسش او باید با دولت و دادگاه و قانون دربیفتد. براى اینکه یک تغییر تناسب قواى جدى است.
 

در نتیجه، تبدیل کردن مطالبه به قانون از موضع قدرت دولتى یک جایگاه اساسى در جنبش سیاسى دارد و همه هم همین کار را 
میخواهند بکنند. هیچ کسى، از ناسیونالیستها و لیبرالها و حقوق بشریها و سبزها (حزب محیط زیست) و اینها تعحب نمیکند که 
بخواهند قوانین را به نفع خودشان تغییر بدهند، و بخواهند بروند در کابینه اى یا در دولتى قانون را عوض کنند، قبل از اینکه از 
کسى راجع به آن رأى گرفته باشند. بروم بگویم قانون این است، حاال شما از جلوى من کنار بروید، قانون مال من است. حاال 

شما بروید اعتراض کنید. 

این پروسه هم براى ما تعیین کننده است. و ما دولت را نه بعنوان لزومًا سازمان شورائى جامعه و سازمان شورائى تصمیم گیرى، 
یک جاهائى بعنوان ابزار تغییر تناسب قوا به آن نگاه میکنیم. بخصوص در دوره هاى انقالبى که قدرت سیاسى تعیین تکلیف نشده، 
قدرت در خیابانها ول است. و هر کسى به دولت چنگ بیندازد، هر کسى بعنوان دولت بتواند حرف بزند حتى اگر پنج روز حرف 
بزند، به مقدار زیادى تناسب قوا را بنفع خودش عوض کرده است. به هر حال دعوتتان میکنم آن مقاله "دولت در دوره انقالبى" 
را بخوانید، یک بخشى از نگرش ما بحث قدرت سیاسى است. خود تبیین ما از مسأله شوروى هم این بحثها مطرح است. من بعداً 

به بحث شوروى برمیگردم. آنجا هم به بحث دولت بخصوص خیلى مربوط میشود. 

زوال دولت تحت حاکمیت سیاسى کمونیسم کارگرى
 

نکته اى که اینجا میخواستم به آن اشاره کنم این است که در تبیین ما به هر حال دولت باید زوال پیدا بکند. ما واقعًا معتقدیم که 
دولت بعنوان یک نهاد سیاسى میتواند زوال پیدا کند. به این حالت نباشد که دولت یواش یواش به "پاسدار زورکى قوانینى" تبدیل 
شود! آن جنبه دولت (نهاد سیاسى) میتواند زوال پیدا بکند، و آن جنبه اى که یک نهاد مرکزى، که متشکل از نوعى آرایش خود 
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شهروندان جامعه است براى تصمیم گیرى راجع به اقتصاد و تولید و جنبه هاى اجتماعى میتواند خیلى مواقع به جاى خودش 
بماند. چون باألخره مردم به یک سازمانى براى تصمیم گیرى جمعى احتیاج دارند. ولى دولت بمثابه یک نهاد سیاسى که دارد 
به یک عده اى زور میگوید، باألخره هر دولتى دارد یک چیزى را به یک کسى تحمیل میکند، میتواند زوال پیدا کند و در تئورى 

مارکسیسم باید زوال پیدا بکند. سؤال این است که میشود این کار را کرد یا نه؟
 

بحث در چهارچوب آبستره، در یک کشور عملى است ولى دنیاى امروز، اینکه دولتهاى متعدد وجود دارند و بورژوازى 99 درصد 
این دولتها را به هر حال در هر مقطعى در دست خواهد داشت و قدرت سیاسى یک امر تک کشورى نیست، این مسأله را میبرد 
در پرده ابهام که "چقدر طول میکشد یک دولت پرولترى به َسمت زوال برود وقتى که جهان پر از قدرتهاى بورژوائى است که 

حتى سالحهاى اتمى دارند"؟
 

به نظر من، این مسأله معتبرى است. در سنت ما هم هنوز تعیین تکلیف نشده، باید راجع به آن بحث کرد، باید راهش را پیدا 
کرد. ولى این تنها دلیلى است که میتوانیم تصور کنیم، در چهارچوب فکرى کمونیسم کارگرى، دولت به بقاء خودش در یک 
چهارچوبى ادامه بدهد. ولى شاخص ما این است و این را از 20- 30 سال پیش هم همینطور گفته ایم که دولت پرولترى و دولتى 
که پرولتاریا مبناى آن است باید آزادترین دولت دنیا باشد. بنظر ما توجیه استبداد و بگیر و ببند به دالیل بین المللى قبول نیست. 
بهترین راه مقاومت در مقابل حمالت بورژوازى بین المللى وجود کشورى است که آنقدر آزادیخواهى و آزادى در آن عیان است 

که جهان از حمله به آن مشمئز بشود. 

یعنى راه مقاومت در مقابل یک تعرض بین المللى به یک کمونیسم کارگرى در ایران این است که آنقدر این جامعه باز، آزاد و 
برابر باشد که مردم جهان بعینه ببینند که تبلیغات بورژوائى علیه آن دروغ است، بروشنى ببینند که این جاى حمله ندارد. من حتى 
مثال کوبا را میزنم، بنظر من کوبا به درجه اى که بیخ گوش آمریکا است و اآلن هم خیلى وقت است که شوروى کمکش نمیکند، 
شوروى در کار نیست، ولى به درجه اى که نشان داد مردم در این پدیده دخیل هستند، رفاه مردم یک مبناى اساسى این حکومت 
است، مسکن دارد ساخته میشود، بیسوادى دارد ریشه کن میشود، کشور متمدنى است، میخواهید بروید ببینید. و هر کسى از اروپا 
میتواند سوار هواپیما شود و برود کوبا را ببیند، به همین درجه توانسته جلوى آمریکا مقاومت کند. اگر یک جامعه بسته اى بود مثل 
بلغارستان اآلن خیلى وقت بود که دست کنتراهاى خودش افتاده بود. در نتیجه باز بودن، جلو بودن، این عیان بودن پیشرو بودن 
خصلت جامعه، که هر کسى در پایتخت هاى اروپا بداند به ایران حزب کمونیست کارگرى نمیشود حمله کرد، چون یک جامعه 

باز و آزاد است که در یک ارتباط فرهنگى با بقیه جهان است و همه دارند می بینند حقوق مردم آنجا چیست. 

و فکر کنم اگر شما پرچم "یک دنیاى بهتر" را در نظر بگیرید و اعالم این که از فردائى که این طبقه کارگر آمد سر کار، این 
قوانینش است، براى مثال خود لغو مجازات اعدام بنظرم شش ماه حمله نظامى آمریکا را به ایران سوسیالیستى عقب میاندازد. 
میگویند اینها تازه دیروز مجازات اعدام را لغو کردند، برابرى زن و مرد را اعالم کردند، طب را مجانى کردند، آموزش و پرورش 
را مجانى کردند، مذهب را از دولت جدا کردند، شما میخواهید بروید و به اینجا حمله کنید؟! برو حمله کن به عربستان. بنظرم 
این کیس اینطورى میتواند بماند. یعنى در سنت سیاسى ما قدرت از اختناق در نمیآید، اتفاقًا قدرت از دخالت هر چه بیشتر مردم 
در سرنوشتشان و باز بودن جامعه در میآید. دیکتاتورى پرولتاریا در چهارچوبى که ما آن را تبیین میکنیم یک جامعه فوق العاده باز 

و مدرن است و این هیچ منافاتى با دیکتاتورى بودنش و پرولترى بودنش ندارد.
 

به هر حال میخواهم بگویم تصویرى که از اوضاع سیاسى، از رژیم سیاسى تحت حاکمیت یک طبقه اى که با پرچم کمونیست 
کارگرى به میدان آمده است یک جامعه فوق العاده بازى است که بنظر من انتلکتوئلهاى فرانسه و سوئد و آمریکا می نشینند و راجع 
به آن از موضع تمجید حرف میزنند. همان طورى که شاید بخش زیادى از روشنفکرهاى اروپاى غربى از موضع تمجید انقالب 
کوبا حرف زدند. در مورد انقالب ایران هم در آن چهارچوب میتوانند اینطورى حرف بزنند و باز است. جلوى چشم مردم است 
و جنبه بگیر و ببندى ندارد. جامعه کارگرى اگر بخواهد بسته باشد بنظرم حکم مرگ خودش را اعالم کرده. نه به اهداف خود 

میرسد و نه میتواند از خودش دفاع کند. قدرت یک چنین جامعه اى در دخالت مردم و در باز بودنش است. 
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تبیین کمونیسم کارگرى از رابطه اصالحات و انقالب
رابطه اصالحات و انقالب یک رکن اصلى هویت ما

یک نکته دیگر که باز وجه مشخصه جدى تفکر ما است. رابطه اى است که بین انقالب و اصالحات برقرار میکنیم. باز شاید شما 
یادتان نباشد یا عادت کرده باشید به ادبیات کمونیسم کارگرى و یادتان نباشد کمونیسم رادیکال قبل از ما، یا کمونیسم رادیکالى که 
اآلن جاهاى دیگر جهان است، چه مشکل جدى با مقوله اصالحات دارد. مقدار زیادى براى رادیکالیسمش احتیاج دارد ثابت کند 
که اصالحات خیلى جاها غیر ممکن است، یا فریب است، یا توخالى است، یا توده ها را منحرف میکند یا فاسد میکند. خیلى از 
شماها شاهد گرایشات چپى بوده اید که مسائل را اینطور تعبیر میکنند. فکر میکنم ما تنها جریانى هستیم که نه فقط منکر مطلوبیت 
اصالحات نشدیم، رابطه جدى بین اصالحات و انقالب برقرار کردیم و جزء نیروهاى فعال مدافع اصالحات در جوامع هستیم. 

یعنى بنظر ما باال رفتن دستمزد و تصحیح قوانین مفید است. 

میخواهم بگویم شاید بنظر شما خیلى بدیهى بیاید که یکى بیاید و بخواهد ثابت کند که بله آقا! بهبود وضع مردم خوب چیزى 
است! ولى باید در نظر بگیرید که چپ و چپ رادیکال مدتها از این پدیده فاصله گرفته بوده و عالقه اى به آن نشان نداده و بطور 
مشخص در آن دخیل نیست. یعنى جنبش براى بهبود اوضاع مردم از تقسیم اراضى تا تصحیح برنامه درسى، تا طب مجانى، تا دفاع 
از حقوق زن عمدتًا دست مصلحین اجتماعى طبقات باال بوده، و جنبشهاى کمونیستى به معنى اخص کلمه، حاال باز کمونیستهاى 
طرفدار روس آن به کنار، جنبشهاى کمونیستى رادیکال به این مسائل عالقه اى نشان نمیدادند. بخصوص مکتبى هایش. انقالب 
قرار بود بیاید و نشان دهنده بیفایدگى و انحرافى بودن مقوله اصالحات شود. حزب ما اینطور فکر نمیکند. تفکر حزب کمونیست 
کارگرگرى اینطور نیست. کمونیسم کارگرى نه از مکتب، بلکه از واقعیات اجتماعى طبقاتى شروع میکند. دقیقًا از آن جائى که 

انسانیت را در موقعیت اجتماعیش نقطه عزیمتش قرار میدهد، اصالحات جاى الیتجزائى دارد در سیاست و در درکش. 

وضع مردم باید بهتر شود
 

و دقیقًا یک تز اساسى ما این است که آن چیزى که کارگر را به انقالب نزدیکتر میکند رفاهش است و نه مشقاتش. خیلیها فکر 
میکنند هر چه کارگرها محرومتر باشند بیشتر به انقالب سوق داده میشوند، در تفکر ما برعکس است. هر چه کارگرها مرفه تر 
و از نظر اقتصادى و اجتماعى معتبرتر و محترم تر باشند انقالب سوسیالیستى نزدیکتر شده. ما یک رابطه جدى بین اصالحات 
و انقالب برقرار میکنیم، و هر چه حرکت تو انقالبى تر باشد مبارزه براى اصالحات بیشتر بجلو سوق داده شده. براى اینکه شما 
اصالحات را دنبال کنید الزم نیست افق اجتماعى شما اصالح طلبى باشد. نیروى انقالبى میتواند نیروى قائم به ذات مبارزه براى 
اصالحات باشد، از اصالحات دفاع کند، افق خودش را هم بگوید، حرف آلترناتیو خودش را هم بگوید. و این چیزى است که 

من فکر میکنم یک وجه مشخصه اصلى خط مشى ما، جنبش ما و تفکر ما در این بیست ساله بوده است. 

از جمله اصالحات سیاسى است و اوضاع اجتماعى. براى مجاهد اگر خاتمى بیشتر رأى بیاورد یعنى باید برود یک بمب دیگر 
بگذارد که این پروسه را از روى ریل خارج کند - بنظر خودش! یک موقعى بود که چریکها میگفتند فالن جا کارگرهایش فاسد 
شده اند، تلویزیون دارند! اینها با کمونیسم و مارکسیسم بیگانه است. نه با کمونیسم و مارکسیسم ما، با کمونیسم و مارکسیسم. چون 
ما مطمئنیم این مارکسیسم نیست. مارکسیسم آن حرفى است که ما میزنیم و خود مطالبات آخر مانیفست کمونیست هم گواهش 
است. بروید بخوانید مارکس از هشت ساعت کار براى چه دفاع میکند. ته مانیفست کمونیست هشت- ده تا مطالبه اصالح طلبانه 

هست. 

در نتیجه رابطه اصالحات و انقالب براى ما یک رکن اصلى هویّت ما است. و یک فعال جنبش کمونیست کارگرى نمیتواند یک 
اکتیویست جنبشى براى بهبود اوضاع مردم نباشد. چه بهبود اوضاع طبقه کارگر در سطح اقتصادى و مبارزه بر سر رفاه مردم، چه 
در سطح سیاسى. معلوم است که ما دوست نداریم یک ژنرال یک جائى بیاید علیه یک نظام پارلمانى کودتا بکند. آیا اگر ما جلوى 
این حرکت بایستیم یا این حرکت را محکوم کنیم، به معنى دفاع ما از سیستم پارلمانى است؟ نه! براى آن مکاتب هست، که بین 
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اینها یک تناقض می بینند. در سیستم ما میگوییم بطریق اولى حزبى که براى رهائى کامل بشر کار میکند به هیچ محدود شدن 
جزئى از آزادیهایش هم رضایت نمیدهد و نیروى جدى مبارزه براى اصالحات است. 

جنبشهاى رفع تبعیض امر قائم به ذات 
جنبش کمونیسم کارگرى

 
همینطور ما در جنبشهاى براى رفع تبعیض ذینفعیم. نه فقط ذینفعیم، خودمان را مهره اصلى آن میدانیم. یک چیز متمایز کننده ما در 
این قضیه این است که ما براى اصالحات احتیاجى به تبدیل شدن به شاگرد شوفر طبقات دیگر در آن جنبش نداریم. خود جنبش 
کمونیسم کارگرى میتواند مستقًال پرچم تحوالت اصالح گرانه اى را در جامعه بلند کند. الزم نیست وقتى شما میخواهید زنان آزاد 
شوند بشوید مؤتلف جنبش فمینیستى، وقتى میخواهید مسأله ملى حل شود بشوید مؤتلف جنبش ملى، وقتى مسأله حقوق مدنى 
هست بروید پشت پرچم دمکراسى لیبرالى و فقط نیروى خودت را قرض بدهى. خود مبارزه براى آزادى مدنى، براى آزادى بیان، 
آزادى تشکل، آزادى مذهب، آزادى پوشش، هر چیزى امر قائم به ذات این جنبش است. چون ما هیچوقت این دو تا را از هم 

تفکیک نکرده ایم، چون در سطح اجتماعى قابل تفکیک نیست. 

اینطور نیست که یک طبقه اى هست که انقالب میخواهد، یک طبقه دیگر هست که اصالحات میخواهد. همان طبقه اى که انقالب 
میخواهد همان طبقه اى است که اصالحات میخواهد. چون دارد زندگى میکند. و شما بخاطر امر روزمره و بهبود روزمره زندگى 
مردم امر انقالبیتان را زیر پا نمیگذارید و بخاطر امر انقالبیت هم یادت نمیرود که سه تومن از دو تومن بیشتر است. قدرت خرید 

بیشتر بهتر از قدرت خرید کمتر است، و آزادى بیان، بهتر از نبود آزادى بیان است. 

این مشکلى است که این چپهاى مکتبى (مکتبى در مورد اینها لغت خوبى نیست چون حتى به اندازه ما هم مکتبى نیستند)، چپهاى 
رادیکال ِسکت، به ما میگویند سوسیال دمکرات. برنامه ما معلوم است چه گفته، میخواهد کار مزدى را لغو بکند و میخواهد 
جمهورى اسالمى را سرنگون بکند و همان روزى هم که میآید سر کار این را بعنوان قوانین کشور اعالم بکند. منتها چون از کاهش 
روز کار و بیمه بیکارى و حقوق کودك دفاع میکنیم طرف فکر میکند که از سنت کمونیستى بیرون رفته ایم. دقیقًا اینطورى فکر 
میکنند، خیلیها اینطورى تبیین میکنند، چرا؟! چون از حقوق مدنى مردم دفاع میکنند! این بنظر من یک نکته اى است که باید توجه 
داشت. این میتواند یک تیتر مستقلى باشد، میتواند موضوع کتاب باشد، میتواند بحث سمینارهاى مستقلى باشد که جوانب مختلف 
اینکه چطورى کمونیستها از مبارزه براى اصالحات بیرون افتادند، چطورى پرچم اصالحات در دست طبقات و اقشار دیگر قرار 

گرفت، فرق اصالح طلبى پرولترى و سوسیالیستى با اصالح طلبى بورژوائى چه است، و... 

ما همانقدر که جنبشى هستیم براى انقالب اجتماعى، جنبشى هم هستیم براى اصالح وضع موجود به نفع مردم و به نفع بخشهاى 
محرومتر. براى اینکه این دو تا را به هم متکى میدانیم. فکر میکنیم هر چه وضع کارگرها و مردم محروم بهتر شود آمادگى آنها 
هم براى دست بردن به ریشه هاى این جامعه بیشتر میشود، و هر چه حرکت انقالبى در جامعه قویتر باشد بورژوازى زودتر عقب 

مینشیند و اصالحاتى که مردم میخواهند به آنها میدهد. 

"انسان"، مرکز ثقل کمونیسم کارگرى

یک نکته دیگر باز مشخصه کمونیسم ما، که آنجا در تیتر اولى اسم بردم، اومانیسم و انسانگرائى ما است. گفتم انسان مرکز ثقل 
توجه ما است و نه تاریخ، نه یک پدیده ابژکتیو غیر انسانى وغیر زنده اى که قرار است مسیرش را طى کند. کمونیستها زیادى در 
تاریخ خودشان را مهره هاى پیش راندن تاریخ دیدند. گویا قرار است به دنیا بیآیید که فعالیت کنید، زندگى کنید که تاریخ از مرحله 
A برود به مرحله B. براى ما این تاریخ تاریخ زندگى آدمها است و در نتیجه هدف کمونیسم ما بهبود وضع زندگى آدمها است. 
اگر کمونیسمى نمیتواند این کار را بکند، از راه خودش منحرف شده. در نتیجه انسانگرائى ما فوریت دارد. و راجع به میلیاردها 
انسان زمان ما، زمان معاصر خودمان است. کمونیسم به این معنى در موفق شدن عجله دارد. نه اینکه بخواهد نقش و رسالت 
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تاریخى خودش را بازى کند.
 

این که شیخى پاى شمعى کتاب کاپیتال را زنده نگهدارد البته کار خوبى است. ولى جنبش کمونیستى موظف است در وضع زندگى 
مردم باعث ایجاد تحول شود. و همینطور موظف است جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر را در یک موقعیت بهترى براى مبارزه قرار 
بدهد، حتى اگر نمیتواند پیروزى قطعى بدست بیاورد. باید بطور مادى بگوییم بخاطر وجود این یا آن حزب سیاسى یا این جنبش 

کمونیستى کارگرى، کارگرهاى این کشور در صحنه جدل اجتماعى با بوژوازى قویترند. 
انساندوستى و حقوق فردى

در رابطه با همان انسانیت، به نظر ما فرد مهم است و حق فردى فوق العاده مهم است. منتها آن چیزى که مقوله حق را نزد ما 
تعریف میکند آنقدر حقوقى نیست. در جامعه بورژوائى حق یک مقوله حقوقى است. به این معنى که شما چکارى اجازه دارید 
بکنید، این را میگویند حق شما. مثال من و شما اجازه داریم 25 متر بپریم ولى اگر نمیتوانیم بپریم به هر حال حق آن را داریم! و 

کسى جلوى ما را نگرفته براى اینکه 25 متر بپریم!
 

بلکه  نیست،  داریم  که  اجازه هائى  باشد.  نگرفته  را  ما  جلوى  کسى  که  ندارد،  سلبى  و  حقوقى  رنگ  فقط  ما  براى  حق  مقوله 
توانایى هائى است که براى تحقق آن داریم. اگر شما حق دارید در این جامعه نقل مکان کنید در این شکى نیست، ولى اگر هر 
بلیط قطار به اندازه یک ماه دستمزد شما خرجش باشد خوب در این جامعه حرکت نمیکنید، که بروید این طرف و آن طرف. شما 
حق دارید در کره ارض سفر کنید، درست است. ولى اگر بودجه اش را ندارید، وقتش را ندارید، یا اگر کارتان را از دست میدهید، 
یا مرخصى ندارید، خب سفر نمیکنید. شما حق دارید در سیاست دخالت کنید، ولى اگر پول ندارید دخالت نمیکنید. چون میدیا 

ندارید خبرنگارها هم دور شما را نمیگیرند و غیره. 

حق به تنهائى موقعیت من و شما را در جامعه توضیح نمیدهد. امکانات توضیح میدهد این که چقدر امکان تحقق آن حقمان را 
داریم. در نتیجه این جنبه اثباتى و غیر سلبى حق، یعنى اینکه در عین حال چقدر میتوانیم از این حقمان استفاده بکنیم، بخشى از 
درك ما است از حق بشر در جامعه. اینجاست که وقتى ما میگوییم آزادى بیان فقط این را نمیگوییم که طرف آزاد است حرفش 
را بزند. سؤال بعدى این است که خوب حرفش را کجا بزند؟ شما "آزادش" کرده اید ولى هیچ روزنامه اى، هیچ تلویزیونى، هیچ 
مجمعى و هیچ تجمعى نیست که ایشان بنا به تعریف بتواند برود در آن حرفش را بزند. یک چیزى مثل آزادى بیان براى ما فورا 

پاى امکان ابراز وجود آدمها را هم به وسط میآورد.
 

به این معنى من فکر میکنم مقوله حق و انساندوستى ما به مراتب عمیقتر است از لیبرالها و دمکراسى غربى که دارد سعى میکند 
فرد و فردیت را بعنوان نقطه قوت خودش و نقطه ضعف کمونیسم مطرح کند. نه فقط کمونیسم ما، بلکه کمونیسم مارکس اینطور 

است که در آن آدم به مراتب آزادتر است. بخاطر اینکه حتى امکان دارد که آن آزادى را متحقق کند.
باب شده است که کمونیستها را به ندیدن فرد و به یکسان کردن آدم و به شبیه کردن آدمها متهم کنند. باز، در سنت ما اینطور 
نیست. در سنت ما بحث "یونیفورمیستى" و یکسان کردن و استاندارد کردن آدمها نیست. همانطور که گفتم بحث این است که 
هر کس اوال اجازه داشته باشد هر کارى که میخواهد بکند، ثانیا بتواند آن کارى را که میخواهد انجام دهد. بعد اینکه چه شکلى 

میشود و چطور از آب در میآید دیگر کامال به انتخاب خود آن فرد است.
 

آن تصویر خاکسترى از کمونیسم، که بخاطر سنتهاى بورژوائى سوسیالیسم باب شده، شباهتى به ما ندارد. من فکر میکنم کسانى 
هم که حزب کمونیست کارگرى را از دور مشاهده میکنند یک درجه این را می بینند که تنوع و باز بودن این جریان زیاد است. 
یک سازمان "پیشفنگ- پسفنگى" نیست که همه موظفند یک کار خاصى را بکنند. هر کس دارد ساز خودش را میزند و اگر با هم 

هماهنگ هستند، شاید بخاطر همعقیدگى زیادشان با همدیگر است. 

ولى بطور واقعى این استاندارد کردن جزو سیستم و مکتب ما نیست. بلکه برعکس براى خالقیت آدمها ارزش قائل هستیم و 
میخواهیم بروز کند. ما از اینکه آدمها اداى همدیگر را در بیاورند و در یک استاندارد به هم شبیه بشوند لزوما لذت نمیبریم. مهم 
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 این است که همه امکانات مشابهى داشته باشند.
یک نکته دیگر، باز من اینها را تیتروار میگویم و بیشتر از این بحث سر تیترهائى را که گفتم باز نمیکنم چون وقت زیادى نداریم، 

میخواهم برسم به ته این لیست "تفاوتهاى ما". یک مبحث دیگر "رابطه تاکتیک و استراتژى" است. 

رابطه تاکتیک و استراتژى

"کمونیستهاى" زیادى را دیده اید (کمونیستهاى در گیومه) "کمونیستهایى" که در آنها تاکتیک یک "پلیتیک" و یک کلک تاریخى 
دوره اى است براى اینکه برسند به یک استراتژى وراى آن تاکتیک، که ظاهرا آن تاکتیک با آن استراتژى زیاد خوانائى ندارد. اهداف 
نهائى آنها شباهتى به عمل همان روزشان ندارد. مثال سازمانى که مدعى آزادى اندیشه است میرود پشت یک حکومت مذهبى! 
میگوید براى مثال این حکومت باید موفق شود. کسى که مخالف یک نهادى است مردم را دعوت میکند که بروند در انتخاباتش 
شرکت کنند. در حالى که فرض کنید خود را طرفدار آزادى زن اعالم میکند، یک جائى پرچم علیه حجاب را تندروى میداند! 
چطور میتواند تاکتیک یک نفر براى پیشرویش این باشد، ولى جنبش او اگر فرض کنیم بیاید سر کار، آن آزادیهائى را که اآلن از 

آن دفاع نمیکند متحقق کند؟! این تناقضى است که در آن گیر کرده اند. 

راستش تناقض بین عمل آنها و ایده آلهاى ما است. طرف بخاطر نیازهاى تاریخى مجبور شده ایده آلهاى ما را در سیستم خودش 
جا بدهد، ولى عملش و فعالیت روزمره اش آن نیست. حزب توده میخواهد یک بلوك ضد آمریکائى درست کند. حاال حکومت 
آخوندها این را تأمین کند، میکند؛ حکومت ژنرالهاى چپ تأمین کند، میکند. ایشان میخواهد یک حکومتى را راه بیندازد که جلوى 
آمریکا بایستد و قد علم بکند. از حکومت خمینى بعنوان حکومت ضد آمریکائى در منطقه دفاع میکند. کارى ندارد که این چه 
به روز مردم میآورد، چه به روز انسانیت میآورد و چه فجایعى قرار است بشود. همین که این یک قطب ضد آمریکائى در جدال 
بین المللى است، از نظر این سنت براى مثال، کافى است. خب این تناقض دارد با آن چیزى که او الاقل روى کاغذ معتقد است که 

طرفدار آزادى مدنى یا برابرى یا هر چه هست. بعنوان یک سازمان شبه سوسیالیست اینها را گفته است. 

در تفکر ما تاکتیک نمیتواند با اصول مغایر باشد. شما نمیتوانید مردم را به چیزى دعوت کنید که خودتان نهایتا با آن مخالف هستید. 
شما نمیتوانید از مردم بخواهید که در یک چهارچوبى از اتفاقى دفاع بکنند که خودتان اگر سر کار بودید مانع آن میشدید. در 
سیستم ما این تناقض قبول نیست. ما کلک زدن به تاریخ نداریم! و در نتیجه این بحث ما را میبرد سر همان بحث ماکزیمالیست 
بودن، که اینها موظف میشوند همیشه حرف آخرشان را بزنند. و ما این را نقطه قدرت خودمان میدانیم. بخاطر آن نکاتى که قبال 
گفتم. براى اینکه ما قصد جلب رأى محافل حاکمه را هیچ جا نداریم. ما میخواهیم تبدیل بشویم به یک آپشن و آلترناتیوى که وقتى 
طبقه کارگر هوس انقالب میکند ما باشیم. ما قصد نداریم وقتى طبقه کارگر هوس انقالب نمیکند فعال با طبقه بورژوا کنار بیاییم 
تا وقتى که طبقه کارگر هوس انقالب بکند. ما داریم جنبشى میسازیم که اهداف شّفافى دارد و میخواهد قوى شود و هر موقع و 
به همان اندازه که ژتونش در جامعه اجازه میدهد، وقتى که نبردهاى تاریخساز طبقاتى صورت میگیرد، ما با همان چهره مان آنجا 

باشیم تا مردم بتوانند ما را انتخاب کنند، تا طبقات کارگر و زحمتکش بتوانند بیایند حول این پرچم متشکل شوند. 

در نتیجه، ما نمیتوانیم در هیچ دوره اى از وجودمان، طرفدار جناحى از یک حکومت ارتجاعى باشیم یا مردم را به تقویت از یک 
جناح یک حکومت ارتجاعى دعوت کنیم. نمیتوانیم! نمیکنیم! میخواهم بگویم از حاال تا پنجاه سال دیگر، اگر سنت کمونیسم 
کارگرى این باشد، کسى که در این سنت بار آمده باشد، مسئول هر دفتر سیاسى اى باشد، هیچوقت یک قطعنامه اى نمیآورد که از 
"خط بنى صدر" در مقابل خط جمهورى اسالمى دفاع کند، از جناح خامنه اى در مقابل جناح خاتمى دفاع کند، یا از "پرزیدنت 

رفنسجانى" دفاع کند، یا از "الهیات مترقى" جلوى دیکتاتورى هاى نظامى دفاع کند! از آن سنت این در نمیآید! 
ممکن است کسى بگوید به همین دلیل هم مثال شما نیرو نمیگیرید! ولى من واقعا دلم میخواهد ببینیم اینهائى که تمام عمرشان 
را به پلیتیک زدن به تاریخ مشغول شدند کجا را گرفته اند؟! این طیف پرو-سوویت قبلى که همیشه مشغول این محاسبات و 
شامورتى بازى هاى سیاسى بوده واقعا کجا نفوذى بهم زده است؟ هیچ جا! براى جنبش ما امرى که از لحاظ استراتژیکى و پرنسیبى 
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بطور کلى در دراز مدت مجاز نیست، در کوتاه مدت هم مجاز نیست. 

در نتیجه، شما نمیتوانید فعال طرفدار این باشید که حاال براى این که زنها از این وضع مشقت بار در بیایند یک ذره طرفدار فائزه 
دیدگاه  نمیکنیم!  تشویق  هم  را  اسالمى  فمینیسم  نیستیم،  اسالمى  ما  اگر  کنید.  تشویق  را  اسالمى  فمینیسم  یا  بشوید  رفسنجانى 
خودمان را تشویق میکنیم. بگذار فمینیست اسالمى با ما کنار بیاید. چرا من باید با او کنار بیایم؟! حاال بعد به مقوله سازش میرسم. 

ولى باألخره بگذار نیروها تعیین کنند که چه کسى به چه سمتى میرود. ما قرار نیست بلندگوى کس دیگرى بشویم. 

به هر حال، این عدم تناقض تاکتیک و استراتژى و خوانائى تاکتیک و استراتژى یک جنبه هویتى ما است. 

سازش چه؟

آیا ما سازش نمیکنیم؟ به نظر من، این موضع در سنت ما و بخصوص برخورد لنین به "نپ"  خیلى گویاست. در سنت ما، ما 
سازش اجازه داریم. وقتى زورمان نمیرسد به مردم میگوئیم که زورمان نمیرسد، مجبوریم با این نیروى مقابلمان، که یک نیروى 
دست راستى هست، در این نقطه تعادل توافق کنیم که اینقدر تغییرات را میدهیم و هر وقت هم زورمان برسد باقى آن را انجام 
میدهیم. ولى آن را بعنوان سوسیالیسم قلمداد نمیکنیم، آن را وظیفه تاریخى طبقه کارگر قلمداد نمیکنیم. ما وظیفه خودمان میدانیم 
اگر سازش میکنیم بگوییم این "سازش سیاسى" است. اهداف ما جز این است، برنامه ما هم جز این است، زورمان نمیرسد. 
درست همانطور که ممکن است شما در جنگ یک قراردادى را امضاء کنید و بگویید اینقدر خاك مملکت را بردار و برو، ما 

زورمان نرسید. 

لنین رابطه اش را با "نپ" دقیقا اینطورى توضیح میدهد. در صورتى که دیدیم بعدا چه کسانى سعى کردند "نپ" را ایده آلیزه بکنند 
و تئوریزه بکنند بعنوان نوعى از "اقتصاد دوران گذار"! لنین خیلى روشن میگوید که "نپ"، آقا زورمان نمیرسد، چند سالى مجبوریم 
بازار را ول کنیم براى اینکه اقتصاد مملکت بچرخد تا بعد سراغ برنامه خودمان برویم. آقا زورمان نمیرسد! این سیستم بورژوائى 

است، ما داریم به آن تمکین میکنیم. ما داریم به آن تسلیم میشویم. اآلن داریم جلوى آن کوتاه میآییم. 

در نتیجه، سازش براى ما معنى دارد. ما یک جریان ُقّد و نفهم و لجباز با تاریخ نیستیم که بگوییم با اینکه زورمان نمیرسد ما حرف 
خودمان را میزنیم و هیچ کار دیگرى را نمیپذیریم. نه! ما ممکن است وارد صد جور سازش هم بشویم. ولى اولین وظیفه خودمان 
میدانیم که بگوییم این یک سازش است. همان قدر که سازش این طبقه است با آن طبقه بر سر این مسأله. اگر اینها دست به این 
کار نزنند ما هم دست به آن کار نمیزنیم. شما ممکن است قول بدهید که دست به اسلحه نمیبرید به شرط اینکه او هم دست به 

اسلحه نبرد. شما ممکن است مجبور شوید این کار را بکنید. 

به هر حال، میخواهم بگویم فرق سازش علنى جلوى چشم مردم با اعالم این که نیّت شما چیز دیگرى است، با کسانى که "راه 
رشد غیر سرمایه دارى" و "سرمایه دارى مستقل" و از جنبشهاى مختلف "نهضت مترقى" میتراشند و "الهیات رهایى بخش" کشف 
میکنند و غیره، فرق زیادى دارد. آن یک سازش است و شما اعالم میکنید که در سازش با طبقه مقابل خودت بر سر چیزهائى 

بود که مجبور شده اید "جام زهر را سر بکشید"! ولى آن دیگر سازش نیست، تقدیس یک راه حل دیگر و توّهم پراکنى است. 

تیترهاى دیگرى که من دارم را برایتان میگویم. یک تیتر دیگر بحث شوروى است که من اینجا دیگر وارد آن نمیشوم که تبیین ما 
از شوروى چیست. انعکاس همین بحث را میتوانید بروید در "بولتن شوروى" بخوانید. 

      
[چند جمله گفته شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است] .... انقالب جهانى بیرون نمیآید لزومًا. 

انترناسیونالیسم خاصیت جنبش ما
 

ممکن است معتقد باشید در کشورهاى مختلف، با فواصل زمانى مختلفى در آنها، ممکن است انقالب صورت بگیرد یا بحران 
سیاسى صورت بگیرد، و شما باید به آن شرایط جوابگو باشید. نمیتوانید بگویید صبر میکنم تا جهان با هم انقالب شود. در نتیجه 
انترناسیونالیسم ما در این نیست که گویا یک انقالب جهانى همزمان را میخواهیم. انترناسیونالیسم ما در این است که جنبشمان 
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را جنبشى بین المللى میدانیم و در هر کشور آن را شاخه اى از یک جنبش بین المللى، یک امر جهانى میدانیم. ولى در عین حال 
خود را موظف میدانیم به مسائل آن کشور جواب بدهیم. این روى بحث ما در مورد شوروى تأثیر دارد ولى در عین حال راجع 

به ایران هم تاثیر دارد. 

چند روز قبل با یکى صحبت میکردم میگفت اآلن دیگر باید پاسخهاى بین المللى داشت. گفتم خوب اگر با مسائل بین المللى روبرو 
شوید باید پاسخ بین المللى هم بدهید. ولى اگر فردا مسأله قدرت سیاسى در ایران باز شود که بعید نیست، شما باید در آن دخیل 
شوید و با پاسخهاى خودتان شرکت کنید. و اگر آن تکه را به مدت سه ماه به شما دادند، باید برنامه خودتان را در آن پیاده کنید. 
نمیتوانید صبر کنید، نمیتوانید شهید تاریخ شوید. یک جائى به دست شما افتاده و باید برنامه تان را پیاده کنید، و از آن هم به عنوان 

ظرفى براى جنبش بین المللى خودتان استفاده بکنید. 

در نتیجه خاصیت انترناسیونالیستى ما به معنى نفى مبارزه در هر کشور و نفى قابل پیروزى بودن مبارزه در هر کشور نیست. بلکه 
نشان دهنده کاراکتر جنبش ما است و موقعیت بین المللى مردم و اینکه شرایط جهانى به همه حاکم است و طبقه کارگر یک طبقه 

جهانى است. 

یک نکته دیگر اینکه انترناسیونالیسم خصلت داده کارگر نیست، یعنى کارگر بطور غریزى در کارخانه انترناسیونالیست نمیشود. 
کما اینکه در خیلى از کشورها ناسیونالیست اند، یا مذهبى اند. انترناسیونالیسم خاصیت جنبش ما است. جنبش کمونیستى جنبش 
طبقه کارگر انترناسیونالیست است. جنبش تریدیونى طبقه کارگر اصًال انترناسیونالیستى نیست. اآلن اروپا واحد شده، بیزنسها دارند 
بانکهایشان را یکى میکنند، هنوز یک اتحادیه جهانى کارگرى، یک اتحادیه اروپائى کارگرى نداریم. جنبش تریدیونى در کارگرها 
جنبش ناسیونالیستى است. همانطور که گفتم طبقه کارگر فى نفسه از خودش چیزى بیرون نمیدهد جز ابراز نارضایتى از وضع 

موجود. 

آن کسى که پرچم اتحادیه را جلوى کارگرها برافراشته نگهمیدارد آن یک جنبش بورژوائى اصالح طلب است و کاراکتر ناسیونالیستى 
در  انترناسیونالیسم  کارگرها  از  اتوماتیک  است.  کارگرى  کمونیستى  جنبش  حاصل  من  بنظر  هم  پرولترى  انترناسیونالیسم  دارد. 
نمیآید، تاریخًا هم در نیامده، ولى موقعیت عینى شان اجازه میدهد که اگر پرچم انترناسیونالیستى با قدرت کافى ببینند، بفهمند 
که امر واقعیشان این است نه ناسیونالیسم. بفهمند و تناقض ناسیونالیسم را با موقعیت عینى شان درك کنند. فى نفسه، خودبخود، 
اتوماتیک هیچ کارگرى انترناسیونالیست نیست. این را در آذربایجان و ارمنستان دیدیم، این را در یوگسالوى دیدیم، این را در 

همینجا و در همه کشورهاى جهان میبینیم که بسته به اینکه چه ایدئولوژى اى حاکم باشد، آن ایدئولوژى است. 

راجع به ایدئولوژى فکر میکنم صحبت کردم. میخواهم بگویم ایدئولوژى اى که در جوامع هست ایدئولوژى طبقات حاکمه است. 
ایدئولوژى مثًال ناسیونالیسم، رویزیونیسم، اصالح طلبى، دمکراسى و اینها ایدئولوژیهاى خود طبقه کارگر نیست حتى اگر طبقه 
کارگر دنبالش است یا نیروى اصلى آن را تشکیل میدهد، ایدئولوژى طبقاتى است که حکومت میکنند و این نفوذ مادى را در 

طبقه کارگر پیدا کرده اند.
 

انترناسیونالیسم هم بعنوان یک نگرش به دنیا، یک تبیین از وضع خود، بعنوان یک خصیصه سیاسى یک حرکت، بنظر من اکتسابى 
است. غریزى نیست اکتسابى است، و این اکتسابى بودنش، جنبش کمونیستى است که نماینده این کاراکتر در جنبش کارگرى 

است.
 

مدرنیسم، جهانشمول بودن استاندارها 
وجه مشخصه کمونیسم کارگرى

میخواهم بحثم را با بحث حزب و طبقه و سیاست تمام کنم. بنابراین اول یک نکته راجع به فرهنگ خودمان بگویم؛ در ادبیات ما 
راجع به مدرن و مدرنیزاسیون و مدرنیته زیاد هست. کسانى که مینویسند اصرار دارند بگویند آدمهاى مدرنى هستند یا از معیارهاى 

مدرنى دفاع میکنند. این مقوله البته نسبى است. منتها میخواهم رابطه خودمان را با مدرنیسم بگویم. 
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ببینید! مدرنیسم که اآلن علیه آن صحبت میشود و پسا-مدرنیستها آمده اند و نقدش هم میکنند، مستقل از اینکه چه طبقه اى از آن 
حرف زده، چند تا عنصر ثابت داشت و آن این بود که اوالً تکنولوژى مهم بود، رشد تکنولوژى مثبت دیده میشد و تکنولوژى 
راه نجات بشر دیده میشد. در تفکر مدرنیستى تکنولوژى قرار است بشر را از این وضعیت بدبختى بیرون بیاورد. یک احترام به 
تکنولوژى و رشد بارآورى کار و اختراعات و علم و اینها در مدرنیسم هست. یک درجه اى از یونیورسالیسم در مقابل محلى گرى 
است که بخواهد  طبیعى  یک مدرنیست  براى  در نتیجه  امیدها.  افقها،  جهانشمول بودن  معیارها،  جهانشمول بودن  یعنى  هست. 
مدارس همه جهان مثًال بیولوژى را درس بدهند، چون آن را علمى میدانند. در مقابل محلى گرى که ممکن است بگوید یعنى چه! 
"هر کشورى فرهنگ خودش را دارد"، مدرنیسم طرفدار یک نوع جهانشمول بودن معیارها و استانداردها و مینیمم ها است براى 
مثال. براى اینکه تاریخ جهت دارد. مدرنیسم قائل به این است که تاریخ جهت دارد. از اینجا میرود به َسمت بهتر. از این وضعیت 

میرود به َسمت یک وضعیت بهتر، مثال بیشتر بهتر است، نوتر بهتر است. 

در مدرنیسم یک نوع امید هست. امیدى که مشخصه اختراعات و پیشرفت علوم، از عصر روشنگرى و بخصوص قرن بیست است. 
منتها گفتم اینها مشخصات مدرنیسم ما هم هست. عالقه ما به مدرنیسم دقیقًا همین امید، آینده بهتر، مرفه تر، اعتماد به بشر براى 
اینکه قابلیت علمى و فنى آن میتواند مسائلش را حل کند. اینها مشخصات جنبش ما هست. به این معنى همه ما مدرن هستیم. 
و همینطور جهانشمول بودن معیارهاى ما. دقیقًا اینجا است که کالهمان در هم میرود، با یک سرى جنبشهاى دیگرى که خیلى 
فرهنگ ملى و خواص ملى و تمایالت و آرمانهاى ملى- محلى را دنبال میکنند. آنهایى که فرهنگ خلق را دنبال میکنند، فرهنگ 

شرقى را دنبال میکنند.
 

اندیشه کمونیستى کارگرى به یک معنى ذاتًا مدرن است، مدرن زمان خودش است. میخواهد جلوتر برود و میخواهد بر دوش 
دستآوردهاى علمى و فنى بشر وضعیت بهترى بوجود بیاورد و به این خوشبین است. و این با بحثهاى این دوره و زمانه، "نسبیت 
فرهنگى"، "پُست-مدرنیسم" و اینها، تناقض دارد. آنها اآلن در چپ تسلط دارند. شما اآلن بروید در چپهاى رادیکال حرف بزنید 
خیلى هایشان ضد امپریالیسم را به این معنى فهمیده اند که "بگذار کشورهاى مختلف کار خودشان را بکنند"! چکار دارید در اوضاع 
زن در کشورهاى اسالمى دخالت میکنید، آنها خودشان باید تصمیم بگیرند. این امپریالیستى است اگر برویم بگوییم اجازه ندارند 
اینکار را بکنند! این دخالت امپریالیستى غرب است! در صورتى که براى حزب کمونیست کارگرى غرب بهتر از شرق است، براى 
تفکر کمونیسم کارگرى غرب تمدن بهترى از تمدن شرق را، تا این لحظه، ایجاد کرده، و این مثبت است و میتواند به این اذعان 

کند. و رفاه، برابرى، آزادى فردى، امحاء مناسبات سنتى، اینها همه پدیده هائى است که ما برایش ارزش قائلیم. 

احترام به فعالیت سیاسى داوطلبانه 
در صفوف کمونیسم کارگرى

کسى که به صفى که ما خودمان ساخته ایم نگاه میکند متوجه بعضى چیزها میشود که شاید حتى به یک معنى در شرایط پیچیده تر 
انقالبى نقطه ضعف ما میتواند تلقى شود. یکى بطور مثال احترام زیادى است که به داوطلبانه بودن فعالیت سیاسى در صفوف ما یا 
در تفکر ما هست. مجبور نکردن آدمها، مثًال در تفکر کمونیستى کارگرى هیچ نوع تالش نمیکند یک کیش و یک ِسکت سازمان 
بدهید، مقدساتى را بتراشید، افتخاراتى را مطرح کنید، تهییج کنید، اخالقیاتى را گرو بگیرید، شهید نمائى کنید براى اینکه صف 
همه اش دارید توضیح میدهید، همیشه دارید سیاست را تعریف میکنید، معنى میکنید،  شما در صف مبارزه قرار بگیرد. معموالً 
ترویج میکنید و فرض شما این است که هر کسى دوست دارد باید بیاید درون شما و فعالیت کند و کسى را نمیشود مجبور کرد. 
این یک رگه اصلى در سنت فکرى ما هست. به یک معنى غربى بودن سنت فکرى ما است در مقابل آن تلقى شرقى میلیتاریستى 
که ممکن است در خیلى از چپها باشد، که "این را سازمان گفته"! و بنابراین شما نمیتوانید کارى بکنید. در سنتى که ما داریم فرد 
خیلى دست بازى دارد براى نخواستن و نکردن، و تا قانع نشدن زیر بار نرفتن. بعد هم این سنت از ابزارهاى عاطفى و مذهبى 

براى بسیج استفاده نمیکند. 

این ضررى که دارد این است که اگر شما ندانید جاى آن را با چه چیزى باید پُر کنید در شرایطى که احتیاج به دیسپلین و جنگ 
و بزن بزنى که در مبارزه طبقاتى هست، ممکن است شل ترین و ضعیفترین سنت سیاسى باشید. این را ما متوجهش هستیم. یعنى 
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سازمانى که اساس فعالیت خود را میگذارد روى داوطلبانه بودن فعالیت عضوش، فرهنگى از خون و شهدا نساختن براى کار 
خودش، افتخارات درست نکردن و تهییج نکردن و آدمها را هر دفعه با سیاستى از نو قانع کردن، باید پیه این را به تنش بمالد 
که اگر چیز دیگرى را جاى این نگذارد که بتواند رزمندگیش را تأمین کند، میتواند یک سازمان ُکند، کم تحرك و احتماالً "دیر 
به صحنه برسى" باشد. بنظر من مثال یک سازمان مذهبى مثل مجاهدین با یک تق و پوق وسط خیابان است و معلوم است چکار 

دارد میکند و از چه سیاستى تبعیت میکند. 

حزب کمونیست کارگرى باید دو میلیون نفر را قانع کند که اآلن وقت فالن کار است و این پروسه قانع کردن مداوم صفوف خود، 
به اینکه "یک کارى را باید کرد"، میشود گفت یک نقطه ضعف دیدگاه ما است. ولى بنظر من به این معنى نقطه ضعف است که 
جاى آن باید توسط مکانیسمهاى بسیج در این سنت پُر شود. سنت ما اجازه به عوامفریبى، تهییج، گروکشى اخالقى، قسم دادن، 
گروگفتن پاسپورت، گروگرفتن معاش براى بسیج صفوف به کسى نمیدهد. صاحب حق رأى خودش قبول کند که برود جائى و 
فعالیتى بکند. یک چنین سنتى چگونه میتواند نیروى زیادى را بسیج کند و به جنگ بفرستد؟ ببرد در نبردى که براى مثال اآلن در 
ایران دارد باز میشود؟ این مسأله اى است که بنظرم هر کسى که دارد در این سنت به آینده اش فکر میکند باید به آن توجه بکند. 
من فکر میکنم پاسخش رهبرى است. پاسخش این است که هر سنت اینطورى احتیاج دارد به تعداد کافى آدمهاى پر حرارتى که 

بتوانند هر بار، از اول جلوى صف بیفتند و قانع کنند که باید این راه را رفت. 

یعنى این سنت به کادر احتیاج دارد، در نتیجه در تفکر ما کادر، رهبر عملى، رهبر سیاسى جایگاه خیلى بیشترى دارد تا در چپ 
خاکسترى شبه نظامى، به ِصرف اینکه سازمان گفته شما باید بلند شوید و بروید آن کار را بکنید. مستقل از اینکه آن سازمان چه 
توضیحى برایش میدهد. در سنت ما احتیاج هست به آدمهائى که معلوم است کى هستند، چه استداللى میکنند و با چه استداللى 
میخواهند صف خودشان را ببرند؟ و اگر ما شکست بخوریم از نظر دیسیپلین در جنبش آتى، و اگر ما نتوانیم جوابگوى وظایفمان 
باشیم، بنظر من شکست ما اساسًا در پیدا کردن و به میدان آوردن طیف کافى از رهبران سیاسى- عملى، در جنبش ما و در حزب 

ما خواهد بود. و این االن یک نقص اساسى ما هست، یعنى ما این را میدانیم. 

میخواهم بگویم در سنت فکرى ما پیشفنگ و پسفنگ و هارت و پورت و قسم دادن مردم به مقدسات جائى ندارد ولى رهبرى 
بالفعل و عملى "هر روز از نو" جا دارد و این چیزى است که فکر میکنم بزرگترین نقطه ضعف کار ما است. ولى فکر میکنم سیستم 
فکرى ما اِشکال ندارد، این راهش است. و کمونیستى که بخواهد بر سر آگاهى و برابرى و آزادى باشد موظف است باألخره مردم 
را به عقلشان مجاب کند و به میدان جنگ بیاورد. نمیتوانید کسى را بخاطر اینکه نظام وظیفه اجبارى است یا از شما حقوق میگیرد 
یا در زندگى راه دیگرى ندارد، اگر با شما نباشد دیگر هیچ کارى نمیتواند در جامعه بکند، ببرید در مبارزات طبقاتى که قرار است 
خالصى و رهائى بشر مبنایش میشد. آدم غیر آزاد بنظر من نمیتواند هیچکس را آزاد کند. آدمى که خودش آزاد نبوده در آن فعالیتى 
که دارد میکند، حرفى که دارد میزند بنظر من نمیتواند مبشر آزادى براى هیچکسى باشد. خوب این معلوم است، مردم مى فهمند 

این که آمده اینجا آدمک یا سرباز اجبارى این صف است. 

در نتیجه، جنبشى میتواند با حرارت برود و این نیرو را بیاورد که واقعًا با حرارت رفته باشد و این در این بیست سال سختترین 
کار ما بوده. بنظر من پیدا کردن یک نسل، یک تیپ از آدمهائى که میروند جلوى بقیه و هر کدامشان سعى میکنند صفى را به میدان 
نبرد بیاورند، و آن احاطه اى را ایجاد میکند که من به على گفتم؛ براى اینکه بتواند این کار را بکند آنوقت دیگر کافى نیست کار را 
بدانید و دستورالعمل را بدانید، باید بتوانید دست ببرید در وجود آدمها و مجابشان کنید که این یک وظیفه اساسى و تعیین کننده 

است، از آنها بر میآید و باید انجام بدهند. 

در نتیجه مقوله رهبرى، مقوله پیشرو، مقوله رهبر عملى براى سنت کمونیسم کارگرى کلیدى است. برخالف سنتهاى رویزیونیستى 
که در آن حرف گوش کردن، اطاعت از مافوق ممکن است خیلى مقوالت کلیدى باشد، در سنت ما انتخاب، همانطور که گفتم 
چه فردى و چه جمعى تعیین کننده است. و در نتیجه قدرت مجاب کردن، آدمهائى که بتوانند بروند عده بیشرى را بردارند مجاب 

کنند به یک راهى، اینها خمیره وجود این جنبش هستند. اگر نباشند شکست میخوریم و اگر باشند فقط شانس پیروزى داریم. 

منتهى، این بمعناى عدم دیسیپلین نیست. در صف ما و در تفکر ما باز یک فرض دیگر است این است که نهایت تالش را میکنیم 
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که دستجمعى تصمیم بگیریم و بعد اگر تصمیم گرفتیم این فرهنگ را باید بوجود بیاوریم که پاى تصمیم جمعى میرویم و پیاده اش 
میکنیم. یعنى ایجاد کردن این فرهنگ که شاید سانترالیسم دمکراتیک که در بلشویکها مطرح بود، یک بیان تشکیالتى- اساسنامه اى 
این واقعیت سیاسى است که یک عده اى دستجمعى و در نهایت آزادى تصمیم بگیرند و بعد با یک نظمى پیاده اش میکنند. دیگر 
وقتى که تصمیم شان را گرفتند هر کسى پاى قولش میایستد و میرود پیاده اش کنند. و دیگر بعد از تصمیم، اجرا تعیین کننده است 

و شاخص اصلى است. این سیاست را ما میخواهیم پیاده کنیم و این افق ما است. 

بنظر من حزب کمونیست کارگرى، حزبى که من عضوش هستم، آنطور که باید و شاید موفق نبوده. بنظر من ما آزادى زیاد و 
دیسیپلین کمى داریم. و سرعت عمل خیلى کمى داریم براى جنبیدن و گرفتن. با اینکه یکى از فعالترین جریانهاى چپى هستیم که 
شاید تاریخ این سالها شاهدش بوده هنوز آن نظم یک صف کمونیستى که به جنگ میرود را بخودمان نگرفتیم. من شخصًا فکر 
میکنم این اوضاع ایران که دارد حاد میشود ما را بخوبى اینجا به بوته آزمایش میسپارد و من خیلى خوشبین نیستم به این که از نظر 
دخالت منظم در اوضاع و از نظر دخالت پر حرارت در اوضاع، ما آمادگى کافى را بدست آورده باشیم. ولى دیدگاههاى ما متکى 
به این است. و اینجا است که بنظر من اآلن اگر کسى میخواهد جائى برقصد گل همینجا است و همینجا باید برقصد. و اآلن وقتش 
است که کمونیستهاى این نسل خط کمونیسم کارگرى و هر کدام یک کارى به عهده بگیرند و یک عده اى بخواهند رهبر عملى، 
رهبر پیشرو یک بخشى از فعالیت وسیعى بشوند که جلوى ما هست و مشغولش هستیم. من فکر میکنم ما هنوز نتوانسته ایم این 

را که بخشى از تفکرمان است، به بخشى از واقعیت عینى مان هم تبدیل کنیم. 

رابطه حزب و طبقه 

فرق بین مبارزه طبقاتى، سوسیالیسم کارگرى، حزب کمونیست کارگرى و غیره، اینها هر کدام کجا مطرح میشوند، در این طیفى 
از مبارزه طبقاتى تا مبارزه حزبى، از این مقوالت چه تعاریفى میشود به دست داد؟

 
همانطور که گفتم مبارزه طبقاتى یک کشمکش جارى است، ایدئولوژى ویژه اى بر آن ناظر نیست، ایدئولوژیها و سیاستها بعداً 
خودشان را به مبارزه طبقاتى عرضه میکنند، مبارزه طبقاتى بسته به اینکه چه ایدئولوژى اى، چه وضعى در آن پدید میآید، جنبشهاى 
اجتماعى را ببار میآورند. براى مثال جنبش کمونیستى، جنبش ناسیونالیستى، جنبش اصالح طلب، جنبش تریدیونى، اینها جنبشهائى 

هستند که خودشان را در صحنه مبارزه اجتماعى مطرح میکنند و یک نفوذى به دست میآورند. 

جنبشهاى  میشود.  مطرح  کنکرت تر  و  بعدتر  احزاب  مقوله  هنوز  میرسیم.  اجتماعى  جنبشهاى  به  طبقاتى  مبارزه  از  ما  بنابراین، 
اجتماعى روى دوش تمایالتى هستند که در آن طبقات هست. براى مثال جنبش سوسیالیستى در طبقه کارگر اآلن تمایلى غریزى 
است. یک موقع کمونیستها میگفتند سوسیالیسم باید از خارج برود در طبقه، لنین میگفت. خب اآلن دیگر رفته، از خارج رفته در 
طبقه خیلى ممنون، در طبقه هست. کمونیسم شده یک بخشى از خود طبقه کارگر، سوسیالیست بودن شده یکى از مشخصات در 
طبقه کارگر. هر جا کارگرها شلوغ کنند، اآلن دیگر بعد از اینهمه کمونیسم و بلشویسم و فعالیت مارکسیستى و جنگهاى طبقاتى 
در جوامع، کمونیسم و ایده سوسیالیسم یک بخشى از خود طبقه است، و بخشى از خود طبقه بطور عادى سوسیالیست است حتى 
اگر احزاب سیاسى فعالیت نکرده باشد میداند سوسیالیسم چه است و میداند مارکس کیست. و این بخشى از داده هاى جامعه 

امروز است. 

دردش  میداند  و  است.  کاپیتالیست  ضد  آگاهانه  که  میگوییم  کارگرى  درون  در  جنبشى  از  بخشى  آن  به  کارگرى،  سوسیالیسم 
کاپیتالیسم است و باید این کاپیتالیسم را برطرف کرد. منتها این خیلیها را در بر میگیرد، از سوسیالیستهاى مسیحى که در کارگرها 
هستند، یک شاخه اى از "لیبر موومنت" سوسیالیستهاى مسیحى هستند، فکر میکنند مسیحت خیر بشر را خواسته و خودشان را 
نیست.  کارگرى  کمونیسم  لزومًا  کارگرى  سوسیالیسم  طبقه،  در  هستند  مختلف  گرایشهاى  سوسیالیستهاى  میدانند.  سوسیالیست 
سوسیالیسم کارگرى؛ هر کسى که خودش را سوسیالیست بداند در طبقه و میگوید کاپیتالیست علت بدبختیهاى ما است، این 

سوسیالیست کارگرى است. 

من، "کمونیسم کارگرى" را آن جنبشى تعریف میکنم - در خود این چهار چوب سوسیالیسم کارگرى - که آگاهانه مارکسیست 
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است. میگوید من مارکسیستم، باز معنایش این نیست که تبیین ما را از مارکس دارند، نه! بنظرم این دیگر میشود حزب کمونیست 
کارگرى. حزب کمونیست کارگرى آن بخشى از جنبش سوسیالیسم کارگرى است که روایت مارکسیسم خودش را گفته و البته 
در برنامه اش نوشته است. این آن بخشى از جنبش کمونیست کارگرى است که بخشى از جنبش طبقه کارگر است که بخشى از 
مبارزه طبقاتى را دارد پیش میبرد. ولى کمونیسم کارگرى در طبقه وسیعتر است. کسانى که در طبقه کارگر، محافل متعددى در 

طبقه کارگر و شاخه هائى که خودشان را مارکسیست میدانند و اصرار دارند که بگویند ما مارکسیست هم هستیم. 

اینها میتوانند تحت تأثیر گرایشات مختلف چپ رادیکال باشند. ولى مارکسیست هستند و مارکس برایشان مالك است. هستند 
"من  میگوید  کارگرى  محافل  در  که  کسى  ولى  کارگریم.  ما  هستیم،  سوسیالیست  ما  نیستیم،  کمونیست  میگویند  که  کسانى 
مارکسیستم"، بنظر من دیگر جزئى از جنبش کمونیسم کارگرى است، یک جنبش اجتماعى است. حزب کمونیست کارگرى تازه 
بر دوش اینها بوجود میآید. و بنظر من اینطور نیست که افراد را داریم و احزاب، یا طبقات را داریم و احزاب، یک مجموعه اى از 

پدیده هاى اجتماعى بین حزب و طبقه قرار میگیرد، جنبش اجتماعى.
 

جنبش اجتماعى اولین چیزى است که بین حزب و طبقه است. حزب دمکرات کردستان حزبى است از جنبش ناسیونالیستى 
مردم کردستان، "حزب خبات" هم یک حزب دیگرى است از جنبش ناسیونالیستى مردم کردستان، حزب PKK هم یک حزب 
دیگرى است از جنبش ناسیونالیستى مردم کردستان، اتحادیه میهنى هم حزب دیگرى است از جنبش ناسیونالیستى مردم کردستان. 
ولى این جنبش ناسیونالیستى هر دوره با یک احزابى تعیّن پیدا میکند، ولى تمایل وسیعترى است، محافلى هست، دیدگاههائى 
هست، آرمانهائى هست، ایده آلهائى هست که هر حزبى میآید و سعى میکند خودش را به اینها وصل کند و از آن منبع نیرو بگیرد. 

سوسیالیسم هم همینطور. 

کمونیسم کارگرى هم متصل است به ایده و آرمان سوسیالیستى در طبقه. میخواهم بگویم آن جنبش سوسیالیستى کارگرى به ما 
پیشى میگیرد. کمونیسم کارگرى به معنى کارگران کمونیست، پیشى میگیرد، به وجود حزب کمونیست کارگرى، براى مثال. ولى 
حزب کمونیست کارگرى آنوقت یک تعیّن سیاسى- تشکیالتى معیّنى است. نوك یک کوه یخى است در طبقه که آگاهانه براى 
یک برنامه سیاسى معیّن روى این خطوط مبارزه میکند. کمونیسم کارگرى از حزب کمونیست کارگرى وسیعتر است، سوسیالیسم 
کارگرى از جنبش کمونیسم کارگرى وسیعتر است، جنبش طبقه کارگر از جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر وسیعتر است و مبارزه 
طبقاتى از همه اینها وسیعتر است و هر ابراز نارضایتى از وضع موجود را در بر میگیرد. میخواهم بگویم اینها آن مراحلى است که 

بنظر من باید با آن تعریف کرد.

ما به این معنى یکى از حرکتهاى سیاسى- حزبى هستیم که در متن جنبش کارگرى و طبقه کارگر قرار داریم، داریم سعى میکنیم 
بجاى اینکه طبقه کارگر براى مثال برود دنبال جنبش رفرمیستى، یا برود دنبال نهضت ناسیونالیستى طبقه بورژوا، یا برود دنبال 
رفرمیسم طبقه بورژوا، بیاید دنبال این خط مشى سیاسى و بیاید دنبال این حزب سیاسى معیّن. در نتیجه ما داریم سر آینده جنبش 
طبقه کارگر، با بقیه گرایشات درون طبقه کارگر دعوا میکنیم. جدل میکنیم، رقابت میکنیم، مبارزه میکنیم. داریم سعى میکنیم 
کامًال  میداشتند.  را  مشى  خط  این  خودبخود  کارگرها  ما  غیاب  در  که  نیست  اینطور  کنند.  انتخاب  را  مشى  خط  این  کارگرها  
سرنوشت ایران و جهان بستگى به این دارد که آیا احزاب کمونیستى و کارگرى بوجود میآید که بروند خودشان را در این جدل 
بر سر پرچم سیاسى طبقه کارگر در جهان امروز دخیل بکنند یا نه؟ سعى کنند این پرچم باشد یا نه؟ واقعیت این است که اگر ما 

نباشیم یک چیزى در جنبش طبقاتى نیست.
 

فکر نکنید کارگر بطور اتوماتیک مثل ما را از خودش بیرون میدهد. بیرون نمیدهد. این پروسه حاصل تلفیق جنبشهاى سیاسى، 
حاصل تکامل مبارزات فکرى، حتى حاصل تکامل روابط انسانى معیّنى، اتفاقات فردى معیّنى است که اینطورى شده است. اینطور 
نیست که طبقه کارگر خودبخود از در خودش احزاب کمونیست کارگرى بیرون میدهد، بیرون نمیدهد. از اینجا داده، یک جاى 

دیگر هم نمیدهد.
 

کمونیسم کارگرى یک واقعیت است، ضعیف است در طبقه کارگر، در جنبش کارگرى آلمان کارگرهاى کمونیست هستند که 
خودشان را مارکسیست میدانند و دارند سعى میکنند بگویند مارکس این را گفته است. با رویزیونیستها هم اختالف دارند، با 
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سوسیالیسمهاى دیگر هم دعوا دارند. در جنبش انگلیس هست، در جنبش فرانسه هست، در خاورمیانه هست، در خاوردور هم 
هست. این یا آن کارگر کمونیست است. آگاهانه مارکسیست است. یعنى بروید خانه اش شاید مانیفست کمونیست را به شما بدهد 
که بخوانید. این هنوز با سوسیالیسم کارگرى که بطور کلى علیه کاپیتالیسم حرف میزند و به لیبر پارتى هم رأى میدهد و خودش 
را سمپات جناح چپ بورژوازى میداند، فرق دارد، علیه کاپیتالیسم عمل میکند و میگوید من سوسیالیست هستم. آنوقت آنجا 

دیگر سوسیالیسم طرف تفسیر بردار است. 

وقتى که در حزب لیبر، "نیولیبر" میخواست بیاید سرکار یک بندى را میخواست در اساسنامه شان عوض کند تحت عنوان "مالکیت 
دولتى بر وسایل تولید"، مالکیت دولتى را خط زدند تا از Old Labour بشوند New Labour. اولد-لیبر به خودش میگوید 
سوسیالیست. چرا؟ براى اینکه طرفدار مالکیت عمومى بوده. میخواهد مثًال "تیوب" را در بخش دولتى نگهدارد، به خودش میگوید 
سوسیالیست. او آگاهانه به خودش میگوید سوسیالیست، تعارف هم نمیکند. ولى در جنبش کمونیستى طبقه نیست. و حتى آنهم 
که به خودش میگوید "بوردیگیست" یا "تروتسکیست" در کارگر آلمانى یا ایتالیایى، لزومًا در جنبش حزب کمونیست کارگرى 
هنوز نیست. در سنت حزبى کمونیست کارگرى نیست. چون این دیگر سنت ما است و هر چند تا حزب مثل ما فکر کند بنظر 

من در این سنت قرار میگیرد. 

سالن  این  در  که  کسانى  از  خیلى  سیاسى  فعالیت  و  زندگى  به  که  است  مبحثى  این  کنم.  تمام  اینجا  را  بحث  مجبورم  من  رفقا 
هستند گره خورده. درك کمونیسم کارگرى هم بعنوان یک جنبش اجتماعى با خصوصیات ابژکتیو و داده خودش. و ریشه هایش، 
ریشه هاى تاریخیش و ریشه هاى طبقاتیش. و هم بعنوان یک دیدگاه آگاهانه سیاسى- عقیدتى که باید رفت خواند و دانست. اینها 
شرطهاى الزم شرکت فعال در این جنبش و پیروز شدنش است. یعنى یک نفر که میخواهد بفهمد کمونیسم کارگرى چه است، 
بخصوص کسى که میخواهد خودش را بخشى از این جنبش تعریف کند، اوالً باید به آن بُعد اجتماعى، عینى، تاریخى این پدیده 

توجه کند. ثانیًا باید بنظر من برود دنیا را از دریچه این تبیین نگاه کند. مارکس را برود از این دیدگاه نگاه کند. 

کسى که مارکس را دترمینیستى نگاه کند، نقش انسان و پراتیک را در کمونیسم خودش نبیند، نقش انتخاب را نبیند، خب! به جنبش 
کمونیسم کارگرى تعلق ندارد. میرود در یک سنت دیگرى. چون از این حرف نتایج سیاسى میگیرد، از دامنه عملش در تاریخ 
نتایج سیاسى میگیرد. کسى که معتقد باشد جبر تاریخ خودش را پیاده میکند وظایف معیّنى براى خودش قرار میدهد، کسى که 
معتقد است که میتواند بر این روند تأثیر بگذارد وظایف دیگرى براى خودش قرار میدهد. میخواهم بگویم از نظر سیاسى آدمها 
بخاطر این دیدگاهها به نتایج مختلفى میرسند. در نتیجه خواست من این است که وقتى بحث کمونیسم کارگرى را میخواهیم 
تجسم کنیم در ذهنمان بخودمان بگوییم این یک تبیینى است از موقعیت عینى جامعه سرمایه دارى و جنبشهاى اجتماعى و مبارزه 
طبقاتى، این توضیحى است بر وجود اجتماعى و عینى کمونیسم کارگرى و همچنین این روایتى است از مارکسیسم. برداشت 

معیّنى از مارکسیسم هم هست. 

اینطور نیست که "کمونیست کارگرى"، کارگر باشى و کمونیست باشى، در نتیجه در حزب کمونیست کارگرى با آن همفکر 
هستید. اینطور نیست. دیدگاهى که ما مطرح میکنیم، پرچمى که ما بلند کرده ایم از نظر متدولوژى، سیاسى، تئوریکى، تبیین اوضاع 

سیاسى، تبیین تئورى حزب ما، تئورى انقالب ما، ویژه ما است. این آن چیزى است که ما باید با آن قضاوت شویم. 

من اینجا از روى خیلى نکات پریدم. میخواستم راجع به "حزب و قدرت سیاسى" و "حزب کمونیست کارگرى و جامعه" حرف 
بزنم که دیگر وقت نیست و باید بگذاریم روى یک مبحث دیگرى. به هر حال کسى اگر صحبت دارد بفرمایید. 

مقوله کارگر. چه کسى کارگر است؟

مقوله کارگر که خیلیها میگویند "کى کارگر است و کى نیست" یا "کى پرولتر است و کى نیست". در تئورى چپها سر این بحث 
داشتند، که پرولتاریا از کى تشکیل میشود، کارگرها کى هستند، طبقه کارگر چه است، سوسیالیستهایش کدامند؟ 
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اقتصاد سرمایه دارى. ببینید، هر  بنظر من مارکس تعریفى که از پرولتاریا میکند یک تعریفى است مبتنى بر تبیین عمومى او از 
مزدبگیرى را کارگر تعریف نمیکند چون مزدبگیر قلمرو اقتصاد را کارگر تعریف میکند. مزد بگیر قلمرو ایدئولوژى را مارکس 
پرولتر تعریف نمیکند. شما ژورنالیست هستید، مثًال ژورنالیست CNN هم باألخره مزد (حقوق) میگیرد. اگر به کشیش دستمزد 
بدهند و روزمزد برایش حساب کنند کشیش کارگر نمیشود. چون براى مارکس پرولتاریا آن پدیده اقتصادى است که از دل تولید 
نوین بیرون آمده، حاال در بخش مولد و غیر مولد، این پرولتاریا است. میتواند هر عقیده اى هم داشته باشد. عقیده اش در پرولتاریا 
که  آنجائى  است.  بزرگ  تولید  محصول  پرولتاریا  است.  پرولتاریا  هم  نباشد  است،  پرولتاریا  باشد  مرتجع  ندارد.  تأثیرى  بودنش 
تفکیک میشود بین پاسبانى که حقوق میگیرد و کارگرى که حقوق میگیرد (نمیدانم اگر منظورتان این بحث باشد)، سر قلمروئى 
است که این دارد در آن حقوق میگیرد. آیا این قلمرو اقتصاد است؟ یا روبناى ایدئولوژیکى جامعه است؟ یا قلمرو سیاست است؟ 

سرباز هم حقوق میگیرد.
 

در نتیجه این تفکیک هست. این شروع بحث ما است. این پرولتاریا در واژگونى جامعه ذینفع است. ولى سوسیالیسم یک جائى 
باید در این پروسه بصورت یک تعیّن محدودترى از این طبقه خودش را نشان بدهد، بنا به تعریف این عده سوسیالیست نیستند. 
سوسیالیسم محصول یک اعتراض است. بیشتر از اینکه محصول یک موقعیت عینى باشد، محصول اعتراض به آن موقعیت عینى 
است. و لزومًا این اعتراض از دل خود این موقعیت بیرون نمیآید، باألخره افکار بشر هم طى هفت هزار سال بخشى از واقعیت 
زندگى بشر است. شما نمیتوانید فالسفه یونان را خط بزنید و بعد منتظر سوسیالیسم در قرن بیست باشید، چرا که کارگر صنعتى 

بوجود آمده است. اصًال معلوم نیست صنعت بوجود آمده باشد. 

میخواهم بگویم این که مارکسیسم ادامه ماتریالیسم است، ادامه بحث دیالکتیک است، اینها همه با هم باید جنبش سوسیالیستى 
را در طبقه رشد بدهد و نه خودبخودى. منتها بحثى که ما میکنیم اینست که این سوسیالیسم به درون طبقه رفته. در نتیجه بطور 
عادى در 99 درصد مبارزات کارگرى که در جهان میشود کارگران خود بخود چپ هستند، سمپاتى آنها با چپ است، شعارهاى 
چپگرایانه مطرح میکنند، نه تنها فقط راجع به خودشان، راجع به اقشار دیگر جامعه، جنبش سندیکائى همه جا طرفدار بهبود وضع 
مردم دیگر هم هست. شما این را در اتحادیه کارفرمایان نمی بینید. ولى جنبش سندیکائى در هر کشورى بروید و بپرسید حاال 
اجازه سفر بدون اجازه شوهر چى، میگوید باشد، باید باشد. چون دیگر کارگر چپ شده. بنظر من کارگر بطور کلى در جهان 
سرمایه دارى چپ شده، چپ بودن کارگر را باید فرض گرفت. ولى جنبشهاى سیاسى که میآیند و خود را به این چپ بودن عرضه 
میکنند و میگویند "من تبیین درستى از نیازهاى قلبى تو، من پرچم واقعى منافع تو هستم"، آنها دیگر جنبشهاى سیاسى اند، تاریخ 

خودشان را باید نگاه کرد. 

این تاریخ متصل است در هر مرحله به پیشرفت آن یکى. گفتم در تاریخ افکار نظرات ما صد و پنجاه سال پیش بوجود آمده بود. 
بحث ما از زمان مارکس تا حاال پیشرفتى نکرده. شخصًا فکر نمیکنم که بحث ما از زمان مارکس تا حاال از نظر فلسفى و متدولوژى 
پیشرفتى کرده باشد. ولى چرا در سال 1910 بجائى نمیرسد، در 1917 بجائى میرسد، در 1926 دیگر نمیرسد؟ چرا این عقیده 
میتواند بعضًا در حاشیه و بعضًا در متن جامعه باشد؟ این بخاطر موقعیت عینى آن طبقه در مبارزه طبقاتى است. طبقه کارگر هر 
جا با نیروى خودش در سیاست مطرح میشود، عقایدى که رشد کارگر به نفعشان است و انقالبیگرى کارگر را بدرستى نمایندگى 

کند میآید در متن جامعه. به یک معنى من هم جدائى و هم وحدت این دو تا را میبینم. 

بنظر من، تاریخ مستقل عقیده کمونیستى را هم باید بررسى کرد. بنظرم پیدایش کمونیسم کارگرى را هم در رابطه با رشد کارگر 
ایرانى و جامعه صنعتى در ایران نگاه کرد، هم نتیجه کار ماها است. ممکن بود ما نباشیم و این بحثها هم نباشد و آن هم آن خط 
را دنبال نکند و بشود یک چیزى شبیه ترکیه. اجبارى نیست که هر جا انقالب میکند خط کمونیسم کارگرى هم در آن رشد پیدا 
بکند. بستگى به این دارد که دست بر قضا آن محافل فکرى هم هستند که بتوانند این را به آن مبارزه عرضه بکنند. چون به هر حال 
این هم بخشى ار همان واقعیت مادى است. مبارزه نظرى، عقیدتى، تالشهاى فکرى بشر و وجود و یا نبودن مارکس براى مثال. 

حاال نمیدانم چقدر جواب این سؤال را میدهد. من فکر میکنم به یک معنى ما بخشى از جنبش طبقه کارگر هستیم، ولى بخشى از 
آن هستیم. نه اینکه محیطم بر کل جنبش طبقه کارگر، نه طبقه کارگر تمامًا موظف است مثل ما فکر کند و نه متأسفانه فکر میکند. 
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ما یک بخشى هستیم در خود طبقه ولى در طبقه ایم. این بخشى از آن جنبش است، بخشى از آن تمایالت است. پرچمى است 
در طبقه حتى اگر من و شصت نفر دیگر که حزبمان را براى مثال میچرخانیم کارگر نباشیم. مهم نیست، این اندیشه ها از در آن 
جنبش در آمده ما هم داریم همان را دنبال میکنیم و داریم همان را اثبات میکنیم. دوره هائى بوده که همین اندیشه ها پرچم اصلى 
کارگرها بوده. در نتیجه اآلن هم دوباره میتواند بشود. سؤال این است که رابطه ما با این طبقه چه است؟ رابطه یک عنصر پیشرو 
است در طبقه اى که باید برود آنها را جمع کند و بیاورد که در سرنوشت خودش بمعنى واقعى کلمه دخالت کند. شکست حزب 
کمونیست کارگرى بنظر من شکست کمونیست کارگرى ایران را ببار میآورد. اینطور نیست که بدون حزب کمونیست کارگرى، 
کمونیسم کارگرى در ایران آینده داشته باشد. در این دوره میگویم، بعداً یک حزب دیگر بوجود میآید. ولى در این دوره تاریخساز 
است که اگر حزب کمونیست کارگرى باشد، چگونه رهبرى شود، چطورى انتخاباتش را بکند و چه درجه اى در سیاست دخالت 
بکند و چه به سرش بیاید. این پدیده همانقدر بخشى از طبقه و آینده طبقه کارگر ایران است که کارگر صنعت نفت، این که حاال 
آیا اتحادیه و شورا دارد یا نه... اگر همه شوراهاى کارگرى هم جمع شوند و این اندیشه ها و این بحثها و این آلترناتیوها را از 
صفحه قلم بگیرید بنظرم یکبار دیگر مسلمانها و ناسیونالیستها و لیبرالها سر طبقه کارگر یک کاله گنده میگذارند و میفرستند پى 
کار خودش. قطعًا اینطورى است. چون بورژوازى ایران با زبان خوش نمیآید. اگر کسى فکر میکند ایران پارلمان دار میشود نمیداند 
بورژوازى ایران چه مشکل تاریخى اى دارد. ایران پارلمانى بشود، فورى یک سازمان کمونیستى انتخابات را میبرد. این مشکل 

بورژوازى ایران است بنابراین قید پارلمان را باید بزند.
 کارگر ایرانى اگر بخواهد به جائى برسد باید در مقابل بورژوازى به جائى برسد و در نتیجه بورژوازى در ایران پاى نهضت 
پارلمانى و دمکراسى غربى نمیرود، حتى اگر کمونیستها پاى آن بروند بورژوازى پاى آن نمیرود و علیه آن کودتا میکند. اینجا است 

که بنظرم نقش احزاب کمونیست کارگرى تعیین کننده است. 

خیلى متشکرم رفقا. 
خسته نباشید! 

------------
متن این سخنرانى مهم و پر محتواى منصور حکمت، از روى سایت آرشیو  عمومى آثار منصور حکمت برگرفته شده است، متن 
انتشار یافته در سایت، یکبار دیگر توسط ایرج فرزاد با نوار سخنرانى مقابله شده است و برخى کلمات جا افتاده، به آن اضافه 
شده و در دو مورد کلماتى که اشتباه شنیده شده اند، تصحیح شده اند. برخى حروف و کلمات تکرارى حذف شده اند. سو تیترها 

توسط "دنیس مر" که نوارها را پیاده کرده است، انتخاب شده اند و به همان صورت هم در اینجا آورده شده اند.

بازخوانى کاپیتال 



288

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

متن پیاده شده نوار بازخوانى کاپیتال در انجمن مارکس لندن

فوریه 2001(اسفند 1378)

معرفى شیوه ارائه بحث -  در باره اهمیت و جایگاه کتاب کاپیتال 
من فکر کردم این جلسه را اساسا در سه بخش پیش ببریم، و بین هر بخش یک تنفس طوالنى بدهیم، منتهى در خود هر بخش 
من مجبورم به این کتابها رجوع کنم و به فارسى نقل قولهائى را از کتاب انگلیسى برایتان بگویم. یک چند ثانیه اى ممکن است 
احتیاج داشته باشم که نقل قولى را پیدا بکنم یا بعضا حتى یادداشتهائى را مرور کنم براى اینکه وارد پیچ دیگرى در بحث بشویم. 
ممکن است یک تا دو دقیقه مکث کنیم تا من بقیه بحث را پیدا کنم و بتوانم آنجا این را ارائه بکنم. و بعد آخر هر یک ساعتى، 
سؤال و جوابى در رابطه با بحثها خواهیم داشت که اگر الزم شود شرح و بسط بیشترى خواهیم داشت. این جلسات سه بخش 

دارند که من فکر میکنم به این ترتیب پیش ببریم: 
بخش اول راجع به جایگاه کاپیتال و جایگاه این کتاب در تئورى مارکسیسم و در جنبش کمونیستى میخواهم صحبت بکنم. نه 
در مورد اهمیت اخالقى این کتاب، بلکه درباره جایگاه مضمونى آن در تبیین کمونیسم و تبیین مارکسیسم. و به این منظور یک 
تئورى  به  راجع  همچنین  و  تاریخى  ماتریالیسم  به  مارکس راجع  دیدگاههاى  و  آلمانى  ایدئولوژى  کتاب  به  برمیگردیم  مقدارى 
کمونیسم. به نظر من بحث مهمى در اینجا هست که بعدا راجع به جنبه هاى انقالبى مارکسیسم و خصلت انقالبى کتاب کاپیتال 

بحث خواهیم داشت. 

بخش دوم وارد خود کتاب میشویم. من فکر کردم که در جلسه امروز فقط به جلد 1 میپردازیم و وارد جلد 2 و 3 و جلد 4 که این 
آخرى تئورى ارزش اضافى است، نمیشویم. در خود جلد اول هم فقط میرسیم به آخر فرمول عمومى سرمایه، یعنى تا اول بخش 
انباشت سرمایه. به این دلیل که این بخش اول قسمت خیلى مهمى از کتاب است، اگر ما این را بپوشانیم بقیه کتاب را فکر میکنم 
هر کسى خودش میتواند دنبال کند. در جلسات بعدى بازخوانى کاپیتال، ما میتوانیم دو یا سه جلسه در این مورد صحبت کنیم و 
بقیه جلد اول یعنى انباشت سرمایه و انباشت اولیه را بحث میکنیم و بعد میرویم جلد دوم را در مورد گردش سرمایه و دپارتمانهاى 
مختلف تولیدى مرور میکنیم و بعد جلد سوم که راجع به سرمایه هاى متعدد و مقوله هائى مانند سود و بهره و همینطور تئورى 
گرایش نزولى نرخ سود و تئورى مارکسیستى بحران است را بحث میکنیم. امروز بنابراین جلسه را تا اول بحث انباشت سرمایه و 
خودگسترى سرمایه بحث میکنیم که در این کتابى که من دارم و چاپ انتشارات پروگرس شوروى است میرسد تا صفحه 505، 
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که البته به این معنى هم نیست که ما همه این 505 صفحه را در اینجا میپوشانیم یا به همه این صفحات اشاره میکنیم. به بحثهاى 
اساسى که در این صفحات است اشاره میکنیم و سعى میکنیم مقوله اى جا نیفتد. واضح است اگر رفقائى اینها را خوانده اند، میتوانند 
راجع به نکاتى که به نظرشان میرسد اینجا بحث کنیم. در سازماندهى این بحث یک مشکلى که من داشتم این بود که هیچ نمیدانم 
که اودینس ما و مخاطبین ما، در باره کتاب کاپیتال چه میدانند؟ و یا به چه منظورى در این جلسه شرکت میکنند؟ آیا این جلسه 
قرار است تبیین آن رفقا را با بحثى که من میکنم در مقابل هم قرار بدهد؟ آیا رفقائى هستند که کاپیتال را قبال خوانده اند و در مورد 
آن نظر دارند و میخواهند جوانب ظریف ترى از آن بحث شود؟ آیا کسانى اند که بار اول است که اسم این کتاب را میشنوند؟ یا 
کسانى هستند که کتاب را نخوانده اند و میخواهند از کسانى که میدانند، بشنوند که داستان از چه قرار است؟ در نتیجه سؤال این 
است که در این جلسات چکار کنیم که به حال همه کسانى که از زوایاى مختلف اینجا آمده اند، جلسات مفیدى داشته باشیم... 
کارى که ما میکنیم این است که این کتاب را میخوانیم، یعنى من فصل به فصل آنرا براى شما میگویم که در باره چه هست و 
اساس آنها چیست، در نتیجه اگر کسى هم نخوانده است آشنا میشود. ولى در عین حال نکاتى که به طور فورى از البالى صفحات 
کتاب بیرون نمیزند، مثل متد مارکس، جایگاه این بحث با بحثهائى که بعدا ممکن است مطرح شوند، اهمیت مقوالت و غیره را هم 
بحث میکنم. تا اگر کسى که کتاب را خوانده است و به آن جوانب مورد نظر من عالقمند باشد، بتواند مفید باشد. در مجموع من 
میخواهم این جلسات طورى پیش برود که اگر این کتاب از پیش کسى را میترسانده است و سراغ این کتاب نرفته است، با این 
بحثها فکر کند که میتواند برود بخواند. البته نمیدانم به چه زبانى، چون ترجمه فارسى آن، ترجمه اسکندرى، بویژه چاپ آن اصال 
خوب نیست، ترجمه آنطور که اول به نظر میآید آنقدرها بد نیست. باید به یک زبان دیگر، انگلیسى یا آلمانى یا فرانسوى رفت 
و این کتاب را خواند. این کتاب به زبانهاى انگلیسى یا آلمانى و یا فرانسه خیلى سر راست تر از ترجمه فارسى آنست. اگر این 
جلسات بتواند کارى بکند که کسانى که این کتاب را نخوانده اند را تشویق کند که آنرا بخوانند، به هدف خود نزدیک شده است. 
به عالوه اگر این جلسات بتواند جایگاه این کتاب را حتى براى کسانى که آنرا خوانده اند، بعنوان یکى از مهمترین اسناد جنبش 
کمونیستى و یکى از مهمترین اسناد مدون تاریخ بشریت را بشناساند باز جلسات موفقى بوده اند. در این جلسات ما این کتاب را 
میخوانیم، ولى من میخواهم توجه شما را به یک نکته مهم جلب کنم. ما میخواهم این کتاب را بفهمیم و آنرا احساس کنیم بیشتر از 
اینکه آنرا خوانده باشیم، بدانیم کدام مقوالت را مطرح میکند، چرا این احکام را میدهد و این کتاب به چه کارى میآید؟ قرار است با 
این کتاب چکار کنیم؟ اگر کسى فکر میکند که از فردا میتواند برود بازار سهام و سرمایه گذارى کند و پول در بیاورد، اشتباه است! 
این کتاب در این مورد هیچ چیز ندارد. میگویند دیوید ریکاردو که اقتصاددانى قبل از مارکس است در بازار بورس میلیونر شد و 
گویا این نشانه این بوده است که تئوریهایش درست بوده اند. اما ریکاردو در 61 سالگى ورِ دست پدرش رفت توى بورس تا 72 
و 28 سالگى میلیونر شده بود و در چهل سالگى کنار گذاشت و رفت سراغ اقتصاد. یعنى تئورى هایش مربوط به بعد از دورانى 
است که در بازار بورس کار میکرده است. این مسأله به تحلیل اقتصاد امروز، کمپانیهاى چند ملیتى، با بحران آتى سرمایه دارى و 

انباشت سرمایه و اینکه آیا اکنون قرار است در آمریکا رکود باشد یا نه و... از این کتاب فورا نمیشود فهمید. 

یک واقعیت را باید در نظر گرفت: مارکس کتاب سرمایه را در واقع تمام نکرد. شاید اگر تمام میکرد ما را با واقعیات جارى 
سرمایه دارى نزدیک تر میکرد. ولى این کتاب خاصیتش این نیست که اقتصادیات را، آنطور که در دانشکده درس میدهند، مثال 
کمپانیها چه طور کار میکنند و بورس کارکردش چنین و چنان است، یاد کسى بدهد. این کتاب همانطور که خواهم گفت راجع 
به جامعه سرمایه دارى است. این که این پدیده سرمایه دارى چگونه کار میکند، بنیادش بر چه استوار است و وجوه مشخصات آن 
کدام است و چه ارتباطى با همدیگر دارند.همانطور که گفتم کتاب کاپیتال شاید مهمترین کتابى است که در تاریخ بشریت نوشته 
شده است. مدت زیادى پس از سقوط بلوك شرق یک نظر سنجى برگزار شد در مورد اینکه مهمترین کتاب کدام است، بین انجیل 
و کاپیتال، معلوم شد کاپیتال با درصد خیلى باالترى کتاب خیلى مهمترى از انجیل است. کاپیتال را نه میشود راحت گیر بیاورید، 
نه آنرا درس میدهند و نه به سادگى هم میشود فهمید، در حالى که انجیل در همه هتلها هست، حتى در ُمتلهائى که اطاقهایشان را 
ساعتى کرایه میدهند موجود است، ولى براى کاپیتال باید رفت دانشگاه و استاد مربوطه را گیر آورد و چند ساعتى توضیح شنید 
که موضوعات آن از چه قرار است. با همه اینها از نظر اهمیت آن در تاریخ بشر، خیلیها گفتند کاپیتال مهمترین کتابى است که 
نوشته شده است و بر زندگى انسانها تأثیر گذاشته است. ما وقتى قرن بیستم را نگاه میکنیم، متوجه میشویم ك تمام کشمکش 
این قرن و تمام تجربه میلیونها انسان در مورد این کتاب است. یا میبینیم که تصمیم دارند به یک نحوى از شر این کتاب خالص 
شوند و یا دارند آنرا در گوشه هائى از جهان پیاده میکنند. یک عده سعى میکنند آنرا یاد بگیرند و عده دیگرى سعى دارند که آن 
را تحریف کنند. یکى از مهمترین آثار سیاسى و علمى تاکنون نوشته شده دنیا است، با "جمهور" افالطون مقایسه اش کنید، کاپیتال 
مهمتر است. با کتابهاى آدام اسمیت و ریکاردو مقایسه کنید، علیرغم اینکه در دانشگاه اشاراتى به آنها هست، اما کاپیتال است که 
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ذهنیت بشر قرن بیستم را به خود معطوف کرد. 

در دوره درس خواندن ما در دانشگاه، مثل موردى که تعدادى از دانشجویان ماشین میخریدند و بقیه میگفتند فالنى ماشین دارد، 
کاپیتال خواندن هم موجب میشد که احترام آدمها باالتر باشد و او را عضو باشگاه مخصوصى قلمداد کنند. میگفتند در میان رهبران 
کنفدراسیون دانشجویان در زمان شاه، کسى بوده است که کاپیتال خوانده بود و او را همیشه در کنگره هاى کنفدراسیون در ردیفهاى 
اول مینشاندند. در هر حال کسى که جرأت کرده بود که برود کاپیتال را بخواند در میان کسانى که ادعاى سوسیالیست بودن را 
داشتند در کالس باالترى قرار میگرفت. علت این حالت ویژه اى است که این کتاب پیدا کرده است، اگر نه من فکر میکنم که خیلى 
از مارکسیستها اصال به سراغ این کتاب نرفتند. انور خامه اى در کتابش نوشته است که وقتى عده اى را دستگیر کردند، بازجوها 
سیلى میزدند به گوش آنها و میپرسیدند که کجاى کاپیتال نوشته شده است خدا نیست برو آن صفحات را براى من بیاور. یعنى 
فکر میکنند که کتاب کاپیتال آن کتابى است که همه مبانى مارکسیسم در آن نوشته شده است. در مورد این کتاب اساطیرى گفته 
شده است، اما در مجموع تعداد کسانى که این کتاب را خوانده اند، زیاد نیست. به نظر من یک مارکسیست نه تنها باید این کتاب 

را بخواند، بلکه باید سعى بکند که آنرا هم بفهمد براى اینکه بر تمام برداشتش از کمونیسم تأثیر دارد. 

اهمیت تئوریک و پراتیکى جایگاه کاپیتال در مارکسیسم و در جنبش کمونیستى 
من در بخش اول بحثم میخواهم در باره اهمیت تئوریک تر جایگاه کاپیتال در مارکسیسم و در کمونیسم تأکید داشته باشم. اجازه 
بدهید در دو وجه در این باره بحث کنیم: اول جایگاه کاپیتال در مارکسیسم به عنوان یک علم، به عنوان یک پیکره اندیشه علمى، 
تحلیلى و اثباتى. و دوم وجه نفى اى، سلبى، نقدى و پراتیکى انقالبى. ترکیب این وجوه با همدیگر است که مارکسیسم را میسازد. 
بدون آن جنبه انتقادى و انقالبى پراتیکى کمونیسم، وجه علمى تئورى مارکسیسم، هم کامال قابل تدریس و قابل یادگیرى است. 
اگرجنبه زیر و رو کننده و انقالبى آنرا کنار بگذارید، سر و ته بحثهاى مارکس به عنوان یک متفکر اقتصادى خیلى بیشتر به همدیگر 

مربوطند تا تمام این بدنه علوم اقتصادى در دانشگاه. 

یک بیوگرافى خصوصى تر از کارل مارکس تازگیها منتشر شده است (نوشته (Francis Wheen نویسنده خود مارکسیست نیست 
و ما فکر میکردیم که بعد از تحوالت شوروى دیگر از مارکس حرفى نمیزنند. االن این صاحبان صنایعند که از مارکس میگویند 
که او واقعا درست میگفته است. آن چیزهائى که صاحبان سرمایه در مورد مارکس میگویند احکام اوست در مورد انباشت سرمایه، 
در مورد سود، در مورد ربا، در مورد رابطه مزد و اشتغال که میگویند درست میگفته است. اگر یک سرمایه دار بنشیند و کاپیتال را 
بخواند، نظام اقتصادى خودش را بهتر میفهمد. منهاى آن جنبه انقالبى سلبى این کتاب. اگر ممکن بود که آن جوانب انقالبیش را 
دور انداخت، این کتاب به مهمترین کتاب دانشگاهها در قرن بیستم تبدیل میشد. علت اینکه کاپیتال را به دانشگاه نمیآورند این 
است که وجه سلبى انقالبى و جنبه پراتیکى مارکسیسم کتاب هم با آن وارد میشود. در نتیجه کاپیتال در دانشگاههاى اروپا و آمریکا 
جزو کتابها و مراجع استادها و مدرسین نیست. مگر اینکه یک استاد چپ باشد که یکى دو بخش آنرا درس بدهد. وقتى کاپیتال 
را مثال در مقایسه با تئورى فیزیوکراتها، اقتصاددانهاى کالسیک، اسمیت و ریکاردو یا حتى نئوکالسیکها، از مارشال و کینزین ها به 
بعد قرار بدهید، این دومى ها به نظر خیلى مبتدى میآیند. این را به این خاطر که مارکس رفیق ماست و او را دوست داریم نمیگویم، 
از نظر علمى و بطور ابژکتیو چنین است. ولى جنبه انقالبى انتقادى کاپیتال مانع این بوده است که به آن صورت که الزم است به 

دانشگاه راه یابد. از نظر خود مارکس دو جنبه علمى و انتقادى سلبى یک پیکره واحد را تشکیل میدهند. 

کاپیتال از نظر تحلیلى یک کتاب جامع است، اما از نظر سیاسى یک جایگاه انتقادى و پراتیک انقالبى دارد که از نظر من این 
وجه دوم مهمتر است. مختصرى در مورد جنبه علمى آن بحث میکنم یعنى آن جنبه اى که همه میگویند باید بخاطر آن کاپیتال را 
خواند. کاپیتال را بخوانیم ببینیم مارکس راجع به اقتصاد سرمایه دارى چه گفته است، کاپیتال را بخوانیم تا بدانیم که متد مارکس در 
تحلیل جامعه چیست. این جنبه واقعى مارکسیسم است. بله باید آنرا خواند تا فهمید که مارکس چه گفته است. این جنبه اثباتى 
کاپیتال همان چیزى است که ما به آن گفته ایم نگرش ماتریالیستى به تاریخ، ماتریالیسم تاریخى. جهان نگرى مارکسیستى، نظریه 
ماتریالیستى تاریخ که اساسا در کتاب "ایدئولوژى آلمانى" بحث شده اند. اگر شما وقت دارید که در زندگى تان فقط دو صفحه از 
مارکس را بخوانید، من پیشنهاد میکنم پیشگفتار بر نقد اقتصاد سیاسى را بخوانید. به نظر من مهمترین تئورى دو صفحه اى کمونیسم 
این است. پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسى در سال 1875 که همراه با کتاب دیگرى: "درافزوده اى بر نقد اقتصاد سیاسى" منتشر 
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شد که اولین سه فصل کاپیتال که بعدا منتشر شد، در واقع همان کتاب است و کاپیتال امتداد آن است. اجازه بدهید من ترجمه 
فى البداهه این دو صفحه را از روى متن انگلیسى برایتان بخوانم. مارکس دانشجوى حقوق و فلسفه بوده است و زیاد تجربه اى 

در بحث اقتصاد نداشته است. 

مارکس میگوید: "اگر چه حقوق رشته ویژه مطالعه من بود، من حقوق را به عنوان بخشى از فلسفه و تاریخ مینگریستم. در سال 
1842 و 1843 به عنوان ادیتور راینیشه زایتونگ اولین بار خودم را در این موقعیت عذاب آور پیدا کردم که مجبور شدم راجع به 
اقتصاد سیاسى حرف بزنم. و این به خاطر این بود که مجلس راین راجع به دزدى چوب از جنگل، قوانینى را میگذراند و بحثهائى 
بر سر این مسأله علیه روزنامه راینیشه زایتونگ راه افتاده بود. (مارکس اینجا میفهمد که باید برود اقتصاد سیاسى بخواند، با بحث 
حقوق و فلسفه نمیشد جواب حمله به روزنامه اش را بدهد). اولین کارى که بدست گرفتم که انجام بدهم این بود که با تردیدهایم 
در مورد هگل، در مورد فلسفه هگل راجع به حقوق، راجع به قانون، تسویه حساب بکنم، (یعنى اول در مورد نقد فلسفه حق هگل 
مطالبى نوشته است (که وقتى این را نوشتم مطلبى اقتصادى از آب در آمد (به نام  "دستنوشته هاى پاریس" در سال 1846 چاپ 
شد). مطالعاتم، من را به این نتیجه رساند که نه روابط حقوقى و نه اشکال سیاسى را نمیشود به اعتبار خودشان فهمید یا بر مبناى 
توسعه عمومى شعور و ذهن بشر قرارشان داد. برعکس باید اینها را از شرایط زندگى مادى آدمها، از آن مجموعه اى که هگل آنرا 
جامعه مدنى مینامد، در آورد. که آناتومى و استخوان بندى جامعه مدنى را در اقتصاد سیاسى آن جامعه جستجو کرد. (این نتیجه اى 
بود که مارکس گرفته است. بعد از اینکه تاریخ خوانده است و مطالعه کرده است و حقوق خوانده است به این نتیجه رسیده است 
که نه مثل اینکه از حقوق نمیشود شروع کرد و راجع به حقوق حرف زد، از فلسفه نمیتوان شروع کرد و راجع به فلسفه حرف 
زد، راجع به جامعه نمیشود حرف زد بدون اینکه راجع به اقتصاد سیاسیش حزب زده باشید، ریشه همه اینها در اقتصاد سیاسى و 
شرایط مادى آن جامعه است). مطالعه این بحث را در فرانسه شروع کردم بعد رفتم در بروکسل ادامه دادم (یعنى وقتى پلیس او 
را در فرانسه تحت تعقیب قرار داده است کتابش را با خودش برداشته و برده است بروکسل) و به نتیجه اى رسیدم که تبدیل شد 

به چراغ تمام زندگى فکرى من". 

نتیجه اى که (مارکس) به آن رسیده بود، که به نظر من مهمترین چند پاراگراف کمونیسم است را چنین مینویسد: "انسانها در تولید 
اجتماعى زندگیشان، در تالش مادى زیستشان، به طور ناگزیر وارد روابطى میشوند که مستقل از اراده آنهاست. و این روابط روابط 
تولیدى اى هستند که در هر مقطع در هر دوره وجود دارند. (میگوید انسانها براى زنده بودن و وجود داشتن مستقل از اراده شان 
در هر دوره وارد یک روابط اقتصادى میشوند). کلیت این روابط اقتصادى تولید، زیربناى اقتصادى جامعه را تشکیل میدهد، آن 
مبناى واقعى اى که بر مبناى آن روبناى حقوقى سیاسى بنا میشود و تمام اشکال شعور اجتماعى با این تطبیق پیدا میکنند. (یعنى 
میگوید بشر در هر دوره اى وارد یک مناسبات تولیدى میشود مستقل از اراده اش، مناسبات حقوق و سیاسى جامعه روى این 
زیربناى اقتصادى بنا شده است و بعدا همه اشکال درك و شعور ذهنیش، مذهب، شعر، ادبیات، آگاهى، هنر، زیبائى، همه اینها با 
این واقعیتى که زیر بناى این مسائل است، تطبیق پیدا میکنند). شیوه تولید زندگى مادى به کل پروسه زندگى اجتماعى، سیاسى و 
فکرى شکل میدهد. در مرحله اى از توسعه نیروهاى مادى تولید و روابط تولیدى، توان تولیدى بشر با این مناسبات اقتصادیش در 
تضاد قرار میگیرد. (یعنى در واقع با آن چیزى که به آن میگوید مناسبات ملکى). یعنى در نقطه اى قدرت تولیدى بشر با مناسبات 
ملکى در تضاد قرار میگیرد و آنجا دوره اى است که انقالبات اجتماعى آغاز میشوند و در این دوره انقالبات اجتماعى، بشر به 
تکان در میآید و در صدها شکل سیاسى، هنرى و حقوقى مبارزه طبقاتى اوج میگیرد و تبدیل میشود به روابطى که آن روابط 
ملکى، روابط مالکیتى که مزاحم رشد نیروهاى مولده بوده اند را عوض میکنند و وارد یک شراید جدید اقتصادى و مرحله جدیدى 
میشویم که باز بشر اقتصادیاتش را بر مبناى یک نیازهائى شکل میدهد و آن دوره هم مطابق با خودش اشکال سیاسى و حقوقى 

و غیره اى خواهد داشت". 

این بحث مارکس بود. در نتیجه مارکس میگوید که این آگاهى و شعور بشر و ذهنیت بشر نیست که زندگى مادى اش را میسازد، 
بر مبناى فکر نیست که جامعه سازمان مییابد، بلکه بر مبناى سازمانى است که جامعه حول تولید به خود گرفته است که افکار 
شکل میگیرند. شما ممکن است این حکم را در کل قبول کنید، ولى متوجه ظرائف این بحث نباشید. مارکس میگوید هر چیزى 
را که شما به آن فکر میکنید، حتى حقیقت، رنگ ویژه تاریخى و دورانى را دارد که ریشه در مناسبات اقتصادى دارند. شما اگر 
به فیلمهاى فضائى و علمى و تخیلى نگاه کنید، میبینید که فیلم مثال در سال 3000 جریان دارد، اما آدمها و کاپیتان سفینه اى که به 
ُکرات دیگر رفته است پول به کار میبرند و در فکر "ارزش "چیزها هستند و با ذهنیتهاى امروز با هم مراوده دارند و دارند مبادله 
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میکنند و تلقیاتشان از اخالقیات، زیبائى و رفاقت و غیره همه همانهائى است که ما امروز داریم! به فکرشان نمیرسد که انسانهائى 
که مناسبات تولیدى را عوض کرده اند و سفینه ساخته اند با سرعت چند برابر سرعت نور و به چند کهکشان دیگر رفته اند، داد و 
ستد و انصاف و عشق و رفاقت به معنى امروزى کلمه دیگر مفهوم خود را از دست داده اند. با خودتان فکر کنید وقتى میگوئید 
"منصفانه "دارید با چه مالکى میسنجید؟ تصورتان را از عدالت از چه میگیرید؟ ما االن فیلم اسپارتاکوس را که میبینیم فکر میکنیم 
برده ها یک سرى از همین پناهنده ها بوده اند که انقالب کرده اند. تصور نمیشد که در عصر خودشان آدمها حتى خودشان را با 
رومیها برابر نمیدانسته اند. برده ها خودشان را پست تر محسوب میکرده اند، در آن مقطع این ذهنیت آنوقت بوده است. عادل ترین 
آدم آن دوره، برده دارى را در وجود خودش فرض میگیرد. ما همه مناسبات پیشین جوامع گذشته را با ذهنیت امروزمان میسنجیم 
و رنگ مبادله و سرمایه و کاال و ارزش، ارزش اضافه و فیتیشیسم کاالئى و غیره را به آنها میزنیم. بشرى که سیصد سال قبل از 
ما زندگى میکرده است، یا چهارصد سال بعد از ما زندگى بکند، این مقوالت را اصال به این شکل درك نمیکند، چون زیربناى 
اقتصادى چیز دیگرى را حکم میکند. گفتم شما فکر کنید ببینید از چه چیزى خوشتان میآید، با چه کسى معاشرت میکنید، کجا 
دوست دارید زندگى بکنید، آدمها را چگونه قضاوت میکنید، سؤال چندم مکالمه شما با یک نفر است که طرف چه کاره است، 
کجا زندگى میکند؟ چون یکى از فاکتورهاى مهم در این جامعه است. در هشتصد سال پیش نمیتوانستید بپرسید که طرف چه کاره 
است چون از همان اول سالم احوالپرسى اصل و نسبش را میدانستید. بحث مارکس از نظر علمى این است که خود او میگوید من 
رفتم تحقیق کردم و دیدم که اقتصاد و نحوه اى که انسانها معاششان را تأمین میکنند، تعیین کننده این است که آنها چگونه زندگى 
میکنند، چه جورى فکر میکنند از چه چیز خوششان میآید و از چه چیز بدشان میآید، چگونه قضاوت میکنند، سیستم حقوقیشان 
چگونه است و عدالت و شکنجه در سیستمشان به چه معنى است و چه چیزى شکنجه محسوب نمیشود. مجازات برایشان یعنى 
چه؟ عشق چه معنى دارد، انتقام به چه معنائى است؟ همه اینها را وقتى در نظر بگیرید میبینید رنگ مناسبات تولیدى دوره اش را با 
خود دارند. این وجوه از آسمان نیامده اند، حاصل تکامل فکرى بشر نیستند، حاصل یک تاریخ طوالنى بشر در مورد مقوالت عشق 
و عدالت و دوستى نیستند، بلکه حاصل مناسبات اقتصادى است که در هر لحظه و دوره، انسانها بین خودشان برقرار کرده اند. 
کتاب "ایدئولوژى آلمانى" این بحث را در جزئیات توضیح میدهد و اگر کسى بخواهد بداند که دیدگاه ماتریالیسم تاریخى مارکس 
چگونه بسط یافته است، اساسا در ایدئولوژى آلمانى باید دنبالش را بگیرد. مارکس میگوید اولین فرض جامعه بشرى این است که 
آدمها در آن زنده اند. نمیتوان جامعه بشرى را تصور کرد که آدمها در آن از نظر جسمى زنده نباشند. و بعد مارکس اضافه میکند 
که اگر قرار باشد آدمها زنده باشند قاعدتا باید معاششان را از جائى تأمین کنند. اولین مسأله یک جامعه این است که این آدمها از 
کجا ماتریال الزم را بدست میآورند و میخورند؟ چگونه در مقابل طبیعت خود را حفظ میکنند؟ چه چیزى میپوشند، کجا میخوابند 
و مکانیسم بازسازى انرژى مصرف شده شان کدام است؟ مارکس میگوید انسان قبل از اینکه فکر کند و مذهب داشته باشد یا هنر 
داشته باشد، باید زنده باشد و بنابراین شرط وجودى جامعه بشرى، تولید است. او میگوید آدمها در اوائل از میوه درختان استفاده 
میکردند و یا شکار میکردند اما بعد وارد تولید میشوند و تقسیم کار صورت میدهند، به این شکل نیست که هر فردى سعى میکند 
خودش را زنده نگاه دارد، بلکه یک مکانیسم پیچیده و به تدریج پیچیده تر بوجود میآید که همه را زنده نگاه میدارد. نمیدانم متوجه 
شده اید یا نه، وقتى سیل میآید همه نگران میشوند، قبال به این صورت نبود اگر سیل میآمد خانه کس دیگرى را میبرد و همه به 
این صورت فعلى نگران نمیشدند. ولى وقتى منبع انرژى و برق کامپیوتر من و شما به مرکزى و کارخانه برق متصل باشد، آنوقت 
اگر سیل بیاید من و شما نگران میشویم. قبال هیچگاه به اندازه اى که در خالل این بیست سى سال اخیرى که ما تلویزیون را نگاه 
میکنیم، این اندازه اخبار برف و باران و سیل باعث پانیک عمومى نمیشد. انسان در وهله اول فکر میکند که تکنولوژى پیشرفت 
کرده است و خانه سازى بهتر شده است و حال که سیل آمده است البد مقابله با آن على القاده راحت تر است، اما میبینیم که عمال 
چنین نیست. اگر درجه حرارت هوا چند درجه سردتر شود و اگر کشتیهاى بارى و قطارها نتوانند به دلیل یخبندان به موقع حرکت 
کنند، اینطور نیست که گویا هر کس توى خانه خودش یک بز دارد و شیرش را میدوشد و بعد از پشمش هم پولیور درست میکند. 
همان شب ممکن است همه ما از سرما یخ بزنیم. اگر به فرض چند نفرى از انتقال بنزین در فالن منبع تولید بنزین در اسکاتلند 
جلوگیرى کنند ممکن است در جنوب انگلستان کمبود غذائى بوجود بیاید و مدارس را تعطیل اعالم کنند. حتما یادتان هست که 
وقتى خبر وارد شدن ویروس" میلینیوم باس" به بانکها را پخش کردند چه نگرانیهائى پیش آمد و چه پانیکى شد؟ به این دلیل که 
ممکن بود حقوقها به موقع نرسند، وامها و هزینه ها رد و بدل نشوند و خرید و فروش صورت نمیگرفت، در نتیجه جامعه راکد 
میماند. بنابراین میخواهم بگویم روشى که ما داریم با آن زندگیمان را تأمین میکنیم، مداوما دارد پیچیده تر و اجتماعى تر میشود. 
االن دیگر مسأله زنده ماندن آدمها از طریق چیدن میوه درختان ناممکن شده است. در نتیجه اولین وجه مشخصه یک جامعه بشرى 
داشتن اقتصاد است، و اینکه بشر چگونه رابطه خود با طبیعت را سازمان داده است. و مارکس خیلى قشنگ این مسأله را توضیح 
داده است که هر چه روابط انسانها بین خودش پیچیده تر میشود، رابطه با طبیعت هم پیچیده تر میشود. اگر رفع نیازهاى یک انسان 
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منفرد با چیدن میوه از درخت تأمین شود، در شرایطى که همان انسان بخواهد چند متر زیر زمین برود و کارى انجام دهد، آنوقت 
نیاز به کسان دیگرى خواهد داشت که براى او مته تولید کند، یا براى او بیل مکانیکى و یا هر ابزار دیگر تولید کنند. دیگر یک نفر 
به تنهائى قادر نیست اورانیوم استخراج کند، یا کشتى بسازد یا سوخت از منابع فسیلى خاورمیانه بدست بیاورد و غیره. به درجه اى 
که رابطه بشر با طبیعت سخت تر میشود، مناسبات اجتماعى نیز پیچیده تر میشوند، تقسیم کار گسترده تر میشود و آن شکل اقتصادى 
موجود در زندگى انسانها تعیین کننده تر میشود و سنگینى آن شکل اقتصادى بر انسانها بیشتر حس میشوند. انسان نمیتواند براى 
تأمین نیازهاى اولیه مثل نان از خانه اش خارج شود و مثال پس از دو روز به خانه اش برگردد، در شرایط کنونى نمیتوان یک دقیقه 
هم از این اقتصاد دور شد. در نتیجه سنگینى اقتصاد و سنگینى تولید را بیشتر حس میکنیم. با وجود اینکه زندگى فکرى و معنوى 
ما به مراتب پیچیده تر از کسانى است که در هزار سال قبل زندگى میکرده اند و کاالها و محصوالتى که بشر با آنها سر و کار دارد 

به مراتب بیشتر از قدیم است، سنگینى شرایط اقتصادى صد مرتبه قوى تر از قدیم بر زندگى ما خود را نشان میدهد. 

نکته دیگرى که مارکس بر آن تأکید دارد، عالوه بر این که انسان باید زندگى کند این است که او میگوید انسان باید خودش را 
هم بازتولید کند، تولید مثل کند. در نتیجه رابطه افراد بشر با همدیگر، خانوداه و نحوه رابطه اى که با یکدیگر فعل و انفعال میکنند، 
تعیین کننده میشود، که بعد از خانواده به عشایر و طایفه و ایل و قبایل و طبقه تکامل مییابد. در نتیجه آن چیزى که مارکس میگوید 
شیوه تولید، فقط شیوه رابطه فیزیکى بشر با طبیعت و ساختن و تولید محصوالت نیست، بلکه تمام شیوه زندگى ماست. اولین نکته 
بنابراین در تئورى ماتریالیسم تاریخى مقوله شیوه تولید، mode of production، است. شیوه تولیدى عبارت است از نحوه اى 
که ما تولید اجتماعى را سازمان داده ایم و بر مبناى آن شیوه تولید و نحوه تولیدى که سازمان داده ایم، مناسبات فیمابین آدمها، 
افکار آدمها و تمام زندگى روبنائى حقوقى سیاسى قانونى هنرى انسانها بنا میشوند. این را مجموعا شیوه تولید نام گذاشته است. 
شیوه تولید اساس توضیح هر فنومنى در جامعه بشرى است. ما در چهارچوب کدام شیوه تولید و در رابطه با چه چیزهائى حرف 
میزنیم؟ شیوه تولید فئودالى روبناى فکرى دیگرى دارد، معیارهاى دیگرى دارد، اخالقیات دیگرى دارد، هنر و ادبیات دیگرى دارد، 
و انسانهاى متفاوتى دارد که ما آنها را درك نمیکنیم. در جامعه سوسیالیستى انسانها دغدغه ها و مشغله هاى دیگرى دارند که اگر 
با این شیوه تولیدى که در آن هستیم در باره آن صحبت کنیم، رنگ خودمان را به آن میزنیم. این شیوه تولید یک شیوه زندگى 
است که مارکس به آن میگویدmode of life . شیوه تولید اساس درك تاریخ است. با توجه به شیوه تولید است که میتوان دولت 
را توضیح داد. بدون ارجاع به اقتصاد نمیتوان دولت را توضیح داد. دولت فقط وقتى بوجود میآید که بشود یک تولید مازاد بر 
نیازهاى انسانها را از آنان گرفت. وقتى سطح تولید در حدى است که انسانها فقط فرصت دارند که خود را زنده نگاه دارند، دلیلى 
براى وجود دولت نیست. در نتیجه تمام قوه قهریه دولت وقتى الزم میشود که یک اضافه محصولى هست که از کسانى میگیرند 
و به کسان دیگرى میدهند. دولت ابزار دست آن کسانى است که این اضافه محصول را میگیرد. مقوله استثمار اینجا به دولت ربط 
پیدا میکند، اضافه محصول باید وجود داشته باشد تا دولت باشد. مارکس از از خود بیگانگى صحبت میکند، از این واقعیتى که 
ما فرد هستیم در مقابل جامعه و جامعه با ما روبروست. طورى که حس میکنیم که ما با یک نیروى قوى بیرون از خودمان روبرو 
هستیم که باید برویم معاشمان را از آن بگیریم. مسکن و محل زندگیمان را از آن بگیریم، اجازه حرف زدنمان را از آن بگیریم 
و عمرمان را از آن بگیریم. پدیده اى هست به اسم جامعه که به صورت یک نیروى خارجى با ما روبرو میشود. از دورتر که نگاه 
میکنیم میبینیم که این نیروى خارجى دست خود ماست. و اساس این از خود بیگانگى در تئورى مارکس این است که به چه نحو 
خود این شیوه تولید اقتصادى اجتماعى که بشر براى بقاء به وجود آورده است، به نیروئى علیه خود بشر تبدیل میشود. و بدون 
درك شیوه تولید نمیتوان این خصلت جامعه امروز، از خود بیگانگى انسان را فهمید. این عظمت نیروى ابژکتیو بیرون را که همه 
ما را ظاهرا مقهور خودش کرده است، بدون درك سرمایه دارى ممکن نیست. در جامعه برده دارى این عظمت را به این صورت 
نمیبینیم. برده دار با چند تا از گزمه هایش با شمشیر چند قدم آنطرف تر ایستاده است، زورش همان است و اگر من بتوانم سریع 
بدوم از دستش در رفته ام. ولى اینجا در جامعه سرمایه دارى در تمام گوشه هاى زندگیمان این نیرو هست، در آموزش و پرورش 
هست، در مناسبات چند نفره ما هست، در خانواده مان هست، در مرگ و زندگیمان هست، در همه سطوح یک قوه عظیم را میبینیم 
به اسم جامعه و مقوالتى مثل دولت، شرکتها، بازار و قیمتها که زندگى ما را رقم میزنند و شما بدون درك شیوه تولید نمیتوانید 
این را توضیح بدهید. چرا این چنین حس میکنیم؟ چرا متوجه نمیشویم داریم چکار میکنیم؟ معنى زندگى چیست؟ خیلى از ما از 
خودش میپرسد معنى زندگى چیست، اصال چرا به دنیا آمده ام؟ مارکس میگوید شیوه تولید را نگاه کنید، علت اینکه اینگونه حس 
میکنید را مییابید. و بعد توضیح میدهد که چگونه در جامعه سوسیالیستى انسان دیگر بر حاصل پروسه کارش حاکم میشود، جائى 
که دیگر محصول پروسه کار او به صورت قدرتى بیرون از او و مسلط بر او نشان داده نمیشود، این از خود بیگانگى از بین میرود 
و شناخت زنده تر و زمینى ترى از بشر و نیازهایش و از خود انسان مقدور میشود. به هر حال میخواستم بگویم که کاپیتال از نظر 
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علمى وسط مقوله ماتریالیسم تاریخى است براى اینکه یکى از این شیوه هاى تولید و مهمترین و عظیم ترین آن را توضیح میدهد. 
کاپیتال داستان اثباتى توضیح این شیوه تولید است. در بحث کاپیتال ما میرسیم به فیتیشیسم کاالئى، به طبقات و به بازار که بخش 
اعظم زندگى ما در آن میگذرد. میرسیم به مهارت و جایگاه مهارت در تولید و در وجه اجتماعى من و شما. همه این مورد را که 
نگاه میکنیم، میبینیم که کاپیتال نه فقط اقتصاد سرمایه دارى بلکه دارد زندگى را توضیح میدهد. آن بنیاد شیوه تولید سرمایه دارى 
را توضیح میدهد که تمام روبناى فکرى سیاسى بر آن بنا شده است. اگر کسى بخواهد جنبه اثباتى علمى مارکسیسم را بداند باید 
کاپیتال را بخواند. میشود جزئیاتى از این کتاب را پراکنده از اینجا و آنجا شنید، ولى وقتى آنرا میخوانید میشود درکش کرد. کمک 
میکند که بفهمید چه چیزى برایتان دارد اتفاق میافتد، چرا بشر به این سمت میرود. به نظر میآید هیچکس جنگ دوست ندارد، ولى 
جنگ میشود، چرا؟ به نظر میآید هیچکس از قحطى خوشش نمیآید و همه میخواهند به قربانیان قحطى کمک کنند، چرا نمیتوانند؟ 
به نظر میآید که من و شما دوست داریم همه تحصیلکرده باشند ولى عملى نیست، چرا؟ دوست داریم همه شاغل باشیم پس چرا 
نمیشود؟ چرا یک نیازى را که شما حس میکنید نمیتوانید عملى کنید؟ چه مقاومتهائى را باید در هم بشکنى تا یک امر ساده ات را 
پیش ببرى؟ براى یک عده زیادى یک امر ساده این است که فقط زنده بمانند. این غول عظیمى که به اسم اقتصاد در مقابل ماست 
را این کتاب کاپیتال به ما میشناساند. آنوقت کسى که در مورد مقوله آزادى بیان با شما بحث میکند، شما از زاویه دیگرى توضیح 
میدهید و آنرا ربط میدهید به سرمایه دارى و نیازهاى سرمایه. و وقتى از خود او معنى آزادى انسان و ابراز نظراتش را بپرسید با 
مقوالتى چون دمکراسى و حق ملل در تعیین سرنوشت پاسخ شما را میدهد. وقتى شما کاپیتال را خوانده باشید، به مقوالتى مانند 
فرهنگ، اختالفات فرهنگى، تبعیض و غیره به شکل دیگرى نگاه خواهید کرد. براى اینکه وقتى به قضاوتهاى انسانها دقت میکنید 
متوجه میشوید که آنها از کدام بنیاد این جامعه دفاع میکند و ارزش علمى و ارزش ایدئولوژیک مواضعش را تشخیص میدهید. 
این وجه اثباتى کاپیتال است، بنابراین الزم است آن را خواند تا شیوه تولید سرمایه دارى را فهمید و درك کرد، براى اینکه بدانیم 
که مبناى فرهنگ، حقوق، سیستم قضائى جامعه معاصر چه هست، بدانیم که مبناى ایدئولوژى حاکم چه هست. افکار حاکم در 
این اقتصاد افکار طبقات حاکم اند. چرا این افکار به ادامه بقاى این نظام کمک میکنند؟ جایگاه علمى اثباتى کاپیتال در مارکسیسم 
به نظر من هنوز حق مطلب را ادا نمیکند. من میخواهم یک نقل قول خیلى جالب ترى از همان ایدئولوژى آلمانى را براى شما 
بخوانم. چرا که یک رگه دیگرى از این بحث باز میشود و یک نور دیگرى به کل این مبحث تابیده میشود. انگار در مواردى از 
همه این مطالبى را که تاکنون گفته ایم باید تجدید نظر کنیم. تزهاى مارکس در باره فوئرباخ اساسا برمیگردند به جوانبى که االن 
میخواهم بگویم و آنهم جنبه انتقادى َسلبى کمونیسم است. بعدا حتما رمیگردم به اینکه چگونه این جوانب اثباتى علمى بحثهاى 

مارکس به این جنبه انتقادى سلبى آنها ربط دارند. مارکس در بحث راجع به فوئرباخ میگوید: 
”واقعیت و براى ماتریالیسم پراتیک (زیر پراتیک خط تاکید کشیده است) مسأله انقالب کردن در جهان موجود است، 

یا به معنى حمله کردن و آن را که هست تغییر دادن". 
مارکس هیچ چیزى راجع به اینکه چه چیزى به جاى آن میگذاریم، نمیگوید. میگوید براى یک ماتریالیست پراتیک و براى یک 

کمونیست مسأله حمله کردن و تغییر آنچه که هست، است، یعنى جهان موجود. از این نکته روشن تر این پاراگراف است: 
"کمونیسم براى ما یک مقررات مشخصى نیست که باید برقرار شوند، ایده آلى نیست که واقعیت باید خود را با آن 
تطبیق بدهد، ما کمونیسم را به آن جنبش واقعى اطالق میکنیم که میخواهد اوضاع موجود را تغییر بدهد. شرایط این 

جنبش از اوضاع موجود، از مبانى جامعه موجود ناشى میشود". 
مختصات و مشخصات این جنبش از متخصات و مشخصات جامعه موجود ناشى میشود، کمونیسم براى مارکس چیزى است که 
میخواهد این وضعیت را تغییر بدهد. این تغییر را شما اخالقى در نظر نگیرید. در بحث علمى کاپیتال و مارکس رسیدیم به آنجائى 
که براى مثال مالکیت خصوصى مبناى سرمایه دارى است، کمونیسم پدیده اى است که میخواهد مالکیت خصوصى را تغییر بدهد، 
رسیدیم به این که تقسیم به طبقات مبناى سرمایه دارى است، کمونیسم بنابراین نقدى است که میخواهد تقسیم جامعه به طبقات 
را از بین ببرد. رسیدیم به از خودبیگانگى بشر، کمونیسم بنابراین چیزى است که میخواهد از خودبیگانگى بشر را از بین ببرد. 
مارکس نمیگوید بیائیم جنبشى براه بیاندازیم که آنها را از بین ببریم، دقت کنید میگوید ما به آن جنبش واقعى که براه میافتد که 
اینها را از بین ببرد، میگوئیم کمونیسم. و این کامال یک رگه متفاوتى است در فکر کردن راجع به کمونیسم. مارکس میگوید یک 
جامعه سرمایه دارى بوجود میآید و اثباتا مکانیسمهایش را توضیح میدهد، و بعد اضافه میکند که در این جامعه یک جنبش واقعى 
هست که میخواهد این را از بین ببرد. این جنبش از خود این جامعه درآمده است، نمیخواهد فئودالیسم را از بین ببرد، نمیخواهد 
مذهب را هم از بین ببرد، معلوم است که اگر بخواهند برده دارى را راه بیاندازند باید با آن مبارزه کند، ولى این جنبش بدون اینکه 
از پیش هیچ نوع ایده آلهائى را برایش تعریف کرده باشید، آن چیزى که هست را نمیخواهد. در نتیجه تصویر شما از اینکه چه 
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چیزى باید تغییر کند، تعیین کننده کمونیسم شماست. به نظر من این خیلى بحثى کلیدى است. اگر شما فکر کنید که سرمایه دارى 
نظامى است مبتنى بر آنارشى تولید که در آن هرج و مرج برقرار است، که بخشى از چپها سالها این چنین فکر کرده اند، کمونیسم تان 
میشود نظامى که هرج و مرج و آنارشى را از بین میبرد و در نتیجه ناچار است که نقشه و برنامه در دستور کارش بگذارد. و این 
همان بلوك شوروى است. تبیینى که پشت رویزیونیسم روسى از کاپیتالیسم هست، تبیینى بر اساس مالکیت خصوصى بر مبنائى 
که مارکس میگوید نیست. نقشه و برنامه کار مزدى را از بین نمیبرد. آنارشى تولید را از بین میبرد. نقشه را جانشین بازار میکند و 
میگوید این سوسیالیسم است! چرا؟ چون آن چیزى را که نقد کرده است این است: سرمایه دارى آنارشى تولید است و بازار، و ما 
اینها را نقد کرده ایم و به جایشان برنامه و نقشه گذاشته ایم! بازار را از بین برده ایم و به جایش توزیع مستقیم کاالئى گذاشته ایم. 
پس این سوسیالیسم است !مارکس میگوید کمونیسم لیستى از ایده آلها و برنامه هاى از پیشى نیست که واقعیت باید خودش را با 
آنها تطبیق بدهد. بلکه کمونیسم اعالم چیزهائى که نمیخواهیم است. و اگر آن پدیده اى که هست مشخص است بنابراین به همان 
درجه آن چیزى که باید جایش بنشیند، نیز مشخص میشود. اینطور نیست که این وضعیتى که هست من از آن ناراضى هستم، 
ناراحتم و یا به من خوش نمیگذرد یا توى این سیستم زجر میکشم، پس زجرم را خاتمه بدهید، ناراحتى ام را خاتمه بدهید... 
مارکس میگوید این سیستم را عوض کنید. من سیستمى میخواهم براى مثال که مبتنى بر تولید کاالئى نباشد. اگر مارکس ثابت کرد 
که مالکیت خصوصى و سیستم دستمزد اساس سرمایه دارى است، آنوقت کمونیسمى که واقعا به عنوان جنبش کمونیستى براه 
افتاده است جنبشى است براى لغو مالکیت خصوصى و علیه کار مزدى. میگویند مالکیت خصوصى و کار مزدى را نگاه میداریم، 
ولى سوسیالیسم را به این شکل) نقشه و برنامه) پیاده میکنیم. و سؤال این است که چرا این اساس سیستم سرمایه دارى را نگاه 
داشته اید؟ در نتیجه این جنبه سلبى و پراتیکى و انقالبى انتقادى مارکسیسم، که نه از ایده آلهاى خودش که بشر چگونه باید زندگى 
کند، بلکه از این واقعیت جامعه اى که االن هست و باید دگرگون بشود، حرکت میکند. و این رگه بسیار مهمى از مارکسیسم است 
که خیلى جاها فراموش میشود و اگر همانطور که گفتم این جنبه سلبى را از تئورى مارکس حذف کنید، جوانب اثباتى آن قابل 
تدریس اند. خیلى از اقتصاددانهاى قبل و بعد از مارکس برخى از احکامى که در کاپیتال هم آمده است را قبول دارند، مثال این که 
چگونه مزد کارگر به اندازه معاش اوست. وقتى کتاب تئورى ارزش اضافه مارکس را میخوانید خود او اذعان دارد که برخى از 
احکام را اقتصاددانان قبل از خودش نیز گفته اند، اما مارکس یک تبیین دیگرى از آنها ارائه میدهد و ربط دیگرى بین آنها برقرار 
میکند. در نتیجه به تبیینى از سرمایه دارى میرسد که به جنبشى میرسد که میخواهد این روابط را عوض کند. اگر شما بطور مثال 
فکر کنید که امپریالیسم جوهر منحط سرمایه دارى است، در نتیجه یک جنبش ضدامپریالیستى برپا میکنید و جنبش ضدامپریالیستى 
و  ضدامپریالیستى  جنبش  این  نبود.  انتقادش  مورد  مستقل  و  ملى  سرمایه دارى  است و  پوپولیستى  میدانید  هم  شما  که  همانطور 
پوپولیستى نمیخواست سرمایه دارى صنعتى و ملى خودى را دگرگون کند. این جنبشى است براى سلب قدرت از امپریالیسم غرب 
در ایران. اسم خودش را هم گذاشته بود جنبش کمونیستى و جنبش سوسیالیستى که در واقع جنبش پوپولیستى است. اینکه چه 
چیزى را مبناى عوض کردن قرار داده است، تعیین میکند که چه چیزى به جاى آن بگذارد. کسى نمیآید جنبشى را راه بیاندازد و 
چیزى را بیاورد که ضرورتش را هیچ کس احساس نکرده است. این جنبشها با خودشان صادقند، کسى دروغ نمیگوید. هر کسى 
آن چیزى را که میخواهد عوض کند مبناى کار خود میگیرد. بیخودى زندگیش را در کار سیاسى تباه نمیکند. جنبشها به این منظور 
برپا میشوند که چیزى را که نمیخواهند عوض کنند. و بنابراین تفسیر از اینکه چه چیزى باید عوض شود مطلقا بستگى دارد به 
اینکه چه تبیینى از سرمایه دارى دارید. اینجا دیگر بار علمى سرمایه دارى در میان نیست که شما مثال میخواهید سرمایه دارى را بهتر 
چه  و  تصادفى اند  و  فرعى  این سرمایه دارى  در  پدیده هائى  چه  چیست،  سرمایه دارى  جوهر  بدانید  میخواهید  شما  بشناسید. 
پدیده هائى جوهرى و واقعى و اصلى اند؟ چه چیزى را باید عوض کنید که سرمایه دارى را عوض کرده باشید؟ نمیتوان تابلوى مک 
دونالد را یا پپسى کوال را پائین بکشید و نگذارید دیگر سرمایه گذارى کنند و بگوئید سرمایه دارى خاتمه یافت، یا بگوئید تمام 
سرمایه دارها در زندانند و همه چیز را دادیم دست سازمان برنامه و وزارت اقتصاد. یک مارکسیست که کاپیتال را خوانده باشد و 
این بحث را از مارکس قبول کرده باشد که مشخصات جنبش ما توسط مشخصات جامعه موجود تعیین میشود، به شما خواهد 
گفت نمیشود با سیستم برنامه ریزى و کنترل قیمتها که تازه خودت هم قاچاقى قیمتها را تعیین کرده اى و اعداد را طور دیگرى به 
ما نشان میدهى، سرمایه دارى را از بین ببرید، همانطور که ممکن نشد جامعه روسیه را که سرمایه دارى بود، شکلش را عوض کنند 
و جوهرش را حفظ کنند، نتوانستند و شکست خوردند. سرمایه دارى باید ملزومات مناسب خود را عرضه کند با بازار و رقابت و 
قیمتش. میخواهید بازار و قیمت را از سرمایه دارى بردارید و اسم آن پدیده باقیمانده و دست و پا بریده را بگذارید سوسیالیسم؟ 
بعد از هفتاد هشتاد سال واقعیت سیستم سرمایه دارى ظاهر میشود، فقر سر در میآورد، عقب ماندگى تکنیکى را میبیند و بعد 
مضمحل میشود، چرا؟ چون اساس سیستم، سرمایه دارى است. سرمایه دارى از انباشت سرمایه از طریق کار مزدى به حیات خودش 
ادامه میدهد. اقتصاد کاپیتالیستى یعنى اینکه سرمایه مزد میدهد و کارگر به خانه اش میرود تا نیروى کارش را اعاده کند و دوباره 
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به کار بگردد تا انباشت سرمایه صورت بگیرد. در نتیجه تعریف و تبیین شما از اینکه به چه پدیده اى میگوئید کاپیتالیسم تعیین 
کننده تبیین شما از کمونیسم، آن جنبشى که میخواهد عوض کند، است. براى همین است که من از سؤاالتى که از ما میشود، که 
بله ما برنامه مان را از مدل اقتصادى نداده ایم، برنامه مان را براى اقتصاد نداده ایم، خوشم نمیآید. خیلى از رفقاى ما فکر میکنند پاسخ 
به چنین سؤاالتى جنبش کمونیستى را تکمیل میکند و به تفهیم آن کمک میکند. در سیستم پارلمانى برنامه شان را براى مالیات و 
درآمدها و غیره میدهند و انتخاب کنندگان میروند رأى میدهند. کمونیسم یک جنبش واقعى است براى تغییر آن چیزى که هست. 
یا جنبش براى آزادى بردگان به تصمیم بردگان مربوط نیست، وقتى برده دارى هست، جنبش براى آزادى برده ها هست، مستقل از 
اینکه این یا آن برده تصمیم بگیرد که در آن شرکت کند یا نه. جنبش براى از بین بردن از خود بیگانگى هست، جنبش براى از 
بین بردن مالکیت خصوصى هست، جنبش براى از بین بردن کار مزدى در جامعه اى که کار مزدى مبناى بدبختى است مجبور 
است بوجود بیاید. بدون تئورى این جنبش یک جنبش پراکنده و ناپیدائى است، ولى این جنبش هست. مارکس میگوید این 
جنبشى که میخواهد آن پدیده را عوض کند بستگى به این دارد که چه ماتریالى در دسترس دارد. در نتیجه ما باید به جائى برسیم 
که وقتى مالکیت جمعى را برقرار میکنیم واقعا توانسته باشیم این کار را انجام بدهیم، نه اینکه از همین حاال مالکیتهاى تعاونى 
ایجاد میکنیم و جمع این مالکیتهاى تعاونى را مالکیت جمعى بنامیم. ممکن است جنبش ما ده سال دیگر به قدرت برسد و ببیند 
که در چه اشکالى پیش میرود. اگر لنین که در اوائل انقالب میگفت الکتریفیکاسیون به اضافه شورا یعنى سوسیالیسم، اینترنت هم 
میدانست، خوب اینترنت را هم اضافه میکرد. چون با توجه به اینترنت هر کس میتواند بگوید چه چیزى کم دارد، سایز کفشش 
چه اندازه است، به چه چیزهائى حساسیت دارد و غیره. اگر همه اینها بروند توى یک داتا بیس و کارخانه تولید کننده بداند اگر 
این  از  لنین  و  بودند  کشیده  برق  خانه ها  به  لنین تازه  دوره  در  دارد.  وجود  کننده اش  مصرف  بسازند،  برآوردها  طبق  را  نیازها 
تکنیکهاى امروزى چیزى نمیدانست. ما اگر مدلى ارائه بدهیم بر مبناى کامپیوتر پنتیوم 2، با مودم 38 و 8 دهم، دو سال دیگر باید 
این برنامه را عوض کنیم براى اینکه یک مدل دیگرى از کامپیوتر را در دسترس داریم. چیزى که محک برنامه است این است که 
آیا آن هدفى را که ما داریم در خود مستتر دارد یا نه، چون اگر شما هنوز دارید مزد میدهید حکم محکومیت نظامتان را داده اید. 
کاپیتال در مورد نظام سرمایه دارى سیستم مزدى را نقد میکند و این سیستم است که باید نفى بشود تا کمونیستى شده باشد نه 
اینکه چه باید پیاده بشود. این جنبه سلبى کمونیسم، جنبه انتقادى کمونیسم که پدیده اى را میشکافد و آنرا پاره میکند و چیز دیگرى 
جاى آن میگذارد، یک بار دیگر کاپیتال را براى ما مطرح میکند. کاپیتال را باید یاد گرفت تا بفهمیم که سرمایه دارى چگونه کار 
میکند و کمونیسم چگونه کمونیسم میشود. سعادتى که ما بیست سال پیش داشتیم این بود که با کاپیتال آمدیم و اگر یک بار آنرا 
خوانده باشید دیگر شوروى و چین را قبول نمیکنید. اگر شما قبول کنید این نظام آنطور که در این کتاب توضیح داده شده است، 
این تولید کاالئى و این مالکیت خصوصى نفى شود، آنوقت نگاه میکنید به چین و میگوئید این که کاپیتالیسم است! درست است 
که شما آدم خوبى هستید، ولى چین کاپیتالیسم را پیش میبرد. درنتیجه به نظر من، وجه تعیین کننده کاپیتال این است که کمونیسم 
را توضیح میدهد بدون اینکه یک کلمه هم از کمونیسم حرف بزند. همانطور که گفتم این دو وجه اثباتى و سلبى کاپیتال باهم اند. 
بدون درك علمى اثباتى و اینتلکچوال و نظرى از کاپیتالیسم، کمونیسم یک تئورى است که فقط شعار میدهد. و در نتیجه زجرهاى 
خودش را میشمارد. ظلم هست، کارگرها فقیرند، ولى مدام دارند یک چیزهائى را به عنوان درد به ما تحویل میدهند. که بله 
کارگرها فقیرند بروند اتحادیه تشکیل بدهند تا پولدار بشوند! و اگر شما جایگاه مزد را در جایگاه زندگى این پدیده کاپیتالیسم 
توضیح ندهى حتى نمیتوانى اعتراضت را درست انجام بدهى. جنبه علمى کاپیتال که این سیستم چگونه کار میکند، براى جنبش 
اصالحات مهم است، براى درك از مارکسیسم بطور کلى مهم است ولى جنبه سلبى آن که کاپیتالیسم چگونه کار میکند و دست 
گذاشتن روى جوهر سرمایه براى راه انداختن یک جنبش کمونیستى مهم است، براى ایجاد یک قطب عقیدتى در جهان مهم است، 

براى این مهم است که شما مارکسیستى باشید که سازش نمیکند. 

میگویند کاپیتال انجیل کارگران شده است، به نظر من میبایست اسمش را میگذاشتند انجیل مبارزه با رویزیونیسم. و به یک معنى 
انجیل کمونیسم کارگرى است، به نظر من کاپیتال انجیل کمونیسم کارگرى است بخاطر اینکه کمونیسم کارگرى چیزى جز این 
نیست که آن وضعیت واقعى، آنچیزى را که هست، میخواهد از بین ببرد، نه اینکه در کاپیتال ایده آلهاى شبه سوسیالیستى را دیده 
است که باید مسلط شوند، بلکه به معنى دگرگون کردن آن نظم اجتماعى است که برقرار شده است. اگر تصور شود نیروئى که 
نظام کاپیتالیستى را برمیچیند تا به جاى آن نظام برده دارى را بیاورد، از نظر علمى کار بى مصرفى است. مطمئنا اگر شما آخرین 
شیوه مالکیت را لغو کنید، آنوقت میرسید به شیوه مالکیت جمعى، یا اگر کار مزدى را لغو کنید مردم بجاى آن به سیستم ارباب 
و رعیتى روى نمیآورند. به هر حال میخواهم بگویم محور موجودیت کمونیسم به عنوان یک جنبش انتقادى پراتیکى سیاسى، 
برمیگردد به کاپیتال، چون مشخص کرده است که چه چیزى باید نفى بشود. شما اگر کتاب کاپیتال را بخوانید، متوجه میشوید که 
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نظام سرمایه دارى را مارکس سیستمى که یک عده پولدار خون مردم را در شیشه کرده اند تعریف نکرده است، ممکن است خیلى 
هم پولدار نباشند و خون مردم را هم در شیشه نکرده باشند. ولى شما استثمار، دولت سرکوبگر و از خود بیگانگى انسان، و تبعیض 

را میبینید که ایدئولوژى طبقات حاکم دارند آنها را تئوریزه میکنند. 

خالصه حرف من این است که کاپیتال فشرده اى است از دو تبیین از مارکسییسم که در وجود مارکسیسم در واقع یکى است: 
جنبه تئورى، علمى و اثباتى تئورى مارکس، ماتریالیسم تاریخى و درك شیوه هاى تولیدى و درك شیوه تولید سرمایه دارى به 
عنوان بررسى پدیده اى که موجود است و میخواهیم از آن شناخت داشته باشیم. که کاپیتال محور این درك و شناخت است، و 
دوم کاپیتال مرکز جنبشى است به اسم جنبش کمونیستى است به مثابه یک جنبش انتقادى که میخواهد جهان را دگرگون کند. 
کاپیتال مرکز این جنبش هم هست. اینطور نیست که گویا کاپیتال راجع به اولى است ولى هجدهم برومر یا نوشته هاى سیاسى 
مارکس یا مانیفست راجع به دومى است. کاپیتال راجع به دومى است، این کتاب به شما میگوید چه نوع کمونیستى هستید؟ به چه 
شیوه اى جنبش کمونیستى را برپا میکنید و چه پدیده اى را جنبش کمونیستى به حساب میآورید و چه چیزى را جنبش کمونیستى 
نمیدانید؟ بدون این که از پیش نسخه هائى داشته باشید که گویا حکیمى میآید و میگوید دوره ها به این یا آن شکل بوجود آمده اند 
و بر طبق این نسخه کمونیسم نیز شکل میگیرد. کمونیسم مدل نیست! چون کمونیسم از دل سرمایه دارى زائیده میشود و در نتیجه 
مشخصات سرمایه دارى، مشخصات سوسیالیسم را تعیین میکنند. و آنوقت است که باید کاپیتال را بدست گرفت چون پرچم 

جنبش سلبى این حرکت است. 

کاپیتال، نقد اقتصاد سیاسى 
کاپیتال بعالوه یک تئورى نقد اقتصاد سیاسى و نقد تئوریهاى قبلى اقتصادى است که مطرح شده بودند. چرا؟ براى اینکه اقتصاد 
سیاسى و شخصیتهاى مختلف و رگه هاى مختلف آن، مجموعا سرمایه دارى را بررسى میکردند براى اینکه نشان بدهند مکانیسم 
آن چیست، چگونه سود بدست میآید و چگونه ازلى و ابدى است و چگونه ثروت انباشته میشود و چگونه این سیستم میتواند به 
کار خود ادامه بدهد. کاپیتال نقد اینهاست، نقد اقتصاد سیاسى است. جالب این است که مارکس خود، اسم کل فعالیت و مطالعات 
اقتصادیش را، نقد اقتصاد سیاسى گذاشته است. هیچ جا نگفته است که من دارم اقتصاد سیاسى مینویسم، میگوید نقد اقتصاد 
سیاسى. نقد اقتصاد سیاسى، نقد فیزیوکراتها، ریکاردو و آدام اسمیت و نقد کل اقتصاددانان وسیع طبقه سرمایه دار است که هدفشان 
توجه دادن به جامعه بورژوائى براى ثروتمندتر کردن آن است. اینها به طبقه بورژوا میگویند منشاء سود کجاست؟ روشهاى درست 
رشد اقتصادى چگونه است و غیره که همین االن هم در دانشگاهها همینها را درس میدهند. بنابراین کاپیتال نقد اقتصاد سیاسى 
هم هست. در جلد اول کاپیتال مارکس توضیح میدهد که از سال 1854 تا 1862 اقتصاد را مطالعه کرده است و نوشته است. 
درافزوده اى بر نقد اقتصاد سیاسى در این دوره همراه با پیشگفتارى که به آن اشاره کردم نوشته شده است که مارکس در آن میگوید 
کاپیتال در واقع ادامه همان بحث است. و حتى در پیش نویسهاى اول کاپیتال همان اسم نقد اقتصاد سیاسى را دارد. در واقع مارکس 
در کتاب تئوریهاى ارزش اضافه وارد نقد تئورى پردازان اقتصاد سیاسى میشود. در این کتاب که در سه جلد منتشر شده است بطور 
مشخص از آدمهاى مختلف حرف میزند، از ریکاردو و مالتوس و بقیه. مارکس هر کس را که تشخیص داده است نظرات مهمى 
دارد مطالعه کرده است و نقد کرده است. در این سه جلد تئوریهاى ارزش اضافه به نقد نظرات دیگرى که در باره تئورى ارزش 

اضافه موضع و بحث متفاوتى دارند میپردازد. در نتیجه یک بخش کاپیتال مربوط میشود به نقد تئوریهاى اقتصاددانان بورژوا. 

اگر سه جلد تئورى ارزش اضافه را مجموعا یک جلد به حساب بیاوریم، کاپیتال در واقع چهار جلد است. در صفحات اول تئورى 
ارزش اضافه نوشته است جلد چهارم. این کتابها، یعنى جلد چهارم کاپیتال در قرن بیست منتشر شده اند. در صفحه 14 جلد اول 
تئورى ارزش اضافه مارکس طرحى براى کارهاى خود در این مورد داشته است، قرار بوده است به شش موضوع بپردازد که عمال 
به سه تاى آنها پرداخته است. فصل اول قرار بوده است به سرمایه بپردازد، فصل دوم به زمین و مالکیت بر زمین، و فصل سوم 
به کارمزدى، یعنى به سه عنصر زمان خود یعنى زمینداران و سرمایه داران و کارگران. سه فصل بعدى دولت و تجارت خارجى و 
بازار جهانى بوده اند. در واقع از این مجموعه بحثها، مارکس به سه مقوله کارگران و سرمایه داران و زمینداران پرداخته است و به 
مبحث دولت در البالى آثار دیگر اشاراتى کرده است، اگر نه ما االن با ماتریال غنى ترى روبرو بودیم. راجع به تجارت خارجى و 
بازار جهانى تقریبا از مارکس، مگر نکاتى در برخى آثار دیگرش، مطلبى نداریم اگر نه اکنون ما به منبع غنى ترى در این موارد در 
دسترس داشتیم. بنابراین، این سه جلد کاپیتال باضافه تئورى ارزش اضافه یک مجموعه است. در سال 1959 از دست نوشته هاى 
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مارکس مجموعا 7 مورد یافتند که در کتابى به اسم  "گروندریسه" چاپ و منتشرشده است. ابتدا در همان سال به زبان آلمانى 
منتشر شد. این کتاب گروندریسه خیلى جالب است چرا که نحوه پرداخت فکر مارکس در این کتاب هست. قبال روسها در سال 
1939بخشهائى از این کتاب را یافته و چاپ کرده بودند، اما مجموعه کاملتر آن در همان سال 1959 منتشر شد. قبل از کاپیتال، 
مارکس چند مقاله کوچک مانند "کار مزدى و سرمایه "و "مزد، بها، سود" را نوشته است اما اساس فعالیت او در مورد اقتصاد 
سیاسى در کاپیتال و تئوریهاى ارزش اضافه آمده اند. من توضیح خواهم داد که هر کدام از این کتابها به چه موضوعاتى میپردازند 

و بعد وارد خود کتاب کاپیتال میشوم. 

ساختمان کتاب کاپیتال، متد مارکس در تحلیل و نقد سرمایه دارى 
کتاب اول، که امروز مورد بحث ماست، سومایه را بطور کلى، و به شکل نمونه وار و در کلیت اجتماعى آن تعریف میکند، وارد 
سرمایه هاى مختلف نمیشود و حتى وارد بخشهاى مختلف تولیدى نمیشود. راجع به جوهر سومایه بحث میکند، از یک سرى 
مشاهدات پایه اى شروع میکند تا بگوید که سرمایه چى هست، و ارزش و ارزش اضافه چه هستند و کل سرمایه چگونه کار میکند 
و منشا ارزش چیست و انباشت سرمایه را توضیح میدهد و بعد در بخش آخر به انباشت اولیه و چگونگى سیر تاریخى شکل گیرى 
سرمایه میپردازد. تا اینجا از سرمایه یک توصیف کلى ارائه میدهد و راجع به سرمایه هاى معیّن در بازار حرفى نمیزند. از کلیت 

سرمایه در یک طرف و کار در طرف دیگر بحث میکند. 

در جلد دوم بحث مارکس یک درجه مشخص تر میشود و راجع به گردش سرمایه در بازار حرف میزند، از مراحل چرخش سرمایه 
و چگونگى تبدیل سرمایه از پول به سرمایه کاالئى بحث میکند. چگونه سرمایه از شکل پول به کاال و سپس به کاالى دیگرى 
شکل عوض میکند و دوباره در بازار به پول تبدیل میشود و کال این سیکل را دنبال میکند. همینطور تقسیم سرمایه به چند بخش 
و اینکه چگونه سرمایه به بخشهاى تولید سرمایه صنعتى و کاالهاى مصرفى سرایت میکند و تقسیم میشود. یعنى چگونه سرمایه 
به تولید وسایل تولید و تولید کاال تقسیم میشود، دو بخش کامال مختلف که کارکردهاى مختلفى دارند. بخشى که کل معاش طبقه 
کارگر را تولید میکند و بخشى که وسائل تولید را تولید میکند. و چگونه اینها سطح اشتغال و تولید را تعیین میکنند. در شاخه 
تولید کاالئى سرمایه، مارکس کاالهاى مصرفى را از کاالهاى لوکس جدا میکند. و او توضیح میدهد که چگونه سرمایه باید بین 
این بخشهاى مختلف تقسیم بشود و چه رابطه اى ضرورى بین این سه بخش تولید کاال، تولید وسائل معیشت کارگران و تولید 
کاالهاى لوکس باید برقرارباشد. مارکس میگوید که سرمایه باید بتواند به نسبت معینى بین این بخشها تقسیم شود تا بتواند به کار 
خود ادامه بدهد. اگر همه سرمایه ها بروند روى تولید وسائل مصرف و غذا و مسکن و غیره چه مشکلى پیش خواهد آمد و یا 
برعکس چرا الزم است که وسایل تولید هم تولید بشوند تا سرمایه بتواند انباشت کند. و در اینجاست که مارکس کل سرمایه را 

و رابطه بین بخشهاى آن را تقسیم میکند. 

جلد سوم دیگر بحث سرمایه هاى متعدد است که سرمایه به بازار میرود و در نتیجه رقابت را توضیح میدهد. بحث سرمایه هاى 
متعدد و رقابت بین سرمایه است. در بخش قبلى وقتى از ارزش اضافه حرف میزند، ارزش اضافه اى را که کل طبقه سرمایه دار 
به چنگ آورده است مورد بحث قرار میدهد، در جلد سوم راجع به تقسیم این ارزش اضافه بین بخشهاى مختلف سرمایه بحث 
میکند و توضیح میدهد که به چه نسبتى کل استثمار طبقه کارگر بین این بخشهاى مختلف سرمایه تقسیم میشوند و به چه اشکالى 
درمیآیند، چه کسانى به شکل سود، بهره و اجاره این ارزش اضافه را بین خود تقسیم میکنند. مکانیسمهاى رقابت و براى اولین بار 
مقوله سود مطرح میشود و اینجاست که میرسیم به تئورى مارکس راجع به گرایش نزولى نرخ سود که هر چه سرمایه گسترش 
مییابد این نرخ سود پائین میآید و سرمایه مجبور میشود کارهائى بکند که سود را دوباره باال ببرد. بحران سرمایه دارى را به عنوان 

یک مکانیسم ابقاء نرخ سود و تب و لرزى که سرمایه میکند تا این ناخوشى را از خود دور کند، توضیح میدهد. 

جلد چهارم، یعنى در واقع سه جلد "تئورى ارزش اضافه" همین موضوع را بحث میکند. یک بحث مهم این جلد، بحث کار مولد 
و کار غیر مولد است، که اگر فرصت شد باید به آن هم بپردازیم. 

بررسى کاال، متد مارکس در کشف رازهاى تولید سرمایه دارى
من امروز همانطور که گفتم، در مجموع در باره جلد یک صحبت میکنم تا متوجه بشویم که در واقع سرمایه چى هست. از کاال 
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شروع میکنیم تا برسیم به آنجائى که بدانیم اساسا سرمایه چى هست. البته مدام به این مقوالت برمیگردیم، یعنى به بحث ارزش 
و ارزش اضافه در بحثهاى بعدى رجوع خواهیم کرد. 

نکته اى که در اینجا میخواهم بر آن تأکید کنم این است که ما از این پس باید معنى برخى مقوالت را بدانیم، مثال اگر میگوئیم ارزش 
یا ارزش مبادله باید شما بدانید که چه مفهومى دارند. همینطور مقوالتى مانند مصرف، کار اجتماعا الزم و کار مجرد، پروسه کار، 

گردش و اینکه کاال چیست. طورى که اگر کسى از شما براى مثال بپرسد ارزش اضافى چیست بتوانید توضیح بدهید. 

تا اینجا یک جمعبندى از بحثهاى تاکنونى ما این است که ما از جنبه هاى علمى کاپیتال ، درك از تولید و شیوه هاى تولیدى و 
ماتریالیسم تاریخى بطور کلى حرف زدیم. و نیز از جنبه انقالبى کاپیتال که بعنوان یک شیوه نقد کمونیستى و در جنبش کمونیستى 
میخواهد این وضع کنونى را دگرگون کند. و گفتیم که این دو جنبه کاپیتال با هم اند و دو فصل و بخش مجزا نیستند، بنابراین باید 
بطور درهم تنیده با یکدیگر در نظر گرفته شوند. در جنبه اى از کاپیتال چگونگى پیدایش سرمایه دارى و کارکرد و مکانیسمهاى 
آن و در جنبه دیگر ریشه هاى پیدایش ارزش اضافه و کارمزدى و انباشت و غیره و اینکه به این ترتیب چرا باید این مناسبات را 
تغییر داد بحث شده است. بعد از مدتى تنفس وارد سؤال و جواب راجع به این قسمت بحث میشویم و پس از آن خواندن بخش 

اول کاپیتال را شروع میکنیم. 

در این بحث همانطور که تأکید کردم هدف این است که برخى مقوالت پایه اى را بشکافیم و تکلیف آنها را روشن کنیم، اما قبل 
از آن به نظر من الزم است در مورد متد مارکس قدرى حرف بزنیم. یعنى عالوه بر بررسى آنچه را که مارکس در کاپیتال گفته 

است ما به متدى که بر این کتاب حاکم است نیز باید بپردازیم. 

ما میخواهیم مقوالتى مانند کاال، ارزش، ارزش مصرف، مبادله، کار، کار مجرد، کار اجتماعا الزم، قیمت و پول و غیره را تعریف 
کنیم. بعضى از این مقوالت قابل مشاهده اند مثل پول که ما میبینیم، اما هیچکدام از ما ارزش مبادله، ارزش و کار مجرد را به تنهائى 
در جائى نمیبینیم، وجود خارجى ندارند که ما بتوانیم با حواسمان آنها را حس کنیم و ببینیم. این مقوالت پشت مقوالت دیگرى 
که قابل مشاهده اند، پنهانند. و روشى که مارکس با آنها این مقوالت را میشناسد و آنها را باز میکند، جالب است. اما ممکن است 
مارکس به این متهم شود که او از مقوالتى حرف زده است که بطور واقعى وجود ندارند، کما اینکه چند سال بعد طرفدارهاى 
اقتصاد نئوکالسیک و یا حتى چند سال قبل طرفدارهاى نئو ریکاردوها به مارکس چنین گفتند. و گفتند که براى مثال قیمت را 
عرضه و تقاضا تعیین میکند و تمام اقتصاد دانشگاه هم به همین شکل قیمت را توضیح میدهد. و ادعا میکنند که قرار نیست و 
الزم نیست که پشت قیمت، براى مثال ارزش پنهان شده باشد. اما مارکس سعى میکند از پشت ظواهر مقوالت اقتصادى جوهر 
و ماهیت پنهان آنها را بشناسد و بشکافد. مارکس این پوسته ها را میشکافد و وارد درون مقوالت میشود، و سؤال این است آیا 
این نتیجه گیریها و احکامى که او استخراج میکنند، خیالى و اختیارى و غیر واقعى اند؟ مارکس نشان میدهد که بررسیهایش از آن 
مقوالت، برعکس مادى اند و این اولین نکته در متد مارکس است. براى مثال او وقتى کاال را بررسى میکند به مقوله ارزش میرسد 
و نشان میدهد که ارزشى که به مقوله کاال آویزان شده است و ما ظاهرا آن را نمیبینیم، یک واقعیت مادى است. یا در مورد گرایش 
نزولى نرخ سود به مارکس هم این برچسب را میزنند که این حکم از فرضیات خود اوست و میگویند که در جهان واقعى سود 
تنزل نکرده است و قیمتها هم باال رفته اند و بنابراین گرایشى که خود را نشان ندهد، واقعى نیست. میخواهم بگویم متد و روشى 
در تحقیق و بررسى مارکس را به اینجا میرساند که از پس ظواهر قابل مشاهده پدیده ها و مقوالت به مقوالت دیگرى میرسد که 
ظاهرا وجود ندارند. بنابراین درك و تشخیص این متد مارکس که چگونه از بررسى مقوله مشخص A به مقوله B که ظاهرا وجود 
خارجى ندارد میرسد، مهم است. این متد را خود مارکس متد تجرید و انتزاع کردن از مشخصاتى براى رفتن به پشت آن پدیده 
مینامد. هر مقوله مشخص مثل قیمت، حاصل و محل تالقى هزاران مؤلّفه است که در یک نقطه معین به آن مقوله شکل معیّن 
میدهد. انسان هم همینطور است، اما هر انسان معیّنى تمام مقوله انسان را تعریف نمیکند، چگونه میتوان مقوله انسان را وقتى که 
هر انسان مشخصى با اسم و رسم معین قابل رؤیت است را تعریف کرد؟ آیا میتوانیم قیافه نفر بعدى را مجسم کنیم؟ اینجاست که 
انتزاع از یک پدیده مشخص براى رفتن به خصائل عام ترى از این پدیده، جایگاه پیدا میکند. در نتیجه براى مثال وقتى میخواهیم 
از انسان معیّنى به اسم جواد به تعریف عام انسان برسیم باید از مشخصات ویژه جواد، از قد و وزن و محل تولد و محل سکونت 
و سلیقه هاى فردى و غیره صرفنظر کنیم، انتزاع کنیم. به همین منظور براى تعریف عام از انسان از یک سرى حقایق مربوط به یک 
انسان معین صرفنظر میکنید، کنار میگذارید و پشت این ظواهر میروید. مارکس از کاال به مقوالت دیگرى میرسد، سؤال این است 
که آیا این انتزاع ها، این تجریدها و این ابستراکشن ها (abstraction) واقعى اند یا نه؟ ممکن است بگویند این همه انسانهاى 
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مشخص مخلوق خداوندند، این هم یک انتزاع است، یا این که همه انسانها فالن رنگى هستند، این هم انتزاع است. این تعابیر هم 
میتوانند یک تجرید باشند، سؤال این است که تجرید واقعى چیست؟ به این معنى بحث واقعى تر در مورد تجرید، یعنى اینکه یک 
پدیده مشخص را ترك میکنید و دورتر از آن قرار میگیرید تا در پشت آن قانونمندیهاى واقعى اش را بشناسید، خود یک مسأله 
مهم است. کاپیتال در واقع کاربست این است که چه متدى براى این تجرید واقعى به کار برده میشود. و در جواب به سعید گفتم 

که اتفاقا مارکس َرَوندى را که دنبال میکند، یک روند دیالکتیکى است. 

برگردم به کتاب کاپیتال. مارکس با کاال شروع میکند، جمله اول جلد اول کاپیتال این است: 
”ثروت در جوامعى که در آنها شیوه تولید سرمایه دارى مستقر شده است، خود را به صورت یک انباشت وسیع از 
کاالها نشان میدهد که واحد این پدیده یک کاالى معین است، بنابراین تحقیق ما باید از مطالعه و بررسى یک کاالى 

معین شروع شود". 
مارکس از یک مشاهده شروع میکند و واحد جامعه سرمایه دارى را کاال میبیند و آنرا بررسى میکند. براى مارکس اینطورى نیست 
که با بررسى کاال، او خواسته است بحثش فهمیده شود، همانطور که بررسى یک سلول در یک ارگانیسم زنده ممکن است چیزى 
در مورد مجموع سلولهائى که ارگانیسم را میسازند به شما نگوید. بررسى کاال براى مارکس هم چنین است او نخواسته است 
بگوید براى درك بحث او از بررسى کاال باید شروع کرد. مارکس نحوه ارائه بحثش را با بررسى کاال طرح کرده است، روش و 
متد اوست در تحلیل و نقد مناسبات سرمایه دارى و تولید کاالئى گسترش یافته. خود مارکس در همین کتاب میگوید شناخت 
و بررسى یک پدیده با متد عرضه آن شناخت، تفاوت دارد، متد تحقیق در باره آن پدیده با پیدایش تاریخى همان پدیده تفاوت 
دارد. شما براى بررسى کاال نمیتوانید از جائى شروع کنید که کاالئى در میان نبود و تاریخ را دنبال کنید و بعد بگوئید آنرا فهمیدم. 
مارکس میگوید پیدایش تاریخى یک پدیده با دوره اى که من با محصول نهائى روبرو هستم، متفاوت است. و بنابراین باید انتزاع 
کنم و این پدیده مشخص را کنار بگذارم تا بدانم که جوهر آن و اساس آن چیست. اگر تاریخا این پدیده کاال را دنبال کنم به 
جائى نمیرسم. از طرف دیگر از این جمله مارکس در جلد اول کاپیتال که نقل کردم، به این خاطر نیست که خود او سرمایه دارى 
را شناخته است. مارکس وقتى کتاب کاپیتال را مینوشته است، قبل از آن تئورى ارزش اضافى ریکاردو را خوانده بود و میدانست 
چه میگوید، تمام بشریت زمان مارکس گفته اند که ارزش محصول کار است، تئورى ارزش بر حسب کار را مارکس اختراع نکرده 
است، میدانسته است و در باره آن خوانده بود. او کاال را به عنوان یک دریچه انتخاب میکند تا خواننده را از آن دریچه سریعتر 
و مؤثرتر با مفاهیم پایه اى تر در مورد سرمایه دارى آشنا کند. به یک معنى از میان تمامى داده هاى سرمایه دارى، مارکس از دریچه 
کاال وارد میشود. خواسته است جوهر سرمایه را نشان دهد، از ساده ترین مشاهده، از کوچکترین و وسیعترین مشاهده یعنى کاال 
تصمیم میگیرد که خواننده را وارد ماهیت و جوهر جامعه سرمایه دارى و تولید سرمایه دارى کند. در "اسطوره بورژوازى ملى 
مترقى" این مسأله را براى چپ آن دوران ما به نوع دیگرى توضیح دادیم. من از پروسه کار شروع کرده ام که در کتاب کاپیتال در 
بخش شش و هفت به آن پرداخته شده است. من در کتاب اسطوره از اینجا شروع کردم که در جامعه سرمایه دارى چگونگى تولید 
محصول و توزیع تعیین کننده شیوه تولید است. یا تولید میتوانست تولید طبیعى باشد یا اینکه شیوه تولید محصول از طریق خرید 
و فروش نیروى کار در بازار جریان مییابد. مارکس هم میتوانست از همینجا شروع کند. اما مارکس از بررسى یک پدیده و با پیش 
فرضهاى کامال بدون پیشینه شروع میکند، برخالف ما که با مقوالتى مثل ارزش و ارزش مصرف و غیره آشنا شده بودیم. بنابراین 
مارکس وقتى اولین مشاهده عمومى جامعه سرمایه دارى را میبیند آنها را در شکل کاال میبیند، هر چه که بشریت دارد شکل کاال به 
خود گرفته است، در نتیجه میآید این کاال را زیر ذره بین قرار میدهد تا ببیند چیست؟ ممکن بود مارکس اینطورى فکر کند که با 
بررسى کاال به جائى نمیرسد، اما او تئورى ارزش را در دوره خود و از زبان اقتصاددانان سیاسى خوانده است، بنابراین میخواهد 
با بررسى کاال جوهر واقعى آنرا بشکافد. و کاپیتال از این نظر جالب است که اول با شخصیتهاى سرمایه دارى آشنایتان میکند و از 
طریق دیالوگ با این شخصیت یعنى کاال با بقیه شخصیتهاى آن آشنا میشوید. مارکس از طریق شناخت کاال، پرسوناژهاى مهمتر 
جامعه کاپیتالیستى را با شما آشنا میکند. و در مورد تک تک آن پرسوناژها اظهار نظر میکند و رابطه تک تک آنها را میشکافد. و 

بحث امروز ما در این مورد است. 

ارزش مصرف، ارزش مبادله
گفتم که مارکس از کاال شروع میکند و میپرسد کاال چیست؟ او بین کاال و محصول و شیئ تفاوت قایل میشود. هر شیئى کاال 
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نبوده است، االن هم نیست. هوا در شرایط فعلى و یا زمین اربابى در چند سال پیش کاال نبودند. مارکس میگوید کاال باید چند 
خاصیت داشته باشد. یعنى هم به درد یک کارى میخورد، یعنى ارزش مصرف دارد و هم ارزش مبادله دارد. یعنى چیزى که 
خاصیت مبادله کردن دارد و میتوان در رابطه بده و بستانى قرار بگیرد، آن کاالست. شما اگر زمین را در دوره اربابى و فئودالى در 
نظر بگیرید اینطورى نیست که میتوانید آنرا مثال در مقابل کامپیوتر مبادله کنید، پرنس ویلز و یا فالن صاحب قلعه با همه آدمهاى 
فقیر و وابسته به زمین و مزرعه با آن تداعى میشوند. کاال آن چیزى است که ارزش مبادله دارد و میشود آنرا گرفت و داد. بین 
ارزش مصرف (use value) و ارزش مبادله (change value) تفاوت وجود دارد، ارزش مصرف خاصیت یک چیز است و 
ارزش مبادله توانائى آن براى مبادله با چیز دیگرى است. فرض کنید از زیر زمین منزلتان یک قلیان را پیدا میکنید و میخواهید 
آنرا دور بیاندازید، اگر همسایه شما بگوید نه نه این کار را نکن میارزد، او دارد در مورد ارزش مبادله آن در قدیم حرف میزند 
و اگر هم بگوید به درد میخورد منظورش ارزش مصرف آنست. اگر چیزى را نگه داشته اید براى اینکه بدرد میخورد، این ارزش 
مصرفش براى شما مهم است و اگر آنرا نگهداشته اى که میارزد، در این صورت به خود قلیان و ارزش مصرف آن کارى ندارى 
و ارزش مبادله آن برایتان مهم است و بنابراین این یک کاالست چون ارزش مبادله دارد. این دو خاصیت اولین دو شخصیتهائى 
هستند که مارکس در کاال مطرح میکند. جالب این است که مارکس میگوید شما نمیتوانید یک کاال را هم مصرف کنید و هم مبادله 
کنید، یا آنرا مصرف میکنید، یا مبادله، هر دو با هم نمیشود! نمیتوان در آن واحد یک چیز را داد و هم آن را داشت و نگهداشت. 
و جالب این است که در میان تمامى کاالها ما به کاالئى میرسیم که وقتى داریم آنرا مصرف میکنیم، داریم آنرا هم مبادله میکنیم. 
و سنتز این دو خصوصیت ارزش مصرف و ارزش مبادله است که این کاالى معین را چنان خاصیتى میدهد که وقتى آنرا مصرف 
میکنید، میتوانید مبادله کنید. ولى در مورد تمامى بقیه کاالها این دو خاصیت، مانعۀالجمع اند. اما این دو ویژگى شرط الزم یکدیگر 
هستند نمیشود کاالئى ارزش مصرف نداشته باشد ولى آنرا مبادله کرد. به درد هیچ کسى نخورد، ولى مبادله بشود، نمیشود !بعد 
میرسیم به اینکه مارکس بعدا چگونه این وجوه را باز میکند. در هر حال کاال باید داراى دو خاصیت ارزش مصرف و ارزش مبادله 
باشد. در جامعه سرمایه دارى محصوالت هر دو این خصوصیات را دارند اما در جامعه فئودالى ما فقط ارزش مصرف را داریم. در 
حاشیه جامعه فئودالى مازاد محصول مبادله میشود، اما کِشت گندم با قصد مبادله صورت نمیگیرد. اگر کسى توتون کارى میکند 
که محصول را بعدا بفروش برساند و براى مصرف خود و یا محلى نیست. این دیگر کاال براى مبادله است که جامعه سرمایه دارى 
تمامیت کارکردش همین است. اگر شما محصولى را مصرف میکنید، حتما از کس دیگرى خریده اید، حاصل کارخانگى و یا کار 

خودت نیست، و این اولین دو پدیده اى است که ما در کاپیتال با آنها روبرو هستیم. 

خواص فیزیکى و خواص ارزشى کاال
ارزش مصرف یک چیز از کجا میآید؟ چرا یک چیزى به درد میخورد؟ 

وقتى نگاه میکنید میبینید که ارزش مصرف یک چیز، خاصیتى است که در شکل فیزیکى آن نشان داده میشود، میشود آن را خورد، 
داروئى است، صندلى اى است که میشود پاى پیانو روى آن نشست، ابزارى است که با آن میشود کارى کرد و... میتوان بررسى کرد 
که این یا آن شیئ به خاطر این که فالن مواد شیمیائى را در خود دارد به درد این یا آن کار میخورد و یا چون از این یا آن مواد 
ساخته شده است، و یا فالن مکانیسم را در آن تعبیه کرده اند، نیازهاى معینى را ارضا میکند. ارزش مصرف بنابراین یعنى داشتن 

صفاتى که نیازهائى را برآورده کند. 

اما ارزش مبادله چیست؟ 
اگر ارزش مصرف را میتوان از روى ظواهر فیزیکى اشیاء تشخیص داد، ارزش مبادله را چگونه میشود شناخت؟ آیا میتوان نگاه 
کرد و سنجید که ارزش مبادله اشیاء چقدر است؟ ممکن است بگویند از روى اینکه کس دیگرى طالب آن است میتوان گفت 
ارزش مبادله دارد، اما آن شخص آن را به خاطرارزش مصرف آن میخواهد، پس ارزش مبادله تا زمانى که کسى طالب آن نیست، 
کجاست؟ این سؤالى است که ما را میبرد به طرف مقوله اى به اسم ارزش. ارزش مصرف فقط وقتى متحقق میشود که پدیده 
مصرف بشود، و در حین مصرف عملى میشود. شیئى که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته باشد، ارزش مصرفش متحقق نمیشود. 
ارزش مبادله از طرف دیگر، هیچ چیزى راجع به وضعیت فیزیکى شیئ نمیگوید، عدد است، شما در ازاء مثال سه واحد، دو واحد 
از شیئ دیگرى را میگیرید. بنظر میرسد آن نسبتى که حاضر میشوند شیئ شما را با شیئ دیگرى مبادله کنند، ارزش مبادله آن است. 
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و بنظر میرسد این توازن تصادفى است، یعنى ظاهرا معلوم نیست چرا سه واحد از این شیئ در مقابل دو واحد از شیئى دیگر قرار 
میگیرد. بنابراین ارزش مبادله در وهله اول به نظر میرسد یک عدد است و حتى تصادفى هم هست. این پدیده که مثال 5 کیلو 
گیالس در بازار با یک گوسفند مبادله میشود از کجا آمده است؟ و ظاهرا باز شما وقتى لیست نسبتهاى مبادله را ردیف میکنید 
به همین نتیجه اى میرسید که اقتصاد امروز رسیده است، یعنى این که چه اندازه آدمها طالب یک شیئ هستند، ارزش مبادله آنرا 
تعیین میکند، مسأله اى که با فرمول عرضه و تقاضا در بازار بیان میشود و گویا توضیح دهنده ارزش مبادله کاالهاست. قیمت در 
بازار تعیین میشود، اما مارکس ارزش را توضیح میدهد تا بگوید چرا قیمتها و نوسان آنها به این شکلند. اما سؤال این است که آیا 
این ارزش مبادله از بیرون به پدیده الصاق میشود؟ چرا در هر دوره معین و در جامعه سرمایه دارى باألخره تعداد معینى از کاالها 
به نسبت معینى با هم مبادله میشوند؟ چرا براى مثال کتاب میتواند با میوه و احشام و هر کاالى دیگر به نسبت معینى مبادله شود؟ 
مارکس میگوید باید یک جوهر مشترکى در همه این کاالها موجود باشد که آنها را در رابطه مبادله قرار میدهد. چگونه است که دو 
کاال با ارزش مصرفهاى متفاوت در یک نسبت معینى معادل یکدیگر قرار میگیرند، مثال سیب با کتاب؟ اگر دو پدیده مختلف را با 
هم مساوى قرار میدهید این تساوى را چگونه برقرار میکنید و یا از کجا برقرار میشود؟ مارکس میگوید یک پدیده ثالثى در هر دو 
کاالى مبادله شده وجود دارد، این پدیده سوم چیست؟ این پدید مشترك که در سوخت و غذا و وسائل مکانیکى و دارو و کتاب 
هست چه هست که هر اندازه هم به شیئیت آن کاالها نگاه میکنى آنرا پیدا نمیکنید؟ میبینیم که هیچ خصوصیت فیزیکى مشترك 
مثال بین کتاب و معلم گیتار و میوه و برده و صندلى نیست، اما همه اینها با همدیگر مبادله میشوند. این وجه مشترك بنابراین 
نمیتواند از خصلت فیزیکى کاالها ناشى شده باشد. برعکِس ارزش مصرف که از خصلت فیزیکى کاالها سرچشمه میگیرد، ارزش 
مبادله باید از جاى دیگرى سرچشمه بگیرد. مارکس میگوید وقتى مشخصات فیزیکى این پدیده ها را کنار بگذاریم، آنچه که میماند 
این است که همه آنها محصوالت دست آدم هستند. میوه درختان و یا مثال نمک را اگر در نظر بگیرید، در ابتدا محصول طبیعتند 
ولى میوه و یا نمکى که به بازار آورده میشوند در نتیجه کار بشر مورد مبادله قرار میگیرند. آیا اگر پدیده اى ناشى از تالش نباشد، 
حاوى ارزش مبادله است؟ االن هوا این حالت را دارد، به نظر من نه! چرا که هر کسى وقتى حاضر است وارد مبادله شود که براى 
آن چیزى که میخواهد بدست بیاورد زحمتى کشیده شده باشد و کارى انجام شده باشد. ممکن است که یک چیزى کمیاب باشد 

وحّى وحاضر هم وجود داشته باشد، آنوقت آدمها براى بیشتر کردن آن سعى میکنند تالش کنند و روى آن کار کنند. 

کار مشخص، کار ُمَجّرد، کار اجتماعا الزم
تا این سطح بحث هنوز باید مسأله را بیشتر بشکافیم، یعنى اگر ارزش مبادله مقوله اى است که به کار انسان ربط دارد، و ارزش 
آنها بخاطر این است که محصول کار بشرند، آنوقت تازه سؤال این است که بین کارهاى مشخص مثل نجارى یا طبابت و عمل 
جراحى و یا یک کشف علمى که طرف فقط زحمت کشیده و داروى یک بیمارى را کشف کرده است، چگونه مقایسه میکنید؟ 
چگونه کار ماشین سازى را با کار مثال نجارى یا هر کار دیگرى معادل قرار میدهیم؟ میتوان فهمید که هر کاالى مشخص محصول 
فعالیتهاى مشخص و نتیجه کار انسان است، ولى هنوز نمیتوان توضیح داد که براى مثال چرا دو ساعت کار نجارى معادل نیم 
ساعت کار دیگرى است؟ تا اینجا هنوز بنظر میرسد که ارزش مبادله از یک شکل فیزیکى به شکل فیزیکى دیگرى تغییر یافته 
است، چرا دو ساعت یک کار معیّن با یک ساعت کار معین دیگرى در مبادله کاالها معادل قرار میگیرند؟ یک جسمیت حاال در 
شکل کار نجارى با جسمیت دیگرى مثال خوانندگى یا مکانیکى قرار گرفته است. در مرحله دیگرى باید یک الیه دیگر وارد 
تجرید بشویم تا بتوانیم محتواى ارزش مبادله را بشکافیم، در مرحله اول از جسمیت شیئ انتزاع کردیم و حال باید از خصلت 
مشخص جسمیت کار تجرید کنیم. بنابراین باید از کارى حرف بزنیم که کار مشخص آوازخوانى، طبابت، نجارى و مکانیکى و 
رانندگى و غیره نیست. و اینجاست که مارکس از اقتصاددانان قبل از خود، از آدام اسمیت و ریکاردو و دیگران فاصله میگیرد و 
از کار مجرد صحبت میکند. نفس اینکه انسان روى موضوع کارى کار کرده است، این مبناى ارزش آن محصوالت است، مستقل 
از این که آن کارها به طور مشخص بافندگى یا رانندگى یا طبابت بوده باشند. و آنوقت است که میرسیم به معیار سنجش ارزش 
کاالها و اینکه این کاالها از نظر زمانى چقدر طول کشیدند تا تولید شدند. این است که ما با کار مجرد انسانى به عنوان معیار 
ارزش میرسیم و از همه جوانب مشخص کار انسانى تجرید کرده و به کار مجرد، کار به طور کلى، به عنوان مبناى ارزش و ارزش 
مبادله کاالها رسیده ایم. از اینجا میرسیم به سؤال بعدى: پس هر اندازه من براى تولید یک جنس بیشتر آن را طول بدهم، ارزش آن 
بیشتر میشود؟ اگر مبنا کار مجرد است، باید به تمام معنى از همه این اَشکال خاص کار تجرید کرده باشد. یعنى اگر من براى مثال 
کار مکانیکى ماشین را 5 ساعت طول بدهم، آنچه که معیار کار مجرد است، کار اجتماعا الزم است یعنى در جامعه با یک سطح 
معین تکنیک و پیشرفت، آن کار معین مکانیکى به جاى 5 ساعت کسى که کارش را طول داده است، 2 ساعت کار نیاز دارد. آیا 
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کار کسى که ماهر نیست با کار کس دیگرى که رفته است شش سال درس خوانده است و تکنیک جدیدى را یا گرفته است، از 
نظر زمانى با هم برابرند؟ یعنى به این ترتیب 5 ساعت کار یک غیر ماهر با 5 ساعت کار یک ماهر برابر است؟ مهارت و آموزش 
در کمیّت ساعات کار ضرب میشوند و همه این فاکتورها را وقتى در نظر بگیریم، به اینجا میرسیم که اجتماع با تکنیکش مجموعا 
چه اندازه صرف تولید این کاالها کرده است و هر کاال چه اندازه از این کار کل اجتماعى را نمایندگى میکند. در نتیجه هر کارى 
تبدیل میشود به نماینده کل کار اجتماعى که در آن کار مشخص صرف شده است. هر کارى ظرفى است براى اینکه چه مقدارى 
از آن کار مجرد و اجتماعا الزم را نمایندگى میکند. اگر در شاخه اى روى یک کاالى معیّن کار بیشترى از آنچه که اجتماعا الزم 
بوده است انجام شده است، آن مقدار کار اضافى، بى مصرف و بى ارزش و اضافى انجام شده است. به جاى اینکه از خود کاال و 
جنبه مشخص کار وارد ارزش و ارزش مبادله شویم، اجتماع و تکنولوژى و سطح پیشرفت جامعه، تقسیم کار، مهارت و تعاون 
و غیره وارد معادله میشوند. کار تبدیل میشود به یک مقوله اجتماعى، و در ارتباط با مرحله پیشرفت جامعه آنروز و وضعیت 
تکنولوژى قرار میگیرد. براى مثال در تولید ماشین، کل کارى که در سطح بین المللى براى تولید یک ماشین الزم است مبناى مبادله 
آن و ارزش آن با تولید کشاورزى است که آن هم در نتیجه کل کار اجتماعا الزم با توجه به سطح تکنیک و وسائل مکانیزه و غیره 
برآورد میشود. براى مارکس این کار اجتماعا الزم است که تئورى ارزشى کار را توضیح میدهد. یعنى تجرید از کار مشخص به 
کار مجرد و به کار اجتماعا الزم. اما این که ارزش حاصل کار است را قبل از مارکس هم اقتصاددانان کالسیک گفته بودند براى 
مثال فیزیوکراتها عقیده داشتند که فقط کار کشاورزى ارزش تولید میکند براى اینکه ذخیره هاى طبیعت را به بشر منتقل میکند. و 
میگفتند که صنعت متکى به معادن است که اساسا در طبیعت و در حیطه کار کشاورزى بوده است. مثالهاى عامیانه اى هم میزدند. 
براى مثال میگفتند شما بروید یک کیلو نخود بدهید به یک کشاورز و به یک آشپز که اولى آنها را میکارد و محصول بیشترى 
تحویل میدهد و دومى همان ارزش موجود را به غذا تبدیل میکند و چیزى به آن نمیافزاید. به هر حال خواستم توضیح بدهم که 
همه این نوع اقتصاددانان کالسیک، از کار مشخص منفک نشدند و در تحلیلهایشان خصلت اجتماعى و مجرد کار را نتوانستند 
تشخیص بدهند. در نتیجه کار مجرد اجتماعا الزم است که توضیح دهنده ارزش مبادله و معیار معادل قرار دادن کارهاى مشخص 
و متنوع است. اینکه بطور تصادفى کمیّت معینى از اشکال مشخص کار در برابر هم معادله میشوند، در واقع انعکاس برابرى کار 
مجرد و اجتماعا الزم و مستقل از شکل کارهاى مشخص است. بنابراین ما تاکنون با این مفاهیم آشنا شده ایم: ارزش مصرف، 
ارزش و ارزش مبادله که خود ارزش مبادله با ارزش متفاوت است. ارزش مبادله یک کمیّت، یک عدد است. ارزش به طور کلى 
آن جوهر و خمیر مشترکى است که مقدارهاى مختلف آن ارزش مبادله هاى مختلفى را ببار میآورد. مثل گرما و 73 درجه. که دومى 
یک عدد است ولى گرما عدد نیست بلکه پدیده مشترکى است که میتواند درجات مختلف به خود بگیرد. ارزش هر کاالئى هم 
معدل هم جنس و رسته خود را نمایندگى میکند. یک کتاب بطور مجزا اگر مثال صحاف آن مریض شده باشد و یا کارگران کمتر 
ماهرى روى آن کار کرده باشند همان مقدار از ارزش را نمایندگى میکنند که بطور متوسط در تولید کتاب براى آن جلد معیّن با 

آن حجم معین اجتماعا الزم بوده است. 

االن ما به وحدت یکى از این تضادها که آن هم نیروى کار است، میرسیم. اما بطور واقعى نمیتوان به کار هر فردى گفت کار 
مجرد. یعنى شما اگر از کسى که دارد کارى میکند بپرسید چکار میکنید، پاسخ نمیدهد که دارم کار مجرد اجتماعا الزم میکنم! 
کار همیشه شکل معیّنى دارد، مستقل از اینکه خود کار مجرد است، هر کارى شکل معینى به خود میگیرد، بیل و کلنگ زدن، آواز 
خواندن، رانندگى کردن و یا هر کار دیگر، اشکال مشخص کارند. در نتیجه آنچه که در پس هر کار مشخص وجود دارد در واقع 
همان کار مجرد است، کار مجرد شیئیت ندارد، نمیشود از آن عکس گرفت، اما مارکس در ادامه نشان میدهد که این کار مجرد را 
میشود به شکل جسمى و فیزیکى نشان داد. اگر پدیده اى بتواند مستقل از هر نوع مصرفى، ارزش خود را نشان بدهد، دارد کار 
مجرد را نشان میدهد. اگر پدیده اى مستقل از هر ارزش مصرفى، داراى ارزشى است، این نشان دهنده کار مجرد است. یعنى این 
درست است که خود کار مجرد شیئیت ندارد، اما آنقدر واقعى است که میتواند خود را و روح و جوهر خود را در چیز دیگرى 

در بیرون از خودش بیان کند و به این ترتیب کار مجرد شیئیت خود را بطور واقعى نشان میدهد. 

متد مارکس در انتزاع
در اینجا میخواهم به بحث متد مارکس در کاپیتال بپردازم. مارکس میگوید انتزاع و (abstraction) واقعى باید انتزاعى باشد 
از پدیده اى که واقعا هست. ما خیلى چیزها را حدس میزنیم و بعد میرویم آنها را پیدا میکنیم. اثبات خیلى از پدیده ها با دیدن و 
مشاهده آن نیست. براى مثال کسانى هستند که میگویند من تا خدا را نبینم باورش نمیکنم. اما گردش خون را که میبینید. مگر 



304

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

شما نیروى جاذبه را میبینید؟ فقط شواهدى از این پدیده را میبینید و بعد نیروى جاذبه را قبول میکنید که هست. چنین استداللى 
علیه مذهب بینهایت سست است، چون کس دیگرى میگوید من خورشید را میبینم، آنرا میپرستم. شما اگر شواهدى براى وجود 
یک پدیده را میبینى و دالئل دیگرى در رد و نفى آن ندارى، مجبور هستى آنر بپذیرى. ابسترکشن ها و تجریدهائى که مارکس طى 
میکند در یک سطح واقعى طى میشوند، دلبخواهى و اختیارى نیستند و از خود پدیده و سنتزهاى آن استنتاج میشوند. تضادها و راه 
حلهائى براى سنتز تضاد پدیده را میبیند و ارائه میدهد که کسى ممکن است این سنتزها و راه حلها را قبول نکند و راه حل خود 
را ارائه دهد. اما در هر حال این سنتز و انتزاع، از تضادهاى واقعى پدیده عینى است. اگر مارکس توانسته باشد شواهد درستى از 
این تز و آنتى تزى که مطرح کرده ارائه بدهد و قانع کند و این دوگانگى را توضیح بدهد -  و او سنتز درستى از این تز و آنتى 
تز ارائه داده است -  با مارکس به مرحله دیگرى میروید. این دوگانگى در واقعیت پدیده هست که مارکس را قادر کرده است در 
پدیده، سنتز خود را بگوید. میگویند یک ژن هائى هستند که رنگ پوست و قد و سن و قیافه را کنترل میکنند، بعد میروند آن ژنها 
را پیدا میکنند. در مورد اتم هم همینطور است، قبل از اینکه کسى بداند که هسته اتم چیست، میگوئید که باید یک چیزهائى در 
آنجا باشد. یا اکنون در نجوم و ستاره شناسى پدیده اى هست به اسم حفره هاى سیاه که دقیقا چون دیده نمیشوند، فهمیده اند هست 
و وجود دارد. میگویند نور که به این حفره میرسد، کج میشود، و اینکه این مجموعه سیاره هاى کهکشانى به چه آویزان شده اند، 
باید یک جاذبه قوى اینجا باشد. میفهمند که یک جرم وسیع و قوى که آنقدر فشرده است که حتى نور از آن فرار نمیکند، وجود 
دارد. یعنى جاذبه اش آنقدر قوى است که نور هم در آن دیده نمیشود و نور میرود توى آن. از روى این شواهد است که میگویند 
در آن نقطه با جرم جاذبه فوق العاده قوى یک نقطه تاریک و سیاه وجود دارد. از روى قوسى که نور طى میکند، از فضا که کج 

شده است و از مشاهده اجرام سماوى میفهمند که تحلیال باید یک حفره سیاه آنجا وجود داشته باشد. 

مارکس هم تجریدهاى خود را به همین صورت اثبات میکند که باید باشند، میگوید باید یک چیزى پشت این مشاهدات باشد که 
اسمش را هم گذاشته است. مارکس مدام از خاص به عام حرکت میکند، از کاال شروع میکند و الیه هاى آنرا مدام کنار میگذارد، 
قد و شکل و ظاهر و مشخصات ظاهرى اش را کنار میگذارد و میرود و میرود تا به کلى ترین شکل این پدیده میرسد. و بعد از 
عام دوباره به خاص برمیگردد و یکى یکى این پدیده ها را جلو روى خود قرار میدهد و حال که میداند چه مکانیسم و سنتزى را 
داشته اند، آنها را توضیح میدهد. شما قیمت را نگاه میکنید نمیدانید مکانیسم تعیین آن چگونه است، میروید توى بررسى ارزش، 
ارزش مبادله و کار اجتماعا الزم و کار مجرد، وقتى اینها را متوجه شدى و فهمیدى برمیگردى و قیمت و مکانیسم آنرا توضیح 
میدهى. مارکس در جلد سوم کاپیتال قیمت را توضیح میدهد و لیستى از اعدادى که قیمت حول آنها تعیین میشوند را ردیف میکند. 
مارکس در این جلد استدالل میکند که قیمتهاى تصادفى و تالقى عرضه و تقاضا حول خطى که او کشیده است، نوسان میکنند. 
معلوم است که قیمتها نوسان میکنند، اما نوسانها دلبخواهى نیستند و حول یک شاخص تغییر میکنند. هیچوقت اتفاق نیفتاده است 
که قیمت یک گوسفند از یک رآکتور بیشتر باشد، چرا؟ چون این شاخصها تعیین کننده قیمتها هستند! و رآکتور محصول یک 
پروسه پیچیده تر کار است و گوسفند هر چقدر دیر به بازار بیاید و یا زمان پروار آن طول بکشد باز شاخصهاى عام ترى قیمت 
آن را تعیین میکنند. این بازگشت عام به خاص که در پروسه قبلى خاص به عام از تمام ویژگیهاى مشخص پدیده صرفنظر شد 
و کنار گذاشته شدند تا حکمت آنها تشخیص داده شوند، یک متد مارکس در کاپیتال است. فرم براى مارکس مهم است، او فرم 
قیمت، فرم بهره، فرم سود، فرم اجاره را باید توضیح بدهد. نفس این که این اشکال ناشى از استثمار سرمایه دارى و طبقات استثمار 
کننده اند، ما را به فهم مسأله نزدیک نمیکند، براى مارکس مهم است که توضیح بدهد چرا این استثمار در فرم سود، بهره، اجاره و 
قیمت و غیره پیش میرود. همه این اشکال را همراه با بحران و اشکال مبادله باید توضیح بدهد. اما همانطور که گفتم مارکس از 
دریچه اى وارد میشود که عبور از خاص به عام است و در آن شکل و پوسته را کنار میگذارد تا توضیح بدهد که ارزش و ارزش 
مبادله و کار مجرد و کار اجتماعا الزم و ارزش مبادله و غیره چگونه در پشت این اشکال خاص هستند و بعد از این نتایج عام که 

اختیارى و دلبخواهى نیستند دوباره برمیگردد و یکى یکى آن اشکال خاص را توضیح میدهد. 

شکل نسبى ارزش، شکل معادل ارزش، پول
اما تا اینجا ما هنوز همه پرسوناژهاى تولید سرمایه دارى را معرفى نکرده ایم. تاکنون بحث کاال و تناقضات آن را بحث کردیم تا 
به مقوله ارزش و کار اجتماعا الزم و کار مجرد رسیدیم. در اینجا ما در یک قدمى کشف پول قرار میگیریم که بعدها مؤلفه هاى 
شکل گیرى سرمایه را تعیین میکنند. فکر نمیکنم الاقل طى بیست سال اخیر کسى کاال را با کاال مبادله کرده است، یا پایاپاى این 
کار را کرده باشد. پول مقوله اى است که وارد مناسبات مبادله شده است. بنابراین باید فهمید که پول چى هست. و مارکس را 
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دنبال میکنیم ببینیم او که رفت از پشت مبادله، کار را و آن مقوالتى را که تاکنون گفتم توضیح داده است، میتواند برگردد و پول 
را هم توضیح بدهد؟ وقتى شما دارید براى مثال یک کتاب را با یک کیلو سیب مبادله میکنید، براى شما ارزش مصرف سیب، 
ارزش مبادله کتاب است. یعنى کتاب براى شما که میخواهید با یک کیلو سیب مبادله کنید ارزش مبادله خود را در یک کیلو سیب 
که براى شما ارزش مصرف است، بیان میکند. دو طرف این معادله یکسان نیستند، شما اگر مسأله را از سوى دیگر نگاه کنید، 
آنوقت یک کیلو سیب ارزش خود را در ارزش مصرف یک کتاب بیان کرده است. در نتیجه یکى از این فرمها، فرم نسبى است و 
آن دیگرى فرم معادل است. آن کاالئى که ارزش را برحسب آن بیان کرده اند، فرم معادل است. در این معادله مورد مثال ما ارزش 
مصرف کتاب مهم نیست، ارزش مبادله آن مهم است که خود را در یک کیلو سیب بیان میکند. آن چیزى را که میگیریم فرم معادل 
و آن چیزى را که میدهیم فرم نسبى است. اگر شما تاریخا به این فرم معادل نگاه کنید میبینید که در مراحل اولیه مبادله کاالها، 
اشکال و فرمهاى معادل زیاد و تصادفى بوده اند. اما به تدریج یک کاال قیافه معادل عمومى ترى را به خود میگیرد و همه میگویند 
که کاالهاى خود و یا ارزش مصرفهاى خود را با آن مبادله میکنند. مارکس میگوید یک زمانى شاخص پول، برده بوده است، 
یعنى این یا آن محصول چند برده ارزش داشته است. و زمانى نمک معیار ارزش و معادل قرار گرفته بود. مردم آن اندازه به نمک 
احتیاج نداشتند اما میخواستند به عنوان معیارى براى سنجش ارزش مصرفهاى خود آنرا مبنا بگیرند. اما به تدریج ارزش مصرف 
کاالى معادل نیز از معادله خارج میشود، یعنى اگر سیب و نمک ارزش مصرف هم داشتند، اما براى کسى که میخواست دوباره 
آنها را مبادله کند دیگر خود ارزش مصرف ویژه ارزش معادل از معادله حذف میشود. یعنى آن ارزش معادل ها تبدیل میشوند به 
ارزش معادل جهانشمول. ارزش مصرف ها جاى خودشان باقى میمانند. کاالها به صورت ارزش نسبى طرف معادله باقى میمانند، 
و کاالهاى دیگرى به تدریج نقش معادلهاى جهانشمول و عام را بازى میکنند. چرا چنین است؟ به این دلیل وقتى کسى با کاالى 
خود به بازار میرود نمیداند که کسان دیگرى آن کاالى مورد نیاز او را دارند و در عین حال به کاالى او هم احتیاج دارند. و در 
نتیجه به راحتى نمیتوان کاالها را مبادله کنیم و برگردیم خانه. ممکن است حتى آن کاالئى که مورد نیاز طرفى از این مبادله است، 
هنوز به بازار نیامده باشد، هنوز فصل آن نباشد. شما یک کاالئى دارید که میخواهید االن بفروشید، اما کاالئى را که میخواهید، بهار 
سبز میشود و برداشت میشود. وقتى مبادله مداوم زیاد میشود، باید معادلى پیدا شود که همین االن بشود کاالى موجود را با آن 
عوض کرد که بعدا با یک کاالى دیگرى مبادله شود. این معادل عام تاریخا شکل میگیرد، که از ابتدا خود یکى از کاالهاى دیگر 

بوده است. مردم طال را مبنا قرار دادند که در اول براى پر کردن دندانها هم از آن استفاده کنند. 

مشخصات کاالئى که قرار است شکل معادل جهانشمول را بخود بگیرد، تا حدودى قابل پیش بینى است. اوال باید قابل تقسیم 
باشد، یعنى بتوان از نصف و ثلث و ربع آن حرف زد. براى مثال نمیتوان اسب را مبناى معادل عام گرفت، چون اگر کاالئى نصف 
یا یک چهارم اسب ارزش داشته باشد، نمیتوان اسب را دو تکه و یا چهار تکه کرد و باز گفت که اسب است، این عملى نیست. 
باید این معادل جهانشمول کاالئى باشد که یک نسبت و یک جز آن از یک جنس باشد، قابل تفکیک و تقسیم باشد. در نتیجه 
میرسیم به ماتریالهاى خاصى؛ نمک در اوائل و فلزات قیمتى مثل طال و نقره در مراحل بعدى. ثانیا این ارزش معادل باید خودش 
ارزش داشته باشد، نمیشود مثال کامیون را با کاه معادل قرار بدهید. این ارزش معادل خود باید کار زیادى را برده باشد که بشود 
با مقادیر کمى از آن مبادله کرد و ارزشهاى زیادى را با آن سنجید و بشود توى جیبت بگذارى. تاریخا فلزات گرانبها این نقش را 
بعهده میگیرند و به تدریج به این سمت سوق پیدا میکنند که به معادل جهانشمول ارزش کاالها تبدیل بشوند. این معادل عام باید 
در طول زمان خراب نشود، قابل تقسیم باشد و غیره. مارکس میگوید یک کاالئى مدام از نظر تاریخى این خاصیت را پیدا میکند. 
اما هر چه که این معادل جهانشمول وسیعتر میشود و به مبناى معیار و سنجش ارزش کاالها تبدیل میشود، به تدریج ارزش مصرف 
خود آن هم از بین میرود. شما ممکن است آن چند مثقال طال را براى روکش دندانهایتان احتیاج داشته باشید، اما شمشهاى طال در 
انبارتان دیگر خاصیت ارزش مصرف براى شما ندارند. بنابراین ارزش مصرف خود آن شیئى که دارد به معادل جهانشمول ارزش 
تبدیل میشود، بى اهمیت میشود. در واقع اولین سنتز دیالکتیکى که از آن بحث کردیم وارد میشود. یک شیئى پیدا میشود که اتفاقا 
ارزش مصرف آن، مبادله اش است. یعنى اگر مبادله اش کنى، آنرا مصرف کرده اى... و این پول است. یعنى براى اینکه آنرا مصرف 
کنى باید بگذارى برود، یعنى مبادله اش کنى. و اینجاست که آن تضادى که دو وجه آن مانعۀ الجمع بودند در جهان بیرون سنتز پیدا 
میکنند. یعنى ارزش مصرف و ارزش مبادله در مورد پول سنتز میشوند. یعنى َسمبل کار مجرد اجتماعا الزم در یک ارزش مصرف 
معیّن بیان میشود، و بدون هیچ واسطه اى در پول تظاهر پیدا میکند. شما میتوانید با بدست آوردن پول بخشى از کار مجرد اجتماعا 

الزم را بدست بیاورید. چند نکته در اینجا به نظرم مهّمند: 

اول اینکه ارزش مصرف و ارزش مبادله به هم میرسند. یک کاالئى خاصیت کاالئى خود را از دست میدهد و تبدیل به پول میشود 
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و ارزش مبادله اش همان ارزش مصرفش است. فلز طال را حتما در بخشهائى از صنعت به کار میبرند، ولى طال به عنوان پول، در 
ظرفیت معادل ارزشى مورد استفاده است. این اولین سنتز است. 

سنتز دوم این است که تعیّن یک پدیده در جهان آبستره، میتواند فیزیکى باشد. کار اجتماعا الزمى که هیچ شکلى نداشت، خود را 
در یک فلز پیدا میکند و وجود خود را در یک فلز به من و شما اثبات میکند. 

مارکس اقتصاددانان و اکونومیستهائى را که سعى میکردند از بّراق بودن و قشنگ بودن و زیبا بودن طال نتیجه بگیرند که طال چقدر 
ارزش دارد مسخره میکرد. مارکس میگوید علت اینکه طال این اندازه ارزش دارد، اینها نیستند. طال یا نقره به خاطر درخشش و 
تأللو نیست که ارزش دارند، به این خاطر است که جامعه قبول کرده است که این اشیاء را معادل ارزش تعریف کنند. وقتى جامعه 
قبول کرد که طال معیار سنجش ارزش است، دیگر هیچ تک نفرى نمیتواند زیر آن بزند. حتى اگر حاکمى بیاید و بگوید که من طال 
را بعنوان معادل ارزش قبول ندارم، وقتى جامعه قبول کرده باشد، آنرا نگهمیدارند تا آن حاکم مثال بعد از 61 سال بمیرد! اگر جامعه 
پذیرفته باشد که طال چنین خاصیتى را به خود گرفته است، دیگر طالست! در نتیجه عمرش بیشتر از هر حکومتى است، بیشتر از 
هر سیاست و هر طبقه اى است. براى اینکه جامعه از آن حالت نامتعیّن به جائى رسیده است که میگوید این پول است و میتوان 
هر چیزى را با آن خرید و فروش کرد. یک نفر نمیتواند این محصول جامعه را لغو کند. همین االن هم که حتى پول کاغذى هم 
دارد ور میافتد و پول از طریق کارتهاى اعتبارى و از پشت کامپیوتر به شکل فایل خود را نشان میدهد، طال بعنوان پشتوانه با تمام 
قدرتش هست. اگر مردم یک روزى متوجه بشوند که پولهاى ما بى پشتوانه است و طال در پشت آنها نیست، جامعه بهم میریزد. به 
هر حال خواستم توضیح داده باشم که منشا و محل پیدایش پول، از همان دو مقوله ارزش مصرف و ارزش مبادله که کاالها دارند، 
سرچشمه میگیرد، مارکس هم از بررسى کاال وارد شد که در جریان بررسى به چند مقوله جالب توجه رسید، به پول رسید که 

تناقض ارزش مصرف و ارزش مبادله را پاسخ میداد و به کار رسید که تناقض کار مشخص و کار عام را در خودش حل کرد. 

روبرو شدن کارگر و پول، مقوله سرمایه
کارگر و نیروى کار از یک طرف و پول از طرف دیگر در خالل 50 تا 60 صفحه اول کتاب کاپیتال، بعنوان پرسوناژهاى تولید 
سرمایه دارى وارد صحنه میشوند. این دو شخصیت، یعنى پول و کار را، براى توضیح سرمایه، ما احتیاج داریم. و اینجا میرسیم 
به مقوله سرمایه. تا اینجا مارکس به ما میگوید که باید منشا ارزش را پیدا کنیم و کمک کرده است تا دو مقوله کلیدى، نیروى 
کار مجرد بشر و پول به عنوان شکل متعیّن ارزش آن، را پیدا کنیم. مارکس تا اینجا وارد بحث ارزش اضافه نشده است. پول از 
نظر مارکس دو کارکرد دارد: یکى اینکه معیار ارزش کاالهاست و دیگر اینکه وسیله مبادله کاالهاست. اگر به هر دلیلى پول در 
دسترس مردم نباشد، اسکناس به اندازه کافى چاپ نشود و یا کسانى پولها را ذخیره و انبار کنند، آنوقت چیزى در جامعه رد و 
بدل نمیشود. و مارکس بر این نکته تأکید دارد که همین شکافها و تناقضاتى که براى مثال بین پول و کاال بوجود میآید، چگونه 
خود مبناى شکافهاى دیگر و بحرانهاى سرمایه دارى میشوند. مثال اگر پولها را انبار کنند. دولت اسکناس چاپ میکند و در نتیجه 
پولهاى احتکار شده به بازار سرازیر میشوند و به تورم منتج میشوند. مارکس در جلدهاى بعدى کاپیتال وقتى بحران سرمایه دارى را 
بحث میکند نشان میدهد که چگونه پرسوناژهاى تولید سرمایه دارى و شکاف بین آنها، خود میتوانند رأسا عامل بحران و آشفتگى 
باشند. چه پول به عنوان وسیله مبادله ممکن است عامل این مشکل باشد و چه پول به عنوان معیار ارزش، وقتى که ارزش پول 
سقوط میکند. و اگر ارزش پول تنزل کند در سطح معامله و مبادله به سرعت تأثیر مستقیم میگذارد. یا وقتى پول در یک کشور 
بى اعتبار میشود، اقتصاد راکد میشود، کما اینکه وقتى براى مثال در اقتصاد بحرانى اعتبار ریال یا تومان سقوط میکند، مردم فورا 
میروند به سمت خریدن دالر که بتوانند خرید و فروشها را انجام دهند، اگر نه اقتصاد با یک پول بى اعتبار راکد میشود و میخوابد. 
پول وسیله گردش است، یعنى صاحب یک کاال باید بتواند آنرا بدست بیاورد تا بتواند کاالى مورد نیاز خود را با آن بخرد. اقتصاد 
پایاپاى در دوره نسبتا پایدارى در حیات بشر نقش نداشته است، حتى در همان مراحل ابتدائى مبادله اجناس، کاال یا جنسى نقش 
این وسیله گردش را بازى کرده اند. چرا که پول یک وسیله پرداخت است. پول غیر از وسیله پرداخت بودن، وسیله اعتبار هم 
هست یعنى شما میتوانید هم اکنون کاالى مورد نیازت را بخرى بدون اینکه پولى پرداخت کنى، به همین اعتبار شما میتوانید 
پولتان را ذخیره کنید و خریدهاى فعلى تان از محل این اعتبار را بعدا پرداخت کنید. خود این مسأله یعنى خاصیت اعتبارى پیدا 
کردن پول هم باز یک شکاف جدیدى را در تولید سرمایه دارى ایجاد میکند. و این مسأله اعتبار یعنى اینکه یا شما پولى را پیش 
پرداخت میکنید تا جنسى را بعدا تحویل بگیرید و یا اینکه جنس را اکنون تحویل میگیرید تا بعدا بپردازید، خود منشا بحرانها و 



307

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

شکافهاى جدیدى میشوند. چون اگر هر کدام از حاالتى که من مثالش را زدم به موقع انجام نشوند، موجب یک پریشانى و تزلزل 
و بحران در سیستم بانکدارى و نتایج ناشى از اعتبار میشوند و پولهائى که در شکل اعتبارى وجود دارند، آن اعتبار سابق را از 
دست خواهند داد. بنابراین پول در اقتصاد سرمایه دارى یک نقش مفهومى دارد به عنوان معنى کردن ارزش و یک نقش فیزیکى 

به عنوان وسیله مبادله و گردش کاالها. 

در اینجا یک اشاره اى به مقدار پول در گردش میکنم: 
البته مارکس وقتى از پول حرف میزند تقریبا همه جا از طال و نقره حرف میزند که بعدا به شکل اسکناس در میآیند و در واقع 
   Mو M  و M  نماینده و رسید طال و نقره بود. االن پول پالستیکى و حتى الکترونیکى شده است. و درجه بندى شده است به
که به ترتیب طال و نقره، اسکناسها و اعتباراتند. مجموع اینها پول در گردش است. اکنون نقش پول پیچیده تر شده است به این 
معنى که وقتى به شما کارت اعتبارى میدهند معنیش این نیست که پول بیشترى را چاپ کرده اند. این ربط دارد به نرخ بهره بانک 
مرکزى و فاکتورهاى دیگر. اما از این گذشته حجم پول در گردش به این بستگى دارد که در جامعه چقدر کاال هست و کاالها با 
چه سرعتى مبادله میشوند. حجم پول در گردش ربط دارد به کل مقیاس اقتصاد. اینکه یک سکه یک دالرى براى مثال چند بار 
دست به دست میشود و چه حجمى از ارزش کاالها را، مثال به اندازه 8 دالر، را اندازه میگیرد در تعیین میزان پول در گردش مؤثر 
است. بنابراین اگر شما حجم کاالهاى در گردش و سرعت پول در گردش را داشته باشید، حجم پول در گردش را دارید. اگر 
حجم پول بیشتر از این حد الزم باشد، سرعت گردش آن پائین میآید تا دوباره در سطح دیگرى متعادل میشود. این بحث پول بود. 

بحث بعدى پس از پول و کار، سرمایه است و اینکه چگونه از این دو فاکتور پول و کار، سرمایه نتیجه میشود. تا اینجا مارکس 
با معرفى پرسوناژهاى اصلى سرمایه یعنى اینکه کار چى هست و پول چه، از طریق بررسى کاال بحث را شکافته است. طبیعى 
است که باید پروسه پیدایش تولید کاالئى و پیدایش پول و گرش و مبادله را باید تعقیب کرد. من خواستم با شکافتن مقوله کاال 
و تناقضات و تضادهاى آن، ارزش و کار مجرد و نقش پول توضیح کارکرد سرمایه و مطالعه کتاب کاپیتال را ساده کرده باشم که 
توصیه ام این است حتما بخوانید. فکر میکنم الاقل با توضیحات تاکنونى من در مورد کاال و ارزش و پول، خواندن آن فصلها در 
کاپیتال ساده تر شده باشد. خود مارکس در جزئیات بسیار دقیق تر و مفصل تر و حتى فلسفى تر این مقوالت را توضیح داده است 
که من الزم ندیدیم و مفید هم تشخیص ندادم در آن سطح توضیح دهم. توصیه دوباره من این است که بروید بخوانید، حال که 

خواندن کاپیتال ساده تر به نظر میرسد. 

فرمول عمومى سرمایه
از این پس ما وارد مبحث سرمایه میشویم و در اینجا فرمولهاى عمومى سرمایه را مینویسیم. سؤال اول: نیروى کار اجتماعا الزم 
را چگونه اندازه میگیرند؟ این کار اجتماعا الزم در کشورهاى مختلف تفاوت دارند، توضیح آن چیست؟ سؤال دوم: بعضى چیزها 

بدون اینکه کار زیادى براى آن شده باشد، ارزش زیادى دارد، مثل پیانوى جان لنون، چگونه است؟ 

جواب: این نکات در کتاب کاپیتال بحث شده اند. اما جوابى که مارکس به سؤال اول میدهد این است که ما قرار نیست کار اجتماعا 
الزم را محاسبه کنیم، جامعه آنرا محاسبه کرده است و ما با اعدادى به اسم قیمت روبرو هستیم که این کار اجتماعا الزم حول آن 
عدد نوسان میکند. یعنى جامعه کار اجتماعا الزم را محاسبه کرده است و روشى را که در این محاسبه به شما میگویند بازار است. 
وقتى به جلد سوم کاپیتال برسیم مارکس توضیح میدهد که چرا قیمت بازار کاالها با قیمتى که که مارکس از پروسه ارزشى آنها 
استخراج میکند، متفاوت است. قیمت بازار تابع نوسانهاى دیگرى از جمله برابر شدن نرخ سود همه سرمایه هائى است که حجم 
معینى از کار را جذب کرده اند. قیمتها فرق میکنند، اتفاقا بخاطر این که قوانین سرمایه دارى اِعمال شوند، کسى قرار نیست این 
ماموریت را گرفته باشد که کار اجتماعا الزم را اندازه بگیرد، چرا که مارکس خواسته است به این ترتیب توضیح بدهد که مکانیسم 
این سیستم چگونه کار میکند. اگر از نظر مارکس پدیده اى جسمیت ندارد، قابل اندازه گیرى هم نیست. وقتى او میگوید اجتماعى 
است، آنوقت تنها روش محاسبه آن هم اجتماعى است. اینطور نیست که محققى در خانه بنشیند و پدیده اى را که اجتماعا محاسبه 
میشود، محاسبه کند. در نتیجه معضل محاسبه کردن ارزش هر کاال معضل مارکسیسم نیست. بحث مخالف مارکس این است که 
اگر قیمتها واقعى نیستند، پس چرا اصال رفته اید سراغ ارزش و اصال چرا این واقعى است؟ مارکس در جلد سوم از قیمت در بازار 
که حول قیمت تولید نوسان میکند بحث میکند و باز رابطه قیمت تولید را با ارزش بررسى میکند. بین ارزش و قیمت بازار، یک 
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چیزى به اسم قیمت تولید قرار میگیرد، یعنى اینکه کاالها به یک قیمتى به فروش برسند که نرخ سود سرمایه هم متحقق بشود. 
چون سرمایه ها نابرابرند. در نتیجه وقتى به قیمت میرسیم از ارزش دور میشویم. ارزش آن پدیده اى است که کل آن مکانیسم را در 
آن زیر کنترل میکند، ولى اگر روى هر کاالئى انگشت بگذارید، قیمتى که روى آن هست، مگر تصادفا، ارزش آن کاال را نمایندگى 
ولى  اتم میچرخد،  مرکزى  هسته  دور  به  الکترون  که  بگیرید  نظر  در  میتوانید  میکند.  اساسى نوسان  مقوله  آن  حول  اما  نمیکند. 
هیچکس مشخص نکرده است که این الکترون کجاست، میدانند میچرخد، و براى اینکه بدانند کجاست معادله احتماالت مینویسند 
و میگویند احتماال آنجاست. هیچکس مدار الکترون را در هر لحظه ندارد، ولى اینکه الکترون در این طیف و در این هسته دور اتم 
میچرخد را میدانند. ارزش را هم باید با این مقایسه کنید. مدارى است که قیمت حول آن میچرخد. قیمت همیشه تصادفى است، 
بخصوص قبل از اینکه به بازار برسد، به فاکتور دیگرى به نام قیمتهاى تولید بستگى دارد. قیمت بازار حول قیمت تولید نوسان 
میکند و قیمت تولید را با ارزش میتوان برآورد کرد. عینا مثل مثال الکترون است. شما نمیتوانید بگوئید یک دانشمندى که میگوید 
الکترون دور هسته مرکزى اتم میچرخد، چرا نمیتواند هر لحظه انگشت بگذارد و بگوید کجاست؟ محل آن دیگر تصادف است 

ولى میتوان مدارى را که محیط چرخش این الکترون را در برمیگیرد، نشان داد. 

کل کار اجتماعا الزم در یک جامعه تقسیم بر یک عددى است که حدود کار اجتماعا الزم براى یک کاالى معین را تعیین میکند. 
بحث این نیست که هر کاالى مشخص را با کاالى بغل دستى اش و میزان سرمایه و مدت زمانى را که براى تولید آنها صرف شده 
است مبناى کار صرف شده در آنها بگیریم. بحث کل کارى است که بطور اجتماعى در آنها صرف شده است. واضح است که تولید 
هر کاالى منفرد با سطح معینى سرمایه فنى و مهارت و تکنیک غیره در متوسط و میزان این کار اجتماعا الزم تأثیر میگذارد، اما مبنا 
و شاخص قرار دادن کاالها و سرمایه هاى جداگانه بعنوان مبناى مقایسه مورد نظر نیست. بحث برخالف ریکاردو این نیست که 
این کاال 7 ساعت کار برده است پس به اندازه 7 ساعت ارزش دارد، مارکس میگوید ممکن است آن 7 ساعت کار بطور اجتماعا 

الزم معادل 2 ساعت و یا مثال 9 ساعت کار باشد. 

در مورد پیانوى جان لنون: پیانوى جان لنون کاال نیست. یک پیانو دیگر شبیه آن موجود نیست و مثل تابلوهاى نفیس هنرى است 
که مارکس دقیقا به همین عنوان به آنها میپردازد. کسى که پیانوى جان لنون را میخرد به عنوان کاال آنرا نمیخرد، بعنوان یک یادبود 
از جان لنون آنرا میخرد. به یک معنى در خارج از حیطه کاپیتالیستى دارد معامله میشود. در آن لحظه خرید و فروش میشود، اما ما 

کاالئى به اسم پیانوى جان لنون نداریم که از خط تولید بیرون میآید. 

در مورد تفاوت بین کار اجتماعا الزم در کشورهاى مختلف: ما اینجا وارد مقوله تجارت خارجى میشویم. اما باید در هر مقطع 
محدوده اى که اجتماع نام میگیرد و کاالها در آن گردش میکنند، مبنا قرار داد. اگر براى مثال کاالئى در چند کشور شعبه دارد و 
در کشورهاى مختلف تولید میشود، آنوقت حوزه کار اجتماعا الزم را باید جهانى تصور کنید، چون بازار آنها جهانى شده است. 
اما اگر یک محدوده کوچکى دارد باید گفت حاصل و نتیجه مجموع کار چه کسانى در آن محدوده است و به همین دلیل سطوح 

متفاوتى بدست میآیند. هر اندازه تجارت خارجى وسیعتر بشود، مقوله کار اجتماعا الزم وسیعتر و جهانى تر میشود. 

در بررسى کاال رسیدیم به اینکه کسى کاالئى را میدهد و پول میگیرد و بعد با آن پول میرود کاالى دیگرى میخرد که این پروسه 
کاالست. ما در اینجا کاال را با C و پول را با M نشان میدهیم. یعنى پروسه به این شکل است C- M- C و اما پول میتواند شروع 
این پروسه باشد، یعنىM- C- M . و اینجاست که سرمایه شروع میشود. از پول شروع میشود، کاالئى خریده میشود و بعد به 
پول برمیگردد. در اینجا داریم از سرمایه تجارى حرف میزنیم و اگر تاجرى سرمایه اول و آخرش یکى باشد، قاعدتا تجارتى نکرده 
است. در نتیجه باید وقتى پولى را میدهد و کاالئى میخرد و دوباره آن را میفروشد، باید با یک مقدار پول بیشترى از پروسه بیرون 

آمده باشد. یعنى فرمول گردش پول به این صورت در میآید: 

M -  C -  M’ (M+ΔM)



309

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

یعنى سرمایه دار با یک پول بیشترى برمیگردد و به این ترتیب پول تبدیل شده است به سرمایه. در این فرمول متوجه نمیشویم 
که این ارزش اضافه از کجا آمده است، چرا در این شکل نمونه وار، کاال به نسبت زمانى که خریده شده است ارزش بیشترى 
داشته است؟ در اینجا کل سرمایه اجتماعى مد نظر ماست و وارد بحث تجارت خارجى نمیشویم. مارکس میپرسد دو سوى این 
رابطه، معادلند یعنى پولى را که براى خرید کاالئى داده ایم بابت ارزش آن بوده است و وقتى هم آنرا فروخته ایم باز معادل ارزش 
آنرا گرفته ایم، بحث بر سر کاله گذاشتن بر سر کسى و یا تقلب نیست، یا بحث بر سر این که طرف کاالئى را ارزانتر از ارزش 
آن خریده و با قیمت باالتر از ارزش آن میفروشد نیست، چون حتى اگر هم چنین باشد در کل اقتصاد اینها یکدیگر را خنثى 
میکنند. نمیتوان در کل اجتماع کاالئى را با ارزش باالتر از آن فروخت، بلکه باید در یک جائى یک ارزش به آن اضافه شده باشد 
و سرمایه یعنى همین. یعنى در پروسه و سیکلى که سرمایه طى میکند یک درافزوده اى به سرمایه اضافه شده باشد. بگذارید این 

را قدرى دقیقتر بحث کنم. 

پول اولیه که خوب پول اولیه است. کل سرمایه پول را میدهد و کاالئى میخرد و آن کاال را میبرد توى فابریک و کاالى دیگرى با 
آن تولید میکند. کاالئى که سرمایه میخرد دو بخش است، بخشى سرمایه فنى و کال هر کاالى غیر انسان است و بخش دوم نیروى 
کار است. اینها را در پروسه تولید بکار میاندازد. کاالى جدیدى به وجود میآید که آنرا میفروشد به ارزش بیشترى از مجموع پولى 
که براى خرید هر دو بخش کاالها پرداخته است. در این فرمول متوجه نمیشویم که این بزرگتر شدن M از کجا آمده است؟ علتش 
اگر دقت کنیم روشن است چون وقتى پول اولیه در بازار کاالئى را خریده است، با آن در وسط سیکل گردش پول، وارد پروسه 
فیزیکى کار شده است یعنى هر دو بخش ثابت و متغیر کاالهاى خریدارى شده را وارد تولید کاالى جدیدى کرده است. بنابراین 
ما به فرمولى نیاز داریم که به جاى اینکه اتفاقات جسمى را نشان بدهد، اتفاقات ارزشى را به ما نشان بدهد. ما در ابتدا گفتیم 
که با نگاه کردن به اشیا نمیتوان تعیین کرد که ارزششان چقدر است، کم است یا زیاد است و غیره. مارکس میگوید کسى که در 
بازار سرمایه اش را میدهد و کاالهائى با آن میخرد باید شانس این را داشته باشد که کاالئى پیدا کند که وقتى آنرا مصرف میکند به 
ارزش آن اضافه شود. همه کاالهاى دیگر را وقتى مبادله میکنید در ارزش آنها تغییرى ایجاد نمیشود، اما کاالئى هست که وقتى آنرا 
مصرف میکند ارزش آن باال میرود. یا به عبارت بهتر ارزش جدیدى بوجود میآید. آن کاال همان کار است و ویژگى این کاالست 
که در پروسه مصرف آن، موجب میشود که M به M+ΔM تبدیل شود. اما این کاالى ویژه باید قابل فروش باشد. و اینجاست که 
مسأله یک بعد تاریخى پیدا میکند. باید بشود عنصر کار، نیروى کار را خرید. اگر نیروى کار قابل خرید نباشد این پروسه شروع 
نمیشود، سرمایه دارى را نداریم. براى یک مدت طوالنى نیروى کار به صورت بَرده متعلق به برده دار بوده است، خرید و فروش 
نمیشده است. و در سیستم فئودالى هم نیروى کار بخشى از مایملک مالک و خان فئودال بوده است و به طرق مختلف اضافه 
محصول به طبقه حاکمه وقت اختصاص داده میشده است. در نتیجه شرط الزم براى اینکه این پروسه ارزش افزائى متحقق شود، 
این است که نیروى کار مثل بقیه کاالها، کاال بشود، یعنى کار یک چیزى باشد که در بازار خرید و فروش میشود. بنابراین نکته اى 
که در کاپیتال به دقت مورد بررسى قرار گرفته است این است که پروسه تبدیل شدن نیروى کار به کاال است که سرمایه دارى را 
به وجود میآورد. و براى اینکه این پروسه را تعقیب کنید باید تاریخ خلع یدها، اصالحات ارضى ها و تبدیل شدن روستائیان به 
انسانهاى مایملک را مطالعه کنید. به گفته مارکس براى سرمایه دارى شدن یک جامعه باید دو شرط متحقق شود: اول انسانهائى 
باشند که نیروى کارشان متعلق به خودشان باشد، متعلق به اربابشان نباشد، و دوم اینکه از هر نوع مایملکى آزاد باشند، چون در 
غیر این صورت میتوانند نیازهاى خود را با آن مایملک تولید کنند. و در نتیجه مجبور نبودند که نیروى کارشان را بفروشند. باید 
این آدمها از مالکیت فارغ باشند. یعنى وجود یک عده فاقد مالکیت که مجبورند نیروى کارشان را بفروشند و مجازند که نیروى 
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کارشان را بفروشند، شرط تولید سرمایه دارى است. این مجاز بودن براى فروش نیروى کار را باید مهم گرفت، چون اگر مثال صد 
یا دویست سال قبل رعیت به شهر میآمد، نیروى مسلح ارباب میآمد و او را با کتک به سر زمین باز میگرداند، برده و رعیت جزئى 
از تعلق سیستم برده دارى و فئودالى است و بنابراین نمیتواند به راحتى بگوید من رفتم! اجازه نداشتند بروند، او را میکشتند. این 
سیستم که کل نیروى کار از زمین کنده بشود و برود شهر و خود کشاورزى هم با پول مبادله بشود، یک پروسه تاریخى طوالنى 
است که پروسه انباشت اولیه نام دارد و من بعدا به آن برمیگردم. و اگر یادتان باشد بحثى که 30 سال قبل با چپ ایران داشتیم 
این بود که ایران سرمایه دارى است از جمله به خاطر اصالحات ارضى و به خاطر کندن خیل وسیع نسق داران و خوش نشین ها در 
ایران از زمین، و آمدن آنها به شهرها. این توده وسیع باید مزد بگیرند تا زندگى کنند. مهم نیست که سرمایه دارها نمیتوانند سوزن 
بسازند یا ذوب آهن ندارد، مهم این است که این خیل وسیع باید نیروى کارشان را بفروشند. بنابراین اگر نیروى کار کاالست، 
جامعه اى که با آن روبرو هستیم سرمایه دارى است. و اینجاست که به سنتز تناقضات پول و کار میرسیم. ارزش پول، ارزش مبادله 
پول، همان ارزش مصرفش است و مصرف نیروى کار همان تولید آن است. یعنى وقتى نیروى کار را مصرف میکنید دارید تولید 
میکنید. بقیه کاالها را وقتى مصرف میکنید دیگر ندارید، اما نیروى کار را وقتى مصرف میکنید، ارزشهاى جدید و پدیده جدیدى 

را ایجاد میکنید. و این تصویر فرمولى این پروسه است: 

بنابراین پروسه تبدیل میشود به مبادله M باL (Labour) . اگر میخواهیم سرمایه دارى را بشناسیم باید این مبادله پول با کار را 
بررسى کنیم. اما سؤال این است که آیا ما پول را با "کار" مبادله میکنیم یا با" نیروى کار"؟ سرمایه دار در بازار پول را با کار مبادله 
نمیکند، با نیروى کار مبادله میکند، کار آن چیزى است که بعد از خرید آن توسط سرمایه دار، در کارخانه انجام میشود. پول را با 
نیروى کار مبادله میکند که با ساعت آنرا میسنجد. یعنى مثال در ازاء پول معین براى 8 ساعت کار. سرمایه دار پول را براى استفاده 
معینى در ساعات معینى از نیروى کار به کارگر میدهد. کار کارگر خریدارى نمیشود، نیروى کار او را براى مدت معینى خریدارى 
میکند و آن نیروى کار را به کار وامیدارد. در نتیجه نیروى کار دو جنبه دارد: اول جنبه صورى و حقوقى تمکین نیروى کار به 
سرمایه است که خرید و فروش میشود. دوم، جنبه فیزیکى و واقعى تمکین نیروى کار به سرمایه است که ابزار را بدست میگیرد 
و به کار شروع میکند. کارگر، سرمایه دار را در دو جا میبیند، یکى در بازار به عنوان خریدار نیروى کارش و دوم در سطح تولید 
به عنوان کسى که بخشى از وسائل تولید را نمایندگى میکند. یعنى جائى که کارگر آن چیزى را که به سرمایه دار فروخته است به 
طور بالفعل تحویل میدهد. اینجا باید به ویژگیهاى نیروى کار توجه کنیم. بقیه کاالها را وقتى خرید و فروش میکنید، تغییرى در 
ارزش آنها ایجاد نمیشود، نیروى کار تفاوتى که دارد این است که ارزش آن با ارزش آن محصولى که تولید میکند متفاوت است. 
چرا؟ ارزش هر کاال در بازار قاعدتا این است که بابت آن مقدارى پول میدهیم براى اینکه آنرا جایگزین کنیم. اگر شما در بازار 
چیزى به من میفروشید، منطقا من باید بتوانم با پولى که بابت ارزش آن پرداخت کرده ام، لنگه و مشابه آنرا با آن خریدارى کنم و 
به جایش بگذارم. دارم خرج بازتولید آن چیزى را که خریده ام میپردازم. و مبادله یعنى همین. نیروى کار چه؟ نیروى کار با یک 
مقدار پول جایگزین میشود اما یک مقدارى هم محصول جدید بوجود میآورد. ارزش نیروى کار مساوى با مقدار کارى که آن نیرو 
انجام داده است، نیست، بلکه مساوى است با مقدار کارى است که کارگر باید انجام بدهد تا زنده بماند. به این صورت در نظر 
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بگیرید: وقتى سرمایه دار مبادله میکند و نیروى کار کارگر را میخرد، پول 8 ساعت کار را به کارگر نمیدهد، بلکه پول آن مقدار 
کارى را میدهد که اجتماعا الزم است براى اینکه کارگر زنده باشد که فردا برگردد کارخانه. در نتیجه سرمایه دار ارزش معاش 
کارگر را پرداخت میکند. مزد یا پولى که براى خرید کار صرف میشود، ارزش ساعات کارى که کارگر خواهد کرد نیست، بلکه 
به آن اندازه اى است که کارگر باید کار کند تا معاش داشته باشد. اگر فرض کنید در جامعه یک کارگر و یک سرمایه دار وجود 
دارد، پولى که سرمایه دار میپردازد، براى این است که اول معاش خود را تأمین کند و اگر بیشتر از این حد تأمین معاش کار کنید، 

سرمایه دار بیشتر از آنچه پرداخته است تحویل میگیرد. 

آیا سرمایه دار از نظر مبادله اى سر کارگر کاله میگذارد؟ نه! اگر کار کاالست و ارزش هر کاالئى آن میزانى است که بتوانى با آن، آن 
را جایگزین کنید، سرمایه دار دارد در مبادله، خرج کارگر را که او بتواند با همان حالت دوباره به بازار بیاید، که دوباره آن کارگر 
فردا بتواند در آن خط تولید حاضر باشد، پرداخت میکند. این ارزش نیروى کار کارگر است. ولى این نیروى کار وقتى به کار 
گرفته میشود، بیشتر از آن چیزى که براى تولید خود آن به کار رفته است، تولید میکند. تمام رمز ارزش اضافه اینجاست! یعنى یک 
کاالئى وجود دارد که وقتى آنرا مصرف میکنید، بیشتر از ارزشى که براى بازتولید آن الزم است، تولید میکند. شما وقتى آهن را در 
ساختن اتومبیل به کار میبرید، ارزش آهن را همراه با اتومبیل تولید شده از کارخانه بیرون میبرید، یعنى ارزش آهن را به اتومبیل 
منتقل کرده اید. ولى کارگر وقتى از کارخانه بیرون میرود، نه تنها معاش خود را تولید کرده است، به عالوه یک چیز اضافى هم 
پشت سر باقى گذاشته است. بنابراین این فرمول که آن چیزى که کارگر تولید کرده است معادل ارزش کارش است، غلط است! 
استثمار این نیست که گویا ارزش نیروى کار را به کارگر نمیدهند. ارزش نیروى کار یک مقوله کاپیتالیستى است و در این سیستم 

ارزش نیروى کار همانى است که به کارگر پرداخت میکنند. خیلى ساده معادله این است: 

سرمایه دار به کارگر میگوید من پولى به شما میدهم، و کاالئى از تو میخرم، برو با این پول عین همین کاالئى را که به من فروخته اى 
پس بگیر و جایگزین کن! مثل کتاب، میوه و ماشین و هر کاالى دیگرى، مبادله معادلها است. از شما کاالئى را میخرم تو میتوانى 
با پولى که بابت آن گرفته اى بروى معادل آنرا سر جایش بگذارى. در جامعه سرمایه دارى مبادله نامعادل، فرع و تصادفى است که 
اتفاق میافتد. اما اساس تحلیلى سرمایه دارى مبادله معادل هاست. پول با نیروى کار به صورت معادل مبادله میشود و بعد آن نیروى 
کار را که براى مدت معین 8 یا 10 یا 14 ساعت خریده اند، در پروسه تولید به کار میگیرند. در انتهاى تولید و وقتى محصول را 
نگاه میکنید میبینید که حاصل 12 ساعت کار است براى مثال در صورتى که نیروى کار کارگر را میشود با 5 ساعت بازتولید کرد و 
در نتیجه 7 ساعت آن ارزش اضافه است. در نتیجه ما به فرمولى احتیاج داریم که این جنبه معادله را توضیح بدهد، یعنى ارزش ها 

را مقایسه کند نه اشیا را. فرمولى که مارکس دارد این است: 

W = C + V + S
در این فرمول W محصول نهائى تولید شده یا کل ارزش تولید شده است. که از سه بخش تشکیل شده است. بخشى C است 
که وسائل تولید و مواد خام و کل بخش سرمایه غیر انسانى است و در جریان تولید، ارزش آنها به محصول نهائى منتقل میشود، 
بخش دوم V است که در واقع نیروى کار است و ارزش آنهم هم به محصول نهائى منتقل میشود به اضافه S که ارزش اضافى 
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است و در محصول نهائى مستتر است. این فرمول پروسه گردش ارزشى سرمایه و محتواى مضمونى سرمایه و فرمول قبلى پروسه 
گردش جسمى را نشان میداد. تمام سیستم سرمایه دارى بر این فرمول دومى بنا شده است. کارفرما تمام پول V+S را نمیدهد، او 
فقط بابت V پول پرداخت کرده است و به خاطر خصلت ویژه کار،  Sاضافى را از آن استخراج میکند. به خاطر اینکه کارگر بابت 
نیروى کارى که مصرف کرده است پولى میگیرد اما آن نیروى کار در پروسه تولید بیشتر از هزینه بازسازى خود تولید میکند. و 
این ارزش اضافه است که به اشکال سود و بهره و اجاره و غیره بین سرمایه داران مختلف تقسیم میشود. در این رابطه چند نکته 

را میخواهم توضیح بدهم: 

اوال ارزش نیروى کار براى مارکس یک پدید تاریخى اجتماعى است. اینطور نیست که مینیمم بخور و نمیر را ارزش نیروى کار 
بنامد. مارکس میگوید ارزش نیروى کار اجتماعى است و به یک درجه اى حتى اخالقى است. در نتیجه وقتى بنا به مشخصات و 
پروسه تاریخى اجتماعى یک کشور یا یک مکان اجتماعى، کارگر باید خانه داشته باشد، باید ماشین داشته باشد و تلویزیون داشته 
باشد و باید فرزندش را هم به مدرسه بفرستد، در نتیجه استاندارد بازتولید نیروى کار را آن فاکتورها تعیین میکنند. اما اینکه تاریخا 
چگونه میتواند به چنین سطحى از استانداردهاى زندگى برسد خود بستگى به وضعیت تاریخى مبارزه طبقاتى و رشد تولید و 
چندین فعل و انفعال دیگر دارد. بنابراین، مینیمم بخور و نمیر معاش منظور مارکس نیست از ارزش نیروى کار. بلکه مجموع آن 
امکاناتى است که کارگر میتواند داشته باشد که نیروى کار خود را بازسازى کند و دو باره بتواند برود سر کار. این سطح و این 

استاندارد در جوامع مختلف متفاوت است. در نتیجه مبارزه کارگرى، کارگر ممکن است ارزش نیروى کارش را باال ببرد. 

ثانیا، نکته دوم مارکس این است که این هزینه نیروى کار نه فقط باید یک نسل و یک قشر کارگر را تأمین کند، بلکه باید به میزانى 
باشد که امتداد نسلهاى کارگر را تأمین کند. این خرجى است که جامعه بابت وجود طبقه کارگر میکند. در نتیجه، الاقل در زمان 
مارکس، این هزینه نیروى کار باید بتواند هزینه خانواده کارگر را تأمین کند تا فرزندانش دوباره بتوانند بیایند روى خط تولید و کار 
کنند. در نتیجه مزد فقط در آن سطحى نیست که فرد کارگر با آن صبح برود سر کار و شب برگردد. با مزد، طبقه کارگر باید بتواند 
باز تولید شود. خانواده در مرحله اول وارد معادله میشود اما بعدها دولت و هزینه هائى که باید براى آموزش و پرورش و بهداشت 
و امور بازسازى طبقه کارگر، بطور عمده، بر عهده بگیرد وارد این معادله میشود. و در اینجا مزد فقط آن مقدارى نیست که مستقال 
و رأسا به کارگر پرداخت میشود، بلکه براى مثال هزینه مسکن و یا سوبسیدهائى که دولت بابت مسکن پرداخت میکند، حق اوالد 
و تحصیل رایگان که هزینه اش را دولتها میپردازند و غیره که مجموعا صرف بازسازى طبقه کارگر و خانواده و نسل اوست، وارد 
معادله در تعیین ارزش نیروى کار میشوند و فاکتورى است که باعث میشوند که امتداد نسلى کارگر میتواند دوباره بازتولید شوند 
که نیروى کارشان را بفروشند. اگر طبقه کارگر متوجه بشود که با مزدى که میگیرد لباس فرزندانش تأمین نمیشود، مبارزه او باال 

میگیرد و مجبور میشوند بدهند و یا همانطور که بعدها دیدیم در بودجه دولتها بگنجانند. 

ارزش اضافه مطلق، ارزش اضافه نسبى، روزکار - نرخ استثمار، نرخ سود
ثالثا، نکته سوم این است که از آن مقدارى که صرف V یعنى نیروى کار شده است، چه مقدار S یعنى ارزش اضافى استخراج 
میشود؟ این دیگر بستگى دارد به سطح پیشرفت تکنولوژى و زمان کار. اینجاست که ما باید به دو مقوله ارزش اضافه مطلق و 
ارزش اضافه نسبى اشاره بکنیم. اما قبل از این، یک توضیح مختصر در مورد پروسه کار و روز کار میدهم. پروسه کار همین 
فرمولى است که کشیده ایم یعنى W= C+V+S که کار و وسائل تولید با هم ادغام و ترکیب میشوند و محصول دیگرى را ببار 
میآورند. عنصر فعاله و زنده این پروسه کار است، کارگر است و عنصر مرده و شئى در این پروسه وسائل تولید است. این پروسه 
یعنى ترکیب نیروى فعاله و زنده با وسائل تولید در همه شیوه هاى تولید جهان مشترك است. وجود جامعه انسانى همانطور که 
درابتداى بحث توضیح دادم یعنى وجود این پروسه. یک عده با یک وسائلى کار میکنند، این یعنى جامعه. شرط وجود یک جامعه 
همین است که این پروسه در آن وجود داشته باشد، یعنى یک عده با وسائلى معاششان را تأمین کنند. این وجه مشترك جامعه 
سرمایه دارى با همه جوامع پیشین تر است. در پروسه کار تفاوت فقط این است که در جامعه سرمایه دارى این پروسه در یک 
تقسیم کار خیلى پیچیده ترى جریان مییابد. یک نکته دیگر که جامعه سرمایه دارى را با همه جوامع طبقاتى دیگر مشابه میکند این 
است که در تمامى آنها کارگر، نه فقط به معنى پرولتر بلکه کسى که نیروى فعاله تولید است، محصول اضافى تولید میکند و همین 
محصول اضافى است که مبناى طبقات و تشکیل دولت براى دفاع از طبقه مسلط است. چون همانطور که در ابتداى بحث در مورد 
شیوه تولید گفتم اگر جامعه فقط به آن اندازه که زنده بماند تولید کند و تولید اضافى و محصول اضافى نداشته باشد، از تکامل باز 
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میماند و ما شاهد) تکامل) شیوه تولید نیستیم. در برده دارى به شیوه اى آن اضافه محصول را میگیرند و در دوره فئودالى به شیوه 
دیگرى. در دوره برده دارى، برده کال به برده دار متعلق است و شیوه تصرف اضافه محصول به این ترتیب است که برده را فقط 
زنده نگه میدارند تا تولید اضافه محصول را ادامه دهد. در دوره فئودالى، رعیت زمین خودش را دارد، اما بنا به عرف آن جامعه 

باید روزهاى معینى را روى زمین ارباب کار کند و از محصول زمین خود سهمى را به مالک فئودال بدهد. 

مارکس میگوید مشخصه ویژه هر شیوه تولیدى که آنرا تعریف میکند این است که آن اضافه محصول را به چه روش و شیوه اى 
میگیرند؟ چه مکانیسمى این اضافه محصول را از کسى میگیرد و به دیگرى میدهد؟ پیچیدگى مسأله در جامعه سرمایه دارى و نکته 
جالب آن این است که این اضافه محصول را از یک عده آدم آزاد که به اختیار خود کار میکنند و در بازار معادلها مبادله میشوند 
و همه چیز به قیمت خودش فروخته میشود میگیرند و به دیگرى میدهند. نکته خیره کننده سرمایه دارى این است که کارگر کار 
میکند و حقوقش را میگیرد، جنسى، نیروى کار، فروخته است و قیمتش را گرفته است و هیچ اجبار فیزیکى هم در این خرید و 
فروش دیده نمیشود، پس اضافه محصول چگونه گرفته شده است؟ کسى که میخواهد راز این را کشف کند باید باید سراغ این 
فرمول:  W= C+V+Sبرود، یعنى از آنجائى که پروسه تولید تحت کنترل کارفرماست و تحت مالکیت او انجام میشود، محصوالت 
پروسه تولید متعلق به اوست. من کارگر در کارخانه اى که متعلق به تو است کار میکنم، پس نتیجه پروسه متعلق به تو است. 
نمیتوانم بگویم من آمده ام آنجا کار کرده ام پس محصول پروسه مال من است، میگوئى کارخانه متعلق به من است وتو آمده اى آنجا 
فقط کار کرده اى و بابت آن هم معادل ارزش نیروى کارت را گرفته اى! در جامعه سرمایه دارى، وسائل تولید متعلق به سرمایه دار 
است و پروسه تولید تحت حاکمیت و مدیریت او انجام میشود، در نتیجه محصول نهائى پروسه کار متعلق به اوست. این مبادله 
معادلها و در دل این شرایط مناسبات ملکى است که باعث میشود اضافه محصول به دست کس دیگرى برسد. کسى به جائى 
قشون نمیِکشد... اموال کسى را نمیدزدند، آدمها را نمیدزدند، محالتى را آتش نمیزنند، هر روز کارگران با قطار و آندر گراوند و 
مترو و اتوبوس به سر کار میروند، کارخانه و انبار و وسائل تولید مال کس دیگرى است، حقوق کارگر را هم بعدا میدهند. و این 
راز سرمایه دارى است. کارفرما سرمایه اى را ریخته است و با آن نیروى کار و وسائل تولید میخرد. نیروى کار را به کار میگیرد 
و در پروسه تولید از این نیروى کار مقدار بیشترى از آنچه که براى بازسازى نیروى کار پرداخته است، از آن بیرون میکشد. در 
پروسه عملى هم زمان کارى که کارگر کار میکند به دو بخش تقسیم میشوند، بخشى که براى بازسازى نیروى کارش الزم است 

و بخش اضافى که براى کارفرما کار میکند. این اتفاق در روز کار میافتد: 

کار اضافى کار الزم
شما این روز کار را براى یک کارگر در نظر نگیرید، تمام کارگرهاى جهان را در ساعات کار ضرب کنید که میشود روزکار 
اجتماعى که سرمایه به کار میگیرد، فرض کنید دو میلیارد آدم هشت ساعت کار میکنند، یعنى در نتیجه 16 میلیارد ساعت در روز 
کار میشود. این کل روز کار است. ارزش زندگى کارگرها را جمع کنید، ماشین و خانه و غذا و همه هزینه هاى او را حساب کنید، 
فرض کنید با دو میلیارد ساعت از آن 16 میلیارد ساعت تأمین میشود، بقیه میرسد به طبقه سرمایه دار، یعنى ارزش اضافه است. 
آن روز کار تقسیم میشود به دو بخش کار الزم و کار اضافى. اگر این کار الزم در حدى باشد که کل روز کار را نیاز داشته باشد، 
هیچ سرمایه دارى حاضر نیست پولش را به کار بیاندازد. فرض نظام سرمایه دارى این است که یک مقدارى از این روز کار اضافى 
میماند. نسبت کار اضافى تقسیم بر کار الزم، یا نسبت ارزش اضافه بر سرمایه متغیر، یعنى پولى که بابت مزد و یا خرید نیروى 

کار پرداخت میشود، نرخ استثمار نامیده میشود:
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هر اندازه کار اضافى باالتر باشد نرخ استثمار باالتر است. وقتى به روز کار نگاه میکنیم، میبینیم هر اندازه ساعت کار الزم کمتر 
باشد و یا کار اضافى بیشتر باشد، سهم کارگر از محصول نهائى نسبت کمترى دارد. بحث بر سر کمیّت مطلق این سهم از محصول 
نهائى نیست، بحث نسبت سهم کارگر در مقایسه با نسبت سهم سرمایه دار است. در نتیجه سرمایه دار براى اضافه کردن بر آن بخش 
ساعات کار اضافى دو راه دارد: یا روز کار را افزایش میدهد یعنى مثال از هشت ساعت کار به 10 ساعت میرساند، و یا اینکه در 
همان ساعات کار تعداد بیشترى کارگر را به کار میگیرد و در نتیجه اگر شما کل نیروى کار جهان را در نظر بگیرید، در هر کدام 
از این حاالت روز کار که عبارت از ساعات کار ضربدر تعداد کارگران است اضافه شده است. در نتیجه ارزش اضافه اى که به 
این ترتیب حاصل میشود را ارزش اضافه مطلق مینامند. یک راه دوم سرمایه دار براى اضافه کردن ساعات اضافى این است که 
کارى کند که کارگر در مدت کمترى مایحتاج خود را تولید کند. در این حالت کل روز کار و کل ارزش تغییرى نکرده است، اما 
ساعات کار الزم کاهش پیدا کرده است و در نتیجه بخش کار اضافى افزایش یافته است. ارزش اضافه اى که به این طریق بدست 
میآید ارزش اضافه نسبى نام دارد. در دوره هائى، مخصوصا در دورهاى بحران و رکود اقتصادى، کارگر را وادار میکنند که نیروى 
کار خود را ارزانتر بفروشد و به سطح معیشت پائین ترى قانعش کنند. این به افزایش ارزش اضافى اى که به جیب سرمایه دار میرود 
منجر میشود. اما اگر ارزش نیروى کار نخواهد پائین بیاید، آنوقت مارکس تکنولوژى را در محور افزایش کار اضافى قرار میدهد. 
به این معنى که با تکنولوژى پیشرفته تر و کارآئى باالتر سرعت کار و شدت کار را افزایش میدهند و در نتیجه از میزان زمان الزم 
براى باز تولید هزینه معاش کارگر میکاهند بدون اینکه از مایحتاج او زده باشند. یعنى کارگر با شدت کار بیشتر و کارآئى باالتر 
همان نیازهاى معیشتى خود از تلویزیون و ماشین و غیره را در زمان کوتاهترى باز تولید میکند و زمان کار الزم در نتیجه پائین 
میآید. از روى همین فرمول کلى شما میتوانید کشمکشهاى هر روزه و طوالنى طبقه کارگر با سرمایه دار را تشخیص دهید که با 
تغییرات تکنولوژى، بیکارسازیها و اعتصابها و جدالها خودنمائى میکنند. در کاپیتال دو فصل نسبتا طوالنى هست یکى به اسم 
ماشین آالت و صنعت مدرن و دیگرى به اسم روز کار، که در آنها به مکانیسمهائى که به کاهش روز کار منجر شدند، مفصل اشاره 
کرده است. واضح است اگر روز کار تنزل پیدا کند و تکنولوژى هم تغییرى نکند، سهم سرمایه دار افت میکند. ِشماى دیاگرامى 

ارزش اضافه نسبى و مطلق را در اینجا میبینید: 

 
نکته اى که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که یک حجم کار ممکن است خود را در صد برابر حجم تاکنونى بیان کند. 
ارزش مصرفهاى خیلى بیشترى بنابراین در نتیجه این پروسه ممکن است تولید شوند بدون اینکه ارزش کل حجم آنها تغییر کرده 
باشد. و این اتفاقى است که دائما براى ما میافتد و یکى از فاکتها پائین آمدن ارزش کاالهاست. یک ساعت کار اجتماعا الزم، یک 
ساعت کار است. اما براى مثال کامپیوترهائى که ما میخریم با وسائل بسیار پیچیده تر و کاملتر و تکنولوژى پیشرفته تر با همان 
قیمت کامپیوتر کمتر پیشرفته سابق تهیه میکنیم. در 5 سال گذشته آخرین مدل کامپیوتر بین 1000 تا 1500 پوند قیمت داشت، 
االن همان مقدر ارزش، محصوالت بیشتر و با حجم بیشتر و با تکنولوژى پیشرفته ترى تولید میکند. در هر حال پیشنهاد میکنم 
این فصلهاى کاپیتال که در مورد ارزش اضافه، ارزش اضافه مطلق و نسبى و نرخ استثمار است را بخوانید. مارکس مانند یک 
حل المسائل در کاپیتال با موشکافى تمامى جزئیات این فرمول ارزشى را بررسى و تحلیل کرده است که براى مثال اگر V اضافه 
شود چه اتفاقاتى میافتد و اگر S کم یا زیاد شود چه پیش میآید که بهتر است بروید بخوانید. من در اینجا خواستم کانسپت مقوله 

را در اینجا عرضه کرده باشم. 

بگذارید االن از این مبحث بپرم به جلد سوم کاپیتال و مقوالت دیگرى را بررسى کنم. در فرمول قبلى نرخ استثمار را که نسبت 
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کار اضافى به کار الزم یا نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت بود را گفتم و نوشتم. نرخ سود چگونه محاسبه میشود؟ 

کل ارزش اضافه در فرمول قبلى S است و کل سرمایه اى که سرمایه دار داده است،  C+Vاست. فرمول نرخ سود سرمایه بنابراین 
این خواهد بود: 

مارکس میگوید سرمایه دار نمیتواند بطور اختیارى و دلبخواه ارزش اضافه یعنى صورت این کسر را از طریق افزایش ساعات کار 
اضافه کند، در نتیجه مدام ناچار است از تکنولوژى استفاده کند که با تعداد کارگر کمترى ماشینهاى مدرن تر را بچرخاند. اما این به 
نوبه خود میزان C را در مخرج این کسر باال میبرد، در نتیجه نرخ سود گرایش به نزول طى میکند. به این دوباره برمیگردم، فقط 

خواستم پیش درآمدى باشد بر آن بحث. 

این بحث را میخواهم تا اینجا جمعبندى کنم؛ فرمول گردش سرمایه را توضیح دادم، اینکه پول به کاال تبدیل میشود و مبادله معادلها 
را دیدیم و سیر باال بودن پول اول به نسبت پول دوم را تعقیب کردیم و علل آنرا شکافتیم، پروسه فیزیکى تولید را بررسى کردیم و 
اتفاقات پروسه کار را دنبال کردیم. و دیدیم که پروسه کار را از پروسه فیزیکى آن نمیشد فهمید و میبایست به سراغ ارزشها برویم 
و خصلت دو گانه نیروى کار را فهمیدیم که چگونه مصرف آن، ارزش بیشترى تولید میکند از آنچه که براى بازتولید خودش الزم 
است. یعنى سهم کارگر فقط بخشى از محصول اجتماعى است در صورتى که کل این محصول اجتماعى نتیجه کار کارگر است. 
و منشا ارزش اضافه را به این ترتیب و تناقضات خواص نیروى کار را دیدیم و بعد ارزش اضافه مطلق و ارزش اضافه نسبى را 
بررسى کردیم و در خالل آن روز کار و نقش تکنولوژى را شکافتیم. در ادامه بحثها به انباشت سرمایه خواهیم پرداخت. انباشت 
سرمایه یعنى اینکه سرمایه هر سال به نسبت سالهاى قبل گسترش پیدا کرده باشد، و شرط این انباشت برمیگردد به اینکه سرمایه 
با این ارزش اضافه، S، چکار خواهد کرد؟ اگر همه را مصرف کند همین پدیده و سیکل تکرار میشود. در نتیجه برعکس، بخشى 
از این ارزش اضافه باید برگردد به C وV . یعنى در دور بعد بخشى از ارزش اضافى صرف سرمایه ثابت و سرمایه متغیر بشود 
و مارکس میگوید سیستم سرمایه دارى براى اینکه باالنس داشته باشد، این ارزش اضافى ناچار است به جاهائى اختصاص یابد. 
مثال چه میزان آن به صنایع ماشینى، چه میزان به صنایع مصرفى و چه میزان به صنایع تزئینى برود. و همینطور از گرایش نزولى 

نرخ سود حرف میزنیم. 

در بخش بعد انباشت سرمایه را بحث میکنیم و باز تولید ساده و بازتولید گسترده سرمایه را بررسى میکنیم. و در این رابطه آغاز 
پروسه انباشت اولیه سرمایه قرار میگیرد. سرمایه دارى نظامى است که در آن نیروى طبقه کارگر به کاال تبدیل میشود، و اما آن روند 
تاریخى که کارگر طى آن به کاال تبدیل میشود، همان سرمایه دارى نیست. کارگر در یک جامعه دیگر ابتدا به کاال تبدیل میشود و 
بعد سرمایه دارى شکل میگیرد. پروسه به این شکل نیست که اول سرمایه دارى بوجود میآید و بعد کارگر را به کاال تبدیل میکند، 
بلکه جامعه پیشاسرمایه دارى باید تحولى را از سر بگذراند که در آن کارگر "آزاد" میشود که نیروى کارش را ناچارا باید بفروشد تا 
معاشش را تأمین کند و این پروسه را مارکس پروسه انباشت اولیه نام گذاشته است. در ادامه وقتى که کارگر به کاال تبدیل میشود 
آن وسائل معیشتى که کارگر هم با آن زندگى میکند باید به کاال تبدیل شود تا بتوان بعنوان مزد به کارگر پرداخت شود، نه اینکه 
در مالکیت خان فئودال باقى بماند. در نتیجه هر دو این مقوله یعنى کارگر و وسائل تولید به کاال تبدیل میشوند و بجاى اینکه در 

مِلک اربابى یکدیگر را پیدا کنند، در بازار همدیگر را بیابند. 
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بعد به جلد دوم سرمایه و به بخش دپارتمانهاى تولید که به آن اشاره کردم میپردازیم. تولید ضرورى و تولید ماشینى و یا تولید 
کاالهاى مصرفى و تولید وسائل تولید. و مشکالت و تناقضاتى که سرمایه با آن روبرو میشود و بحث تئورى بحران و مشکالتى 
که دراین سطح سرمایه با آنها روبرو میشود. بحث تولید اضافه و over production که روزالوکزامبورگ در کتابش به اسم 
"تئورى بحران "آنرا در جلد دوم نتیجه گرفته است و به عدم توازن بین بخشهاى سرمایه و لنین در جلد سوم و با گرایش نزولى 

نرخ سود این بحران را میبیند. 

در اینجا به سؤال و جواب میپردازیم. 

* * *
سؤال: از پول چگونه به سرمایه رسیدیم و پول با چه مکانیسمى به سرمایه تبدیل میشود؟ 

جواب: پول وقتى میتواند کارگر را در بازار پیدا کند و نیروى کارش را خریدارى کند، آن مکانیسمى است که پول به سرمایه 
تبدیل میشود. پول تا وقتى که با کار به عنوان یک کاال مبادله نمیشود، سرمایه دارى نداریم و پول به سرمایه تبدیل نمیشود. سرمایه 
تجارى را میشود تصور کرد که وجود دارد، اما سرمایه تجارى به عنوان مبناى جامعه سرمایه دارى مطرح نیست و بلکه در حاشیه 
جامعه پیشاسرمایه دارى وجود دارد که میتوان مکانیسم آن را توضیح داد. سرمایه تجارى از طریق خریدن و فروختن بخشى از 
اضافه محصولى که در بخشهاى دیگر تولید است را تملک میکند یعنى ارزان میخرد و گران میفروشد. اما در جامعه سرمایه دارى 
تجسم پول به عنوان ارزش در شکل آبستره، و قرار گفتن آن در برابر کار به عنوان خالق ارزش، سرمایه را ایجاد میکند. تالقى 
این دو پدیده در بازار است که سرمایه دارى را بنا میکند. من قبال اشاره کردم که این تالقى در دو سطح انجام میشود، در بازار، 
سرمایه کار را میخرد و مال خود میکند و در سطح بعدى در پروسه کار، سرمایه به عنوان وسائل تولید، کار را مال خود میکند. و 

در این سطح سرمایه کار را مصرف میکند. 

فیتیشیسم کاالئى، از خود بیگانگى 
در اینجا من یک مبحثى را که جا گذاشتم، یعنى فیتیشیسم کاالئى را قدرى توضیح میدهم. در جامعه سرمایه دارى که مورد بحث 
ماست، انسانها پشت اشیا قایم شده اند. در این جامعه آدمها را در روابط و تبادل متقابل نمیبینید، مبادله ارزشها، کاالها، تقابل پول 
را با شیئ میبینید. کارگر را هم اگر میبنید بعنوان فروشنده یک کاالئى به اسم نیروى کار ظاهر میشود. و سرمایه دار هم به عنوان 
مالک پول و یا مالک یک مجموعه کاال ظاهر میشود. یک بحث مهم مارکس این وارونگى در مناسبات اجتماعى است. جامعه اى 
که انسانها با وسایئل تولید کار میکنند، بنظر میآید که برعکس است، انگار که کاالها یک روابطى با همدیگر دارند و ما ضمیمه هاى 
آن هستیم! ما مأمور اجرائى کارهاى آنها هستیم. ما موظفیم نیروى کارمان را به بازار ببریم و سرمایه دار هم مجبور است مقدار پول 
را افزایش دهد. هیچ آدمى را در موقعیت یک بشر نمیبینى که بر موقعیت خود و بر زندگى خود و تصمیم گیرنده تولید خود حاکم 
است. انسانها دارند منطق کاال را اجرا میکنند. وقتى یک سرمایه دار به دنبال ماگزیمم سود خود است، به خاطر اخالق شخصى اش 
نیست، اگر این کار را نکند از بازار بیرون میافتد. سرمایه دار باید منطق سرمایه را پیاده کند. کارگر باید منطق نیروى کارى را که به 
کاال تبدیل شده است، پیاده کند. بازار تعیین میکند که آدمها چه هستند و چه نیستند. این فیتیشیسم کاالئى که هر کدام از ما این 
پدیده را در کلیّت خودش میبینیم، زندگى ما را تعیین میکند. سؤال نمیکنند که نظرت چیست و چه میخواهى و یا برنامه ات در 
زندگى چیست، میپرسند که شانزده ساله شده اى، میخواهى چکاره بشوى، از کدام راه نان میخورى؟ صاحب کدامیک از این کاالها 
میخواهى بشوى؟ علم میفروشى؟ نیروى کارفیزیکى ات را میفروشى؟ ارثى دارى میخواهى به عنوان سرمایه دار بکار بیاندازى؟ 
وسائل کار دارى یا نیروى کارت را باید بفروشى؟ و در چه ظرفیتى میخواهى نیروى کارت را بفروشى؟ این جامعه با این حجم 
عظیم کاالها که مدام بزرگ میشود و ما نمیبینیم کجاست، و دیگر راستش نمیدانیم از کجا آمده اند در برابر ما قرار گرفته است. 
در جوامع قبلى همه میدانستند که براى مثال عسل را از فالن جا در میآورند و میآورند و میخورند. ولى در جامعه سرمایه دارى 
شما با پدیده هائى روبرو میشوید که شما اصال نمیدانید چگونه آنها را طراحى کردند، چه کسانى آنرا ساخته اند، و آن کسى هم که 
ساخته است حتى نمیداند. اینطورى نیست که شما اگر از کارگر کره اى که دارد مادر بوردهاى (mother board) کامپیوتر را 
میسازد، بپرسید، میداند که دقیقا چه اتفاقى میافتد. هیچ بشرى بر پروسه اى که در آن زندگى میکند و در آن پروسه اى که زندگیش 
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را میچرخاند مسلط نیست. این فیتیشیسم کاالئى یا باصطالح بُت شدن کاالها، گوشه دیگرى از مسأله اى است که مارکس تحت 
عنوان "از خود بیگانى" مطرح میکند. در یک قدم آنطرف تر محصول کار کارگر به سرمایه تبدیل میشود و کارگر هرچه بیشتر کار 
میکند آن سرمایه قوى تر میشود، هر چه این کارگر بیشتر زحمت میکشد، راندمان کارش را باال میبرد، تحصیالتش را باال میبرد، 
بهتر کار میکند، بیشتر به کار دل میدهد، خودش قوى نمیشود، بیشتر آن قدرتى که این کارگر مقهور آن است قوى تر میشود. 
یک اقتصاد که خوب کار میکند، اقتصادى است که سرمایه قوى ترى دارد و دولت مقتدرى که پدر همه را در میآورد. اتفاقا وقتى 
کارگران کار نمیکنند سرمایه ضعیف میشود که اعتصاب یک نمونه آن است. این پدیده که محصول کار شماست، ولى شما به 
عنوان پدیده اى بیرون از خودتان و قبل از خودتان و ابدى تر به آن نگاه میکنید، و از آن تقاضاى کار میکنید و معاشتان را از آن طلب 
میکنید، خاصیت جامعه سرمایه دارى است و خصلت فیتیشیسم کاالئى و از خود بیگانگى را که کل سیستم بر آن بنا شده است 
نشان میدهد. اشیا اصلى شده اند و روابط انسانى فرعى. و اینجا اگر برگریدیم به آن بحث انتقادى، َسلبى و پراتیکى کمونیسم، دقیقا 
این وضعیت است که کمونیسم باید بتواند از بین ببرد و آنرا زیرو رو کند. و تمام مسأله برمیگردد به مالکیت اشتراکى، حاکمیت 
آدمها بر پروسه کار و نقشه در جامعه: "از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش" حاکى است بر از بین بردن این 
از خود بیگانى، نفى و از بین بردن فیتیشیسم کاالئى و نفى تفوق شیئ و کاال بر زندگى آدمیزاد. و اینکه بشر بتواند تصمیم بگیرد 

چه تولید کند، چه مصرف کند و چه وقت این کارها را انجام دهد. 

مدل وبرنامه اقتصادى براى سوسیالیسم یا استراتژى؟
سؤال: آیا تولید تعاونى و مصرف تعاونى راهى براى مبارزه با استثمار سرمایه دارى به حساب میآید؟ 

جواب: اشکال و فرمهاى مختلف تولید و یا اینکه مثال شکل مالکیت جمعى بر وسائل تولید ممکن است به صورت تعاونى هم 
باشد یک مسأله است و نفى و تغییر بنیادى آن رابطه اساسى در جامعه سرمایه دارى مسأله دیگرى است. اگر شما رابطه کار مزدى 
را دست نخورد باقى بگذارید، سرمایه دارى مشکلى ندارد که خود را حتى با شکل تعاونى هم تطبیق بدهد. براى همین است که 
میگویم بار انتقادى َسلبى کمونیسم، یعنى مبارزه براى عوض کردن بنیان پایه اى کاپیتالیسم و مبارزه براى لغو سیستم کار مزدى و 
مالیکت خصوصى بر وسائل تولید، مرکز ثقل کمونیسم است. در شرایطى که مناسبات سرمایه دارى حاکم است، عمال بار اجرائى 
هر نوع نقشه و مدل در دست سرمایه قرار میگیرد. اگر شما نقشه براى اقتصاد داشته باشید ولى قدرت اجرائى انجام و پیاده کردن 
آن را نداشته باشید عمال نقشه شما در انطباق با سرمایه و مناسبات سرمایه دارى قرار میگیرد. اگر شما در جائى کارمزدى را لغو 
کردید و مالکیت اشتراکى حال به شکل تعاونى آنرا هم برقرار کردید، امر لغو کار مزدى یک پروسه دائمى کمونیسم است و نه 
فقط یک بار. آن چیزى که در شوروى اتفاق افتاد تقریبا همین بود، به نظر خودشان در وهله اول با برقرارى تعاون تولید و یا حتى 
در دوره کمونیسم جنگى اقتصاد کمونیستى برقرار کردند، اما بعدا قدرت بزرگترى به اسم دولت جاى مالک خصوصى سرمایه را 
گرفت و کار ما این بود که اثبات کنیم آن کمونیسم نیست. به هر حال میخواهم بگویم مبارزه براى لغو کار مزدى و انقالب در 
این رابطه مادام که کمونیسم در گوشه اى از جهان قدرت را میگیرد و سرمایه دارى مدام بازسازى میشود، یک امر دائمى است. و 
امر مداوم نفى کار مزدى باید ادامه یابد تا مبانى بازسازى تولید سرمایه دارى بطور کلى از بین رفته باشد. مدام انقالب کردن و نه 
یک بار انقالب کردن در وضعیت موجود، کمونیسم است. کمونیسم یعنى انقالب مداوم کردن براى اینکه سرمایه دارى بطور کلى 
برچیده شود. این همان خصلت َسلبى جنبش کمونیسم است. اما بار اثباتى بر دوش آن جامعه اى است که انقالب کرده است و 
مالکیت خصوصى را برانداخته است. و نه برعکس، یعنى یکبار و براى همیشه مناسباتى برقرار شود و آنرا مالکیت اشتراکى نامید 
و بس. چرا که سرمایه دارى در سیکل دیگرى و از طریق نهادهائى که به فکر کسى هم خطور نمیکند آنرا از دست شما در میآورد. 
مثال شما مالکیت را به شوراها میسپارید، در شوراها هم هر کسى حق دارد حرفش را بزند و انتخاب کند و انتخاب شود، یک 
جنبش اجتماعى راه میافتد که جنبش شورائى را در آن راه نمیدهند و همه کسانى را که کار میکنند در لیست دیگرى مینویسند و 
جنبشى آمریکائى در برابر جنبش شورائى راه میاندازند که عمال مرکز تصمیم گیریهاى واقعى میشود، مالکیت به طور اسمى به نام 
شورا باقى میماند و اقتصاد و تجارت خارجى را نیروى دیگرى سازمان میدهد. در نتیجه امر مدل دادن یک امر دائمى شما خواهد 
شد. انقالب کردن در این مناسبات و جنبش نفى و َسلبى شماست که تضمین میکند آن مناسبات سرمایه دارى بازسازى نشوند. در 
نتیجه من هیچ فرمول اثباتى که بگویم با تعیین یک فرماسیون معیّن حقوقى و ملکى و اقتصادى سرمایه و سیستم کار مزدى را با 
آن از بین میبرم، ندارم. به نظر من این نوع نگرش نشناختن و دست کم گرفتن سرمایه دارى است. این شیوه تولید در فرماسیونهاى 
پیچیده قبل و بعد از خودش توانسته است خود را ابقاء کند. شوروى یک نمونه اش. و ورشکستگى این نوع پیاده کردن مدلها 
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را دیده ایم، آلبانى براى مثال که رابطه اش را با دنیاى خارج قطع کرده بود و یک سیستم برده دارى را راه انداخته بودند. من با 
مدل دادن از این نظر مشکل دارم که فرض اولیه مارکسیسم را زیر پا میگذارد. قرار بوده است کمونیسم انقالبى باشد علیه وضع 
موجود آنطور که هست، و اگر وضع موجود کاپیتالیسم باشد باید علیه آن انقالب بکنید، در نتیجه مسأله اینکه کدام مدل اقتصاد 
سوسیالیستى یا کاپیتالیستى است یک مسأله پراتیکى است نه نظرى. هر مدلى هم که انتخاب کنید باید سعى کنید آنرا سوسیالیستى 
نگاه دارید و مدام در مقابل تعرض کاپیتالیستى در آن فرماسیون اقتصادى براى گسترش روابط کاالئى جلوگیرى کنید. به نظر 
من آنچه که بطور واقعى مدل است این است که از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش. اگر کارگر در هر 
فرماسیون اقتصادى حس کند که از توان او بیش از حد الزم استفاده میشود و قادر نیست به اندازه نیاز خود از جامعه برداشت کند، 
باید فهمید که پایه سیستم سرمایه دارى بر جاى خود ایستاده است و یا اینکه خود را بازسازى کرده است. مدل و فرمول از نظر 
من و از زاویه مارکسیسم اینها هستند که انسان بر پروسه کار خود حاکم باشد و بتواند کارى را که دوست دارد انجام دهد، جمله 
معروف مارکس که صبح کار میکنم و عصر نقاش هستم و غروب موزیک گوش میدهم یا ماهیگیرى میکنم. و اگر این از خود 
بیگانگى بشر به حیات خود ادامه داده باشد، تحت هر فرماسیون حقوقى و اقتصادى هم که باشد، حتى تعاونى و یا سوسیالیستى، 
باز رگه هاى ادامه حیات و تجدید حیات کاپیتالیسم را رد یابى میکنیم. اینها است که هر مدلى را محک میزنند. به نظر میرسد کسانى 
که بر مدل تمرکز کرده اند، سرمایه و قدرت سرمایه و تکنیکهاى بسیار پیچیده این سیستم را دست کم میگیرند. این سیستم کار 
را به خانه ها آورده است، کارفرما را از باالى شما سر برداشته است، به طرق مختلف آدمها را به بانکها بدهکار کرده است. خود 
کارگر به این طریق طول روز کارش را اضافه میکند بدون اینکه متوجه باشد که چه میزان این روز کار، کار الزم است. در هر 
حال منظورم این است که نباید سرمایه را دست کم گرفت. باید روح آن را در هر قیافه اى باز شناخت. و شرط آن این است که به 
فرمول عمومى سرمایه توجه شود که ما آیا جزئى از پروسه کار هستیم و وسائل تولید متعلق به دیگران است و یا اینکه در تولید 

اجتماعى شرکت داریم و خلق میکنیم. اینها مالکها است. باید فرمها و مدلها را بعدا مدام عوض کنید تا بتوانید آنطور باشید. 

سؤال: آیا به این معنى است که ما هیچ فرم و مدلى ارائه نمیدهیم؟ 
جواب: منظور من این نیست که ما خود را به نفهمى میزنیم و وارد انقالب میشویم، بحث من این است که اگر ما فرمى را هم 
براى خلع ید از سرمایه ارائه میدهیم، باید بدانیم براى کدام عرصه ها و در چه زمان معین است. براى مثال ما ممکن است در 
اوائل یک جامعه سوسیالیستى، پزشکى و آموزش و پرورش و ایاب و ذهاب را از حیطه تولید کاالئى خارج کنیم و براى آن هم 
مدلى ارائه دهیم. اما یک مدل عمومى براى خلع ید یکباره از سرمایه غیرواقعى است، چون مدل فرضا اکنون براى سال 2000 و 
با سطح استاندارهاى فعلى است که دو سال بعد فوق العاده بدوى به نظر میآید. در نتیجه بیفایده است. باید تعریف کرده باشى که 
انقالبى را که انجام میدهم در این پروسه معیّن در این و آن عرصه ها خلع ید را به نتیجه میرسانم. به نظر من باید در این مورد 
حتما بحث کنیم. من خود طرفدار درآوردن پروسه تولید از دست سرمایه هستم. و باید نیازهاى مردم خارج از پروسه مزدبگیرى 
و گردش ارزش انجام شود. براى مثال اگر ترانسپورت را مجانى اعالم کنید و مثال از تولید جامعه 15 درصد صرف رایگان کردن 
ترانسپورت بشود، سرمایه از این عرصه بیرون میرود چون میداند سود و پولى در آن نیست. خرید و فروش در ترانسپورت به 
این ترتیب ممکن نیست. میشود ترانسپورت را مجانى کرد، در اسکاندیناوى یک زمانى دوچرخه این نقش را داشته است، آدمها 

با دوچرخه هائى که وجود داشته اند و عمومى بوده اند به سر کار میرفتند و برمیگشتند. 

خطى که من دنبال میکنم و روى آن فکر میکنم این است که پروسه هاى اجتماعى اقتصادى را از گردش سرمایه خارج کنیم و 
آنها را مجانى اعالم کنیم به جاى اینکه مثال مالکیت را دولتى کنیم. یعنى زندگى مردم را از زیر دست و بال سرمایه و گردش 
سرمایه خارج کنیم. طب، آموزش و پرورش، غذا و مسکن و ترانسپورت را اگر مجانى اعالم کنیم، در این بخشها از سرمایه خلع 
ید شده است. تناقضاتى که پیش میآید این است که ظاهرا همه مصرف میکنند و بنابراین مشکلى را که به ما خواهند گفت این 
است که این اقتصاد با این وضعیت رشد نمیکند. طرح و خطى که من در نظر دارم این است که آدمیزاد خوشبخت بیشترین نیروى 
مولده براى جامعه است. و معتقدم که اگر به آدمها شخصیت انسانیشان را باز گردانید، ممکن است در آن مملکت انقالب صنعتى 
صورت بگیرد. این بحث را باید با هم ادامه بدهیم، اما سؤال این است که آیا ما مدل باید داشته باشیم یا استراتژى؟ به جاى مدل 
من میگویم باید استراتژى گذاشت و استراتژى من این است که قلمرو تولید و مصرف را از دست سرمایه خارج کنیم و به اختیار 

تصمیم عمومى بگذاریم. 
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سؤال: در مورد کار مولد ارزش اضافه و کار غیرمولد و بخش خدمات توضیح بیشترى بدهید. 
جواب: در این مورد توجهتان را جلب میدهم به کتاب تئورى ارزش اضافه که مارکس مفصل توضیح داده است. خود من هم در 
بسوى سوسیالیسم شماره 2 یک مطلبى از مارکس را ترجمه کرده و مقدمه اى بر آن نوشتم، که توصیه میکنم به آن هم مراجعه کنید. 
در مورد خدمات باید بگویم که خدمات تولید غیر مادى است وبه عالوه خدمات داریم تا خدمات. براى مارکس مرز بین اقتصاد 
و سیاست، و مرز بین اقتصاد و ایدئولوژى تفکیک شده است. میپرسند پلیس آیا کارگر است یانه؟ و یا اگر پلیس حقوق میگیرد 
پس کارگر است. مارکس میگوید اگر کسى در قلمرو تولید مزد و حقوق بگیرد، کارگر است، مزد بگیر قلمرو ایدئولوژى کارگر 
نیست. مزد بگیر قلمرو سیاست، کارگر نیست، همه مزد بگیرند اما همه کارگر نیستند. باید دید که مارکس قلمرو تولید در اقتصاد 
را چگونه تعریف کرده است. براى مارکس در کار مولد و کار غیر مولد، خدمات میتواند کار مولد باشد و میتواند هم نباشد. بستگى 
دارد به اینکه آن خدمات بخشى است از پروسه تولید یا سرویسى است که بورژوازى میدهد براى اینکه جنسش را به فروش 
برساند. مثل خدمات بانکى که جزو پروسه تولید نیست ولى خودویژگى جامعه فعلى است. اما خدماتى مثل ترانسپورت کاالها، 
بخشى از پروسه تولید است چرا که به عنوان مثال مردم که نمیروند به کارخانه هیوندا در کره جنوبى که ماشین تحویل بگیرند، 
باالخره باید حمل بشوند به محلها و کشورهاى دیگر و در دسترس قرار بگیرند. و این ترانسپورت کار الزم دارد و در نتیجه در 
قیمت ماشین مورد مثال ما تأثیر دارد. مارکس به آن خدماتى که ارزش اضافه میکنند میگوید تولید غیرمادى، تولید غیر جسمى. 
به این اعتبار خدمات میتواند کار مولد باشد و میتواند کار مولد هم نباشد، حتى تولید هم یک جاهائى میتواند مولد نباشد که البته 
در اکثر موارد مولد هست. براى مثال کسى که در سربازخانه در و دیوار را تمیز میکند، گرچه حقوق هم میگیرد اما کارگر پرولتر 
نیست و کار مولدى هم انجام نمیشود براى اینکه یک بنا و پدیده اى را سر پا نگهمیدارد که در قلمرو اقتصاد و تولید نیست. البته 
اینهائى را که میگویم برداشت من است، اگر مارکس را بیشتر دقت کنیم باید بنشینیم بحث کنیم. برداشت من این است که مارکس 
مزدبگیر قلمرو اقتصاد را کارگر میداند نه مزدبگیر قلمرو سیاست، یا مزدبگیر قلمرو ایدئولوژى را. در اینجا میخواهم توضیح بدهم 
که نباید کار فکرى را با کار ایدئولوژیک اشتباه گرفت. براى مثال کار معلم بخشى از پروسه ایجاد و تربیت مهارت است، اما 
کشیش که در باره مسیح حرف میزند، هر کارى هم بکند و مزد هم بگیرد در قلمرو اقتصاد نیست. اگر معلم کارش آموزش علم 

و فن است و حقوق میگیرد و بابت این کار هم در مدرسه خصوصى پول و شهریه میگیرند و سود میبرند. 

سؤال: آیا سرمایه غیرمولد میتواند منبع کسب سود باشد؟ 
جواب: سرمایه از جمله سرمایه غیر مولد سود میبرد. سودى که سرمایه غیر مولد میبرد این است که مثال یک سرمایه مولد براى 
تبلیغ کاالهاى خود، کار تبلیغ را به یک سرمایه غیرمولد میسپارد. کار تبلیغ چیزى به ارزش اضافه نمیافزاید، اما نه در تبانى بلکه 
در مکانیسم بازار، سرمایه مولد بخشى از ارزش اضافه بدست آورده خود را به سرمایه غیر مولد میدهد. سرمایه غیر مولد همانقدر 
براى سرمایه دارى مهم است که سرمایه مولد. در نتیجه کارگر بخش سرمایه غیرمولد با اینکه در تولید شرکت نمیکند، بخشى از 
پرولتاریاست. براى اینکه بخشى از فونکسیون اقتصادى سرمایه است که تفکیک شده است، هنوز در قلمرو اقتصاد است، ولى مولد 
نیست. خود خدمات این بخشها، خدمات اقتصادى به سرمایه است و این مسأله که کار کارگر در این بخشها مستقیما اقتصادى 
نیست در واقعیت اینکه کار او در تفکیکى که سرمایه نیاز دارد انجام بدهد، تغییرى نمیدهد. سرمایه تجارى نمونه سرمایه غیرمولد 
است، سودش را میبرد مستقل از اینکه مولد است یا نه. اتفاقا این بحث سرمایه مولد و سرمایه غیر مولد بخش مهمى از کاپیتال 
است و مارکس میگوید که باید کارگر این بخش از سرمایه را باید بعنوان کارگر برسمیت شناخت. و این بویژه در دوره هاى بحران 
خیلى روشن است. در دوره بحران، سرمایه از بخش مولد نمیزند، بلکه بخش خدمات را کم میکند تا هزینه را پائین بیاورد و در 
نتیجه کارگر بخش خدمات و یا سرمایه غیر مولد اولین کسانى هستند که بیکار میشوند. و اهمیت این بحث این است که کارگر، 
کارگر است و بتوانید از آنها دفاع کنید. کارگر میتواند در شاخه اى باشد که مولد نیست، اما مادام که این شاخه اقتصادى است، آن 
کارگر، پرولتر است. اما اگر این شاخه سیاسى شد، دیگر آدمى که آنجا کار میکند عمله اکره سیاست است. اینجا باز یک نکته را 
بگویم، ممکن است حزب فالن کسى را استخدام کند که آفیس آن را تمیز کند، این فرق میکند، ولى پلیس، ارتش یا مثال طیف 
کشیش ها یا کسانى که پول میگیرند که ایدئولوژى طبقات حاکمه را رشد بدهند، یا ناشرین این نوع کارها، کارگر نیستند. کسى 
که کار میکند که مثال انجیل را چاپ کند و میفروشد، با کسى که کتاب انجیل را مینویسد و یا براى آن تبلیغ میکند تفاوت دارد. 
به هرحال دیوار چین بین کارمولد و غیرمولد نیست و باید هرکدام را بطور مشخص بررسى کرد. اما تا جائى که بتواند در برابر 
شعار وحدت کارگران با پاسبانها بخاطر اینکه این دومى ها حقوق میگیرند یا فقیرند، مرز را ترسیم کرده باشد، خوب است. در هر 
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حال مارکس در "تئورى ارزش اضافه" این بحثها را کرده است. 

سؤال: در مورد مکانهائى که نمیتوان از پروسه خرید و فروش نیروى کار در آنها حرف زد، و مناسبات سرمایه دارى بر آنها 
حاکم نیست، مثل بعضى مناظق دورافتاده جهان نظرتان چیست؟ 

جواب: این مسأله در دو سطح مطرح میشوند، یا بعنوان ارتش ذخیره کار در گوشه هائى از دنیا یا یک کشور، مثال در روستاهاى 
دورافتاده. به هر حال انسانهائى زندگى میکنند که سرمایه در دورانهاى رونق به سراغ آنها میرود و یا وضعیتى که در دنیاى فعلى 
و بویژه در مناطق جنگ زده میبینیم. در هر حال نمیتوان از اینها به عنوان جامعه حرف زد، چون اگر جامعه باشد، نمیتواند از 
حوزه تولید سرمایه که همه جا را قرارگرفته است بیرون بیفتد. یک نمونه اش کردستان عراق است که به نظر میرسد بین جامعه و 
اردوگاه و تحت نظارت سازمان ملل آویزان است، تولید و انباشت وسیع سرمایه در آن جارى نیست و سرمایه و سرمایه گذارى 

هم نمیشود. 

سؤال: تفاوت بین ثروت و ارزش چیست؟ 
جواب: بین ثروت و ارزش باید فرق گذاشت. یک پدیده هائى در زندگى داریم به عنوان ثروت، که جامعه سرمایه دارى بر آنها 
ارزشى نگذاشته است و سرمایه دارى کنترلى بر آنها ندارد و در خارج از حیطه سرمایه دارى تولید و مصرف میشوند. جنسى که 
به بازار نمیآید از این نوع است. براى مثال شما در خانه براى خودتان پولیور درست میکنید، این درست است که پولیور جزو 
ثروت شماست، اما جزو مجموعه ارزشها که در محاسبه قیمتها و مبادالت کاالها باشد قرار نمیگیرد. یا کسانى که در خانه شان مرغ 
نگهدارى میکنند و تخم مرغ را مصرف میکنند، آن تخم مرغها واقعى هستند و جزو ثروت آن خانواده است، اما جزئى از ارزشى 
که جامعه سرمایه دارى آنرا کنترل میکند، نیست. ما داریم راجع به سرمایه دارى حرف میزنیم و کاالهائى که در حیطه سرمایه دارى 
تولید میشوند. مارکس میگوید خیلى خدمات هست که با پول معاوضه میشوند، اما با سرمایه معاوضه نمیشوند. براى مثال وقتى 
شما از کسى میخواهید که به شما پیانو درس بدهد که ممکن است براى مثال ساعتى 15 پوند هم بگیرد، در این رابطه نه شما 
کاپیتالیست هستید و نه کار الزم و کار اضافى معنى دارد. این اگر چه خرید و فروش است، اما در بیرون حیطه تولید سرمایه دارى 
است. نه بیرون جامعه سرمایه دارى، بلکه بیرون از تولید سرمایه دارى. جامعه سرمایه دارى مقوله وسیعترى از تولید سرمایه دارى 
است. تمام این فعل و انفعاالت خانگى، مثل کار زن در خانه، که ارزش مصرف ایجاد میکند و ثروت ایجاد میکند، یک نمونه 
برجسته است. اما این نوع کار در حیطه تولید ارزش نیست. بخش خیلى زیادى از ثروت جامعه توسط آدمها و در خارج از حیطه 
نفوذ تولید سرمایه دارى ایجاد میشوند، مثل رنگ کارى خانه خودتان که ثروت جامعه را افزایش میدهد اما کاپیتالیسم آنرا تولید 
نکرده است و در محاسبه ارزش و قیمتها و کار اجتماعا الزم و غیره به حساب نمیآیند. سرمایه دارى شیوه تولید مسلط است که 

هزار و یک چیز دیگر در حاشیه آن هم هست. 

مبحثى که از قلم افتاد این بود که چه عواملى باعث میشوند که ارزش نیروى کار مثل بقیه کاالها باال نرود و در مینیممى بماند 
که جامعه به آن رضایت میدهد. بحث ارتش ذخیره کار را هم نکردیم که امیدوارم جلسات بعد به آن برسیم. در رابطه با کمپ 

تابستانى انجمن مارکس لطفا نظرتان را بدهید تا اگر عملى باشد، آنرا اجرا کنیم... 

شده  پیاده  فرزاد  ایرج  مارکس توسط  انجمن  جلسه  روى نوار  از  که  است  نوشته اى  این  است.  شفاهى  مطلب  این  اصل 
است.
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مطالبات برنامه اى حزب کمونیست کارگرى ایران "یک دنیاى بهتر" 
درمورد حقوق زنان 

مصاحبه با رادیو انترناسیونال -  22 فوریه 2001(17 اسفند 1379)

و  روز رفتیم  این  استقبال  به  پیش  مدتى  از  ما  و  اسفند،  برابر 18  مارس   8 است،  زن نزدیک  جهانى  روز  انترناسیونال:  رادیو 
برنامه هایى را در رابطه با حقوق زنان، موقعیت زنان، جنبش برابرى طلبى زنان از رادیو پخش کردیم. امروز میخواهیم با منصور 

حکمت درباره مطالبات برنامه یک دنیاى بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگرى ایران، در مورد حقوق زنان صحبت بکنیم. 
خیلى متشکر. شما نویسنده این برنامه هستید. معموال از طرف بخشى از جنبش دفاع از حقوق زنان که به جنبش فمینیستى معروف 
است، مردان مورد اتهام قرار میگیرند که مسائل زنان را نمیفهمند. مطالباتى که در این برنامه آمده، حقوق زنان را با جزئیات خیلى 

زیادى گفته. چطور شما توانستید... میخواهیم اینطور بگویم که در مقابل این اتهام جنبش فمینیستى شما چه میگویید؟ 

و  جنبش کمونیستى  به  بزرگى  دِیِن  قدیم  از  زنان  جنبش  است.  سطحى اى  و  ـُن  ک خشنود-  اتهام خود-  این  حکمت:  منصور 
مارکسیستى داشته است. جنبش کمونیستى جنبشى بین المللى براى برابرى انسانهاست و برابرى زن و مرد بخش اعظم پالتفرم 
جنبش کمونیستى است. در نتیجه ایده هایى که در مارکسیسم در جهت برابرى زن و مرد هست، ایده هایى عمیق، نسبتا جامع و 
رادیکالى هست. جنبش فمینیستى به نظر من حتى خراشى هم به سطح مسأله زن نمیدهد. همین کسانى که معتقدند مسأله زن 
را درك میکنند، خیلى از این فمینیست ها در کشورهاى مختلف االن جذب جناح چپ طبقه حاکم شده اند که حتى امتیازات 
جزئى را هم از زنان دریغ میکند. در نتیجه من اصال بحث نقد فمینیستها به مارکسیستها، مبنى بر این که چون براى مثال در بین 
مارکسیستها مرد زیاد هست و یا اینکه بخش مرد در جنبش کمونیستى مسأله زن را درك نمیکند، جدى نمیگیرم. واضح است که 
هیچکس تجربه شخصى دیگرى را درك نمیکند. در تحلیل نهایى هر کس زندگى خودش را نزدیک تر از هر کس دیگر تجربه 
کرده. ولى نمیدانم مثال مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق انگلیس که فوق العاده مرتجع و دست راستى بود، یا این نماینده هاى 
زن مجلس اسالمى، چه چیزى را دست اول تجربه میکنند که، براى مثال، کمونیستهایى که 20- 30 سال عمرشان را براى برابرى 
آدمها مبارزه کرده اند، تجربه نکرده اند و نمیتوانند درك کنند. به نظر من اینها پوچ است. اینها دّکان دارى است. دّکان سیاسى زیاد 
است به این معنى که کسى میگوید که "من اهل فالن ملت هستم و بنابراین من غم و درد این ملت را حس میکنم"... هیچ دلیلى 
ندارد! غم و درد آدمها را همه حس میکنند. هر کسى که خط فکرى و سیاسیش علیه تبعیض و علیه نابرابرى باشد میتواند خودش 
را جاى بخش تحت تبعیض جامعه بگذارد و به مسائلش فکر کند. تاریخا موضع جنبش کمونیستى در قبال مسأله زن رادیکالترین 

و جامعترین بوده است. 

سؤال: این که البته... حاال بحث دارد جدا میشود، ولى این که، البته یک چنین اتهاماتى آمده بخاطر این بوده که خود جنبش 
کمونیستى مدتها در چهارچوب هاى بورژوایى در واقع حرف زده، مثال فرضا مثال شوروى زده میشود یا چین. به این خاطر هست 

یا بعضا چپ سنتى... 

منصور حکمت: حتى آنجا هم، حتى آنجا هم به نظر من فمینیست ها حق ندارند. براى اینکه کشورهایى مثل شوروى -  با همه 
انتقادهایى که ما داشتیم، یک کشور سرمایه دارى دولتى بود، ما این را از ابتدا گفتیم -  ولى حتى سرمایه دارى دولتى در شوروى 
در نظر بگیرید... این نظام را باید با هند مقایسه بکنید. اگر شوروى نظام سرمایه دارى دولتى مدعى سوسیالیسم نبود، چیزى بود، 
کشورى بود مثل هند. حاال حقوق زنان را در هند با حقوق زنان در شوروى مقایسه کنید. شما نمیتوانید حقوق زنان در سوئد را با 
حقوق زنان در شوروى مقایسه کنید که از نظر تکنیکى و اقتصادى در سطح دیگرى بسر میبرد... که حتى در آن حالت هم، خیلى 
از قوانینى که در شوروى بود هنوز در سوئد نبود. در نتیجه به نظر من حتى ایرادى که فمینیستها به چپهاى رویزیونیست و چپهاى 
غیرکمونیست میگیرند هم بحق نیست. پرچم فمینیستها در دست کسانى است مثل هیالرى کلینتون در آمریکا، یا جنبش جناح 
چپ طبقه حاکمه در کشورهاى مثل انگلستان، کنار حزب لِیبر جدید هستند... اینها فمینیستها هستند. فمینیستها کسانى هستند که 
بخاطر فرهنگ بومى هر کشور، حاضرند حقوق زن را قربانى کنند. اینها فمینیستهاى واقعى این دور و زمانه اند. ممکن است بعضا 
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هم کسانى باشند رادیکال تر از این. ولى به نظر من کمونیستها  - حتى بدترین نوع کمونیستها  - بدهى خاصى در مورد مسأله 
زن به فمینیستها ندارند. 

سؤال: تا آنجا که به کمونیسم کارگرى برمیگردد -  سواى "یک دنیاى بهتر" که ما اگر وقت کم بود دفعه بعد هم اگر اجازه بدهید 
این را ادامه بدهیم چون مهم است -  مطالباتش مطالباتى هست که در عرصه جنبش بین المللى زنان پیشرفته ترین و پیشروترین 
مطالبات است، در مورد جنبش ایران که اصال مطالباتى مطرح نشده جز برابرى زن و مرد. تا آنجایى که در عمل هم هست، به نظر 
میرسد که کمونیسم کارگرى، حزب کمونیست کارگرى فعالترین جریانى است که براى برابرى حقوق زن و مرد مبارزه میکند. آیا 

شما با چنین ارزیابى اى موافق هستید؟ 

منصور حکمت: در اپوزیسیون ایران، البته اینطور است. آنقدر که ما فعالیت میکنیم، هنوز بخش کوچکى از آنچه که فکر میکنیم 
نزدیک  زن  روى مسأله  فعالیت  درجه  از  خودمان  انتظارات  به  خودمان،  استانداردهاى  به  هنوز  ما  هم نیست.  کرد  فعالیت  باید 
نشده ایم ولى با این توده انبوه گروهها و محافل اپوزیسیون ایران مقایسه بکنید، که حد اکثر دفاعشان از زن این است که "بگذارید 
این زنها این طفلکها هم کارى داشته باشند، یا یک خورده لباس آزادترى بپوشند، خب حجابشان را بردارند، ولى کسى نگفته 
موهایشان را فر هم بزنند"... این تصویرى است که اینها از آزادى زن دارند! در مقایسه با اینها حزب کمونیست کارگرى، نهایت 
آزادیخواهى محسوب میشود، ولى خود ما هم باید راهى را طى کنیم. این راه را باید در عمل طى کنیم. باید به سمت این برویم 
که واقعا آن قدرت سیاسى را پیدا کنیم که این برنامه پیاده کنیم و نشان بدهیم که به آن وفادار میمانیم. چون اعالم یک برنامه در 
اپوزیسیون یک بحث است و عمال پیاده کردنش بحثى دیگر. وقتى ما پیاده کردن عملى این برنامه را شروع کنیم، اسالمى ها تحریک 
خواهند کرد، ملیّون تحریک خواهند کرد، مردساالرها تحریک خواهند کرد... و آن موقع است که محک واقعى حزب کمونیست 
کارگرى مطرح میشود که آیا این مقاومتها را در هم میکوبد و حق زن را میدهد، یا در قوانین برقرار میکند و در پراتیک اصلى 
جامعه، یا اینکه به آنها تمکین میکند؟ این سؤال هنوز در مقابل همه هست. اگر کسى، اگر جریان سیاسى اى بخواهد در صف 
مقدم آزادى و برابرى زن در ایران باشد، به نظر من حزب کمونیست کارگرى است. خود شنوندگان شما میتوانند مقایسه کنند و 
ببینند که این حرفها را از زبان چه گروه دیگر یا سازمان دیگر یا جنبش دیگرى میشنوند. کس دیگرى نیست که حرفهایى که ما 

در مورد برابرى زن و مرد میگوییم را اصال حتى حاضر باشد اعالم کند. 

سؤال: و شما به این گفتید "در اپوزیسیون"، من حتى از این فراتر میروم در آن چیزى که خودش را جنبش دفاع از حقوق زنان 
میداند، االن ما شاهد تکاپوى زیادى نیستیم بر سر مبارزه عملى افشاگرى از جمهورى اسالمى، علیه اسالم، علیه آپارتاید جنسى و 
غیره. منتها قبل از این که به خود برنامه بپردازم، شما به نکته جالبى اشاره کردید، گفتید این گفتنش، و بعد عمل کردنش. آنجاست 
که مسأله مطرح میشود. حزب کمونیست کارگرى را عده زیادى، حاال آنها که سعى میکنند لحن تعدیلى در انتقاد خودشان بگیرند، 
اینطور میگویند که صحبتهاى شما خیلى خوب، ولى این مطالباتى که شما در مورد حقوق زنان فرضا دارید در جامعه اى مثل ایران 

قابل پیاده شدن نیست چون فرهنگ مردم عقب است. شما در مقابل این انتقاد چه میگویید؟ 

منصور حکمت: ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را 
قربانى بکنید. خیلى ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه 
یا هر مدرسه مختلطى که قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند. ما 
قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با بودجه هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى تحریک 
علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر رهایى زن و امر 
برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که مزاحم 
خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور اختالس کرده، درست مثل کسى که مانع 
رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى نگاه کنند که مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا مانع 
این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که خودمان را عوض کنیم، 

یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى 
سرمایه میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین الت و لوتهایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض 
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میکنیم، فرهنگ را هم عوض میکنیم. همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده 
هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ 
عقب مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره اى ندارند، باید دندان روى جگر 
بگذارند. باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا باید 

دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حاال حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد... 

سؤال: صحبتهاى خیلى جالبى است. همانطور که گفتم هر جا که صحبت از این میشود که باید این مطالبات و این حقوق را داشت، 
جنبش کمونیسم کارگرى به زیاده طلبى، افراطى خواهى متهم میشود و این که نمیشود اینها را عملى کرد و بعضا این که حجاب 

خواست خود مردم هست. اینها چیزهایى که شاید بشود در موقعیتهاى دیگر هم درباره اش صحبت بکنیم. 

ببینید، در برنامه یک دنیاى بهتر به تمام عرصه ها پرداخته شده، اقتصاد، سیاست، خانواده، اخالقیات، فرهنگ و غیره. این بحث 
سنتا از طرف الاقل آن جنبش سنتى چپ مارکسیستى مطرح شده که به اقتصاد مقام باالترى داده در رفع ستمکشى از زنان. آیا 

شما با این دید موافقید؟ 

منصور حکمت: در تحلیل نهایى اگر زن در صحنه اقتصادى نابرابر باشد و اگر در صحنه اقتصادى تحت تبعیض باشد، در صحنه 
سیاسى و فرهنگى نمیتواند برابر باشد، در تحلیل نهایى اینطور است. ولى این به آن معنا نیست که باید صبر کرد تا اول زن در 
اقتصاد برابر بشود و بعد رفت به سراغ حقوق فرهنگى و سیاسى، و برابرى را جستجو کرد. این اصال و ابدا به این معنا نیست. 

همه اینها باید موازى با هم پیش برود و فورا باید پیش برود. 

سیاست ما این است: از همان روز اولى که در آن مملکت دستمان بجایى بند شود، اعالم میکنیم که زن ومرد برابرند، همه قوانین 
تبعیض آمیز فعلى را لغو اعالم میکنیم، اعالم میکنیم که حقوق مدنى زن و مرد یکى است، اعالم میکنیم حقوق سیاسى زن و مرد 
یکى است، اعالم میکنیم حقوق فرهنگى زن و مرد یکى است، اعالم میکنیم اختیارشان بر خودشان، بر خانواده شان، بر محیط 
زندگیشان، بر محیط کارشان عین همدیگر است و اعالم میکنیم در عرصه شغلى و کارى و غیره زن و مرد حقوق کامال برابرى 
دارند. این را اعالم میکنیم و از آنجا که بشکل قانون درمیآید، و فورا این کار را میکنیم و نه در یک روند تدریجى که حاال قوانین 
را یکى پس از دیگرى چکش کارى کنیم. بعنوان یک بیانیه پیروزى انقالب ما این را اعالم میکنیم و از فرداى آن روز اینها قانون 
است. وقتى این قانون است باید اجرا بشود. حاال این که در جریان اجرایش کار چقدر طول میکشد، چند مدیر کارخانه مقاومت 
میکنند، یا چند مدیر و معلم مدرسه مقاومت میکنند، آن روندى است که ممکن است در آن کار فائق آمدن به این مقاومتها، 
روشنگرى درباره آنها، بدست آوردن منابع و امکانات کافى براى ایجاد عملى این برابرى، بودجه بدست آوردن براى کارها و غیره، 
اینها ممکن است طول بکشد. اما بعنوان قانون فورا اعالم میکنیم و اگر از فرداى آن روز معلوم شود که در جایى زنى در موقعیت 
نابرابر با مرد هست، مسبب آن قضیه کارى خالف قانون و خالف حق مدنى کس دیگرى انجام داده و با قانون روبرو میشود. 
در نتیجه از نظر ما این زیاده طلبى نیست، عین حقیقت است. اگر عکس این بود، اگر فرض کنید همین جنبش ملى- اسالمى 
که ما را به زیاده طلبى متهم میکنند، هیچ مشکلى ندارند که کال خواهان استقالل از آمریکا بشوند، براى مثال در فالن کشور. و 
وقتى صحبت بر سر حقوق ملى شان است هیچ چیزى را زیاده روى نمیدانند و همه چیز را میخواهند. وقتى صحبت بر سر حقوق 
تجارى آنهاست، مثال وقتى میگویند ما باید فالن صنعت خودمان را خودمان بدست بگیریم و فالن مالیات را از دوش ما بردارید، 
هیچ اشکالى نمیبیند که بگویم "من این را میخواهم و باید اجرا بشود". وقتى کار به زنها میرسد، همه میگویند، آقا زود است، 
حاال فعال نه، با فرهنگمان جور نیست و غیره و غیره. ما با این استدالل هیچ سازشى نداریم. ما این خط را قبول نداریم... درست 
مثل حقوق کارگرى، مثل حقوق اقتصادى کارگران. ما روزى که سر کار بیاییم -  امیدوارم ما بتوانیم سر کار بیاییم -  همان روز 
حداقل دستمزدى را حداقل اعالم میکنیم که یک خانواده بتواند با آن زندگى کند، بگذار هر کس که میخواهد با آن مخالف باشد. 

سؤال: ببینید، خیلى مهم است که قانون تغییر کند و قانون اعالم بشود، در نتیجه به این معنى نقش یک دولت در رفع نابرابرى ها 
مهم است، از طرف حقوقى هم گرفت، اما این کافى نیست. شما میتوانید حقوق برابر را اعالم کنید ولى کماکان در خانواده مرد 

میزند توى سر زن. در مورد این چه باید کرد؟  

منصور حکمت: براى رفع این مسائل باید منابع نیروى انسانى و منابع مالى اختصاص داد. بخشى از آن روشنگرى است. منتها 
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فرهنگى نیست که بتواند در مقابل حق و حقانیت این مسأله مقاومت بکند. به نظر من شما در ظرف چند سال روشنگرى میتوانید 
کارى کنید که مردهاى آن کشور هم آزاد بشوند، از این تحجر و از این جهل فرهنگى که به هر حال با اسالم و فرهنگ سنتى در 
آن کشور رسوخ داده اند. باید کار کرد، باید آموزش داد و باید پیگیرى کرد، بازرسى کرد، نظارت کرد. شما نمیتوانید داخِل یک 

خانواده را بسپارید، تصور کنید به یک تاریکخانه که کسى از آن خبر ندارد و نمیتواند در آن دخالت کند... 

سؤال: آیا این، ببخشید وسط صحبتتان، به دخالت دولت و پلیس در زندگى خصوصى مردم تعبیر نمیشود؟ 
منصور حکمت: آخر اینطور نیست که بروند در خانه مردم را بشکنند و وارد شوند. صحبت از این است که اگر زنى با چشم 
مدرسه  به  بچه اى  میبینید  اگر  است.  زده  او  چشم  مشت به  با  کسى  چه  که  ببینند  بروند  کنند  پیدا  اجازه  کار،  سر  آمد  کرده  باد 
نمیآید، اجازه پیدا کنید بروید ببینید چرا به مدرسه نمیآید. اگر کارفرمایى مصاحبه شغلى کرده و از پنج تا شغلى که داشته هر 
پنج تایش را پنج نفر مرد گرفته اند، یک مرجعى بتواند ببیند که کارفرما واقعا بر مبناى توانایى و صالحیت قضاوت کرده است 
ندارند.  او  به  کارى  البته  خب  کرده  عمل  و صالحیت  توانایى  شود  معلوم  اگر  که  است  واضح  داشته.  تأثیر  اینها  بودن  مرد  یا 
خدمات  به اصطالح  دلسوز  نهادهاى  باید  باشد،  داشته  وجود  قوانین  این  صحیح  اجراى  بر  مردمى ناظر  ومقامات  کمیته ها  باید 
اجتماعى وجود داشته باشد که کمک میکنند... بخش زیادى از حقوق زنان گرفتنى است. نمیشود توى سینى بُرد و به آنها داد. 
باید خود زن کمک کند و آن حق را بگیرد. در نتیجه اگر زنى کتک میخورد، اگر زنى از بیرون آمدن محروم میشود، اگر زنى 
از کار پیدا کردن محروم میشود، اگر زنى از معاشرت با مردم دیگر آنطور که خودش دوست دارد محروم میشود، باید در یک 
چنین سیستمى مراجعه کند و بخواهد که دخالت بکنند. و تصور این که هر دولتى دخالت کند، حتما دخالت خشن و پلیسى 
راستى،  دست  دولتهاى  سلطنتى،  استبداد  دولتهاى  اند،  بوده  بوده اند اینطور  حال  تا  که  دولتهایى  که  است  این  بخاطر  است، 
دولتهاى پلیسى، دولتهاى اسالمى. ما داریم از یک حکومت مردمى حرف میزنیم که مبنایش شوراهاى محلى اند، مبنایش خود 
مردمند. خود مردمند که خودشان را بشکل دولت آرایش داده اند. در نتیجه کسى که دارد دخالت میکند، همان کسى است که 
همان آدمها بعنوان همکار و دوست و آشنا، باهاش سر و کار دارند، انجمن محل است، انجمن مدرسه است، نه یک نهادى که 
با یونیفورم و اسلحه میآید بخانه مردم و میگوید چرا با هم اینطور رفتار میکنید... این تصور از دولت خشن را، اولین چیزى 
میکنند.  اداره  را  زندگیشان  دارند  که  است، مردمى  مردم  خود  اصل  در  که  میآید  دولتى  کرد.  خواهیم  نقد  و  نفى  ما  که  است 

این متن از روى نوار آرشیو رادیو انترناسیونال پیاده شده است. اصل مطلب شفاهى است. 
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آیا پیروزى کمونیسم در ایران ممکن است؟ 
سخنرانى در انجمن مارکس لندن

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

”تحوالت ایران: آیا کمونیسم میتواند پیروز شود؟"، تیتر بحث امروز است. 
بگذارید بگویم این بحث بر سر چه نیست! الاقل بالواسطه و مستقیما بر سر این چیزهائى که میگویم نیست؛ ولى میتواند در بحث 
مطرح شود و راجع به آن اظهار نظر شود. اول بگویم که واضح است جوابى که من به این سؤال میدهم مثبت است. یعنى میگویم 
کمونیسم میتواند پیروز بشود. چون اگر اینطور نبود اصال سمینار نمیگذاشتم. خوشم نمى آید از کسانى که کتاب مفصل مینویسند تا 
بگویند نمیشود هیچ کارى کرد. اگر هیچ کارى نمیشود کرد این کار را هم نمیکردى و میرفتى خانه ات دیگر! در نتیجه اگر کسى 
فکر میکند هیچ کارى نمیشود کرد، به نظر من واضح است که سمینار هم نمیگذارد. جواب من از ابتدا معلوم است. به نظر من 
کمونیسم میتواند در ایران پیروز بشود. بحثى که هست بر سر مشکالت این ماجرا و استراتژى براى رسیدن به یک چنین هدفى 
است. بحث باید بتواند این نکات را روشن کند. محدودیتهاى این موقعیت را توضیح دهد و فى الواقع شرایطى که در آن میتواند 

این پیروزى متحقق شود را ذکر کند و روى آنها متمرکز شود. 

این بحثى در مورد دورنما و افق کمونیسم جهانى نیست. بحث من بحثى از جنس" تئورى دوران" نیست، که آیا این عصر انقالب 
پرولترى است؟ کمونیسم در دوران ما چه جایگاهى دارد؟ آیا میتواند پیروز شود؟ بحثهائى که کسانى که تئورى سوسیالیسم را 
دنبال میکنند با موارد بسیارى از آن آشنا هستند، مثال لنین این عصر را عصر انقالبهاى پرولترى میداند. آیا به جامعه پساامپریالیستى 
رسیده ایم؟ سوسیالیستها میتوانند در چنین جامعه اى قدرت را بگیرند؟ بحث من در این سطح تجرید نیست. بحثى در باره "تئورى 

دوران" نیست. 

این بحث هم چنین راجع به مدل اقتصادى سوسیالیسم نیست. یعنى من نمیخواهم اینجا راجع به اینکه آیا ما میتوانیم جامعه 
سوسیالیستى را برقرار کنیم، یا در باره مشکالت اقتصادى ایجاد یک ساختار سوسیالیستى در جامعه، صحبت کنم(گفتم میرسیم به 
اینکه اینها میتواند به بحثى که من دارم مربوط باشند، ولى محور بحث من در این جلسه این نیست که مدل اقتصادى سوسیالیسم 

چیست و آیا میشود پیاده اش کرد یا نه؟ در باره اقتصادیات سوسیالیسم نیست، در نتیجه زیاد ربطى به بحث من ندارد.) 

این بحثى است راجع به اوضاع سیاسى ایران و نیروهاى سیاسى ایران. کمونیسمى که من اینجا در مورد پیروزى اش بحث میکنم، 
دارم بعنوان یک نیروى سیاسى در جامعه امروز ایران از آن صحبت میکنم. آیا این نیروى سیاسى میتواند پیروز شود؟ در نتیجه این 
پیروزى قاعدتا یک پیروزى سیاسى است. از آنجا سؤالهاى بعدى مطرح میشود. آیا میتواند پیروزى اش را نگهدارد؟ چگونه میتواند 
جامعه را دگرگون کند؟ و غیره؛ که میتوانیم به آنها بپردازیم. ولى سؤالى که من دارم و میخواهم در این سمینار به آن بپردازم این 
است که آیا کمونیسم بعنوان یک نیروى سیاسى در تحوالت جارى ایران شانس قدرت گیرى دارد؟ بحث من در این چارچوب 

محدود است. بحثهاى تئوریک تر و تجریدى تر را تا جائى که به این بحث مربوط باشد به آن میپردازم. 

واضح است این سؤال که آیا میشود کمونیسم را سر پا نگهداشت یک وجه مهم اقتصادى و ساختارى دارد، در این شکى نیست 
و به این اندازه به آن میپردازم و اینکه بر فرض اگر قدرت سیاسى را گرفتید بعد از دو سال آیا هنوز سرکار هستید؟ تا این درجه 

به بحث من مربوط است اما محدوده اش همین است. 

و باالخره در این بحث یک سرى سؤاالتى که به روى ما پرتاب میشود را سعى میکنم جواب بدهم. من سؤاالت را سعى میکنم 
مطرح کنم و جواب بدهم اما اگر سؤالى از قلم بیفتد انتظار من این است که در جلسه احتماال کسانى که ابهامى دارند یا مشکلى 
مى بینند مطرح کنند. مثال: با این مشخصات جامعه، یا این مشخصات جنبش، یا این اوضاع بین المللى، کمونیسم چگونه میتواند از 
این موانع مشخص رد شود؟ از مانع پذیرش آن توسط غرب، از مسأله تروریسم اسالمى، و از چگونگى ایجاد ساختمان اقتصادى 
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سوسیالیسم، اینها سؤاالتى است که از ما میپرسند و من سعى میکنم به آنها جواب بدهم. 

در مورد کل این مبحث با یک مقدمه اى راجع به اوضاع سیاسى امروز ایران بحثم را شروع میکنم. 

این تحوالتى که در ایران از آن صحبت میکنیم، ماهیتًا چیست؟ همه قبول دارند که در ایران دارد اتفاقاتى مى افتد. برداشت ما 
چیست؟ چه اتفاقى دارد مى افتد؟ به نظر من در کل دو دیدگاه در جامعه ایران، در تبیین شان از اتفاقى که در ایران دارد میافتد، رو 
در روى هم هستند. یکى تبیینى است که کل بنیاد جنبش دوم خرداد و طرفدارانش روى آن بنا شده؛ و آنهم این است که جمهورى 
اسالمى بعد از بیست سال دارد میرود که خودش را با زیست اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه سازگار کند و به یک دولت 
متعارف و یک جامعه مدنى در ایران شکل دهد و این تحوالت پروسه تبدیل شدن جمهورى اسالمى به حکومت ایران به معنى 
نرمال و روتین و روزمره کلمه است. این تز دو خردادى ها است. تز حجاریان است. تز اکثریتى ها، توده اى ها و تز همه کسانى 
است که به یک معنى سرنگونى را رد میکنند. پتانسیل تحوالت انقالبى را در ایران رد میکنند و میگویند باید بدون خشونت جلو 
رفت. "خشونت گریزى" یا اصالح طلبى اسالمى یا غیر اسالمى همه در چارچوب این تز عمومى است که: بحث بر سر تغییر نظام 
نیست، اگر هم باشد انتهاى پروسه اى است که در آن دولت متعارف دارد تشکیل میشود و جمهورى اسالمى خودش پرچمدار 
اصالح خودش شده است و این روندى است که دارد اتفاق مى افتد و از این طریق جمهورى اسالمى جایگاه خودش را در ایران 
پیدا میکند، در مناسبات بین المللى پیدا میکند، در اقتصاد جهانى پیدا میکند و غیره. یعنى کسانى که میخواهند سرنگونى را رد 
کنند میروند روى این چارچوب که جمهورى اسالمى دارد به حکومت بورژوازى ایران تحول پیدا میکند. روبناى سیاسى و رژیم 
سیاسى ناظر بر توسعه کاپیتالیسم در ایران و مدل اقتصادى اش هم چنین و چنان خواهد شد. در نتیجه قطب اول بحران جمهورى 
اسالمى را بحران جناحى آن میداند. معضل اش را معضل بخشى از حکومت میداند. در این سیستم فکرى کلیت جمهورى اسالمى 
زیر سؤال نیست بلکه بخشى از آن که با این رشد ناسازگار است زیر سؤال است و باید عقب بنشیند. در نتیجه "انحصار طلبى"، 
"تمامیت خواهى"، کلماتى است که براى توصیف بخش نامناسب و عقب مانده حکومت مطرح میکنند. این توصیف ها براى آن 
بخشى استفاده میشود که از قرار، جلوى روند پیدایش جامعه مدنى زیر چتر اصالح طلبى اسالمى را گرفته و از نظر قطب اول 
این اشکال است. اما باقى رژیم و حتى قانون اساسى چیزهائى است که میتواند بعدا تعدیل شود. این قطب، حکومت جمهورى 
اسالمى را در بحران نمى بیند، راست را در بحران مى بیند. راست را مایه بدبختى این حکومت میداند و فکر میکند راست عقب 

بنشیند اوضاع روى غلطک مى افتد. 

این دیدگاه، به نظرم یک قطب عمومى است که اصالح طلبان ملى  اسالمى و حکومتى ها، دو خردادى ها و اپوزیسیون پرو-  رژیم 
همه تقریبا به یک درجه در آن جا مى گیرند و در نتیجه یک احساس خویشاوندى بین اپوزیسیون داخل و خارج حکومت در 
این قطب وجود دارد. این قطب رئیس دانا را، بطور مثال، بخشى از جنبش عمومى خود براى اصالح جمهورى اسالمى میداند و 
میگوید ما هر کدام بخشى از یک جنبش وسیع سیاسى هستیم. یا اینکه این دوره تاریخى دارد به کمک این آدمها وارد یک دوره 

جدید دیگر میشود که جمهورى اسالمى تعدیل شده و وضعیت اقتصادى ایران درست شده و غیره. 

در مقابل، دیدگاهى هست که میگوید این بحران کلیت جمهورى اسالمى است و جمهورى اسالمى کًال با روند تاریخى اى که 
در ایران دارد اتفاق میافتد، ناسازگار است و سرنگون میشود. این بحران، بحران سرنگونى است؛ بحران کلیت جمهورى اسالمى 
است. جمهورى اسالمى رفتنى است. این سیستم هم مبانى و مقدمات خود را دارد. قرار نیست جمهورى اسالمى حکومت متعارف 
بورژوازى در ایران بشود و یک دوره از انباشت سرمایه در این شرایط صورت گیرد. روند اوضاع این است که نیروهایى اینها را 
بیندازند. در این دیدگاه بحث این است که روند اوضاع سیاسى به این سمت میرود که رژیم اسالمى بیفتد. نه فقط "جمهورى 
اسالمى" یک تناقض است، بلکه پروسه رفع آن از نظر تاریخى شروع شده است. روند اوضاع این است که نیروهایى اینها را 
بیندازند. این آن چارچوبى است که بحث من در آن قرار میگیرد. من به این کمپ تعلق دارم و فکر میکنم بخش اعظم، یا شاید 
همه کسانى که اینجا نشسته اند هم به این کمپ تعلق دارند که این بحران کلیت جمهورى اسالمى است. جمهورى اسالمى در 

تناقض با یک واقعیت تاریخى است و باید برود و روند رفتنش هم شروع شده است. 

در این چارچوب میرسیم به اینکه در این پروسه کمونیسم چه شانسى دارد و چطور از دل این قضیه بیرون میآید؟ من راجع به 
بنیاد بحران جمهورى اسالمى و نیروهایى که مطرح هستند، چند کلمه اى صحبت میکنم. سپس سعى میکنم شانس کمونیسم را در 
چارچوب این وضعیت بحرانى، در چارچوب معادالت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، به نسبت بقیه نیروهائى که در میدان هستند و 
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براى رسیدن به قدرت مبارزه میکنند، بررسى کنم و ملزوماتش را بشمارم. 

اولین ریشه بحران جمهورى اسالمى اقتصاد است. مشکل اقتصاد ایران بدسیاستى رفسنجانى یا فالن اقدام و سیاست غلط دولت 
یا فالن اشتباه در رابطه با صنایع و مدیریت نیست. اقتصاد ایران اقتصاد یک کشور هفتاد میلیونى است که در جهان سرمایه دارى 
امروز از حوزه عمومى انباشت سرمایه در مقیاس بین المللى بیرون افتاده است. هر کشورى را در این موقعیت قرار دهید از نظر 
اقتصادى بدبخت میشود. اینطور نیست که گویا کسى سیاست غلطى اتخاذ کرده و اقتصاد ایران خراب شده است. فقر زیاد شده 
و یا ثروت باید تعدیل شود. سرمایه دارى باید سرمایه دارى باشد و رشد کند تا بتواند حداقل رفاهى که شرط پا برجا بودن آن 
است را تأمین کند. باید بتواند نیازهاى سرمایه و نیازهاى تکنولوژیک جامعه را رفع کند و بتواند به صاحبان وسائل تولید سودى 
را برگرداند و به بخش تولید کننده جامعه نیز معاشى را، تا این سیستم بتواند ادامه پیدا کند. سرمایه دارى ایران و سرمایه دارى 
هر جا اگر بخواهد اینکار را بکند باید در بازار جهانى کار کند و در مقیاس بین المللى جاى خود را پیدا کند. بعینه میبینیم که 
جمهورى اسالمى و اقتصادى که جمهورى اسالمى باالى سر آن است بیرون از حیطه انباشت جهانى سرمایه قرار گرفته است. نه 
به این عنوان که انباشت نمیکند و یا حتى رشد نمیکند، رشد جزئى هم میکند، ولى به این عنوان که اینجا جائى نیست که سرمایه 
بیاید با یک شتاب کافى با توجه به رشد جمعیت، با توجه به توقعات مردم آنجا، با توجه به نیازهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى 
جامعه، با یک شتاب کافى نیازهاى جامعه را برآورده کند. چون مقدار سرمایه اى که باید اینجا بریزد و اشتغالى که باید ایجاد کند 
و تکنولوژى اى که باید براى یک چنین شکوفائى اقتصادى و یا به راه افتادن اقتصاد ایران مصرف شود، به میزانى است که سرمایه 
دار بومى از طریق اضافه محصولى که بدست میآورد، نمیتواند تأمین کند. ارزش اضافه اى که باید در ایران ریخته شود، باید بخشى 
از یک تقسیم کار جهانى باشد. "ایران" باید منشاء و جائى براى صدور سرمایه باشد. بتوان در آنجا تولید کرد، کارى که کشورهائى 
که یک دوره شکوفائى اقتصادى دارند، انجام داده اند. جمهورى اسالمى شانس رشد اقتصادى ندارد. چون یک اقتصاد منزوى 
سرمایه دارى که با منابع خود تنها مانده باشد، بخصوص در شرایط دنیاى امروز که تکنولوژى خیلى تعیین کننده است، نمیتواند 
شکوفا شود. تکنولوژى مقدار زیاد پول میخواهد. رشد اقتصادى به جاى پابرجائى در جهان سرمایه دارى معطوف به غرب احتیاج 
دارد. جمهورى اسالمى جواب مسائل اقتصادى مملکت را نمیدهد. اینکه حاال نفت این هفته باال رفته یا ده روز بعد پائین آمده یا 
غیره دردى را دوا نمیکند. حتى اگر نفت را بشکه اى 35 دالر و از حاال تا پنج سال دیگر هم بفروشند، جامعه هفتاد میلیونى را با 
این درآمد نفت نمیشود اداره کرد. در نتیجه جمهورى اسالمى مشکل دارد. ریشه اصلى مشکالت جمهورى اسالمى این اقتصاد، 
بحران اقتصادى، و ناتوانى از پاسخگوئى به مسائل اقتصادى است. میشود فرض کرد که اگر اینها اقتصاد شکوفائى داشتند، اگر 
وضع مالى شان خیلى خوب بود، میتوانستند نیروهاى طرفدارشان را بسیج کنند، از نظر سیاسى مخالفین خود را ساکت کنند، و 
از نظر فرهنگى یک درجه اختناق فرهنگى را بقا دهند. ولى این اقتصاد به آنها اجازه نمیدهد که اختناق و سرکوب فرهنگى را 
با سوبسید اقتصادى به جامعه تحمیل کنند. ممکن است عربستان سعودى اینطور دارد طبقه متوسط خود و حتى کارگران مهاجر 
را راضى نگهمیدارد. و مثال بگوید که: خوب باالخره وضع حقوق اینطور است و طب مجانى است، حاال چکار دارى که شیخ 
اینطورى است؟ چکار دارى که حق رأى ندارى، برو زندگی ات را بکن. ولى ایران با 60 میلیون آدمى که در گرسنگى زندگى 

میکنند و جامعه اى است که میداند دنیا چطور است، جامعه دربسته اى نیست، با این شرایط نمیتواند به بقاء خودش ادامه دهد. 

نکته دوم و منشا دوم بحران، سیاسى است. بنظر من مسأله سیاسى در ایران یک مسأله نسلى است. مسأله سازمانى و فردى نیست. 
به این معنى نیست که این نارضایتى افرادى از حکومت است. یا بحث حقوق مدنى افراد است یا بحث این است که سازمانهاى 
اپوزیسیونى هستند که گردن به حکومت نمیگذارند. بحث نسلى است. یک نسل جدید که این چارچوب سیاسى را نمیخواهد. 
علت اینکه نمیخواهد هیچ دلیل سیاسى ندارد جز اینکه میداند دنیا جور دیگرى است. یک جوان بیست ساله در ایران هیچ دلیلى 
نمى بیند که بنا به تعریف باید بدبخت تر، محروم تر و عقب مانده تر از کسى باشد که در یونان، ترکیه یا فرانسه یا انگلستان زندگى 
میکند. این نسل اینترنت است. این نسل قرن 21 است. این نسل نمى پذیرد. مسأله این نیست که اکثریت نمى پذیرد، حزب توده 
نمى پذیرد، کومه له نمى پذیرد، حزب کمونیست کارگرى نمى پذیرد، سلطنت طلبها نمى پذیرند، دمکراسى میخواهند؛ مسأله این 

است که این نسل نمى پذیرد. بیحقوقى سیاسى را از جمهورى اسالمى نمى پذیرد. این مشکل اینها است. 

در این چارچوب است که تاکتیک سازمانهاى سیاسى براى آزادیخواهى معنى و برد وسیع پیدا میکند. به نظر من اگر حکومت 
مسأله حق رأى و سکوالریسم را تأمین نکند (سکوالریسم سیاسى، یعنى اینکه هر کسى بنا به تعریف بعنوان شهروند حق رأى، 
آزادى فعالیت سیاسى، آزادى مطبوعات و آزادى بیان داشته باشد)، مردم سرشان را مى برند. مهم نیست با چه ایدئولوژى اى. این 
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نسل را یا باید شکست بدهند و یا این آنها را شکست میدهد. براى اینکه این نسل را شکست بدهند ابعاد اختناقى که حاکم میکنند 
باید خیلى وسیع باشد. اینکه: نسل قبلى تان را ما سرکوب کردیم دیدید، جواب نسل جدید نمیشود. میگوید کردى که کردى، 

من چیزى حس نمیکنم. 

اگر شما با ایران سر و کار داشته باشید و نوع تصورى که این نسل جدید از سیاست دارد را تجربه کرده باشید این را مى بینید: 
میگوید من خانه ام این است، آدرسم این است، اسمم این است، کارمند فالن یا رئیس فالن بخش دانشکده هستم، لطفا بگوئید فالن 
کس از رهبرى حزب کمونیست کارگرى به من زنگ بزنند. یا من میخواهم با ایکس و واى صحبت کنم و پاى تلفن میگوید آقا 
این چه مملکتى است یا میگوید خامنه اى الدنگ فالن و فالن میکند. این آدم هیچ تصورى از اینکه 20 سال پیش، یا 10-12 سال 
پیش اینها کرور کرور اعدام کرده اند، ندارد. میداند اعدام کرده اند ولى میگوید اینها البد طى پروسه اى بوده است. چطور ممکن 
است آدمى عادى مثل من را از دانشگاه بردارند و ببرند کارى با من بکنند. یا مثال چطور ممکن است در کارخانه در این مقیاس 
چنین کارى بکنند. حق خودش میداند حرف بزند. به یک درجه فرقش با زمان شاه این است. زمان شاه یک شهروند آدم محسوب 
نمیشد. یعنى شما فرض میکردید که زیر دست و پاى سلطنت و ساواك هستید. میدانستید نباید حرف بزنید، نباید در این قضایا 
دخالت کنید. شهروند امروز ایرانى اینطورى نیست. فکر میکند حکومت بدون او سر پا نمى ماند. فکر میکند با عراق جنگ کرده 
است. قربانى داده اند. فکر میکند تصمیم سیاسى با او است و باالخره خود حکومت هم معلوم است مجبور است مدام روى بسیج 
مردم کار کند. یک شهروند ایران امروز آن آدم تو سرى خورده زمان شاه نیست. هرچقدر هم رژیم استبدادى و عقب مانده است 
ولى او براى خودش شخصیت قائل است. این یک فضاى دیگر است. این نسل اینطورى است. نسل قبلى همچنان دارد یواشکى 
جزوه رد میکند، نسل ما هنوز دارد آهسته میرود و آهسته مى آید و یواشکى از این سوراخ به آن سوراخ میرود. جوانهاى این دوره 
دارند رسماً علیه حکومت شعار میدهند، فحش میدهند، حرفشان را میزنند و فکر میکنند وسط فرانسه زندگى میکنند. فکر میکنند 
قاعدتا اگر آنجا شلوغ شود کوفى عنان به دادشان میرسد. واقعا اینطورى فکر میکنند. تصورى از اختناق ندارد، چون تصورى از 
یک شکست سیاسى ندارد. باید او را شکست دهند. به نظر من حکومتى میتواند به جنگ این نسل برود و او را شکست بدهد که 
یکپارچه باشد و از دل یک جنبش در آمده باشد، طورى که اینها 20 سال پیش بودند. یک حکومت متفرقى که مشروعیت خودش 
براى خودش زیر  سؤال است با اولین هجومى که به مردم ببرد و اولین دفاعى که مردم بکنند از درون متالشى میشود. بیشتر اینها، 
اگر بخواهند به مردم حمله کنند کرور کرور صف حکومت را ترك میکنند و پیش مردم استغفار میکنند و میگویند ما نیستیم. براى 
اینکه میدانند این بحث را باخته اند. با سپاه پاسداران و بسیج نمیشود در یک کشور 70 میلیونى با یک جامعه بیدار و پر توقع روبرو 

شد. این را فهمیده اند. درنتیجه این مسأله سیاسى باید جواب بگیرد. 

سؤال: آیا جمهورى اسالمى میتواند جواب سیاسى کافى به این مسأله بدهد؟ آیا میتوانیم یک جمهورى اسالمى داشته باشیم که 
آن حرمت سیاسى و اختیار عمل و حقوق مدنى که یک شهروند ایرانى امروز فکر میکند باید داشته باشد را به او بدهد و هنوز 
جمهورى اسالمى بماند؟ جواب من به این  سؤال نه است! جمهورى اسالمى اگر حقوق مدنى را به رسمیت بشناسد اولین تصمیم 
آن شهروندان نسبتا آزاد انحالل جمهورى اسالمى است. میگویند بیائید راى بدهید. میگویند باشد راى میدهیم به آنهائى که طرفدار 

سرنگونى هستند، حاال چه میگوئید؟ در نتیجه جمهورى اسالمى پاسخ سیاسى ندارد. 

کسانى که فکر میکنند، آخوند خاتمى مى آید و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسأله را ساکت میکند، این شکاف نسلى را 
نمى بینند. طرف خودش 65- 55 سالش است، چند دفعه زیر دست ساواك و بعد جمهورى اسالمى شالق خورده و سرکوب شده 
و اعدامى داده، االن دیگر از زندگى ذله است. فکر میکند این مقدار از اصالحات راه نجاتى است. تاکتیک او این است که یواش 
یواش برویم. خود و حزب و سازمان و گروهش را میبیند که تا چند وقت پیش زندان بودند، یا تا چند وقت پیش زیر دست و 
پاى حکومت بودند، توسرى میخوردند و موتورسوارها میزدند در صف تظاهراتشان. اما کى گفته نسل امروز باید به این آخوندى 
که حاال میآید و میخواهد نواندیشى کند رضایت بدهد؟ چرا و از کجا این را در آورده ایم که آرمانهاى یک نسل 18 تا 35 ساله 
امروز ایران با آخوند جواب میگیرد؟ این را نمیخواهد. تلویزیون را که روشن میکند مى بیند که آمریکا چه خبر است. مى بیند ژاپن 
چه خبر است و مى بیند فرانسه چه خبر است و فکر نمیکنم احدالناسى چیزى کمتر از این بخواهد. ممکن است مردم این را یک 
پروسه ببینند و بگویند از آخوندها هزار و یک جنایت بر میآید، باید طورى برویم که ضربه نخوریم و آهسته و یواش یواش برویم. 
ولى کسى اگر از آنها بپرسد شما چه میخواهید؟ جالب است خبرنگارهاى جدى تر غربى که میروند و میپرسند شما چى میخواهید؟ 
جواب میگیرند: اینها بروند. از دست اینها دیگر خسته شده ایم. یک زندگى مثل زندگى شما میخواهیم. تمام گزارشهاى واقع بینانه 
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از خانه هاى مردم ایران نشان میدهد که اینها اصًال اسالم سرشان نمیشود. اینها اصًال این حکومت را یک اپسیلون قبول ندارند. 
هیچکس را نمى بینید که مثال مثل 15 سال پیش بگوید بله امام خمینى را من خیلى قبول دارم، و انقالب کردیم که امام خمینى بیاید 
سر کار. هیچکس این را نمیگوید. میگویند نافرمانى میکنیم، قبول نداریم، آقا پینک فلوید، ما باید پینک فلوید گوش بدهیم. نمیدانم 
گزارش بى بى سى را دیده اید؟ طرف میگوید آقا ما مردم پینک فلوید گوش میدهیم. آقا با این یارو راه نرو این "الدنگه". چرا 
رفتى با این مصاحبه میکنى، این طرفدار حکومت است؟ مردم اینطورند و علنًا هم اینطورند. در نتیجه بحث دمکراسى یک بحث 
نسلى است. سازمان شش در چهار اپوزیسیون دو نسل قبل، یک نسل قبل، که تاکتیک میزند براى اصالحاتى در حکومت، طورى 
که حاال قانون اساسى خودشان را اجرا کنند، یادش میرود که این نسل هیچ تعهدى به این پروسه ندارد. آن چیزى که میخواهد را 
میخواهد، نه یک کمى بهتر شدن اوضاعش را. اصال صورت مسأله از اپوزیسیون شروع نشده است. صورت مسأله از مردم علیه 
حکومت شروع شده و اپوزیسیون دوباره فعال شده است. در نتیجه استراتژى اکثریت یا حزب توده یا سازمان زحمتکشان هیچ 
است، پوچ است، هر چى میخواهند بخواهند. درست به همین خاطر است که در چارچوب چنین سیستمى کسانى که با وجود 
اینکه اصالحات میخواهند و میخواهند حکومت را تعدیل کنند، در کمپ ارتجاع قرار میگیرند. براى اینکه اهالى چیز دیگرى 
میخواهند و عمًال دفاع از اصالح جمهورى اسالمى، دفاع از تعدیل جمهورى اسالمى، بیشتر وجه حفظ جمهورى اسالمى اش به 

چشم میآید که این میخواهد تعدیلش کند و نگهش دارد و ما نمیخواهیم و این نخواستن خیلى وسیعتر از این است. 

در بعد فرهنگى، ارزشهائى که جامعه با آن زندگى میکند و تصویرى که ازشان خود دارد و تصویرى که از رفتار و روش خود 
دارد با این حکومت در تناقض است. سیستم ارزشى جمعیت و اهالى با این حکومت در تناقض است. طرف خودش را موجود 
دیگرى میداند، تصویرى که از زندگى دارد تصویر متفاوتى است با آن چیزى که این حکومت میخواهد اعمال کند. در نتیجه مردم 
زندگیشان را، پشت پرده، بیرون از دست حکومت به محیطهاى خانوادگى برده اند. بیرون دست حکومت دارند آن زندگى را ادامه 
میدهند. این مثل موقعیت زن در جامعه است. در قوانین جمهورى اسالمى موقعیت زن اصًال تطابقى با موقعیت زن در جامعه 
ایران ندارد. زن در جامعه ایران آنقدر توسرى خور نیست که در قانون جمهورى اسالمى توسرى خور تصویر میشود. اینقدر در 
خانواده بى حقوق نیست که در قانون جمهورى اسالمى بیحقوق تصور میشود، اینقدر در عرصه سیاسى بیحقوق نیست که در 
قانون جمهورى اسالمى در سطح فرمال بى حقوق است. جامعه زن را آنجا میداند: باال و جمهورى اسالمى اینجا: پایین. مردم هم 
دارند زندگیشان را میکنند. میگویند ما که میدانیم شکاف آنجاست. این تصویر ازشان و حرمت خود، ارزش خود، و نحوه زندگى 
فرهنگى خود، این تصویر، با جمهورى اسالمى در تناقض است. اینهم تعدیل بر نمیدارد. به نظر من اجزاء آنرا میشود شمرد: 
حکومت غیرمذهبى و جامعه مدرن غربى الگوهاى این است. به نظرم اگر بروید و از مردم بخواهید تصویر کنند در چه شرایطى 
میخواهند زندگى کنند، 90 درصدشان میگویند: ما براى تعطیالت رفته بودیم یونان یا فالن کشور یا ترکیه، میخواهیم مثل آنها 
زندگى کنیم. کسى را بخاطر لباسش اذیت نمیکنند، آدم میتواند آهنگ گوش بدهد، سینما میشود رفت، شبیه اروپا و آمریکا. کسى 
نمیگوید من خیلى دوست دارم ایران شبیه عربستان سعودى بشود، خوب شد پرسیدید! هیچکس این تصویر را نمیدهد. همه 
میگویند دوست داریم اینجا جور دیگرى بشود. این تناقض واقعى است. این تناقض در ذهن حزب کمونیست کارگرى نیست. 

این تناقض در زندگى روزمره مردم و کشمکش بیست ساله جمهورى اسالمى با مردم است. 

اگر مجموعه اینها را کنار هم بگذارید، تصویرى که از این روند بدست میآید این است که رفع این بحران جمهورى اسالمى با 
حفظ و بقاء جمهورى اسالمى تناقض دارد. این بحران تا وقتیکه جمهورى اسالمى هست، رفع نمیشود. تا جمهورى اسالمى 
سرجایش هست این بحران سر جایش خواهد بود. به این معنى ما از بحران آخر صحبت کردیم. خیلى ها میگویند شما خیلى وقت 
است از بحران آخر صحبت میکنید، پس کى؟ به نظر من جامعه روى پله آخر مانده و باید این پله را باالخره طى کند. پله دیگرى 
بعد از این پله نیست. پله بعدى نبود جمهورى اسالمى است وگرنه روى همین پله ایم. بحث بحران آخر یعنى این. یعنى این یک 
وضعیت سیاسى است، راه حل سیاسى دارد، به مردم عقب نشینى فرهنگى نمیتوانند تحمیل کنند. راه حل اقتصادى نمیتوانند داشته 
باشند و در نتیجه شرایطى که جمهورى اسالمى برگردد به یک ثبات اقتصادى با مردمى که به آن رضایت داده اند، بدون یک تحول 
سیاسى ممکن نیست. یا باید این تحول سیاسى یک یورش ارتجاعى به مردم را با خودش بیاورد و بزنند و این نسل را هم مثل 
نسل ما شکست بدهند، که این یک حرکت عظیم در جامعه میخواهد و حکومت این توان را در خود ندارد و یا باید بروند. به این 
معنى این بحران آخر است. 5 سال دیگر هم طول بکشد این بحران آخر جمهورى اسالمى است. خاتمى میگوید هر 9 روز یکبار 

براى من یک بحران درست کرده اند. ما هم همین را گفته ایم. طرف هر 9 روز یکبار حس کرده یک بحران هست. 
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این موقعیت جمهورى اسالمى است و به نظر من این پروسه قابل ادامه نیست. چارچوبى که میتوانیم راجع به آن صحبت کنیم 
این است که این رفتن جمهورى اسالمى در چه پروسه اى اتفاق میافتد. و اینجا من میخواهم توجهتان را به دو مقوله جلب کنم: 
یکى سرنگونى و یکى انقالب. آیا علیه جمهورى اسالمى انقالب میشود؟ و آیا اگر علیه جمهورى اسالمى انقالب نشود به معنى 
این است که جمهورى اسالمى سرنگون نمیشود؟ به نظر من االن دیگر احتمال دارد خیزشى که مردم علیه جمهورى اسالمى 
میکنند آنقدر وسیع باشد که بشود اسم آنرا یک انقالب گذاشت. ولى حتى بدون آن هم به نظر من جمهورى اسالمى سقوط 
میکند. سقوط جمهورى اسالمى در مقابل نارضایتى عمومى محتمل است؛ به این خاطر که بورژوازى میگوید چرا ما این وزنه 
را به پا و گردن خودمان آویزان نگهداشته ایم! ولش کنیم، از شرش خالص شویم و تا مردم انقالب نکرده اند این حکومت را 
عوض کنیم. این عملى است. یعنى مبارزه مردم میتواند منجر به شرایطى شود که بخشهاى مختلفى از هیات حاکمه بگویند از شر 
این حکومت خالص شویم و گرنه یک 57 دیگر میشود و این دفعه دیگر چپ ها سرکار میآیند. در نتیجه اگر میخواهیم حکومت 
دست بورژوازى بماند، باید کودتا کرد. باید کنار گذاشت، باید خودمان برویم کنار، باید بدهیم دست کسى، باید پایه را وسیع 
کنیم. بعد از سه حلقه حکومت جمهورى اسالمى که ائتالفى تر شده ممکن است جاى خود را به چیز رابعى بدهد. برعکس، 
ممکن است اینها کودتا کنند و علیه شان از طرف کسانى که کامال بیرون از جمهورى اسالمى هستند ضد کودتا بشود. اگر اینها 
کودتا کنند ممکن است به فاصله 6 ماه ارتش به طرفدارى از راست غربى کودتا کند. آیه نیامده که حتما اگر ارتشى باشى طرفدار 
جمهورى اسالمى هستى. هزار و یک پروسه محتمل است که در آن اینها بروند، بدون اینکه مردم انقالب کرده باشند. در نتیجه 
این دو حالت هر دو باز است. بحث من این نیست که مردم انقالب میکنند و اینها را سرنگون میکنند. بحث این است که مردم 
اینها را سرنگون میکنند. بهتر است انقالب بشود چون پروسه اى که طى میشود خیلى رادیکالتر و عمیق تر در جامعه ریشه میدواند 

ولى بهرحال مردم اینها را سرنگون میکنند. 

این دو قطب در دیدگاهها هست. من دیدگاه حجاریان را گذاشتم بعدا خودش باز کند (خنده حضار). من دیدگاه خودمان را 
توضیح دادم. آن دیدگاه دوم خردادى هم در نشریات مختلف هست (کتاب در آمده، 5 فصل کتاب در آمده و بحث خودش 
را دارد). و دیدگاه مقابل هم بحث خودش را دارد و میخواهد به من و شما و خیلى از مردم ایران بقبوالند که بله شما در یک 
جمهورى اسالمى تعدیل شده، گردن میگذارید و دست از فعالیت سیاسى میکشید و جامعه نرمال میشود. پاسخ ما این است که 
نه! خیلى ممنون! ما قبول نمیکنیم. حرف ما را حداقل از خود ما قبول کنید که عده زیادى از مردم این راه حل را نمیپذیرند. این 

دو قطبى هست، این دو دیدگاه هست. 

در بحثهائى که کردیم چه نیروهائى هستند که میتوانند از این بحران و سرنگونى به اصطالح منتفع شوند؟ خیلى ساده: تحت چه 
شرایطى چه کسانى سرکار میآیند؟ 

االن بطور مشخص به نظر من سه نیرو در جامعه ایران مطرح است. یکى جنبش اصالح طلبى دینى است. همین اصالح طلبى 
دو خردادى، بعضًا نواندیشان دینى، همین که به آن مى گویند جنبش ملى -  مذهبى و این اواخر فعالینش را گرفته اند. هر کس 
که در ایران مجاز است که مخالفت بکند اسمش هست جنبش ملى -  مذهبى. و هر کس که در خارج میخواهد جلوى اعتراض 
ما را بگیرد او هم به نظر من بخشى از جنبش ملى -  مذهبى است. میگویند آن اعتراض حقانیت دارد، آن اعتراض داخلى خود 
حکومتیها و بخشهاى مجاز حکومت حقانیت دارد و کسانیکه بیرون این پروسه دارند شلوغ میکنند، دارند مملکت را به قهقرا 
میبرند. آن پروسه که در داخل شروع شده و رهبرش خاتمى و غیره است باید به نتیجه برسد و این جنبش ملى -  اسالمى االن 
یک قطب واقعى در جامعه است. فقط به این نگاه نکنید که خاتمى رفت مجلس خراب کرد، نیروهایش پراکنده شدند، از او عبور 
شد و غیره. به این فکر کنید که سر و ته این جنبش کجاست، چه کسانى هستند؟ به نظرم هر کس میگوید: "آقاى دکتر فریبرز 
رئیس دانا"، متعلق به این جنبش است. کسى که منتظر است، امید به این پروسه تحول بسته است، متعلق به این جنبش است. 
بخش اعظم نویسنده ها، شعرا و ادباى مملکت متعلق به این جنبش هستند. تمام سازمانهاى چپ سنتى به نظر من متعلق به این 
جنبش اند. من االن فکر میکنم فقط اتحادیه کمونیستها و شاید فدائیان اقلیت، از چپ سنتى، توانسته اند خودشان را از این دایره 
بیرون بیندازند. مابقى متعلق به این سنت هستند. باقى سازمانهائى مثل راه کارگر، اکثریت و طیفهاى مختلفى که وجود دارند، حال 
کارى به طول و عرضشان ندارم، اینها همه بخشهاى مختلف سنت ملى -  اسالمى، اپوزیسیون ضدسلطنتى و اپوزیسیون ضدغربى 
ایرانند. اینها از قدیم فعال بوده اند و االن هم هستند. با هم فامیلند. به هم از نظر سیاسى نزدیکند. به هم نان قرض میدهند. هواى 

همدیگر را دارند و غیره و غیره. 



331

ضمیمه 1 برگزیده آثار منصور حکمت

این جنبش وسیع است. منتهى وسعتش و یکپارچگى اش را مدیون یک فاکتور تعین کننده است و آن اینکه در حکومت شریک 
است. بخشهایى از این جنبش در حکومت شریکند. در نتیجه تریبون و امکاناتى دارد که جنبش هاى دیگر ندارند. و همینطور از 
نظر کل جامعه باالخره تا آنجائى که جنبشى براى اصالحات و تعدیل جامعه در هر لحظه وجود دارد، اینها پرچمش هستند. اینها 
کسانى اند که مى توانند وعده بدهند که چیزى را عوض میکنیم. براى مثال قانون کار را فردا عوض میکنیم، یا الیحه مطبوعات را 
عوض میکنیم، یا اجازه سفر زن به خارج را میگیریم. اینها هستند که میتوانند در مورد فردا و پس فردا به مردم وعده بدهند. اینها 
هستند که در جامعه به عنوان "دولتمرد" ظاهر میشوند. در نتیجه جنبش ملى -  اسالمى تا وقتى که جمهورى اسالمى سر کار است 
یک نیروى نسبتا" یک پارچه و نسبتا" قوى است. وزنه اى جدى است. بعالوه، سیستم فکرى دیپلماسى غربى مبتنى بر این است 
که اپوزیسیون دربارى و دستگاهى هر حکومتى را که نمى خواهند تقویت کنند. اول اپوزیسیون دربارى -  دستگاهى را تقویت 
کنیم. سراغ اپوزیسیونهاى بیرون حکومت نرویم. در خود شوروى این کار را کردند، در لیبى این کار را میکنند و در عراق اگر 
فردا معلوم شود پسر دومى صدام حسین به باباش انتقاد دارد همه غرب میروند پشت پسر دومى صدام. اینطورى است. در چین 
همینطور است، در روسیه همینطور است و در جاهاى دیگر، در نتیجه در ایران هم همینطور است. در ایران هم غرب فعال پشت 
اینهاست. سیستم غرب پراگماتیک است. نگاه میکند ببیند کى دارد فردا اوضاع را به نفع غرب تغییر میدهد. اینها میدانند، پس هر 
چقدر هم بیرون این حکومت یک اپوزیسیون مقتدر و نظامى و غیرنظامى وجود داشته باشد، آنها فعال روى اپوزیسیون داخلى 
حکومت شرط میبندند و به آن امید میبندند. در نتیجه این شرایط به اینها کمک میکند که مطرح باشند. من بعدا" که سه تا جنبش 

را گفتم، نقاط ضعف و قدرت اینها را مقدارى بیشتر و دقیق تر بر میشمارم. 

جنبش بعدى به نظر من جنبش محافظه کار طرفدار غرب است. کسانى که اینها به آنها میگفتند "طاغوتى ها"، شاهى ها، طرفداران 
رژیم سابق. و این جنبش وسیع تر از این حرفها است. بیشتر از طرفداران رژیم سابق است. در واقع به یک معنى شاهى ها و 
با  رفتند  هم  بخشى  ولى  حکومت  این  با  رفتند  جنبش مصدقیون  از  بخشى  اند.  کرده  وحدت  هم  با  ابعادى  یک  در  مصدقى ها 
شاهى ها. بختیار یک نمونه اش بود. بختیار نمونه یک جبهه ملى چى بود که رفت کنار سلطنت ایستاد. بجاى اینکه کنار اپوزیسیون 
ملى -  اسالمى بایستد، کنار سلطنت ایستاد. و تیپ هاى وسیعترى دارند. اینها هم نقطه قدرتهاى زیادى دارند و هم نقطه ضعفهاى 
که باز اینها را میشمارم. ولى اینها نیروئى هستند که متعلق به فرداى بعد از جمهورى اسالمى و یا حتى در پروسه انداختن جمهورى 
اسالمى هستند. اینها نیروئى نیستند که در دل جمهورى اسالمى به قدرت نزدیک بشوند. اینها نیروئى هستند که با فرض سرنگونى 
جمهورى اسالمى شانس دارند. و باالخره کمونیسم. که موضوع بحثمان هم همین است، بعدا" کمى بیشتر روى کمونیسم مکث 

میکنم. 

راجع به نقطه قدرت و ضعف هاى اینها فقط چند نکته را اشاره بکنم: جنبش ملى  - اسالمى تا وقتى که جمهورى اسالمى هست 
مورد توجه است. هر چقدر هم اشتباه بکنند و پوست خربزه زیر پاى خودشان بگذارند و شرایط را از دست بدهند و فرصت 
را از دست بدهند، باز همچنان مطرح اند. چون در حکومت هستند، و حکومت در بحران است، و اینها میتوانند هر لحظه یک 
آرایش جدید به خود بگیرند و از این سوراخ بیرون بیایند. اگر جمهورى اسالمى سقوط کند اینها هم متالشى میشوند. دیگر هیچ 
لزومى ندارد که دور هم بمانند. تاریخا" هم دور هم نبوده اند. خاتمى و مقوله دوم خردادى این جنبش را متحد کرد. قبل از این 
چندین فرقه بودند، با هم نبودند. این جنبش که االن حول خاتمى و پدیده اصالح طلبى متحد شده است، اگر جمهورى اسالمى 
سرنگون شود صفر نمیشوند. به اصطالح به صفر تجزیه نمیشوند که مثل اتمهائى از بین بروند ولى متالشى شده و به سازمانهاى 
مختلفى تبدیل میشوند که مجبور میشوند خودشان را بازتعریف کنند. اینطور نیست که با همین مواضع وارد تحوالت بعدى بشوند. 
کسى که امروز سکوالریست نیست و اصرار هم دارد که به شعائر مذهبى مردم باید احترام گذاشت، در آن شرایط سکوالریست 
میشود. کارى برایش ندارد. یعنى میخواهم بگویم باید فرض کنید که وقتى این جنبش تجزیه شد دیدگاهایشان نیز عوض میشود 
و سازمانهاى مختلف از آنها بیرون میآید ولى به نطر من شانس شان را در قدرت از دست میدهند. یعنى اینها ائتالفشان مهم است. 
تک تک، هیچکدامشان مهم نیستند. قرار نیست سازمان اکثریت به تنهائى نقشى در تاریخ آن مملکت بازى کند. به عنوان بخشى از 
آن جنبش اصالح طلبى دینى آرى، ولى به عنوان سازمان فدائیان اکثریت، بود و نبودش از نظر سیاسى بعد از سرنگونى جمهورى 
اسالمى على السویه است. من فکر میکنم در یک چنین شرایطى بخش اعظمشان جذب کنسرواتیوهاى طرفدار غرب میشوند. 
باالخره اینها باید بروند بسمت بورژوازى و اگر نیروى اصلى بورژوازى آنها باشند، اینها هم میروند بسمت غربیها. نقطه قوت این 
جنبش این است که در ساختار قدرت دست دارند. قانونى هستند. به مردم و به عناصر محافظه کار و پاسیفیسم در جامعه دسترسى 
دارند. و کسانى که از تحوالت ناگهانى مى ترسند باالخره به اینها روى میآورند. اینها کسانى هستند که از ترس مردم براى قدرتشان 
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استفاده مى کنند. میگویند اگر ما نباشیم، تحوالت تدریجى و خشونت گریزانه نباشد، در مملکت خشونت عجیبى میشود، شیر تو 
شیر میشود و جنگ داخلى میشود و نمى خواهیم اینها تکرار شوند. این یکى از خطهاى اصلى استداللشان است. پایه این بخش را 
محافظه کارترها و کسانى که اهل تغییرات فاحش نیستند تشکیل میدهند. از طرف دیگر اینها از نظر مردم بخشى از قدرت مستبد 
هستند. یعنى در شرایطى که جنبش باال بگیرد اینها نمیتوانند به راحتى رنگ عوض کنند. بگوید که درست است که من نماینده 
پنجم، ششم، هفتم و غیره بودم و در شوراى تشخیص مصلحت و یا مثًال در روزنامه فالن و سپاه پاسداران شرکت داشتم، ولى 
االن ملت من به شما پیوستم. همانجا میگیرند و میبرند. در نتیجه مشکلى که اینها دارند این است که دارند محدودیت تاریخیشان 
را رقم میزنند. اگر جنبش باال بگیرد اینها از شخصیتهاى مورد توجه به شخصیتهاى مورد نفرت تبدیل میشوند و کسانى میشوند 
که فرار میکنند، مضمحل میشوند و میروند. پرو رژیمى هاى خارج کشور حکومت هنوز شانس دارند که خودشان را بازتعریف 

کنند ولى سران اصلى این قضیه، با هجوم علیه حکومت، همه از نظر سیاسى دربدر و بى خانمان میشوند. 

اما طرفدار غربیها نقطه قدرتشان چیست؟ اوالً در مقیاس وسیعتر تاریخى، یک جریان اصلى در بستر سیاست هستند. یک جریان 
حاشیه اى نیستند. نماینده نوعى ناسیونالیسم در ایران هستند. نماینده نوعى بوروکراتیسم و سکوالریسم در ایران بودند. اینها کسانى 
هستند که مدارس را آوردند، دانشگاهها را ساختند، جاده کشیدند، آسفالت کردند. اینها کسانى اند که جامعه را از سیستم فئودالى 
به سیستم سرمایه دارى منتقل کردند. مردم همین را هم از اینها یادشان است. بعالوه اینها از نظر غرب بستر اصلى سیاست هستند. 
هیچ چیز حاشیه اى و فرقه اى در مورد اینها وجود ندارد. سازمانهاى کاپیتالیست طرفدار بیزنس و طرفدار بانکها، طرفدار غرب و 
طرفدار آمریکا هستند. همین ها هستند که هر روزه در کشورهاى دیگر دارند حکومت میکنند. اینها همپالگیهاى واقعى امثال تونى 
بلیر و سران حکومتهاى غربى اند. رفقاى ایرانى اینها هستند. در نتیجه این نقطه قدرت را دارند که از پیش نوعى حالت والیتعهدى 
را خودشان روى پیشانیشان نوشته اند. و فکر میکنند که قدرت اگر در دست جمهورى اسالمى نباشد، در دست اینهاست. کما 
اینکه قبًال هم بوده است. از نظر خودشان سیاستمدارند. دولتمردند. از نظر خودشان در عالم سیاست جونیور نیستند، سینیور 
هستند. هیچ جنبه حاشیه اى، کوچک و خرد در خود نمى بینند. یک جنبش اند که فکر میکنند باید جامعه را اداره کنند. بقیه هم در 
بورژوازى غرب و بورژوازى ایران به همین چشم به آنها نگاه میکنند. به منابع بیکران حمایتى از طرف غرب دسترسى دارند و از 
نظر غربیها حزب طبیعى کسب قدرت در ایران اند. حزب طبیعى کسب قدرت در ایران اینها هستند. مجاهد با آن همه تالشى که 
کرده هیچوقت در چشم دولتهاى غربى آن جریانى که دولت طبیعى بعدى در ایران باشد، نشد. در صورتى که اینها هستند. اینها 
بطور طبیعى کسانى اند که اگر حکومت جمهورى اسالمى شکست بخورد، باید بروند و "کشورشان" را از آنها پس بگیرند. منابع 
زیادى در اختیار اینهاست. از نظر حمایت مادى اى که غرب از اینها میکند، بى حد حصر منابع دارند. خودشان امکانات دارند. پول 
مملکت را با خودشان برداشتند، رفتند. و امکانات وسیع به عنوان افراد دارند. یک قشر متمول بورژوازى ایران در داخل و خارج 
کشور با اینهاست. اینها هم به مردم دسترسى دارند. اگر به شیوه اى که اینها به سراغ میدیا رفتند، رادیو درست کردند، تلویزیون 
درست کردند، روزنامه راه میاندازند و در رسانه ها ظاهر میشوند، دقت کرده باشید، عقایدشان را به عنوان اخبار در سى ان ان 
میگویند. نظرات ایدئولوژیکشان میشود خبر ابژکتیو و میرود در بى بى سى. اینها کسانى اند که دسترسى وسیع به مردم دارند. به 
راحتى بى بى سى و رادیو اسرائیل در یک غروب میشود سنگر اینها. به سادگى و در یک لحظه سى ان ان میرود پشت اینها. در 
نتیجه دسترسى وسیع به گوش و فکر مردم دارند. یک اقلیت کوچک ولى واقعى در جامعه طرفدار اینهاست. یعنى پایه اجتماعى 
داخل کشورى دارند و یک قشرى از بورژوازى ایران با اینهاست. فعال با اینهاست و اینها را حکومت خودش میداند. اینها روبناى 
وسیع فرهنگى دوره قبل از انقالب را با خودشان دارند. وقتى گوگوش میاید خارج کشور و میخواند، به نظر میآید که موضوعى 
مربوط به اینهاست. تیم فوتبال که یک گل به آمریکا میزند، یک موضوع مربوط به اینهاست. آن شیر و خورشید و پرچم و عکس 
گربه و غیره، انگار همه بنا به تعریف اینها هستند. همه این فرهنگ و آموزش و پرورش و ایران، و کلمه ایران انگار مال اینهاست. 

در نتیجه راه طوالنى اى را طى کرده اند و از ما خیلى جلوتر در صحنه سیاسى بوده اند و اینها را از پیش بدست آورده اند. 

ولى نقاط منفى شان چیست؟ یک بار مردم اینها را انداخته اند. در خاطره و حافظه زنده مردم ایران هست که ما یک بار اینها را 
انداخته ایم. دوره اى که نمیشد کسى با رفیقش در مدرسه حرف بزند، کارگر اجازه نداشت اتحادیه تشکیل بدهد، جاى شکنجه 
روى پاى جوانان مملکت بود و اینکه روز آخر هم به طرف مردم شلیک کردند. بعد هم یک بابائى تاج میگذاشت سرش و از 
این خیابان میرفت به آن خیابان و از آن خیابان میرفت به این خیابان و باید کنار خیابان براى او دست میزدیم (خنده حضار). 
مردم دیگر زیر بار این وضعیت نمیروند. بنظرم خیلى بالهت میخواهد اگر فکر کنیم به همین سادگى مردم ممکن است به سیستم 
سلطنتى"  - طاغوتى" قبلى، (طاغوتى را در گیومه بکار میبرم)، تن بدهند. این مردم دیگر آن وضع را نمیخواهند. از آن پدیده عبور 
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کرده اند. تاریخًا عبور کرده اند، برایش جنگیدند. بگذریم که بعداً ماحصلش جمهورى اسالمى شد ولى مردم وقتى شاه و حکومت 
سلطنت را میانداختند به جمهورى اسالمى فکر نمیکردند. داشتند شاه را میانداختند و انداختند و یادشان هم هست که انداخته اند. 

عده اى ممکن است بخواهند احیاء بکنند، مشکل اینها در نتیجه سر کار آمدن نیست، مشکلشان اعاده است و اعاده قدرت ساقط، 
وقتى این قدرت به شیوه توده اى ساقط شده است، کار بسیار سختى است. انقالبى پدیده اى را ساقط کرده و اینها میخواهند اعاده 
کنند. راه اینها خیلى پر پیچ و تاب تر از حزبى است که سابقه اى حتى در آن تاریخ ندارد و از نو پالتفرمى را آورده و دارد بحثش 
را مطرح میکند و یا قشرى از اجتماع را نمایندگى میکند. براى اینها اعاده سلطنت و نه فقط سلطنت بلکه اعاده قدرت این قشر کار 
سختى است. اینها سازمان ندارند. واقعا سازمان ندارند. یک عده آدم اند که با چسب عمومى اجتماع به هم وصلند. یک سازمان به 
اصطالح مبارزین حرفه اى حزبى که شالوده سیاسى -  عملى این خط را نمایندگى کند، وجود ندارد. سعى کردند بوجود بیاورند 
ولى تا این لحظه چیزى بدست نیاورده اند و کنار همین سازمان نداشتن است که رهبر هم ندارند. اینها رهبر ندارند. نتوانستند 
پشت پرچم محفل و یا شخصى قرار بگیرند. رضا پهلوى را التماس کردند که بیاید به اصطالح رهبریشان را بعهده بگیرد و او هم 

بعد از مقدارى ناز و غیره آمده است. 

منتهى به نظر من رهبر سیاسى شان اگر بنا باشد ادعاى سلطنت داشته باشد، از حاال باخته اند. اینها با گره زدن جنبش طرفدار 
غرب محافظه کارى به شکل سلطنتى بزرگترین خدمت را دارند به چپ میکنند. چون اگر بگوید من دست از سلطنت برداشته ام 
و سلطنت نمیخواهم، من رضا پهلوى هستم، بابام را میشناسید، ولى من کس دیگرى هستم، آن سیستم را قبول ندارم، شاه هم 
نمیخواهم بشوم، رئیس حزب دمکرات ایرانم که در واشنگتن تشکیل شده و شروع کرده به عضوگیرى، بنظر من بعد از مدتى 
وضعش بد نمیشود. ولى اگر بگوید من رضا پهلوى ام، به آن سیستم انتقادى ندارم و خودم میخواهم شاه شوم، این یک وزنه 
گنده است به دست و پاى جنبش محافظه کارى غربى و این یک نقطه ضعفشان است. رضا پهوى به عنوان پسر شاه سابق که 
میخواهد خودش هم شاه بشود، نقطه ضعف اینها است نه نقطه قدرتشان. اگر یک آدمى را داشتند که سابقه جمهورى خواهانه 
داشت و به اندازه رضا پهلوى شناخته شده بود، شانس شان بیشتر بود. اگر حتى بختیار زنده بود شانس شان خیلى بیشتر بود تا با 

رضا پهلوى. 

این موارد مجموع مشکالت اینهاست که کارشان را سخت میکند. منتهى همانطور که گفتم شیوه اى که اینها سر کار مى آیند با 
شیوه اى که ما سرکار میائیم، متفاوت است. در صورت وجود یک خالء، غرب با تمام قوا میرود پشت این جریان و میخواهد که 
آنها را سر کار بیاورد. اینها یک چنین پدیده اى هستند. اینها در یک انتخابات دمکراتیک راى نمى آورند. در یک انتخابات آزاد در 
ایران راى نمى آورند. در شرایطى راى میاورند که اتفاقًاً انتخابات نشود، کودتا بعد از کودتا، شلوغى و هرج و مرج، اینکه یکى از 
افسران خودشان کودتا کند و غرب با تمام قوا برود پشت آنها و یک دستور کار براى مجلس موسسان بگذارند. بخشهاى معترض 
جامعه را سرکوب کنند. با یک عده بسازند با یک عده نسازند، و یواش یواش کشور را در دست بگیرند. این راه حل اینهاست. 

همانطور که گفتم ملى -  اسالمى ها بدون جمهورى اسالمى سر کار نمیمانند و اینها با پروسه دمکراتیک سر کار نمى آیند و با 
پروسه دمکراتیک نیز سر کار نمیمانند. اینها نه با انقالب سر کار مى آیند و نه با دمکراسى. اینها با سیستم کودتائى، در صورتى 
که مردم دخالتشان محدود مانده باشد و جمهورى اسالمى در حال رفتن باشد، شانس شان از همه بیشتر است. وقتى خالء قدرت 
باشد و مردم نتوانند، رهبرى نداشته باشند که چپ در مملکت سر کار بیاید، راست سر کار مى آید. بهر حال خواستم بگویم که به 
احتمال قوى ما این دو جریان بورژوائى را در آن واحد روبروى خودمان پیدا نخواهیم کرد، مگر در آن مراحل آخر. فعًال مشکلى 
که جلوى ما (ما را به عنوان حزب کمونیست کارگرى نمیگویم (است، مشکلى که جلوى مردم ایران است، جمهورى اسالمى 
است با تالشش براى بقاء و جریان اصلى اى که دارد وعده میدهد صبر کنید، نیندازیدش، میتوانیم تغییرش بدهیم. در غیاب 
این وضعیت بنظر من پدیده بعدى بورژوازى، پدیده اى که ظاهر خواهد شد اساسًا در جنبش راست محافظه کار طرفدار غرب 
است. البته واضح است که در حال حاضر حرف از دمکراسى و حقوق بشر میزنند. االن که نمیتوانند بگویند میخواهیم در ایران 
دیکتاتورى راه بیاندازیم. ولى حداکثر همانقدر به موازین دمکراسى و غیره وفادار خواهند بود که مثال حکومتهایى مثل فیلیپین، 
ترکیه یا مصر ممکن است به موازین دمکراسى وفادار باشند. این پدیده اگر خودش را اصالح کند مثل آنها میشود. در غیر این 

صورت تجربه شان این بوده که میزنیم، میگیریم و با کمک صاحبان سرمایه نیروى کار را به انقیاد میکشیم. 

کسانى مثل مجاهدین چه؟ بنظرم مجاهدین بخشى از، یا به اصطالح فرزند ناخلف جنبش ملى -  اسالمى است. کارهایى کرده که 
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پسر عموهایش و فک و فامیلش قبولش ندارند. خیلى خودخواه است. حاضر نیست با اینها سهیم شود. میخواهد خودش رئیس 
شود. رئیس جمهورش را هم تعریف کرده است. کیش راه انداخته است. راه و رسم خودش را دارد. جشن اینها را جشن نمیگیرد 
و جشنهاى خودش را درست کرده است. فقط خودش را میخواهد و میبیند. در نتیجه راه کارگر، اکثریت، حزب توده و نهضت 
آزادى که به نظر من هیچ مشکلى با پدیده اى مثل مجاهدین ندارند، اساساً بخاطر سکتاریسم مجاهدین آن را قبول ندارند و نگرانند 
که اگر مجاهد قدرت را بگیرد با ما شریک نمیشود. مجاهد هم کس دیگرى است مثل خامنه اى.، سر کار بیاید ما را کنار میزند. 
قدرت را با ما سهیم نخواهد شد. سایرین در جنبش ملى اسالمى میگویند که قدرت را من سهیم میشوم. نهضت آزادى میگوید 
باز میشود و همه میآیند. خاتمى میگوید دشمنان را بکنیم دوست و دوست را بکنیم فالن. ولى به نظر نمیاید اگر مجاهدین سر 
کار بیایند، کسى فردا انتخابات کند. رئیس جمهورشان را دارند، لچکشان را دارند، ایدئولوژى شان را دارند. و صحبت از دخالت 
هیچ کس دیگرى نیست. این به نظر من جنبش ملى -  اسالمى را خیلى میترساند. بعالوه، اینکه مجاهد در متن جنگ ایران و 
عراق رفته عراق کنار صدام حسین نشسته، خودش را از این خاندان جدا کرده است. مسعود رجوى بنظرم یک استراتژى محتوم 
به شکست را در پیش گرفته است. وقتى مجاهدین با بنى صدر از کشور رفتند، همه این آدمهائى که امروز دوخردادى اند صف 
کشیده بودند که بروند در شوراى ملى مقاومت، از جمله آقاى بهمن نیرومند و خانبابا تهرانى و همه اینها. مجاهد به سرعت با 
فاالنژیسم اش اینها را از دست داد و االن تبدیل شده به چیزى که اگر به کسى بگویند "مجاهد" فحش محسوب میشود. االن فضا 
اینطور است. مجاهدین به نظر من به عنوان یک جریان با دیسیپلین میتواند هزار و یک کار بکند ولى یک جریان اجتماعى نیست 

و شانس قدرت به آن صورت ندارد. 

راجع به دو جریان دیگر یعنى جریان ملى  اسالمى و جریان غربى، یعنى همان ناسیونالیستهاى محافظه کار صحبت کردم. نیروى 
دیگرى که در صحنه است به نظر من کمونیسم کارگرى است. حاال برایتان مى گویم که چرا اصًال در این قضیه هیچ رگه اى از 
تهییج و خود بزرگ بینى وجود ندارد. چرا کمونیسم کارگرى و نه کمونیسم؟ چرا کلمه کمونیسم کارگرى را ما در بحثمان به کار 
مى بریم؟ چرا من اصرارم این است که نیروى بعدى کمونیسم کارگرى است و نه کمونیسم؟ و یا چرا نه چپ؟ به چند دلیل! چرا 
مثًال نمى گویم آلترناتیو بعدى چپ است؟ یا کمونیسم است؟ و چرا اصرار دارم که بگویم آلترناتیو بعدى کمونیسم کارگرى است. 
به این دلیل که اوالً همانطور که گفتم چپ به معنى چپ در ایران االن در کمپ ملى  - اسالمى است. آن چیزى که به آن میگفتند 
چپ، در کمپ اپوزیسیون ملى) اسالمى) است. شما لیست کنید ببینید به چه کسانى میگفتید چپ، نگاه کنید، ببینید کجا هستند 
و از چه دفاع میکنند. مى بینید که در اردوى نهضت ملى  - اسالمى هستند. افقشان هم تا حد زیادى مشترك است. و ثانیا اضافه 
کنم این چپ با ما به عنوان کمونیستهاى میلیتانت بطور مشخص مشکل دارد. البته به ما نمیگویند که: "کمونیست میلیتانت با تو 
مخالفیم"! میگویند مستبد، پولپوتى و هزار و یک چیز دیگر، بدون آنکه مسأله اش را بگوید و آن این است که اینها کمونیستهاى 
سرنگونى طلبند. به سناریوى" جمهورى اسالمى را یواش یواش تغییر بدهیم" گردن نگذاشته اند و دارند کار خودشان را میکنند. 
در نتیجه حتى این چپى که من از آن دارم صحبت میکنم، نقطه مقابل کمونیسمى است که اینجا به عنوان آلترناتیو و نیروى سوم 
در جامعه مطرح میکنم، قرار میگیرد. نکته بعد اینکه کمونیسم اگر چه در مقیاس تاریخى جنبش تعریف شده اى است ولى در هر 
دوره اى با یک جریان از کمونیستها در یک کشور تداعى شده است. اینطور نیست که براى مثال در انقالب روسیه به بلشویکها و 
منشویکها یکسان بگویند که کمونیستها آمدند. یک جائى باالخره بلشویکها میشوند نماینده تحول کمونیستى و منشویکها میشوند 
نماینده دولت موقت انقالبى، کسانیکه میخواهند وضع موجود را نگهدارند. کمونیسم با چیزى در هر دوره تداعى میشود. در تاریخ 
ایران هم با حزب توده تداعى شده، هم با چریکهاى فدائى خلق و خط مشى چریکى تداعى شده و بعضًا و بعدش در یک دوره 
کوتاهى با سازمان سیاسى -  تشکیالتى مثل پیکار و رزمندگان و غیره تداعى شده است.کمونیسم در هر کشورى همیشه یک بستر 
اصلى و خط اصلى دارد، و آن سازمانى است که به اصطالح به پرچمدار و نیروى اصلى اپوزیسیون "کمونیستى" تبدیل شده است. 
کمونیسم در یک کشور بطور کلى نیست. آن جریانى است که جامعه على العموم، نه متخصصین در دانشگاهها یا مورخها، به 
عنوان کمونیسم مد نظر دارند. به این اعتبار یکى گرفتن کمونیسم با کمونیسم کارگرى بنظرم موجه است. چون االن در چارچوب 
جامعه ایران کمونیسم اشاره اش به حزب کمونیست کارگرى و کمونیسم کارگرى است. وقتى میگویند کمونیستها منظورشان راه 
چپهاى  میگویند  بخودشان  فالن  روزنامه  در  که  منظورشان کسانى  نیست،  رزمندگانى  سابق  هاى  بچه  منظورشان  نیست،  کارگر 
سابق نیست. منظورشان حزب کمونیست کارگرى است و بطور روز افزونى دارد اینطور میشود. کمونیستها را مردم به عنوان یک 
عبارت مشخص در هر دوره بکار میبرند، بورژوازى در هر دوره اى بکار میبرد. االن سلطنت طلبها وقتى مى گویند کمونیستها، به 
هیچکس به جز ما اشاره نمى کنند. هیچکس جز ما منظورشان نیست. به آنهاى دیگر میگویند چپها. به ما میگویند کمونیستها. در 
نتیجه کمونیسم به عنوان یک آلترناتیو میرود که بیشتر از این هم حتى با پدیده کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست کارگرى گره 
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بخورد، بیشتر از اینکه به یک چپ على العموم بگویند. کما اینکه در انقالب 57 دیگر به حزب توده نمى گفتند کمونیستها. بخاطر 
اینکه چریک فدائى و بعداً به یک درجه ترکیب پیکار -  فدائى تعریف کمونیسم شده بودند. اگر کسى را مى گرفتند میبردند زندان 
مى گفتند توده اى هستى یا کمونیست؟ کدامش؟ کمونیست بودن مقوله مشخصى از نظر سیاسى میشود. همانطور که گفتم یک 
مورخ جنبش چپ میتواند بگوید اینها شاخه هاى مختلف تروتسکیسم، حزب کمونیست طرفدار مسکو، اوروکمونیست و غیره 
و اینها جنبش کمونیستى اند. ولى کمونیسم فرانسه در یک مقطع مشخص، ممکن است با حزب کمونیست فرانسه تداعى شود. و 
کسى که میگوید کمونیستها مى آیند سر کار، اتوماتیک باید منظورش این باشد که حزب کمونیست فرانسه مى آید سر کار، انتظار 

ندارد که فالن گروه تروتسکیست هم سر کار بیاید. 

این موقعیت بنظر من دارد به یک درجه، بخصوص در سالهاى اخیر در ایران بوجود مى آید. کمونیسم را با حزب کمونیست 
کارگرى دارند تداعى میکنند. به یک معنى از نظر نظرى هم حزب کمونیست کارگرى پرچمدار کمونیسم شده است. به عنوان 
یک اندیشه، به عنوان یک آلترناتیو و به عنوان یک نوع جامعه. بیرون ما کسى معتقد نیست که باید جامعه کمونیستى آورد. در 
تبلیغات جریانى این نیست که باید جامعه کمونیستى و یا سوسیالیستى آورد و خط کمونیسم کارگرى است که با آن تداعى میشود. 
اما آیا کمونیسم کارگرى که من میگویم در جامعیت کلمه مترادف است با حزب کمونیست کارگرى؟ به نظر من اینطور نیست. 
کمونیسم کارگرى که من به عنوان یک جنبش در مقابل ملى -  اسالمى ها، در مقابل راستهاى غربى بکار میبرم، پدیده وسیعترى از 
حزب کمونیست کارگرى است. همین خط است ولى پدیده وسیعترى است. من در این جنبش کل حرکات شورایى کارگرى و 
جنبشهاى مجمع عمومى کارگرى و جنبشهاى اعتراضى کارگرى که زیر چتر اپوزیسیون رفرمیست نمى روند را مى گنجانم. حتى 
طرف ممکن است خودش را آنارشیست بداند. این زیاد مهم نیست. مهم این است که در صحنه سیاسى جامعه، شعارهائى که این 
دو کمپ میدهند، جنبش کارگرى، جنبش شورائى، جنبش مجامع عمومى، رهبران عملى، و خط مشى که در جامعه دنبال میکنند 
خودشان انطباقشان را با کدام یک از احزاب سیاسى در اپوزیسیون پیدا مى کنند. اگر در جنبش کارگرى مثًال کارگران طرفدار 
سندیکا و حزب توده و اکثریت دست باال پیدا بکنند، شما میتوانید این جنبش را حتى اگر نگوید که توده ایستى است، کنار آنها 
قرار دهید. حال آنکه نتوانید رابطه فیزیکى -  حزبى بین آنها نشان دهید، با این وجود میتوانید بگوئید اینها جنبش سندیکائى اند 
و مال اینها هستند. بنابراین بنظر من، جنبش شورائى و اعتراضات توده اى کارگرى اى که زیر چتر رهبرى ملى -  اسالمى نرود، 
با  که  شود  تشکیل  میتواند  زیادى  گروههاى کوچک  و  سازمانها  محافل،  بعالوه  است.  کارگرى  کمونیسم  جنبش  این  از  بخشى 
وجودیکه قطب بودن و محورى بودن حزب کمونیست کارگرى را قبول میکند، به دالیل مختلفى به این حزب نمى پیوندند. بعضًا 
تماس ندارند، در شهرهاى مختلف تشکیل میشوند، حوزه فعالیت معینى دارند، اختالفاتى حس مى کنند، نظرات حزب را صد در 
صد نمى پذیرند و در نتیجه مجموعه اى از محافل و شبکه هاى چپى هم مى تواند وجود داشته باشد که معتقدند که باید حول 
حزب کمونیست کارگرى کار کنند و به عنوان گروه فشار روى حزب کمونیست کارگرى کار کنند، در مجموع توسط این حزب 

کمونیست کارگرى هدایت شود. اینها بخش عمومى جنبش کمونیسم کارگرى میتوانند باشند. 

من مى خواهم نقطه قدرتها و ضعفهاى این جنبش را هم برشمارم. مال بقیه را شمردم میخواهم چند فاکتورى که به اصطالح نقاط 
قدرت و ضعف جنبش کمونیسم کارگرى است را برایتان برشمارم. به نظرم مهمترین نقطه قدرت این جنبش این است که امیال 
و آرزوهاى نسلى که از آن صحبت کردم را بدون کم و کاست نمایندگى میکند. شما یک لحظه از این که کمونیستها کمونیستند و 
آمریکا با آنها بد است و نمیگذارد بیایند سر کار صرف نظر کنید. فرض کنید اسم ما حزب نارنجى است. یا مثًال هر چیزى مانند 
حزب سبز ایران، حزب قرمز ایران، حزب سرخ ایران، حزب ایرانیان آزاد و غیره. آنوقت مقایسه کنید این حزب را با تبلیغاتش، 
با جامعه اى که میخواهد، کارهائى که براى آن جامعه میکند و مى بینید مردم خوانائى شان با کدام یک از این طیف احزاب است. 
میبینید سکوالریسمشان با این حزب است. اینها سکوالریست ترند، آنها نیستند. تنها جریانى که میخواهد ریشه دین را از آن 
مملکت بر بیندازد اینها هستند و این جزء آرمانهاى اصلى این نسل است. برابرى زن و مرد. لغو کار مزدى و جامعه اى که در آن 
آدمها از نظر اقتصادى برابر باشند. از طبقات کارگر و زحمتکش کیست که اگر میکرفون را جلوى دهانش بگیرى و بگوئى یک 
حزبى هست که میگوید بیمه بیکارى باید داد، مزد و قضیه نان در آوردن را باید از بازار بیرون کشید و هر کس برود کار کند و 
هر چه میخواهد مصرف کند (راهش این است، اینکه حاال عملى شدنى است یا نه کار نداریم) تو نظرت چیست؟ میگوید: آرزوى 

من است. 

این بحث که شما حرفهاى قشنگ میزنید ولى حیف که عملى نیست، دارد میگوید ما حرف دل مردم را میزنیم ولى هنوز باور 
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به قدرت پیاده کردنش موجود نیست. وگرنه ما حرف دلشان را داریم میزنیم. مدرنیسم، سکوالریسم، برابرى زن و مرد، مبارزه 
با تبعیض، آزادى بى قید و شرط سیاسى، لغو کار مزدى، برابرى اقتصادى و رفاه اجتماعى، وقتى اینها را کنار هم میگذاریم، ما 
داریم امیال این نسل و اساسًا 90 در صد مردم را که باید کار کنند و زحمت بکشند تا زندگى بکنند را نمایندگى میکنیم. این نقطه 
مثبت ماست. هر کس دیگرى چیزى بر خالف امیال مردم دارد که میخواهد به آنها بفروشد. سلطنت طلبها مى خواهند سلطنت را 
بهشان بفروشند و بعد بازار آزاد را هم به آنها بفروشند. و باید توضیح دهد و بگوید که من فردا شما را در بازار عرضه و تقاضاى 
نیروى کار رها میکنم. بگذارید من سر کار بیایم، از فردا باید بروید بازار کار و براى خودتان کار گیر بیاورید. در ضمن این آقا را 
مى بینید، ایشان قرار است که شاه بشوند. چیزهائى که باید اصرار کنند تا مردم قبول کنند، جزیى از آرمانهاى مردم نیست. کسى در 
آن مملکت صبح بیدار نمیشود و بگوید، آخیش چه روزه خوشى، کاش یک شاه داشتیم و کاش من در شهر دنبال کار میگشتم! 
(خنده حضار). این جزیى از آرزوهاى مردم نیست. باید این مجموعه را به عنوان شرایط و ملزومات و به اصطالح تلخى آن میوه 
خوب به او بخورانند. میگویند آقا شما حاال بیا این شاه را قبول کن در عوض ایشان آمریکا را مى آورد و سرمایه گذارى میشود. 
شما بازار آزاد را قبول کن در عوض ما سعى میکنیم بخشى را بصورت بیمه بیکارى برایتان برگردانیم که از گرسنگى نمیرید. 
اما این حزب اینطور نیست. این حزب دارد امیال واقعى مردم را وقتى که با قلبشان مصاحبه میشود، نمایندگى میکند. اینکه حاال 
محاسبات مردم بعداًً به چه چیزى وادارشان میکند بحث دیگرى است ولى اینکه ته دلشان اینها را میخواهند تردیدى نباید کرد. 
به این میرسم که آیا اسم کمونیسم مزاحم این پروسه است و چقدر مزاحم است و ما باید با آن چکار بکنیم. وگرنه اگر اسم ما 
حزب ایران بود، حزبى بود با مشخصات حزب کمونیست کارگرى اما اسمش حزب ایران بود، االن دنیا را برداشته بود. از این نظر 
که همه میگفتند بله آقا همه همین حرف را مى خواهیم بزنیم و حزب ایران راست میگوید. کسى نمیگفت شما سر کار نمى آئید. 
االن کمونیسم را به عنوان یک چیزى که کمونیست است و نمى تواند در این مملکت بیاید سر کار میشناسند. از دوره روس و 
انگلیس نمى گذارند کمونیست سر کار بیاید و آمریکا قبول نمیکند و یا کجا پیاده شده است و غیره. اینها حرفهائى است که وقتى 
میفهمند کمونیست هستیم به ما میگویند. اگر بگوئیم ما لیبرال هستیم همه این سؤالها کنار میروند و بعد باید بنشینند قضاوت کنند 

ببینند ما میخواهیم چکار کنیم. 

این جنبش نه براى اصالحات است و نه براى اعاده و همین نکته جالب است. براى اصالح چیز منفورى به میدان نیامده که 
بخواهد چیزى را نگهدارد و براى اعاده چیزى که قبًال مردم دور انداخته اند هم نیست. چیز تازه اى است و این بنظر من کامًال 
براى مردم محسوس است. این جنبش بالقوه و بخاطر سنتهاى قدیمى اش، هم سازمان دارد و هم میتواند رهبرى را تأمین کند. این 
نقطه قوت ما به نسبت سلطنت طلبان و به نسبت راستهاى غربى و حتى خود ملى -  اسالمى ها است. ملى  - اسالمى ها خاتمى 
را دارند. ولى همانطور که صحبتش است اگر او را از دست بدهند همگى عزا خواهند گرفت. بدون خاتمى آنها پانزده کالس 
پائین تر برمیگردند. حزب کمونیست کارگرى که وسط این قضیه است به نظر من این شانس را دارد که این جنبش را سازمان 
بدهد و رهبرى این جنبش را تأمین کند. وجود حزب کمونیست کارگرى که بعداً به آن میرسم یکى از سرمایه هاى این جنبش 
است. و کمونیسم کارگرى ممکن است در شاخه هاى اصلى و جدال اصلى سیاسى که درگیر میشود در ایران متشکل ترین و 
هدایت شده ترینش باشد. با خط و حسابکارترینش باشد و نقشه مندترینش باشد، این نقطه قوت جنبش کمونیستى در این دوره 
است. نکته بعد اینکه هر چه این پروسه انقالبى تر و سیر تحوالت سریعتر باشد شانس ما هم بیشتر میشود. هر چه مردم بیشتر 
در فعالیت سیاسى شرکت کنند ما به نسبت بقیه این نیروها قویتر مى شویم، بخت ما بازتر میشود. هر چه این پروسه محدودتر 
باشد و مردم از صحنه بیرون تر باشند، شانس دیگران زیادتر است (من بعداً در آن چارچوب هم شانس خودمان را میگویم). ولى 
اگر پروسه انقالبى شود، میلیتانت شود، اتحاد گسترده شود و مردم نخواهند بپذیرند، به همان درجه که محیط سیاسى رادیکالیزه 
شود، به همان درجه هم ما شانس بیشترى براى سر کار آمدن خواهیم داشت تا نسبت به کسانى که از حضور مردم در صحنه و از 
رادیکالیزه شدن خواسته ها و شعارهاى مردم نفع نمیکند. این نقطه مثبت ماست. بخاطر اینکه فرض من این است که این پروسه 

رادیکالیزه میشود، مردم وارد صحنه میشوند و یک جنبش وسیع تر از این در راه است. 

نکته بعد این است که بنظر من این پروسه انقالبى افق ما را همه گیرتر میکند. هر چه اوضاع رادیکالیزه شود تئورى رادیکال برد 
بیشترى پیدا میکند، برنامه رادیکال برد بیشترى پیدا میکند. رهبران رادیکال بیشتر در دل مردم جاى میگیرند. در نتیجه ما با گسترش 
اعترضات چفت میشویم. و اگر روند را اینطور ببینیم که به سمت گسترش اعتراضات میرود، میتوانیم فرض کنیم که تناسب قوا به 
نفع کمونیسم کارگرى مى چرخد. در دو شرایط به نظر من شانس سر کار آمدن ما بیشتر از بقیه است: یکى در شرایط دمکراتیک 
و انتخابات، و دیگرى در شرایط انقالبى. در هر دو شرایط ما سر کار مى آئیم. در هر دوى اینها کمونیسم کارگرى سر کار مى آید. 
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من فرض اینکه ما اول باید حضور داشته باشیم تا سر کار بیائیم را بعداً بحث میکنم. فرض کنیم این نیرو توانسته است خودش را 
به صحنه انتخاباتى آزاد در یک کشورى که جمهورى اسالمى نیست، برساند. در یک پروسه انتخاباتى دمکراتیک، اگر بنا باشد یک 
چنین پروسه اى در ایران پا بگیرد، ما سر کار میآئیم. حزب کمونیست کارگرى بنظر من باالترین راى را بین مردمى که آزادانه به 
پاى صندوقهاى راى رفته باشند، بدست میآورد. سلطنت طلب فکر نمیکنم این شانس را داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنیم که 
انتخابات به نفع آنهاست و فقط انقالب به نفع ما تمام میشود. انتخابات هم به نفع ما تمام میشود. و دقیقًا به همین خاطر است که 
فکر میکنم پاى انتخابات نمیروند، مگر مجبورشان کنیم. پروسه اى که برویم مجلس آزادى برگزار کنیم و در حوزه مختلف کاندید 
معرفى کنیم و راى مردم را بشماریم، حزب کمونیست کارگرى به عنوان بزرگترین حزب کشور وارد مجلس میشود. ممکن است 
اکثریت نباشد ولى اگر بگذارند در یک انتخابات آزاد با سه ماه فرجه تبلیغاتى کار کند، بزرگترین حزب سیاسى کشور میشود. در 
این رابطه میتوانیم بحث کنیم. به هر حال به نظر من پروسه انتخاباتى ما را سر کار میاورد. به خاطر واقعیتى که آن جامعه پشت 
سر میگذارد پروسه انتخاباتى، منتقد آن وضعیت را سر کار میآورد. من راجع به نوع کمونیسم مان بعدا حرف میزنم که این نوع 
کمونیسم با کمونیسمهاى دیگر چه فرقى دارد. به اضافه اینکه رابطه اى که ما با مردم داریم، بر خالف سنت تاکنونى چپ، رابطه اى 
خیلى روشن و شفاف و قابل فهم است. ما داریم راجع به نوع کمونیسم جدیدى حرف میزنیم. انقالب هم ما را به نظرم سر کار 
مى آورد. یعنى هم پروسه دمکراتیک و هم پروسه انقالبى شانس و قدرت ما را بیشتر میکند. اما شانس ما در پروسه توطئه گرایانه، 
تبانى و روندهاى زیرزمینى، کودتا و روندهاى کودتا و ضد کودتا از همه کمتر است. اگر بنا باشد حکومت جمهورى اسالمى با 
یک سلسله کودتا و ضد کودتا عوض شود، ما همچنان خودمان را در اپوزیسیون خواهیم یافت. ولى اگر بنا باشد مردم وارد صحنه 
شوند و انقالب کنند، شانس ما زیاد است. اگر بنا باشد جایى انتخاباتى صورت گیرد شانس ما زیاد است. به این هم میرسم که پس 
فرداى انتخابات، کودتا دوباره شروع میشود. یعنى ما اگر با انتخابات سر کار بیائیم باید فکر این را بکنیم که فردا کودتا مى کنند. به 

آن االن نمیپردازم ولى در خود پروسه انتخابات شانس اینکه کمونیستها را سر کار بیاورد از همه بیشتر است. 

جنبه هاى منفى فعالیتمان، یعنى جنبه هاى منفى فعالیت این خط سوم، یعنى جنبش کمونیسم کارگرى چیست؟ 
-  به نظرم کمبود منابع یکى از مشکالت اصلى اش است. دو جریان دیگر که اسم بردم یکى شان منابع دولت را در اختیار دارد 
و کار میکند، دیگرى هم منابع باقى دولت ها را دارد و کارش را میکند. در نتیجه ما مى مانیم و منابعى که این جنبش باید بسازد. 

کمبود منابع یکى از مهمترین موانع است. 

-  نبود حمایت بین المللى. االن هر دو آن جریانات در سطح جهانى طرفداران قوى دارند. حزب کمونیست کارگرى و کمونیسم 
در ایران، در این مقطع و تا وقتیکه نزدیک قدرت سیاسى باشیم، به نظر من آن حمایت بین المللى را در هیچ سطحى نخواهد 

داشت که آنهاى دیگر دارند. 

-  خصومت غرب با ما. خصومت غرب با کمونیسم کارگرى یکى از مهمترین فاکتورهائى است که میتواند ورق را برگرداند. 
نه فقط به این معنا که واقعًا غرب با ما وارد عمل شود، به این معنى که غرب این تصویر را بدهد که حکومت کمونیستى در آن 
کشور را نمى پذیرم و مردم در خانه شان بنشینند، چرتکه بیندازند، بگویند غرب نمیپذیرد مگر دیوانه ایم برویم پشت حزبى که 
اگر بیاید سر کار، اول از همه چیز موشک کروز میخورد وسط پارك ساعى؟! چرا این کار را بکنیم؟ چرا ما بیائیم کشور را وارد 
خصومت با آمریکا بکنیم؟ بگذار راى بدهیم به آمریکائى ها و بیایند قال قضیه را بکنند. در نتیجه خصومت غرب با ما و نه فقط 
خود خصومت، بلکه دادن تصویر خصومت غرب با ما و تبدیل شدن این که غرب اینها را نمى پذیرد به بخشى از خود آگاهى 
مردم و محاسبات مردم، یک مانع اساسى سر راه کمونیسم کارگرى است. کسى با پاى خودش، خودش را وارد مخمصه اى به 
این بزرگى نمیکند. میگوید: "بچه ها میبخشید ولى من دارم میروم راى بدهم به آن آقا که غرب گفته است. شوروى بنظرم این را 
به ما نشان داد، تحوالت روسیه نشان داد. ما مورد هجوم میدیاى غربى قرار میگیریم و بشدت تحریف میشویم. یعنى باید فرض 
کنیم که جنبش کمونیستى در ایران با یک حمله وحشیانه و کثیف از طرف میدیاى بورژوائى غربى روبرو میشود، سى ان ان، بى 
بى سى، با دروغهاى شاخدارى که میگویند. دیروز گاردین مقاله اى نوشته بود که آیا لنین باالخره یک آدم مشنگ بود یا یک آدم 
مستبد؟ شق دیگرى بین این دو تا نیست! یا یک آدم مشنگ بوده یا مستبد! یا دیوانه بوده یا مستبد! از این دو حالت خارج نیست! 
این که رهبر یک انقالب کارگرى بوده که آزادى آورده و به همان فنالند بغل دست خودشان استقالل داده، کسى که مستعمرات 
روسیه را بخشیده، حقوق زن در آن مملکت را باال برده و کارگر نوعى ایمنى اقتصادى به دست آورده، مسأله شان نیست. اینکه 
این آدمى که به قول اینها مشنگ بوده، بقول اینها این آدم دیوانه، فقط کتابهایش از تمام کتابهاى سران بورژوائى غربى بیشتر بوده 
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و خود اینها روز خودش گفته اند که کمیساریاى بلشویکهاى در قدرت به اندازه کتابخانه دانشگاه بین خودشان نوشته دارند، 
مسأله شان نیست. االن میگویند لنین یا دیوانه بوده، یا خل بوده و یا مستبد! لنین بیچاره مستبد هم نبوده است. تا وقتى لنین سر 
کار بود اجازه و اختیار هیچ تصمیمى تنهائى با لنین نبود. پنج سال، ده سال بعد از مرگ لنین تازه شوروى شروع کرد به استبدادى 
شدن. این تصویرى است که میدیاى غرب میدهد. با ما بدتر از این مى کنند. ببینید با کوبا چه  میکنند! کاسترو را در تصویر میدیاى 
غرب ببینید: "دیکتاتور کوبا، کاسترو امروز افزود ..."! خوب دیکتاتور کوبا به کاسترو چه مربوط است. او هم مثل هر جاى دیگر 
دنیا انتخاب شده و دارد کارش را میکند. چرا گزارشت را درست تهیه نمیکنى؟ این کارى است که با ما ممکن است بکنند. به 
احتمال قوى میدیاى غربى به جان این جنبش میافتد و این براى ما مانع مهمى است. مسأله پروپاگاند جنگ سردى علیه کمونیسم 
بطور کلى، یعنى گذاشتن تجربه شوروى و چین به پاى کمونیستها و منفى بافى راجع به سوسیالیسم، از موانع کار این خط است. 

-  یکى از مشکالت مهم کار کمونیسم کارگرى روحیه اى است که من به آن میگویم" جونیوریسم". کسانى که خودشان را به 
عنوان شریک کوچکتر جامعه قبول کرده اند و تصورى از این ندارند که جامعه میتواند بدست آنها بگردد. به نظر من کمونیسم، 
بخصوص در کشورى مثل ایران که هیچوقت خط اصلى اپوزیسیون نشده و پاى قدرت نبوده، عادت کرده که به خودش به عنوان 
گروه فشار نگاه کند. گروه فشار براى پرچم حق و حقیقت که به دستت بگیرى و بروى جلو تا با تیر بزنند و بر زمین بیفتى. چپ 
از خود تصویر اینکه یک عده سیاستمدار سطح باالى جامعه هستند را ندارد، اینکه یک جنبش اجتماعى زنده است که میخواهد 
قدرت را بگیرد، جامعه را اداره کند، آموزش و پرورش را سازمان دهد، و اقتصاد را سازمان دهد. فکر میکند چپ موظف است 
که به کسان دیگر فشار بیاورد تا این کار را بکنند. و این خرد دیدن خود و کوچک دیدن خود، به نظر من شاید مهمترین عاملى 
است که ممکن است سد راه کسب قدرت شود. به نظرم چه براى فراخوان کسب قدرت، چه براى حفظ قدرت، اولین مشکل 
از داخل خود این صف بیرون مى آید. اینکه مى گویند این کار را نکنیم، چرا خیز براى قدرت برداشته ایم؟ آیا میتوانیم قدرت را 
بگیریم؟ آیا میتوانیم حفظ کنیم؟ آیا قرار نیست "طبقه" اینکار را بکند و غیره. همه اینها بهانه است. طرف شنا بلد نیست، هزار و 
یک دلیل میآورد که من امروز نمیخواهم بروم داخل آب (خنده حضار). مایو  اش را نیاورده، سرما خورده، وقتش نیست، نمیخواهد 

از دیگران جلو بزند و آبروى همه را ببرد! و غیره. به هر دلیلى وارد این قضیه نمیشود. 

وقتى مسأله را بررسى میکنى مى بینى که پشتش تئورى "شوراها" باید قدرت را بگیرند، که در روسیه نگرفتند، بلکه بلشویکها 
قدرت را گرفتند، "طبقه" باید انقالب کند و نه حزب (فرمولبندى ما هم نمیگوید حزب باید انقالب کند(، خوابیده است. ولى 
فرمولبندیى که میگوید نرو به سمت قدرت، ترس از استخر سیاسى این جنبش جونیور را در جامعه نشان میدهد. اینکاره نیست. 
وگرنه شما سه تا مدیر کل وزارت فرهنگ را بگذارید کنار هم و با آنها حزب بسازید، فورى احساس کسب قدرت به آنها دست 
میدهد. فکر میکنند فوراً باید وزیر شوند. فوراً برنامه شان را براى جامعه میدهند. این خرد دیدن خود و این تعلق به حاشیه جامعه، 
"مارژینال" بودن تاریخى چپ در ایران، ذهنیت و روانشناسى که با خودش آورده، به نظر من یکى از بزرگترین موانع است. من 
فکر میکنم اگر چپ شکست بخورد روى این مسله شکست میخورد نه روى هیچکدام آنهاى دیگر که گفتم. روى این که نمیرود 
نقشش را انجام دهد و این مهمترین مشکل این خط است. دوم خردادى این مشکل را ندارد، میخواهد جهان را نجات دهد! طرف 
راه خانه اش را نمى تواند پیدا کند، میخواهد دیالوگ تمدنها بکند. (خنده حضار). جدى میگویم !به او گفته اند تو دیگر راجع به 
مطبوعات حرف نزن! االن پنج ماه است که نمیداند چکار میکند. قرار بود با دیالوگ تمدنها برود جرج سورس را سر عقل بیاورد. 
بیل گیتز را راهنمائى کند و به آمریکا بگوید که سیستم شما خوب نیست! از ادعا کردنش دست بر نمى دارد و کسى هم به ریشش 
نمیخندد. اما من و شما که میگوئیم کمونیستها قدرت را بگیرند، از هزار سوراخ در مى آیند که نگاه کنید: بالنکیستها، چه تخیالتى، 
چه خود بزرگ بینى هائى، همه اش دارند من من میکنند. در حالى که کسى با دیالوگ تمدنهاى خاتمى که تا دیروز مسئول یک 
کتابخانه مذهبى بوده مشکلى ندارد. آقاى خاتمى میتواند دیالوگ تمدنها بکند ولى شما نمیتوانید اختیار مملکتى که خودت در 
در آن مقطع صدهزار نفر از نخبگان آن جامعه را سازمان داده اى را داشته باشید. فکر نمى کنند که  آن بزرگ شده اى و احتماالً 
همین آدمها که در حزب کمونیست کارگرى و در جنبش کمونیستى اند، اگر در یک شرایط آزاد در یک آگهى شغلى شرکت کنند، 
توانائى شان براى اداره جامعه از این وزرا و وکال بیشتر خواهد بود. اول اینها را سرکوب کرده اند تا بتوانند حکومت کنند. و خود 
این جنبش حاضر نیست این را قبول کند. این به نظر من فشار گناه پسااستالینى است. استالین آمده کارى کرده، احساس گناهى 
با کمک آمریکا و چپها خلق کرده اند که بیچاره از ترس نمیتواند راه برود. خوب استالین به ما چه؟ مگر من هیتلر را به حساب 
آقاى بنى صدر گذاشته ام، که تو استالین را به حساب من میگذارى؟ (مقایسه شان اصًال مع الفارق است.) تو هیتلر را داشتى این هم 
استالین را دارد. کسى که در 80 کشور دنیا کودتا کرده که دیگر از این حرفها نباید بزند. کسى که بمب اتمى بر سر مردم میاندازد 
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و بچه هاى مدرسه را در هیروشیما و ناکازاکى میکشد که نباید بحث استالین را به میان بکشد. فوقش من هم مثل شما هستم. 
ولى هیچکس تا حاال نرفته یقه یک حزب ناسیونالیست را بگیرد و بگوید که شما استبداد به پا میکنید و یا از کجا معلوم که شما 
پلورالیسم را قبول کنید. با چپ این کار را میکنند و چپ هم بِر و بِر نگاه میکند. خود ما به عنوان اولین حزب سیاسى چپ در 
ایران که ادعاى قدرت کرده، دورادور ادعاى قدرت کرده ایم، آماج حمله قرار گرفته و بیشترین اهانتها و فشارها را متحمل شده ایم. 
متحمل شده ایم براى اینکه جرئت کرده ایم از دولت حرف بزنیم. از رابطه دولت و حزب و غیره. اینها همه به نظر من آن احساس 
اکونومیسم منشویکى و احساس گناه پسااستالینى است که خمیره چپ را تشکیل داده و اگر کمونیسم کارگرى بخواهد به قدرت 

برسد قبل از هر چیز باید خودش بخواهد به قدرت برسد. این به نظرم مهمترین مانع است. 

در  میخواهد  کمونیسم  است.  خیلى بزرگى  ضعف  این  است.  کارگرى  نیافته  توسعه  نسبتًا  جنبش  دیگر،  ضعف  دیگر،  -  نکته 
کشورى به قدرت برسد که جنبش کارگرى اش اشکال حتى مقدماتى از تشکل و اعتراض اجتماعى را به دست نداده است. اگر شما 
بروید آمریکاى التین مى بینید که رهبران کارگرى رهبران شناخته شده هستند در سطح شهردار شهر و وکیل مجلس. رهبر فالن 
سندیکاى کارگرى و اتحادیه کارگرى یک آدم سرشناس جامعه است. در ایران کارگر همان تصویر "کارگر آوردیم دیوارمان را تیغه 
بکشد"، است. کارگرى که آوردند یک کار به او میدهند و او هم انجام میدهد و مزد میگیرد. کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ایران 
به عنوان یکى از پاهاى بحث اقتصادى، پاى بحث سیاسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمایندگانش و شخصیتهایش 
و سازمانهایش حضور بهم برساند. آمریکاى التین همیشه اینطور بوده است. حزب چپ به اتحادیه هاى کارگرى نزدیک میشود، 
رهبرانشان با هم حرف میزنند و قرار میگذارند که به حزب چپ راى بدهند و کمک کنند که آنها سرکار بیایند. در ایران کارگر 
منفرد و اتمیزه است. ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را نتوانسته سازمان بدهد. در نتیجه یک حفره بزرگ پشت 
سر کمونیستها بجا میگذارد. میروى جلو براى اینکه یک حرکت اساسى بکنى، مى بینى طبقه اى که حرکت دارد به نامش و یا 
الاقل از طرفش صورت میگیرد، خودش معلوم نیست با چه استحکامى در صحنه است. براى دوره کوتاهى میآیند در صحنه. 
معلمین، دانشجویان، زنان به طور کلى ممکن است یک جنبش طوالنى مدت اعتراضى سیاسى داشته باشند و یا روشنفکران و ادبا 
بخصوص. ولى کارگر این بخت و آزادى عمل را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سیاسى پرسه بزند. باالخره باید سر و ته این 
پروسه در سه ماه هم بیاید. بیرون این سه ماه ما کارگران را به صورت نیروى زنده فعال حامى این خط نداریم. آن سه ماه داریم، 
آن سه ماه قیام و شورش و شوراهاى خودبخودى و اتحادیه و مجامع عمومى اى که کارگران دارند مشت گره میکنند و سخنرانى 
میکنند را همه ما دیده ایم و آن هست، ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غیاب یک جنبش اعتراض کارگرى شکل یافته 
که آگاهانه از این چپها دفاع کند، این خط چکار میتواند بکند؟ جنبش اتحادیه اى در انگلستان مشکل ندارد که بگوید طرفدار چه 
حزبى است. میگوید. میگوید ملت بروید به حزب کمونیست یا به حزب لیبر اینجا راى بدهید. اولین خاصیتى که جنبش کارگرى 
از چپ حاشیه نشین تحت تاثیر اختناق گرفته این است که خود را غیرسیاسى وانمود کند. در نتیجه حتى اگر به صحنه هم بیاید 

به آن سرعت به نیروى ذخیره و به اصطالح به یکى از ارکان این جنبش که میخواهد قدرت را بگیرد تبدیل نمیشود. 

بنظر من نقاط مثبتى که بخصوص االن باید روى آن مکث کرد دو رکن اساسى در جامعه است. 

-  یکى مسأله سکوالریسم است. به نظر من هر جریانى که به جاى جمهورى اسالمى سر کار بیاید باید یک جریان سکوالریست 
باشد. باید ضد دین باشد. و حتى به نظر من سکوالریسم کافى نیست، باید ضد دین باشد. با یک موج برگشت علیه مذهب روبرو 
هستیم که هر چه جلوتر برود، وسیعتر میشود. چون فردا آخوند را میگیرند و میگویند این آقا را میبینید، 18 نفر را با دست خودش 
کشته است. آن وقت باید ببینید چند نفر از آن تتمه اى که در دهات یک جائى نماز میخوانند، نمازشان را کنار میگذارند. این پروسه 
به نفع اسالم پیش نمیرود. این پروسه دارد به ضرر اسالم پیش میرود. جنبشى که ضد مذهب باشد یک پایش را گذاشته الى در 
قدرت سیاسى و االن که نگاه میکنید میبینید فقط کمونیسم کارگرى، کمونیسم رادیکال کارگرى است که آشکارا و علنًا و بصورت 

اعالم شده خودش را علیه مذهب تعریف کرده است. 

-  مسأله بعدى زنان هستند. نصف جامعه است و نه فقط زنان نصف جامعه هستند، بلکه از نصف دیگر جامعه هم بخش زیادشان 
طرفدار برابرى است. در نتیجه یک پالتفرم مهم کمونیستها که ممکن است مردم با آن بیایند مسأله زن است. چون انقالبى که 
میشود، میتواند خیلى زنانه باشد. اکثریت عظیم میتواند به این معنى به تو راى بدهد و با تو باشد. اکثریت عظیم همین طورى با تو 
هستند. چون زن هستند، با تو هستند. در نتیجه کمونیسم کارگرى به نظر من سر مسأله مذهب و مسأله زن دو پشتوانه در آن جامعه 
دارد که هیچکدام از جنبشهاى دیگر از آن برخوردار نیستند. ضد مذهبى گرى اش و دفاع از حقوق زنان. مدرنیسم، سکوالریسم 
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و غیره تبعات اینها است. اگر مدرنیسم حزبى در چیزى ترجمه شود، ضد اسالمى گرى اش، ضد دینى گرى اش، دفاعش از حقوق 
زنان، و خالصى اخالقى براى جوانان است. جنبشى است که براى مثال با فرهنگى که یک جوان ایرانى باید در آن زندگى کند، با 

خواست میلیونها آدمى که میخواهند بیایند در صحنه جامعه و زندگى شان را تجربه کنند، کامال خوانایى دارد. 

اینها به نظر من نقاط مثبت و منفى جنبش کمونیسم کارگرى در چنین بزنگاهى است. اشتباه است اگر فکر کنیم که این جنبشها 
میآیند و نقاط مثبت و منفى را در یک تابلو میگذارند و مردم انتخاب میکنند. طبعًا اینطور نیست. باید شرایط تبدیل شود به شرایطى 
که قدرت دست به دست بشود. وقتى شرایط اینطور شد مردم بین مشخصه هاى عمومى ترى انتخاب میکنند. به نظرم مردم اساسًا 
در یک چنین تحولى، بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند، نه فقط مردمى که باید یکى از اینها را قبول کنند، بلکه مردمى هم 

که باید به میدان بروند باید بین چپ و راست یکى را انتخاب کنند. یا میروید در صف راستها یا در صف چپها میایستید. 

در یک بزنگاه سیاسى مثل یک انقالب یا تحوالت این چنینى، اینطور نیست که 82 حزب داریم که نمیدانیم کدامش را انتخاب کنیم. 
چنین حالتى پیش نمى آید. تصمیم میگیرى که: چپى هستم، جمهوریخواهم، طرفدار عدالت اجتماعى ام، میروم اینطرف. طرفدار 
آمریکا و غرب هستم، زنده باد وضع سابق، میروم آنطرف. البته در جزئیات انتخابهاى دیگرى هم وجود دارد ولى در کل، جامعه 

تصمیم مى گیرد که این پیروزى بنام چپ صورت بگیرد یا بنام راست. 

در انقالب 57 این اتفاق افتاد. تا قبل از تظاهرات تاسوعا و عاشورا به نظر میآمد که مردم دارند در ایران یک انتخاب چپ میکنند. 
به نظر میآمد که مردم دارند چپ را بمیدان میکشند و زیر شعارهاى چپ دارند تظاهرات میکنند. زیر شعارهاى چپ اعتراض 
میکنند. و بعد با گاوبندى اسالمیون و آمریکا و سران حکومت، سیستم انتقالى تعریف میشود. روز عاشورا کسانى که در خیابان 
بودند میدانند چه شد. شعار "مرگ بر شاه!" با فحش سران تظاهرات روبرو میشد. میگفتى" مرگ بر شاه!"، میگفتند آن ساواکى 
را بگیرید. علیه شعار "مرگ بر شاه!" روز عاشورا به عنوان شعار ساواك سمپاشى میشد. معلوم بود که تصمیمشان را گرفته اند. 
هژمونى راست داشت روى جنبش اعتراضى از مقطع تاسوعا عاشورا اعمال میشد، از مقطعى که خمینى به مسلمانها پیغام میدهد 
که صفتان را از چپها جدا کنید. در نتیجه چپ را میگذارند که به آن شلیک شود و چپ دیگر جرات نمیکند با شعار خودش به 
خیابان بیاید. با شعار "اهللا اکبر" باید به خیابان بیائید. وقتى که معلوم شد که آن رژیم را دارند مى اندازند و راست مذهبى تنها 
انتخابى است که مردم دارند، مردم هم پشت آنها رفتند. این دفعه هم همینطور است. مسأله این است که اگر چپ خودش را به 
عنوان انتخاب عرضه کرده باشد، مردم بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند. چپ بطور کلى و راست بطور کلى. و اگر اینطور 
که من گفتم پرچمدارش و چهره شاخص چپ کمونیسم کارگرى باشد و نه توده ایسم، سوسیال دمکراسى و جریان دیگرى، آن 

وقت این انتخابى است بین کمونیسم کارگرى و باقى جریانات. به نظر من به همین سادگى است. 

آشنا  مارکس و مانیفست کمونیست  آلمانى و هجدهم برومر  ایدئولوژى  با  را  در خانه ها و مردم  مى رویم  بحث این نیست که 
مى کنیم. قرار نیست از این راه مردم کمونیسم کارگرى را انتخاب کنند. مردم دنبال رهبر یک تحول سیاسى -  اجتماعى میگردند، 
نیروهاى در صحنه را نگاه میکنند و تصمیم میگیرند که با راست بروند یا با چپ. و اگر با چپ رفتند با آن چپى میروند که هژمونى 
سیاسى دارد، هژمونى فکرى دارد، هژمونى سازمانى دارد و کسى که در آن مقطع چپ را به نام خودش کرده است. اسمش دیگر 
مهم نیست، با آن میروند. چریک فدائى سیانور میگذاشت زیر زبانش و حرفهاى نامفهوم میگفت و با رژیم شاه وارد جنگ شده 
بود. وقتى مردم رفتند یک کار سیاسى تشکیالتى کردند که ربطى به چریکیسم نداشت و شاه را انداختند، رفتند چریک را آوردند 
گذاشتن آنجا و دورش جمع شدند. گفتند: زنده باد چریک فدائى، درود بر فدایى! خود فدائى نمیتوانست باور کند که این اتفاق 
دارد برایش میافتد. هیچکس هم از این عده کتابهاى جزنى و پویان و احمد زاده را نخوانده بود. ولى فدائى سمبل "ما مسلمان 
نیستیم" شده بود: آقا جان اینهایى که اینجا جمع شده اند مسلمان نیستند، آخوند هم نمیخواهند و دوست ندارند به جمهورى 
اسالمى راى بدهند. در نتیجه در یک فضاى انتخاب و در یک دوراهى اینگونه، میتواند بحث قدرت براى حزب کمونیست کارگرى 
و جنبش کمونیسم کارگرى مطرح باشد. نه در یک پروسه ارشادى که در آن مردم مطمئن بشوند که بله برنامه اینها را خوانده ایم 

و از همه بهتر است. 

همانطور که گفتم در یک پروسه به اصطالح تدریجى که در آن انتخابات مطرح باشد و یا در یک پروسه انقالبى و یا در یک جنگ 
نظامى طوالنى مدت حزب کمونیست کارگرى و یا کمونیسم کارگرى میتواند به قدرت برسد. این سه راهى است که جامعه جلوى 
کمونیسم میگذارد. بیرون اینها یعنى ضربات کوتاه مدت نظامى و به اصطالح انتقالهاى قدرت سیاسى از باال میتواند حکومت 
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اسالمى را عوض کند و بدهد دست جناحهاى دیگرى در راست و آنوقت به نظرم این بحران میتواند تخفیف پیدا کند. این بحران 
حکومتى بورژوازى حتى میتواند براى ده سال حل بشود. در آن صورت کمونیسم کارگرى تبدیل میشود به یک نیروى قدرتمند 
اپوزیسیون در جامعه. ولى قدرت سیاسى به طرق دمکراتیک، انتخاباتى و انقالبى قابل تصرف است. اگر پروسه به طرق کودتائى 

و بدون دخالت مردم طى شود، به نظر من کمونیسم کارگرى شانس قدرت گرفتن ندارد. 

***
حال فرض کنیم ماحصل این تحوالت و سرنگونى و غیره یک انتخاب چپ در جامعه بود و فرض کنیم این چپ سمبلیزه شد در 
کمونیسم کارگرى و فرض کنیم که کمونیسم کارگرى قدرت را تشکیل داد و قدرت را گرفت، سؤالى که مطرح میشود این است 
که آیا میشود در قدرت ماند؟ فکر کنم این پیچیده ترین مسأله است. آیا میشود در قدرت ماند؟ چون خود پروسه اى که قدرت 
را بگیریم هنوز ساده تر از در قدرت ماندن است. ماندن در قدرت هم من صحبت بیست سال را نمیکنم، صحبت از پنج سال 
است. آیا میشود این حزب کمونیست کارگرى که روى دوش مردم به قدرت رسیده در قدرت بماند یا نه؟ اوالً اینها در انتخابات 
تقلب خواهند کرد ولى فرض کنیم علیرغم این، حزب به قدرت برسد. ثانیًا ممکن است بخواهند کودتا کنند و ممکن است سعى 
کنند کشور را به یک جنگ خارجى بکشانند. ممکن است سعى کنند کشور را با تروریسم بى ثبات کنند. ممکن است کشور را 
بخواهند با تحریم اقتصادى و محاصره اقتصادى بى ثبات کنند. ممکن است کشور را بخواهند از طریق همان بحث فدرالیسم که 
صحبتش را کردیم متالشى کنند. آیا مى توانیم به این مشکالت فایق آئیم؟ آیا کمونیسم کارگرى علیرغم همه این مسائل میتواند 
قدرتى را که در یک شرایط مناسب سیاسى به چنگ آورده، نگهدارد؟ جوابى که من میدهم به فرض شرایطى مثبت است. یعنى 
من فکر میکنم با توجه به اوضاع بین المللى و با توجه به مشخصات داخلى میتواند قدرت را نگهدارد. خود پروسه کسب قدرتش 
به اندازه کافى سخت است و فرض کردم و پیچیدگیهاى خودش را دارد که بعدا به آن میرسم. ولى حفظ قدرت و قرار گرفتن در 
موقعیتى که واقعًا دولتى تشکیل شود که میخواهد مسائل جامعه را حل و فصل کند، ساختار سیاسى و فرهنگى جامعه را عوض 
کند، به نظر من در این دوره مشخص در ایران در حیطه اختیار کمونیسم کارگرى هست. بخاطر همین هم من اول بحث گفتم که 
این نسخه را براى کشور کره نمیپیچم. نمى دانم کمونیسم کره اصًال شانس دارد کارى بکند یا نه؟ من دارم راجع به یک شرایط 
ویژه تاریخى و منحصر به فرد تاریخى در ایران حرف میزنم که کمونیسم کارگرى میتواند قدرت را بگیرد و میتواند نگهدارد، به 

شرط اینکه یک سلسله پروسه هائى را طى کند. 

-  اولین مساله اى که به نظر من مهم است این است که این کمونیسم نوع قدیم نیست. به نظرم کمونیسم نوع قدیم در این پروسه 
اگر هم قدرت را میتوانست بدست بیاورد، فوراً از دستش میگرفتند. مشخصات کمونیسم کارگرى معاصر در ایران طورى است 
که بتواند این کار را بکند. اوالً یک سنت اروپاى غربى است. مهمترین سرمایه حزب کمونیست کارگرى این است که یک حزب 
غربى است. بگذارید این را معنى کنم. حزبى است که ریشه هایش در اندیشه و فرهنگ و مدنیت اروپاى غربى است. این حزب 
اسالمى -  ملى یک عده از جوامع شرقى نیست که علیه امپریالیسم قد علم کرده و میخواهند دولت خودى درست کنند. این 
ناسیونالیسم چینى نیست. این فرهنگ بومى جائى نیست. این حزب کارگر صنعتى آلمانى و انگلیسى است که رهبرانش را بیرون 
داده و آن فرهنگ کاپیتالیستى را هضم کرده و نقاط مثبتش را هم شناخته و در خصومت فرهنگى و مدنى و نژادى هم با غرب 
نیست. این اولین سرمایه این جریان است. یعنى در ایران با پیروزى حزب کمونیست کارگرى، مدنیت غربى پیروز میشود. من 
نمیخواهم هیچ توهمى نسبت به مدنیت غربى تاکنونى بدست بدهم ولى هر کس که کالهش را قاضى کند میداند اجازه حرف 
زدن از اجازه حرف نزدن بهتر است. اگر کلیسا برود نماز خودش را بخواند و در کار مردم فضولى نکند بهتر است. یا اگر زن و 
مرد آزاد باشند که هر مناسباتى با هم میخواهند برقرار کنند و یا مرد با مرد و زن با زن و هر چه که االن در جامعه داریم مى بینیم، 
بهتر است از اینکه با چماق بر سر مردم بزنند. ما داریم میبینیم که اگر اجازه بدهند که هر کس نقدش را به جامعه بگوید بهتر 
است و اینها همه دستاوردهاى مدنیت غربى است. جامعه شرقى از این چیزها از خودش بیرون نداده است. حیف! کاش داده بود! 
ولى نداده است. به ما مربوط نیست. باالخره نداده است و االن حزبى که میخواهد برود آن آزادمنشى سیاسى را بیاورد پایش را 
روى مدنیت غربى گذاشته است. و این خویشاوندى با غرب به نظر من در عمیق ترین سطحى رابطه ما را با جهان آن دوره تعیین 
میکند. و کارهائى را در حیطه اختیارات حزب کمونیست کارگرى قرار میدهد که چینى ها و کشورهاى متفرقه اى که در آن چپها سر 
کار آمدند، نمیتوانستند بکنند و آن اینست که در کشور را باز کند به روى غرب و خودش را در امتداد مدنیت غربى و نقد غربى 
به جهان، با یک جهان نگرى غربى مطرح کند و در نتیجه منهاى اختالف سیاسى روزمره با دولتهاى غربى که ممکن است پیش 
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بیاید و یا پیش نیاید، به یک صلح عمیقترى با مردم اروپاى غربى و امریکا برسد. شرایطى که هیچ کشورى در خاورمیانه ندارد و 
نمیتواند هم داشته باشد. این امکان وجود دارد که پیروزى کمونیسم کارگرى در ایران حتى به صورت پیروزى مدنیت غربى، در 
غرب تصویر شود. براى چه؟ براى اینکه حزبى سر کار میآید که همان روز اول برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادى بى 
قید و شرط سیاسى، آزادى فعالیت رسانه هاى جمعى، آزادى مطبوعات، آزادى انتخابات و آزادى تشکیل احزاب و بیانیه حقوق 
بشر که سهل است فراتر از آن را، اعالم میکند. بعد هم میگوید تشریف بیاورید. و به هر کس که از آنجا عبور میکند، در همان 
فاصله اى که آنجا هست میگوید بیائید به هر چه میخواهید راى دهید. افغانیها را جزء مردم آن کشور میداند و به آنهاى دیگر هم 
میگوید اگر به شما هجوم آوردند شما هم بلند شوید بیایید اینجا. یک کشورى ایجاد میشود که به نظر میآید دارد از یک سلسله 
ارزشهائى حرف میزند که انسان غربى و آزادیخواه با آن خوانائى حس میکند. فکر نمیکند که اینها رفته اند فلسفه عرفانى شرق را 
احیاء کرده اند. یا رفته اند و دوباره باستان شناسى کرده اند و مثًال فهمیده اند مزدك و مانى این حرفها را زده اند. یا میخواهند عکس 
انوشیروان دادگر را از این به بعد روى پولشان چاپ کنند (خنده حضار). میگویند اینها به نیوتن احترام میگذارند، به داروین احترام 
میگذارند، به لیبرالیسم غربى احترام میگذارند، به مارکس و انگلس احترام میگذارند، به جنبش کارگرى این کشور احترام میگذارند، 
به هنر آوانگارد، به ارزشهاى اخالقى پیشرو احترام میگذارند. تنها کشورى در خاورمیانه میشود که کسى مزاحم آزادى جنسى کس 
دیگرى نیست. اولین کسانى که ممکن است جمع شوند و از این دولت دفاع کنند، زنها هستند. سازمانهاى مدافع بخشهاى اقلیت 
در این کشورها هستند. کشورى است که مطلقا نژادپرست نیست و با تمایالت جنسى مردم کارى ندارد و همه آزادند حرفشان 
را بزنند. این تصویر اگر منتقل شود بهترین ابزارى است براى اینکه جلوى توطئه بر علیه چنین حکومتى گرفته شود. نه فقط این، 
بلکه خود این مدنیت آنقدر با شکوه است که از فردا مردم میگویند که درست شد. اگر شما بیائید این منشور را اعالم کنید، توطئه 
کردن علیه حکومت در داخل و شوراندن مردم علیه آن، به شدت مشکل میشود. میگویند آخر ما در تظاهرات علیه چه حکومتى 
شرکت کنیم؟ تازه همینها دیروز همه زندانیها را آزاد کردند. مجازات اعدام را لغو کردند. آزادى مطبوعات را اعالم کردند. زن 
و مرد را برابر اعالم کردند. حقوق مدنى کودك را اعالم کردند و گفتند هر کس هر نوع موسیقى میخواهد، بسازد و گوش کند. 
چرا من بیایم بر علیه اینها تظاهرات کنم؟ چى دارید میگوئید آقا جان؟ به نظر من اگر ما بتوانیم، اگر این جنبش بتواند، به عنوان 
پیروزى یک فرهنگ باالترى به قدرت برسد، آنوقت توطئه علیهش سخت است، منزوى کردنش سخت است، محاصره کردنش 
سخت است. ممکن است فالن ژنرال آمریکائى به دنبال خط جنگ سردى اش هر کارى بخواهد بکند ولى توده مردم آن کشور 
میگویند که این یک جامعه باز است و میتوانى بروى و ببینى چه خبر است. چیز عجیبى نیست که پشت دیوار قایم کرده باشند و 
یک پرده رویش کشیده باشند که میگوئى دارند توطئه میکنند. آنجا قانون مخفى کردن اطالعات دولتى ندارند، ما داریم. تو نمیتوانى 
اسرار دولتى را اینجا بگوئى ولى آنجا میگویند. میتوانى در جلسه مجلس شرکت کنى و جلسه هیات وزیرانش را تلویزیون نشان 
میدهد. چى دارید میگوئید؟ همه این رسانه هاى خبرى آنجا دفتر دارند و حرفشان را میزنند. به این حکومت دسترسى هست. این 
به اصطالح غربیگرى و آزاداندیشى حکومت و اینکه این پیروزى جناح چپ اروپاست، پیروزى چپ اروپاست که در ایران تحقق 
پیدا میکند، پیروزى چپ اروپا و انقالبیگرى اروپاست که در ایران تحقق پیدا میکند، اولین گارانتى است. به نظر من اینجاست 
که ما میبینیم جدالهاى دو دهه بر سر اینکه کمونیسم چیست، میتواند نتیجه سیاسى ملموس داشته باشد. با خط "راه درخشان" 
نمیشود در ایران انقالب کرد و گرفت و ایستاد. با بحث کومه له، "پیشمرگه ى کومه له وك پوالن" هم نمیشود. با بحث سرمایه 
دارى مستقل و غیروابسته هم نمیشود. با بحث بورژوازى ملى -  مستقل نمیشود. با بحث جنبش ملى -  اسالمى نمیشود. اگر شما 
کشورى درست کنید که بگوئید تروریست اگر بیاید اینجا من تحویل دادگاه بین المللى اش میدهم و یا خودم جلوى روى همه 

محاکمه اش میکنم، خیال غرب از این بابت راحت میشود. در نتیجه حمله کردن به آن کشور خیلى سخت تر است. 

-  این اسم "کمونیسم" ممکن است باعث شود خاطرات جنگ سردى در دل یک عده اى زنده شود ولى سؤالى که هست این 
است که چقدر جامعه غربى از این دولت بالفعل احساس خطر میکند؟ به نظر من طبقه حاکمه اش احساس خطر میکند ولى یک 
خطر مبهم و دراز مدت. ولى توده اهالى خوششان میآید و ممکن است این را به عنوان یک حرکت پیشرو در خاورمیانه که میتواند 

شروع صلح در جهان و صلح خاورمیانه باشد، در آغوش بگیرند. 

-  نکته بعدى به نظر من قدرت بسیج مردم است. ضامنى که این جنبش دارد، این است که مردم را در صحنه نگهدارد. راجع به 
این دیگر بیشتر از این نباید صحبت کرد. نیروى اصلى چنین کشورى از نظر سیاسى و اقتصادى و نظامى، مردم هستند. 

-  نکته دیگر اینکه به نظر من مردم خودشان را در حکومت مى بینند. شوراها تشکیل میشود. چه کسى را میخواهید مالمت کنید. 
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این مردم ایران هستند که در شوراهایشان دارند تصمیم میگیرند و حکومت میکنند. ساختار حکومتى یک چنین نظامى مبتنى بر 
حضور مستقیم همه در پروسه تصمیم گیرى در تمام حاالت و لحظات جامعه است. همانطور که گفتم این یک جامعه باز و یک 

جامعه مترقى است. 

به اینها باید چند نکته را اضافه کرد، دو نکته الاقل. 

-  یکى اینکه چنین حکومتى باید یک دیپلماسى فوق العاده منعطف و عاقالنه اى داشته باشد. به نظر من نباید قصد جنگ و صدور 
چیزهاى این چنینى را به هیچ جا بکند. باید اطمینان خاطر بدهد که ما با کسى سر دعوا نداریم. یک کشورى باشد که میتواند با 
شما کنار بیاید. شما فاشیست هستید؟ بارك اهللا، خوش بحالت !ما میخواهیم اینجا کار دیگرى بکنیم. به نظر من نباید دعوت به 
مخاصمه بکند. نباید اصًال پاى خصومت با غرب و کشورهاى منطقه برود. راهش این است که یک دیپلماسى منعطفى داشته باشد 
براى اینکه بتواند خودش را در منطقه به اندازه کافى حفظ کند تا وقتى که آن اعتماد به نفس و ائتالف بین المللى در دفاع از او 
شکل بگیرد. راستش اگر شرایطى بشود که تجربه کمونیستى را در ایران رویش خون بپاشند، حمله کنند، سه ماه جنگ کنند و پنج 
شهر را نابود کنند، بمب بیندازند، تحریم اقتصادى بکنند، به نظرم این انقالب شکست میخورد. شکست میخورد به این معنى که 
شاید نهایتًا پیروز شود ولى بیست سال اولش باز نسلى که انقالب کرده دچار یک سلسله مشقات و بدبختیها میشود و این مشقات 
دقیقًا مبناى عروج هزار و یک جور ناسیونالیسم و بورژوائى گرى در فاز بعدى این جنبش میشود. در نتیجه باید تالش کرد که 
خون به این جنبش نپاشند، فقر به این جنبش نپاشند، و واقعًا سر کار آمدن کمونیسم کارگرى مساوى باشد با آزادى فوراً، رفاه 
فوراً. "آزادى فوراً"ً به نظر میآید خیلى سخت نیست. میگوئى همه آزادند. از خودت شک ندارى و فکر میکنى که شوراها از این 

حکومت دفاع میکنند. ولى "رفاه فوراً" باید مقدارى بحث کنیم. چگونه رفاه فوراً؟ 

-  نکته دوم به نظر من باید این واقعیت باشد که ما باید جامعه ایران را از هم اکنون دو حوزه اى تعریف کنیم. ما باید فرض کنیم 
مردم ایران در دو حوزه جغرافیائى مختلف زندگى میکنند. عده اى داخل خاك ایران و عده اى بیرون آن. و ما باید هر دو حوزه را 
ببریم. این انقالب باید در هر دو حوزه به پیروزى برسد. ما یک عده کنتراى ایرانى که بروند در فلوریدا بنشینند و مرتب اذیت 
کنند، مرتب پول خرج کنند که جمهورى سوسیالیستى را بیندازند، نه فقط نمیخواهیم بلکه میخواهیم صف مردم دو سه میلیونى که 
بهیچوجه مجبور نیست به ایران برگردد را نیز با خود داشته باشیم. اینطور نیست که اگر دمکراسى بشود همه بر میگردند. میگوید 
دمکراسى شده، خوبه، ولى من شغلم اینجا بهتر از آنجاست. بر نمیگردند. در نتیجه یک حوزه قوى جامعه ایرانى االصل وجود 
دارد که به نظر من جنبش کمونیستى کارگرى باید تبدیلش کند به یک پشت جبهه عظیم در اروپاى غربى که از او دفاع میکند. 
طورى که فکر کنند نمیشود با آن کشور بدرفتارى کرد براى اینکه در این کشورها سه میلیون طرفدار دارد و به هر در و پیکرى 
میزنند که کشور سوسیالیستى خودشان را آنجا حفظ کنند. و آن کشور باعث افتخارشان است. به نظرم آن عکس و نقشه گربه به 
جاى خودش محفوظ به این نقشه جهان فکر کنید و این میلیونها و صدها هزار آدمى که هستند، و باید اینها را برد. به نظرم اشتباه 
است این تصورهاى داخل کشورى و نسل قدیمى است که ایران آنجاست، فقط از آنجا میشود حرف زد، آنجا میشود کار کرد. همه 
جا به نظر من باید کار کرد و به نظرم کسى که ایران را برده باشد و خارج را نبرده باشد وضع دشوارى دارد. باید بتوانى از حاال 
بخصوص فرض کنى که فعالیت در عرصه بین المللى کاریست به اعتبار خودش. فعالیت دوره تبعید نیست. در نتیجه جنبشى که 
بخواهد در ایران پیروز شود باید همین االن فضاى ایرانى بیرون از ایران را برده باشد. تبدیل کرده باشد به پشت جبهه خودش. 

-  نکته بعد همبستگى بین المللى و افکار عمومى است. کار با جنبشهاى کارگرى، کار با جنبشهاى سوسیالیستى و کار با افکار 
عمومى. اینها نیرو میخواهد. و براى همین هم من به آن نیروى اول تکیه کردم. جنبشهاى کارگرى و سوسیالیستى صدایشان خیلى 
به جائى نمیرسد. براى آزاد کردن یک زندانى و غیره خوبند ولى اینها در موقعیتى نیستند که حتى مزد خودشان را درست بگیرند. 
واقعیت است. در دنیاى غرب جنبش کارگرى در موقعیت آشفته اى بسر میبرد. و فکر میکنم ما راجع به یکى دو سال آینده داریم 
حرف میزنیم. این تصور که جنبش کارگرى غرب میاید و دفاع جانانه اى از چنین دولتى میکند خیلى منطقى نیست. باید ما سعى 
کنیم این دفاع را به میدان بیاوریم. کمونیسم کارگرى باید بتواند این نیرو را جذب کند. ولى به نظر من باید فرض کند که این کار 
نیروى زیادى میبرد. اتوماتیک نیست. آنجا سوسیالیسم، پس اینجا کارگر دفاع میکند. اینطور نیست. یادمان باشد که این جنبش 
اتحادیه اى است و دوست دارد بیکارى را صادر کند و اشتغال را براى خودش نگهدارد، مثل آلمان و غیره غیره. این یک جنبش 
اتحادیه اى است با افق و آرمانهاى خودش. در تحلیل نهائى پشت دولت خودش میرود. ولى افکار عمومى به معنى وسیعتر کلمه 

به نظر من قابل فتح کردن است. میشود افکار عمومى را برد. 
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مجموعه این بحثها این است: براى اینکه ما بتوانیم، کمونیسم کارگرى بتواند، خودش را به عنوان رهبر اعتراضات مردم جا بیندازد، 
بطوریکه پیروزى اعتراضات مردم تشکیل دولت توسط کمونیسم کارگرى باشد، این مسیرى که گفتم را باید طى کند. 

من اشاره اى بکنم به بحث قدیمى، قدیمى به این معنى که شش هفت ماهى است که در حزب کمونیست کارگرى مطرح شده 
است، بحثى تحت نام جنبش سلبى یا جنبش اثباتى. که معلوم میشود دو طرف دارد که من طرفدار سلبى اش هستم. خطوط کل 
بنشینند،  جائى  یک  بروند  نمى کنند.  حالش انتخاب  شرح  مطالعه  حسب  بر  را  سیاسى شان  رهبرى  مردم  ببینید  است:  این  بحث 
ببینند گروههاى مختلف چه میگویند و یکى شان را براى رهبرى انتخاب کنند. مردم انتخابهاى سیاسى مهمى میکنند. انقالب یک 
حرکت سلبى است. در انجمن مارکس در بحث کاپیتال حتى راجع به سوسیالیسم از مارکس برایتان خواندم که کمونیسم جنبشى 
است براى نفى وضع موجود. خودش هیچ الگوى اثباتى فى الحال ندارد. چون وضع موجود مبتنى بر مالکیت خصوصى است، 
بنا به تعریف، کمونیسم، مبتنى بر لغو مالکیت خصوصى است. به این معنى، داده هاى امروز است که به شما میگوید فردا چه کار 
میکنید، نه طرح اثباتى خودتان راجع به فردا. این به معنى روزمره ترش در مورد جنبش سیاسى هم صدق میکند. مردم میخواهند 
از شر جمهورى اسالمى خالص شوند، دنبال یک رهبرى میگردند که اعتبار، لیاقت و صالحیت تاریخى اش را داشته باشد و 
آنقدر خوشایند باشد که پروسه انداختن جمهورى اسالمى را تحت آن پرچم انجام بدهند. این یک پروسه است. انقالب سلبى 
است. رهبرى اثباتى است. ولى رهبرى اثباتى در یک جنبش سلبى. شما باید صالحیت یک جنبش را برسمیت بشناسید و آن این 
است که میتواند بگیرد، خوب است بگیرد و میتواند نگهدارد. اگر این را در ناصیه یکى حرکت سیاسى -  اجتماعى ببینند، مردم 
به عنوان رهبرى قبولش میکنند. و دیگر از آنجا به بعد چون "نه" را همراه این جریان گفته اند "آرى "را هم همراهش میگویند. 
یعنى اگر بگوئید ما جریانى هستیم که برابرى زن و مرد را آوردیم، مدلى که تو براى برابرى زن و مرد بعداً پیشنهاد میکنى بطور 
عادى برایشان قابل قبول است. رهبریش را آورده سر کار، میرود میایستد ببیند طرح چیست و میرود پیاده اش میکند. در نتیجه مدل 
اثباتى بحث از نظر تقویمى بر میگردد به بعد از "نه"، که هر کسى باید داشته باشد. ولى بحث انتخاب شدن یک حزب به رهبرى 
یک جنبش اجتماعى و قرار گرفتنش درصدر جنبش اجتماعى، این است که ثابت کند رهبر الیقى براى امیال توده هاست. رهبر 

الیقى براى پیاده کردن و به ثمر رساندن پروسه اى است که شروع شده است. 

مستقل از برنامه ما، بدون تبلیغات ما، مردم و این نسل، جمهورى اسالمى را نمیخواهند، دنبال یک رهبرى در درون بافت سیاسى 
جامعه میگردند که لیاقت و صالحیت سیاسى، معنوى، بینشى، سازمانى، برنامه اى آن را داشته باشد که این جنبش را به پیروزى 
برساند. این صالحیت فقط یک سرى مدل براى پیاده کردن در جامعه نیست. این صالحیت یعنى حضور. یعنى دسترسى مردم 
به این حزب. یعنى دیدن این حزب در جوانب مختلف جامعه. یعنى دیدنش به عنوان حزبى که میتواند اصولى تصمیم بگیرد 
و تصمیم عاقالنه بگیرد. و دیدنش به عنوان یک پدیده بزرگ. اینها ملزومات تبدیل شدن به رهبرى اجتماعى است. سیاست به 
اصطالح مسابقه هوش یا ملکه زیبائى دختر شایسته نیست که ایشان دور کمرش اینقدر است، سوادش اینقدر است و آن تاج هم 
به قیافه اش میخورد پس این را انتخاب میکنیم. اینطور نیست. این انتخابى است بر مبناى اینکه طرف میتواند آن را به ثمر برساند 
یا نه. فکر میکنم اپورتونیستها وقتى امکان گرایى را وسط میآروند دقیقًا دارند از همین خاصیت استفاده میکنند. مردم میخواهند 

یکى یک کارى را صورت دهد. 

اینها با این فرمول میآیند که کل آن که ممکن نیست باید جزئى باشد و ما میتوانیم جزئا ترتیبات اصالحات را بدهیم. میتوانیم 
تفاوتى در زندگى شما ایجاد کنیم. مردم را با خودشان میبرند. اول با فرض اینکه کل اش ممکن نیست و بعد با این که من در 
دولتم، پارتى دارم، باالیم و میبینید از خود حکومتم و میتوانم اصالح کنم، مردم را دنبال خودشان میکشند. این به خاطر همان 
واقعیت است که ما میخواهیم روى وجه دیگرش استوار شویم و آن این است که مردم میخواهند صالحیت و لیاقت و توانائى 
رهبرى کردن جنبش شان را در یک جریانى ببینند. فقط با خواندن برنامه اش و دیدن روزنامه اش این به دست نمیآید. باید حضور 

و دسترسى عمیق سیاسى و عملى براى آن بخش از مردم در جامعه داشته باشد. 

من پاسخم به این ترتیب به این بحث که آیا در این تحوالت کمونیسم میتواند قدرت را بگیرد، یک آرى مشروط است. به شرط 
اینکه مجموعه وسیعى از شرایط تأمین شود و پیش شرطهائى فراهم شود، کمونیسم ایران یک شانس دارد که قدرت را بگیرد و 
به اصطالح الگوى جامعه را تعیین کند و شکل بدهد. به نظر من میتواند قدرت را بگیرد و این ملزومات به نیروى آگاه حزب 
بستگى پیدا میکند. حزب کمونیست کارگرى که خیلى از ما عضوش هستیم براى همین تشکیل شده است و براى همین کار 
میکند. اگر اندیشه مارکسیستى یک کلمه بگذارد جلویت میگوید پراتیک کن! تو که میدانى باید بروى آنجا برو دیگر. به هر حال 
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میرسى یا نمیرسى. کسى به خاطر اینکه ممکن است نرسد تا به حال از رفتن منصرف نشده است. در نتیجه این مسیر را باید طى 
کرد و به نظرم یکى از سرمایه هاى این پروسه حزب کمونیست کارگرى است. حزب کمونیست کارگرى یک پدیده اى است 
که در طول بیست سال با نقد سیاسى، با نقد تئوریکى، با گذشتن از مراحل عملى بسیار متنوع و پیچیده و گذرگاههاى خیلى 
دردناکى، تبدیل شده به یک جریانى که مشخصاتى که من گفتم را میتواند از خودش بروز بدهد. دفاع بدون قید و شرط از زن 
در یک جامعه اسالمى که حتى سازمان آزادیخواهش حاضر نیست به این راحتى حرفش را بزند، ساده نیست. صحبت کردن از 
لغو مالکیت خصوصى به عنوان هدف فورى جامعه ساده نیست. صحبت کردن از کسب قدرت آسان نیست. اینها بحثهائى است 

که شده است. 

اگر کسى عالقمند باشد که به تاریخ اینکه چه باعث میشود که من اینجا این حرفها را بزنم، پى ببرد، باید برود کوهى از ادبیات را 
بخواند. از بحث "دولت در دوره هاى انقالبى" تا بحث "اسطوره بورژوازى ملى" تا بحثهاى سازماندهى کارگرى، تا بحث شوروى 
این حزب را. و همه اینها و همه مبارزاتى که در قلمروهاى مختلف سیاسى کرده است، رسیده به جایى که یک صف چندهزار 
نفرى آدم است. این صف به نظر میاید در خودش دارد این را میبیند که این نقش را بازى کند. به نظر من این بزرگترین سرمایه 
این پروسه است. وگرنه من اصًال دورش را قلم میگرفتم. وقتى چپى که میخواهد بیاید سر کار وجود نداشته باشد، چپى که میتواند 
بیاید سرکار هم وجود ندارد. در نتیجه چپى که میخواهد بیاید سر کار، به نظرم از یک حداقل از ملزومات بر خوردار شده است، 
االن وجود دارد. یک کار هرکولى میبرد که آن دیگر بیرون از بحث امروز ماست. من فقط میخواستم بگویم این امکان وجود دارد 

و کمونیسم میتواند سر کار بیاید. 

یکى دو نکته فرعى را اشاره کنم: 

-  مساله بقاء ما در قدرت و مسأله اقتصاد. به نظر من میتوانیم بعداً در فرصتهاى دیگر بحث کنیم ولى اگر فرض کنیم که بر علیه ما 
بمب کروز نمیاندازند و حاضرند با ما تجارت کنند و محاصره اقتصادى نمى کنند، حاضرند بگذارند ما از بازار تکنولوژى بخریم، 
حاضرند بگذارند ما جامعه و اقتصاد خودمان را سازمان بدهیم بدون این که توطئه نظامى علیه ما بکنند، اگر فرض کنیم که ثبات 
این حکومت زیر سؤال نیست، به نظر من سازماندهى یک جامعه مرفه تر با همین امکانات موجود فوراً ممکن است. فوراً ممکن 

است به دو دلیل: 

یکى اینکه نیروى انسانى آزاد میشود؛ به نظرم آدمیزاد آزاد و خوشبخت در همان مقدار وقت سابق بهتر ایجاد و خلق و تولید 
میکند. ابتکار میزند، دل میدهد، تمرکز بخرج میدهد، دل میسوزاند. یعنى به نظر من رشد اقتصادى یک جامعه آزاد و خوشبخت، 
فوراً خوشبخت، جامعه اى که براى خودش احترام قائل است در درجه اول به خاطر آدمهایش است نه اینکه پول هست یا پول 
نیست. یک عده زیادى آدم میریزند مسکن میسازند، مدرسه را نو سازى میکنند، کارخانه ها را باز سازى میکنند، سازمانهاى جدید 
خلق میکنند، انرژى شان را میریزند و دل میدهند به کار، جامعه یک نیروى انسانى عظیم بدست میآورد که االن ندارد. یک عده آدم 
افسرده، ناراحت، محروم که میدانند دارند براى نیروى بیگانه کار میکنند و میخواهند هر چه زودتر خالص شوند و کمتر کار کنند، 
میگویند به ما چه که چه بالئى سر این پروسه کار میآید. بخش اعظم مردم االن بیکار افتاده است. بیکارند و کار نیست بکنند. در 
صورتى که در آن جامعه، جامعه اى داریم که مینشینند و با هم نقشه میریزند که با هم یک چیزى را بسازند. ببینید نهایتاً به نظر من 

انسان زنده بزرگترین سرمایه سوسیالیسم است و این انسان اول از همه آزاد میشود. 

دوم اینکه به نظر من حیف و میل و ریخت و پاش در این ممالک فوق العاده زیاد است. یعنى سرمایه اى که در کشور ایران 
صرف برقرارى اختناق و لفت و لیس طبقات حاکم میشود بى حد و حصر است. همان اولش به سادگى میتوانیم تضمین کنیم که 
یک چیزهائى مثل بهداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت، هنر، مسکن و غذا از حیطه بازار بیاید بیرون. هر کس مسکن دارد، 
هر کس غذا دارد، هر کس میتواند سوار قطار شود و هر جا که خواست پیاده شود، از او بلیط نمیگیرند. هر کس میتواند برود 
دانشگاه اسم بنویسد و هر کس میتواند برود دکتر تا معاینه اش بکنند. ایران این منابع را دارد که از همان فردا این نیازها را تأمین 
کند. اینطور نیست که آقا پول نداریم به همه بدهیم. پول نداریم براى اینکه نمیخواهیم داشته باشیم. براى اینکه این سیستم یک 
سیستم استثمارگر است. سیستمى که من پیشنهاد میکنم این است که ما بیائیم مایحتاج مردم را یکى پس از دیگرى از دست بازار 
آزاد بگیریم و بدهیم بیرون سیستم بازار. و بنا به تعریف به عنوان حق شهروندى حق هر کسى باشد. ترانسپورت را مثال میزنم، 
هیچ چیزى مانع از این نیست که شما قطار و اتوبوس را مجانى اعالم کنید. شما میخواهید دو هزار بیندازى آنجا، نینداز، بعداً 
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از یک جاى دیگر میگیرم. چه لزومى دارد که دو هزار بندازى و سوار اتوبوس شوى. برو سوار شو و هر جا خواستى پیاده شو. 
سازمان دهى اش آسانتر است. کلى نیروى کار آزاد میشود. کلى پروسه سهل الوصول تر است. یک سرى قطار سر یک ساعت معین 
میروند و میآیند. برو سوار شو و یک جائى پیاده شو. آخر یکى دارد آن خرج را میدهد. من شاید مالیات از عده اى گرفتم و دادم. 
اینطور نیست که بعضى از مجانى کردن ها کار پیچیده اى است. االن شما فکر کنید خانواده کارگرى چند درصد معاشش را، چند 
درصد در آمد قدرت خریدش را، صرف مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و ترانسپورت میکند. 80 درصد؟ 80 درصد 
دستمزد دیگر مهم نیست. چون اینها را دارد و جامعه بخش زیادى از کار مزدى را از بین برده است. کارى که میکند فى الواقع 
براى آن 80 درصد نیست. آنها را دارد و به خاطر آن تفاوت 20 درصد است که به کارخانه آمده است. بعداً در یک پروسه حساب 
شده اى حتى آن 20 درصد محصوالت تفننى و لوکس جامعه را هم از حیطه سرمایه دارى بیرون میآورى و سازمان میدهى که از 
آن استفاده شود. پروسه تولید چه؟ مدیریت چه؟ و غیره، که به نظر من با توجه به تکنولوژى کامپیوترى امروز، با توجه به قدرت 
مبادله اطالعات در جهان، براى همه اینها جوابهاى روشنى مى شود پیدا کرد. ولى اگر محاصره اقتصادى بشویم، بحثم دیگر این 
نیست. یعنى فکر نمیکنم کشورى که محاصره اقتصادى اش میکنند و به آن توپ میزنند، بتواند از فردا بیمه بیکارى به همه بدهد. 
در نتیجه کلید قضیه این است که کمونیسم پیروز، باید بتواند به یک همزیستى با جهان زمان خودش برسد. حداقل ده سال، که 
بار خودش را ببندد و بعد ببیند که حاال حرف حساب مردم چیست. کى داشته چه میگفته، کى داشته زور میگفته، و بگوید دیگر 

زور نگو من میتوانم از خودم دفاع کنم. 

یک نکته دیگر تجربه شوروى است. آیا بعد از سقوط شوروى، مردم اصًال به کمونیسم فرصت میدهند؟ قبول میکنند که کمونیسم 
مطرح است و بیایند دنبالش؟ من فکر میکنم این کار را ممکن است خیلى جاها نکنند. در اروپا نمیکنند. ولى در ایران میکنند. 
یعنى ارزیابى مشخصم این است که مردم ایران به خاطر سقوط بلوك شرق، کمونیسم گریز نشده اند. کمونیسم همانطور که گفتم 
میتواند از نظر مردم یک سازمان معتبر و مشروع باشد. فکر نمیکنم شما اگر بروید ایران به جز تعدادى استاد دانشگاه دوم خردادى 
کسى بیاید بگوید کمونیسم شکست خورد. میگویم برو پى کارت، توده اصلى مردم مشکلى با این کلمه ندارد. مشکلى با این افق 
ندارد. بخصوص که بستگى دارد که از کمونیسم چه میشنود. به یک معنى سقوط شوروى اجازه داده که کمونیسم ما را به روایت 
خودمان بشنوند. کى میرود مدل روسیه را بیاورد و جلوى ما بگذارد، کسى که رفته آن مطالعات را کرده است. مردم عادى میشنوند 

که کمونیستها آمدند و این حرفها را میزنند. در نتیجه یک درجه اى هم حتى این هم شفاف تر میشود. 

به هر حال خالصه کالم بحث من این است که تحوالت ایران رو به سرنگونى جمهورى اسالمى دارد. دعوا بر سر جایگزینى اش 
جدى است. کمونیسم ایران، در برابر نیروهاى بازیگر اصلى، یک جنبش حاشیه اى و خردسال نیست. میتواند بازیگر اصلى این 
صحنه باشد. شانس دارد به قدرت برسد با این فرض که مجموعه اى از ملزومات که اینجا به طرق مختلف به آن اشاره کردم 

تأمین شود. 

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار سخنرانى پیاده شده است. 

توضیح: این متن توسط کورش مدرسى پیاده شده و از جانب ایرج فرزاد و فاتح شیخ ادیت و مقابله شده است. 
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در مورد پیش نویس قطعنامه 

پیامدهاى جنایت تروریستى 
19 سپتامبر 2001 ( 10 مهر 1380)

به رفیق اصغر و هیات دائمى و و دفتر سیاسى 
درمورد پیش نویس قطعنامه پیامدهاى جنایت تروریستى 

بنظر من چند اشکال اصلى وجود دارد؛ 
پاسخ  مهمى  بسیار  سؤاالت  ندارد.  اهمیت را  این  به  مسأله اى  مورد  در  حزب  قطعنامه  یک  محتوایى  مشخصات  متن  1-  این 
نگرفته اند. قطعنامه خصلت یک راهنماى استراتژیک نسبت به دوره اى که وارد آن میشویم را ندارد. پیامدهاى این اقدام تروریستى 
اساسا از یک موضع اومانیستى فورى و یک تبیین کوتاه مدت از عواقب جامعه شناسانه مسأله بویژه در غرب بررسى شده است. 
پیامدهاى وسیعتر آن، در خاورمیانه، در نظم نوین جهانى، در صفبندى هاى سیاسى دنیاى معاصر مورد اشاره قرار نگرفته اند. بعالوه، 
تفاوتهاى ما گفته (یا برجسته) نشده است. تفاوت ما با موضع سنتى چپ (که جنایات اسالمى را بدلیل ظلمى که بر مردم خاورمیانه 
و جهان سوم شده است به دیده اغماض مینگرد) بروشنى تأکید نمیشود (رجوع کنید به ستون اول انترناسیونال 16 در سال 1373.) 
تفاوت ما با موضعى که نسبت به میلتاریسم آمریکا و نتایج مرگبار آن در پس این واقعه القید است برجسته نمیشود (هرچند به این 
بیشتر پرداخته شده است (.قطعنامه، مردم را از دولتها و جریانات سیاسى بروشنى مجزا نمیکند و عدم مشروعیت جنبشهاى سیاسى 
و دولتها در تبدیل مشقات مردم به ابزارى ایدئولوژیک در جنگ قدرت را تأکید نمیکند. قطعنامه روش مشخص مبارزه با تروریسم 
اسالمى را بحث نمیکند (حل مسأله فلسطین، عدم حمایت غرب از حرکات و دولتهاى اسالمى، تقویت جنبشهاى سکوالر در این 
کشورها، و غیره) و به یک اعالم نیّت و عزم بسنده میکند. قطعنامه نظر روشنى درباره سیاست کنکرت فعلى آمریکا، اقدام نظامى 
در افغانستان، اعالم جنگ جهانى به تروریسم، نمیدهد (مشروعیت و عدم مشروعیت آن، خاصیت آن، عواقب آن). قطعنامه ما باید 
تکلیف روشن کند، نسبت به انحرافات هشدار بدهد، با چپ و راست خود مرزبندى کند، اصول را بگوید، اوضاع را پیش بینى 

کند. این نوشته وارد این عرصه ها نشده است. نمیتوان بر این مبنا حزب را آنطور که باید فرموله و منسجم کرد. 

2-  این نوشته را از نظر سطح بحث، میشود بعنوان اطالعیه دوم حزب چاپ کرد. اما به این عنوان هم اشکاالتى دارد. فرمول "یک 
جنگ اعالم نشده" (سطر اول (منطقا موضع بوش که "این یک جنگ است" را تأئید میکند. در آن حالت چرا باید به جنگ رفتن 
آمریکا محکوم شود. در ثانى طرف اعالم جنگش را بارها کرده است. بنظر من این فرمول را بکار نبریم چون لزومى ندارد وارد 

این بحث حقوقى که این یک جنگ رسمى است یا نه بشویم. 

3-  روح عمومى متن، ما را به چپ سنتى نزدیکتر میکند، چون بیشتر راجع به میلیتاریسم آمریکاست تا تروریسم اسالمى. بنظر 
من ما باید نسبت به هردو سوى این اختالف بسیار صریح باشیم. 

4- " راسیسم وارونه اسالمى و شرقى و جهان سومى"، منظور چیست؟ بنظر من خصومت شرقى ها با غرب راسیستى نیست، 
سیاسى و مذهبى است. "راسیسم ضد عرب و ضد مسلمان" هم فرمول خوبى نیست، راسیستها حتما فعال میشوند، اما هر تحریک 
قومى و ملى راسیسم نیست. اگر انگلستان و آلمان جنگشان بشود، حتما علیه هم در کشور خود تحریک و کشتار میکنند اما این 

ربطى به راسیسم ندارد. 

5-  بنظر من نباید از پیش در موضعى قرار بگیریم که ورود سربازان آمریکا به افغانستان را محکوم کرده باشیم. این از نظر اصولى، 
سیاسى و حقوق بین الملل قلمرو خاکسترى ترى است. اگر هندوستان براى سرنگونى طالبان وارد کابل میشد ما میبایست محکوم 

میکردیم؟ 

ما  کننده.  محکوم  و  احساسى  تا  باشد  کننده  بیشتر روشنگر  باید  ما  قطعنامه  یا  و  اطالعیه  واقعه،  از  بعد  یکهفته  من،  6-  بنظر 
محکوممان را کرده ایم. حاال میخواهیم بگوییم ماجرا را چگونه میبینیم. 

با امضاء نادر نوشته  شده است
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 "تبلیغ" و "آگاهگرى"، یا سازماندهى و رهبرى سیاسى؟

حزب رهبر، حزب سازمانده

(بخشى از سخنان منصور حکمت در پلنوم 13 حزب کمونیست کارگرى ایران 

(15 تا 17 دسامبر2000، 7 تا 9 دى 1380)*

براى این  جلسه من قبال خواهش کرده بودم که یک ساعتى را به بحث مورد نظر من اختصاص بدهید تا در باره بعضى نتایج 
"پراتیکى" مباحثاتم صحبت کنم. قرار است همین حاال این کار را انجام دهیم، و کسى مشکلى با این ندارد. این دیگر جزو دستور 
پلنوم نیست، در نتیجه (این بحش از صحبتهاى من) یک بحث سمینارى است. من تقاضاى یک ساعت وقت کردم که خودم 
حداکثر بیست دقیقه یا بیست و پنج دقیقه صحبت کنم و حتى شاید کمتر و بعد بقیه رفقا صحبت کنند. در نتیجه فقط مى خواستم 

بگویم یک ساعت را من براى سخنرانى خودم نخواستم. 

رفقا!

بحثى که روز سوم در حاشیه کنگره (کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى ایران، اکتبر 2000) با عنوان بحث "جنبش سلبى  - 
اثباتى" شد به نظر من این اهمیت و تاثیرات خود را داشت که یک بعد و یک وجه از آن این بود که بر "چه باید کرد" حزب تاثیر 
گذاشت، بخصوص در رابطه با شعارها و (شیوه و نوع) تبلیغاتى که مطرح میشد. یک بعد دیگرى از آن بحث را بروى ما باز کرد 

که میشود رفت و روى آن کار کرد. 

 از نظر خود من بحث(جنبش سلبى، جنبش اثباتى)، ولى، در چهارچوب تبلیغات نبود، بحثى راجع به تبلیغات نبود، بحثى راجع 
به شعارها نبود و اکنون اولین نکته اى را که مى خواهم بگویم این است که این بحث، یک بحث موازى با بحث تبلیغات است. به 
این معنى که دو نفر که معتقدند تبلیغات حزبى اینگونه است و یا طورى دیگر است، مى توانند بحث خودشان را داشته باشند. این 
بحث از نظر من، بحثى است که خود موضوع مبحث را تعریف مى کند. (به این معنى) ممکن است کل این مبحث تبلیغات،(از 
نظر من) آن مکانى را در چهارچوب سنتى (تقابل نقطه نظرات) در حرکت ما نداشته باشد. برداشتى که از آن بحث شد این بود 
که تبلیغ اثباتى یا تبلیغ و آژیتاسیون نفى و (سلبى) را ترویج کنیم، این(متدولوژى) اکنون در سیستم فکرى من آن جایگاهى را که 
طرف هاى این مبحث براى خود قائل هستند، ندارد. به نظر من این "تقابل" سرنوشت بحث ما را رقم نمى زند. به احتمال قوى 
باید هردو کار را بکنیم( هم تبلیغ اثباتى و هم شیوه سلبى) بنابراین من از آن بحث بهیچوجه این نتیجه را نمیگیرم که نوك تیز به 

اصطالح تبلیغاتى ما باید برود روى بحث "شعارها"، یا برود سرجنبه "اثبات" یا روى جنبه "سلبى" برود. 

به نظر من تبلیغات ما خوب است و مى تواند بهتر هم باشد. از نظر رهنمود، در ادامه به آن میبپردازم که در رابطه ما با مردم، 
باید (این رهنمود) به کجا برسد؟ و شعارها باید چى باشند؟ ولى من منکر این نیستم که ما نباید توضیح بدهیم که" شیوه آینده 
اداره زندگى چگونه باشد؟" این را حتما باید به مردم گفت، باید گفت که مثال ما طب را چگونه اداره مى کنیم و غیره، هیچ وقت 
نگفتم این را نگوئیم و اینها را تا روز بعد از پیروزى نا گفته بگذاریم. بهر حال معتقد نیستم که این(یعنى شعارهاى اثباتى ما) باید 
جایگزین آن باشد که به مردم بگوئیم (فقط) شعار"مرگ برجمهورى اسالمى" بدهید و (یا) شعاربدهیم "با ریش و پشم نمیشه"، 
شعار بدهیم "زنده باد جامعه غیر مذهبى" و غیره، بحث من در رابطه با بحث سلبى و اثباتى بر کاراکتر جنبشى بود که ما با آن 

روبرو هستیم و آن وقتى است که دارد انقالب مى شود. 

ببینید این مقایسه بین دو دوره مختلف است، مثال دوره اى را فرض کنید که باصطالح دوره افول است، یعنى دوره اى که (در آن) 
یک جنبشى شکست خورده است و دارد افکار پس مى دهد. بعد از آن شکست، انسان مى نشیند و نتیجه گیرى میکند. آن واقعه( 
آن شکست)، نتیجه گیریهاى انسان را عوض مى کند. مثال وقتى معلوم شد که حزب توده و جبهه ملى از پس سلطنت مطلقه بر 
نیامدند، بخشهاى از محافل بعدى و نسل بعد از آنها مى نشینند و نتیجه گیریهایشان را عوض مى کنند و به مشى چریکى مى 
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رسند و به حزب توده مى گویند "مسالمت آمیز"ى، "پاسیو"ى و یا مثال "جبهه ملى این طورى بوده است"، "حزب توده خیانت 
کرده است"، "مائو درست گفته است"، آن کارهایى که در آن موقع و(تحت آن شرایط مشخص) انجام داده شدند، را دارند بازبینى 

مى کنند و افکارشان را عوض مى کنند. 

 من منکر این نیستم که در یک دوره اى مردم اثباتا در مورد اینکه زندگیشان چطور گذشت، مى اندیشند، افکارشان را (منسجم) 
میکنند و تعیین مى کنند، افقهایشان تعیین مى شود. ولى در دوره انقالبى که اتفاقا مردم جانشان به لبشان رسیده و مى خواهند 
آن نظم را ساقط کنند و دارند به این نتیجه مى رسند که آن نظامى را که نمیخواهند، براندازند، به این نتیجه میرسند که اساسا 
"هر چیزى" از وضع موجود بهتر است. کسى که فکر کند که هر چیزى از این بهتر نیست اصال از نظر روحى وارد این فاز(دوره 
انقالبى و "براندازى") نمى شود. کسى که وارد فاز "زدن و انداختن" شده است، در افکار خود اینطور حساب میکند که: مگر بدتر 

از این هم مى تواند باشد؟

 خود حمید(تقوائى) موقعیت انقالبى را اینطور توضیح میدهد که وقتى که توده ها دیگر نمى خواهند و طرف مقابل هم نمیتواند 
کنترل کند، توده ها هم دیگرنمى توانند تحمل کنند، اگر این واقعیت به اصطالح حرکت دوره انقالب است، "نه" گفتن به این 
معنى دیگر خصلت جنبش است. معنى این بحث این نیست که پس کسى موفق مى شود که فقط "نه" بگوید، یا اینکه سازمان 
حزبى موفق مى شود که فقط "نه" بگوید. خیر! از نظر من اینطور نیست، من مى گویم،" نه" گفتن خصلت جنبش( در چنین 
دورانى) است. تالشى که سعى کند این غول "نه" گفتن را که در آن جامعه آزاد مى شود، به شیوه اثباتى به جنبش تحمیل کند، 

یک تالش انحرافى است. 

یا براى مثال نگرانى هائى که در مورد تبلیغات ما بود، (از جمله این نگرانى ها) این بود که میگفتند که کافى نیست که بگوئیم 
"سرنگونى "، باید بگوئیم "چى باید به جایش بنشیند". من مى گویم اگر شما سعى کنید اکنون مردم ایران را از قیف اینکه "چه 
جایش(جاى رژیم اسالمى) بنشیند" عبور بدهید، جز اینکه به خصلت انقالبى جنبش گیر بدهید کارى دیگرى نکرده اید! (چنین 
متدى، مساله را به) بحثى که دوره شورش را به دوره تعمق و دبات و مباحثه تبدیل میکند، (تغییر مى دهد). این بحث بعد از 
شعار"مرگ برشاه" (در جریان انقالب 1357) نیست. (آنزمان حواله) "بحث" (به) بعد از شعار مرگ بر شاه، داشت به یک واقعیتى 
اشاره میکرد که طرف با این وضع دقیقا پیروز شد. میگفت: " آقا بگذارید شاه را براندازیم، چرا آمده اید دم در دانشگاه بحث 
مى کنید؟"، (طرفداران "بحث" و جنبش اثباتى) به جاى اینکه در پروسه برانداختن حکومت شاه فعال باشند، داشتند در تقابل با 
نیروهائى که میگفتند: " الزم نیست بگوئیم چه باید جایگزین حکومت شاه کنیم"، یا میگفتند: "اکنون هیچى سر جایش نمى نشیند" 
در این رابطه بحث میکردند که ما چه مى گوییم؟ شما چه مى گوئید؟! مشغول قانع کردن بود که مردم شورشى، از رهبرى بالفعل 
و تعریف شده آن موقع دست بکشند، بدون اینکه خودش بتواند یک رهبرى جایگزین آن کند، طرف هم میگفت اگر جنبش این 

است و سر و ته آن معلوم است، (پس) این چه بحثى است راه انداخته اید؟!. 

اگر شما مى رفتید و میگفتید: "چرا رفتید پشت سر خمینى؟، بیائید پشت سرما" کسى نمى گفت بحث، بحث بعد از شعار" مرگ 
بر شاه" است، شما بایست میگفتید: بحث بعد از "مرگ بر شاه" دیگر چیست؟ بیا به ما بپیوند، شما مرتجع هستید، این جنبش 
رهبریش نباید خمینى باشد. اینکه بحث "مرگ بر شاه" را بر نمیدارد، این بحث همان روز است، این جدال واقعى همان روز 
است. ولى بحث در باره محتواى انقالب، اینکه به کى باید چه برسد، اینکه جامعه چطورى باید اداره شود، کدام درست و چه 
غلط است؟ بعدا جنبش خودش در قدمهاى بعدى بطرف سرنوشتش به آن خواهد پرداخت، (ولى آن روز) به نظر خود آن جنبش 
هم، اینگونه مباحث را مته به خشخاش زدن به حساب میاورد، به شما میگوید: "ببین مردم دارند میروند حکومت شاه را براندازند 

تازه شما آمده اید و من را گرفتید و راجع به این چیزها بحث میکنید؟". 

 من مى خواهم بگویم خصلت انقالبى جنبش دقیقا از آن خصلت شورشى مردم و "نه" آن جنبش، سر چشمه گرفته است و رابطه 
ما با آن جنبش، نه از اینکه وادارش کنیم این "نه" را براى چگونه آرائى بگوید،  بلکه وادارش کنیم به دنبال کى و چه نیروئى "نه" 
را بگوید، "نه" جنبش خودش را به زعامت چه جریان اجتماعى بگوید، این تعیین کننده است. این یک نکته در مباحث آن روز 

من( در سمینار بحث جنبش سلبى، جنبش اثباتى) بود. 

 بنظرمیرسد که یک خاصیت دیگر این دوره ها این است که ما به خاطر تعابیر بورژوازى راجع به کمونیستها و به خاطر تصویر 
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ارشادى و دینى که کمونیسم به خودش گرفته است و اینکه فکر میکند عنصر آگاهى در جامعه است به عنوان جنبش سیاسى فکر 
مى کند که باید برود و بذر آگاهى بپاشد و آدمها را روشن کند. همیشه توده ها بین ما و تغییر قرار میگیرند، یعنى مى گوییم حزب 
با مردم و توده ها کارى میکند که توده ها انقالب مى خواهند و یک کارى مى خواهند بکنند. هیچ وقت خودمان را تنها و به 
اعتبار خودمان و بدون توده ها در صحنه نمى بینیم. یک جایى میرویم و میبینیم که توده ها قبولمان ندارند، میگوئید بیخود قبولمان 
ندارند، همین است  که هست، مثل وقتى که شما میخواهید واکسن بزنى به طرف، طرف مى گوید قبول ندارم، میگوئید باشد! ولى 
واکسن را میزنیم به دستش دیگر. یک جایى هم بخشى از توده ها را داریم نمایندگى مى کنیم و بخشى از جدال در خود جامعه 

هم هستیم. اکنون باز هم وقتى نگاه مى کنیم به بحث تبلیغ اثباتى و سلبى دوباره این رگه را در آن مى بینید.

ما گاها دخالتمان در سرنوشت جامعه از طریق "واگذارى" به کس دیگرى است. از طریق واداشتن کس دیگرى(توده ها) به کارى 
است ، رابطه تبلیغى مان با توده ها چگونه است؟ وقتى تبلیغ و ترویج مى شود مدیوم و ابزار اینکه ما در انقالب دخالت کنیم، این 
است که انقالب کار کس دیگرى است و ما باید ذهن ها را عوض کنیم. یعنى اگر در نتیجه اگر ما کارى کنیم کهA یا B طورى 
دیگرى بیندیشند، نوعى دیگرى دیگرى فکر کنند ونوع دیگرى بخواهند ، پس پیروز مى شویم. من مى گویم در دروه هاى عادى 
این طورى است، رابطه حزب با جامعه در دوره هائى که انقالبى در کار نیست همین طورى است، A باید کارى کند که  B یک 
جور دیگر بیندیشد، وقتى که انقالب شروع مى شود A خودش مطلقا جایگاه مستقل خودش را در تصویر دارد و آن به نظرم 
پر کردن جایگاه رهبرى در جامعه است. این چنین نیست که شما بتوانید خالء رهبرى در جامعه را که جامعه اکنون نیاز دارد، 
با جواب دادن به چیز دیگرى (است) پر کنید. در چنان شرایطى دیگر نمى توانید که توده ها را به دلخواه خود قانع کنید، اتفاقا 
آنوقت دیگر توده هاى مردم نمى خواهند طور دیگرى بیندیشند، آنها مى خواهند ببینند ماتریال پیروزى موجود هست یا خیر؟ 
ماتریال پیروزى در یک جایى رهبرى است، یک سازمان رهبرى کننده که توده ها مى گویند این سازمان وجود دارد، این سازمان 

توانائى هدایت را دارد، توانایى پاسخگویى به لحظات مختلف را دارد ، پس مى شود پیروز شد. 

 وقتى سازمانى(با این مختصات) نیست، مستقل از اینکه حزب یا سازمان چه رابطه اقناعى با توده مردم دارد، توده ها احساس مى 
کنند که فضا براى انقالب (مهیا) نیست. یک جایى ارتش سرخ شرط پیروزى مى شود، همه مى گویند دشمن دارد حمله مى کند، 
اگر شما توانایى ارتش سازى را دارید ما هم هستیم، اگر ارتش را نمیخواهید بسازید، ما نیستیم. اگر شما قصد جنگ با این پدیده 
را دارید و به نظر ما شما قابل باورید که بتوانید چنین جنگى را سازمان بدهید تا ما هم باشیم، اگر نمى خواهید جنگ را سازمان 
بدهید، ما هم نیستیم. دیگر اینجا بحث بر سراینکه A برود B را قانع کند، نیست. مساله این است که A خودش نظامى است یا نه؟ 

من مى گویم این کلید اصلى یا تفاوت اساسى بحثى که من دارم با آن بحثى است که در قلمرو اندیشه و باور مردم، اینکه مردم 
چه را مى فهمند و چه اعتقادى دارند و چه شعارى مى دهند، چه چیزى مى خواهند ، چه نمى خواهند، نمى دانند بعدش چه 
میاد یا میدانند واینکه گویا اگر پیوسته ما به صورت ارشاد کردن آنها ظاهر شویم، تاثیر مى گذارد بر روى افکار آنها و (در نتیجه) 
سرنوشت انقالب را روشن مى کند. من این سیکل را اینجا قبول ندارم. بخصوص حزب کمونیست کارگرى ایران نباید بر این 

موضع قرار گیرد. 

حزب کمونیست کارگرى اکنون خودش (موجودیت خودش) را در جامعه کم دارد، نه رابطه اش با مردم، و اگر رابطه اش با 
مردم قرار است عوض شود، اینجا دیگر از طریق اعتماد مردم به حزب نیست که عوض میشود، بلکه از طریق دیدن قدرت حزب 
کمونیست کارگرى در صحنه سیاسى است، که فى الحال ما چگونه نقش مان را بازى مى کنیم. بحث، سلبى – اثباتى، براى من، 
یعنى بحث این است که  وجود جنبش سلبى انقالبى را باید فرض گرفت. مساله رابطه ما با مردم این است که تمام ماتریال و نهاد 

ها و ساختارهائى که مى توانند نفوذ کنند را(مردم) در صحنه نمى بینند. 

براى مثال اگر ارتش سرخ حزب کمونیست کارگرى ایران، پشت مرزهاى ایران با مثال دوهزار تانک جمع شده بود و مى گفت 
ما همین روزها وارد ایران مى شویم، ماجرا در تهران طورى دیگر اتفاق مى افتاد و این رژیم هم به نوع دیگر رفتار مى کرد، آن 
موقع این رژیم مى گفت که من با کمونیستهایى که حدود بیست هزار نفر را مسلح کرده اند و هر لحظه فرمان بدهند اینها وارد 

کشور میشوند روبرو هستم. 

اگر کردستان، یا یک جاى دیگرى، منطقه اى آزاد شده بود و تحت سلطه یک نیروئى بود، آنگاه آژیتاسیون حزب مبنى بر این 
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بود که ما دیگر از فاز نگه داشتن این منطقه آزاد،عبور میکنیم و میخواهیم مثال آذربایجان را هم بگیریم، در چنان شرایطى مردم، 
طورى دیگر نگاه مى کردند. 

وقتى رادیو دارید، مردم ،یک نوع دیگر به شما نگاه مى کنند، وقتى ندارید، به گونه اى دیگر نگاه مى کنند. اینجا دیگر اتفاقا مردم 
نیستند که بخواهند ببینند شما چه به آنها مى گوئید، بلکه مى خواهند ببینند که خود شما کى هستید. مردم اگر قبول کنند که 
صاحب آن نیروى سیاسى که نماینده جنبش سلبى براى بر انداختن جمهورى اسالمى است، وجود دارد و این نیرو توان را دارد، 
مسیرانقالب جلو مى رود و اگر بر عکس باشد به نظرم شکست مى خورد. این رابطه اى است بین خودت با  خودت، بنابراین به 
نظرم بحث تبلیغات نیست، بحثى در قلمرو تاکتیک نیست، بلکه بحثى در قلمرو موجودیت است. یک سوال وجودى است، مردم 
بگویند: آیا چنین نیروئى وجود دارد یا خیر؟ وقتى مى گویم موجودیت آن نیرو منظور این است که به عنوان مثال آیا این جریان، 
آن نیروئى هست که بطورعینى بتواند مردم را سازمان دهد، به اعتصاب فراخوان بدهد یا به تظاهرات فراخوان بدهد، ارتش سازمان 

بدهد، مقاومت سازمان بدهد، قیام سازمان بدهد و صدایش را به گوش مردم برساند یا فاقد چنین تواناییهائى است؟ 

سازمان رزمندگان در سالهاى 1356 و 1357 در ایران را فرض کنید، فرض کنید بحث سلبى خیلى درستى هم کرده است که 
نکرد، شاید بحث کرده، (اما) چون کسى نمى داند معلوم نیست. (سازمان رزمندگان آن دوره) در موقعیتى نبود که آن مهره دیگر 
ماشین انقالب باشد و آن نیرویى نبود که قاعدتا میبایست در جامعه نفود داشته باشد. اما جریان اسالمى، همان موقع خلوص 
اثباتى نداشته است که به طور قائم به ذات کارش را کرده باشد، ولى در مقابل خودش را در موقعیتى قرار داد که مردم گفتند ریل 

قدرت از کانون اینها مى گذرد و در آینده اینها رهبرى هر حرکتى هستند. 

 در نتیجه بحث ما دیگر در رابطه با مردم نیست، براى تغییر دادن مردم (در چنان شرایطى) دیگر دیر است. مردم از آن چیزهایى که 
در ویترین باشد یکى را انتخاب مى کنند، و اینکه آیا شما در ویترین نیروهاى سیاسى ایران هستید، اینکه در فضاى سیاسى ایران 
هستید یا نه، که اجازه مى دهد که شما را انتخاب کنند یا نه؟ اکنون اگر مردم ما را انتخاب نکنند، امکان ندارد آلترناتیوى انقالبى 
انتخاب کنند، به نظر من آنگاه انتخاب بین دوم خرداد و سلطنت طلب و خامنه اى و جنبش ملى اسالمى، و از میان یک لیستى از 
سازمان هاى سیاسى این طیف که جلو مردم میگذارند است که آینده مملکت را ممکن است رقم بزنند. در نتیجه به نظرمن (آرى 

یا نه) انقالب بستگى به وجود یا عدم وجود ما در این صحنه دارد. 

 حمید در یک مقاله اى که هنوز براى پلنوم نفرستاده است، بعدا شاید بخواهد بفرستد، بحثى کرده است که درادامه همان بحث 
"سلبى -  اثباتى" و تکمیلى آن است. آنجا یک سئوال خیلى قشنگى را مطرح کرده است، منتها جوابى که خودش داده است هنوز 
جوابگو نیست. میگوید، خوب ما میگوئیم سلبى، ولى مردم تا کجا سلبى حرکت میکنند و توقف مى کنند؟ تا کجا مى گویند "نه" 
و بعد به چه چیزى راضى مى شوند باالخره؟ باالخره کجا مردم مى گویند تمام شد؟ تا اینجا را عوض کردیم کافى است؟ شاه 
برود؟ بختیار با کابینه اش منحل بشود؟ این سوالى است که شما مى کنید، بعدا باز این هم البد به بحث اضافه میشود که مردم حد 
خودشان را میدانند و میدانند تا کجا مى خواهند عالمانه و آگاهانه حرکت کنند و یا اینکه مردم ذهنا مى دانند که آن چیزى که مى 

خواهند عوض شود و هنوز نشده است به جنبش شان ادامه میدهند. 

کافى  دیگر  بگوید:  رهبریشان  که  میشوند  متوقف  و  نشینند  مى  موقعى  آن  مردم  کند.  نمى  کار  اینطورى  مکانیزم  گویم  مى  من 
است. 

مردم ممکن است خواسته هایشان را متحقق شده ببینند، ممکن است بر عکس نبینند، آنهائى که نمى بینند مى گویند یعنى چه خبر 
است رهبرى خیانت کرد؟ ولى جنبش دیگر از دست رفته است، دیگر آن شرایط انقالبى باقى نمانده است. اگر طرف بتواند چهل 
یا پنجاه درصد را با توقف رهبرى خودش بخواباند، آنهائى که مى گویند نشد و میگویند ما هنوز به خواسته هایمان نرسیده ایم، 
باید بروند از صفر شروع کنند، چون که رهبرى همه چیز را خواباند به خاطر اینکه رهبرى تمام کرد و نشست، رهبرى تصمیم 

گرفت این نقطه اى است که من با طرف مقابل میسازم. 

فونکسیون به این شکل است که اگر در دوره شعار "بختیار نوکر بى اختیار" خمینى مى گفت که آقاى بختیار در قدرت بماند 
ما هم میآئیم که راجع به آینده مملکت همفکرى کنیم، اگر اینطور میشد، همانجا انقالب ایران تمام مى شد و بختیار در قدرت 
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بود. در ادامه آن عده اى که مى گفتند آقا چه خبر است؟ این که گاوبندى است، این که فالن است، هشت ماه نه ماه دیگر ممکن 
بود باز هم یک جنبش هائى را راه بیاندازند ولى دیگرسرکوبشان مى کرد. همان کارى که بعدا کرد، گفتند ما روى موضع نهضت 
آزادى سازش کرده ایم و آنجا متوقف شده ایم، من و شما ماندیم که جنبش کارش ساخته است، ما اپوزیسیونى هستیم که مى 
گوئیم این چه وضعیتى است؟ قرار نبود جاى شاه این چیزها بنشیند؟ دو سال با ما کج دارو مریز وبا کش و قوس رفتار کردند، 
باالخره طى این روزها حوصله اش را سر بردیم یا در خودش این  قدرت را در خود دید، حمله کرد و قلع و قمع و کشتار کرد. 

 از روزى که آنها(جنبش اسالمى) تصمیم را گرفتند و حکومت را گرفتند و گفتند شلوغ نکنید، ما نتوانستیم مملکت را شلوغ کنیم. 
مهم نیست مردم مى دانستند که این آن چیزى نیست که مى خواستیم، یا حتى بگویند "نهضت ادامه دارد". در نتیجه به نظر من 
جواب سوالى که حمید به درست مطرح مى کند، من را مى برد به زمین رهبرى، به موضوع رهبرى میرساند. اگر حزب کمونیست 

کارگرى دررهبرى نباشد، احزاب دیگر مى توانند در جائى کار را تمام شده اعالم کنند، چطور نمى توانند؟ 

 على(جوادى) در پاسخ به نوشته اى جواب داده است: که اگر ما بگوئیم موضع "طبرزدى" غلط است، مکانیسم حرکت جامعه آن 
موضع را خنثى میکند. به نظر من اینطور نیست، اگر ما در مقوله رهبرى انتگره شده باشیم و ما بگوئیم مردم دنبال آن خط نروید، 
مردم نمیروند. اما، مردم به شدت از جمهورى اسالمى ناراضى هستند ولى اگر براى مثال حرکت طبرزدى وهر کس دیگرى به 
مالك حرکت مردم تبدیل شود، درست آن موقع جامعه بر موضع طبرزدى مى رود. درست است که به مسائل جامعه جواب نمى 
دهد و بحران اقتصادى میماند، ولى پنج سال، شش سال، هشت سال از این فاز گذشته است دیگر، ممکن است حجاب ها کمى 
باال بیاید، یک مقدار پول نقد موجود باشد، سرانجام، تا هشت سال دیگر اینها در حکومت و قدرت هستند دیگر، کى گفته حتما 
اینها میروند؟ اگر کسى، منظور غرائض تک تکى افراد نیست، منظور "رهبرى" براى انداختن است، نخواهد و نتواند اینها را از 
قدرت براندازد، اینها قرار نیست بروند. در نتیجه بحثى که من دارم راجع به وظایف این دوره حزب، اصال در قلمرو تبلیغ وتاکتیک 

نیست، در قلمرو شعار نیست، بلکه در قلمرو رابطه ما با مردم است و رابطه ما با مقوله قدرت در جامعه مى باشد. 

 در نتیجه من نتایج متفاوتى دارم، هر چند به آن بحث کامال احترام میگذارم. بحث من این نیست که شعار درست ندهیم یا اینکه 
تاکتیک مهم نیست، بحث من این است که کلید مساله در باره شعار و تاکتیک نیست. این مساله شاید تا یک سال پیش هم صدق 
میکرد، تا وقتیکه ما توانستیم یک جنبش کمونیست کارگرى درست کنیم که نمیخواهد سازش کند. مقوله شعار و تاکتیک و غیره 
براى قانع کردن است، طى این فاصله یکساله از همین صف خود ما عده اى به درون صف دوخرداد رفتند.  براى آن عده اینطورى 
نبود که خیلى ساده بپذیرند که دو خرداد کشک است. اینطور نیست که خیلى اتوماتیک ما به اینجا رسیدیم، یک عده مبارزه کردند 
که یک سقف قوى کمونیستى بتواند وجود داشته باشد، که این صف دوخردادى نیست، که زیربناى فدرالیست چیگرى را خالى 
کند. از همه اینهائى که با آنها هم خانه بوده ایم، همکار بوده ایم، یک عده هستند که مسائل عجیب غریبى دارند و االن یک جاى 

دیگر دارند سینه میزنند. 

 در نتیجه بحثى که وجود دارد محصول مبارزه بر سر شعار و تاکتیک و برنامه و اساسنامه نیست، به همین دلیل ما اکنون اینجا 
هستیم، ما درست روح و ریتم نبض مردم را تشخیص دادیم، به نظر من ما باید این را فرض بگیریم، و اکنون دیگر باید فرض 
گرفت، که مردم با ما هستند،  قلبا با ما هستند، شعار ما را مى خواهند. اگر واقعیات جنگ سرد به مدت شصت سال نبود، اکنون 
ما حزب مشهورى بودیم، همین االن بزرگترین سازمان ایران بودیم. (آنگاه) از نظر خود مردم که میپرسیدند که چرا با این حزب 
هستید؟ میگفتند خوب مسلم است ما با اینها هستم چون حرف درست حسابى مى زنند، حرف دل ما را مى زنند ما با اینها هستیم. 
من در نوشته اي گفتم : فلک زدگى اپوزیسیون بورژوایى، در این شرایط به نفع ماست. اگر این اپوزیسیون یک ذره به خاطر امر 
خودش حاضر بود کمى هزینه کند و کمى مایه بگذارد، آنگاه مردم دنبالشان مى افتادند. "جمشید طاهرى پور" مقاله اى را نوشته 
است وبعد من تصحیح نامه اش را دیدم، این  "تصحیح نامه" فرداى نوشتن مقاله روى سایت ها آمد. او میگوید: " که دوستان 
گرامى مقاله اى که من نوشته بودم در رابطه با اوضاع ایران، به جاى "والیت مطلقه فقیه" تایپ شده "والیت فقیه" و من اینرا 
تصحیح میکنم چون این معنى بحث را کامال عوض میکند. چون من مخالف والیت مطلقه فقیه هستم و گرنه در ساختار آینده 
ایران والیت فقیه مى تواند جایگاهى داشته باشد". مى خواهم بگویم با وجود اینگونه آدمها در اپوزیسیون بورژوائى است که در 
نتیجه ما شانس آوردیم به این راحتى بمیان مردم برویم. اگر طرف مانند ساندنیستها بود، که ممکن است مکاتبشان نیز شبیه باشند، 
مى گفت: شما آنقدر از ما کشتید که ما حاضر نیستیم رضایت بدهیم، هراندازه شما خوب هم باشید، باید بروید، ما مى خواهیم 

حکومت کنیم. 
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 اگر یک جناح دو خردادى بود در اپوزیسیون پرورژیمى مى گفت: اصال من با تو(یعنى با کمونیسم کارگرى) هستم اما نمى شود 
به شما اطمینان کرد، اگر یک جناح شبیه به مجاهدین منهاى غیرسکوالر بودن مجاهدین،  مثال یک آدم سکوالرى که حاضر بود 
برود و به دولت ناسزا بگوید و تا آخر خط برود، آنگاه ما دیگر دوباره میبایست براى موقعیتمان مى جنگیدیم، ولى اکنون فرض 

کنیم مردم با ما هستند، خوشبختانه به دالیل عجز تاریخى و بى مایگى بورژوازى ایران، مردم با ما هستند. (خنده حضار)

 در شیلى یا مکزیک داستان طورى دیگرى است. در شیلى یا مکزیک احزاب بورژوائى، "زاپاتا" و هزار و یک کس را داشته است، 
در شیلى یا مکزیک به آسانى شما راکنار میزنند و مى گویند اگر اهل تفنگ هستید، یا اگرسازش ناپذیرهستید که خوب، وگرنه 
شما را نمى خواهند. ولى در ایران خوشبختانه هیچ کسى نیست روى این موضع برود در نتیجه این را فرض بگیریم، که اگر مردم 
ما را به عنوان یک قدرت در صحنه ببینند، انتخابمان مى کنند. به اندازه کافى مردم ما را انتخاب خواهند کرد. اکنون بحث، بحث 
دوره تدقیق شعارهاى ما نیست، بحث حضور و اینکه ما حزب سیاسى مردم هستیم و حضور ما مهم است. اینجاست که من 
بحث "سلبى-  اثباتى" را بدون اینکه بخواهم در سرنوشت آن دخالت بکنم، در قلمرو دیگرى میبرم. بحث به نظر من مى رسد در 
قلمرو وجود، نه تبلیغات، نه تاکتیک، بلکه بحث موجودیت است. بحث بیشتر راجع به تصویر حزب کارگرى است، اینکه حزب 
کارگرى اکنون در صحنه سیاست چگونه پدیده اى است؟ آیا این حزب یک پدیده روشنگر است که مردم را به راه درست سوق 
میدهد، یا نه خود ما داخل صحنه هستیم، یک حزب سیاسى هستیم که مى خواهد سنگر بندى آنجا سازمان بدهد تا بریزیم یک 
جائى را بگیریم؟ یا برمیگردد به جایگاه ما از منظر مردم، اینکه در چشم مردم ما چگونه هستیم؟ هر چقدر هم درست بگوئیم، ولى 
اگر در چشم مردم روشنگر باشیم، انقالبى به جلو نمى رود. اگر در چشم مردم یک حزب سیاسى هستیم که تصمیم گرفته است 

مى تواند احتماال امور را اداره کند، و پروسه را بپایان برساند، آن وقت ما شانس داریم. 

در نتیجه بحث من این است، بحثى راجع به رهبرى، اساسا جایگاه رهبرى نه در حزب، نه در رابطه با مردم، جایگاه رهبرى به 
عنوان یک فاکتور انقالبى، که خودش یک خشتى است مستقل از بقیه خشتها که باید در یک جائى وجود داشته باشد. اینطور 
نیست که رهبرى نقشى دارد در رابطه با کارى که توده ها خواهند کرد، نه، رهبرى کارى دارد که خودش مستقال باید انجام بدهد. 

و این حضور و وجود باید تامین شود. 

اینجا میخواهم موقعیت حزب را در سه دسته بندى، سه فاکتور و از سه زاویه، یا در سه بعد نشان بدهم و ما باید از این سه بعد 
نگاه کنیم و اگر جواب بدهیم مسئله را بدست آوردیم. من در کنگره سوم هم گفتم اولین نکته که براى ما محسوس است این 

است که مساله وجودى ما چه میشود؟ 

1. . مساله این است که تصویر ما چگونه است؟ آیا مردم تصویرى از ما دارند؟ و آن تصویر، تصویر درستى است؟ آیا این تصویر 
همه گیر است یا درداخل ایران چقدر فراگیر است؟ آیا حزب کمونیست کارگرى را مى شناسند؟ و اگر مى شناسند چگونه مى 
شناسند؟ این اولین کارى است که باید بکنیم، یعنى تصویرمان را داخل ایران جا بیندازیم، بتوانیم میان بیست، سى، چهل میلیون 
آدم آن مملکت و مثال در میان سن باالى ده-  پانزده سال، ما را بشناسند. بگویند که حزب کمونیست کارگرى وجود دارد، سازمان 
سیاسى اصلى وشناخته شده و معرفه است، اینها را بگوید و نه فقط اینها را مى گوید، بیشتر از این هم بشناسند، بگویند چه کسانى 
هستند؟ چه شکلى هستند؟، کارشان چیست، کتاب در موردشان خوانده ایم، در رادیو صدایشان را شنیده ایم، عکس شان را در 
تلویزیون دیده ایم، مى دانیم چه کسانى هستند. بگویند مى دانیم پنجاه، شصت نفر آدم اصلى آنها چه کسانى هستند و چه تیپى 
هستند. احساسات مختلفى نسبت به آدمهاى ما دارند و بگویند بطور مثال آن یکى بذله گو است و آن دیگرى جدى است، آن 
یکى زندانى سیاسى بوده است، آن دیگرى کلى شکنجه شده است، همه اینها را راجع به شماها بدانند. در نتیجه تصویرى که اول 
نشان داده مى شود اینجاست و اینکه در نتیجه این، بایست یک سلسله وظایف آگاهانه جهت پیشبرد این هدف در نظر داشت. این 
که آدم آگاهانه مى داند که من دارم این کار را مى کنم که تصویر حزب را که آن نیروى اصلى سیاسى شناخته شده است وسیعا 
جا بیاندازم. از این کار، یک پروژه هائى در مى آید که میتوان نشست و گفت این پانزده پروژه براى اینکه خواص زیادى دارد و 
هدف اصلى آن جا انداختن تصویرحزب است. در نتیجه اینکه این عکسها را که سه تا عکس است که آنهم رفته است پشت یک 

سایتى، دیگر جوابگوى این مسئله نیست، یک آلبوم از عکسها باید در خانه هاى مردم باشد و به همدیگر نشانش بدهند. 

 در نتیجه اگر کسى را تعیین کردند و مسئولیت النسه کردن مثال این کنگره را بر عهده وى گذاشتند، باید بفهمد این رفع تکلیف 
نیست، این یکى از عرصه هاى اصلى است. تصویر ما باید برود در خانه هاى مردم طوریکه هر کسى میداند حزب اینها این 
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شکلى است و بگوید سر و وضعشان را نگاه کنید، نگاه کنند این را مى گویند اینها این حرفها را دارند ،آن یکى کتاب نوشته 
است، این یکى پریروز براى ما سخنرانى مى کرد، باالخره این تصویر که مردم بدانند ما کى هستیم چه مى گوئیم و یک جریان 

اصلى هستیم. 

 اکنون از این نظرهائى ما جلو هستیم، ببینید که سلطنت طلبها جز رضا پهلوى کسى را ندارند. مى خواهم بگویم این قلمرو 
خالى را وقتى نگاه مى کنید خیلى بیشتر از آنها جلو هستیم، ما این را میدانیم که جنبش دو خرداد و پرو دو خردادیها تا مرحله 
سرنگونى رژیم نمى آیند و در مراحل خیلى قبل از سرنگونى این آدمها علیه مردم مى چرخند، و دیگر دیر است براى آقاى فرخ 
نگهدار یا کشتگر درست وقتى که مردم مى زنند، "رهبر" شوند. مردم به آنها خواهند گفت : "آقا برو! ما با خودت مشکل داریم!"  
در نتیجه اینها شخصیتهاى آن دوره نیستند، بر عکس بچه هاى ما شخصیت هاى آن دوره اند، ولى هنوز تصویرشان براى مردم 

فوکوس نیست. 

راجع به حزب کمونیست کارگرى شایعات زیادى هم هست، این شایعات باید زدوده و تصحیح شوند و تبدیل شوند به فاکت 
واقعى و معلوم شود ما چه داریم مى گوئیم. معلوم شود این حزب سر و ته اش چیست، طرف به مخالفش بتواند بگوید که چرا 
راجع به اینها مزخرف میگوئى؟ من ادبیاتشان را دارم، ویدئوشان را دارم، کنگره اى که گرفتند دیدم، سخنرانى آنها را هم مى شنوم، 

رادیوشان بیست و چهار ساعت برنامه دارد. چرا دارى راجع به اینها مزخرف میگوئى؟

2. . نکته بعدى حضور است . تصویر باالخره دانشى است که جامعه نسبت به ما دارد . حضور یعنى اینکه در زندگى، آن جامعه، 
به نحوى تنش به تن ما خورده باشد. یا تشکیالتمان در محله اش موجود است، رادیوى ما را مى تواند بشنود، نیروى نظامى ما یک 
دفعه آمده جلوى خانه اش، آدمهاى حزب رفته اند و در محله اش حرف زده اند. حضور به این معنى که مردم حس کنند، براى 
مردم معلوم است، که تشکیالت فقط پدیده دوردست نیست، بلکه یک جائى همین دوروبر ما میان دانشجویان، بین مهندسین، 
درمیان کارگرها، در فالن کارخانه و در فالن اعتصاب، هستند، بگویند در تظاهراتها اینها بودند. حضور را تامین کردن یک بعد 
دیگرى از فعالیت را به ما نشان میدهد. معموال ما اکنون به تشکیالت داخل ایران فکر مى کنیم، ولى منظور من بازهم چیزى از این 
وسیع تراست، که البته داخل یک بعد مهم آن است . حضور به یک معنا اساسا مساله داخل کشور است. اینجا چگونگى حضور در 
خارج کشور را داریم یاد میگیریم، البته نه به آن خوبى که خواهان آن هستیم. ولى در مورد حضور در خارج کشور تقریبا دیگران 
جلو ما لنگ انداخته اند، به این معنى از نظر حضور در خارج داریم یاد میگیریم. اما حضور در داخل کشور طورى که بگویند 
دانشجویان شروع کرده اند و معلوم است که حزب کمونیست کارگرى پشت قضیه است، اعالمیه شان دیروز در خانه ى من بود، 
تلفن زدند به خانه من، یا مثال فرض بگیرید در مورد حضور ما خبر دارند. خبر نشانه حضور است، پس اگر ما بگوییم "کجا چه 
اتفاق افتاده است" اهمیت دارد، براى اینکه مردم میگویند خوب اینها در کارخانه ما بودند به همین دلیل هم خبر دارند. در نتیجه 
یک سلسله پروژه ها مختص به تامین حضوراند. داخل کشورى شدن ساختار حزب یکى از مهم ترین کارهاى ماست، بافت 
حزب، الیه کادرى داخل کشور، ابزار تبلیغى در داخل کشور، آن فعالیت قانونى که دیروز در موردش صحبت مى کردیم یکى از 
اشکال حضورما است. حضور در این جنبش هاى متفرقه اى که هستند و اینکه سر نخ آنها چقدر دست شما است و چقدر مى 
توانید حرفتان را در درونشان در بعد قانونى پیش ببرید. ملت فورى مى فهمند که مثال آقا روزنامه فالن که می بینىد مثال روزنامه 
چه میدانم "آرایشگر مبارز"! این فى الواقع حزب کمونیست کارگرى پشت آن است(خنده حضار) در نتیجه مساله حضور اساسا 
این است که مى گویند این حزب در ایران حضور دارد یا ندارد. این حضور باید ملموس باشد نه تنها در تهران، در هر جاى دیگر 

مردم باید بدانند که حزب کمونیست کارگرى در همین داخل کشور حضور دارد. 

3-  مقوله بعدى دسترسى است. ببینید حضور مخفى واینکه از مرکز غیبى به مردم یک چیزى بگویید یک بحث است، و اینکه 
مردم بگویند که حزب کمونیست کارگرى یک پدیده عجیبى نیست، اساطیرى نیست، پدیده پیچیده اى نیست و مخوف نیست، 
مى توان رفت سراغ حزب کمونیست کارگرى و به اشکال متنوع به آنها دسترسى پیدا کرد، مساله کامال متفاوتى است. چپ سابق 
نیست که سیانور زیر زبانش بود، به جایى نرسید، باید به آن چپ گفت به همین دلیل است که به جایى نرسیدى، اگر میکروفون 
دستت بود حتما اکنون وضع طورى دیگرى بود. واقعا اینطورى است، طرف به هیچ جا نمى رسد براى اینکه رفته و در کوچه 
یا در خانه تیمى خودش را قایم کرده است!  ما باید این تصویر را آگاهانه بشکنیم. ما باید بتوانیم بگوئیم که با حزب کمونیست 
کارگرى کار دارید به این شماره زنگ بزنید، اکنون تلفن حزب دست مردم است، مردم بتوانند بگویند که مثال کادرهاى حزب 
اینجا سخنرانى کرده اند، هفته پیش من خودم با X و Z از کادرهاى آن حزب حرف زدم. هراندازه که مردم این را بگویند که 
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عزیز من! دسترسى به اینها آسان است، میشود تلفنى با رهبرى آن حزب تماس گرفت، میشود داخل جلسات آنها رفت، وارد اروپا 
که شدید مى توانید بروید به فالن ساختمان و آدرس، ما مى آئیم و آنجا ما را پیدا میکنید. این دسترسى را براى مردم نه تنها در 
خارج، بلکه در ایران باید تامین کرد. این میشود آن تصویر واقعى که مردم بگویند این حزب رهبر ما است، اینها حرفشان معلوم 
است، این یک حزب جدى سیاسى سراسرى در ایران است و اگر این حزب بگوید "نه" ، نه است و اگر بگوید "بلى" ، بلى است، 
با این حساب دسترسى هم یک بعد دیگر از پروژه هاى ماست. در نتیجه تصویر، حضور و دسترسى، طورى دسته بندى شده که 

شبیه کالس هاى جامعه شناسى شده است! آن سه بعدى بود که مد نظر من بودند. 

 دسته بندى این کلمات از نظر من مقدس نیست. من دارم دسته بندى مى کنم براى اینکه با این سه نوع و از این سه زاویه مسئله را 
محاسبه بکنیم. مثال بگوییم این کار را داریم مى کنیم که میزان دسترسى مردم به خود را باال ببریم. به همین سادگى مى توانم فردا 
بحث کنیم که اگر مردم منطقه نمى توانند ما را پیدا کنند، پس باید کارى کرد که آن مردم به ما وصل شوند. این همان پروژه اى 
است که در موردش گفتیم، این کارى است که میتوان به یک کادر بگوئیم که این کار را بکن تا مردم بتوانند به ما ملحق شوند واگر 
این کار صورت گیرد، آن خاصیت را دارد، این کار تفریح وتفنن نیست، بلکه یک جایگاه مهمى دارد که آیا حزب ما آن خشتى مى 
شود که جنبه رهبرى انقالب را تامین کند؟  ببینید همه اینها را من مى گویم و این به خاطر این است که من فکر مى کنم اگر بحث 
به اصطالح "ما چه مى گوئیم" و " اثباتى -  سلبى" و غیره و از این قبیل بحث ها در گذشته ما، براى ما حل و فصل شده است. 

مجاهد بیست و چهار ساعت برنامه تلویزیون دارد و به هیچ جائى نمى رسد، نیروى نظامى دارد و به هیچ جائى نمى رسد، به 
خاطر اینکه حرفى که دارد مى زند حرفى نیست که ما مى زنیم و آن خط سیاسى نیست که ما مى گوئیم. حرف ما و اینکه ما به 
مردم مى گوئیم "چکاربکنید و چکار نکنید" سئوال آینده ما نیست، بلکه تاریخ گذشته ماست چون ما در گذشته این کارها را کرده 
ایم. بنابراین در این رابطه، خود ما باید ریلکس باشیم. مساله این است که چه ما یک روزى بگوئیم مردم برخیزید و چه یک روزى 
نگوئیم برخیزید، حرفى که مى زنیم به اندازه کافى متفاوت است، وقتى که دارد مى گوید اعدام نباید وجود داشته باشد و یک 
موقعى مى گوید بروید و جلوى اعدام فالن کس را بگیرید، یا موقعى مى گوید که تحلیال حقوق و قضا چى است و غیره، همه 
اینها بخشى از آن وجود سیاسى ماست که در چند ده سال به وجود آمده اند و مردم دقیقا به خاطر همین تاریخ است که بیست 
دقیقه پاى رادیوى ما مى نشینند و گوش میدهند. این 20 دقیقه رادیو خیلى بیشتر از تمام میدیاى مجاهد تاثیر و برد دارد، من تا 
حاال ندیدم که راجع به میدیاى مجاهد از ایران یک نفرحرف بزند، طرف اطالعیه داده که دو تا کانال عوض کردیم در ماهواره 
رفته روى دیجیتال آدرسش هم داده که    ساعت دیجیتال تى وى دارد، حاال کسى که با نوزده ساعت دیجتال تى وى نمى تواند 
یک رشد ساده از نظر جاذبه اش میان مردم نشان بدهد، خوب نشان مى دهد که خودش جایگاهى ندارد. در نتیجه من این را 
فرض مى گیرم یعنى مى خواهم بگویم اینطور نیست که هر جریانى مى تواند بیاید با حضور داشتن و دسترسى ایجاد کردن و 
ایمیج دادن، بتواند همان ایمیج ما و تصویرى که ما داریم میان مردم بدست آورد. این کار اساسى و همیشگى ماست که مدام آن 
چیزى را که معتقدیم بگوییم و تبلیغ کنیم، تهییج کنم و همه اش را به نظر من باید انجام بدهیم . من آن جنبه را قبول ندارم که ما 
در رابطه با مردم باید یک وزنه حرف زدن مان را بر "قانع کردن" مردم و توضیح اینکه "چرا" باید فالن کار را انجام بدهند، متمرکز 
کنیم. بگوئیم برو این کار را بکن، فراخوان به انجام عمل را از طریق تبلیغ و ترویج متوجه نمى شوند. به نظر من این بحث، اینکه 

ما بگوئیم برو این کار را بکن براى اینست که جاده رهبریمان را راست کنیم. 

اکنون به دلیل این گذشته و تاریخ است که ما رسیدیم به اینجا که باید به مردم بگوئیم که چکار بکنند نه به دلیل این که نوع 
درستى از تبلیغات را پیش میبریم. به خاطر اینکه به نظر من رابطه ما با مردم اینطورى است که مردم از ما مى خواهند که به آنها 
بگوئیم چکار بکنند. مردم بعضا به این چشم به ما نگاه مى کنند که "شما بگوئید که من چکار بکنم"؟ چرا که میدانند که شما در 
داخل جامعه دارید یک جاهائى را مى گیرید. در نتیجه من این را از بحث، تبلیغ و اثبات و نفى نتیجه نمى گیرم این را از بحث 
جایگاهمان که در جامعه داریم استنتاج میکنم.  البته یک جاهایى هنوز باید به جامعه آموزش بدهیم ولى به عنوان یک رهبر و این 

اشکالى ندارد، من میگویم این موقعیت رهبرى است که سواالت جدیدى را در مقابل ما مى گذارد. 

 از نظر عملى چکار باید کرد؟ فقط یک لیست کوتاهى را مى گویم که به نظر من باید نشست و راجع به این پروژها فکر کرد، که 
چگونه ما به سرعت برویم و تبدیل شویم به آن نیروى شناخته شده اى که رهبرى جنبش شورش علیه جمهورى اسالمى است.  
دقیقا وقتى یک جامعه اى به رهبرى یک نیروئى علیه یک وضعیتى شورش مى کند که آن را بندازد،  بعدا برداشت آن نیروى 
رهبرى کننده از اینکه "چه چیزى باید جایش بنشیند" را فى الحال قبول دارد، مى پذیرد و آن برداشت اجرا مى شود. اگر شما 
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به رهبرى ناسیونالیستها در یک جائى شورش کنید، جامعه را مطابق افق ناسیونالیستى سازمان مى دهند و شما هم اعتراض نمى 
کنید و میگوئید خوب قرارمان مگر همین نبود؟ اگر چه به نظر من اگر به رهبرى حزب کمونیست کارگرى انقالب شود، تا ته 
خط مى رود، مى رود تا سکوالریزم، مى رود تا مدرنیزم، حتى تا انقالب اقتصادى مى رود. اگر به رهبرى اشرف دهقانى یا تیپ 
فدایى اقلیت یا حزب دمکرات کردستان یا هر جناحى که به تدریج سرنگونى طلب مى شوند، چیز دیگرى میشود. نباید اشتباه 
کرد،  اپوزیسیون فعلى که اکنون درون رژیمى است، فردا سرنگون طلب مى شود. اگربه رهبرى اینها جنبش سرنگونى صورت 

بگیرد توقف مى کند در موضعى که حتى ممکن است ما هنوزبنا به قوانین آنها نیز غیر قانونى باشیم. 

طرف آمده رو سایت خودش اعالم کرده و مى گوید اینها (یعنى ما) را باید محاکمه کرد، طرف به خودش مى گوید یک جناح 
اپوزیسیون، و معتقدند که ما را باید کنار خامنه اى گذاشت و محاکمه کرد و برنامه این کار را دارد. در نتیجه مى خواهم بگویم که 
اگر سرنگونى طلبى پرچمش دست آن جمع بیفتد، مستقل از اینکه این توده ها چطور مى اندیشند و ته دلشان چه مى خواهند، 
را یک جائى مى برد و اثباتا از یک جائى سر در مى آورد و اگر دست ما بیفتد، اثباتا از یک جا دیگرسر در مى آورد. توده ها، 
اگر ته دلشان ما را بخواهند، ولى ما را در صالحیت رهبرى نبینند، و فکر کنند ما نیروئى نیستیم که بتوانیم رژیم را بندازیم، آن 
موقع میروند با آن نیروئى که رژیم را میندازد پول و امکانات آن کس را قبول مى کنند، آخر سر پیاده اش مى کنند. مردم پارتى ما 
هم نمى شوند و خودشان هم  نمى توانند کارى کنند، چون متفرق مى شوند. چون بعد از پیروزى( با رهبرى نیروى دیگر)، آن 
جنبش اتمیزه مى شود و میرود پى کارو زندگیش و دیگر در صحنه نیست که شما بخواهید رهبریش کنید. دقیقا مکانیزم انقالب 

به نظرم اینطورى کار مى کند. 

در این فرصت باقیمانده سعى میکنم نتایج عملى از این بحث کنم. به نظرم بازسازى یک حزب به عنوان یک حزب اجتماعى و 
داخل کشورى و مدعى قدرت، (داخل کشورى بودن اینجا یک کلمه کلیدى است) بازسازى یک حزب به عنوان یک حزب داخل 
کشورى، این به نظر من یک گام بلندى است که از کنگره قبل تا به حال مد نظر است. به نظر من از کنگره ى قبلى که مى گفتیم 
بخش خارج حزب کمک کند حزب در داخل کشور را بسازیم ، خارج کشور این کار را کرد و کال معادالت را طورى عوض 

کرده است که ما مى توانیم بگوئیم اکنون دیگر برویم و داخل را بسازیم. 

نکته دیگر رهبرى معرفه و شناخته شده از طرف مردم و این را من در یک مقیاس خیلى وسیع تر از این مى گویم که رفیقى عکس 
شش در چهارش را داده که ما در کنار مقاله اش بگذاریم. یک شخصیت سیاسى چگونه براى اینکه مثال نماینده مجلس بشود، تور 
میگذارد، چگونه از تهران راه مى افتد که براى اولین بار براى سخنرانى به روستائى برود تا راى مردم را جمع کند؟ چنین افرادى 

از طریق انتشار عکس شش در چهار در یک روزنامه راى کسى را جذب نمیکنند. 

 چگونه قرار است به ما راى بدهند؟ با عکس شش در چهار درمطلبى از نشریه انترناسیونال هفتگى؟ این گونه کسى به ما به 
عنوان شخص راى نمى دهد. پس چگونه مى شود این "آقا یا خانم" را به کسى تبدیل کرد که این تصویر را مردم از او بگیرند  
که بگویند بله معلوم است که این کیست؟ منظور از رهبرى در این ابعاد است. رهبرى باید بیاید جلو و باید واقعا موظف باشیم و 
غیر آن را نپذیریم، کسى که مى خواهد بیاید در سطوح رهبرى، در سطوح رهبرى، به معنى وسیع تر حتى وسیعتراز کادر حزب 
در این حزب کار کند. کادرهاى باالى حزب باید قبول کنند و بروند قیافه، عکس وتحصیالت، لهجه وسابقه مبارزات قبلى شان 
را به وثیقه اى تبدیل کنند که مردم زیادى را دنبال خود بکشانند، ما که راه دیگرى نداریم، پس طرف بایست برود و آدمهایى که 
او را قبول دارند و دوستش دارند را با خودبه صحنه بیاورد. اکنون( در صف احزاب مطرح در غرب) از هر کسى که عضو حزبى 
میشود، مى پرسند کى را مى توانى با خودت بیاورى و چند تا راى براى این حزب میاورى؟ اکنون سئوال من از رفقاى رهبرى این 
است که چند تا راى همراه خود میاورید؟ کدام شهر را مى آورید؟ کدام بخش را مى آورید؟، کدام قشر را مى آورید؟ در نتیجه 

این حالت که رهبرى ما، یک رهبرى باشد معطوف به داخل کشور و اینکه مردم ایران آنها را بشناسند. 

معرفى مداوم حزب، این کارى است که بنظر من اصال انجام نمیدهیم، اصال این حزب را معرفى نمى کنیم، به مردم نگفته ایم که 
این حزب کى و چه وقت تشکیل شده است، نگفته ایم چند تا نهاد دارد، نگفته ایم چگونه تصمیم مى گیرد، مردم ، و نه اعضاى 
این حزب ، نمیدانند رهبرى آن چه کسانى اند؟ نگفته ایم که اداره حزب کجاست ، نگفته ایم پیشینه تاریخى این حزب چیست، 

ادبیات این حزب به مردم معرفى نشده است، مردم نمیدانند که این حزب از دل چه مبارزه اى بیرون آمده است. 
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 درست است ادبیاتمان را نمى توانیم چاپ کنیم،  ولى جزوه لیست ادبیات را که مى توانیم چاپ کنیم! مردم مى گویند اوه این 
کوه ادبیات را باید بروم بخوانم ؟ شما در این بیست سال این همه گفته اید؟ شما باید یک جزوه اى را چاپ کنید که مقاالتى که 
حزب منتشر کرده و جزواتى که حزب منتشر کرده است آنجا لیست شود، همین کار به تنهایى براى ذوب کردن هر مقاومتى از 
طرف جبهه مقابل کافى است. میگوییم ما این حرف ها را زده ایم، شما چه گفته اید؟ یا اینکه اینها در دست مردم باشد، بتوانند 
اینها را بخوانند، بتوانند بروند استفاده بکنند، ویدیو، فیلم یا نوار در دسترس باشد. به نظرم حرکتى که ما در این کنگره اخیر(کنگره 
سوم) کردیم، یک گام خیلى جالبى به جلو بود و همه پانیک کرده بودند که خوب اینها با این وضعیت مى برند، همه قبول کردند 
که اگر حزب کمونیست کارگرى بخواهد این قدر آگرسیو و به اصطالح تعرضى برود به درون مساله سیاست وجامعه، جایى براى 

آنها در گوشه و کنار و سوراخ سنبه هاى سیاست باقى نمى ماند. 

این را باید ادامه بدهیم منتها اکنون یک یا دو ماه از آن تاریخ گذشته که مى بایست حزب خیلى جلوتر میبود، اما تخصص حزب 
ما این است که برود به لحظه هاى اوج و بعد از آن مثل خرس در خواب زمستانى فرو رود! 

معرفى مداوم حزب به طرق مختلف، بخشى از این کاراست که باید راه حل آنرا یافت، مثال اشباع ایران از ادبیات حزب، سرانجام 
باید راهش را باید پیدا کرد. یکى دو نفر از رفقاى حزب بیایند و بروند، سیگار بخرند، یک میز جلویشان بگذارند و بگویند " 
خوب باید چکار کنیم که ایران را از ادبیات حزب اشباع کنیم؟" آنجا جر و بحث و جدل بکنند و راهى پیدا کنند و طرحى عملى 
بیاورند وانجام بدهند. معموال ما طرح را از این زیرکمیسیون مى بریم به آن زیرکمیسیون، به نظرم فایده ندارد. دو نفر بروند داخل 
یک اتاق و پس فردا بیایند بگویند ما تصمیم گرفته ایم به این بیست شیوه، ادبیات را داخل ایران میبریم. مساله این است که شما 
اینقدر تکثیر کنید که ما بتوانیم ببریم. اکنون متاسفانه نه فقط اشباع ادبیات در کار نیست، بلکه برنامه حزب که (نسخه هاى چاپ 
شده) آن تمام شده است و دیگر ما برنامه حزب را مجددا تکثیر نکرده ایم. چهار سال است که ( بازتکثیر برنامه حزب ) آن طور 

واقعا جدى در دستور کار ما قرار نگرفته است، چه برسد به این که ایران را از آن اشباع کنیم. 

 علنیت رهبرى و کادرها را به معنى وسیع کلمه را گفتم. رادیو ابزار تعیین کننده ماست و باید خیلى روى آن کار کنیم که بتوانیم 
برود آنجایى که مى خواهیم، ساعتهاى پخش برنامه آنرا بیشتر کنیم. من میدانم موانع زیادى وجود دارند و ما پول نداریم و ما آدم 
آن کار را نداریم ولى واقعا اگر مى توانستیم رادیو را یک بار هم ساعت ده شب پخش کنیم یا مثال برنامه هاى تک موضوعى هم 

دارد، خیلى  عالى بود، مردم گوش مى دادند. 

نشریات پر تیراژ، یک موقع نشریه انترناسیونال پرتیراژ به نظرم ما را یک حلقه جلو برد، ما را به بستر سیاست ایران برد. اکنون 
نیز باید نشریات را در هر خانه اى بتوان انداخت. باید بشینیم و بحث کنیم، باید بدانیم که نشریات حزب همه جا موجود است، 
یعنى کسى که مى نشیند و به ما فکر مى کند بگوید نشریاتشان همه جا موجود است. نه اینکه شش ماه به شش ماه در انتشار آن 
نشریاتى هم که داریم، تاخیر باشد. هم اکنون نشریه انترناسیونال هفتگى به یک درجه اى این کمبود را جبران کرده است. به نظرمن 
تجربه نشریه انترناسیونال هفتگى در محدوده اى که براى خود وظیفه گذاشته بود، موفق بود. بطور مثال روزنامه روزانه چطور؟ 

آیا جوابگو است و ما توانایى آنرا داریم یا نه؟ اینها همه مسائلى است که باید به آنها پرداخت. 

حضور مستقیم سیاسى و نظامى در کردستان، من طرفدار این هستم که کمیته کردستان بنشیند و نیروى نظامى داخل کشورى خود 
را سازمان بدهد، بتواند بیاید و بگوید که حداقل دویست نفر دارد که هر وقت سوت بزنیم با اسلحه در شهرها ابراز وجود مى 
کنند، یا مثال کادر در داخل داریم. چون کیس و وضعیت کردستان همیشه با اصفهان و تهران فرق کرده است. به نظر من وفادارى 
که کردستان به انقالب دارد و شجاعت و شهامتى که با شیوه زندگى یک انسانى که آنجا مخالف حکومت است عجین شده است، 
در تهران نیست. درتهران طرف در دریایى از اختناق و ارتجاع مسلح کار مى کند، اما در کردستان یک طرفش عراق است که مى 
داند راه باز است و از آن طرف دیگر جنگ کرده و اسحله در محیط چرخیده است، پاسدار خودش را بیگانه حس مى کند، مى 
داند که خیانت از کوچه و همسایه خیلى احتمالش کم است. فاکتورهایى هستند که باعث مى شوند یک نفر در کردستان یک 
نوع دیگر زندگى کند و به سیاست نگاه کند. به نظرم در کردستان ما مى توانیم یک نیروئى باشیم که یک روزى به ابتکار خودمان 
بگوییم که اگر جمهورى اسالمى تا دو روز دیگر یا بیست روز دیگر این کار را نکند، اخطار مى دهیم که اگر تا بیست روز دیگر 
این کار را نکند زندانها را میشکنیم، به مردم مى گوییم بروند زندان ها را باز کنند، یا اصال شهر را ازدست رژیم در بیاورند. یا 
مثال اخطار کنیم اگر اجازه برگزارى رفراندوم( بر سر مساله سرنوشت سیاسى کردستان) را ندهد روزگارش را تلخ میکنیم. مى 
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خواهم بگویم کار دارد به جایى مى رسد که یک نیرویى باالخره باید در کردستان یک همچنین چیزى بگوید و کمیته کردستان 
باید خیلى جدى باشد. 

 اما مشروط به این است که از ذهنیت هایى که به اصطالح محصول جنبش و مبارزه "یه کیه تى" و "کومه له" است بیرون بیاییم، 
یک نوع دیگر فکر کند، مثل انتفاضه در فلسطین فکر کند، مثل فلسطینى ها فکر کند، مثل ایرلندیها فکر کند. IRA در ایرلند 
شمالى هیچوقت سرزمین آزادى نداشته است ولى همیشه اسلحه هایش دست امریکا افتاده وگفته من خلع سالح نمى شوم، انبار 
اسلحه ام یک کلیدش را مى دهم دست امریکا، که بتواند کنترل کند که آیا دارم تفنگ مى برم یا نه؟ و طرف قبول کرده است، بعد 
انبار اسلحه اش که دولت انگلیس نمى داند کجاست، ومقامات امریکایى مى دانند، مى رود در خود ایرلند انبار اسلحه و مهماتش 
را به امریکا نشان مى دهد و بیرون مى آید. یعنى در خود ایرلند توانایى این را دارد که تمام سربازهایش را مسلح کند و آموزش 
مى دهد و کار مى کند، به لیبى نمى رود. دولت رپابلیک ایرلند جنوبى هم که اینطورى آزادش نگذاشته که برود آنجا براى خود 
کمپ بگذارد، مثل حالتى که ما در عراق مدتى داشتیم. مى خواهم بگویم برویم تجارب دیگران را نگاه کنیم. تجربه "پیشمرگایه 
تى" به عنوان الهام بس است، برویم تجربه فلسطینى ها را نگاه کنیم که وقتى که مى خواستند حضور پیدا بکنند مى دیدند که همه 
در فلسطین هستند، رئیسشان در تونس نشسته بود، تازه وقتى قرار بود دوره آموزشى در لبنان برگزار شود، همه در لبنان بودند. یا 
براى مثال تاریخ ویت کنگ، را نگاه کنیم این ها به نظر من درسهایى دارند،براى اینکه بفهمیم که یک کار دیگر هم میشود کرد، 

نباید فقط تجربه اى را که خود ما یاد گرفته ایم مبنا قرار بدهیم. 

جهت گیرى تبلیغات به سوى هدایت  و سازماندهى و تعریف اشکال مبارزاتى مردم، یعنى تبلیغات به این بخش برسد که به مردم 
بگوید این کار را بکنید، آن کار را نکنید، کجا تحصن کنید، کجا تظاهرات کنید. اکنون در مورد انتخابات من در نشریه هفتگى به 
خودم اجازه داده ام نظرم را بگویم، ولى به نظرم بحث کنیم، ما مى توانیم انتخابات را پیکت کنیم؟ بگوییم مردم! جوانان! بروید 
دم صندوق محل خودتان و راى ندهید که هیچ، یواش یواش تجمع کنید زیاد که شدید، هر کس خواست برود راى بدهد بگوئید: 
"خانم یا آقا چرا دارید راى مى دهید؟ آخر مى روید به کى راى مى دهید؟" بایستند آنجا و یواش یواش مثال شعار بدهند که "ما 
انتخابات قالبى نمى خواهیم"، بعد رسانه هاى دولتى این گزارش را بیاورند که "یک عده اوباش جمع شدند جلوى صندوقهاى 
راى و مانع راى دادن امت اسالمى شده اند"، ما برویم این نوع کار را سازمان بدهیم. آکسیون مى توانیم سازمان بدهیم و به مردم 
بگوییم کجا تحصن کنند؟ من فکر مى کنم که اصال شیوه تحصن شیوه مناسبى است، تحصن در ایران مناسب است، اگر جایش 
درست باشد و آدمى که تحصن مى کند درست باشد. تازه اگر یک تعدادى از زنان در دادگسترى تجمع کنند، طرف مجبوراست 
بیاید بگوید که اینها خواسته هائى دارند و تحصن کرده اند. تحصن یعنى یک ساختمان را مى گیرند و میروند داخل آن پا نمى 
شوند بیایند بیرون، این کار نه خودشکنانه است نه مثل اعتصاب غذا است نه تظاهرات که بیایند بگویند الستیک آتش زده است، 
مى گوید یک عده از اساتید دانشگاه یا یک عده کارگر رفته اند در کارگزینى نشسته اند و مى گویند که اصال این شرکت اگر 

بخواهد اینجورى کار کند ما از این جا بیرون نمى آییم. 

سئوال اینست که اگر تحصن را باید پیشنهاد کنیم براى یک سرى فعالیتها، آیا تحصن مى تواند نقشى داشته باشد؟ مجمع عمومى 
چطور؟ مى توانیم مجمع عمومى را مبنائى براى اشکال مبارزاتى مان طرح کنیم؟ و حتى یک جاهایى تظاهرات، تظاهراتهائى که 
فکر مى کنیم که جواب مى دهد، یا اینکه مردم باید چه بگویند و چطور بگویند و به چه اعتراض کنند؟ مردم اینها را ، وجهت 

گیرى به سمت هدایت مردم از جانب ما را انتظار دارند. 

جدال با خطوط اصلى اپوزیسیون، جدال با خطوط اصلى اپوزیسیون از طرف حزب یک مقدار ابعاد وسیعترى به خودش بگیرد، 
افشاگرى از نیروهاى دیگر، نیروهاى کوچک را نمى گویم مثل راه کارگر یا فالن جریان دیگر. دو خردادى ها را ما باید کامال 
منزوى و در سوراخ کنیم، ما باید در رابطه با "عبور از خاتمى" این طیف، جدال کنیم و یقه اشان را بگیریم. تمام ماجراى حزب 
توده، اکثریتى ها و این طیف ملیون را که درخارج پا منبرى قضیه دو خرداد هستند باید افشا و منزوى کنیم، ما در خارج براى 
مدتى است که آنها را به حال خود گذاشته ایم. ما باید کارى کنیم که هر کس بتواند شاخصهائى داشته باشد مثل اینکه آیا میشود در 
خارج کشور از دو خرداد دفاع کرد یانه ؟ "اصالح طلب"  باشد یا نه؟ یا اینکه حزب کمونیست کارگرى زیر ادبیات و آژِیتاسیون 
خفه اش مى کند؟ براى اینگونه کارها باید نقشه داشته باشیم و این کمپ را مانند سایر کمپ هاى دیگر در جنبش فعال کرد. در 
مورد سلطنت طلبها هم همین طور، ولى به نظرمن اکنون نباید دشمنى با سلطنت طلبها را حاد کرد، چون آنها دارند به ما بدون 
اینکه خبر داشته باشند سرویس مى دهند و عمال سرنگونى طلبى آنها به جیب ما مى رود، اگر بنا باشد که وارد جدل با آنها شویم 
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ممکن است باعث ائتالف دیگر را در خارج بین نیروهاى مخالف شویم، من فکر مى کنم باید بین اینها تفرقه بیاندازیم و حکومت 
کنیم. راجع به سلطنت طلبها آن قرارى که به پلنوم آمده بود را من مخالفش بودم، چه دلیلى دارد اکنون طرف در یک ثانیه اى 
قدرت که سهل است بلکه در صد قدمى قدرت هم نیست، یک سرى محافل رژیم سابقى، به عنوان اپوزیسیون اصلى وارد جدل 
کرد؟ این کار میتواند دشمنى ما با آنها را برجسته کند به عنوان اینکه  آنها را که اپوزیسیون "واقعى اند" قلمداد شوند، در حالیکه 
اکنون واقعا نیستند، اپوزیسیون واقعى جماعتى هستند که دارند از درون عبور از خاتمى مى آیند بیرون و خود خاتمى چى ها و 

عبور از خاتمى چى ها،  به نظر من روى این دوتا جنبه در داخل وخارج کشور باید خم شویم. 

و باالخره بحث بر سر هژمونى، دیروز یک مقدار در رابطه با هژمونى بحث شد که هژمونى چیست و چطور میشود هژمونى 
داشت؟ در دوره قبلى مى گفتیم که هژمونى تابعى از ابتکار و خالقیت و جلو افتادن است، تابعى از فعالیت است، و این درست 
است. هر چقدر جلوى صحنه اکتیو باشید مردم هژمونى شما را قبول مى کنند، هر اندازه در جنبش ها بیشتر دخیل باشید، هژمونى 
شما قابل قبول تر خواهد شد. مثال در مورد جنبش زنان که دیروز بحث کردیم، جنبش هاى دانشجوئى، ما چطور مى توانیم در 
جنبش دانشجوئى که اکنون وجود دارد هژمونى آنرا بگیریم؟ یعنى دانشجو بیاید روى خط حزب کمونیست کارگرى، آگاهانه 
معلوم شود خطى که طرفدار حزب کمونیست کارگرى است دانشجوها را پس و پیش مى کند؟ آن موقع( در سال 1375) در دوره 
ى بعد از قیام در دانشگاه واقعا با پدیده "دانشجویان مبارز"، مبارزه ادامه داشت، اکنون چگونه مى شود هژمونى جنبش دانشجویى 
و جوانان را زیر هژمونى حزب کمونیست کارگرى انداخت؟ به این مسائل فکر کنیم و یا جنبش هائى که موجودند، به عنوان 
مثال "جنبش آزادى مطبوعات"، کى گفته این عرصه یک قلمرویى نیست که باید مال ما باشد؟ مطبوعات باید آزاد باشد، ما هیچ 
راهى پیدا نکرده ایم که بگوئیم مطبوعات باید آزاد باشد. اکنون به عنوان مثال سندیکاها با قضیه محمود صالحى براى ما هژمونى 
شده است، براى اینکه کسى اگر بخواهد در این مملکت سندیکا راه بیاندازد و بخواهند دستگیرش کنند، آخرین نقطه ارجاع، دفاع 
حزب کمونیست کارگرى از محمود صالحى است. در صورتى که ما مى توانیم هژمونى مبارزه براى تشکلهاى مستقل کارگرى 
و قانونیت بخشیدن به آنها دست ما باشد، ما باید کسانى باشیم که جلوى این بحث هستیم که تشکل هاى کارگرى باید تشکل 
قانونى داشته باشد و رئیسش را هم کارى نداشته باشند، این عملى تر است. ولى مثال در مسئله آزادى مطبوعات به نظر من کامال 
از تصویر بیرون هستیم. براى اینکه مطبوعاتى را بستند، آن مطبوعات مورد تایید ما نبودند و کار به اینجا رسیده است که ما اکنون 
در این جنبش نیستیم. در صورتى که مى شود منشور هایى صادر کرد، مى شود مصاحبه کرد، سخنرانى کرد، چه کسى گفته راجع 
به آزادى مطبوعات نمى شود مقاله نوشت یا نمیشود سخنرانى کرد یا پانل گذاشت؟ اگر یادتان باشد دو سال پیش ما یک ایده 
اى داشتیم راجع به اینکه برویم و بگوییم سمپوزیوم مطبوعات تبعیدى راه بیاندازیم به هر کسى که روزنامه اى در خارج کشور 
دارد بگوییم دو روز بیایید لندن راجع به آزادى مطبوعات در تبعید حرف بزنیم. حزب کمونیست کارگرى مى توانست، من فکر 
مى کنم نشریات پوشه، مدوسا، پرسش، ایران پست، اینها پاى یک بیانیه اى را امضا کنند احتماال با کسانى دیگر بعضا بگویند این 
هشت تا روزنامه یا شش تا روزنامه از همه دست اندرکاران مطبوعات ایران در تبعید دعوت مى کند دو روز به لندن بیایند یک 
سمپوزیوم بگیرند راجع به مطبوعات آزاد و توزیع آنها و راجع به مطبوعات تبعیدى در خارج کشورحرف بزنند و دوخرداد را 
در میان آنها همانجا بزنیم. اگر چنین سمپوزیوم ى را راه بیاندازیم و معلوم شود در سخنرانى آن سردبیرهاى مختلف نشریات ما 
حرف زده اند، خود این پدیده ما را وسط بحث مطبوعات مى گذارد. مى خواهم بگویم از این چنین اشکالى مى شود استفاده کرد 
که در مساله اى وارد شد، الزم نیست که به بسته شدن نشریه "جامعه" اعتراض کنید و بگویید که چرا با حجاریان و جالئى پور 
این چنین کردید، الزم نیست که ما در این سطح ظاهر شویم، ما مى توانیم بحث این را که در ایران مطبوعات آزاد نیست را باز 
کنیم، برویم با اتحادیه ژورنالیست ها در اینجا در اروپا صحبت کنیم و بگوییم که ایران مطبوعاتش آزاد نیست و از آنها بخواهیم 

که آیا مى آئید یک کارى با هم بکنیم یا نه؟ اینها نکاتى بود مى خواستم بگویم. 

 و اما در مورد حزب کمونیست کارگرى و رابطه با جامعه، بحث اکنون در مورد رابطه ما با توده ها نیست، بلکه در مورد رابطه 
با جامعه است. در حالى که وقتى رابطه ما با توده ها مطرح است، رابطه ما رابطه ذهنى را به وجود مى آورد که ما به آنها چه مى 
گوییم و آنها از ما چه مى شنوند؟ ولى رابطه ما با جامعه یعنى اینکه آیا در داخل کشور هستیم؟ آیا تریبون و میدیا داریم؟ آیا 
ارتش داریم؟ اینها رابطه ما با جامعه است. رابطه با توده ها از طریق این ابزارهاى اجتماعى ماست، اگر ارتش داریم، رابطه سرباز 
بگیرى هم با توده ها داریم و اگر ارتش نداریم رابطه سربازگیرى هم با توده ها نداریم. اگر میدیا داریم رابطه تبلیغى با توده ها 
داریم، اگر نداریم معلوم است که این رابطه را نداریم. اگر سازمان محلى داریم، رابطه سازمانگرانه با توده ها داریم و اگر نداریم 
پس در این زمینه بدون رابطه هستیم. در نتیجه بحث در مورد رابطه با توده ها نیست بلکه در مورد وجود ما در آنجاست. در 
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مورد ابعاد وجودى ما در صحنه سیاسى ایران است و ساختن این ابعاد وجودى، ساختن حضور ما به عنوان نیروى مقابله، مساله 
کنونى است. به نظر من مردم به نیروى ضعیف اقتدا نمى کنند مردم دنبال کسى مى روند که ببینند هست و مایه این کار را دارد. 
اگر موضع ما خیلى درست هم باشد مثل موضع دوره پس از انقالب نوع خط سه، پیکار، زرمندگان و کومه له، کار پیش نمیرود. 
کومه له در تصویرها اکنون بزرگ شده است ولى یادمان نرود که کومه له عقب نشست و زد به کوه و کوچکترین تاثیرى در مبارزه 
مدنى مردم کردستان نداشت. سالها و بعد از کلى کش وقوسها،  اول ماه مه ها شروع شد و باز هم شما نتوانستید بگوئید که در 
متن آن مبارزات بوده اید و یا نتیجه مبارزه شما بوده است. در صورتى که مبارزه اى که سیاه پوستها در افریقاى جنوبى داشته اند 
با اینکه ANC (کنگره ملى آفریقا) حتى غیر قانونى هم بود و در نامیبیا در یک گوشه اى چپانده بودنش مهر وجود خود را بر 
آن مبارزات زده بود. یا مثال الفتح یا سازمان آزادى بخش فلسطین وقتى هم که در تبعید هستند کسى که در منطقه دوندگى مى 
کند معلوم است که رئیس و رهبرش الفتح است و این رهبرى (ظاهرا دور افتاده)، بر مبارزه مدنى مردم تاثیر و نقش دارد و آن را 
هدایت مى کند. ولى کومه له در مبارزه مدنى مردم بعد از عقب نشینى هاى دور دوم دیگر تاثیرى نداشت، اتفاقا نگران بود که به 
مردم فراخوان بدهد و برایشان گران تمام شود. فراخوان مى داد که بیائید به ما بپیوندید. اینطورى نیست که یک سازمان مثل کومه 
له امروز بتواند کردستان را بگیرد، ولى ما مى توانیم مشروط به اینکه در آن قالب که گفتم پیش برویم. ولى سازمانهائى از جنس 
پیکار، رزمندگان، فدایى و کومه له و غیره نمیتوانند مردم را پشت سر خود بسیج کنند. مردم در کردستان ممکن است که دنبال 
حزب دموکرات و بها ادب و یا هرکس که بتواند یک چیزى را بگذارد جلویشان که بگویند عینى است، بروند، اگر آنها بگویند 

من مى توانم این کار رابه کرسى بنشانم، ممکن است نیرو بگیرند. 

در نتیجه بحث بر مى گردد به وجود ما در جامعه و اینکه آیا ما در جامعه قدرت هستیم یا نه؟ توده ها در این رابطه نمى توانند 
به ما سرویسى بدهند، این دست خود ما را مى بوسد. اینکه شما اینجا میدیا درست کنید هیچ ربطى به این ندارد که به توده ها 
چه مى گوئید یا چى تبلیغ میکنید. اینکه ارتش درست میکنید، هیچ ربطى به این ندارد که اثباتى حرف بزنید یا سلبى حرف بزنید. 
تصمیمى که باید ارتش درست کند تصمیمى است که در یک اتاق مثل اینجا گرفته شود و توسط "آدمهایى که قبال ارشاد شده 
اند" انجام شود. اینکه باید در داخل حضور داشته باشید و ادبیات ببرید وبه مردم برسانید تصمیمى نیست که توده ها در انجام یا 
عدم انجام آن تاثیرى داشته باشند. در نتیجه به یک معنى توپ در زمین حزب است، در نتیجه مى خواهم بگویم که بحث من در 

قلمرو و در صفحه دیگرى جریان دارد. 

 من منکر بحث، شعار اثباتى، سلبى یا  منکر اهمیت بحثى که راجع به تبلیغ و آژیتاسیون است نمى شوم. آن به جاى خودش باید 
حل و فصل شود. ولى بحثى که من دارم چیزى که منکرش مى شوم این است که گویا کلید آینده ما در این بحث است، در بحث 
"آژیتاسیون آرى یا نه" ، شعار "اثباتى یا سلبى"، من این را منکر مى شوم. آینده ما را آن بحث دیگر رقم مى زند، به نظر من آینده 
ما را این یکى بحث( یعنى وجود) رقم مى زند. هر چقدر ما تبلیغ کنیم به نظر من وقتى ما میدیا نداریم به درد نمى خورد، یا ارتش 

نداریم یا حضور نداریم یا مردم ما را نمى شناسند و یا هر چیز دیگر در این رابطه به درد نمیخورد. 

نتایجى که مى خواهم از آن بگیرم را گفتم، اینها بعضى از پروژه ها هستند که من مى خواهم کمیته مرکزى برود روى این موضوع 
و اینکه پروژه ها و طرحهایى را در این رابطه در دستور بگذارد و تا آخر برود. این پروژه ها متنوع هستند و خیلى هاش رو به 
ایران اند. خیلى ها با بحث امکان سازى و قدرت سازى و به این زمینه ها  مربوط اند که  همگى ما را باید بسیج کند. سرنوشت 
ما را این نوع پروژه ها تعیین مى کنند. اشتباه است که  تصور کنیم که گویا اینکه رادیو چگونه با مردم حرف مى زند یا اینکه 
هفتگى چگونه مقاالتى را دارد چاپ مى کند، مسا له کلیدى ما است، اینها نوك کوچکى است از یک سلسله حضور که باید به 

دست آورد و هنوز بدست نیاورده ایم. 

 من معتقدم از نظر مواضع خوشبختانه این حزب بى سابقه است وجودش و اینکه تاریخ منطقه چنین حزبى به خود ندیده است، 
جریانى اینقدر شاد، اینقدر در مورد اینکه چکار مى خواهد بکند، که آدمها در قبال حرف خود اینقدر مومن هستند. 

ضربات پدیده دوم خرداد و اصالح طلبى و بورژوایى در حکومت، جنبش ها و حرکت هاى دیگر را زیرو رو کرد، به حزب 
کمونیست کارگرى هم یک جورهائى برخورد شد، اما به فاصله دو ماه قوى تر شد. ماجراى مستعفیون( آوریل 99) در درون 
حزب ما، ضربه دو خرداد بود، معلوم شد که آن ضربه و فشار جمع شده فنر دو خرداد بود که مى خواست بما نیز ضربه بزند. 
همانطوریکه سقوط بلوك شرق به همه ضربه زد، پدیده دوم خرداد به همه ضربه زد. مردم وا دادند، یک جائى رسما همه رژیمى 
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شدند، مخالفین حکومت، شکنجه شده ها، اعدام شده ها، خانواده شهدا، همه رژیمى شدند. حزب کمونیست کارگرى یک خم 
به ابرو نیاورد و وقتى سران دو خرداد هم آمدند گفت بروید پى کارتان وکوچکترین بحرانى به وجود نیاورده و این حزب حتى 
از آن طرف به طور نجومى قوى شده است. در نتیجه مى خواهم بگویم که این داده ماست، این را بشناسید، این پدیده است و 
نه "ابهامات موضع" ما چه است؟ به نظر من اشتباه است اگر بروید و از این منظر نگاه کنید. اکنون این را بگذارید در جامعه و 
بگوید این پدیده کجاى جامعه قرار مى گیرد، یک چیزى ما براى خودمان به صورت یک مدل ساخته ایم و مى دانم که پرفکت 
و کامل است ولى هنوز وارد مسابقه اش نکرده ایم. خوب این را بگذار آنجا بگذار مردم آن را بشناسند، بگذار همه مباحثش را 
شنیده باشند ، بگذار رادیویش را همه گوش بدهند، بگذار ارتشش جمعا دویست هزار نفر نیرو داشته باشد، ببینیم کسى مى تواند 
از سرنگونى و از تحول اقتصادى سوسیالیستى در جامعه جلوگیرى کند؟ ببنید این بحث اثباتى نیست؟ به نظر من اینقدر این حزب 
اثباتى است که هر دهى  دست ما بیفتد فورا مجمع عمومى تشکیل مى دهند، آیین نامه مدارس را اعالم مى کنند، حقوق کودك را 
اعالم مى کنند، برخالف جنبش هاى قبلى واقعیت ما، این است. مثال کومه له، در رابطه  با اینکه مردم روستاها باالخره باید یک 
جاهائى بهداشت را رعایت کنند، به آنها نظر نمى داد مى گفت "خلق" اند دیگر! در مورد ما  قضیه این طور نیست. به نظر من 
ده روز شهر دست بچه هاى ما بیفتد اینقدر اثباتى هستند که بگوئیم مواظب باشید اینقدر کار اثباتى نکنید، مردم رادر صحنه نگه 
دارید، جدا ممکن است شروع کنند به ساختن و بنیاد نهادن، من از آن بابت اصال مشکل ندارم. به نظر من ایمیج ما، باالنس فکرى 
ما، مجموعه توازن بخشهاى فکرى ما، تبلیغ ما چه هست، آژیتاسیون ما چگونه است، و یا تئورى ما چى هست، شعارهاى اثباتى 
و سلبى ما، تقریبا مناسب است. براى جریانى که مى خواهد وارد یک چنین مهلکه اى شود،(تقریبا مناسب است) خود ورود به 

مهلکه است که مشکل کار ماست. 

خسته نباشید!

--------------------
* این متن کتبى توسط عبداله شریفى پیاده، تایپ و آماده انتشار گردید. متن پیاده شده یکبار دیگر توسط ایرج فرزاد مقابله و ادیت 
شد. این متن در آوریل 2012( اردیبهشت 1391) در چند سایت انتشار یافت. در حال حاضر اصل فایل صوتى در این آدرس قابل 

http://www.iraj-farzad.com/plen13-hkk14dec2000.mp3 :دسترسى است

 عبداله شریفى در توضیح بر متن پیاده شده از جمله چنین نوشته است:

 "الزم است به چند نکته فنى اشاره کنم: براى پیاده کردن در جهت تبدیل لحن گفتارى به نوشتارى، در پاره اى موارد ناگریز به 
تغییراتى در ترتیب کلمات بوده ام ، بطور مثال در مواردى در ترتیب جمله بندیها، بدون اینکه محتواى بحث عوض شده باشند، 
متن عینا و یک به یک پیاده شده بیان شفاهى نیستند و اینکار هیچگونه لطمه اى به محتوى و مفهوم بحث نرسانده است. در برخى 
جمالت جهت روان شدن متن، کلمات اضافى ترى در داخل پرانتز آورده شده است که در نوار شفاهى با ”ضمائر“ مورد اشاره 
قرار گرفته اند و یا مثال اشاره به دوره تاریخى معینى دارند. براى روانى جمالت کتبى، برخى عبارات مترادف و یا کلماتى که 
مستقیما به موضوع مربوط نبوده اند، حذف شده اند و؛ یا اینکه کلمه و یا کلماتى در شفاف کردن موضوع مورد اشاره اضافه شده 
اند. در متن الزم بود برخى عبارات که نقش مهمى در بحث دارند را برجسته کنم، با توجه به این، زیر کلماتى که به برداشت من 
سخنران بر آنها تاکید گذاشته است، خط تاکید کشیده ام. مسلما، مسئولیت کامل امانتدارى در تبدیل شیوه گفتارى به نوشتارى 

تماما بعهده من است."



با  را  مردم  و  خانه ها  در  مى رویم  که  نیست  این  "...بحث 
مانیفست  و  مارکس  هجدهم برومر  و  آلمانى  ایدئولوژى 
کمونیست آشنا مى کنیم. قرار نیست از این راه مردم کمونیسم 
کارگرى را انتخاب کنند. مردم دنبال رهبر یک تحول سیاسى 
-  اجتماعى میگردند، نیروهاى در صحنه را نگاه میکنند و 
تصمیم میگیرند که با راست بروند یا با چپ. و اگر با چپ 
رفتند با آن چپى میروند که هژمونى سیاسى دارد، هژمونى 
فکرى دارد، هژمونى سازمانى دارد و کسى که در آن مقطع 
چپ را به نام خودش کرده است. اسمش دیگر مهم نیست، 

با آن میروند..."

از متن کتاب: "آیاپیروزى کمونیسم در ایران ممکن است؟"


