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به خوانندگان:

این مجموعه سمینارها، بحث، نوشته و مصاحبه کتبى با منصور حکمت در باره مبانى کمونیسم کارگرى است. همانطورکه 
مشاهده میکنید، اولین سمینار کمونیسم کارگرى در اسفند سال 1367، مارس 1989 و در "حزب کمونیست ایران" تشکیل شده 
است. بعد از آن، در ادامه توضیح و تشریح مبانى کمونیسم کارگرى، منصور حکمت 2 سمینار دیگر و در ادامه همان سمینار 
اول را برگزار کرد. از این نظر من شماره سمینارها رادر همان روال منطقى و پیوسته قرار داده ام و به 3 سمینار، اشاره کرده ام. 
و  گردآورى  را  اند،  مربوط  مستقیما  کارگرى  کمونیسم  مبانى  توضیح  به  که  بحثهائى  اینجا  در 
از  پرسش  به  کتبى  پاسخ  نیز  و  کتبى  متن  یک  مذکور،  سمینار   3 آن  بر  عالوه  که  ام  کرده  تنظیم 
میگیرد، بر  در  را  است،  شده  منتشر  و  چاپ  ما"،  هاى  "تفاوت  عنوان:  تحت  که  حکمت  منصور 
سازماندهى  سیاست  این  مشخص  اشکال  نیز  و  کارگران"،  میان  در  کارگرى  کمونیسم  سازماندهى  "سیاست 

میدهند. تشکیل  را  مجموعه  این  دیگر  بخشهاى  کردستان،  در  کارگرى  کمونیسم 

به منظور سبک کردن حجم این مجموعه، و ساده کردن دانلود آن، صفحه بندى را طورى تنظیم کرده ام که به این 
هدف من کمک کند.  

و  "دمکراسى"  با  رابطه  در  حکمت  منصور  مطالب  و  ها  نوشته  از  مشابهى  هاى  مجموعه  که  کرد  خواهم  تالش 
"ناسیونالیسم" را نیز در دسترس بگذارم. امیدوارم این مجموعه ها، توسط فعاالن سیاسى و کارگران سوسیالیست و 
محافل کمونیستى چاپ شوند، مورد مطالعه و بحث قرار گیرند و مبنائى باشند براى روشن کردن دورنما و چشم انداز 
فعالیتهاى سیاسى  و پایه تشکیل یک حزب واقعى سوسیالیستى و کارگرى در اوضاع بشدت بحرانى جامعه ایران. به 
عنوان کسى که بیش از 50 سال فعالیت سوسیالیستى و انقالبى کرده ام، در اوج درخشش فعالیتها و در ایام  بحران 
انقالبى سال 1357، از چنین منابع غنى و راهگشا، محروم بودم. چنین ادبیاتى اصال موجود نبود و آنچه در میان جزوه 
ها و کتابهاى ممنوعه، راهنماى کمونیسم ما بود، این بود که ما براى یک کشور ملى و مستقل باید مبارزه کنیم، که 
باید طرفدار "رشد نیروهاى مولده" باشیم، که ناسیونالیسم خوب و بد دارد، که حتى اگر به مارکس و لنین هم اقتدا 
میکردیم، اما این عقاید عقب مانده مردم کارگر و زحمتکش بود، که در واقع و "در عمل"،"آموزگار" ما بودند و بسیارى 
حکایتها که گوشه هائى را در داستان زندگى من در همین سایت شخصى ام، میخوانید. اگر در آن ایام تحوالت و برآمد 
اجتماعى  با چنین ادبیاتى مواجه بودم، چه بسا ناچار نبودم که آن "تجربه" ها را که با تحمل مشقات زیاد و قربانى شدن 
انبود عظیمى از انسانهاى رزمنده و کمونیست، از سر گذراندم و شاهد بودم، "تجربه" نکنم. امکان واقعى وجود داشت 
که امثال من بتوانند از  تلفات بسیار سنگین و غیر الزم که  نتیحه طبیعى همان "روشن نبودن" دورنماها و محصول 
واقعى فعالیت کردن با سیاستهاى کمونیسم غیر کارگرى، سوسیالیسم ملى و دهقانى و آموختن در مکتب پرستش 
موقعیت صنفى "توده هاى کار و زحمت"،  و مبارزه در میدان خودفریبانه "ناسیونالیسم چپ و میلیتانت" بودند، واقعا 
جلوگیرى کنیم.  این تجربه بسیار تلخ و پر از تلفات و فاجعه هاى انسانى را با شما در میان میگذارم که با مجهز کردن 
ذهن و دید و افق فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى تان، با  ادبیات منصور حکمت، ثمره تالشهایتان را خودتان ببینید و 
خودتان برداشت کنید. براى شما میگویم تا از تبدیل شدن به لشکریان و دنباله روان "صاف و پاك و صادق" گرایشات 
طبقاتى بورژوا و خورده بورژوا، ناسیونالیسم چپ، چه از جانب "میهن پرستان" و خودگمارده هاى "ملت تحت تهدید 

امپریالیسم" و یا هفت خط هاى مدعى "ملت تحت ستم شووینیینیستها"، اجتناب کنید.

 اگر براى امثال من امکان داشت که این مسیر پر درد و رنج را نروم، چون "نمیدانستم" و یا "عقل مان" همان قد میداد؛ 
شما  اکنون هم امکان و انرژى و ظرفیت اش را دارید و هم با در دسترس قرار دادن و چاپ و توزیع این ادبیات و ایجاد 

تشکل و محافل حول آنها، "عقل" تان هم دیگر قد میدهد!  

ایرج فرزاد آوریل ۲۰۲۰
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مقدمھ: اھداف و چھارچوب بحث
رفقا، قبل از ھرچیز یک نکتھ را باید توضیح بدھم. این سمینار امروز در این جمع حزبى برگزار میشود اما الزم است بگویم 
کھ من اینجا با شما بعنوان اعضاء حزب کمونیست ایران یا اعضاى ارگانھاى مشخص حزبى با مسائل ارگانى مشخص صحبت 
نمیکنم. بلکھ با شما در ظرفیت افرادى صاحب فکر و آشنا بھ مسالھ و دلسوز بحال کمونیسم حرف میزنم. بعالوه خطاب این بحث 
فقط بھ این جلسھ نیست بلکھ بھ کل یک جنبش سیاسى و اجتماعى در خارج از این جلسھ است. اینرا ھم باید اضافھ بکنم کھ این 
جلسھ یک جلسھ آموزشى و ترویجى نیست، این شاخھ اى از یک مدرسھ حزبى نیست. من اینجا این وظیفھ را براى خودم قائل 
نشده ام کھ در این جلسھ بھ مسائل و معضالت نظرى کسى پاسخ بدھم یا مقوالت تئوریکى را براى کسى تشریح بکنم. رفقا قطعا از 
زوایاى مختلفى در این سمینار شرکت کرده اند و حتما آنرا الزم دانستھ اند. ولى امید من اینست کھ این سمینار و سمینارھاى بعدى 
بتدریج بھ این سمت برود کھ در آن یک عده آدم جھت دار، نظردار، لھ یا علیھ این بحثھا شرکت میکنند کھ در این مسائل خودشان 

نباید داشت. این جلسات  از  انتظار یک سمینار آموزشى و ترویجى را  را صاحبنظر میدانند و صاحبنظر میکنند. بھرحال 

در این صحبت میخواھم یک تصویر عمومى از مبحث کمونیسم کارگرى بدھم. میخواھم الاقل این را روشن کنم کھ این 
بحث برسر چیست و چھ عرصھ ھا و مسائلى را در بر میگیرد. این مبحث را از دو زاویھ متفاوت میتوان ارائھ کرد. 
اول، آن شکل مشخصى کھ مسالھ خودش را براى من طرح کرده. یعنى سیر عملى رسیدن ما بھ این تبیین ھا و مباحثات. 
و دوم طرح اثباتى این مبحث بعنوان یک سیستم فکر شده با مقدمات و استنتاجات خودش. بعبارت دیگر پرداختن بھ این 
دیدگاه نھ از زاویھ روند شکل گیرى اش، بلکھ توضیح دادن سیستم نھایى شکل گرفتھ اش. طبعا بخش بیشتر صحبتھایم 
باید بر روى این دومى، یعنى طرح اثباتى مسالھ متمرکز شود. یعنى پرداختن بھ اینکھ این بحث چھ احکامى را در بر 
میگیرد و چھ مسائلى را میپوشاند و چھ ارزیابى اى از واقعیات و روندھاى عینى بدست میدھد و غیره. اما فکر میکنم 
بدون اینکھ آن شیوه مشخصى کھ این مبحث و این تبیین تاریخا خودش را طرح میکند و یا الاقل براى من طرح کرده، 
من نمیتوانم آن درجھ درگیرى و توجھ کافى در بین شما بوجود بیاورم کھ آن بحث اثباتى را سر جاى خودش قرار بدھید 

و بعنوان یک بحث نظرى و تجریدى صرف بھ آن نگاه نکنید.

بنابراین بحث من دو بخش عمومى دارد بخش اول راجع بھ این است کھ مبحث کمونیسم کارگرى بھ چھ چیزى پاسخ میدھد 
و تحت چھ شرایط معینى و در رابطھ با چھ مشاھدات و تجربیات معینى خودش را مطرح میکند و بخش دوم صحبتم 

راجع بھ کمونیسم کارگرى بعنوان یک موضوع اثباتى است.

امیدوارم کھ در آخر این جلسھ توانستھ باشم کارى بکنم کھ رفقا این را تشخیص بدھند کھ بحث کمونیسم کارگرى فقـط 
شکوه اى درباره «کارگرى نبودن حزب کمونیست ایران» و یا «کم بودن کارگران در حزب کمونیست» نیست. فشارى 
نیست براى «کارگر گرائى» بیشتر توسط حزب کمونیست ایران. بلکھ معرفى و مقدمھ اى است بھ یک دیدگاه سیاسى 
و اجتماعى متمایز. دیدگاھى کھ عواقب و استنتاجات سیاسى و عملى بسیار فراگیر و وسیعى دارد. دیدگاھى کھ ھدف 
خودش را پیشبرد پراتیکى قرار میدھد کھ با آن چیزى کھ امروز بعنوان کمونیسم چھ در بیرون حزب کمونیست و چھ 

توسط حزب کمونیست ایران انجام میشود، تفاوت بسیار دارد.

سیر طرح مسالھ

ایم کھ  پا بھ فعالیت سیاسى گذاشتھ  این  مبحث کمونیسم کارگرى بطور مشخص براى من چگونھ طرح شد؟ ما براى 
آدمھایى ھستیم با افکار معین و تبیین معینى نسبت بھ دنیاى پیرامون خودمان و تغییرى کھ باید در آن بوجود بیاوریم. 
مایھ  از ھمینجا  نیز  ایدئولوژى  تئورى و یک  بعنوان یک روش زندگى و یک روش مبارزه و یک  انتخاب کمونیسم 
میگیرد. در این مبارزه، دستآوردھاى معینى بدست آورده ایم. ھریک از ما میتواند بھ تاریخ زندگى سیاسى خودش فکر 
بکند و بفھمد کھ بھ کجا رسیده است و چقدر در جھت آن اھداف و آرمانھائى کھ او را بھ این سمت کشانده است، پیش رفتھ 
است. بحث کمونیسم کارگرى حاصل بیش از سھ سال تعمق خود من است راجع بھ این جنبھ از زندگى سیاسى خودم و 

فعالیت     سیاسى اى کھ خود را بخشى از آن میدانم.

شاید زیاد باب نباشد کھ فعالین سیاسى ھر لحظھ و ھر مقطع نگاه کنند کھ در مسیرى کھ براى تحقق آرمانھایشان در پیش 
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گرفتھ اند تا چھ حد پیش رفتھ اند، آیا ھنوز بر مسیر درستى قرار دارند یا نھ؟ آیا این راھى کھ دارند طى میکنند و این 
فعالیتى کھ االن دارند میکنند آنھا را بھ آن سمتى کھ فکر میکردند میبرد یا نھ؟ بخصوص وجود یک حزب سیاسى کھ فرد 
عضو آن است، بنظر من این گرایش را بوجود میآورد کھ آدم سرش را بر بالین حزب بگذارد و بگوید کھ این کشتى دارد 
میرود و من ھم یکى از سرنشینان یا ملوانانش ھستم. ممکن است بھ یک نفر بشود ارفاق کرد و گفت کھ عیب ندارد اینطور 
فکر کن. آسوده بخواب. ولى من فکر میکنم اگر اساسا حزبى وجود دارد بخاطر این است کھ عده اى کافى وجود دارند 

کھ اینطور فکر نمیکنند. کسانى ھستند کھ گاه و بیگاه قطب نما را نگاه میکنند کھ آیا بر مسیر درستى ھستند یا خیر.

وقتى دھسال گذشتھ را نگاه میکنم، خود را در اتفاقات مھمى سھیم مى بینم. ما چپ ایران را تغییر دادیم، فکرش را، جھان 
نگرى و پراتیک سیاسى اش را دگرگون کردیم. این البتھ چند سال طول کشید، و مبارزه گسترده و متنوعى را ایجاب 
میکرد. از نظر ما این فعالیتھا تماما معطوف بود بھ امر تشکیل حزب کمونیست ایران. از ابتدا میدانستیم و میگفتیم کھ 
ماحصل این تالشھا باید ایجاد حزب کمونیست ایران باشد. این حزب ایجاد شد. اما وقتى این حزب ایجاد شد، صورت 
مسالھ، الاقل براى من کھ آن را بخشا محصول کار خودم میدانستم، ناگزیر میبایست عوض بشود. اکنون میبایست پرسید 
این حزب دارد کجا میرود؟ بخشى از چھ واقعیت سیاسى در ایران است؟ جایگاه اجتماعى اش چیست و چھ دورنمایى 
در مقابلش قرار گرفتھ است؟ الاقل در سھ چھار سال گذشتھ این سوال براى من مطرح بوده کھ داریم کجا میرویم. دوره 
مبارزه ضد پوپولیستى، دوره اى کھ داشتیم در مقابل چپ خلقى و در مقابل سوسیالیسم خرده بورژوائى در ایران جریان 
جدیدى را پایھ میگذاشتیم و رشد میدادیم، میدانستم چکار داریم میکنیم. تمام قدمھایش را میشناختم و بھ صحت این قدم ھا 
اطمینان داشتم. بعد از تشکیل حزب کمونیست طبعا این سوال مطرح میشود کھ قدمھاى بعدى چیست و آیا این حزب آنطور 
کھ باید بھ این مصافھاى جدید پا گذاشتھ است؟ با تشکیل حزب مجددا در این موقعیت قرار میگیریم کھ بھ استراتژى و سیر 

آتى جنبشى کھ این حزب بخشى از آن است بیاندیشیم. بپرسیم سھم ما در این جنبش چیست؟

راستش اولین چیزى اى کھ من را متقاعد کرد کھ ھنوز باید سواالت مھم و جدیدى را پاسخ داد این بود کھ من کمونیسم 
را بعنوان یک آرمان کارگرى پذیرفتھ بودم و شش ھفت سال از پراتیک فعال خودم بعنوان یک کادر جنبش کمونیستى 
ایران میگذشت و عینا میدیدم کھ پراتیک روزمره من تاثیرى در سرنوشت آن نسل کارگرى کھ دارد با من زندگى میکند، 
ھم دوره من است، معاصر من است، ندارد. خوب میشود براى این بى تاثیرى تئورى داد. تئورى مراحل داد. مثال گفت 
مرحلھ اول مرحلھ پاشیدن بذر آگاھى سوسیالیستى است بعد نوبت تشکیل احزاب کمونیست است بعد این احزاب میروند 
کار میکنند و آن کارگران را میآورند و غیره. من شخصا یک ھمچون تبیینى از زندگى خودم ندارم و یک ھمچون تبیینى 
را ھم از کسى قبول نمیکنم. سناریوى اینچنینى را قبول نمیکنم. شش سال کمونیست متشکل بوده ام و پس از شش سال، 
بچھ دھسالھ آن روز کارگر شانزده سالھ امروز شده است. در این شش سال با آمار دولتى میشود نشان داد چند کارگر 
مرده اند، در این شش سال میشود با آمار دولتى نشان داد دست چند نفر قطع شده، در این شش سال میشود نشان داد چھ 
تعداد متولد شدند و زبان باز کرده اند و خرافھ ھاى اجتماعى را پذیرفتھ و تکرار میکنند. در این شش سال میشود نشان 
داد میلیونھا انسان چطور صبح را بھ شب و امروز را بھ فردا رسانده اند. در این شش سال میشود دید کھ پسر حاجى سر 
کوچھ چگونھ حزب اللھى شد و زندگى میلیونھا نفر را سیاه کرد، کشت و بھ کشتنشان داد، نانشان را برید، مغزشان را 
پر از خرافھ کرد. و تو، توئى کھ معتقدى پرچمدار تحول انقالبى جامعھ زمان خودت ھستى، پیشتاز جامعھ اى، کسى کھ 

تکھ اى از آینده است کھ امروز زندگى میکند، تو حتى نتوانستھ اى سرسوزنى در وضع ھمین لحظھ تاثیر بگذارى.

کمونیسم نادخیل در مبارزه اجتماعى قاعدتا باید آدمى را کھ فلسفھ فعالیتش را تغییر اجتماع قرار داده باشد بفکر بیاندازد. 
براى خود من اینطور بود. اما از نظر تحلیلى، واقعا احتیاجى بھ طى کردن این روند براى رسیدن بھ نقطھ نیست. با کمى 
تعمق میتوان درک کرد کھ یک جایى نقصى ھست. سواالتى ھست کھ باید پاسخ بگیرد. تشکیل حزب کمونیست نھ فقط 

پاسخ این سواالت نیست، بلکھ خود این سواالت را بطور برجستھ ترى تاکید میکند.

من یک سلسلھ مشاھدات را براى شما مطرح میکنم کھ فکر میکنم باید بھ آن فکر کنید و فکر میکنم باید براى آنھا جواب 
داشتھ باشید. بیرون از ما میگویند صد و چند ده سال از مانیفست کمونیست میگذرد، کو انقالبتان؟ شوخى میکنید، خودتان 
را فریب میدھید، کجاست این انقالب شما؟ بیرون ما میگویند پیش بینى ھاى مارکس غلط از آب درآمده است. مگر قرار 
نبود اول در انگلستان انقالب سوسیالیستى بشود و بعد آلمان و غیره؟ اما چنین نشد. نھ در اروپا، بلکھ در یک جاھاى دور 
افتاده اى در کره ارض اتفاقاتى افتاد کھ چھار سال بعد خود شما ھم حاضر نبوده اید زیر آن را بعنوان انقالب سوسیالیستى 
امضا کنید. میگویند کمونیسم و انقالب کمونیستى تخیل است، مقوالتى قدیمى است. اینھا را از بیرون بھ ما میگویند و 
بلند ھم میگویند. باقى چیزھا را باید خودمان بھ خودمان بگوئیم. حزب انقالب کارگران، کارگر در آن کیمیاست. نگاه کھ 
میکنید مى بینید اساسا روشنفکران جامعھ را سازمان داده است. چرا اینطور است؟ حزب انقالب کارگرى است، چرا 
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سازمانده کارگر نیست؟ میگوییم کھ جنبشى است کھ حقایق اساسى راجع بھ جامعھ و جھان موجود را بیان میکند، حقایق 
را بیان میکند. میگوئیم حقایق قابل درک و شفافى را راجع بھ جھان سرمایھ دارى بیان میکنیم کھ بورژوازى در ھزار و 
یک رمز و راز آنرا پیچیده و پنھان کرده است. پس چرا حرفمان در رو ندارد؟ چرا آخوند سر محل داستان خر دجال را 
میتواند بھ کرسى بنشاند من کمونیست این حقایق را نمیتوانم بھ کرسى بنشانم؟ چرا ھزار و یک جور خرافھ بعنوان عقل 
سلیم پذیرفتھ میشود، اما حرفھاى حقیقى من و شما بعنوان عقل سلیم پذیرفتھ نمیشود؟ و بعد بھ پژواک حرفھاى خودمان کھ 
از در و دیوار جامعھ برمیگردد، گوش میدھیم میبینیم کھ چندان حقایق قابل فھمى بنظر نمیایند. فھمیدن اینھا بھ متخصص 
احتیاج دارد، بیشتر از ھر چیزى بھ یک مومن احتیاج دارد. جنبش بیان حقایق چرا بھ این روز درآمده، جنبشى کھ پایھ 
اش روى افشاى حقیقت جامعھ سرمایھ دارى قرار دارد؟ انگار حرف خودش را خودش نمیفھمد!! و چرا نمیتواند بھ کسى 
بقبوالند؟ میگوئیم جنبش انقالب و تحول و دگرگونى اساسى کل جھان موجود ھستیم. جھانى کھ چند میلیارد آدم در آن 
زندگى میکنند و ھمین لحظھ کھ شما اینجا نشستھ اید، صدھا تانکر چند ھزار تنى دارند در دریاھا فقط سوخت گوشھ ھائى 
از آنرا جابجا میکنند. این جھان بھ این عظمت را کھ بھ طریق الکترونیکى چھار گوشھ اش بھم وصل است، و سازمان کار 
میلیاردھا انسان را تعیین کرده است، این جھان را ما میخواھیم از بنیاد دگرگون کنیم! اینطور راجع بھ خودمان میگوئیم 
وگرنھ دور ھم جمع نمیشدیم، آنوقت نگاه میکنید بھ این جنبش تغییر بنیادى جھان، از ایجاد کوچکترین تفاوتى در زندگى 
نسل معاصر خودش عاجز است. کمتر چیزى است کھ مھر ما را بر خودش داشتھ باشد. بشریت دارد بدون ما زندگیش 
را میکند. بدون ما عقل پیدا میکند، بدون ما تصمیم میگیرد و بدون ما سر کار میرود و بدون ما تولید میکند و بدون ما 

عواطف و اعتقاداتش را پیدا میکند.

ما کجاى این واقعیت قرار گرفتھ ایم؟ بھ این سوال باید جواب داشتھ باشیم. میگویند جنبش اکثریت ھستیم، اکثریت عظیم 
توده ھاى کارگر و زحمتکش. من میگویم پس چرا این جنبش در حاشیھ جامعھ النھ کرده است؟ جنبش اکثریت عظیم توده 
ھاى مردم چرا در این جامعھ بھ حاشیھ رانده شده است؟ پس آن بقیھ دارند چکار میکنند؟ میگوئیم جنبشى براى ایجاد 
انقالبى شگرف در نیروھاى مولده بشر ھستیم. اگر چنین است، چرا این جنبش حتى از اخذ تکنولوژى معاصر خودش 
عاجز مانده است؟ آنچھ کھ امروزه بھ آن سوسیالیسم میگویند از تکنیک ھراس دارد. میگوئیم جنبشى ھستیم براى تغییر 
ھمھ جانبھ جھان، تغییرى جھانى، فراگیر، یونیورسال. اما بھ احزاب این جنبش کھ نگاه میکنید، بھ فعالینش کھ نگاه میکنید، 
میبینید مشغول بعضى از محدودترین، بستھ ترین و موضعى ترین امور بشر ھستند. یکجا، دو نسل از کمونیستھاى یک 
کشور عمرشان را گذاشتھ اند تا ملتى مستقل شود، و اساسا و فقط بھ ھمین پرداختند. بر سر این نوع مسائل وحدت کردند 
و انشعاب کردند. تشکیل شدند و منحل شدند. دقایق کوچکى از روند تغییر جامعھ بشرى - کھ صد البتھ فى نفسھ و براى 
انسانھایى معینى کھ از آن تاثیر میگیرند بسیار مھم اند - سرنوشت این تاریخسازھاى عظیم را پس و پیش میکند. مدتھا 
زندگى فالن حزب سیاسى صرف این میشود کھ دولتى در فالن کشور چند میلیونى بسر کار بیاید کھ حاضر باشد دست 
امپریالیسم را از منابع طبیعى آن کشور کوتاه بکند. یا حکومت فالن کشور از حزب راست محافظھ کار بھ چپ مرکز 
منتقل شود. آیا این جنبشى است براى تغییر جھان؟ راستش مدتھاست کسى حتى دیگر راجع بھ آن تغییر جھان ھم حرف 
نمیزند. یک کمونیست، اینروزھا معموال آدم خوشقلب و دموکراتى است کھ میگوید بابا مردم را اذیت نکنید. بھ ضعفا زور 

نگوئید. آن انقالبیون پرشورى کھ میخواستند دنیا را از قاعده اش بر زمین بگذارند دیگر رفتھ اند.

کمونیسم قرار بوده است جنبشى براى یک تعرض اساسى بھ جامعھ موجود باشد. نقدى بنیادى و تعرضى عظیم بھ سرمایھ 
دارى. کھ قرار است براى ھمیشھ بشریت را از شر آن خالص کند . جنبش تعرضى یک طبقھ نوین - این ظاھرا آن چیزى 
است کھ ما بخودمان میگوئیم - پس چرا این کمونیسم در موضع دفاعى است؟ چرا مدتھاست کمونیسم واقعا موجود دارد 
سعى میکند بدھیھاى خود را کاھش بدھد؟ بھ او میگویند دمکرات نیستى، دارد سعى میکند کھ نشان بدھد ھست. بھ او 
میگویند وطن پرست نیستى، دارد سعى میکند نشان بدھد ھست. بھ او میگویند تو میخواھى در جامعھ نھاد مذھب را از 
بین ببرى، دارد سعى میکند نشان بدھد چنین قصدى ندارد. بھ او میگویند انسان را دوست ندارى، دارد سعى میکند نشان 

بدھد دوست دارد. این تعرض است یا کیسھ بکس جھان سرمایھ دارى بودن؟

میگوید من آنتى تز جھان سرمایھ دارى ھستم، میگوید سرمایھ دارى خود ذاتا مرا بازتولید میکند. این جنبش را بازتولید 
میکند. سرمایھ ھرجا میرود، معادل خودش من را بوجود میآورد. پس چرا درست در مقطعى کھ سرمایھ دارى ھمھ 
منافذ این کره را پر کرده، و ھیچوقت مناسبات تولید سرمایھ دارى اینقدر اشاعھ یافتھ و گسترش یافتھ نبوده است، چرا 
این جنبش در بحران است؟ مگر قرار نبود این سرمایھ دارى عظیم، سوسیالیسمى بھ ھمان عظمت را در برابر خودش 
بھ میدان فرا بخواند! اینھا تناقض است. این تناقضھا جواب میخواھد. این جواب را از شما میخواھد. این جوابھا را باید 
داشت. نمیشود صبر کرد. نمیشود سر را گذاشت بغل کسى و گفت انشاهللا پاسخ میدھد. یا در مسیر ظفرنمون مبارزه این 
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مسائل حل میشود. این سواالت شانتاژ کسى نیست. اینھا تناقضھاى جھان واقعى بیرون ماست در رابطھ با کمونیسم واقعا 
موجود. اگر پاسخ نداریم، راستش حداقل باید این ظرفیت را داشتھ باشیم کھ اگر جوابى کھ کسى میدھد غلط است بلند شویم 

و بگوئیم کھ این جواب غلط است، مسالھ سر جاى خودش مانده است. باید دنبال جوابش را بگیرید.

و این من را بھ یک تناقض دیگر میرساند. آخرین تناقضى کھ بھ آن اشاره میکنم، و آن طیف کمونیستھائى ھستند کھ نھ 
این سوال را دارند و نھ دنبال جوابش میگردند. کمونیسم یک حرفھ شده است. یک روش زندگى شده است. یک سیستم 
کسب نیک نامى شده است. ارتش ذخیره روشنفکران است. جنبشى است کھ روشنفکران افراطى جامعھ را در خودش 
نگاه میدارد، سازمان میدھد تا وقتى کھ سنشان آنقدر باال برود و درد معاش آنقدر معتدلشان کند کھ بتوانند در تولید یک 

جائى پیدا بکنند.

بھرحال شروع مسالھ اینجاست. حرف من اینست کھ بحث کمونیسم کارگرى پاسخ این تناقضات را دارد. یا سرنخ ھاى 
مھمى بھ این پاسخ را دارد. بحث کمونیسم کارگرى جواب این مسائل است. جواب مادى اش است، جواب نظرى اش 
است، جواب تحلیلى اش است، جواب سیاسى اش است، جواب پراتیکى اش است. و بھ ھمین دلیل است کھ میگویم این 

بحث بنظر من از این جلسھ بسیار فراتر میرود.

برگردم بھ مسیرى کھ طى شد. ما با ھمین انتظارات پا بھ میدان فعالیت گذاشتیم. با ھمانقدر تئورى کھ میفھمیدیم، با ھر 
تبیینى کھ از خودمان داشتیم. اما بھرحال انسانھاى پرشورى بودیم با اھدافى بسیار بلند پروازانھ. ما جنبش چپ آن زمان را 
تغییر داریم، متحول کردیم. و خود ماحصل تغییرش ھستیم. حزب کمونیست تشکیل شد. جنبش چپ خلقى تمام شد و حزب 
شروع شد. حزب کمونیست ایران، جنبش چپ ایران را بھ فازى رساند کھ رادیکالیسم چپ بھ این حزب محدود شد. این 
حزب بھ بستر اصلى رادیکالیسم چپ ایران تبدیل شد. ولى این واقعھ جلوى تکامل بعدى آن رادیکالیسم را نگرفت. بلکھ 
مکان و ظرف ادامھ این تکامل سیاسى و نظرى را تغییر داد. خود حزب ناشى از روند رادیکالیسم چپ ایران و تکامل 
آن رادیکالیسم بود، اما وقتى این حزب آمد و تاریخ چپ را بھ تاریخ درونى خودش تبدیل کرد، وقتى حزب آن ظرفى شد 
کھ کمابیش تمام این رادیکالیسم را در خود جذب کرد و سازمان داد، تکامل و تحول بعدى این چپ رادیکال نیز دیگر از 
آن پس اساسا در درون این حزب اتفاق میافتد. تشکیل حزب کمونیست ایران روند رادیکالیزه شدن چپ ایران را بھ نقطھ 
انتھا نرساند، متوقف نکرد، بلکھ خود حزب کمونیست ایران را بھ صحنھ ادامھ این روند تبدیل کرد. این یک تفاوت مھم 
ایجاد کرد. قبال در دوران جدل و تقابل گروھھاى متعدد چپ یک فضاى قطبى ایجاد شده بود و این رادیکالیزاسیون از 
طریق تقابل میان جریانات مستقل پیش میرفت. در آن دوره ھر گروه و جمع از گوشھ خودش دفاع میکرد. اما وقتى حزب 
درست شد، منفعتى ماوراى ھمھ افراد بوجود آمده کھ گویا باید بھ ھر قیمت آن را نگاه دارند و این یک مانع تصنعى جلو 
آن سیر تکامل میگذارد کھ قبال در غیاب یک حزب واحد براحتى در مبارزه بین تشکلھا و گرایشھا پیش میرفت. ادامھ نقد 
رادیکال بھ خطوط و گرایشات دیگر چپ، اکنون بھ شکل نقد بر گوشھ ھا و ابعاد و گرایشاتى از خود حزب کمونیست 

ایران بروز میکرد.

منظورم اینست کھ کمونیسم کارگرى بنظر من ادامھ تاریخ معینى ھم ھست. در این بعد محدودى کھ در اینجا از آن صحبت 
میکنیم، القل ادامھ تاریخ تحول کمونیسم در ایران است. این تحول در چھارچوب حزب کمونیست ایران و علیرغم تشکیل 
حزب کھ ھدف ما در دوره قبل از آن بود ھمچنان ادامھ پیدا کرد. و این امرى بسیار طبیعى و قابل انتظار است. زیرا 
اگر کسى فکر میکند دیدگاھھا و پراتیکى کھ در چھارچوب مباحثات مارکسیم انقالبى تا سال ٦۲ بھ آن دست یافتیم، تمام 
آنچیزى است کھ براى فایق آمدن بھ موانع یک انقالب کمونیستى و تناقضات کمونیسم تاکتونى الزم و کافى بوده است، 

تصور خیلى ساده و محدودى از معضالت کمونیسم امروز و وظایفى کھ جلوى ماست دارد.

تناقضاتى کھ قبال شمردم، حاصل تاریخ واقعى اند. یعنى محصول خطاھا و خبطھا و حوادث و اتفاقات نیستند. یک تاریخ 
واقعى بر متن مبارزه طبقات اجتماعى، با روندھا و تحوالت اقتصادى و سیاسى کھ در مقیاس جھانى این وضعیت را 
بوجود آورده اند. ولى درعین حال این تناقضات، و سستى ھا و ناتوانى ھاى کمونیسم امروز، روند بعدى ھمین تاریخ 
را تعیین میکنند. بنابراین شما، من، ھمھ مان بعنوان کمونیستھاى این دوره، انتخاب زیادى نداریم. یا باید قربانیان ناآگاه 
و خام این تناقضات باشیم، یا باید دست بکار تغییرش بشویم. کمونیسم کارگرى پاسخى است کھ میخواھیم بھ این بدھیم. 
پاسخى است کھ من بھ آن رسیده ام. این نقطھ شروع بحث کمونیسم کارگرى است. کمونیسم کارگرى بھ یک خالء واقعى 
در جنبش اجتماعى کمونیسم جواب میدھد کھ کامال عیان و غیر قابل انکار است. خالئى کھ نمیشود کسى سرش را زیر 
برف بکند و آن را نبیند. این خالء واقعى وجود دارد و بمجرد اینکھ شما بخواھید بھ مثابھ یک کمونیست فعالیت کنید و 
بھ میدان بیائید، فورا با آن مواجھ میشوید و میفھمید کھ باید پاسخى پیدا کنید. کمونیسم کارگرى یک پاسخ است، یکى از 
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پاسخھاى ممکن است. وحى منزل نیست.، یک پاسخ و یک تبیین و یک افق است و طبعا میتواند با ھزار و یک پاسخ 
دیگر مقابل قرار بگیرد. این شمائید کھ باید قضاوت کنید و تصمیم بگیرید آیا از نظر شما ھم این مبحث گامى براى رفع 
آن تناقضات تاریخى کمونیسم ھست یا خیر. این پاسخ خاص میتواند از نظر کسى کافى یا راھگشا باشد یا نباشد، اما اصل 
مسالھ اینست کھ فقط میتوان تبیین را در برابر تبیین و پاسخ را در برابر پاسخ قرار داد. بى نظرى، بى پاسخى، معنایى 

جز تسلیم بھ ناتوانى امروز کمونیسم عمال موجود از دخالت فعال در جامعھ و تاریخ ندارد.

پس اولین نکتھ اى کھ در بررسى کمونیسم امروز جلب توجھ میکند شکاف میان کمونیسم عمال موجود، در تمام سطوح، 
با آن کمونیسمى است کھ مورد نظر مارکس بود. کمونیسمى کھ ما جلوى خود میبنیم، نظرات و پراتیکى کھ تحت عنوان 
کمونیسم بیان میشود، در تقابل با تجسمى کھ مارکس و مارکسیسم از آن کمونیسم میدھد. از یک طرف واقعیت اجتماعى و 
نظرى و عملى کمونیسم واقعا موجود امروز و از طرف دیگر مارکسیسمى کھ ما میشناسیم. اینھا ابدا یکى نیستند. شکاف 
و حتى تناقض میان اینھا براى ما عیان و انکار ناپذیر است. از این مشاھده ھر آدم عاقلى بھ یکى از نتایج زیر میرسد: یا 
باید نشست و در تئورى تجدید نظر کرد، یعنى معتقد شد کھ خود مارکسیسم با واقعیت سازگار نبوده، خوانائى نداشتھ، باید 
در آن دست برد، در آن تجدید نظر کرد، آن را با روندھاى دیگر فکرى تلفیق کرد، آن را با اوضاع تاریخى موجود تطبیق 
داد، از آن دست کشید و غیره. این یک نتیجھ گیرى محتمل و مقدور از این مشاھده است. یک استنتاج دیگر ھم میتواند 
این باشد کھ تئورى مارکسیسم عیبى ندارد، تحلیل ھا و اھداف و آرمانھا عیبى ندارد. اما اینھا در عمل تحریف شده اند، 
در عمل پیاده نشده اند، مارکسیسم بعنوان یک تئورى انقالب کارگرى سر جاى خودش محکم ایستاده است، نکتھ اینست 
کھ باید بھ این نظرات واقعا عمل کرد. آن رگھ اول در فرھنگ لغات ما رویزیونیستھا و بورژواھا ھستند، ھمھ ما از آنھا 
حرف میزنیم. رگھ دوم ما و خیلى دیگر از جریانات چپ ھستیم. کھ میگوئیم مارکسیسم درست است، اما آن کمونیسمى 

کھ تحت این نام براه افتاده را قبول نداریم و بھ ھمین دلیل ھم احزاب متفاوتى میسازیم.

نماینده  اش،  غیره  و  المللى  بین  قطبھاى  با  میشود  نامیده  کمونیستى  جنبش  آنچھ  و رسمى  اصلى  بستر  اینکھ  بھ  اعتقاد 
مارکسیسم واقعى نیست، جریانى انقالبى نیست، کمونیسم واقعى نیست، خود سرچشمھ پیدایش احزاب زیادى بوده است. 
کھ  کارى  «این  کھ  است  بوده  ھمین  نقطھ شروعشان ھمیشھ  کھ  اند  گرفتھ  مختلفى شکل  و سنتھاى چپ  متعدد  احزاب 
حزب قبلى میکند، یا این واقعیتى کھ در فالن کشور تحت نام سوسیالیسم وجود دارد سوسیالیسمى نیست کھ ما میگوئیم. 
سوسیالیسم این نیست، مارکس اینرا نگفتھ، این تئورى انقالبى نیست، این تبیین انقالبى وضعیت نیست، این سیاست انقالبى 
و طبقاتى نیست. این عدول از مارکسیسم است». و این، یعنى اعتراض و نقد بھ عدول جریانات دیگر از مارکسیسم، یک 
مشخصھ تعریف کننده احزاب سنت «ضد رویزیونیستى» است. البتھ این نقد و این ادعاھا را ھمیشھ نباید در صورت 
ظاھر آن پذیرفت. چرا کھ پشت خیلى از این داعیھ ھا کھ «مارکسیسم این نیست، مارکسیسم لنینیسم واقعى این نیست»، 
منفعتھایى خیلى زمینى خوابیده است. دعواھاى مرزى چین و شوروى و تالش چین براى ظھور در مقیاس جھانى بعنوان 
یک قطب سیاسى و اقتصادى با اقمار و مناطق نفوذ خودش. باعث میشود اعالم کند کھ قطب شوروى نماینده «مارکسیسم 
واقعى نیست». یا کمکھاى مالى چین بھ آلبانى قطع میشود و آلبانى ھم تصمیم میگیرد اعالم کند کھ چین نماینده سوسیالیسم 
نیست. بھر حال دالئل زمینى پشت اینھا ھست. ولى بھرحال مستقل از این منافع زمینى، جدال با «رویزیونیسم» و سنت 

ضد رویزیونیستى یک جزء ھمیشگى کل تجربھ و تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم تاکنونى بوده است.

بر متن  ایران رسما  ایم و حزب کمونیست  میبرده  بکار  براى توصیف خود  ما  انقالبى، عنوانى کھ  جریان مارکسیسم 
مبانى فکرى و عملى آن تشکیل شد، نیز یک حرکت «ضد رویزیونیستى» بود. بھ این اعتبار کھ خود را بعنوان نماینده 
مارکسیسم واقعى در برابر قطب ھاى کاذب کمونیسم تعریف میکرد و دیدگاھھاى چپ رادیکال موجود را با مارکسیسم 
ناسازگار میدید. کمونیسم کارگرى، یعنى عنوانى کھ من امروز براى جریانى کھ اینجا دارم مشخصاتش را بیان میکنم 
بکار میبرم، نیز در کلیات با یک ھمچون مشاھده اى موافق است. ما ھم دقیقا مدعى ھستیم کھ بخش اعظم جنبش مدعى 
کمونیسم، با مارکسیسم بیگانھ است. اما راه کمونیسم کارگرى از اینجا بھ بعد از ھر نوع جنبش ضد رویزیونیستى، از 
جملھ مارکسیسم انقالبى، جدا میشود. بھ این معنى کھ سنت ضد رویزیونیستى نھایتا بر تبیینى از سرنوشت مارکسیسم 
بعنوان یک اندیشھ و تئورى بنا شده است. این سنت از نظر متد تجدید نظر در مارکسیسم را اساس انحرافات و معضالت 
تلقى میکند. تحوالت تئوریک و عدول از اصول تئوریک و انحراف در آنھا را سرمنشاء انحراف پراتیکى میداند. عاقبت 
نامطلوب کشورھاى مدعى سوسیالیسم و احزاب مدعى کمونیسم در جھان را بھ این نسبت میدھد کھ مارکسیسم بعنوان یک 
تئورى و یک نگرش تحریف و نقض شده است. این دیدگاه نھایتا مشکل را در رویزیونیسم، بعنوان یک تجدید نظر طلبى 

در تئورى و سیاست، جستجو میکند. من این متد را نمیپذیرم. براى ما بحث کامال برعکس این است.

”مارکسیسم انقالبى» نیز بعنوان جریانى ضد رویزیونیستى نھایتا از دریچھ اى ایدئولوژیک بھ اجتماع نگاه میکند. تبیین 
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اجتماعى و مشاھده اجتماعى در این تفکر بر مشاھده ایدئولوژیکى بنا میشود. مشاھده ایدئولوژیکى بر مشاھده اجتماعى 
مقدم میشود. ما برعکس، مشاھده ایدئولوژیکى مان را از یک مشاھده اجتماعى استنتاج میکنیم. بنظر من تفاوت اصلى 
میان دیدگاه کمونیسم کارگرى با دیدگاه موسوم مارکسیسم انقالبى اینجاست. از نظر من، آن تناقضاتى کھ در مورد اوضاع 
کمونیسم تاکنونى و وضعیت جنبش سوسیالیستى شمردم، ناشى از این نیست کھ گوشھ اى از تئورى نقض شده یا تجدید 
نظرى در تئورى بوجود آمده، بلکھ خود این سوسیالیسم است کھ بعنوان یک پدیده اجتماعى، کاربست طبقاتى متفاوتى 
پیدا کرده است. وقتى از موضع جنبش اجتماعى سوسیالیستى نگاه میکنیم، میگوئیم کمونیسم عمال موجود جنبش اجتماعى 
سوسیالیستى نیست. جنبش طبقات دیگرى است و احکام تئوریکى مارکسیسم دارد توسط طبقات دیگرى تفسیر میشود و 
کاربست پیدا میکند. جنبش اجتماعى سوسیالیستى این نیست، جنبش طبقاتى سوسیالیستى آنجا نیست. اینجاست. و دقیقا 
منتقل شدن مارکسیسم و تئورى انقالب سوسیالیستى از این جنبش اجتماعى و طبقاتى براى سوسیالیسم (یعنى کمونیسم 
کارگرى) و افتادنش بدست جنبشھاى اجتماعى طبقات دیگر است کھ باعث میشود بناگزیر در خود آن تئوریھا ھم تجدید 

نظر بعمل بیاید. بھ این دلیل کھ این تئورى مطابق آن نیاز اجتماعى و طبقاتى ساختھ نشده است.

بحث من اینست کھ بدوا کاربست اجتماعى مارکسیسم عوض شده است، از اینرو الجرم در آن عدول و تحریف بوجود 
آمده است. نھ اینکھ ابتدا عدولى از نظریات مارکسیستى بوجود آمده باشد و بدنبال آن کاربست اجتماعیش بھ چیز دیگرى 
تبدیل شده باشد. این روند برعکس است. این موقعیت نابسامان جنبش سوسیالیستى طبقھ است کھ اجازه داده تئورى انقالب 
سوسیالیستى توسط بورژوازى بھ آن شکل مورد استفاده قرار بگیرد و چیز دیگرى تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم بوجود 
بیاید. بنابراین ما قطبھاى موسوم بھ کمونیسم را بدوا بعنوان جنبش ھاى اجتماعى خاص رد میکنیم و نھ صرفا اندیشھ شان 
را. ما رویزیونیسم را جنبش اجتماعى طبقات دیگرى میدانیم. ما میگوئیم این جنبش، یعنى این چیزى کھ بھ آن کمونیسم 
تاکنونى میگوئیم، این یک جنبش اجتماعى براى سوسیالیسم نیست. جنبش اجتماعى براى سوسیالیسم درست بموازات این 
و ھمزمان با این پدیده در ھمھ دوره ھا با تمام عینیت خودش جریان داشتھ و جریان دارد. ما داریم از زاویھ این جنبش 
طبقاتى و اجتماعى متفاوت بھ این قطبھا و ترندھاى موسوم بھ کمونیسم نگاه میکنیم و نھ صرفا از زاویھ یک تئورى 
و یک ایدئولوژى. آیا معنى این حرف بیتفاوتى نسبت بھ تئورى مارکسیستى و قائل شدن اولویت کمتر براى آن است؟ 
کامال برعکس. اتفاقا یک نکتھ مھمى کھ در بحث امروز میخواھم روشن بکنم این است کھ آن جنبش ضد رویزیونیستى 
و مارکسیسم انقالبى خود ما کھ الاقل در صحت تعبیرش از تئورى مارکس تردید ندارم، مدافع بسیار ضعیف و نحیفى 
براى مارکسیسم است. چون اگر کسى میخواھد نشان بدھد کھ مارکسیسم چیز دیگرى است، اگر کسى میخواھد حقانیت 
مارکسیسم را بعنوان یک تئورى انقالبى ثابت کند، درست ھمان کارى را باید بکند کھ مارکس میکرد، یعنى مالک صحت 
و حقیقت تئورى را نھایتا در پراتیک آن جستجو کند. و اگر قبول کنیم کھ مارکسیسم تئورى پراتیک اجتماعى طبقاتى 
خاصى است، تنھا آن جنبشى میتواند تھایتا صحت تئورى انقالبى مارکس را اثبات کند کھ این مارکسیسم را پراتیک کند. 
اگر کمونیسم مارکس بنا بھ تعریف خود مارکس کمونیسم پرولتاریایى یا کارگرى است، آنگاه انگشت گذاشتن بر تعلق 
ترندھاى کمونیستى تاکنونى بھ جنبشھاى اجتماعى طبقات دیگر، قوى ترین نقد مارکسیستى اى است کھ میتوان بر این 
کمونیسم تاکنونى گذاشت. بنابراین این جنبش اجتماعى ماست کھ میتواند صحت مارکسیسم را ھم ثابت بکند. و نشان بدھد 
کھ این تئورى انقالب کارگرى است. بعبارت دیگر ما از بازپس گیرى تئورى مارکسیسم از دست بورژوازى حرف 
میزنیم. ما باید کاربست اجتماعى مارکسیسم را عوض کنیم و براى اینکھ کاربست اجتماعى مارکسیسم عوض بشود، باید 
امر اجتماعى مقدم بر مارکسیسم وجود داشتھ باشد. خود مارکسیسم ھم دقیقا در چنان شرایطى بوجود آمد. امر اجتماعى 
اى کھ مارکسیسم بخاطر آن بعنوان یک یک تئورى و نقد طرح شده است، مقدم بر مارکسیسم وجود داشتھ است و دارد و 
یک عینیت خارج از مارکسیسم است. ادعا و اختراع مارکسیسم نیست. بنابراین ما از موضع آن امر اجتماعى نسبت بھ 

مارکسیسم حرف میزنیم و میگوئیم باید این را بھ تئورى انقالب خودمان تبدیل کنیم.

بحث ما بر سر رویزیونیسم یک بحث اسکوالستیک نیست. میگوئیم رویزیونیسم براى ما یک مکتب نیست. یک مذھب 
دیگر نیست کھ با مذھب ما در تناقض قرار گرفتھ باشد، یک جنبش طبقاتى دیگر است کھ جوابش را فقط میتوانیم با جنبش 

طبقاتى خودمان بدھیم.

بھ این ترتیب ادعاى من اینست کھ کمونیسم کارگرى تنھا مارکسیسم واقعى عصر ماست. ادعاى من اینست کھ حتى آن 
چیزى کھ بعنوان جنبش ضد رویزیونیستى مارکسیسم انقالبى از آن حرف میزنیم، اجتماعا ھنوز در قطب طبقاتى دیگرى 
قرار گرفتھ است. راجع بھ عقایدش صحبت نمیکنم، کھ ھمانطور کھ گفتم در مارکسیستى بودنش تردید ندارم. تاکیدم بر 
کلمھ «اجتماعا» است. وقتى با محک موقعیت یک حرکت سیاسى و نظرى، حرکت حزبى، حرف میزنیم، «مارکسیسم 
انقالبى» خود ما در دوران انقالب ٥۷ و امروز، اجتماعا تشکلى است در کانون دیگرى در اجتماع در مقایسھ با آن 
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سوسیالیسم کارگرى اى کھ من از آن حرف میزنم. بنابراین شکاف بین کمونیسم کارگرى و جریان «مارکسیسم انقالبى» 
بھ آن معنى کھ ما راجع بھ احزاب ضد رویزیونیستى حرف میزنیم، شکاف عمیقى است. شکاف اجتماعى عمیقى است.

از لـحاظ نظرى جریان مارکسیسم انقالبى ما بنظر من حالت خاصى از کمونیسم کارگرى بوده است، کمونیسم کارگرى 
است در یکى از ظرفیتھایش. در لحظھ معینى از حیات خودش. کمونیسم کارگرى در آن بعدى از حیات خودش کھ بھ 
جنگ تحریفات تئوریک میرود در موقعیت یک مارکسیسم انقالبى ظاھر میشود. در این شکى نیست. اما بھ این اعتبار 
مارکسیسم انقالبى فقط یک حالت خاص و یک عکس دو بعدى از یک واقعیت چند وجھى است. اگر بھ کمونیسم کارگرى 
از یکى از وجوھش نگاه کنیم، در قامت یک جریان مارکسیست انقالبى نمودار میشود. بھ این اعتبار تاریخ مارکسیسم 
انقالبى و تاریخ مبارزه ضد رویزیونیستى میتواند بخشى و بعدى از تاریخ کمونیسم کارگرى باشد، اما کمونیسم کارگرى 
بعنوان یک جنبش اجتماعى و یک حرکت سیاسى و حزبى در جامعھ نمیتواند در این شکل محدود و خالصھ شود. کمونیسم 
کارگرى بموازات ھمان مارکسیسم انقالبى ھم وجود داشتھ است، بحثى کھ من اینجا میخواھم ارائھ کنم دقیقا ھمین است 
پیشروى مارکسیسم انقالبى در ایران پس از انقالب ٥۷ دقیقا بر مبناى وجود یک جنبش وسیعتر کمونیسم کارگرى در 

جامعھ صورت گرفتھ و ممکن شده است.

بھرحال، جنبش ضد رویزیونیستى میخواھد از مارکسیسم بعنوان یک ایدئولوژى و یک مذھب دفاع بکند، حقانیت آن را 
بگوید. اما براى کمونیسم کارگرى، مارکسیسم تئورى یک انقالب در حال جریان و یک فعالیت در حال جریان است و 
بھ این عنوان ھم از آن دفاع میکند. بعدا در مقدمات بحثم راجع بھ مبانى عقیدتى کمونیسم کارگرى برمیگردم در رابطھ 

با مارکسیسم حرف میزنم.

این نگاه بھ رویزیونیسم و بھ جایگاه تئورى مارکسیسم بنظر من یک وارونگى سنتى را اصالح میکند و مسالھ از قاعده 
اش بر زمین میگذارد. این فقط بحثى بر سر متدولوژى و روش نیست. بلکھ بھ استنتاجھاى عملى بسیار متفاوتى نسبت 
بھ آنچھ کھ توسط ھمین حزب ما (حزب کمونیست ایران)، بعنوان پیشروترین جریان کمونیستى و انقالبى ترین تشکل 

مارکسیستى موجود انجام میشود، منجر میشود.

من اینجا در بحث کمونیسم کارگرى تبیین دیگرى از مبارزه طبقاتى را طرح میکنم. این تبیین بخشا ھم اکنون در نشریات 
و ادبیات حزب کمونیست ایران منعکس شده این شامل نگرش دیگرى بھ تئورى است. کمونیسم کارگرى نگرش دیگرى 
تاریخ  بھ  فعالیتش دارد. نگرش دیگرى  بافت اش، ساخت اش و روش  بھ کارآکتر اجتماعى اش، وظایفش،  بھ حزب، 
جنبش کمونیستى و بھ تاریخ جنبش چپ و بطور کلى و تاریخ جنبش کارگرى. مفھوم متفاوتى از انقالب کمونیستى و از 
سوسیالیسم بعنوان یک سیستم دارد. اولویتھاى عملى متفاوتى در جلوى احزاب کمونیستى قرار میدھد. افق و دورنما و 
آینده متفاوتى را در تمایز با آنچھ کھ این پراتیکھا و احزاب واقعا موجود لفظا و یا عمال دارند ترسیم میکنند، در جلوى 
کمونیسم معاصر ما قرار میدھد. و باالخره احساس مبرمیت و تعجیل و شادابى اى کھ این بحث نمایندگى میکند، در تمایز 

با فرومردگى و پالسیدگى اى کھ چپ امروز بھ آن مبتالست، قرار دارد.

خالصھ این بخش صحبتم این است: کمونیسم کارگرى پاسخى بھ سواالتى است کھ بطور واقعى ھر کمونیستى قاعدتا 
باید داشتھ باشد و باید جوابش را ھم داشتھ باشد. من طرفدار یک جنبش سوال داشتن نیستم، طرفدار جنبش جواب دادن 
ھستم و فکر میکنم این جوابش است. کمونیسم کارگرى پاسخ ھمھ جانبھ اى بھ این مسالھ است در ابعاد سیاسى، نظرى 
و پراتیکى. اصالحیھ تئوریکى بر چیزى نیست. یک جھت گیرى نیست. بلکھ یک تبیین متمایز و یک خط مشى متمایز 
است. کمونیسم کارگرى در تداوم تکامل جامعھ واقعا موجودى کھ حزب ما براى مثال از آن بیرون آمده، و بنظر من در 
تکامل مبارزه طبقاتى در جھان معاصر پیدا میشود و ایجاد میشود و بطور مشخص در ایران، امتداد تحوالت چپ انقالبى 
و جنبش کارگرى در ایران است. حاصل آن پروسھ است. وقتش فرا رسیده است و طرح شدنش ناگزیر است. یکى از 
حلقھ ھاى تکاملى اى کھ ما از آن عبور میکنیم. درست مثل تشکیل حزب، کوبیدن پوپولیسم و غیره. کمونیسم کارگرى پلھ 
دیگرى است در ھمان مسیر. و باالخره کمونیسم کارگرى فراخوان معینى است بھ کمونیستھا براى آرایش معینى، براى 

نگرش معینى و براى فعالیت معینى.

در بخش دوم صحبتھایم اثباتا کمونیسم کارگرى را توضیح میدھم. یعنى بعنوان یک واقعیت اجتماعى، بعنوان یک تئورى 
سیاسى، بعنوان مجموعھ اى از نگرشھا، مجموعھ اى از ارزیابیھا، بعنوان یک نیروى معین و غیره از آن حرف میزنم.

کمونیسم کارگرى چیست؟

در بخش اول صحبتم سعى کردم توضیح بدھم کھ کمونیسم کارگرى در چھ شرایط مشخصى دارد مطرح میشود، چرا 
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و بھ چھ عنوانى خود را مطرح میکند. منتھى اینجا میخواھم اثباتا راجع بھ آن حرف بزنم. و بھ این سوال جواب بدھم 
کھ کمونیسم کارگرى چیست؟ این یک عبارت است کھ در سطوح مختلفى معنى پیدا میکند. بنظر من این عبارت بھ یک 

مجموعھ اى از مسائل و پدیده ھا مربوط میشود وآنھا را در خودش فشرده میکند.

واقعیت  یک  بورژوائى  لیبرالیسم  ھمانطوریکھ  درست  است.  اجتماعى  واقعیت  یک  کارگرى  کمونیسم  اول  درجھ  در 
اجتماعى است. یعنى ھمانطور کھ لیبرالیسم بورژوائى یک حرکت فى الحال موجود در جامعھ است، کمونیسم کارگرى 
ھم یک حرکت عینى و فى الحال موجود در جامعھ است. ھمانطور کھ دمکراسى بورژوائى یک حرکت اجتماعى عینى 
است. یا براى مثال انساندوستى بورژوائى یا لیبرالیسم بورژوائى حرکات اجتماعى عینى ھستند و ما میتوانیم بھ فعالینشان 
و بھ اشکال مختلف وجودى شان در ھر کشور اشاره بکنیم، کمونیسم کارگرى ھم یک چنین پدیده اى است. اجتماعى است، 
عینى است، بیرون از احزاب و سازمانھا، ولو بعضا در ارتباط با آنھا وجود دارد. بنابراین یک معنى کمونیسم کارگرى، 
جنبش کمونیستى کارگرى است یا حرکت اجتماعى کمونیستى کارگرى است. آن کشمکشى در جامعھ است کھ میشود اسم 
کمونیسم کارگرى را بر آن گذاشت. این کمونیسم کارگرى، بعنوان یک پدیده عینى، یک پدیده و واقعیت تاریخى است، 
دائما در جریان بوده است، مادى است و تاریخ خودش را دارد، لحظات تاریخى خودش را دارد و رویدادھاى خودش را 

دارد، شخصیتھاى خودش را دارد.

کمونیسم کارگرى بعالوه یک سیستم فکرى است. یک سیستم فکرى جامع و فراگیر (کھ در این سطح ھم بھ آن میپردازم، بھ 
مبانى تئوریک آن و بھ دیدگاھھایش نسبت بھ آن موضوعاتى کھ یک سیستم فکرى اجتماعى فراگیر باید بھ آن بپرازد(.

انتقاد بھ سوسیالیسم عمال موجود و یک بررسى تاریخى از سوسیالیسم معاصر است.  کمونیسم کارگرى ھمچنین یک 
بنابراین یک جنبش و حرکت تئوریک- انتقادى است.

کمونیسم کارگرى ھمچنین مجموعھ اى از یک سلسلھ ارزیابیھاى مشخص از مسائل گرھى سوسیالیسم و مبارزه طبقاتى 
است.

کمونیسم کارگرى رھنمودى است براى عمل، عمل سیاسى. ھمانطور کھ ھر دیدگاه فکرى اجتماعى و سیاسى رھنمودى 
براى یک سلسلھ عمل سیاسى است، کمونیسم کارگرى ھمین میتواند در این ظرفیت تعریف شود.

کمونیسم  دارد.  نظر  کمونیسم  براى  متفاوت  حزبى  آینده  یک  بھ  کھ  است  حزبى  جنبش  یک  بعالوه  کارگرى  کمونیسم 
کارگرى کمپینى است براى ایجاد احزاب کمونیستى بر این مبناى این دیدگاھھا و برنامھ ھا و سیاستھا.

و باالخره کمونیسم کارگرى یک فراخوان مشخص خطاب بھ حزب کمونیست ایران است. فراخوانى براى اتخاذ یک 
نگرش معین و اتخاذ روشھاى فعالیت معین.

بھرحال وقتى من از کمونیسم کارگرى حرف میزنم، مجموعھ اینھا مد نظرم است و نھ یک دیدگاه نظرى صرف و یا سلسلھ 
روشھاى عملى کھ باید اتخاذ بشود و غیره. کمونیسم مجموعھ اى از یک واقعیت اجتماعى، دیدگاه نظرى و غیره است. 
ھمانطور کھ مقولھ کمونیسم را، بدون پسوند کارگرى، ھمینطور مى فھمیم. کمونیسم ھمھ اینھا ھست. کمونیسم کارگرى 
ھم ھمھ این ابعادى کھ گفتم را دارد و من در ادامھ بحثم توضیح خواھم داد کھ خیلى ساده مقولھ کمونیسم کارگرى را دارم 

بجاى مقولھ کمونیسم بکار میبرم. در بحث امروز بھ ھمھ ابعادى کھ در تعریف کمونیسم کارگرى شمردم میپردازم.

کمونیسم کارگرى بعنوان یک واقعیت اجتماعى

کمونیسم کارگرى بعنوان یک واقعیت اجتماعى چیست؟ بنظرمن کمونیسم کارگرى، انعکاس اعتراض کارگر بھ سرمایھ 
دارى است. جامعھ سرمایھ دارى چند صد سال است کھ بوجود آمده، طبقھ کارگر نوینى، پرولتاریا، در دل این جامعھ و 
ھمراه آن بوجود آمده و در کشمکش روزمره با سرمایھ است. این کشمکش دائمى و روزمره جریاناتى را در درون طبقھ 
کارگر بوجود آورده کھ براى وضع موجود آلترناتیو میدھند، جریاناتى را بوجود آورده کھ آرمانھائى فراتر از آن مبارزه 
روزمره را دنبال میکنند، و یکى از این جریانات کمونیسم کارگرى است. کمونیسم کارگران. این حرکت دائمى است و 
وجود دارد. ناشى از ماھیت سرمایھ و سرمایھ دارى است، مشتق از وجود عینى طبقھ کارگر بعنوان یک قشر اجتماعى 
است و یک حرکت را نشان میدھد نھ صرفا یک سلسلھ باورھا، یک کشمکش را نشان میدھد، یک مبارزه را در جامعھ 

نشان میدھد.

بستر پیدایش کمونیسم کارگرى، ھمان سوسیالیسم طبقھ کارگر است کھ بیش از دویست سال قدمت دارد و مارکس در 
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مانیفست کمونیست اصال با اشاره بھ ھمین حرفش را شروع میکند. (و من بعدا بھ این برمیگردم). کمونیسم کارگرى 
این  اى است کھ در درون طبقھ کارگر علیھ سرمایھ شکل میگیرد.  آگاھانھ  آن حرکت  اجتماعى،  بعنوان یک واقعیت 
مبارزه لحظات و دقایق خودش را دارد. خیلى از لحظات این کمونیسم کارگرى با لحظات جنبش کمونیستى یکى بوده 
است. بین الملل اول بطور قطع یکى از دقایق این جنبش و واقعھ اى متعلق بھ این حرکت است. انقالب اکتبر بدون شک 
یکى از دقایق و حرکتھاى این جنبش است. ولى کمونیسم کارگرى فقط بھ اینگونھ واقعیات و تحوالت محدود نمیشود. 
ھمانطور کھ گفتم جریان کمونیسم کارگرى، یک جریان اجتناب ناپذیر و دائمى در قرن بیستم است. من در سنت این 
کمونیسم کارگرى اعتصاب یکسالھ معدنچیان انگلیس را ھم میگذارم. براى کسى کھ از بیرون یاد گرفتھ جنبش ھا را با 
شعارھا و باورھائى کھ از خود بروز میدھند قضاوت کند، ممکن است اعتصاب معدنچیان ھیچ ربطى بھ کمونیسم پیدا 
نکند. ولى جنبش اجتماعى طبقھ کارگر علیھ سرمایھ دارى، اعتصاب معدنچیان انگلیس را بطور قطع در خودش جاى 
میدھد. وقتى کھ معدنچى را بیکارش میکنند و مجبور است ذغال جمع کند، از معدنى کھ خودش روى آن کار کرده است، 
خرده ذغالھایى ھائى کھ اینجا و آنجا ریختھ است، و وقتى پلیس میآید نگذارد، این جملھ را میگوید کھ بنظرمن فقط تکرار 
مانیفست کمونیست است: «من پول این ذغالھا را جد اندر جد با خون خودم و پدرم پرداختھ ام. اینھا مال من است». این 
کمونیسم کارگرى است. این باور باورى نیست کھ مارکسیسم در طبقھ کارگر بوجود آورده باشد، ابداع مارکسیسم باشد 
و یا رویزیونیسم بتواند از طبقھ کارگر پس بگیرد. طبقھ کارگر اعتراض کھ میکند، وقتى کھ رودرروى سرمایھ دار 
قرار میگیرد، در ھر گوشھ دنیا کھ بروید این حرکت در آن وجود دارد و این جملھ و این حکم از آن بیرون کـھ میاید کھ 
اینھا مال ماست، ما تولیدش کرده ایم. و این حرف علیھ مالکیت بورژوائى است. بھ این ترتیب کمونیسم کارگرى دقایق 
خودش را دارد. بعنوان یک حرکت وقفـھ ناپذیر است. اما تاریخ کمونیسم کارگرى فقط تاریخ این اعتراض و مقاومت 
جارى و «خودبخودى» ضد سرمایھ دارى نیست. بلکھ تاریخ نقد سوسیالیستى و کمونیستى جامعھ ھم ھست. در دل این 
جنبش است کھ سوسیالیسم و کمونیسم بمثابھ اندیشھ و نقد و جھان گرى آگاھانھ تبیین میشود. متفکرین سوسیالیست، احزاب 
سوسیالیستى و کمونیستى در دل این تاریخ عروج میکنند. بھ اینھا بعدا میپردازم. منتھى در این سطح بحث میخواھم فقط 
بھ آن مبناى اجتماعى اساسى کمونیسم کارگرى اشاره کرده باشم. خواستم اینرا بگویم کھ آنجا کھ در جنبش طبقھ کارگر 
پیشنھاد  آن  بھ  آلترناتیو  و  میرود،  زیر سوال  بورژوائى  مالکیت  و  استثمار  میرود، مشروعیت  زیر سوال  بورژوازى 
میشود، اعتراض میشود و این اعتراض از زاویھ سوسیالیستى و طبقاتى صورت میگیرد، این مبناى دائمى و وقفھ ناپذیر 

وجود و پیدایش کمونیسم کارگرى بعنوان یک پدیده عینى است.

انتقال پرچم و  کمونیسم کارگرى یک واقعیت عینى است بخاطر عینیت خود مبارزه طبقاتى. یکى از وجوه نامطلوب 
سخنگوئى کمونیسم و سوسیالیسم انقالبى از طبقھ کارگر بدرون طبقات دارا این بوده کھ معنا و مفھوم مبارزه طبقاتى ھم 
مطابق موقعیت بورژوازى و روشنفکر و متفکر بورژوا عوض شده است. من در کنگره سوم حزب ھم بھ این اشاره 
کردم. مبارزه طبقاتى یک مبارزه دائمى است، یک مبارزه وقفھ ناپذیر است. مارکس میگوید کھ ھرجا کھ استثمار ھست 
مقاومت ھم علیھ آن ھست. مارکس میگوید مبارزه طبقاتى موتور تاریخ است. موتور تاریخ آن چیزى است کھ دائما تاریخ 
را بھ جلو میبرد. مبارزه طبقاتى وقفھ ناپذیر است. تاریخ واقعى تاریخ این مبارزه طبقاتى است. این مھمترین موضوع 
تاریخ است. خیلى ھا این را قبول نمیکنند کھ بطور دائمى یک مبارزه طبقاتى در جریان است. میگویند مبارزات ملى 
ھست، مبارزات نژادى ھست، مبارزات سیاسى و فرھنگى ھست و غیره. اما تمام بحث مارکس اینست کھ پشت ھمھ 
اینھا یک کشمکش اساسى طبقات آن دوره جامعھ و آن شیوه تولید وجود دارد. تاریخ چیزى نیست جز قانونمندى تاریخ. 
وقتى یک مارکسیست از تاریخ حرف میزند، دارد از قانونمندى آن و از دینامیسم آن حرف میزند. تاریخ را کھ میخواھید 
توضیح بدھید باید بگوئید چرا جامعھ دارد تغییر میکند، چرا این وقایع دارد رخ میدھد چرا جامعھ از یک شکلى بھ شکل 
دیگر درمیآید. پشت اینھا مبارزه طبقاتى است. براى اینکھ مبارزه طبقاتى را ببینید بنابراین الزم نیست فقط کارگران را 
در میدانھا با شعارھا و پرچمھایشان ببینید. مبارزه طبقاتى را میتوانید در انعکاس آن در بورژوازى ببینید. و این مثال 
را در کنگره ھم زدم: بورژوازى ھمھ جاى دنیا دارد پیشاپیش بھ استقبال وجود یک طبقھ کارگرى کھ مطالبات خودش 
را دارد میرود، پیشاپیش جوابھایش را در مقابل مراحل جدید و حلقھ ھاى جدید مبارزه اقتصادى اى کھ ھنوز سر نگرفتھ 
حاضر میکند. نھرو در یکى از نخستین کنفرانس ھاى کشورھاى غیرمتعھد کھ در آن از استقالل صحبت میکنند، میگوید 
«اینقدر نسنجیده استقالل استقالل نکنید، کشور را میدھند دست خودتان بعد شما میروید جواب آن کارگرى را بدھید کھ 
فرداى استقالل، نان میخواھد، خانھ میخواھد بھداشت میخواھد». ما انعکاس مبارزه طبقاتى را در این ھشدار امثال نھـرو 
میبینیم کھ در یک کشور تازه مستقل شده - کھ معلوم نیست چند تا کارخانھ دارد و پرولتاریایش چقدر است - دارد بھ 
بورژوازى نسبت بھ یک عینیتى کھ دیر یا زود با آن روبرو میشود ھشدار میدھد. میگوید اگر کشور دست خودتان بیافتد، 
آنوقت بعنوان یک کار دائمى یک دولت مستقل باید جواب مبارزه طبقاتى را بدھید. او این را میفھمد کھ این جدال یک 
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واقعیت است. کھ باالخره ھرجا کارخانھ ھست و ھرجا کارخانھ بسازند، کارگر میاید و مطالباتش را مطرح میکند.

بر مبناى این مبارزه طبقاتى و این کشمکشى کھ نیروى محرکھ واقعى تحول جامعھ است، عقاید، سیاستھا، احزاب و 
غیره شکل میگیرند و سرنوشتشان تعیین میشود. بر مبناى این کشمکش عینى و مادى است کھ گرایش کمونیستى در 
طبقھ کارگر وجود دارد و کار میکند. اگر این حرف براى دویست سال پیش، دوره ماشین شکنى، کمى افراطى بنظر 
برسد، االن دیگر اینطور نیست. بعد از صد و سى چھل سال کھ کتابھاى مارکس در صدھا ھزار نسخھ در ھر کشورى 
پخش شده، در زمانى کھ ھمھ اسم سوسیالیسم و کمونیسم را شنیده اند، تضمین رسمى میشود داد کھ در ھر کشورى طبقھ 
کارگرى ھست و مطالبھ اى دارد، گرایش کمونیستى در درون طبقھ کارگر ھم وجود دارد. یکى ممکن است بگوید ولى 
اینھا کمونیستھاى پرو-روس ھستند، پرو-چین ھستند و غیره. اما علت اینکھ کارگر پرو-روس یا پرو-چین میشود، این 
است کھ کارگر بدوا سوسیالیست است. و اینھا را بعنوان پرچم ھا و قطب ھاى سوسیالیسم قبول میکنند. چین یا شوروى 
آن جھتگیرى را در درون طبقھ کارگر ابداع نمیکند بلکھ سعى میکنند آن را بخود کانالیزه کنند. آن جھتگیرى سوسیالیستى 
بدلیل وجود عینى سوسیالیسم در طى قریب دو قرن و انقالبات و جنبشھاى سوسیالیستى بوجود آمده و قطب ھاى باصطالح 
مکتبى سوسیالیسم در این متن کار میکنند. اما گرایش کمونیستى درون طبقھ روى پاى خودش ایستاده است، پایھ اش 
مبارزه طبقاتى پشت سرش است نھ فراخوان چین یا شوروى. بھرحال میشود تضمین کرد کھ در ھر کشور سرمایھ دارى 
کھ پا بگذارید، یک طبقھ کارگر دارد کھ بھ درجھ اى اعتراض و مقاومت میکند و تحرکى علیھ سرمایھ دار نشان میدھد 
و مطمئن باشید میتوانید گرایشھاى سوسیالیستى در بین این کارگران پیدا بکنید. در آخر قرن بیستم این را ھم من تضمین 
این گرایش  آثار مارکس را میبینید.  نمیبینید  آثار السال را  اگر بروید در آن گرایشھاى سوسیالیستى بگردید  میکنم کھ 
کمونیستى کارگرى واقعیتى عینى است. واقعیتى مادى است بیرون از، و مقدم بر، ھمھ احزاب سیاسى کھ در درون طبقھ 

کارگر فعالیت میکنند.

این سوسیالیسم درون طبقھ، انعکاس تغییر ساختارى جامعھ است. تبدیل جامعھ ماقبل سرمایھ دارى بھ سرمایھ دارى و 
الجرم پیدا شدن آنتى تز سرمایھ دارى در مقابل خودش، پیدایش مبناى تغییر خودش. تمام بحث مارکس در مانیفست اینست 
کھ با پیدایش سرمایھ دارى پرولتاریاى نوینى شکل گرفتھ کھ پایھ مادى و عینى سوسیالیسم است. پرچم سوسیالیسم را در 
دست دارد. سوسیالیسم را میخواھد. نابودى سرمایھ دارى را میخواھد براى نفى آن ارکانى تالش میکند کھ سرمایھ دارى 
بر پایھ اش بنا شده، یعنى مالکیت خصوصى بر وسایل تولید. بھ این ترتیب این سوسیالیسم ھمانقدر واقعى و عینى است 
کھ سرمایھ دارى. این حرکت سوسیالیستى ھمانقدر جدى و عینى است کھ سرمایھ دارى. و بحث من اینست کھ این حرکت 
و این مبارزه طبقاتى اساس تاریخ معاصر است. اگر کسى میخواھد حزبى راه بیاندازد و موفق بشود، باید جاى خود را 
در این مبارزه پیدا کند. اگر یک حزب سیاسى یک جا رشد میکند، از آن روست کھ پاسخگوى مسائلى در این مبارزه 
بوده است. من قبل از کنگره ششم کومھ لھ در کردستان این بحث را کردم (کھ در قطعنامھ ھاى کنگره ھم آمده است) کھ 
علت اینکھ کومھ لھ رشد کرده بیشتر از آنکھ بخاطر درایت ما باشد، بخاطر این است کھ حزب یک طبقھ اى است کھ دارد 
بطور عینى قدرت میگیرد. بطور عینى کنار طبقھ اى ایستاده است کھ دارد قدرت میگیرد. بھ این خاطر رشد میکند. بھ این 
خاطر حزب دمکرات نفوذش را در مقابل ما از دست میدھد. و اگر ما اینرا بشناسیم آنوقت این پروسھ دیگر باید آگاھانھ 
پیش برده شود. یعنى نقطھ قدرت تشکیالتى مثل کومھ لھ را باید در طبقھ کارگر جستجو بکنید و آنجائى کھ این طبقھ مجتمع 
است، متمرکز است و در آن اشکالى کھ او اعتراض میکند. کسى کھ قدرت کومھ لھ را در جاى دیگرى جستجو کند بنظر 
من سوراخ دعا را گم کرده است. یعنى تاریخ معاصر خودش را نشناختھ، دینامیسم تاریخ معاصر خودش را نشناختھ کھ 

بتواند بر این تاریخ تاثیر بگذارد و حزب اش را پیش ببرد.

بھرحال این بحثى است کھ در آخر باید برگردم سراغش. اینجا فقط خواستم یک تصویر عینى ترى داشتھ باشید از این 
حرف کھ کمونیسم کارگرى یک جریان جلوى صحنھ در جامعھ معاصر است. پدیده اى نیست کھ من باید بھ کمک باستان 
شناسان یا محققینى از طریق علمى وجود آنرا ثابت کنم. این پدیده ھر روز دارد مھرش را بھ اینکھ بورژوازى چکار 
میکند، در تولید و سیاست چھ میکند، چھ ایدئولوژى اى را رواج میدھد، چھ اخالقیاتى در خودش تحکیم میکند، چقدر بھ 
مذھب میدان میدھد، چقدر بھ لیبرالیسم میدان میدھد و غیره، میکوبد. ھمھ حرکات و افعال طبقھ بورژوا متاثر از اینست 
کھ روبروى طبقھ اى قرار دارد کھ از سوسیالیسم حرف میزند. این جوھر جامعھ معاصر است. بروید پشت روزنامھ ھاى 
آزاد بورژوازى، ببینید اساسشان چیست؟ آنتى کمونیسم، ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم و مارکس و طبقھ کارگر. بروید 
پشت دانشگاھھایشان را ببینید، ضدیت با سوسیالیسم و کمونیسم و مارکس و طبقھ کارگر. این اساس وجودى نھادھاى 
فرھنگى و روبنائى این جوامع، اساس اشکال حکومتى آنھا است. اساس وجود یا عدم وجود دمکراسى یا دیکتاتورى در 
این کشورھا ھم ھمین است. این تمام قضیھ است. اصل قضیھ است. و گرایش کمونیسم کارگرى در این اصل قضیھ - یعنى 



12

در این رویاروئى طبقھ کارگر با بورژوازى - است کھ مکان تعیین کننده و زنده اى دارد.

و باالخره بھ این نکتھ میرسیم کھ مارکسیسم چیزى جز خودآگاھى این گرایش نبوده است. ببینید انگلس در مقدمھ مانیفست 
کمونیست چھ میگوید. میگوید از ما میپرسند چرا اسم مانیفست کمونیست را برگزیده اید؟ چرا اسم این بیانیھ مانیفست 
محترم  جریان  آن  داشت،  نمایندگانى  بود،  معینى  چیز  یک  آنموقع  در  سوسیالیسم  میگوید  انگلس  نیست؟  سوسیالیست 
بورژوائى بود کھ میخواست جامعھ بورژوائى را اصالح بکند، اوضاع رقت انگیز طبقات فرودست را بھبود ببخشد براى 
اینکھ اتفاقا سرمایھ سرکار بماند. در مقابل اینھا کارگرانند. اینھا یک نوع سوسیالیسمى را آورده بودند (کھ اسم میبرد از 
شخصیتھا و متفکرینش. وایتلینگ در آلمان، کابھ در فرانسھ و غیره) کھ نخراشیده و نتراشیده علیھ مالکیت بورژوائى 
قد علم کرده بودند. ما وقتى حرفھایمان را نگاه کردیم، دیدیم باید عنوان این جنبش را روى آن بگذاریم. این بیانیھ فقط 
میتواند اسمش کمونیست باشد. میگوید اینھا بخودشان میگفتند کمونیست در نتیجھ ما ھم اسم این مجموعھ دیدگاه و تئورى 
و نگرش را کمونیسم گذاشتیم. بعبارت دیگر مارکسیسم اصال خودش را بعنوان خودآگاھى و عالیترین سطح بیان این 
گرایش اجتماعى معرفى میکند. مانیفستى کھ صادر میکند، میگوید مانیفست اینھاست. مانیفست این گرایش اجتماعى فى 

الحال موجود است. حاال دیگر با مارکسیسم این جنبش بھ یک مبناى نظرى محکم دست یافتھ است.

انگلس میگوید در مقطع انتشار مانیفست سوسیالیسم اقال در قاره اروپا کامال محترم بود در صورتیکھ کمونیسم کامال 
برعکس آن بود. کمونیسم کارگران بود. در مقابل سوسیالیسم طبقات تحصیلـکرده بورژوا. کمونیسم سخن آن بخش طبقھ 
کارگر بود کھ بازسازى رادیکال جامعھ را طلب میکرد، میگفت کھ انقالب سیاسى فقط کافى نیست و باید یک انقالب 
اجتماعى صورت بگیرد. این بخش خود را کمونیست مینامید. و حتى ایده انقالب اجتماعى کمونیستى را طرح میکرد. 
مشخصھ  کھ  سوسیالیسم،  با  اینکھ  بخاطر  است  کمونیست  مانیفست  این  بنابراین  میزند.  حرف  مبنا  این  بر  مارکسیسم 

سوسیالیسم بورژوائى است، مرزبندى بکند و خود را بعنوان کمونیست، بعنوان مدافع سوسیالیسم کارگرى متمایز کند.

و کمونیسم  است  مانیفست کمونیست گذشتھ  از  اکنون صد و سى و چند سال  بودند.  کارگران  آن زمان  در  کمونیستھا 
عمال موجود دیگر مشخصھ کارگران نیست بلکھ حالت ھمان سوسیالیسمى را پیدا کرده کھ مارکس زمان خودش از آن 
حرف میزد، متعلق بھ بورژواھاست. بنابراین ما کلمھ کارگرى را بھ آن اضافھ میکنیم و میگوئیم «کمونیسم کارگرى» 
براى اینکھ ما را برگرداند درست بر سر این موقعیت اجتماعى کھ انگلس از آن سخن میگفت. بھ این ترتیب اگر بخواھم 
مانیفست کمونیست را دوباره چاپ کنم، نامش را میگذارم مانیـفـست کمونیست کارگرى. منتھى بعدا توضیح میدھم کھ 
این مانیفست صد و سى سال قبل کمونیسم کارگرى است و کمونیسم کارگرى امروز بھ یک تبیین جدیدى از جھان امروز 

احتیاج دارد. و باید براى جھان امروز خط مشى تعیین کند.

مبانى و چھارچوب سیستم فکرى مارکسیسم

بھرحال این من را بھ این بحث میرساند کھ کمونیسم کارگرى بعنوان یک دیدگاه، بعنوان یک جھان نگرى و یک دستگاه 
فکرى چیست؟ فکر میکنم تا ھمینجا جواب این سوال را داده ام: کمونیسم کارگرى مارکسیسـم است. بعنوان یک دستگاه 
اعتبار، گرایش  این  بھ  است.  فراگیر  و  مارکسیسم جامع  و  است  مارکسیسم  است، زیرا ھمان  فراگیر  و  فکرى، جامع 
صحت  بر  و  میکند  تاکید  را  مارکسیسم  ارتدکسى  تئوریکى،  نظر  از  کارگرى،  کمونیسم  دیدگاه  کارگرى،  کمونیستى 
مارکسیسم پافشارى میکند و تنھا چیزى کھ من اینجا اضافھ میکنم اینست کھ کمونیسم کارگرى میکوشد این مارکسیسم را 
در انتھاى قرن بیستم بکار ببندد. بھ تغییرات عینى در جامعھ و در جنبش سوسیالیستى نگاه میکند و اینھا را در سیستم 
خودش دوباره بررسى میکند و پاسخ میدھد. باید بدھد. این میشود کمونیسم کارگرى کھ ما االن مطرح میکنیم در تمایز با 
سایر سوسیالیسم غیر پرولترى. با سوسیالیسم غیر کارگرى. دستگاه فکرى کمونیسم کارگرى، مارکسیسم است در تالقى 

زمانى خودش، آخر قرن بیستم. مارکسیسمى است کھ مانیفست کمونیست پرچمش را بلند کرده است.

وقتى این را میگوئیم بعضى ممکن است بگویند کھ جریان مارکسیسم انقالبى ایران ھم ھمین را میگفت. تاکید بر صحت و 
اصولیت مارکسیسم. در پاسخ بھ این نکتھ من خودم را موظف میدانم بھرحال یک مقدار راجع بھ مارکسیسم حرف بزنم، 
راجع بھ کمونیسم کارگرى حرف بزنم و در تبیینش از اقتصاد، فلسفھ. درباره تئورى سوسیالیسم مارکس و تبیین مارکس 
آنطور کھ کمونیسم کارگرى  بشناساند،  این جریان میخواھد  کھ  آنطورى  تا مارکس را  بگویم  نکاتى را  از سوسیالیسم 
میخواھد بشناساند، اینجا مطرح کرده باشم و درعین حال دوباره نشان بدھم کھ این مارکسیسم تئورى کمونیسم کارگرى 

است.

در اینجا من نمیخواھم، مثال وقتى از فلسفھ مارکسیستى حرف میزنم، سخنرانى اى درباره فلسفھ مارکسیستى بطور کلى 
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کرده باشم. من میخواھم در فلسفھ مارکسیستى، جوھر طبقاتى آنرا توضیح بدھم، در نقد اقتصاد سیاسى مارکس، جوھر 
طبقاتى اش را توضیح بدھم، و در تئورى سیاسى و ھمینطور تبیین مارکس از سوسیالیسم، جوھر طبقاتى اش را توضیح 
بدھم و باالخره این را بیرون بکشم کھ چرا این تئورى واقعا تئورى یک موجودیت و یک عنصر اجتماعى یعنى طبقھ 
کارگر است و نھ برعکس. یعنى یک تئورى اى کھ فقط بدرد کارگر میخورد. میخواھم نشان بدھم مارکسیسم تئورى اى 
است کھ بنیاد اثباتى خودش بھ مثابھ یک تئورى، وجود و پراتیک یک موجودیت اجتماعى - طبقاتى مشخص یعنى طبقھ 

کارگر است.

اجازه بدھید با چند نکتھ پیرامون فلسفھ مارکسیسم شروع کنم. ھمھ میدانیم و تکرار میکنیم کھ مارکسیسم ماتریالیسم است. 
یعنى تقدم ماده بر ایده و جھان عینى بر جھان ذھنى و غیره. و باز ھمھ میدانیم کھ مارکس فقط اینرا نگفتھ و یک لغت 
دیالکتیکى میگذاریم سر این ماتریالیسم و خودمان را از یک عده ماتریالیست دیگر تفکیک میکنیم. این دیالکتیک، کھ 

محور نقد مارکس بھ ماتریالیسم زمان خودش و پیش از خودش است چیست، جوھرش چیست؟

مارکس این را در نقد فوئرباخ توضیح میدھد و من مشخصا میخواھم بھ دو نکتھ در این نقد (نقد مارکس خیلى وسیع و 
جامع است) اشاره بکنم. ماتریالیسم قبل از مارکس، جھان عینى برایش مقدم است. عینى وجود دارد و ذھن انسان بعنوان 
آگاھى، بعنوان آگاھى انسانى در مقابلـش قرار میگیرد و آنرا منعکس میکند. اولین اختالف مارکس با این ماتریالیسم این 
است کھ این بیان صحیح نیست. «ذھن» نھ فقط جھان عینى را منعکس میکند، بلکھ تغییرش ھم میدھد. بھ این ترتیب این 
طرف قضیھ ھم، خودش بھ عنصر فعالھ اى در رابطھ با اینکھ عینى اساسا چى ھست، و چرا چنین است کھ ھست، تبدیل 
میشود. عینى یک چیز داده شده از پیشى نیست، کھ ذھن فقط آینھ اى جلوى آن باشد. بلکھ این عنصر ذھنى، عنصر فعالھ 
تغییر است. بنابراین مارکس مقولھ پراتیک را مطرح میکند. مارکس میگوید براى شما باغھاى انگور فالنجا یک عینیتى 
است کھ ذھن بشر آن را منعکس میکند. اما روز خودش این باغھا محصول کار آدمھایى بوده است. ھر چیزى کھ شما 
عینیت آن را میبینید، حاصل یک پروسھ تغییر توسط عنصر آگاه و فعال در آن است. بنابراین اولین چیزى کھ مارکسیسم 
و ماتریالیسم مارکس را از ماتریالیسم ھاى قبل از خودش جدا میکند مقولھ پراتیک است. مارکس در ایدئولوژى آلمانى 
و در نقد فوئرباخ حتى یکجا کمونیسم و «ماتریالیسم پراتیک» را مترادف ھم بکار میبرد و از «ما کمونیستھا، یعنى 

ماتریالیستھاى پراتیک» حرف میزند.

بنابراین اولین مقولھ پراتیک است. اولین نقطھ جدل مارکس با فوئرباخ بر سر مقولھ پراتیک و رابطھ حقیقت با پراتیک 
است. اینکھ یک چیزى حقیقت دارد یا نھ در خودش معلوم نمیشود. با پراتیک کردن آن امر باید حقیقتش را اثبات کرد. 
اثبات، یک امر پراتیکى است. بھرحال پراتیک اولین وجھ تمایز است. ولى پراتیک چـھ چیزى؟ این سوالى است کھ 

بخصوص بھ بحث ما مربوط میشود.

تغییر  را  پراتیک خودش جھان عینى  با  انسان  کھ  پذیرفتیم  است.  انسان  بر سر  فوئرباخ  با  دوم مارکس  اختالف  نقطھ 
میدھد. اما این انسان خودش چیست؟ اختالف مارکس با فوئرباخ اینست: مارکس میگوید انسان براى فوئرباخ پدیده اى 
مجرد و طبیعى و غریزى است در صورتیکھ انسان یک پدیده اجتماعى است. فوئرباخ میرسد بھ ذات انسان. بھرحال 
در فلسفھ فوئرباخ در مقابل آن جھان عینى انسانى وجود دارد کھ آن را منعکس میکند و باید تعریف نمونھ وارى از آن 
انسان کرد. باید با ذات خودش آنرا توضیح داد. ماتریالیسم مکانیکى مجبور است این کار را بکند، پدیده ھا را با ذات 
خودشان توضیح بدھد. مارکس اینکار را نمیکند. مارکس میگوید این ذات انسان خودش حاصل یک موقعیت بیرون از 
خودش است. بنابراین مارکس در مقابل انسان طبیعى و ذاتى فوئرباخ، انسان اجتماعى را مطرح میکند. میگوید انسان 
چیزى نیست جز محل تالقى روابط اجتماعى اى کھ بر او میگذرد. این پدیده در مقابل جھان عینى قرار گرفتھ و این جھان 
روى او تاثیر میگذارد. انسان براى مارکس یک مقولھ اجتماعى است، حاصل جامعھ است و در ھر مقطع حاصل برآیند 
روندھاى اجتماعى است کھ بر آن انسان میگذرد. بنابراین آن انسانى کھ بقول فوئرباخ دارد جھان عینى منعکس میکند 
براى فوئرباخ یک موجودیت بیولـوژیکى است با حواس معین و غرایز معین و حسیات معینى در قبال دنیاى بیرون از 
خودش. اما براى مارکس فشرده اى از جامعھ زمان خودش است و محصول موقعیت اجتماعى اى کھ در آن قرار گرفتھ 
است. اینجاست کھ مقولھ اجتماع وارد تبیین مارکس میشود. اجتماع از ھمان اول در تعریف انسان وارد مارکسیسم میشود. 
اینطور نیست کھ بدوا انسان را داریم و سپس میائیم تا راجع بھ اجتماع و شیوه تولید و غیره حرف بزنیم. اجتماع مقدم 
بر انسان در تعریف خود مقولھ انسان وارد تحلیل مارکس میشود. ولى این ھنوز تمام بحث نیست. در قدم بعد باید پرسید 
مارکس اجتماع را چـگونھ تعریف میکند؟ باید سراغ ایدئولوژى آلمانى رفت و دید کھ مارکس اجتماع را چگونھ تعریف 
میکند. براى مارکس اجتماع جمع عددى افراد نیست کھ با ھم توافق کرده اند کنار ھم زندگى و کار کنند - درسى کھ علوم 
سیاسى بورژوائى میدھد، «جامعھ ناشى از قرارداد دستجمعى یک عده آدم است کھ با ھم تصمیم گرفتھ اند خیابان بسازند، 



14

حقوق ھمدیگر را رعایت کنند، و تقسیم کار کنند»- مارکس در ایدئولوژى آلمانى میگوید قبل از اینکھ جامعھ اى بخواھد 
باشد باید انسانش زنده باشد و خودش را بازتولید بکند. مارکس فورا مسالھ را بھ تولید و بازتولید ربط میدھد. بنابراین از 
پایھ ھاى بنیادى جامعھ حرف میزند کھ اساسش تولید است. بنابراین وقتى میگوئیم انسان خصلت اجتماعى دارد، خیلى 
سریع معلوم میشود کھ در پشت تمام این خصلت اجتماعى، مناسبات تولیدى زمان آن انسان است کھ مھم و تعیین کننده 
است. بنابراین براى مارکس جامعھ معنى جامعھ شناسانھ ندارد بلکھ بالفاصلھ در زیربناى خود معنى تولیدى و اقتصادى 
پیدا میکند. رابطھ زیربنا و روبناى اجتماعى را ھم البتھ مارکس توضیح میدھد (کھ این اینجا بھ معنى اخص کلمھ بھ بحث 

ما مربوط نیست.(.

ولى ھنوز اینھم پایان کار نیست. تولید چیست؟ تولید چھ چیزى را بما میگوید؟ و اینجاست کھ مفھوم طبقھ بعنوان جزء 
الیتجزاى پروسھ تولیدى جامعھ در ھر مقطع، ھمانجا وارد تعریف انسان میشود. بنابراین در فلسفھ مارکسیستى، شروع، 
حتى شروع دریافت و فھم، شروع اینکھ کسى بفھمد چھ چیزى حقیقت است، شروع اینکھ اصال بشود از فلسفھ حرف 
زد، شروع اینکھ اصال بشود فلسفھ اى داشت، طبقھ است. در تئورى مارکسیستى طبقھ حتى مقدم بر ادراک وارد سیستم 
میشود. طبقھ ھمراه فلسفھ مارکسیستى آمده. اینطور نیست کھ طبقھ مقولھ و دستھ بندى اى است کھ بعدا انسانھا در آن جاى 
میگیرند و دستھ بندى میشوند. براى جامعھ شناسى بورژوائى اینطور ھست، از انسانھاى مجرد شروع میکند و سپس با 
جمع زدن انسانھا و افراد بھ جامعھ میرسد و با دستھ بندى انسانھا بھ مقولھ طبقھ و طبقات اجتماعى. براى مارکس اگر 
مفھوم طبقھ را نیاورید فلسفھ اش براى توضیح جھان پیرامون خودش ھمین اول اشکال پیدا میکند. فلسفھ اش اشکال پیدا 
میکند چون خودش مدعى است کھ انسان محصول روابط اجتماعى است، خودش معتقد است این روابط اجتماعى طبقاتى 
است. تازه این انسان محصول روابط اجتماعى و محصول روابط طبقاتى بگذارید جلو عینیت اجتماعى تا ببینید پراتیکش 
چیست و حقیقت چیست و غیره. بنابراین در تلقى مارکس از انسان، طبقھ وارد میشود. در تلقى مارکس از پراتیک طبقھ 

وارد میشود، در تلقى مارکس از ماتریالیسم طبقھ وارد میشود.

در قلمرو اقتصاد سیاسى چطور؟ مارکس انتقادى دارد بھ جامعھ سرمایھ دارى. کتاب کاپیتال و کتابھاى دیگر اقتصادى 
مارکس، آموزش اقتصاد نیست. نقد جامعھ بیرون از خودش است. نقد اقتصادیات آن جامعھ است. نقد پایھ ھاى تولیدى 
آن جامعھ است کھ براى مارکس رکن آن جامعھ است، شرط پیدایش جامعھ است. نقد مارکس بھ اقتصاد سیاسى سرمایھ 
دارى چیست؟ باز نگاه میکنیم و مقولھ طبقھ را محور این نقد میبینیم. اساس نقد مارکس بھ سرمایھ دارى، تئورى ارزش 
اضافھ و انباشت سرمایھ اوست. مارکس میگوید سرمایھ ارزش خودگستر است. ارزش رشد یابنده است. اما چرا ارزش 
رشد پیدا میکند. انباشت چگونھ صورت میگیرد. این ارزش «اضافھ شده» از کجا میآید؟ در تجزیھ و تحلیل این امر 
مارکس فورا میرسد بھ خرید و فروش نیروى کار. میرسد بھ کاالیى بھ نام نیروى کار، بھ وجود پدیده اى بھ اسم کارگر 
در جامعھ سرمایھ دارى کھ نیروى کارش را میفروشد. بنابراین کارگر ھمراه نقد اقتصاد سیاسى مارکس وارد صحنھ 
میشود. تئورى ارزش اضافھ بدون وجود مقولھ کارگر بى معناست. محور انتقاد اقتصادى مارکس وجود طبقھ کارگر 
است. وجود یک طبقھ اجتماعى، توده اى از مردم، بخشى از جامعھ کھ مجبور است نیروى کارش را بفروشد. مارکس این 
طبقھ را بطور عینى تعریف میکند. بعضى میگویند تعریف مارکس از طبقھ کارگر معلوم نیست. آیا ھرکس مزد گرفت، 
یعنى مثال پاسبانھا یا کشیشھا ھم کارگرند؟ نکتھ اینجاست کھ مارکس بدوا قلمرو اقتصاد را، بعنوان قلمروى کھ طبقات 
اجتماعى در آن متعین میشوند، تعریف کرده است. براى مارکس کارگر کسى است کھ مزدبگیر در قلمرو اقتصاد است و 
نھ ھرکسى کھ در ازاى کارى اجرتى میگیرد، حال بطور قسطى، ماھانھ، روزانھ و غیره. قلمرو اقتصاد براى مارکس از 
قلمرو سیاست بروشنى قابل تفکیک است. در کتاب سرمایھ اینھا را بروشنى میبینید. حلـقھ ھایى کھ مارکس را از اقتصاد 
بھ سیاست و بھ روبناى غیراقتصادى جامعھ میرساند، ھمھ در بحثھایش روشن است. از تقسیم کار حرکت میکند، بعد 

مالکیت را توضیح میدھد و غیره.

بھرحال کارگر یک مقولھ تعریف شده عینى است و بخصوص پرولتاریا. از ۱۷ سوال اصول کمونیسم انگلس ۱۱ تاش 
راجع بھ پرولتاریاست و ھمھ اش ھم توضیح این پدیده بعنوان یک پدیده عینى است. نگفتھ است پرولتاریا کسى است کھ 
طور خاصى فکر کند، بلکھ گفتھ کسى است کھ در چھ موقعیت عینى اقتصادى معینى قرار دارد. و این موقعیت عینى 

قابل تبیین است.

در عرصھ مبارزه سیاسى و باصطالح نگرش مارکس بھ تاریخ ھم بھ ھمین ترتیب جایگاه محورى طبقھ را میبینیم. مبارزه 
طبقاتى و مقدرات این مبارزه طبقاتى ھم باز محور نگرش مارکس بھ تاریخ و سیر تحول جامعھ است. نگرش مارکس بھ 
مقولھ دولت و پیدایش دولت مفھوم طبقھ را در بطن خود دارد. پیدایش دولت نتیجھ پیدایش مقولھ اضافھ محصول است. 
یعنى محصولى اضافھ بر آنچھ تولید کننده مـستقیم باید مصرف کند تا بتواند از نو کار و تولید کند. تا وقتى جامعھ بشرى 
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اضافھ محصول ندارد و ھرکس ھرچھ را درآورده باید درجا مصرف کند تا بتواند زنده بماند و برود یک چیز دیگرى 
گیر بیاورد و بخورد، دولتى ھم در کار نیست. کارى برایش وجود ندارد. دولت مال وقتى است کھ بخواھند یک چیزى 
را از دست کسى در بیاورند. و باید بطور عینى چیزى اضافھ باشد تا بتوان آن را از دست تولید کننده درآورد بى آنکھ 
او نابود شود و تولید متوقف شود. یعنى در مقیاس تاریخى براى آن عده، براى آن توده کار کننده، بعد از گرفتن بخشى 
از محصول کارشان ھنوز یک چیزى بماند کھ بتوانند زنده بمانند. میشود یک عده را کشت و ھمھ چیز را از دستشان 
درآورد ولى دولت بعنوان پدیده اى در یک جامعھ پابرجا، متکى بر اضافھ تولید است. دولت جامعھ بورژوائى، واقعیتى 
است متکى بر ارزش اضافھ، بھ شکل مشخص اضافھ تولید مازاد بر مصرف تولید کننده مستقیم یعنى کارگران. دولت در 
تبیین مارکسیستى، دولت یک طبقھ است. دولت اساسا بعنوان یک پدیده طبقاتى در مارکسیسم تعریف میشود. در تئورى 
مارکسیستى ماحصل این مبارزه طبقاتى نھایتا بھ پیدایش یک دولت طبقھ کارگر میرسد -بعنوان مقدمات گذار از یک 
جامعھ اى کھ طبقات و دولت در آن وجود دارد بھ جامعھ اى کھ در آن طبقات و دولت نیست. مارکس دیکتاتورى طبقھ 

کارگر را مطرح میکند.

ھدف این جنبش، ھدف این تاریخ و جھت این تاریخ کھ اساس آن مبارزه طبقات است چیست؟ اگر تاریخ قانونمند است، 
جھت آن چیست؟ این ما را میرساند بھ تیتر بعدى. مارکس و سوسیالیسم مارکسیستى. خیلى جالب است. من میگویم بیائید 
بنشینیم و کالھمان را قاضى کنیم و ببینیم امروزه بھ چى چیزھایى سوسیالیسم میگویند. ولى مارکس خیلى روشن حرف 
میزند. مارکس دھھا بار در مانیفست کمونیست و متون دیگر از این حرف میزند کمونیستھا با لغو مالکیت خصوصى بر 
وسائل تولید مشخص میشوند. کمونیستھا با نابودى مالکیت بورژوائى مشخص میشوند. کمونیستھا با لغو کار مزدى و 
بردگى مزدى مشخص میشوند. یعنى ماحصل این مبارزه طبقاتى، پیروزى این مبارزه طبقاتى، در لغو یک سیستم ملکى 
است (کھ با توجھ بھ آنچھ گفتم باید روشن باشد کھ چھ ربط دقیقى با تبیین اجتماعى و فلسفى مارکس دارد). باید آن مناسبات 
تولیدى اى را دگرگون کرد کھ بشر را در آن موقعیت قرار داده است. بنابراین انقالبى کھ مارکس از آن حرف میزند، یک 
انقالب سیاسى ساده نیست، بلکھ انقالبى است کھ در زیربناى اقتصادى جامعھ دست میبرد و مالکیت خصوصى بر تولید و 
ھمراه با آن نفس بورژوا بودن و پرولتاریا بودن را برمیاندازد. ھیچ جا مارکس از این تخفیف نداده است. ھیچ جا وظیفھ 
اى کمتر از این براى انقالب کمونیستى تعریف نکرده است. البتھ سوسیالیسم بورژوایى ھم خواھان تحوالت و تغییرات 
اقتصادى است. اما ابدا بھ این قائل نیست کھ این تغییر اوضاع اقتصادى باید متضمن لغو مالکیت بورژوائى بر تولید و لغو 
کار مزدى باشد و گرنھ چیزى جز اصالحات ادارى نخواھد بود. مضمون اقتصادى انقالب اجتماعى براى مارکس خیلى 
روشن و تعریف شده است و آن لغو مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و لغو سیستم کار مزدى است. پایان وضعیتى کھ 

در آن بخشى از جامعھ براى بقاء نیروى کار کردنش را بھ دیگرى میفروشد.

بنابراین از نظر خصلت انقالب مورد نظر مارکس، سوسیالیسم مارکس، باز مقولھ طبقھ کارگر و وجود عینى طبقھ کارگر 
امرى محورى است قرار است موقعیت این طبقھ تغییر کند. اینجا منظورم از نظر رفاھى و مصرفى و امثالھم نیست. بلکھ 
از نقطھ نظر مکان اجتماعى اش است. جامعھ نباید بھ طبقات تقسیم شود. وجود یک طبقھ اى از مردم کھ مجبور است 
نیروى کارش را بفروشد. تا بتواند زندگى کند نباید وجود داشتھ باشد. سوسیالیسم مارکس حاصل یک انقالب کارگرى 

است.

بنابراین ما اینجا بھ روشنى یک نقد کارگرى را مى بینیم. اینطور نیست کھ یک دستگاه فکرى خیراندیش آمده در جامعھ با 
چراغ قوه دنبال یک قشر اجتماعى بدرد بخور براى انقالب گشتھ و کارگر را پیدا کرده است، بدوا سوسیالیسم را میخواستھ 
و حاال آمده است ببیند کدام طبقھ میتواند اینرا بھ سرانجام برساند و عامل اجرایى این سوسیالیسم باشد. برعکس است، 
این یک جنبش اجتماعى است کھ دارد بھ زبان تئورى حرف میزند نھ برعکس. تئورى نیست کھ مابھ ازاء اجتماعى خود 
را یافتھ است، خود آن کارگر است کھ در این تئورى دارد حرف میزند و تمام اھمیت مارکسیسم در این است کھ وقتى 
خوب میخوانیدش مى بینید خود کارگر است کھ دارد حرف میزند. فلـسفھ اش را نمیتواند بدون فرض موجودیت خودش 
بیان کند. در تئورى مارکسیسم کارگر ھیچ جائى در ھیچ مرحلھ اى از تحلیل نیست کھ وارد بشود، از ابتدا حضور دارد، 
تحلیل دھنده است. اینطور نیست کھ تئورى را ساختھ باشیم و حال بیائیم پیگیرترین فالن و بھمان را تعیین کنیم و ببینیم 
طبقات اجتماعى کجا ھستند و بگوئیم آھا کارگر، پیگیرترین دمکرات. کارگر، پیگیرترین عدالتخواه اجتماعى. کارگـر، 
پیگیرترین مبارز راه رھائى زن. کارگر، پیگیرترین مدافع فالن امر است. صحبت این نیست کھ یک مکتب فکرى دارد 
اقشار اجتماعى مورد نظرش را انتخاب میکند یا جائى قضاوتش را راجع بھ جامعھ میگوید، برعکس این قضاوت بخشى 
از جامعھ است راجع بھ فلسفھ، قضاوت بخشى از جامعھ است راجع بھ تئورى. قضاوت بخش معینى از جامعھ است 
راجع بھ ھمھ اینھا و راجع بھ آینده جامعھ. تمام زیبائى و اھمیت مارکسیسم اینست. و بنظر من باز ایجاب میکند کھ کسى 



16

کھ مانیفست کمونیست را میخواند، اول اسمش را خط بزند و بنویسد مانیفست کمونیست کارگرى. چون در ھیچ جائى در 
بحث مارکس موجودیت طبقھ اثبات نمیشود، بلکھ فرض گرفتھ میشود، ھیچ کجا منافع طبقھ اثبات نمیشود، بلکھ فرض 
گرفتھ میشود، و ھیچ جا براى حقانیت و مشروعیت این منافع استدالل نمیشود، بلکھ فرض گرفتھ میشود. اینکھ طبقھ 
کارگر باید آزاد بشود، فرض گرفتھ میشود. استدالل بر نمیدارد. سوسیالیسم بورژوائى میگوید آخر درست نیست کھ جامعھ 
بھ فقیر و غنى تقسیم شده باشد و از اینجا رھسپار حمایت و کمک بھ اقشار محروم میشود. در مارکسیسم اصال حرف بر 
سر این نیست. این تئورى، این فلسفھ، کالم کارگر است. نھ بعنوان اشخاص معین، بلکھ بعنوان طبقھ مزدبگیرى کھ چنین 
جامعھ اى را نمیخواھد. مارکسیسم متن و محتواى اعتراض یک طبقھ اجتماعى است. کارگر را از مارکسیسم بگیرید، 
ھیچ چیز از این دستگاه فکرى نمیماند. چنین نیست کھ اگر کارگر را از مارکسیسم گرفتیم و مارکسیسم بھ یک تئورى فاقد 
عامل اجرایى تبدیل میشود، بھ یک تئورى غیرقابل کاربست تبدیل میشود. مقولھ کارگر را از مارکسیسم بیرون بکشید، 
ھیچ تئورى اى بجا نمیماند. ھیچ تبیین فلسفى اى بجا نمیماند. ھیچ نقدى بھ فلسفھ پیش از خودش باقى نمیماند. تئورى 
نقد اقتصاد سیاسى بجا نمیماند. ھیچ چیز بجا نمیماند کھ بخواھید بکارش ببندید یا نھ. کارگر را اگر از مارکسیسم بیرون 
بکشید، مارکسیسم باقى نمیماند. مثل این میماند کھ بخواھید بورژوازى را بیرون بکشید و ھنوز تئورى لیبرالیسم بدھید. 
ھمانقدرى کھ در لیبرالیسم، در محافظھ کارى، در فاشیسم، وجود اجتماعى بورژوازى فرض است و بھیچوجھ مورد بحث 
قرار نمیگیرد، ھیچوقت حالت نبودش در نظر گرفتھ نشده، در مارکسیسم وجود اجتماعى کارگر فرض گرفتھ میشود و 
ھیچوقت مورد بحث نیست. عکسش در نظر گرفتھ نشده. اگر در جامعھ اى کارگر وجود ندارد، حتما سرمایھ دارى ھم 
نیست و مارکسیسم ھم ھمراھش نیست. ولى اگر یک جا راجع بھ سرمایھ دارى حرف میزنیم، آنوقت دیگر این رسما کالم 

فلسفى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى کارگر در این جامعھ است.

بنابراین، بعنوان یک دستگاه فکرى، مارکسیسم دستگاه فکرى کارگر است نھ دستگاه فکرى مربوط بھ کارگر. نھ تئورى 
انقالب بـراى کارگران، بلکھ تئورى کارگران براى انقالب. نقش مرکزى کارگر در مارکسیسم از مقوالتى نظیر عدالت 
اجتماعى، ترقى، رشد نیروھاى مولده و غیره، استخراج نشده. مثل اینکھ «براى رشد اجتماعى، کارگران باید انقالب 
کند»، «براى رشد اجتماعى، کارگر باید پا بھ صحنھ بگذارد». «براى عدالت اجتماعى، کارگر باید رھبرى جنبش را 
بدست بگیرد». ھیچ جا مقولھ کارگر خصلت اشتقاقى نسبت بھ مقولھ اى پیش از خود، مقدم بر او، مثل عدالت، برابرى 
و امثال اینھا ندارد. برعکس است. این مقولھ کارگر، یعنى جامعھ مبتنى بر کار مزدى کارگر، است کھ برابرى را معنى 

میکند، عدالت را معنى میکند، توسعھ و ترقى را معنى میکند و معنى واقعى جامعھ و تاریخ را معنى میکند.

بھ این ترتیب، مارکسیسم بنا بھ تعریف، بھ تعریفى کھ خود در اساس جھان بینى اش از خود بدست میدھد، یک نگرش 
و سیستم فکرى کارگرى است. و فقط با دست بردن در بنیادھاى اساسى اش میتوان کاربستى غیر از پرولترى بودن و 
کارگرى بودن بھ آن داد. و این ھمان اتفاقى است کھ عمال در طول صد سال اخیر صورت گرفتھ است. مارکسیسم بدالئل 
معین توسط جناحھایى از خود طبقھ بورژوازى بدست گرفتھ میشود. براى مثال جناح چپ بورژوازى از مارکسیسم بعنوان 
تئورى اى براى عمل سیاسى قھر آمیز استفاده میکند، بعنوان تئورى اى براى بسیج طبقھ کارگر در خدمت امر سیاسى 
اش استفاده میکند. آن بخشى از بورژوازى کھ میخواھد براى تغییر مورد نظرش توده محروم در جامعھ را بسیج بکند، 
ناگزیر بھ مارکسیسم متوسل میشود. بھ اینھا بعدا میرسیم. اما نکتھ اینجاست کھ این انتقال مارکسیسم از جنبش طبقھ کارگر 
بھ جنبشھاى مختلف بورژوایى بدون تجدید نظر در این سیستم و این اندیشھ و بدون تحریفات ممکن نیست و تصرف مجدد 
مارکسیسم بوسیلھ جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر ھم بدون اعاده احکام مارکسیسم ممکن نیست. اینجاست کھ ایدئولوژى و 
تئورى جایگاھشان را براى ما دوباره پیدا میکنند. ما طرفدار ساختن احزابى کھ متولیان آستان قدس تئورى باشند نیستیم، 

ولى بعنوان احزاب کارگرى شدیدا بھ ارتدوکسى مارکسیسم و تمام صحت تئوریکى مارکسیسم احتیاج داریم.

نقد کمونیسم کارگرى از سوسیالیسم واقعا موجود

ادعاى ما مبنى بر اینکھ کمونیسم کارگرى یک دستگاه فکرى جامع است، یک جھان نگرى جامع است، ادعائى نیست 
درباره آنچھ کھ من میگویم. صحبت بر سر جامعیت کمونیسم کارگرى بعنوان دیدگاه و نقد طبقاتى اى است کھ مارکس 
تبیین میکند. این دیدگاه طبقاتى وجود دارد. آنچیزى کھ وجود ندارد، این است کھ این دیدگاه طبقاتى آخر قرن بیست حرف 
بزند. ولى باز تازه نقطھ حرکت ما این نیست. نقطھ حرکت ما اینست کھ کمونیسم کارگرى بھ مثابھ یک جنبش اجتماعى 
بھرحال وجود دارد و وقتش شده کھ این اندیشھ و این سیستم فکرى جنبش خود را از دست بورژوازى بیرون بکشیم. 
تا آنجائى کھ از تاریخ احزاب کمونیستى حرف میزنیم، حزب کمونیستى کارگرى بھ این ترتیب پیدا میشود کھ جنبش 
سوسیالیستى طبقھ کارگر، جنبش اجتماعى طبقھ کارگر، پرچم مارکسیسم را بلند کند. از موضع انسانھائى در درون جنبش 

اجتماعى باید رفت سر این مسالھ. و پرچم مارکسیسم را نمیشود بلند کرد بدون نقد کمونیسم واقعا موجود.
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گفتم کھ کمونیسم کارگرى ھمچنین نقدى است بر سوسیالیسم عصر خویش، نقدى است از سوسیالیسم واقعا موجود. آنچھ 
من خواستم اینجا نشان بدھم این است کھ کمونیسم کارگرى، مارکسیسم است و مانیفست اش داده شده است. در زمان 
خودش بعنوان نقد سوسیالیسم موجود عروج کرد و در زمان فعلى ھم باید بعنوان نقد سوسیالیسم موجود قد علم کند. این 
دیدگاه میخواھد سوسیالیسم و کمونیسم موجود را دقیقا سر جاى خودش قرار بدھد. ولى این کار را فقط وقتى میشود کرد 

کھ این نقد واقعا پرچم جنبش اجتماعى اى باشد کھ میتواند این نقد را بکند. ھمانطور کھ زمان مارکس واقعا چنین بود.

اینجا فقط این را یادآورى کنم کھ سوسیالیسم عمال یا واقعا موجود معموال در ادبیات بخصوص طیف پروروس بھ سوسیالیسم 
اردوگاھى میگویند، من در اینجا این را بھ این معنى بکار نمیبرم. من منظورم ھرنوع تحزب و تشکل کمونیستى است کھ 

تا این لحظھ داریم راجع بھ آنھا حرف میزنیم. منظورم کمونیسمى است کھ من آنرا غیرکارگرى میدانم.

بھرحال، مارکس ھم سوسیالیسم و کمونیسم خودش و مانیفست کمونیست را در تقابل با سوسیالیستھاى دیگرى مطرح کرد. 
شما مانیفست کمونیست را باز بکنید. فصل اولش، بعد از آن شبح (کھ قطعا یک تبیین اجتماعى از شبح باید داشت)، وارد 
فصل پرولترھا و بورژواھا میشود. و بعد آخر کتاب، بھ سوسیالیسمھاى دیگر میرسد. ادبیات سوسیالیستى و کمونیستى. 
مارکس اینجا دستھ بندى جالبى دارد، ھرچند کھ اوضاع و احوال اجتماعى آنموقع با امروز خیلى فرق دارد، با اینحال من 

فکر میکنم توجھ بھ این فصل از مانیفست کمونیست بھ ما و بھ درک موقعیت امروز ما کمک زیادى میکند.

مارکس سوسیالیسم زمان خودش را بغیر از کمونیسمى کھ خودش از آن حرف میزند سھ دستھ میکند. این سھ دستھ عبارتند 
از اول، سوسیالیسم ارتجاعى. این سوسیالیسم ارتجاعى را بر دو بخش تقسیم میکند: سوسیالیسم فئودالى و سوسیالیسم خرده 
بورژوائى. سوسیالیسم فئودالى سوسیالیسم اریستوکراسى و اشرافیتى است کھ در مقطع عروج بورژوازى با استناد بھ 
مشقات کارگران در کارگاھھا و غیره، شروع بھ تخطئھ و نقد بورژوازى و جامعھ جدید میکند. اعتراض میکند کھ نظام 
بورژوایى ھیچ اصول و حساب و کتابى بجا نگذاشتھ، ھمھ را بکار کشیده، فقر ایجاد کرده و غیره، بورژوازى را از 
موضع نظام منقرض شده سرزنش میکند. این نوع سوسیالیسم رو بھ عقب، معطوف بھ گذشتھ، از موضع طبقات داراى 
گذشتھ را حتى ھمین امروز ھم در کشورھاى عقب مانده مثل ایران مى بینیم. وقتى سرمایھ دارى دارد توسعھ پیدا میکند، 
ھستند کسانى کھ از موضع دوران قاجاریھ، شروع بھ انتقاد کردن میکنند و اسم خودشان را ھم سوسیالیست میگذارند! 
شخصیتھایش در چپ ایران خیلى ھا ھستند. مارکس میگوید اینھا از موقعیت گذشتھ بھ حال نگاه میکنند و بورژوازى 
را از موضع آریستوکراسى فئودال نقد میکنند منتھى بھ کارگر و زحمتکش آویزان میشوند، بخشى کھ سابق بر این امت 
خودش محسوب میشد. یعنى اینھا قیم اش بودند. در حسرت آن مناسبات سابق ھستند. نقض حق قیمومت خود بر آدمھا 
و اینکھ آنھا باصطالح آزاد میشوند کھ بروند در جامعھ کار کنند و در ضمن مشقت بکشند، را دارد نقد میکند و جامعھ 
عقب مانده خودش را، رابطھ ارباب - رعیتى خودش را تحت عنوان سوسیالیسم ارائھ میکند. یکى از اعتراضات این نوع 
سوسیالیسم بھ سرمایھ دارى این است کھ «این کارھاى شما (بورژوازى) یک توده انقالبى بوجود میآورد». «مردم را 
دارید عاصى میکنید»، «زحمتکش ھایى بوجود میآورید کھ علیھ جامعھ انقالب میکنند» و دعواى سوسیالیسم فئودالى با 

بورژوازى اینست.

سوسیالیسم خرده بورژوائى کھ فکر میکنم ما باید خیلى روى آن دقت کنیم براى اینکھ شاخصھاى خیلى مشترکى دارد 
با شاخھ ھاى مھمى از شبھ سوسیالیسم و ضد امپریالیسم در ایران (با اینکھ گفتم اوضاع و احوال اجتماعى بھ نسبت آن 
موقع اروپا تا ایران خیلى فرق میکند)، سوسیالیسمى است کھ از موضع اقشار در حال اضمحالل جامعھ گذشتھ مطرح 
میشود. موضع دھقانان و موضع باصطالح صنعتگرانى کھ بھ صفوف پرولتاریا رانده میشوند. مارکس میگوید این نوع 
سوسیالیسم ھم ارتجاعى است ھم اتوپیک. نگرانى ھاى آن بخش را در خودش دارد، نگرانى ھاى بخش خرده بورژوا را 
در خودش دارد کھ دارد از بین میرود. وقتى توصیف مارکس از این گرایش را میخوانید، خیلى روشن تصویرى از آل 
احمدھا و روشنفکران و پوپولیستھاى ضد غربى ایران جلو چشمتان میآید. این نوع سوسیالیسم ضد رشد اقتصادى، ضد 
تولید وسیع، ضد تکنیک، دلش میخواھد مناسبات قدیمى تولید نگھداشتھ بشود و در چھارچوب آن فعالیت بشود و غیره. در 
عین حال این نقد روبھ گذشتھ در قالب سوسیالیستى عرضھ میشود و منافع این اقشار درحال اضمحالل منفعت اجتماعى 
قلمداد میشود و آب و رنگ سوسیالیستى بھ آن زده میشود. (آن سوسیالیسم ارتجاعى از شخصیت ھایش سیسموندى را نام 
میبرد کھ اگر شما بحثھاى «دوستان مردم کیانند» را خوانده باشید، بحثھاى نارودنیکھا شبیھ بحثھاى آنھاست و وقتى میآیید 

در سوسیالیسم خلقى مى بینید بحثھاى خلقیون ایرانى قبل از انقالب ٥۷ شبیھ آنھاست.)

دیگرى سوسیالیسمى است کھ مارکس بھ آن سوسیالیسم حقیقى یا سوسیالیسم آلمانى میگوید. مارکس میگوید سوسیالیسم 
انقالبى فرانسھ ایده ھایش از فرانسھ بھ آلمان رفت ولى خود فرانسھ بھ آلمان نرفت. آن ایده ھا رفت آلمان و افتاد دست 



18

پروفسورھا. دست فالسفھ، دست کسانى کھ دنبال تجسم خرد مطلق میگشتند، داشتند دنبال چھارچوبى براى توجیھ عظمت 
طلبى آلمانى و تقدیس ملت آلمان و باصطالح قدوسیت و برترى جامعھ آلمان میگشتند. دفاع از دولتھاى مطلقھ پشت این 
نوع سوسیالیسم نھفتھ بود. یک نوع سوسیالیسم آلمانى بوجود آمد کھ دیگر کارى بھ پرولتاریا و غیره نداشت. سوسیالیسم 
تجسم خرد بود، یک سیستم خردمندانھ بود کھ باید توسط دولت پیاده میشد و این منشا یک نوع سوسیالیسم ارتجاعى از 

باالست . مارکس میگوید پایھ طبقاتى این نوع سوسیالیسم ھم خرده بورژوازى است.

سوسیالیسم دیگرى کھ مارکس مطرح میکند، سوسیالیسم محافظھ کار یا بورژوائى است. کھ بخصوص از این نظر جالب 
توجھ است کھ فرقش با اشکالى کھ قبال اشاره شد اینست کھ این یکى در چھارچوب سرمایھ دارى از بین نمیرود. در 
صورتیکھ سوسیالیسم فئودالى و خرده بورژوایى نھایتا دورانى دارند و از بین میروند. سوسیالیسم بورژوائى محافظھ کار 
سرجاى خودش باقى میماند و تحت شرایط جدید اشکال جدیدى پیدا میکند، موضوعات جدیدى تغذیھ اش میکند ولى بنظر 
من اساس آن باقى میماند و امروز این نوع سوسیالیسم را بخوبى مى بینیم. این سوسیالیسمى است کھ متوجھ میشود کھ 
مشکالت و مضایق زیادى در جامعھ بورژوائى وجود دارد و میخواھد اینھا را از بین ببرد. کارى بکند کھ اقشار تھیدست، 
زیر پا لھ شده، فقرزده وجود نداشتھ باشند. مارکس میگوید اینھا مصلحین اجتماع ھستند، میخواھند جامعھ بورژوائى داشتھ 
باشند بدون پرولتاریا! میخواھند کارى بکنند کھ بورژوازى بماند و سرمایھ دارى سرجاى خودش باقى بماند ولى بدون 
پرولتاریائى کھ علنا در جامعھ مورد استثمار قرار میگیرد و از محصول کار خودش محروم است. میگوید چھ کسانى 
بھ اینھا تعلق دارند؟ انساندوستھا، مصلحین اجتماعى، کسانى کھ میخواھند اوضاع بھداشت را بھتر کنند، اعضاى انجمن 
حمایت حیوانات و تمام اینھا را مثال میزند بعنوان کسانى کھ در این دنیا یک جور سوسیالیسم بورژوائى را نمایندگى 
میکنند. مارکس میگوید اصل اساسى اینھا ندیدن پرولتاریاست، نخواستن پرولتاریاست در موضع پرولتاریا، و خواست 
اینکھ ھمھ چیز تدریجى پیش برود. دست بھ ترکیب چیزى زده نشود. انقالبى صورت نگیرد. قھرى بکار نرود. بھرحال، 
قبال ھم گفتم یک وجھى از این آنھائى ھستند کھ میخواھند انقالب را از چشم کارگر بیاندازند، چون انقالب یک امر سیاسى 
است در صورتیکھ باید تغییرات اقتصادى در اوضاع و احوال طبقھ کارگر بوجود بیاید ولى این تغییرات را بھ لغو مالکیت 
خصوصى، لغو کار مزدى و لغو پایھ ھاى اقتصادى جامعھ بورژوائى نمیبرند. اصالحات ادارى، بیمھ ھاى اجتماعى و 

غیره محتواى این سوسیالیسم بورژوایى است.

سوسیالیسم نوع سوم، سوسیالیسم انتقادى - اتوپیک است. اینجا مارکس، اوئن و فوریھ و سن سیمون را مثال میزند. میگوید 
مشکل اینھا اینست کھ از سوسیالیسم حرف میزنند در دوره اى کھ کارگر بطور عینى بخش خیلى کوچکى از جامعھ است 
و طبقھ پرولتاریا توسعھ نیافتھ است. در نتیجھ اینھا براى ایده آلھاى سوسیالیستى شان، ھیچ راه مادى پیدا نمیکنند بجز 
اینکھ بگویند این یک طرح آرمانى و عقالیى براى تغییر جامعھ است. مدلى براى زندگى بھتر است. و این را معموال بھ 
طبقات باال ارائھ میکنند کھ بیایند و اینھا را اتخاذ بکنند. اینھا فشار طبقھ کارگر را نشان میدھند، فشار روزافزون طبقھ 
کارگر را نشان میدھند ولى خودشان این طبقھ را نمایندگى نمیکنند بلکھ الگوھاى سوسیالیستى را بعنوان اینکھ بشر میتواند 
اینطورى زندگى بکند پیشنھاد میکنند. در عین حال قھر را ھم محکوم میکنند و بھ آن اعتقادى ندارند. خودشان شروع 

میکنند بھ تجربھ کردن و پیاده کردن این مدلھا در مقیاسھاى کوچک مثل تعاونیھا وغیره.

بھرحال مارکس با نقد اینھا، با تفکیک کردن خودش از تمام این جریانات، نشان میدھد کھ دارد از یک کمونیسم طبقاتى 
حرف میزند. و دقیقا ھمانطورى کھ گفتم انگلس، در توضیح علت اینکھ این مانیفست را مانیفست کمونیست نام میگذارند، 
بھ وجود دیگرانى استناد میکند کھ بھ اسم سوسیالیسم حرف میزنند و میگوید اگر بخواھیم آن سوسیالیسمى را کھ طبقھ 
کارگر مطرح کرده است و کارگر را نمایندگى میکند و کارگر دنبال آن را میگیرد مطرح کنیم، باید خود را کمونیست 

بخوانیم و نام مانیفست مان را مانیفست کمونیست بگذاریم

این نکات در مانیفست کمونیست روشن و شفاف بیان شده است، بخصوص از نظر شناخت پیوستگى تاریخى عقاید در 
چھارچوبھاى اجتماعى مختلف بسیار جالب است. امروز سوسیالیسم خرده بورژوائى، در کشورھاى اروپاى صنعتى دیگر 
بردى ندارد ولى مى بینید کھ در کشورھاى تحت سلطھ در چھارچوب اجتماعى دیگرى اینھا وجود پیدا میکنند. سوسیالیسم 
بورژوائى آنموقع در دوره اى است کھ جامعھ بورژوائى دارد سعى میکند یک ظاھر انسانى بخودش بدھد. آن کارگاھھایى 
کھ زنان و کودکان را بشدت استثمار میکردند، بچھ ھشت سالھ را بکار میکشیدند، باید جاى خودش را بھ یک کارگاھھاى 
انسانى ترى با روزکارھاى تعیین شده و غیره بدھد. باید جامعھ بورژوائى بتواند بخودش احترام بگذارد. این بحثھاى آن 
دوره است. اما سوسیالیسم بورژوائى امروز امر دیگرى است (کھ بھ آن برمیگردم) ولى شباھت پایھ ھاى فکرى شان را 
میتوانیم ببینیم. موقعیت اجتماعى آن طبقھ اى کھ پشت سر این ایده ھاست را میتوانیم ببینیم. سوسیالیسم خلقى ضد تکنیک 
و ضد-مدرنیسم ایرانى خیلى شبیھ سوسیالیسم خرده بورژوائى سیسموندى است کھ مارکس از آن حرف میزند. ولى خوب 
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واضح است کھ باید توجھ کنیم کھ شرایط اجتماعى تغییر کرده و اینھا خاستگاھھاى اقتصاد سیاسى متفاوتى دارند.

با تمام  کمونیسم کارگرى اى کھ ما امروز آنرا مطرح میکنیم، دقیقا ھمین کار را میخواھد بکند و میخواھد بگوید کھ 
سوسیالیسم ھاى پیرامونش چھ فرقى دارد. بھ این ترتیب بحث من این میشود کھ مارکسیسم، جنبش اجتماعى و طبقاتى 
سوسیالیسم، و بھ این اعتبار تئورى مارکسیستى اى کھ این جنبش بدست گرفتھ باشد اگر بخواھد امروز مرزبندى بکند، 
صد و سى سال تاریخ را باید در خودش ھضم کند. تاریخ یک قرن و بیشتر از یک قرن را باید جواب بدھد و این حدود 
و ثغورھا و مرزبندى ھا را با سوسیالیسم ھاى طبقات دیگر، در جھان معاصر، ترسیم کند و بگوید امروز راجع بھ بقیھ 

گرایشات چھ فکر میکند و امروز چھ باید کرد.

ھاى  سوسیالیسم  اقتصادى   - اجتماعى  ھاى  پایھ  و  طبقاتى  محتواى  کرده.  تغییر  جھان  سطح  در  عموم  بطور  اوضاع 
غیرکارگرى کھ امروز مى بینیم متفاوت است و ما باید اینھا را بشناسیم. نکتھ دوم اینست کھ در طى یک پروسھ این 
کمونیسم کارگرى زمان مارکس، اسم خودش و مھر خودش را بھ سوسیالیسم زمان خودش کوبید. وقتى انقالب اکتبر 
سوسیال  کھ  آنجا  تا  کرده.  پیدا  باال  دست  دمکراسى  سوسیال  مقابل  در  کمونیستى  جریان  الحال  فى  میگیرد،  صورت 
دموکراسى اى کھ کمونیسم دوران انقالب اکتبر از آن جدا میشود، تنھا بعدھا توانست آن دامنھ نفوذى را پیدا بکند کھ پیدا 
کرد. عمال در دھھ دوم قرن بیست، سوسیال دموکراسى تحت الشعاع جریان کمونیستى قرار گرفت. خود بین الملل دوم 
کھ قبال اصال بھ اسم مارکسیسم تشکیل شده بود. بھرحال مسالھ اى کھ پیش میآید اینست کھ عنوان کمونیسم کھ براى زمان 
مارکس منفک کننده خصلت طبقاتى این جنبش از طبقات دیگر بود، اکنون دیگر منفک کننده طبقات نیست. خودش بھ 
آن عنوان عمومى و مستعملى تبدیل شده کھ براى بھ گرایشات اجتماعى سوسیالیستى و شبھ سوسیالیستى گوناگونى بکار 
میبرند. پس ما داریم از کمونیسم ھاى داخل گیومھ، کمونیسم ھاى طبقات دیگر، حرف میزنیم و باید اینرا نشان بدھیم و 

بتوانیم نشان بدھیم. و بحث کمونیسم کارگرى نشان دادن این است.

از نظر عینى ھم موقعیت کمونیسم کارگرى فرق کرده. ھمانطور کھ اول بحث گفتم، امروز کمونیسم کارگرى یک واقعیت 
زنده است. در زمان مارکس، جنبش کارگرى کمونیستى فرانسھ رھبر فکرى خودش را دارد، آلمان رھبرى فکرى خودش 
را دارد. امروز در قرن بیستم، جنبش کارگرى کمونیستى پرچم مارکسیسم را بلند میکند. مارکسیسم در دل سوسیالیسم و 

کمونیسم کارگرى جایگیر شده است.

چھ عواملى سرمنشاء سوسیالیسم بورژوائى و غیرپرولترى زمان ماست؟ من بھ چند مولفھ اشاره میکنم. گفتم کھ مارکس 
معادل اینھا را در دوره خودش بر شمرده بود. من منشاء طبقاتى و اجتماعى سوسیالیسم ھاى غیرپرولترى زمان خودمان 

را بحث میکنم.

یکى از گرایشات سوسیالیسم معاصر- کھ ادامھ ھمان سوسیالیسم بورژوائى قدیم است - سوسیالیسم بخشى از خود جامعھ 
سرمایھ دارى است کھ میخواھد تناقضات و شکافھاى درون خود را از بین ببرد و مبارزه طبقاتى را تخفیف بدھد و جامعھ 
با ثبات و محترمى داشتھ باشد. اینھا اکنون دیگر کمتر بھ اسم مارکسیسم حرف میزنند. خیلى کم. یعنى معموال کسى کھ 
بھ اسم مارکسیسم حرف میزند، این گرایش را نمایندگى نمیکند. اما سوسیالیسم بورژوائى، ریشھ ھاى جدیدى دارد. یکى 
از آنھا رشد صنعتى و سرمایھ دارى کشورھاى اروپاى غربى در نیمھ دوم قرن گذشتھ و اوائل قرن حاضر است کھ 
کشمکش ھاى ناسیونالیستى و جدال بر سر بازارھا را در میان آنھا تشدید میکند. و اینجا شاھد نوعى سوسیالیسم ھستیم 
کھ در این جدال و رقابت، قدرت ملت خود و کشور خودش را طلب میکند. این را در بین الملل دوم دیدیم. اصال سوسیال 
دمکراسى بر سر مسالھ جنگ اول جھانى و موضعگیرى روى جنگ تبدیل بھ پدیده دیگرى شد. احزاب سوسیال دمکرات 
ماھیتا ناسیونالیست ھستند. این نوع ناسیونالیسم در کشورھاى صنعتى پیشرفتھ سرمایھ دارى، بر مبناى پدیده ھایى از 
قبیل آریستوکراسى کار و امتیازاتى کھ موقعیت امپریالیستى این کشورھا را میتواند در بازار داخلى کشورھاى خودشان 
براى بخشى از طبقھ کارگر بوجود بیاورد، ریشھ نوعى سوسیالیسم است. ھمانطور کھ گفتم این گرایش دیگر کمتر بھ 
زبان مارکسیسم حرف میزند، ھرچند جناح چپ اینھا ھنوز بھ مارکسیسم متوسل میشوند. نمونھ ھاى این نوع ناسیونالیسم 
در پوشش سوسیالیسم را در جناح چپ جنبش سوسیال دموکراسى، بعضا در چپ نو، احزاب کمونیست و بخصوص 

اروکمونیست در اروپاى غربى میبینیم.

منبع بعدى سوسیالیسم بورژوایى بنظر من پیامدھاى انقالب روسیھ است. (در در بولتن شوروى در این رابطھ بحث کرده 
ایم و من اینجا زیاد وارد آن جنبھ ھاى بحث نمیشوم) فقط این را میگویم کھ ما انقالب روسیھ را بعنوان تالقى گرایشھاى 
واقعى جامعھ روسیھ مى بینیم یعنى کمونیسم کارگرى و ناسیونالیسم و رفرمیسم بورژوازى روسیھ. شکست نھائى انقالب 
روسیھ سرآغاز یک حرکتى میشود کھ در آن مدل جدیدى از سوسیالیسم پا میگیرد کھ اساسش ناسیونالیسم و رفرمیسم و 
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عظمت طلبى امپریالیستى کشور روسیھ است. محتواى اجتماعى این سوسیالیسم، ساختن اقتصاد ملى و توسعھ اقتصادى 
کشور عقب مانده در شکل مدل دولتى معینى است. سوسیالیسم نوع روسى، یک مدل جدید و یک رگھ جدید از سوسیالیسم 
بورژوائى است کھ پایھ اش در در قرن بیستم است. شکست انقالب کارگرى در روسیھ مبداء آن را تشکیل میدھد. این 
سوسیالیسم، چھره سوسیالیستى اش را در دنیا نگھداشتھ، چون بھ دردش میخورده، توانستھ بر این مبنا یک بلوک تشکیل 
بدھد، توانستھ در سطح جھانى علیھ رقباى اقتصادى و سیاسى اش قطب بندى بوجود بیاورد و اینھا را ھمھ بھ لطف این 
ادعا کھ این قطب سوسیالیسم است و پرچم نوع معینى از سوسیالیسم را بلند کرده توانستھ است انجام بدھد. االن دیگر این 
وضعیت بھ بحران رسیده و با ظھور خط گورباچف بھ مراحل تعیین کننده اى در سرنوشت خود پا گذاشتھ است. (بھ این 

برمیگردم.)

یک پایھ دیگر سوسیالیسم بورژوایى زمان ما توسعھ اروپاى غربى بعد از جنگ جھانى دوم است. مقولھ دولت رفاه مرکز 
تفکر این گرایش است. یعنى تکرار مجدد آنچھ کھ مارکس در زمان خودش میگفت کھ سوسیالیسم بورژوائى میخواھد 
تضادھا را تخفیف بدھد. منتھى اینجا یک عنصر جدیدى وارد بحث میشود. و آن مسالھ تخفیف بحران اقتصادى است. 
اقتصاد با برنامھ و یا دخالت وسیع دولت در صنعت، خدمات و تنظیم اقتصاد ملى بھ کمک سیاستھاى مالى و پولى و 
بودجھ بندى، ادغام جنبش سندیکایى در پروسھ تصمیم گیرى پیرامون اداره اقتصاد بورژوائى، اینھا ھمھ ارکان سوسیالیسم 
بورژوایى در اروپاى غربى بعد از جنگ دوم جھانى است. این یکى از سرچشمھ ھاى اصلى سوسیالیسم بورژوائى زمان 

ما است.

منشاء بعدى را باید در کشورھاى تحت سلطھ جستجو کرد. در مسالھ توسعھ نیافتگى در کشورھاى تحت سلطھ امپریالیسم. 
ایجاد  اقتصادى و فرھنگى  اجتماعى و  آمریکا یک نوع واقعیات  امپریالیسم در اروپاى غربى و  این است کھ  واقعیت 
میکند و در بخشھاى دیگر جھان نوع بسیار متفاوتى. در آن بخش جھان کھ در موضع تحت سلطھ امپریالیسم قرار دارد 
مناسبات اقتصادى و اجتماعى بھ شکل دیگرى رشد میکند، بورژوازى بھ شکل دیگرى رشد میکند و پرولتاریا بھ شکل 
دیگرى رشد میکند. ایده توسعھ اقتصادى، توسعھ اقتصاد خود، استقالل کشور خود، اصالحات در کشور خود، برقرارى 
نوعى عدالت اجتماعى در کشور خود، صاحب اختیار شدن، صنعت داشتن و غیره، ایده ھایى ریشھ دار و قدیمى در این 
کشورھاى عقب افتاده است. در خود ایران از اوائل قرن بیست - حتى قبل از آن از دھھ آخر قرن نوزدھم، بروشنى این 
آرمانھا و تمایالت را در میان روشنفکران و اقشار تحصیلکرده این جوامع مى بینیم. مارکسیسم بخصوص اینجا و در 
رابطھ با این آرمان بورژوازى محلى جا پیدا کرده. منتھى روشن است کھ این مارکسیسم جھان سومى و یا ایرانى باید 
براى انطباق با این تمایالت غیر سوسیالیستى و غیر کارگرى ابعاد مھمى از مارکسیسم را حذف و وارونھ و تحریف کند. 
آنچھ مسلم است اینست کھ در کشورھاى تحت سلطھ، مارکسیسم بھ تئورى، ایدئولوژى و سیاستى براى یک قشر اجتماعى 
دیگر تبدیل میشود: بورژوازى رو بھ رشد این کشورھا، و روشنفکران و تحصیلکرده ھا و دانش آموختگان این کشورھا 
کھ میخواھند مملکت شان را «بجائى برسانند»، باالخره در موقعیت برابرى با اروپا و امریکاى صنعتى و پیشرفتھ و 
امپریالیست قرار بگیرند. معضل توسعھ نیافتگى پشت این مارکسیسم و پشت تمام چپ رادیکال و سوسیالیسم خلقى در این 
کشورھا نھفتھ است. ھمین ایده پشت مائوئیسم و سوسیالیسم جنبشھاى چریکى آمریکاى التین است. یعنى آنتى کولونیالیسم، 

آنتى امپریالیسم و معضل توسعھ نیافتگى.

خالصھ کنم: روندھاى اجتماعى عینى باعث شد کھ مارکسیسم - کھ با انقالب اکتبر بویژه بھ پرچم ھر نوع سوسیالیسم 
انقالبى در دنیا تبدیل شد، و الجرم سوسیالیسم را با خود معنى کرد، در مراحل بعدى قدم بقدم بدست طبقات دیگرى بیفتد 
و بعنوان ابزار امر اجتماعى دیگرى بکار گرفتھ شود. جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر عمال در این جریان خفھ میشود. 
مارکسیسم بعنوان یک تئورى و یک دیدگاه از این جنبش گرفتھ میشود و طبقات دیگر آنرا بدست میگیرند. مارکسیسم 
کاربست اجتماعى دیگرى پیدا میکند. مى بینیم براى مثال دارد بھ مسالھ توسعھ نیافتگى کشورھاى عقب مانده جواب 
میدھد، بھ مسائل رشد اقتصادى و شکاف طبقاتى بعد از جنگ دوم در اروپاى صنعتى و بحران دھھ ھاى بعد جواب 
میدھد، بھ مسالھ ساختمان اقتصاد روسیھ جواب میدھد، بھ مسالھ باصطالح یاس فلسفى روشنفکران آمریکائى و اروپائى 
جواب میدھد و بھ مسالھ انتقاد از موضع دمکراتیک و انسانگرایانھ نسبت بھ تجربھ شوروى و چین و غیره جواب میدھد. 
ولى مسالھ مبارزه طبقاتى در ھمین جوامع سوال اصلى روبروى این مارکسیسم رسمى نیست. ما دیگر رگھ ھاى اصلى 
و رسمى مارکسیسم معاصر را در آن موضع طبقاتى و اجتماعى خاص نمى بینیم. بعنوان یک پدیده اجتماعى، مارکسیسم 
ملى میشود. توسط بورژوازى مصادره و ملى میشود و دیگر بعنوان یک پدیده کارگرى، معطوف بھ یک انقالب کارگرى، 
علیھ کار مزدى با ھمھ جھان نگرى و تبیین طبقاتى اى کھ مارکس در قلب این تفکر قرار داده بود، ظاھر نمیشود. دیگر 
آن آرمانھاى تاریخساز و آن نقدى کھ بر جھان معاصر داشت و آن ماموریتى براى خود قائل بود، محو و منتفى شده 
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است. اینجاست کھ بنظر من بھیچوجھ مجاز نیستیم کھ ھر جنبش و جریانى را کھ بخودش میگوید مارکسیست را واقعا 
مارکسیست تلقى کنیم و بخشى از جنبش طبقھ کارگر و یا مبارزه براى انقالب کمونیستى بحساب آوریم. بلکھ اول باید 
مکان اجتماعى اش را روشن کنیم. باید جنبشھاى کمونیستى را از این موضع قضاوت کنیم کھ جنبش چھ طبقاتى اند و براى 
چھ اھدافى براه افتاده اند. و حرف من این است کھ بستر اصلى کمونیسم تاکنونى، کمونیسمى است کھ کاربست اجتماعى 
اش را در ایجاد تحوالتى در محدوده خود بورژوائى یافتھ است و نھایتا کمونیسمى بورژوایى است. کمونیسم کارگرى 

میخواھد با این مسالھ مقابلھ کند.

چرا اینھا مارکسیسم را اتخاذ کردند؟ چرا این آرمانھاى ناسیونالیستى یا رفرمیستى بورژوایى نمیتوانست بھ اسم خودش 
و تحت پرچم خودش پیش برود؟ بنظر من بھ این دلیل کھ نیروى اجتماعى عظیم سوسیالیسم را در مقابل خود میبینند. 
نیرویى کھ مارکسیسم را پرچم خودش میداند. تمام مسالھ اینجاست کھ این قدرت طبقھ کارگر و جنبش اجتماعى کارگرى 
براى سوسیالیسم است کھ بورژوازى را در موارد مختلف ناگزیر کرده است امیال خودش را تحت عنوان سوسیالیسم پیش 
ببرد. جناح چپ بورژوازى کھ بھ چیزى شکوه دارد و میخواھد نیروى کارگر را ضمیمھ جنبش خود کند. این نشاندھنده 

نفوذ مارکسیسم و تعلق واقعى مارکسیسم بھ طبقھ کارگر و گرایش واقعى آن طبقھ بھ مارکسیسم است.

امروز مد است ھمھ چیز را زیر تیتر حقوق بشر بگنجانند. یا مد است ھر چیز را بھ محیط زیست ربط بدھند. فشار 
اجتماعى و نگرانى پیرامون محیط زیست اینقدر قوى است کھ ھرکسى کھ میخواھد ھر حرفى بزند، باید بھ محیط زیست 
ربطش بدھد. امروز میگویند بیکارى یکى از اشکال آلودگى محیط زیست است! شش سال پیش، مسالھ محیط زیست مانند 
امروز مسالھ محورى اى در صدر اخبار نبود، و الجرم بیکارى بیکارى بود. ولى حاال حزبى پیدا میشود بعنوان حزب 
محیط زیست، یکى از محورھاى کمپین اش بیکارى است چون معتقد است «اینھم یکى از آلودگیھاست. جامعھ در ابعاد 
اجتماعى اش ھم محیط زیست است، اینھم یک آلودگى اجتماعى است!» حال انگار ھمھ مجبورند با لغات و الفاظ جنبش 
محیط زیست حرف بزنند. بمبھاى اتمى کھ بورژواھا از ھشتاد طرف بطرف ھمدیگر و ما نشانھ رفتھ اند و دود و دمى 
کھ تولیدشان براه انداختھ است، در ذھن مردم این مسالھ را بجلو رانده است. کھ «باالخره کره ارض چھ میشود»، «این 
سیاره محل سکونت ما چھ بھ سرش میآید». این یک نگرانى واقعى زمان ما است و ھمھ راجع بھ آن حرف میزنند. بھ 
ھمین ترتیب مقولھ حقوق بشر مقولھ اى رایج و مد روز شده است. آنکس کھ آزادى سیاسى میخواھد بھ اسم حقوق بشر 
حرف میزند. تا دیروز در ایدئولوژى ھاى رسمى حاکم حقوق بشر فرعى بود بر چیزھاى دیگرى دیگر. در عالیترین 
دمکراسى ھم حقوق بشر را رعایت نمیکردند. ولى حاال ھمھ حقوق بشرى اند. ھرکس ھر شکوه اى دارد در چھارچوب 
حقوق بشر حرفش را میزند چون امروز میخواھند چھره انسانى بھ سرمایھ دارى بدھند. نھ فقط ھر بورژواى ناراضى، 
بلکھ قدرتھاى غربى و دولتھایى کھ کرور کرور انسانھا را میزنند و سرکوب میکنند، مدافع حقوق بشر شده اند. و ھر 

امرى را، از رقابت در تولید تا اعمال فشار سیاسى بر رقبا را بعنوان بخشى از جدال برسر حقوق بشر پیش میبرد.

مارکسیسم ھم در ھمین وسعت و بیشتر براى سالھاى طوالنى مد شد. وقتى در روسیھ انقالب شد، تا اقصى نقاط دنیا این 
مارکسیسم و لنینیسم و عکس لنین و کار لنینى محبوب شد. ملک الشعراى بھار در مدح لنین شعر دارد. معلوم است جناح 
چپ بورژوازى و روشنفکر ناراضى و ببازى گرفتھ نشده چنین کشورى چھ باید بگوید. فشار مارکسیسم و کمونیسم در 
مقیاس اجتماعى و در سطح جھانى، براى سالھاى طوالنى جنبشھاى مختلف غیر کارگرى را ناگزیر کرده است کھ بھ آن 
متوسل شوند و خود را سوسیالیست و مارکسیست بخوانند، بدون اینکھ در اھداف و جھان نگرى کمونیسم شریک باشند 

و یا بر طبقھ کارگر بنا شده باشند.

بنابراین بنظر من این قابل فھم و قابل انتظار است کھ شاخھ ھاى مختلف سوسیالیسم و کمونیسم زمان ما خواھان سوسیالیسم 
بھ تعریف و تبیین مارکسى و مانیفستى آن نباشند. ھرچند بسیارى از بخشھاى سوسیالیسم بورژوائى از اسم مارکسیسم و 
کمونیسم استفاده میکند اما رسما میگویند کھ «دیکتاتورى پرولتاریا نمیخواھم»، «جامعھ اشتراکى نمیخواھم»، مالکیت 

اشتراکى نمیخواھیم، «کمونیسم با بازار و پول و بسیارى از مقوالت اقتصاد سرمایھ دارى سازگارى دارد.”

براى اینکھ این انتقال بھ کمونیسم بورژوایى انجام شده باشد، یعنى بھ درجھ اى کھ این انتقال انجام شده، میبایست در 
مارکسیسم بعنوان یک دیدگاه و تئورى و اندیشھ دست میبردند. مارکسیسم بھ این دلیل تعریف شده کھ امرھاى اجتماعى 
معینى بر امر اجتماعى طبقھ کارگر در صحنھ جھان مقدم شده. بورژوازى توانستھ دستور و اولویتھاى خودش را بھ صحنھ 
سیاسى جامعھ و حتى بھ اقشار و طبقات ناراضى تحمیل بکند. از یکطرف با سرکوب و از طرف دیگر با تحریف توانستھ 
امر سوسیالیسم طبقھ کارگر را بھ حاشیھ براند. در کمونیسم بورژوایى مقولھ مبارزه طبقاتى با اعمال فشار براى تغییراتى 
در راستائى کھ بخشھاى مختلفى از بورژوازى پیشنھاد میکنند جایگزین شده است. در این شرایط سر و دم مارکسیسم ھم 
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باید چیده بشود تا بتواند بدرد این کار بخورد. و اینجاست کھ من میگویم این پیش افتادن و دست باال پیدا کردن جنبشھاى 
اجتماعى دیگر است کھ باعث میشود در مارکسیسم تحریف بوجود بیاید و این تحریف و تجدید نظر در مارکسیسم تطبیق 
آن با استفاده جنبشھاى اجتماعى دیگر از آن است. نھ برعکس، یعنى بھ این صورت نیست کھ بدوا مارکسیسم از نظر 
تئوریک تحریف بشود و بعد جنبش پرولترى مربوطھ بتدریج بورژوائى بشود. ھیچوقت این چنین اتفاقى نمیافتد. جنبش 
پرولترى در آن کشمکش دائمى سر جاى خودش ھست، مسالھ این است کھ جنبش مدعى سوسیالیسم در کشورھاى مختلف 
است کھ در آن مکان اجتماعى- طبقاتى نمانده است و در موضع اصالح طلبى، موعظھ خوانى براى جامعھ سرمایھ دارى 

و تالش براى ایجاد تغییرات موضعى در آن قرار گرفتھ و بھ جنبش جناح چپ بورژوازى تبدیل شده است.

در رگھ ھاى مختلف کمونیسم بورژوایى مقوالت مارکسیستى زیادى مورد تجدید نظر قرار گرفتھ کھ من بھ برخى از آنھا 
اشاره کوتاھى میکنم:

مبارزه طبقاتى. مبارزه طبقاتى بھ مقولھ عجیب و غریب و اساطیرى تبدیل شده است. در تئوریھاى برخى جریانات مبارزه 
طبقاتى یک پدیده ایده آلیزه اى تصویر میشود کھ ھرکسى نمیتواند بھ آن دست بزند. ظاھرا ھر اعتراضى جزو مبارزه 
طبقاتى نیست. مبارزه طبقاتى باید این یا آن مشخصـات را داشتھ باشد و بھ این یا آن حد نصابھا رسیده باشد تا بتوان بھ 
آن مبارزه طبقاتى اطالق کرد. از طرف دیگر وجود چنان درجھ اى از عنصر آگاھى از «مبارزه طبقاتى» انتظار میرود 
کھ یک ماتریالیست دیگر نمیتواند آن را موتور محرکھ تاریخ تعریف کند. میگویند مبارزه طبقاتى آن است کھ کارگر 
در آن از پیش بداند کھ ھدف نھایى اش چیست، چھ جامعھ اى میخواھد بیاورد و چھ ایسمى باید پشت آن باشد. اما اگر 
بنا باشد مبارزه طبقاتى این باشد، مارکس ھیچوقت نمیتوانست بگوید این موتور محرکھ تاریخ است. یا از مبارزه خلق 
و امپریالیسم، مبارزه بر سر استقالل و خود مختارى و علیھ تبعیض نژادى یا اشغال خارجى و غیره بعنوان قلمروھایى 
صحبت میشود کھ گویا جاى مبارزه طبقاتى نشستھ است. بعضى تصور میکنند مبارزه طبقاتى صرفا در دوره ھاى خاصى 
و با شرط تحقق ملزومات عقیدتى و سیاسى و حزبى معینى جریان پیدا میکند. اینگونھ تبیین ھا تماما ناظر بر انکار وجود 
یک مبارزه طبقاتى دائمى در جامعھ میان طبقات اصلى، یعنى کارگر و بورژواست. اساس ھمھ اینھا باز بنحوى انکار 
طبقھ و موجودیت و اعتراض جارى اش است. انکار جنبش سوسیالیستى کارگر بعنوان یک جریان اجتماعى است و 
الجرم انکار تعلق مارکسیسم بھ جنبش سوسیالیستى و کمونیستى کارگرى است. و تمام این تئوریھا براى اینست کھ این 
پرچم دست کس دیگرى بماند. وقتى کسى کھ میگوید «اختناق نمیگذارد مبارزه طبقاتى بھ آنصورت جریان داشتھ باشد، 
فالن و بھمان مطلق را باید شکست و غیره» منظورش اینست کھ پرچم مارکسیسم باید دست من باشد تو (طبقھ) نمیتوانى. 
االن فقط آن عده قلیل از انقالبیونى کھ چنین و چنان میکنند میتوانند پرچمدار کمونیسم در جامعھ باشند این عمال مصادره 
ایدئولوژیکى طبقھ کارگر است. با تبدیل کردن مارکسیسم بھ چیزى کھ از دسترس طبقھ کارگر دور است و براى او بدون 

واسطگى این جنبشھاى دیگر، دست نیافتنى است، کارگر از تئورى انقالبش محروم میشود.

پرولتاریا: خود مقولھ پرولتاریا یکى از مقوالت محورى اى است کھ در انواع کمونیسم بورژوایى مورد دست اندازى و 
تحریف قرار میگیرد. پرولتاریا ھم ایده آلیزه شده است. براى مارکسیسم پرولتاریا یک پدیده عینى و یک محصول مادى 
پیدایش سرمایھ دارى است. وقتى اصول کمونیسم را میخوانید، مى بینید انگلس در تعریف پرولتاریا دارد از یک موقعیت 
عینى اجتماعى حرف میزند، اشکال تولیدى ماقبل سرمایھ دارى را کھ میخوانید ھمین را میبینید. ایدئولوژى آلمانى و 
مانیفست کمونیست ھم ھمینطور. پرولتاریا یک پدیده عینى است. آنجاست. پرولتاریا در دیدگاه چپ غیر کارگرى بھ تجسم 
انسانى یک آگاھى تبدیل میشود. شاید ریشھ این روش برخورد برمیگردد بھ مقولھ خرد در فلسفھ آلمانى کھ مورد نقد 
مارکس است. پرولتاریا بھ عامل انسانى اجراى طرحھاى اجتماعى حکیمانھ و خردمندانھ ویژه اى بدل شده است. عنصر 
و عامل انسانى اى است با چھره نورانى کھ قرار است پیش بینى ھاى تئورى را جامھ عمل بپوشاند. اما پرولتاریایى کھ 
مارکس تعریف کرد یک پدیده عینى اجتماعى بود. در حقیقت مارکس پرولتاریا را تعریف نکرد، بلکھ مشاھده کرد، از آن 
شروع کرد. اکنون در ادبیات این نوع چپ، پرولتاریا دیگر شباھتى بھ آن کارگر محصول تولید بزرگ ندارد. پرولتاریا 
این  انسانى  اینکھ بخواھد عامل  بر  باشد، مشروط  نباشد. میتواند ھرکسى  تبدیل شده کھ دیگر میتواند کارگر  بھ چیزى 
تغییرات بشود. درست است کھ در احزاب پرولترى افراد از اقشار مختلف عضو میشوند. درست است کھ ھر کمونیستى 
با ھر خاستگاه و موقعیت طبقاتى یک عنصر شرکت کننده در مبارزه طبقاتى پرولترى است. ولى باید بدوا تبیین اساسى 
و نظرى اى از پرولتاریا داشت تا بھ اعتبار آن بتوان حزبى را حزبى درگیر در یک مبارزه پرولترى و مبارز راه انقالب 
پرولترى خواند. خصلت ابژکتیو تعریف پرولتاریا، سنگ بناى درک مبارزه سوسیالیستى و اھداف بویژه اقتصادى مبارزه 
سوسیالیستى در جامعھ است. اگر این مقولھ تحریف شود، آنوقت راه براى تحریف کارآکتر اجتماعى مبارزه کمونیستى و 

بنیاد اقتصادى انقالب کمونیستى ھموار تر میشود.
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تاریخ: تاریخ در کمونیسم بورژوایى تحریف میشود. منظورم صرفا روایت ھاى نادرست از رویدادھا و اتفاقات گذشتھ 
نیست. منظورم تحریف دینامیسم تاریخ در جامعھ معاصر است. اینکھ تاریخ ھر دوره را چھ چیز دارد بھ جلو میراند. 
مثال بحث تضاد عمده و اصلى در مائوئیسم نمونھ این تحریفات است. بحث ھاى مختلفى کھ تحت عنوان تئورى دوران و 
تعریف مشخصات عصر حاضر طرح میشود کھ بر آن مبنا، رشد نوع معینى از کاپیتالیسم، سازش معینى میان طبقات، 
قبول یک دستور بورژوایى براى توسعھ اقتصاد و یا سیاست و فرھنگ در جامعھ توصیھ و توجیھ میشود، ھمھ اشکالى 
از تحریف تاریخ جارى اند. پیشبرنده تاریخ ایران، پیشبرنده تاریخ آفریقاى جنوبى، پیشبرنده تاریخ شوروى یا آمریکا و 
اروپا، پیشبرنده ھر تاریخى مبارزه طبقات رودرروى ھم است. اگر اینقدر را از مارکسیسم نخواھیم قبول کنیم پس دیگر 
چھ چیزى از آنرا میخواھیم قبول کنیم؟ در عصر سرمایھ دارى ھیچ چیز عمده تر از مبارزه طبقاتى نیست. کمونیسم 
از  استقالل  این کشور»، «حاال محور شد  اقتصاد  میکنند. «حاال محور شد ساختن  انسان مخفى  از  را  این  بورژوایى 
امپریالیسم»، «حاال حلقھ اصلى تاریخ شد مسابقھ شرق و غرب، بلوک سوسیالیستى و بلوک سرمایھ دارى». ھمھ اینھا 
یعنى اینکھ بورژوازى دارد دستور تاریخ را تعیین میکند. ھمھ اینھا یعنى تاریخ، تاریخ جدالھاى درونى طبقھ حاکم است 
نھ تاریخ مبارزه طبقاتى. و ھمھ اینھا یعنى طبقھ کارگر فعال باید دنبالھ رو این جدالھا باشد. و ھمھ اینھا یعنى ساختن 
احزاب چپى کھ طبقھ کارگر را بھ دنبالھ روى از این جناحھا و از این جدالھا سازمان میدھد. و ھمھ اینھا یعنى چپ واقعا 

موجود.

کمونیسم و اصالحات: یک تحریف دیگر رابطھ ما کمونیستھاست با اصالحات. رابطھ کمونیسم با اصالحات. ظاھرا 
چون ما انقالبى ھستیم الجرم دیگر نباید از اصالحات خوشمان بیآید! و احزاب انقالبى و کمونیستى اى ساختھ شده اند کھ 
در مبارزه براى اصالح جامعھ حضور ندارند! این یکى از مضر ترین تحریفات و ضربھ ھا بھ مارکسیسم است. براى 
اینکھ کسى کھ در مبارزه براى اصالح جامعھ حضور نداشتھ باشد، بنا بھ تعریف در صف مبارزه طبقھ کارگر حضور 
ندارد. طبقھ کارگر بنا بھ موقعیت سیاسى و اقتصادى و اجتماعى خود مجبور است مدام براى اصالح جامعھ تالش کند. 
اصال نقد مارکس از اقتصاد سرمایھ دارى اینرا نشان میدھد کھ کارگر بودن یعنى مبارزه روزمره بر سر بھبود اوضاع. 
چون این بھبود اوضاع، در شرایطى کھ تشدید استثمار بخش از دینامیسم سیستم است، شرط حفظ اوضاع و اجتناب از 
محروم تر شدن است. اگر کسى تئورى ارزش اضافھ را قبول کرده و بحث ارزش نیروى کار را قبول کرده باید اینرا 
بفھمد کھ مبارزه براى افزایش دستمزد، مبارزه اى است دائمى براى گرفتن ارزش نیروى کار در این جامعھ. و این چیزى 
جز این نیست کھ این مبارزه، مبارزه براى حفظ معیشت طبقھ کارگر است. بنابراین مبارزه براى اصالحات امر تعطیل 
ناپذیر و جز خواص وجودى طبقھ کارگر است. و اگر کسى حزبى بسازد، یا خط مشى اى بسازد، یا ایدئولوژى اى بسازد 
کھ اصالحات را - آنھم بصورت اشتقاقى و با ھزار اما و اگر- باید در آن وارد کرد، بنظر من این حزب بنا بھ تعریف 
کارگرى نیست. این آنارشیسم است. این آوانتوریسم است. حزب کارگرى حزب اصالحات و حزب انقالب ھردو است. 
حزب انقالب اجتماعى نمیتواند در صحنھ مبارزه براى تغییر جامعھ، تغییر دائمى و روزمره جامعھ، حضور نداشتھ باشد. 
حزب کارگرى نمیتواند چنین نباشد چون نمیتواند کارگرى باشد. چون کارگران آنجا ھستند. اگر نباشند نمیتوانند زندگى 
کنند. و اینجاست کھ مفھوم مبارزه اقتصادى و مفھوم اصالحات بشدت در کمونیسم باصطالح رادیکال زمان ما کمرنگ 
است و تازه ھمانھم یک جائى بعد تر و دور تر در تحلیل وارد میشود: حزبش را کھ تشکیل داد و دیدگاھش را کھ گفت 
و غیره بھ این سوال جواب میدھد کھ راجع بھ اصالحات و مبارزه اقتصادى چھ موضعى دارد؟ این سوال از یک حزب 
کمونیست کارگرى پرسیدن ندارد، چون طبقھ کارگر ھر روز با این مسالھ سرو کلھ میزند. موجودیت کارگر بعنوان 
طبقھ اى کھ میخواھد انقالب خودش را سازمان بدھد درگرو بھبود دائمى اوضاع است. اما خیلى از احزابى کھ تحت نام 
کمونیسم ساختھ شده اند نھ فقط اصالحات و مبارزه اقتصادى را تحقیر میکنند، بلکھ اصال آنرا نمى شناسند. دیگر مدتھاست 
نمى فھمند چطور میشود در آن شرکت کرد. براى ھمین است کھ میگویم تاریخ میاید و میگذرد، زنھا یک جائى حق راى 
میگیرند، اتحادیھ یک جائى میرود علنى و قانونى میشود، تحصیل رایگان دوره ابتدایى برقرار میشود، زمین مالکین 
بزرگ تقسیم میشود و ھیچ جائى در این قضایا نمیتوانید رد یک آدم کمونیست رادیکال طرفدار انقالب کمونیستى را پیدا 
کنید! شخصیتھا و نھاد ھا و خیریھ ھاى طبقات حاکم و یا در بھترین حالت احزاب چپ بورژوازى میدان اصالحات را 
بدست دارند. اما در ھمین ایام جنبش کمونیستى مربوطھ مشغول یک کارھائى بوده در رابطھ با «انقالب کمونیستى»، کھ 
بنظر خودش اجازه نمیداده کھ در این تالش براى اصالحات شرکت کند و میداندار شود. براى اینھا اصالحات و انقالب 
مانعھ الجمع ھستند. در دیدگاه ما، کھ جاى دیگرى باید جداگانھ و بھ تفصیل بھ آن بپردازیم، نھ فقط مانعھ الجمع نیستند، 
بلکھ معتقدیم بدون داشتن افق انقالب اجتماعى نمیتوان مدافع پیگیر اصالحات بود و بدون حضور وسیع اجتماعى بمثابھ 
مدافع دائمى بھبود اوضاع نمیتوان در جامعھ نیروئى براى انقالب اجتماعى بسیج کرد و بھ میدان آورد. تخطئھ اصالحات 
و مبارزه براى اصالحات بنام انقالب بنظر من اساسا کالم سکت ھاى شبھ سیاسى و ضداجتماعى مھجور، و روشنفکران 
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شکم سیر جامعھ در کشورھاى مختلف است کھ انقالبیگرى را از ھرنوع ربط بھ رھایى و رفاه بشریت تھى کرده اند و 
بھ یک جھاد شبھ مذھبى تبدیل کرده اند.

کمونیسم، دمکراسى و اومانیسم: از قرار معلوم مارکس سوسیالیسم را ناقص بیان کرده و حاال یک جماعتى باید بیایند 
اومانیسم و دمکراتیسم اش را زیاد کنند! دمکراسى را با آن تلفیق بدھند! بھ ما میگویند عیب کمونیسم اینست کھ این ماتریال 
دموکراتیک و انسانگرایانھ در آن کم بکار رفتھ و اگر ما این دمکراسى را با سوسیالیسم تلفیق کنیم سیستم بھترى براى 
رھائى و آزادى پیدا میشود. و این را در برابر جھان بینى اى میگویند کھ «رھایى» و «انسان» مفاھیم کلیدى آن است. 
تالش براى دموکراتیزه کردن مارکسیسم یک رگھ اصلى در تحریف کمونیسم است. اوال مارکس براى مقولھ دمکراسى 
قدوسیتى قائل نیست. براى بورژوازى اینطورى است چرا کھ رابطھ اش با انسان مجاور خود را فقط از طریق تناسب 
و مقایسھ قوا میتواند بفھمد. براى بورژوا احترام ھر انسان بھ اندازه سھامش در جامعھ است. دموکراسى مقررات ناظر 
بر مناسبات این سھامداران است. ولى براى مارکسیسم نقطھ عزیمت انسان و حرمت انسانى است. مارکسیسم احترام 
خود را بھ فرد انسانى از مقولھ دمکراسى استخراج نکرده از انسانیت و انساندوستى اش استخراج کرده است. از اینجا 
استخراج کرده کھ تئورى اى براى رھائى انسان است. انسان فى النفسھ برایش ارزشمند است. اگر مارکسیستھا بر آزادى 
بیان انسانھا اصرار دارند براى این است کھ انسان ھستند و باید بتواند حرفشان را بزنند. مارکسیسم برابرى انسانھا را 
میخواھد. حال اگر اکثریتى پیدا شوند و بگویند برابرى انسانھا خوب نیست، مارکسیسم اینرا قبول نمیکند در صورتیکھ 
دمکراسى باید اینرا قبول کند. اکثریت جامعھ اسرائیل ھر روز دارد راى میدھد کھ عربھا باید شھروند درجھ دوم باشند. 
این دموکراسى است! با ھمان تعریفى کھ تاریخا از دموکراسى شده است. ھر چقدر ھم چکش کارى اش کنید و تبصره 
ھائى راجع بھ حقوق اقلیت در آن بگنجانید، تغییرى در مقولھ حاکمیت اکثریت آحاد نمیدھد. اما مارکسیسم از آحاد حرکت 
نمیکند، مارکسیسم از انسان حرکت میکند. راس شمارى نمیکند، یک دانھ انسان برایش مطرح است و صدھزار انسان ھم 
برایش مطرح است. و مھمتر از ھمھ چیز وجود یک جامعھ انسانى برایش مطرح است. بنابراین مارکسیسم ھیچ احتیاجى 
بھ دمکراتیزه شدن ندارد. اصال منتقد دمکراسى بھ معنى یک جریان محدودنگر در برخورد بھ خود بشر است. مارکسیسم 
طرفدار آزادى بشر است و تنھا راه رھائى بشر براى رسیدن بھ حرمت انسانى اش است. این مانیفست کمونیست است. 
طبقھ کارگر دقیقا چون میخواست از این دمکراسى فراتر برود این حرفھا را زده است. چون دمکراسى جواب مسالھ 
رھایى و برابرى خودش و کل بشریت نبوده بھ مارکسیسم روى آورده است. حاال این طبقھ در آخر قرن بیستم احتیاجى 
بھ تلفیق دمکراسى با سوسیالیسم خودش ندارد. قبول دارم، سوسیالیسم بورژوائى روسى و چینى و غیره ممکن است با 
افزودن دمکراسى بھبود پیدا کنند، ولى سوسیالیسم کارگرى احتیاجى بھ دمکراتیزه شدن ندارد تا چھ رسد بھ اینکھ مقولھ 
دمکراسى قرار باشد زیربناى سوسیالیسم تعریف شود. دمکراسى مقولھ اى نیست کھ از آسمان بھ بشر ھدیھ داده شده باشد. 
طبقات ابداعش کرده اند. وقتى کسى میگوید کارگران اکثریت جامعھ نیستند پس انقالبشان برحق نیست دارد سوسیالیسم را 
با مالک دموکراسى بورژوائى درک و نقد میکند. مارکس حقانیت انقالب کارگرى را از اکثریت بودن کارگران استخراج 
نکرده است. اگر مارکس بھ مقولھ اکثریت جامعھ استناد میکند از آنروست کھ دارد جواب دمکراتھاى زمان خودش را 
اکثریت،  واقعى حاکمیت  راه  تنھا  میگوید  مارکسیسم  کھ  اینجاست  میشوند.  متوسل  اکثریت  ایده  بھ  کھ علیھ چپ  میدھد 
انقالب کمونیستى است. انقالب کمونیستى تنھا راه آزادى بشر است. بنابراین مارکسیسم بدھکارى اى بھ دمکراسى بعنوان 
یک جریان اجتماعى، و بدھکارى بھ دمکراسى بعنوان یک نظام سیاسى، بدھکارى بھ دمکراسى بعنوان یک اخالقیات 
اجتماعى حس نمیکند. انساندوستى کمونیسم کارگرى، انساندوستى مارکسیسم بسیار فراتر از این مسالھ است و در آن 

حرمت انسانى شروع ھر مبحثى است.

بگذارید با توجھ بھ آنچھ گفتم بھ برخى مقوالت کلیدى مارکسیسم اشاره کنم و بگویم ما چھ تعریفى از این مقوالت داریم.

رویزیونیسم: جنبش رادیکال کمونیستى و مارکسیستى انقالبى تاکنونى بھ مقولھ رویزیونیسم بصورت یک کفر عقیدتى 
نجس  انگار  میشود).  برده  بکار  ھم  الفاظ  ھمین  دقیقا  گاه  (راستش  «مرتدند».  «ملحدند».  عده  یک  گویى  میکند.  نگاه 
ھستند. اما رویزیونیست براى ما، در بحث کمونیسم کارگرى، مثل ھر جریان فکرى و سیاسى دیگرى با پایھ و جایگاه 
و نقش اجتماعى اش درک میشود. مبارزه عقیدتى با ھر جریانى سرجاى خودش محفوظ است ولى روش برخورد ما بھ 
رویزیونیسم یک روش مکتبى-مذھبى نیست. جدال با ھر جریان رویزیونیستى، مثل جدال ما با ھر جریان بورژوائى دیگر 
است. با این تفاوت کھ در این مورد باید داعیھ مارکسیست بودن طرف مقابل را نیز نقد و افشا کرد. در مواردى دیده ایم 
کھ فالن حزب رویزیونیست جلو افتاده و جایى رھبرى اعتصابى را بدست گرفتھ. اما چپ ضد رویزیونیست و از جملھ 
خود ما بعضا، بخاطر آنکھ رھبرى اعتصاب دست رویزیونیستھا قرار داشتھ، نفس اعتصاب و اعتصابیون را در تبلیغات 
خودمان ندیده گرفتھ ایم و حتى گاه مورد نقد قرار داده ایم. اما یک جاى دیگر کھ اصال حزب رویزیونیستى اى در کار 
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نیست کھ حتى عکس مارکس را یک جائى چسبانده باشد، و رھبرى اعتصاب رسما در دست یک اتحادیھ راست است 
با آب و تاب حاضریم از آن حرف بزنیم. یعنى بھ یک حرکت «خودبخودى» قائل بوده ایم کھ بھ حرکات کارگرى تحت 
رھبرى «رویزیونیستھا» ارجحیت دارد. غافل از اینکھ آن «خودبخودى» را ھم یک جناح معینى از بورژوازى دارد 

ھدایت میکند و دنبال منافع خود میکشاند.

رویزیونیسم بھرحال یک جریان مادى در جامعھ است، اصال انعکاس جنبشھاى اجتماعى معینى است کھ در راه تحقق 
این اھداف و منافع مادى اجتماعى شان بھ مارکسیسم ھم چنگ انداختھ اند. ما بھ این جنبشھاى اجتماعى، از زاویھ یک 

جنبش اجتماعى دیگر برخورد میکنیم، نھ از زاویھ یک دین و مکتب دیگر. دعواى تئوریک ما سرجاى خودش ھست.

دیکتاتورى پرولتاریا: در بولتن شوروى در این مورد بحث کرده ایم. من فکر میکنم حکومت کارگرى باید برقرار بشود 
و کارگران وقتى حکومتشان را برقرار میکنند، ماتریال در دست را نگاه میکنند و از آن ماتریال حاکمیت خودشان را 
میسازند. حاکمیت طبقھ کارگر ھم چیزى است کھ باید عینى و اجتماعى راجع بھ آن قضاوت کرد نھ بر مبناى الگوھا 
- بخصوص الگوھاى متاثر از مقولھ دمکراسى نزد بورژوازى. و این یکى از نکات مورد اختالف ماست با تبیینھاى 
دیگرى کھ از دیکتاتورى پرولتاریا وجود دارد. بنظر من دیکتاتورى پرولتاریا حکومتى است کھ رھبران اعتراض طبقھ 
را بھ رھبران دولت طبقاتى تبدیل میکند. رابطھ دولت و توده ھا کمابیش مطابق ھمان مکانیسمى تعیین میشود در جریان 
انقالب و اعتراض رابطھ میان رھبرى و توده ھا را تعیین میکرد. ولى بھرحال وقتى رھبران جنبش اعتراضى طبقھ دولت 
را میسازند، این دولت کارگرى است دولت کارگران است. ھمانطور کھ قبال در بحث دولت دوره ھاى انقالبى گفتھ ام، 
باید فرق گذاشت میان دیکتاتورى پرولتاریا وقتى از دل یک انقالب و یک کشمکش حاد سیاسى ظھور میکند، با وقتى کھ 
امکان پیدا کرده است مکانیسمھاى دخالت توده اى در اداره جامعھ را آنطور کھ باید و آنطور کھ ما معتقدیم برقرار کند. 

فقدان این مکانیسمھا در ابتداى پیروزى انقالب کارگرى میتواند توجیھى براى نفى اصالت دیکتاتورى پرولتاریا باشد.

رابطھ حزب و طبقھ: حزب کمونیستى باید حزبى کارگرى باشد. حزب کمونیست غیر کارگرى بنظر من در بھترین حالت 
پدیده اى است گذرا و در حال گذار و باید قاعدتا بھ چیز دیگرى تبدیل بشود. منتھى بگذارید بگویم وقتى من این حرف 
را میزنم، چھ منظورى از «کارگرى» در نظر دارم. قطعا منظورم این نیست کھ حزب کارگرى بھ اعتبار اینکھ تئورى 
انقالب طبقھ کارگر را دست گرفتھ یا درجھت منافع طبقھ کارگر پیکار میکند یا چیزى شبیھ این کارگرى محسوب میشود. 
منظورم اینست کھ کارگران عضو آن باشند. منتھى حزب توده اى کارگران، حزبى کھ کارگران در مقیاس وسیع در آن 
عضو باشند تنھا تحت شرایط معینى بدست میآید. تنھا تحت شرایط خاصى احزاب کمونیستى امکان پیدا میکنند حزب توده 
اى کارگران باشند. پس بھرحال این حزب حزب بخشى از طبقھ کارگر است. اینجا ما میرسیم بھ ھمان مقولھ پیشاھنگ و 
غیره. و من میخواھم اظھار نظرى راجع بھ این بکنم. تعبیر سنتى از کلمھ پیشاھنگ، پیشاھنگ عقیدتى و تئوریکى است. 
کسى کھ از قرار نماینده آگاھى و انقالبیگرى و تئورى و جھان بینى است و قرار است معموال از بیرون بیاید و جلوى طبقھ 
کارگر بیافتد. من فکر میکنم حزب کمونیست قرار نیست بھ این معنى حزب پیشاھنگ ایدئولوژیکى و تئوریکى باشد. خود 
حزب، بھ اعتبار مارکسیسم و برنامھ سوسیالیستى و سیاسى اش، بھ معناى سیاسى و فکرى کلمھ، پیشاھنگ طبقھ است. اما 
پیشاھنگ، آنجا کھ نھ از یک سازمان و گرایش، بلکھ از افراد حرف میزنیم، باید یک پیشاھنگ اجتماعى و سیاسى باشد. 
کسى کھ در مبارزه کارگر عمال جلوى صف قرار گرفتھ است. حزب کمونیست باید حزب متشکل کننده بخش پیشاھنگ 
سیاسى و اجتماعى طبقھ باشد. حزب پیشاھنگ سوسیالیست طبقھ باشد. ولى اینجا تاکید را میگذارم روى کلمھ طبقھ. و در 
ھمین رابطھ است کھ در چند سال اخیر، مقولھ رھبران کارگرى و رھبران عملى را مورد بحث قرار داده ایم. یک مفھوم 
و برداشت سنتى از کلمھ پیشاھنگ این بوده است کھ کسانى ھستند کھ میروند سدھا را بشکنند، انسانھاى جان برکفى کھ بھ 
افکار درستى پى برده اند و در یک حزب جمع شده اند و غیره. ھمچون آدمھائى حتما در حزب کمونیست وجود دارند ولى 
مسالھ اساسى این است کھ حزب کمونیست خصلت کارگرى اش را باید از رابطھ اش با مبارزه کارگرى گرفتھ باشد. در 
مبارزات کارگرى دخیل باشد و یکى از شاخھ ھاى مبارزه کارگرى باشد. وقتى مارکس از این حرف میزند کھ کمونیستھا 
چھ ھستند و چھ نیستند، فورا بھ رابطھ کمونیستھا با سایر بخشھاى جنبش کارگرى اشاره میکند. میگوید کمونیستھا آن 
بخشى از طبقھ کارگر ھستند کھ در تمام دقایق این مبارزه و اعتراض طبقھ حضور دارند اما آن بخشى از طبقھ کارگرند 
کھ افق سراسرى و فراگیر طبقھ کارگر را گم نمیکنند و در ھمھ دقایق و مراحل مبارزه آنرا دنبال و نمایندگى میکنند. من 
قبال راجع بھ آن افق فراگیر و سراسرى قبال صحبت کردم. راجع بھ این باید بنشینیم بحث کنیم کھ حزب کمونیستى کھ 
در تمام دقایق مبارزه کارگرى حضور دارد کجاست؟ من حزب را اینطور مى فھمم. بنظر من حزب کمونیست از نظر 
ترکیب انسانى اش باید حزب رھبران جنبش اعتراضى طبقھ کارگر باشد. حزب سوسیالیست ھاى جنبش اعتراضى طبقھ 
باشد. و بحثھائى کھ در مقاالت «سیاست سازماندھى» و «آژیتاتور کمونیست» و «عضویت کارگرى» در مورد مقولھ 
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رھبران عملى و غیره در سالھاى اخیر کرده ایم، بنظر من درافزوده مھمى در تعریف حزب و رابطھ حزب و طبقھ است. 
تعریف حزب بعنوان پیشاھنگ عقیدتى، ایدئولوژیکى، تئوریکى و غیره بنظر من یکى از ابداعاتى است کھ دقیقا مصادف 
میشود با جدا شدن بستر رسمى مدعى مارکسیسم در صحنھ جامعھ از طبقھ کارگر. حزب کمونیستى باید حزب رھبران و 

سوسیالیست طبقھ باشد کھ مستقیما در مبارزات جارى و اقتصادى در گیرند.

سوسیالیسم در یک کشور: در این مورد ھم در بولتن شوروى نظرمان را گفتھ ایم. باید انقالب کارگرى بھ ساختن یک 
جامعھ سوسیالیستى منجر بشود. باید بھ لغو مالکیت خصوصى و بھ لغو کار مزدى منجر بشود و این را ممکن میدانیم و 

بحثھایمان را ارائھ کرده ایم.

ه کارگر  با حرکت از موضع جنبش اجتماعى طبق  نمونھ ھائى گفتم از عرصھ ھائى کھ  بعنوان  اینھا را  بھرحال من 
و سوسیالیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى، نسبت بھ خیلى قلمروھاى فکرى و سیاسى کمونیسم، بھ نتایجى میرسیم کھ 
براى ما شستھ رفتھ و معلوم است و ابھامى در مورد آنھا نداریم و بر سر آنھا موضع داریم. و فکر میکنیم این موضع 

جوابگوست.

وضعیت کنونى جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر و موقعیت کمونیسم کارگرى

در صحبتھاى قبلى ام از این صحبت کردم کھ مرکز ثقل کمونیسم از طبقھ کارگر بھ طبقھ بورژوا منتقل شده و چطور 
مارکسیسم در این پروسھ تحریف شده است و جراحى شده براى اینکھ با این وضعیت انطباق پیدا بکند. اما چھ عواملى 
جنبش  موقعیت  است.  نشستھ  عقب  و  خورده  شکست  جدال  این  کجاى  در  کارگرى  کمونیسم  و  شده  وضع  این  باعث 

سوسیالیستى طبقھ چیست. بگذارید بھ اختصار بھ این نکات بپردازیم:

در کل تاریخ یک قرن و نیم گذشتھ بنظر من در چھارچوب عمومى «چپ» سھ حرکت اساسى علیھ سوسیالیسم کارگرى، 
علیھ کمونیسم کارگرى، وجود داشتھ است. ناسیونالیسم، رفرمیسم و دمکراتیسم (دمکراسى). کھ اینھا ارتباط نزدیکى با ھم 
دارند. ھمھ اجزاء تفکر بورژوازى اند. ناسیونالیسم، رفرمیسم و دمکراسى ھمھ اشکالى از ایدئولـوژى بورژوائى و افق 
و آرمان بورژوائى براى جامعھ ھستند. ولى این سھ تا را بعنوان سھ جریان اجتماعى قدرتمند علیھ کمونیسم و کارگر مى 
بینیم. اینجا البتھ درباره تقابل آشکار و رو در روى بورژوازى و سرمایھ با طبقھ کارگر و سوسیالیسم کارگرى صحبت 
نمیکنیم. از این سھ روند بعنوان گرایشاتى حرف میزنم کھ در رقابت با کمونیسم قدرت گرفتند، با کنار زدن کمونیسم، 
نیروى کمونیسم را بدنبال خود کشیدند. واضح است کھ پیشروى و پیروزى اینھا، تفوق اینھا بر کمونیسم کارگرى، عقب 
رانده شدن جریان کمونیستى کارگرى و اعتراض سوسیالیستى طبقھ در کشورھاى مختلف توسط این جریانات، نھایتا 
ناشى از زور عریان بورژوازى است. در موارد مختلف و کشورھاى متعدد دقیقا بخاطر اینکھ بورژوازى بطرق سیاسى 
و نظامى جنبش کارگرى و کمونیسم کارگرى را سرکوب میکند، جناح چپ ناسیونالیسم بھ جلوى صحنھ میاید و جنبش 
رفرمیستى یا جنبش دمکراتیک ظرف و ابزارى میشود براى اینکھ کارگر باالخره بتواند براى تغییر اوضاعش بھ آن 
چنگ بیاندازد. قدرت و نفوذ سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى بھ نسبت این گرایشات دیگر نھایتا در تناسب کلى قواى 
طبقات تعیین میشود. وقتى فاشیستھا کمونیستھا را منھدم میکنند، واضح است کھ سوسیال دمکراسى تنھا راھى میشود کھ 
کارگر بتواند بھ درجھ اى براى اصالحات تالش کند. ولى بعنوان گرایشھاى اجتماعى کھ در جوار کمونیسم رشد میکنند 
و توانستھ اند نیروى واقعى کمونیسم را بھ نیروى ذخیره خودشان تبدیل بکنند، طبقھ کارگر را دنبالھ رو جنبش خودشان 
بکنند، من روى این سھ تا دست میگذارم و فکر میکنم در کشورھاى مختلـف، در مقاطع و دوره ھاى مختلف، میشود 

کارکردشان را دید.

نقش و ھدفش  است.  امپریالیستى  ناسیونالیسم  میکند  ناسیونالیسمى کھ در کشورھاى مختلف صنعتى رشد  بستر اصلى 
تخفیف بحران در بازار داخلى کشور مادر است. این ناسیونالیسم رگھ ھاى مختلفى را در درون سوسیالیسم و چپ بوجود 
آروده است. در انگلستان و فرانسھ و آلمان و ایتالیا و اسپانیا شاھد عروج و رشد آن بوده ایم. و این یک گرایش جدى 
ناسیونالیستى - چپ است کھ اوروکمونیسم فقط یک نمونھ آن است. احزاب چپ متاثر از این ناسیونالیسم ھمھ بر مبناى 
پالتفرمھاى ملى، و براى اصالح اوضاع اقتصادى کشور مربوطھ، یا اصالح سرمایھ دارى موجود، کار میکنند. گرایش 
ناسیونالیستى و رفرمیستى را بنظر من در کشورھاى تحت سلطھ با وضوح خیلى بیشترى میشود دید. در موارد زیاد اینجا 
برخالف اروپاى غربى دیگر این گرایشات نھ رقیب یک نوع کمونیسم رادیکال کھ ممکن است در ھمان مقطع کنار آنھا 
وجود داشتھ باشد، بلکھ عمال جانشین خود کمونیسم رادیکال این کشورھاست. وقتى بھ نیروھاى چپ آمریکاى التین و 
حرفھا و مواضعشان نگاه میکنیم، وقتى بھ چپ ایران نگاه میکنیم، وقتى بھ ویتنام نگاه میکنیم، بھ چین نگاه میکنیم، دقیقا 
مى بینیم کھ پشت تمام اینھا ناسیونالیسم و رفرمیسم و دمکراتیسم بورژوازى نوخاستھ این کشورھا دیده میشود. بنظر من 
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این را میشود گفت کھ جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر در سیر تکوین جامعھ سرمایھ دارى در طول قرن بیستم دست را بھ 
این نیروھا باختھ. بدلیل ناآمادگى خودش و مطرح بودن این جریانات و قابلیت بسیج شان، میدان را بھ این نیروھا واگذاشتھ 
است. بھرحال من جدال را با این جریانات مى بینم. کمونیسم کارگرى در مقابل ناسیونالیسم، رفرمیسم و دمکراتیسم است 
کھ باید حدود و ثغور خودش را معلـوم بکند و این گرایشات را از پشت کمونیسم عمال موجود و سوسیالیسم عمال موجود 
بیرون بکشد و نشان بدھد کھ این ترندھاى بھ اصطالح کمونیست و سوسیالیست فى الواقع اردوى ناسیونالیسم و رفرمیسم 

و دمکراتیسم در ھر کشور ھستند.

اینھا چرا مطرح ھستند، چرا چپ ناسیونالیست، چپ دموکرات و چپ رفرمیست قدرت اجتماعى بیشترى از کمونیسم 
کارگرى دارد؟ بنظر من امپریالیسم پدیده اى است کھ بخصوص دمکراتیسم و رفرمیسم و ناسیونالیسم در کشور تحت 
سلطھ را بھ یک امر اجتماعى تبدیل میکند. خیلى روشن است چرا. استبداد سیاسى، عقب ماندگى اقتصادى، شکاف عمیق 
اقتصادى بین اقشار اجتماعى مسالھ ملى و ستم ملى و پیشینھ کولونیالیسم، ھمھ اینھا سرچشمھ ھایى ھستند کھ باعث رشد 
این گرایشات میشوند. تا حدى کھ در کشورھاى تحت سلطھ اساسا آنچھ بعنوان مارکسیسم رادیکال خود را عرضھ میکند 
خود این گرایشات اند. در تجربھ شوروى و شکل گیرى سوسیالیسم بورژوایى این قطب ترکیب ناسیونالیسم و رفرمیسم 
را مى بینم. اتفاقا شوروى تجربھ اى است علیھ دمکراتیسم. ناسیونالیسم و رفرمیسم مشخصا براى دوره طوالنى مشخصھ 
مدل روسى سوسیالیسم بوده است و این ھم یک امر و آرمان واقعى بخشھایى از جامعھ است. امرى واقعى و مدلى است 

براى کشورھاى عقب مانده اى کھ در تالش براى توسعھ اقتصادى کاپیتالیستى ھستند.

بھرحال از نظر سیاسى و اجتماعى و از نظر ایدئولوژیکى بنظر من سوسیالیسم کارگرى در مقابل این گرایشات عقب 
نشستھ و من فکر میکنم اینھا عناصر اصلى محتواى اقتصادى - اجتماعى سوسیالیسم غیر کارگرى در دوره ما ھستند. 
واضح است کھ پشت اینھا رقابتھاى بورژوازى و جناحھاى مختلف بورژوازى قرار دارد. در غرب و کشورھاى صنعتى، 
رقابت بر سر دفاع از بازار داخلى و سرمایھ «خودى» در شرایط بحران اقتصادى و دشوارى حفظ نرخ سود. در کشور 
تحت سلطھ، رقابت بورژوازى نوخاستھ این کشورھا با بورژوازى کشورھاى غربى و کشورھاى امپریالیستى و آرمان 
ملى شکل دادن بھ یک بازار داخلى قوى. کمونیسم بلوک روسیھ ھم پرچم رقابت بورژوازى این قطب براى رساندن 

خودش بھ حد توسعھ اقتصادى و فنى غرب و گسترش مناطق نفوذ اقتصادى و سیاسى خویش در سطح جھانى است.

کمونیسم کارگرى و حزب

من تا اینجا سعى کردم کمونیسم کارگرى را بعنوان یک واقعیت اجتماعى، بعنوان یک جھان نگرى معین، یک دستگاه 
فکرى، بعنوان یک انتقاد از سوسیالیسم ھاى دیگر، بعنوان منتقد تاریخ سوسیالیسم و غیره، بحث کنم. میرسیم بھ بحث 
(کمونیسم کارگرى) بعنوان رھنمود و نسخھ اى براى نوع معینى از کمونیسم، براى ایجاد نوع معینى از کمونیسم در عمل. 

شکل دادن یک پراتیک متفاوت کمونیستى.

بگذارید براى اینکھ زیاد وقت را نگرفتھ باشم، فقط تجسمى از نوع حزب و احزابى کھ میشود بھ آنھا حزب کمونیست 
کارگرى اطالق کرد. بنظر من براى چنین حزبى جنبش اجتماعى، جنبش طبقاتى و مبارزه روزمره و دائمى طبقھ کارگر 
علیھ سرمایھ دارى در صدر اولویت قرار میگیرد. بھ این معنى کھ گفتم کانون تشکیل این حزب، کانون رشد این حزب، 
در درون طبقھ است. بخش اعظم انرژى اش آنجا صرف میشود، بھ تمام مسائل این مبارزه محیط است. و فعالینش، فعالین 
این مبارزه تشکیل میدھد. رھبرانش، رھبران شناختھ شده این مبارزه اند و ھرقدر کوچک یا بزرگ باشد، در پیش و پس 
رفتن این مبارزه اجتماعى دخیل است. از نظر بافتش، حزبى است کارگرى. دربرگیرنده عناصرى از طبقھ کارگر است. 
کارگر بھ معنى عینى و ابژکتیو کلمھ. بھ این اعتبار براى اینکھ یک چنین حزبى وجود داشتھ باشد، قاعدتا این حزب، باید 
حزبى باشد مناسب براى فعالیت کارگران. و این یک تفاوت اساسى است کھ وقتى بھ احزاب موجود نگاه میکنیم مى بینیم. 
حزب ما (حزب کمونیست ایران) و صد حزب مثل ما جاى مناسبى براى فعالیت کارگران نیست. اما حزب کمونیست 
کارگرى، باید ظرف طبیعى و مناسبى براى فعالیت سیاسى کارگر باشد. و این یک بحث جدى اساسنامھ اى، سبک کارى 

و روشى است. فقط بحث اخالقیات نیست.

ھمانطور کھ گفتم، حزب کمونیست، حزبى است دخیل در مبارزه اقتصادى، در مبارزه براى اصالحات. این معنى فورى 
اش اینست کھ حزبى است کھ این توانایى را بدست آورده است کھ دخیل باشد. قابلیت کار توده اى دارد. حزبى است کھ 
قابلیت کار علنى دارد. بنظر من حزبى کھ نتواند کار علنى-توده اى سازمان بدھد نمیتواند حزب کارگرى بماند، حتى اگر 
بھ این عنوان شروع شده باشد. میشود گرایشاتى مثل «محافل فلسفى» در کارگران درست کرد و این شدنى است. کارگران 
ھم بخشى از کارشان اینست. ھمان کارگرى کھ بھ محافل فلسفى سمپاتى دارد، باالخره فردا دنبال مسائلش در کارخانھ 



28

است، دنبال طرح طبقھ بندى اش است، دنبال قانون کار است و دنبال قانون اساسى مملکت کھ باید راجع بھ کارگر در 
آن اظھار نظر بشود ھم ھست. رابطھ اش را ھم باید با ارتش تنظیم کند، رابطھ اش با سپاه پاسداران برایش مسالھ است. 

حزب کمونیست ھمانطور کھ مارکس میگوید باید با این دقایق ھمراه باشد.

بھ این اعتبار طبقھ کارگر باید براى حزب کمونیست پدیده معلـومى باشد. حزب باید مکانیسم ھاى مبارزه این طبقھ را 
بشناسد. بنظرمن احزاب کمونیستى فعلى، کارگر را از دریچھ نگرش بورژوا در تولید نگاه میکنند. مکانیسم ھاى زیست 
و سوخت و ساز درونى این طبقھ براى احزاب کمونیست فعلى آشنا و روشن نیست. نھ با ذھن کارگر و مشغلھ ذھنى اش 
آشناست و نھ مشاھدات مشترکى با کارگر دارد کھ بتواند مبناى تبلیغات خود قرار دھد و نھ فشارھاى اجتماعى اى کھ بھ 
کارگر در ھر مقطع وارد میاید را حس میکند. خیلى ھا در این چپ میدانند بحال مثال بر دانشجویان در ایران چھ گذشتھ 
است، یا چھ بھ روز کردھا آمده است. اما اینکھ بر کارگران در این شش سال چھ گذشتھ است، حزب کمونیست حتى تلقى 
درستى از این مسالھ ندارد. خانواده کارگرى دارد بھ چھ روزى میافتد، شرایط کار بھ چھ روزى درآمده، احترام اجتماعى 
کارگر االن در جامعھ چگونھ است؟ ھزار و یک نکتھ است کھ میشود با کارگر حس کرد و اینھا در این احزاب سیاسى 

محسوس نیست. تبلیغاتشان ھنوز از روى کتاب درمیآید تا از زندگى واقعى.

ھمانطور کھ گفتم حزب کمونیست نمیتواند بھ چیزى جز رھبر کارگرى متکى باشد. یکى از رفقا از سر انتقاد اشاره کرد 
کھ در تبلیغات ما وقتى مبلغ میگوید «رھبر عملى» طبقھ کارگر، معنى اش این است کھ خودم رھبر «نظرى اش» ھستم 
و دارم راجع بھ یک نوع رھبر دیگرش حرف میزنم. اما من فکر میکنم این بیان غلطى نیست. کارگر رھبر عملى دارد، 
رھبر روزمره دارد. کسانى ھستند در محیط فعالیتشان عده اى از کارگران را بدور خود جمع میکنند. و اگر او بھ حکومت 
شوراھا آرى بگوید، کارگران ھم بھ حکومت شوراھا آرى میگویند و اگر نھ بگوید ممکن است آنھا ھم نھ بگویند. ھر 
چقدر ھم ما کار کرده باشیم. باالخره یک عده اى مخالفت میکنند، اینطورى مخالفت میکنند. یک عده اى موافقت میکنند، 
اینطورى موافقت میکنند. مقولھ رھبر کارگرى و کارگر ذینفوذ، بنظر من باید در این احزاب جا باز کند و حزب، حزب 

شبکھ کارگران ذینفوذ باشد.

یک نکتھ دیگر اینست کھ تناقضى کھ ظاھرا بین تبلیغ بر سر مبارزه جارى و اصالحات و غیره با تبلیغ بر سر سوسیالیسم 
وجود دارد، قاعدتا باید در این احزاب حل شده باشد. منظورم تبلیغ سوسیالیسم است و نھ آموزش دادن آن. سوسیالیسم 
را تبلیغ کند. یعنى سوسیالیسم را بعنوان پاسخ مطرح کند، یا سوسیالیسم را منطقا بعنوان چاره درد کسى نشان بدھد، 
سوسیالیسم را تبـلیغ کند. ھمانطور و با ھمان روحى کھ معدنچى وقتى میگوید «من پول ذغال سنگھا را داده ام» دارد 
سوسیالیسم را دارد تبلیغ میکند. اما این حزب سوسیالیسم را تبلیغ نمیکند. وقتى تبلیغ میکند، مسالھ خرد است. وقتى ترویج 
میکند، مسالھ وسیع و طبقاتى است. قرن بیستم دارد تمام میشود قاعدتا باید بشود سوسیالیسم را تھییج کرد. حزب کارگرى 
سوسیالیستى را از روى این میشود شناخت کھ چھ طور دارد سوسیالیسم را تھییج میکند و چطور این تھییج بھ خرج مردم 

میرود. بھ خرج آن طبقھ اجتماعى اى کھ نماینده اش است میرود.

یک حزب کمونیست کارگرى باید پیوندھاى ارثى خودش را با چپ پیش از خودش واقعا و رسما قطع کند. خیلى ھا را دیده 
ام تاریخ مبارزات خودشان را میرسانند بھ وقتى کھ سھ طبقھ آنطرف تر داشتھ اند فعالیت سیاسى میکرده اند و ھنوز اینھا 
ظاھرا در وجود این شخص بھم پیوستھ است. در حالى کھ باید بیاید علیھ این میراث حرف بزند. ھمانطوریکھ بلشویسم 
علیھ میراث نارودنیسم حرف میزند. ما ھم حرف زدیم. اما در اشکال مختلف این پیوستگى را ھمچنان نگھ میداریم. بھ 
این معنى باید کمونیسم کارگرى تبیین تاریخى خودش را بدھد. تبیین تاریخى خودش از تکامل چپ را بدھد و بر سر آن 

بایستد.

حزب کمونیست کارگرى، آن حزبى است کھ در تبلیغاتش از انقالب کارگرى حرف میزند. مستقیما براى انقالب کمونیستى 
فراخوان میدھد. ما در این سمت قدم برداشتھ ایم، وقتى شعار حکومت کارگرى را جاى جمھورى انقالبى و غیره گذاشتھ 
ایم. در این جھت گام برداشتھ ایم. فراخوان بھ انقالب کمونیستى باید یک امر معمول باشد و تاکتیک ھم باید بعنوان تاکتیک 
سر جاى خودش قرار بگیرد. حزب سوسیالیستى، حزب کمونیست کارگرى قاعدتا باید اول فریاد بزند «زنده باد انقالب 
کمونیستى» و اگر بھ او گفتند پس این یا آن مسالھ چھ میشود؟ تاکتیکش را بگوید. حزبى کھ انقالب کمونیستى اساس حرفش 

باشد و بھ ھمان شیوه اى کھ گفتم، شیوه اى کھ بھ خرج مردم برود، در آنھا رسوخ کند.

و  کمونیست  رادیو صداى حزب  نمیدانم  دقیقا  االن  دارد؟ من  ما چھ جایگاھى  تبلیغات  در  االن  کمونیستى  انقالب  ولى 
بویژه صداى انقالب راجع بھ انقالب کمونیستى چھ میگویند. میدانم برنامھ اى از صداى انقالب ایران در مورد وضعیت 
کارگران کرد در جزیره تنب کوچک و بزرگ پخش شد، من وقتى شنیدم با خودم گفتم دیگر در تنب کوچک و بزرگ 
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ملیت کارگر را ول کنید. از صبح تا شب چند بار لغت انقالب کمونیستى و چند بار لغات ایران، کرد، جمھورى اسالمى 
و غیره بھ زبان ما میآید؟ دیگر باید حرف انقالب کمونیستى را زد. دیگر دارد قرن بیست و یکم میشود.

حزب کمونیستى کارگرى باید برنامھ روشنى براى تغییر فورى ساختار اقتصادى اجتماعى جامعھ داشتھ باشد. مثل رھبر 
میکنم.»  برقرار  برنامھ ھاى سیاسى  این  با  را  اقتصادى  این وضعیت  بیایم  کار  بگوید «وقتى سر  بزند.  جامعھ حرف 
سوسیالیسم کارگرى نمیتواند در موضع آژیتاسیونى صرف بماند، و درموضع ترویج صرف بماند. در موضع بیان نیات 

سوسیالیستى بماند. باید حزبى باشد کھ قصد دارد تغییر معینى را بوجود بیاورد و براى آن تغییر فراخوان میدھد.

بھرحال، از نظر عملى، تجسمى کھ از یک حزب کمونیستى کارگرى میشود داد، بنظر من بھ بھترین وجھى میشود از 
مانیفست کمونیست پیدا کرد. من این جنبھ صحبتم را خالصھ میکنم. و بعد از آنجا رھسپار مقولھ عرصھ ھا، تاکتیکھا و 

غیره شد.

کمونیسم کارگرى بعنوان یک کمپین مشخص در چھارچوب جامعھ ایران

نکتھ آخرى کھ اینجا باید راجع بھ آن صحبت کنم، کمونیسم کارگرى بعنوان یک کمپین مشخص در چھارچوب جامعھ 
ایران، در چھارچوب چپ ایران و در چھارچوب حزب کمونیست ایران است. منتھى براى اینکھ اینرا بگویم، باید کال 

چند کلمھ اى راجع بھ چپ ایران اظھار نظر بکنم.

من تاریخ کمونیسم ایران را اینطور میبینم: آن اقدامات اولیھ مقارن با انقالب اکتبر را راستش ھر قدر آدم بیشتر مطالعھ 
میکند، مى بیند سرش بیشتر در باکو است تا جاى دیگرى. پلى کپى قطعنامھ ھاى بین الملل را دست عده اى مثل ما دادند و 
اینھا خواندند و رفتند آنطرف مرزھا کار کنند. فعالیتھاى آن دوره حزب کمونیست ایران، ادامھ کمینترن و ادامھ بلشویسم 
است در رابطھ با یک کشور مجاور و کارگران آنجا. نشان عروج و ظھور جدى سوسیالیسم در ایران نیست. این کمونیسم 
اول قرن در ایران ھم البتھ پایھ مادى خودش را داشت. یعنى باالخره وجود کارگر در آن جامعھ، مطرح بودن انقالب 
در این جامعھ، کولونیالیسم، ضد امپریالیسم، دمکراسى و غیره، ھمھ اینھا پایھ مادى براى ابراز وجود چپ در جامعھ را 
میساخت. انقالب مشروطیت یک انقالب واقعى بود و جناح چپ آن ھم میتوانست سوسیالیست باشد. بنابراین اگر این را 
کنار بگذاریم، میرسیم بھ دکتر ارانى و ٥۳ نفر و حزب توده. از اینجا بھ بعد میتوانیم راجع بھ سوسیالیسم «داخلى» ایران 
حرف بزنیم. سوسیالیسمى کھ در ایران بدلیل فعل انفعاالت و روندھاى جامع تر اجتماعى و اقتصادى شکل میگیرد. اینجا 
دیگر من راجع بھ یک چپ پابرجائى حرف میزنم کھ ظھور میکند و از آن ببعد جناحى از اپوزیسیون ایران را تشکیل 

میدھد.

سالھا پیش کسى مثل دکتر ارانى براى من یک اسم بود. کھ میگفتند در زندان مقاومت کرده و پدر مارکسیسم ایران است 
و ھرکس چیزى درباره اش میگفت. اما وقتى بروید و از نزدیک نگاه کنید مى بینید یک انسان شریف اصالح طلب 
اینست کھ «نباید در جامعھ  اما حرفش مثل خیلى کسان دیگر  ایده ھاى مارکسیستى را گرفتھ  «ایراندوستى» است کھ 
اینقدر ظلم و جور باشد»، مارکسیسم براى او چیزى نیست جز اینکھ «جامعھ نباید بھ فقیر و غنى تقسیم بشود» و «بیائید 
مملکت را درست کنیم و ما از قافلھ تمدن عقب ھستیم و یک کارى بکنیم»، ھرچھ دقیقتر نگاه میکنید بیشتر این تصویر 
را میگیرید. انور خامھ اى راجع بھ دکتر ارانى نوشتھ کھ ایشان ناسیونالیست خیلى قوى اى بود کھ البتھ بعدھا کمتر اینقدر 
ناسیونالیست بود. خودش در زندان گفتھ بود من خیلى ناسیونالیست بودم. اینجا از مارکس برایتان خواندم کھ در آلمان و 
در فرانسھ، کمونیستھا آن کارگران صنعتى و پرولترھائى بودند کھ حوصلھ آن سوسیالیسم را نداشتند و در کانونھایشان 
سوسیالیسم متفاوتى شکل میگیرد و حتى توسط خودشان تببین میشود. و مارکس ھم دارد در آن ظرف مینویسد. کمونیسمى 
کھ مانیفست بھ آن ارجاع میکند سوسیالیسمى است در میان کارگران در تقابل و تمایز از سوسیالیسم غیر کارگرى شکل 
میگیرد. اما کمونیسم ایران در دور جدید (در دورى کھ با دکتر ارانى و ٥۳ نفر و غیره شروع میشود) از آن قطب سربلند 
نمیکند. از آن زاویھ اجتماعى شروع بھ جوشیدن و بیرون زدن نمیکند، بلکھ از بین روشنفکران و طبقات حاکم شروع 
میکند. تحصیل کرده ھا ھستند، کسانى ھستند کھ فرنگ رفتھ اند، دیده اند، آن تئوریھا را خوانده اند و انقالب روسیھ بغل 
دستشان بوقوع پیوستھ و اعالم کرده کھ «ھیچ نوع ر ستم ملى را قبول ندارم، ھمھ بدھکاریھایتان را بخشیدم، بھ خاکتان 
ھیچ طمعى ندارم، ایرانیت تان را برسمیت مى شناسم، فقر چیز بدى است» و میبینند مردم ھم رفتھ اند و براى خودشان 
برنامھ اقتصادى میریزند و یک لنینى ھم آنجا ھست کھ ھر چھ بھ او گوش میدھى میبینى آدم خوبیست. این قشر روشنفکر 
و تحصیلکرده ایرانى، کانون اولیھ پیدایش عقاید سوسیالیستى در این روندى است کھ این چپ فعلى ادامھ آنست. چپ فعلى 
ادامھ آن حزب کمونیست اولیھ نیست، ھیچ ربطى بھ آن ندارد. از نظر پیوستگى تاریخى ادامھ این روندى است کھ از اینجا 
شروع میشود. بروید خاطرات ایرج اسکندرى را بخوانید، یک نمونھ چنین چپى است. قبل از حزب توده عموى ھمین 



30

اسکندرى، یعنى سلیمان میرزا، سوسیالیست است. ببینید عمویش چھ جورى فکر میکرده. وقتى ایرج اسکندرى، دکتر 
ارانى، انور خامھ اى و کامبخش (حاال کامبخش یک مقدار اظھاراتش فرق میکند و سرش بھ رابطھ جھانیش بند بوده و 
در یک قطب سیاسى کار میکرده)، اینھا را کنار ھم میگذارید، تصویرى کھ میگیرید جز این نیست: این قشر روشنفکران 
و دانش آموختگان تحصیلکردگان کشور تحت سلطھ اى است کھ واقعا آرمانھاى قدیمى مشروطیت را حمل میکنند. از 
مدرنیزه شدن ایران، سروسامان پیدا کردن ادارى آن، کم شدن شکاف فقیر و غنى و حتى از بین رفتن استبداد عزیمت 
میکند (کھ ھنوز البتھ بھ خودش جرات نمیدھد سلطنت را زیر سوال ببرد. یعنى جمھوریخواھى ھم تازه یک پدیده اى است 

کھ بعدا یک جاھائى علنا وارد میشود.)

بھرحال این مصلحین اجتماعى طبقات حاکم اند کھ اولین بحثھاى سوسیالیستى را از آنھا مى شنویم. دھھ بعد از آن، بعد 
از پایان جنگ دوم جھانى و تا قبل از کودتاى ۲۸ مرداد، مشخصا سنت جناح چپ اپوزیسیون تحت تاثیر حزب توده 
است. ولى در مجموع اپوزیسیون مخالف «دستگاه» را جبھھ ملى و حزب توده میسازند کھ اینھا ھم بر مبناى آرمانھاى 
قدیمى بورژوازى نوخاستھ ایران دارند حرف میزنند: اصالحات اجتماعى، استقالل سیاسى، و دمکراسى. کھ حزب توده 
دمکراسى اش کمتر است، اصالحات اجتماعى اش بیشتر است، جبھھ ملى اصالحات اجتماعى اش کمتر است و دمکراسى 
اش بیشتر است ولى ناسیونالیسم ھم جزو آن ھست. حزب توده ملقمھ اى است از ناسیونال - رفرمیسم ایرانى باضافھ تعلق 
بھ آن اردوگاھى کھ آرام آرام در جھان شکل گرفتھ، یک اردوگاه بین المللى. اردوگاه شوروى. تا یک مقطع اینھا واقعا 
بر ھمدیگر منطبق اند. یعنى ھمھ روشنفکران ایرانى، روسیھ شوروى را نماینده دفاع از ناسیونالیسم و اصالح طلبى 
در کشورھاى جھان سوم و تحت سلطھ میدانند. منافع شوروى با منافع ملت این روشنفکران در تناقض قرار نگرفتھ. اما 
در یک دوره دیگرى چنین میشود و از ھمان دوره ھم انشعابات در حزب توده شروع میشود و طرد حزب توده بعنوان 
جریانى کھ «نوکر روسیھ» است و غیره شروع میشود. جبھھ ملى صاحب اصلى این انتقاد ملى بھ حزب توده است، ولى 

در خود حزب توده ھم آدمھایش نظیر خلیل ملکى وجود دارند و بھ ترتیب جدا میشوند.

شکست تجربھ حزب توده و جبھھ ملى (کھ گفتم اینھا احزاب ایران دوره قبل از اصالحات ارضى اند، احزاب بورژوازى 
اند کھ دارند علیھ سیستم قدیمى قد علم میکنند)، سرآغاز رشد چپ جدیدى میشود. کھ این دقیقا دیگر مقارن است با درجھ 
اى از رشد سرمایھ دارى در ایران. در دوره بعد از ۲۸ مرداد و بخصوص پس از اصالحات ارضى سال ۱۳٤۱، حزب 
توده دقیقا از موضع سرسپردگى اش، عدم دخالتش در دفاع از دمکراسى و از «حکومت ملى دکتر مصدق» مورد انتقاد 

قرار میگیرد و جبھھ ملى ھم از موضع پاسیفیسم و دست روى دست گذاشتن و عدم اعتقادش بھ مبارزه قھرآمیز.

بخاطر آنچھ کھ «لیبرالیسم» آن خوانده میشود. چپى کھ از اینجا دیگر زیر فشار طبقھ کارگر قرار دارد. اصالحات ارضى 
این چپ را بیرون میآورد. اینجا دیگر پرچم ناسیونالیسم و رفرمیسم، دست آن قشر اجتماعى کھ سابق بود قرار نمیگیرد 
و بھ خرده بورژوازى ایران منتقل میشود و دمکراسى اى کھ این چپ میخواھد از لیبرالیسم تفکیک میشود، این دیگر 
یک دیگر «دمکراسى نوین» است از نوعى است کھ ناشى از رشد نیروھاى مولده و توسعھ کشور تحت سلطھ است. 
در این دمکراسى دیگر مقولھ حقوق فردى محور نیست. بلکھ با مفھوم حکومت خلقى جوش میخورد. در تبیین لیبرالى 
از دموکراسى، حقوق فردى. یعنى فردیت فرد و حق راى اش، حقوق فردى و مدنى افراد، جاى مھمى دارد. ولى در 
دمکراسى نوین، در دموکراسى خلق، معنى دموکراسى حاکمیت اقشار خلقى است. و در نتیجھ در حکومت مورد نظر 
پیکار و چریک فدائى در اوان انقالب، اینکھ معنى عملى این دموکراسى براى فرد چیست و حقوق احزاب در این نظام 
چیست و آزادى مطبوعات چیست و غیره امرى فرعى است.. مسالھ بر سر تحقق حاکمیت اقشار خلقى است. و این از 
نظر این جریان شاخص دمکراتیسم است. و اگر نگاه کنیم مى بینیم این جریان، این چپ جدید، بھ حساسیت نسبت بھ 
«حقوق فردى» میگوید لیبرالیسم. مدعى است دمکراسى را یک پلھ فراتر برده است. میگوید در این دموکراسى خلقى 

واقعا حکومت اکثریت را برقرار میشود.

این جریان رادیکال تر کھ ناشى از فشار طبقھ کارگر و موقعیت خرده بورژوازى و ناشى از موقعیت تحت سلطگى 
ایران است، بنظر من خمیره چپ رادیکال ایران بعد از اصالحات ارضى را ساخت. واقعیت این است کھ انقالب ٥۷، 
پرونده این چپ را مى بندد. این چپ را باالخره بھ کمال میرساند و بھ نقطھ جوش میآورد و باالخره ھم تبخیرش میکند. 
این پروسھ است کھ بنظر من باید راجع بھ آن باید حرف بزنیم تا بتوانیم از اینجا بھ بعد راجع بھ حزب کمونیست و فرداى 

حزب کمونیست حرف بزنیم.

بھرحال من معتقدم چپ رادیکالى کھ وارد انقالب ٥۷ شد، ھمان آرمانھاى رفرمیسم، ناسیونالیسم، و دیگر حاال دمکراسى 
ولى بھ یک معنى متفاوت، دمکراسى بھ معنى خلق گرائى و حکومت خلق، را حمل میکرد و دقیقا با جبھھ ملى مرزبندى 
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داشت بخاطر تاکید آن یکى بر لیبرالیسم و روایت غربى آن از دمکراسى. این چپ وارد انقالب شد. ولى فقط این جریان 
نبود کھ تاریخ چپ دوره ما را ساخت. رشد سریع طبقھ کارگر پس از اصالحات ارضى، آن واقعیتى را کھ در اول صحبتم 
بھ آن اشاره کردم را بھ صحنھ میآورد. بطور اجتماعى و وسیع بھ صحنھ میاورد. طبقھ کارگرى کھ در مقابل و رودرروى 

سرمایھ قرار گرفتھ است.

سمپاتى طبقھ کارگر بھ این چپ خلقى یک امر قابل انتظار بود. قبال گفتم کھ مارکس میگوید کھ چگونھ در کشورھاى 
مختلف باید با رادیکالھا و دموکراتھا و غیره کار کرد و گفتم این شاخصى از کارگرى بودن مارکس و تئورى اش است 
بخاطر اینکھ در عین مبارزه انقالبى و مبارزه براى انقالب، در ھرحال براى مبارزه براى اصالحات ارزش قائل است. 
براى مبارزه براى بھبود اوضاع ارزش قائل است. بنظر من رابطھ طبقھ کارگر ایران با این چپ از ھمین خصلت طبقھ 
کارگر مایھ میگرفت. این چپ ھیچ وقت نیامد تبیینى از یک سوسیالیسم کارگرى بدست بدھد و بگوید من اینرا میخواھم، 
انقالب کارگرى را میخواھم. (این دیگر خاطرات زنده خود ماست کھ داریم راجع بھ آن حرف میزنیم). این چپ از اصالح 
جامعھ ایران در جھت «رفع وابستگى»، حکومت خلق و این چیزھا حرف زد. و کارگران گفتند، بسیار خوب، باشد. 
مارکس میگفت کارگران در فقدان حزب کارگرى با دمکراتھاى خرده بورژوا کار میکردند. این اتفاقى است کھ در ایران 
نیز افتاد. اما کنار این ھمسویى، بنظر من طبقھ کارگر تجارب مستقل خودش را از سر گذراند. وقتى میگویم مستقل، باید 
توضیح بدھم.، در جامعھ جدایى مطلق گرایشھاى اجتماعى از ھمدیگر ممکن نیست. یعنى باالخره در ھرجنبشى گرایشات 
و محافل و افراد گوناگون جذب میشوند. در شوراى شرق، باالخره ھم پوپولیست وجود دارد ھم کارگرى کھ واقعا سرش 
براى انقالب کمونیستى درد میکند و بھ کمک این شورا میخواھد آنرا تسھیل کند. اما بھرحال تجربھ ھائى ھست کھ در آن 
حضور مستقل کارگر سوسیالیست و کمونیست را با کمى دقت میتوان دید. اعتصابى صورت میگیرد و اصال این سنت 
خلقى نقشى در آن ندارد. اعتصاب صنعت نفت بنظر من نمونھ این امر حتى قبل از سقوط شاه است. نفوذ این چپ خلقى، 
کھ تازه خود ھنوز ابراز وجود وسیع اجتماعى نکرده است در جنبش صنعت نفت ناچیز است. اما این جنبش رھبرى اى 
دارد کھ از ھمانجا آفریقاى جنوبى و اسرائیل را تحریم کرد. از کجا این بحث را آورده بود؟ بنظر من این یک گرایش 
سوسیالیستى کارگرى است با رھبرى اى کھ جھان نگرى معینى در مورد طبقھ کارگر و مبارزه طبقاتى دارد. و این 
گرایش اجتماعى کارگرى ھیچوقت بطور قطعى و مطلق بھ این چپى کھ وارد صحنھ انقالب میشد، نپیوست. ھیچوقت بھ 
آن نپیوست، بلکھ با آن کار کرد. اصال بھ اعتقاد من آن چپ نمیتوانست این گرایش کارگرى را بخودش ملحق کند. سبک 
کار یکى از گره گاھھاى این جدایى غیر قابل عبور است. اما ایـده ھا چطور؟ شکاف در آرمانھا و ایده ھا بھ مراتب بارزتر 
است. آیا ما ھمھ در جلساتى نبوده ایم کھ چپ مسلط آن روز ھشدار میداد «شما اینجا شلوغ نکنید، این چاپخانھ یک حاج 
آقاى ملى است!، این یک بورژواى ملى است، اینجا شلوغ نکنید! اینجا این شعار درست نیست!» ھیچ احدى نمیتواند با 

ھمچون موضعى کارگر را در یک دوره انقالبى بخودش ملحق کند.

بھرحال آن چپ، کھ وارد انقالب شد، خودش دستخوش انقالب شد و آن کارگرى کھ بدون پرچم وارد انقالب شد، با 
این چپ برخورد کرد و با خودش برخورد کرد. بنظر من انقالب یک اتفاق عظیم در تاریخ ایران است. یک مبدا است. 
بعضى ھا، براى مثال از کسانى کھ قبال چریک فدایى و یا از مجاھدین (م. ل) بودند، میگویند چرا سابقھ ما را بھ انقالب 
میرسانید؟ این بخاطر این است کھ انقالب خیلى مھمتر از آن ھشت سال قبلى است کھ رفیق ما مشى چریکى میکرد. انقالب 
یک واقعیت اجتماعى عظیمى است کھ ھمان رفیق چریکى کھ ھمسایھ اش ھم از کارش خبر نداشت را بھ رھبر اجتماعى 
تبدیل کرد. وقتى در ابعاد اجتماعى داریم حرف میزنیم چریک فدائى ھم اھمیتش بخاطر آن سیصدھزار نفر میدان شھیاد 
است تا سھ سال و نیم قبلش کھ مشغول مبارزه مسلحانھ بود. بنابراین چریک فدائى ھم باید تاریخ واقعى اجتماعى خودش 
را باالخره بھ انقالب برساند. بنظر من این انقالب یک نقطھ عطف اساسى است، نقطھ عطفى است کھ در آن، در ظرف 
چندین ماه این سوسیالیسم غیرکارگرى خرده بورژوائى، چنان در ھمھ اجزاء و عواملش بالغ میشود کھ بھ مرحلھ پیرى و 

فرسودگى میرسد و از بین میرود و در مقابلش چیز دیگرى قد علم میکند.

بنظر من فشار طبقھ کارگر در این روند، توسط جریان مارکسیسم انقالبى نمایندگى شد. و تا آنجائى کھ بھ اعتقادات چپ 
نسبت بھ آن انقالب برمیگشت، بنظرم پرچم طبقھ کارگر توسط مارکسیسم انقالبى نمایندگى شد. بھ ھمین دلیل آن چپ بھ 
بن بست رسید، بخاطر اینکھ نیروى اجتماعى کمونیسم براى آن چپ و دیدگاھھا و مواضعش جائى باقى نمیگذاشت، حال 
آنکھ مارکسیسم انقالبى را بھ میدان میطلبید. بنظر من جریان ما پشتش را بھ یک واقعیت عینى اجتماعى داد. حاال خودش 
از کجا بھ این نظرات رسیده بود این بحث دیگرى است. ولى باالخره ما جناح چپ این چپ بودیم و نقد سیاسى و نظرى 
را مطرح کردیم، نقدى کھ واقعیات بیرون در صحنھ انقالب داشت روز بروز بر آنھا صحھ میگذاشت و مبارزینى کھ در 

این روند بھ چپ متمایل میشدند فورا پرچم پیدا میکردند.
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این مقطع را من مقطع شکست نھائى سوسیالیسم خرده بورژوائى میدانم کھ بنظر من تا سال ٦۱ تمام است. بحران این 
سازمانھا از ھمان روز پنجم شروع شد. بنظر من وقتى جزوه «اسطوره بورژوازى ملى و مترقى» چاپ شد و آنھا مجبور 
شدند پنھانش کنند و از دست فعالینشان درآورند، بحران شان شروع شده بود. اصال انقالب بحران شان را شروع کرد. این 
بحران نشانھ ھایش را در جدائى از سیاسى تشکیالتى ھا از مشى چریکى از قبل از آن گذاشتھ بود. رفتن بھ سمت مشى 
سیاسى - تشکیالتى - توده اى، برسمیت شناختن توده اى بود کھ در خیابان بود. برسمیت شناسى جمعیتى بود کھ داشت 
مبارزه میکرد. حال با ھر تبیین تئوریکى کھ میتوانست بخود بگیرد. بنظر من این چپ غیر پرولترى با تشکیل حزب 

کمونیست، تاریخش بطور قطع تمام میشود.

کمونیسم کارگرى بعنوان یک کمپین مشخص

در رابطھ با چپ ایران و حزب کمونیست ایران

ما این چپ بورژوایى را در انقالب ٥۷ نقد کردیم. مارکسیسم انقالبى ایران کھ این جریان انتقادى را نمایندگى میکرد 
توانست بسیار از این چپ بورژوایى فاصلھ بگیرد. ولى پیدایش کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان حزبى فقط تازه 
از اینجا، بر دوش مارکسیسم انقالبى و با نقد محدویتھاى آن، میتوانست شروع بشود. بنظر من تشکیل حزب کمونیست 
نقطھ آخر رادیکالیسم مارکسیسم روشنفکرى ایران بوده است. نقطھ رسیدن بھ یک سلسلھ سر نخ ھاى تئوریک صحیح و 
مواضع سیاسى صحیح بوده است. ولى ابدا بخودى خود انتقال اجتماعى کمونیسم در ایران را نمایندگى نمیکند. بنظر من 

حزب کمونیست ایران فقط میتواند شروع یک تحول باشد.

باقى  تمام ماتریال آن چپ را تحویل گرفت. یعنى خارج از خودش بجز طیف پروروس چیز زیادى  حزب کمونیست 
نگذاشت. جمھورى اسالمى ضربات سنگینى بھ چپ رادیکال ایران زد. اما آن را از بین نبرد و نمیتوانست از بین ببرد. و 
این چپ انقالبى کھ بعد از سرکوبھاى سال ٦۰-٦۱ بھ مبارزه متشکل ادامھ میدھد، دیگر دارد اساسا در چھارچوب داخلى 
حزب کمونیست ایران فعالیت میکند. این حزب بستر اصلى و فراگیر چپ رادیکال ایران شد. پیش بینى ما در بحث ھا 
و اجالسھا و کنگره ھاى قبل از تشکیل حزب، عمال بوقوع پیوستھ است. آن اسناد را بخوانید. گفتیم با تشکیل این حزب، 
پرچم مارکسیسم انقالبى بلند میشود و بیرون از آن فقط کمونیسم بورژوایى طرفدار شوروى میماند و بس. از سوسیالیسم 
خرده بورژوائى چیزى باقى نمیماند. عینا ھمینطور شده. بھرحال چپ رادیکال ایران، در ظرفى بھ اسم حزب کمونیست 
ایران یک کاسھ شد و حزب کمونیست ایران بستر اصلى کمونیسم رادیکال و مارکسیسم رادیکال و انقالبى در ایران شد. 

و این افتخار و موقعیتى است کھ ھیچکس نمیتواند از آن بگیرد.

اما براى کسى کھ از زاویھ جنبش اجتماعى طبقھ کارگر نگاه میکند، ھنوز اتفاق تعیین کننده اى کھ باید بیفتد، نیفتاده 
است. باالخره قرار بود مرکز ثقل کمونیسم و اعتراض کمونیسم بھ جامعھ سرمایھ دارى، بھ درون طبقھ کارگر منتقل 
بشود و حزب کارگرى کمونیستھا بوجود بیاید، حزب کمونیستى کارگران بوجود بیاید. قرار است سوسیالیسم و کمونیسم 
کارگرى بھ حزبش برسد. این اتفاق بنظر من ھنوز نیفتاده است. بنظر من حزب کمونیست متاسفانھ با ھمھ تالشھایى کھ 
در آن میشود، ھمچنان حزب دانش آموختگان ایرانى است. امروز التفات و توجھ کارگر بھ این حزب خیلى بیشتر از ھر 
جریان دیگر است. بخش وسیعى از اعضایش کارگرند. ولى سوالى کھ من از شما میکنم اینست کھ کارگر در چھ ظرفیتى 
وارد این حزب میشود و در چھ ظرفیتى کار میکند؟ کارگر وقتى بھ این حزب میاید، موقعیت اجتماعیش را رھا میکند. 
یعنى براى اینکھ بھ حزب ما بپیوندد، از آن جنبش اجتماعى اعتراضى جدا میشود. این علیرغم تالش ما قاعده عمومى 
است، ھرچند استثنائاتى ھم ھست. ولى وقتى یک کارگر بھ حزب کمونیست ایران مى پیوندد، از انسان اجتماعى مارکس 
بھ انسان طبیعى فوئرباخ تبدیل میشود و وارد حزب میشود! خصلت اجتماعى او، کارگر بودنش و تعلقش بھ یک صف 

مبارزه و اعتراض جارى اجتماعى علیھ سرمایھ از او سلب میشود.

این شروع بحث کمونیسم کارگرى در رابطھ با ماست. من بحثم اینست کھ ھیچ قول و قرار تشکیالتى و اساسنامھ اى 
با  شده  دارى  سرمایھ  ایران  ناسالمتى  آخر  است.  ناپذیر  اجتناب  توسعھ  این  بگیرد.  را  تاریخى  توسعھ  جلوى  نمیتواند 
میلیونھا کارگر. میلیونھا کارگر کھ راجع بھ دنیا اظھار نظر میکنند. میلیونھا کارگرى کھ دیگر در روستاھاى اطراف 
فالن شھرستان قالیبافى نمیکنند، بلکھ وسط تھران دارند اتومبیل تولید میکنند، کامپیوتر مونتاژ میکنند، شب ھم جلوى 
تلویزیون رنگى مى نشینند و دنیا را نگاه میکنند. کارگر قرن بیستم، جامعھ قرن بیستم، سرمایھ دارى قرن بیستم. و این 
کارگر دیگر آمده است. و مى بیند حزبى ھست کھ کارگر کارگر میگوید و بنام کارگر تشکیل شده است. این کارگر دیگر 
حزب را میقاپد، بھ آن چنگ میاندازد. و این پروسھ «چنگ انداختن» یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخى است. (من بعدا 
اشاره خواھم کرد کھ این یک پروسھ جھانى است. کارگر مجددا بھ کمونیسم و تحزب کمونیستى دست میبرد. و این پرچم 
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سوسیالیسم کارگرى این بار بھ اسم مارکسیسم بلند میشود. این یک روند جھانى است.)

بحث کمونیسم کارگرى در چھارچوب حزب بنابراین فراخوانى است بھ این. فراخوانى بھ این است کھ بحث کمونیسم 
کارگرى در درون حزب کمونیست ایران، این روند تصرف حزب توسط طبقھ کارگر ایران را نمایندگى میکند. باید کانون 
کمونیسم بھ آنجا منتقل بشود. باید بازتولید حزب کمونیست ایران، بازتولیدى باشد برمبناى حیات اجتماعى یک طبقھ واقعى 
در جامعھ. حزب کمونیست باید بعنوان بخشى از طبقھ کارگر بازتولید بشود. بعنوان بخشى از اعتراض کارگرى بازتولید 

بشود. اکنون اینطور نیست.

بھرحال تالش ما براى بحث کمونیسم کارگرى این است کھ حزب کمونیست ایران را نسبت بھ این تحولى کھ در جریان 
است آماده بکند. کارى بکند کھ واقعیت در مقابل آن تحول مقاومت نکند. بر سر راه تصرف این حزب توسط کارگران 
نیاندازد. ما میخواھیم کارى بکنیم کھ  ایران بعنوان یک حزب سنگ  نیاندازد. سر راه تشکل کمونیسم کارگرى  سنگ 
موجودیت تشکیالتى این حزب، خود بھ مانعى بر سر رشد نیروھائى کھ پشت سر خود جمع کرده تبدیل نشود. بحث 
ادامھ سنت  در  از یک حزبى  ایران  کمونیست  واقعیات وجودى حزب  تغییر  و  ماھیت  تغییر  بحث  کارگرى،  کمونیسم 

رادیکالیزه شدن چپ غیرکارگرى ایران، بھ یک حزب کارگرى است.

بخش آخر صحبتم در واقع تکرار بحثى است کھ در گزارش کمیتھ مرکزى بھ کنگره سوم آمده است. خالصھ این بحث 
من اینست: این روندھائى کھ در مورد تعرض کمونیسم کارگرى شمردم بنا بھ موقعیت جھان امروز اجتناب ناپذیر است. 
و دھھ ھاى آینده، سالھاى آینده، شاھد عروج کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان حزبى و بازگشت پرچم مارکسیسم بھ 
کانونھاى کارگرى و تبدیل شدن آن فقط بھ پرچم کانونھاى کارگرى خواھیم بود. پیدایش سوسیالیسم کارگرى تحت پرچم 
مارکسیسم. (حال اینجا بھ اینکھ این چھ وزنھ اجتماعى و قدرت سیاسى اى پیدا میکند، کارى ندارم.) ولى بھرحال میرویم 

تا کمونیسم را در قامت کارگرى اش ببینیم. و کارگران را بعنوان نیروى مستقل کمونیسم و فقط کمونیسم ببینیم.

عواملى ھستند کھ از یکسو این روند را تسھیل میکنند و از سوى دیگر و موانع جدیدى در برابر آن بوجود میآورند: اول 
توسعھ شگرف سرمایھ دارى بعد از جنگ دوم. کھ امروز دیگر بھ اوج خودش رسیده است. ھیچ گوشھ اى در دنیا نیست 
کھ سرمایھ در آن رسوخ نکرده باشد و حتى بر کوچکترین اشکال پروسھ کار ھم چنگ نیانداختھ باشد. اوضاع امروز 
ابدا با سال ۱۹٥۰ قابل مقایسھ نیست. امروز کامپیوتر سرھم کردن جزو کارھاى شاق محسوب میشود. و در کشورھاى 
دوردستى انجام میشود. صحبت قالیبافى و گلیم دوزى و امثالھم نیست. صحبت بر سر تولید وسائل صنعتى سطح باال 
توسط بخش وسیعى از کارگران جھان، ارتباط تنگاتنگ این بخشھا باھم، صحبت یک انقالب انفورماتیک، یک انقالب 
الکترونیک است. صحبت اتصال ارتباطاتى و مبادالتى کل کشورھاى جھان با ھمدیگر است. کار بھ جائى رسیده است کھ 
آیت هللا ھا میتوانند در کشورھاى مختلف ھمزمان فتواى قتل بدھند! قبال ششماه طول میکشید تا ده مجاور بفھمد ایشان فتوا 
داده اند! این سرمایھ دارى کارگران را در ھمان مقیاس بعنوان آنتى تز خود بوجود آورده. پرولتاریایى کھ رشد ناکافى اش 
زمانى سن سیمون واوئن را ناگزیر میکرد از سوسیالیسم بعنوان یک اتوپى حرف بزنند، وجودش در یکى دو کشور اروپا 
بھ مارکس اجازه داده بود کھ مانیفست را بنویسد، اکنون در مقیاس ھزاران برابر در اقصى نقاط جھان بوجود آمده و دارد 
سرنوشت جنبشھا را تعیین میکند. و خود ما بعنوان حزب کمونیست بخشى از این عروج پرولتاریا ھستیم و محصول آنیم. 
در کردستان یک نمونھ اش را شاھدیم. افول حزب دمکرات و عروج کومھ لھ بنظر من اساسا اگر بخواھد نمودار چیزى 
باشد، نمودار عروج کارگر کرد بعنوان یک وزنھ در صحنھ اجتماعى است. و کارگر در ایران بطور کلى. در جاھاى 
دیگر، در آفریقاى جنوبى و فلسطین و خاورمیانھ وآسیاى جنوب شرقى میبینیم کھ فشار اجتماعى و سیاسى کارگرى دارد 

قیافھ دنیا را مجددا تغییر میدھد.

عامل دیگر، بحران سوسیالیسم بورژوائى است. در آن گزارش نسبتا بھ تفصیل بحث شده است. این سوسیالیسم ھائى کھ 
برشمردم، دارند ھمگى یکى پس از دیگرى دود میشوند و بھ ھوا میروند و آخرینش و بنظر من عظیم ترینش سوسیالیسم 
نمیرود،  پیش  حرفھایش  گورباچف  کھ  میگویند  (امروز  بینیم.  مى  گورباچف  ظھور  در  کھ  است،  روسیھ  بورژوائى 
کارھایش پیش نمیرود، بعضى ھا یکسال بھ او وقت میدھند. اما اگر در ظرف یکسال کارى نکند، دیگر چیزى برایش 
باقى نمیماند. اینطور نیست کھ با شکست گورباچف، برژنفى ھا بیایند و ۱٥ سال دیگر بھ شکل سابق ادامھ میدھند. خیر، 
ھیچ چیز از مدل سوسیالیسم بورژوائى روسیھ باقى نمیماند.) بحران چپ نو در اروپا، متعلق بھ دھھ اى بود کھ سپرى 
شده است. نشان جدى اى از اینھا نمانده است. سیاسیون ایرانى کھ تازه بخارج آمده و زبان یاد گرفتھ اند فکر میکنند کھ 
تازه این مکتب بوجود آمده. تازه کشفش کرده اند. میخوانند و تکرار میکنند. اما این مکتب یک مکتب سپرى شده و قدیمى 
است با تاخیر و پس از انقضاى تاریخش دارد بھ چپ ایران صادر میشود. اوروکمونیسم کھ مى پنداشت با ناسیونالیسم بھ 
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جائى میرسد، بھ ھیچ جائى نرسیده است. پوپولیسم را کھ خودمان میدانیم چھ بسرش آمده و آورده ایم. مائوئیسم را کھ اصال 
کسى بھیچوجھ حاضر نیست اسمش را بیاورد. تروتسکیسم ھم کھ با بحران شوروى تکلیف تمام زندگیش نامعلوم میشود. 
میخواھم بگویم سوسیالیسم بورژوائى پرچمش را از دست داده و یک معنى آن اینست کھ بورژوازى میخواھد بطور کلى 
از مارکس دست بکشد و رسما اینرا اعالم میکنند. نشریات رسمى بورژوائى اینرا میگویند کھ مارکس دوره اش سرآمده 

است. این یعنى اینکھ بورژوازى میتواند این مقولھ و این جھت گیرى را کنار بگذارد.

این وضعیت، یعنى بحران سوسیالیسم بورژوائى و رشد سریع سرمایھ دارى، از یکسو نشاندھنده زمینھ ھاى بسیار مناسب 
براى رشد کمونیسم کارگرى است. از سوى دیگر محدودیتھاى عملى و فشارھاى ایدئولوژیکى اى را بر فعالیت کمونیستھا 
و طبقھ کارگر ببار میاورد. چھ از نظر سیاسى با عقب رانده شدن جناح چپ بورژوازى و چھ با ادغام اقتصادى بیشتر 
بخشھاى سرمایھ در یک بازار جھانى، تخاصمات میان بخشھاى مختلف بورژوازى بر خالف سالھاى پس از جنگ دوم 
جھانى کمتر در ابعاد توده اى و قھرآمیز بروز میکند. آن ظرفھاى متداولى کھ چپ رادیکال و جریانات موسوم بھ کمونیست 
سنتا در آنھا پیشقدم میشدند، نظیر جنبشھاى استقالل طلبانھ، ضد امپریالیستى و غیره محدود تر میشود. از طرف دیگر 
از مد افتادن مارکس نزد بورژوازى بھ این معنى است کھ اقبال عمومى بھ مارکسیسم کم میشود. مارکس را متفکر قرن 
گذشتھ اعالم کرده اند. مارکسیست بودن و تبلیغ مارکسیستى کردن وقتى بخشھایى از خود بورژوازى و قطبھایى از خود 
جھان سرمایھ دارى خود را سوسیالیست و مارکس را چھره معتبرى میدانستند، براى مبلغ مارکسیست بھ مراتب ساده تر 

از دوران حاضر بود کھ یک ھیسترى ضد مارکسیستى دارد اوج میگیرد و مارکس قدیمى و از مد افتاده اعالم میشود.

اینھا موانع است، ولى عوامل مثبت خیلى برجستھ تر ھستند. در کنگره از این صحبت کردیم کھ استفاده از آن عوامل 
مثبت بھ پراتیک آگاھانھ اى احتیاج دارد. اما عوامل منفى خودبخود فردا اتفاق میافتد. ھر روز دارد اتفاق میافتد. ولى 
تبدیل کردن شکست سوسیالیسم بورژوائى بھ پیروزى مارکسیسم کارگرى مبارزه میبرد، کار و فعالیت زیاد میخواھد. این 
دورنمائى است کھ کمونیسم کارگرى در ایران و جھان دارد حتى طرح مبحث کمونیسم کارگرى و پیدایشش در حزب ما، 
بنظر من انعکاس یک واقعیت اجتماعى بیرون از خودش است. فشار دیگرى را دارد نمایندگى میکند. جنبش طبقھ کارگر 
کھ تا امروز قدرتش را بھ بخشھاى مختلف بورژوازى وام داده و دنبال امر اجتماعى بخشھایى از طبقھ حاکم کشیده شده 
است، اکنون دارد میرود کھ قدرت مستقل خود را نشان بدھد. طرح پیشروى کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران، 
کمپینى است کھ بر مبناى این واقعیت اجتماعى دارد صورت میگیرد. و جلوى آن نمیشود ایستاد. از این روست کھ من 
فکر میکنم براى کمونیستى کھ ابتداى بحث گفتم، کمونیستى کھ خواھان پیروزى کمونیسم، کمونیسم مارکس، است و دنبال 

راه پیشروى میگردد، گریزى از پیوستن بھ کمونیسم کارگرى نیست.

من در این جلسھ سعى کردم حقانیت و حقیقى بودن این بحثھا را توضیح بدھم. حقیقت تئوریکش را توضیح بدھم، حقیقت 
اجتماعى اش را توضیح بدھم، پشتوانھ اجتماعى و طبقاتى اش را توضیح بدھم. از آن دفاع ایدئولوژیکى و عملى بکنم. 
بگویم راه دارد و آلترناتیو نشان بدھم. و بگویم این آلترناتیو فرق دارد. این کارى است کھ بنظر من دیگر از این ببعد 
فلسفھ فعالیت سیاسى من و ھر کسى کھ این بحثھا را میکند را تشکیل میدھد. حزب کمونیست براى من موضوع کار است. 
حزب کمونیست بھ این ترتیب پدیده اى است کھ باید تغییر کند. و بحث کمونیسم کارگرى کمپینى است براى تغییر حزب 
کمونیست. ولى بھ ھیچ عنوان بھ این محدود نیست. مخاطبین این بحث فراتر از حزب کمونیست و فراتر از این جلسھ 
است. مخاطبش ھمان کسانى اند کھ «اسطوره بورژوازى ملى و مترقى» مخاطب خودش قرار داده بود. مخاطبش ھمان 
کسانى ھستند کھ مانیفست کمونیست آنھا را مخاطب خود قرار داده بود. مخاطبش جنبش اجتماعى خارج از خودش است. 

خطاب من بھ آن جنبش عظیم است.

پاسخ بھ سواالت

(در پاسخ بھ رفیق ش): من نگفتم سرمایھ دارى بھ انتھاى رشد خودش رسیده است. اصال معتقد نیستم یک شیوه تولیدى 
ھمینطور خودبخودى بھ انتھاى خود میرسد. فئودالیسم ھم احتماال وقتى از بین رفت ھنوز ھر سال از سال قبل بیشتر 
گندم تحویل میداد. ولى یک شیوه دیگرى بوجود آمده بود کھ از آن قویتر بود و آثار و عالئمش در جامعھ کھنھ پیدا شده 
بود. من نگفتم و تئورى اى بر این مبنا ندادم کھ گویا چون سرمایھ دارى بھ نقطھ پایانش رسیده، بنابراین من بھ انقالب 
کارگرى خوشبینم و غیره. و راجع بھ تئورى لنین دایر بر زوال و گندیدگى سرمایھ دارى ھم اینطور فکر نمیکنم کھ گویا 
لنین گفتھ بود کھ از این بھ بعد سرمایھ دارى بیشتر از این رشد نمیکند. اصال بحث او این بود کھ امپریالیسم دارد بسرعت 
اما راجع بھ خوشبینى.  باز میگفت این عصر گندیدگى سرمایھ است.  در مستعمرات نیروھاى مولده را رشد میدھد و 
خیلى خوشبینم. کمونیسم کارگرى یک جریان خوش بین را نمایندگى میکند. خوشبین بھ مبارزه در سالھاى آتى و کال 
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وضعیت جنبش کارگرى. ما براى کارمان احتیاجى بھ تئورى گندیدگى سرمایھ دارى نداریم. من فکر میکنم اتفاقا وقتى 
وضع کارگران بھتر است، انقالب کمونیستى را بھتر میشود سازمان داد. وقتى میگویند سرمایھ دارى وضع کارگران 
را بھتر میکند من میگویم چھ بھتر پس انقالب کمونیستى را یک بھتر میشود سازمان داد. بحران بخودى خود خیرى بھ 
سوسیالیسم نمیرساند و با آن خوانایى ندارد. برعکس. بنظر من کارگر سوسیالیست و کمونیست، در شرایط بحران اسیر 
تعرض جریاناتى میشود کھ میخواھند بحران را یک جورى تخفیف بدھند و در اجحافات زیادى کھ بھ طبقھ کارگر شده 

یک مقدارى تعدیل کنند. و نھ اینکھ بھ امر اساسى طبقھ پاسخ بدھند.

رفیق ش اظھار نگرانى کرد کھ مبادا «چوپان دروغگو» بشویم. یک بار اول قرن گفتیم زوال سرمایھ دارى، چنین نشد 
و حاال دوباره بگوئیم زوال. نھ آن کسى کھ آنموقع گفت زوال، خوشبینى خودش را از آن درآورد و نـھ من امروز چنین 
نتیجھ اى میخواھم از آن بگیرم. سرمایھ دارى رشد میکند و این شیوه تولیدى باالخره باید توسط چیز دیگرى جایگزین 
بشود و مبارزه براى شیوه نوین و مناسبات نوین باید شکل بگیرد. من میگویم این ماتریال نظام بعدى بشدت فراھم است و 

طبقھ کارگر اگر بناست بتواند این نظام را بوجود بیاورد، باید در این جامعھ موجود بار آمده باشد و آموزش دیده باشد.

در مورد سئوال رفیق ف کھ ما «چھ تغییرى باید بکنیم»؟ من انتظار ندارم کسى تغییر خاصى بکند. اصال بحث را اینطور 
نمى بینم کھ کسى در نتیجھ اینھا بصورت شخصى و فردى «تغییـر» بکند. ببینید قبل از این وقتى ما حزب نداشتیم، چکار 
میکردیم؟ گروھھاى مختلفى بودیم و با اعتقادات مختلفى داشتیم بحث میکردیم تا براى این اعتقادات نیرو جمع کنیم. اینھم 
دیدگاھى است کھ امروز دارد بحث خود را مطرح میکند تا نیرو جمع کند. علت اینکھ یک حرفى کھ باید در فالن عرصھ 
تشکیالت پیش برود پیش نمیرود، اینست کھ این بحثى کھ من میکنم نیرو ندارد وگرنھ اگر ھمھ مثل من فکر میکردند این 
کار را میکردند. طرف میگوید من «قبول دارم». من ھم میگویم این ھمان «قبول دارم»ى است کھ ھمھ دارند راجع بھ 
مارکسیسم بطور کلى میگویند ودر عمل چیز دیگرى از آب در میاید. «قبول دارم» از زبان دیگران گرفتن ھدف بحث 
من نیست. بحث بر سر نیرو جمع کردن براى پیاده کردن این سیاستھاست. ھر جریانى براى اینکھ بتواند سیاستى را پیش 
ببرد احتیاج بھ کادر و نیرو دارد، احتیاج بھ حمایت معنوى دارد، حمایت مادى میخواھد، امکانات فنى میخواھد، پاسخھاى 
واقعى الزم دارد، مروج و مبلغ الزم دارد، آدم پرشور الزم دارد کھ از آن دفاع بکند، مفسر اوضاع الزم دارد کھ بفھمد 
در ھر شرایط چھ باید گفت و غیره. خیلى کارھا ھست کھ باید کرد و خیلى کارھا ھست کھ نباید کرد. در مورد ما این 
«قبول دارم» ھاى اتوماتیک و سھل الوصول حاصل موقعیت خیلى ویژه اى است. اما اگر حزب ما یک حزب متعارف 
بود کسى بھ سادگى نمیگفت «قبول دارم» کارش را میکرد و سیاست رسمى تاکنونى را پیش میبرد. کارى کھ ما میکنیم، 
طرح یک سلسلھ دیدگاھھا و سیاستھاست براى اینکھ مثل ھر جریان دیگرى عده اى را بھ صحت خودش متقاعد بکند، 
عده اى را بخودش متعھد بکند و بھ یک نگرشى برساند کھ آنھا ھم بتوانند راسا محیط فعالیتشان را از این زاویھ ببینند و 
کار بکنند. تا براى این دیدگاه پرچمدار و مبلغ و مروج و مفسر پیدا بشود و کارھا پیش برود. در حزب ما االن موقعیتى 
نیست کھ کسى بگوید قبول ندارم. اصال ھیچوقت در مبارزه ایدئولوژیکى، و نظرى و عقیدتى بحث قبول دارم و قبول 
دارم نیست و گرفتن قبول دارم از زبان طرف نیست. بلکھ بوجود آوردن اردوئى از آدمھائى است کھ واقعا اینطور فکر 
میکنند. اثباتا و راسا. احتیاجى نیست از کسى قبول کنند، خودشان اینطورى فکر میکنند. بنابراین چھ تغییرى باید بکنیم، 
اگر منظورت تغییرات کنکرت در عرصھ ھاى تشکیالتى است، بسیارى را بحث کرده ایم. مسالھ این نیست کھ بحث 
نکرده ایم، بلکھ عمال پیش نمیرود. در مورد کردستان در جلسھ بعدى رئوس استنتاجات خود را خواھم گفت. اینھا را در 
جلسات حزبى گفتھ ایم و پیش نمیرود. در مورد خارج کشور کھ خیلى گفتھ ایم و پیش نمیرود. در مورد تشکیالت شھر 
ھم ھمینطور. چکار باید کرد؟ باید براى جا انداختن این دیدگاھھا براى جذب نیروھاى جدیدى کھ این دیدگاھھا برایشان 
غریزى تر و طبیعى تر است، یک مبارزه در سطح جامعھ راه انداخت. باید مبارزه اى راه انداخت براى بسیج آن مابھ 
ازاء اجتماعى واقعى و انسانى این دیدگاھھا در جامعھ تا این دیدگاھھا بتواند عملى شود. من فکر نمیکنم قرار است این 
حزب با این بافتش تا انقالب سوسیالیستى جلو برود و ھمین فعالین موجود بھ تناسب ھر نیاز جنبش کمونیستى تغییر بکنند. 
یک عده تغییر نمیکنند، نمیخواھند تغییر کنند، اصال عقیده شان چیز دیگرى است میگویند اصال غلط میگوئید و اینھا 
کارگرى و کمونیستى نیست. اکونومیسم است. مارتینف ھم اینھا را گفتھ. چنین کسى حزب خودش و گروه خودش را راه 
میاندازد و فعالیت خودش را سازمان میدھد. بھر حال جواب من بھ این بحث اینست کھ این یک سوال بر یک تبیین مادى و 
سیاسى از مسالھ متکى نیست. این میزھا و میکروفونھا براى اینست کھ این دیدگاه مطرح بشود و در عرصھ ھاى مختلف 
آلترناتیو سیاسى و عملى بدھد تا بتواند مثل ھر جریان سیاسى نظرات خودش را اشاعھ بدھد و برایش نیرو جمع کند. تنھا 
این ضامن پیشرفت سیاستھاى عملى اش است. درباره محتواى «چھ تغییرى باید بکنیم»، بنظرم خیلى حرف زده ایم. خیلى 
خیلى حرف زدیم. میپرسند در کردستان چھ باید بکنیم، من میگویم ھمان قطعنامھ ھاى کنگره ششم. آیا شما میگوئید دارد 
اجرا میشود؟ کاله خودتان را قاضى کنید، بنظر من نمیشود. پس این بحث باید نیرو جمع کند تا در محل این سیاستھا را 
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اجرا بکند. کادرھا و فعالین این جنبش را بھ این اردوگاه و بھ این دیدگاه ببریم. و آن کسى ھم کھ نگرش و جنبش متفاوت 
خودش را دارد بفرستیم در جنبش خودش کار بکند.

در جواب سوال رفیق ص کھ چرا فقط کمونیسم کارگرى اقبال دارد، من اصال اینرا نگفتم. من راستش نمیخواھم براى 
کمونیسم کارگرى فال بگیرم. من بحثم این بود کھ ھرکسى بیاید و از یک فاصلھ اى بھ کره زمین نگاه بکند، میبیند از این 
٥ میلیارد آدم دو میلیارد و خرده اى کارگر و مزدبگیر ھستند. مزد بگیر ھم بھ معنى مارکسى کلمھ و نھ بھ معنى عتیق 
کلمھ. ایده ھاى کمونیستى ھم مطرح شده. یک عده اى ھم کھ قبال دست بھ تحریف آن میزدند اکنون در حال زوال و فرار 
ھستند، جامعھ ھم ھمھ ماتریال را دارد کھ خودش را بھ عالیترین شکلى با برنامھ و مبتنى بر مالکیت اشتراکى سازمان 
بدھد. این موقعیت عینى براى این ایده ھاى کمونیستى مناسب است است. تاریخا مناسب است و نھ بعنوان یک امر فورى 
و روزمره. تاریخا، دوره دوره اى است کھ انتظارات مارکس از مبارزه طبقاتى میتواند واقعا عملى بشود. این بحث تفاوت 
اساسى دارد با نظر بخش زیادى از چپ کھ اصال معتقد است انقالب کمونیستى بھ بن بست خورده است و این تحوالت 
عینى انقالب کمونیستى را دور تر و ناممکن تر کرده است. بخاطر ھمین گفتم خوشبین ھستم. بخاطر اینکھ فکر میکنم 
تحوالت بعد از جنگ دوم جھانى، انقالب کمونیستى را ممکن کرده است، بدون اینکھ مارکسیسم از نظر ایدئولوژیکى 
پیشروى کرده باشد. کمونیستى کھ بھ نیروى صفش نگاه میکند، بھ موقعیت عینى طبقھ اش در تولید نگاه میکند، بھ آن 
اھرمھائى کھ واقعا در دست دارد براى اینکھ این جامعھ را بخواباند، نگاه میکند، و بھ نوع برخورد بورژوازى بھ خودش 

نگاه میکند، باید بگوید یک جنبش کمونیستى کارگرى را میتوانیم بسازیم.

آخرین مالحظات

میخواھم در مورد رابطھ بحث کمونیسم کارگرى با حزب کمونیست کمى بیشتر حرف بزنم. اول بگذارید جایگاه این 
بحث را بگویم. دھسال پیش وقتى من و حمید تقوایى و رفقاى دیگرى بھ چپ ایران نگاه کردیم، این چپ را با آرمانھا و 
تعابیر خود از کمونیسم سازگار ندیدیم. جزوه «انقالب ایران و نقش پرولتاریا، خطوط عمده» را منتشر کردیم. گفتیم کھ 
ما چطور فکر میکنیم. شروع کردیم کھ کسانى کھ با ما ھمفکر بودند را متحد کنیم و حول این نظرات یک جنبش سیاسى 
راه بیاندازیم. اکنون دھسال بعد بھ چپ ایران نگاه میکنم، شامل حزب کمونیست کھ خودم عضوش ھستم. بخش اعظم 
اسناد ھویتى این حزب بھ قلم من است، ھمان اسناد را نگاه میکنم و ھنوز راضى ام نمیکند. بحث کمونیسم کارگرى را 
مطرح میکنم. من میگویم یک کمونیست راجع بھ کمونیسم اینطورى فکر میکند. و زنده باد جنبشى برمبناى این نظرات. 
و من خودم میروم دنبال این امر. براى این امر نیرو جمع کردن و براى این امر فعالیت کردن. بحث کمونیسم کارگرى، 
بحثى است از موضع جنبش اجتماعى کارگرى. آنموقع از موضع جنبش تئوریکى سیاسى کمونیسم، و از موضع جنبش 
اپوزیسیون ضد استبدادى حرف زدیم و گفتیم انقالب سوسیالیستى اینست و محتواى دمکراتیکش ھم اینست. ایندفعھ رفتھ 
ام آنطرف ایستاده ام و میگویم سوسیالیسم را باید اینجا درست کرد. در این جنبش باید سوسیالیسم را درست کرد. آن جنبش 
را درست کردیم و اینھم حاصلش کھ تا اینجا رسیده. دقیقا ھمین پیشروى آن جنبش است کھ بما اجازه میدھد بگوئیم حال 
میشود و باید رفت و جنبش کمونیسم کارگرى را در مکان اجتماعى- طبقاتى متفاوتى ساخت. بھ عبارت دیگر میخواھم 
بگویم کھ من اصال از پروسھ تشکیل حزب کمونیست ایران انتقادى ندارم. درست است کھ خیلى از لحظاتش ھست کھ 
میگوئیم سستى کردیم سخت گرفتیم، زود رفتیم، دیر آمدیم، ولى حزب کمونیست ایران باید تشکیـل میشد. کاش با ھمین 
اعتقادات از اول تشکیل میشد. ولى باالخره باید تشکیل میشد. و من از ھیچ لحظھ آن پشیمان نیستم. ولى کمونیست امروزى 
مى نشیند و این حزب را میگذارد جزو داده ھاى عینى اش و از خود میپرسد کھ آیا این براستى جنبش من ھست یا خیر؟ 
من بعد از دھسال تجربھ انقالبى بھ این جا رسیده ام کھ میگویم این جنبش در ھمین قالبش نمیتواند جنبش من باشد. من کادر 
این جنبش در این قالب نمیتوانم باشم. جنبشى کھ من از آن حرف میزنم، پایش در کارخانھ است، پاش در محلھ زحمتکش 
است. جنبشى کھ من از آن حرف میزنم، جنبش کارگر معترض است. جنبشى کھ من از آن حرف میزنم، فضائى کھ در آن 
تنفس میکند، فضاى کارگرى است. جنبشى کھ من از آن حرف میزنم، جنبش مشغلھ ھاى مبارزاتى در برابر بورژوازى 
است. بھ آدمھاى واقعى در مقاطع واقعى راه حل میدھد. جنبشى کھ من از آن حرف میزنم، میکوشد انقالب کمونیستى برود 
توى کوچھ ھا، توى کارخانھ ھا، ایده اش، حرفش، شعارش و خواستھ ھایش. دیدگاه سنتى کمونیسم یک پروسھ مرحلھ 
بھ مرحلھ از انقاللب کمونیستى بدست میداد. انقالب کمونیستى آب نباتى بود کھ آخر مرحلھ آخر میگذاشتیم دھنمان. من 
میگویم انقالب کمونیستى را امروز میخواھم. جنبشى را میخواھم کھ کھ کمونیسم را فورا و االن بخواھد و بعنوان چاره 
مسائل جامعھ کارگر تبلیغ کند. چاره ھمھ مسائلش. ھرزمان کارگر اراده کند کار بورژوازى تمام است. این حرف قدیمى 
سوسیالیسم است. اگر کارگر دست از کار بکشد جامعھ بورژوایى از حرکت مى ایستد. اما این کارگر دارد ھرروز براى 
آن سرمایھ کار میکند. با کار خود ھیوالى سرمایھ را ساختھ است کھ بر تمام ھستى کارگر و کل جامعھ حکومت میکند. 
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اینھا کاپیتال است. جنبش من باید این را بھ کارگر بگوید. و با این افق او را بھ اعتراض و اعتصاب بکشاند. من میخواھم 
فعال جنبشى باشم کھ کھ چھ آنجا کھ کارگر در سکوت و زیر اختناق و بھ محتاطانھ ترین شکل مبارزه میکند و چھ آنجایى 
کھ دست بھ اسلحھ میبرد تا قیام کند حضور داشتھ باشد. کمونیسم کارگرى، صدور بیانیھ اى است علیھ موقعیت امروز 
چپ. و ھمان شیوه مبارزه اى را ایجاب میکند کھ ھر جنبشى وقتى علیھ موقعیتى اعالم موجودیت میکند باید اتخاذ کند. 
منتھى حزب کمونیست ایران بھ بستر عروج اولیھ این گرایش بدل شده است. حزب کمونیست ایران فقط یک سازمان 
نیست. ظرف تکامل چپ امروز ایران است. اگر حزب کمونیست ایران یکى از ھزار و یک حزب بود، راستش من 
میرفتم ھزار و دومى اش را درست میکردم و حرفم را میزدم. ولى این تمام چپ انقالبى ایران را در بر گرفتھ است.، 
تاریخ بیرونى چپ انقالبى ایران، تاریخ درونى حزب کمونیست ایران شده است. و بعنوان یک کمونیست کارگرى، من 
باید عضو یک حزب مارکسیستى باشم. دارم از ھمین حاال میگویم. عضو حزب مارکسیستى باقى میمانم، براى قدرت 
گیرى اش تالش میکنم، خطم را پیش میبرم. مانیفست این را بھ من میگوید. کارگر میاید عضو حزب سوسیالیستى میشود. 
عضو انقالبى ترین حزب سوسیالیست زمان خودش میشود کھ سر کوچھ اش تابلو زده. ولى آیا معنى اش اینست کھ دنیا 
و آخرتم را بھ این حزب و برنامھ و پالتفرم و اساسنامھ اش فروختھ ام؟ اصال اینطور نیست. میخواھم تغییرش بدھم. 
کمونیسم کارگرى پالتفرم این تغییر است. گفتم شما وقتى آنقدر یک جریان اجتماعى میشوید کھ بخشى از تاریخ بیرونى 
جامعھ بھ تاریخ درونى حزب شما بدل میشود، باید انتظار داشتھ باشید کھ گرایشھاى اجتماعى ھم بصورت گرایشھاى 
درونى این حزب شکل بگیرند و عمل کنند. تشکیل حزب کمونیست بنظر من بھ معناى پایان سنتھاى قبلى چپ رادیکال 
ایران نیست. اینھا وجود دارند. در پناه سایبانھاى حزب کمونیست ایران زندگى میکنند. یکى از رفقا گفت این بحث در 
حزب قطبى میشود، بنظر من این بحث ھیچوقت در حزب ما قطبى نمیشود. بخاطر اینکھ تاریخا آن دیدگاه مقابل پرچم 
ندارد، توان و تمایل ایستادگى و نقد ندارد، تا وقتى جنبشھا اوج بگیرند و یا اوضاع انقالبى بشود، آنوقت در حزب ھم 
زبان پیدا میکنند. من نمیدانم چھ کسانى خواھند بود. از پیش نمیتوان حدس زد. ولى گرایش چپ سنتى، چپ رادیکال سنتى 
در حزب کمونیست ایران وقتى حرف خواھد زد کھ انقالب، خرده بورژوازى را بمیدان بکشد. مادام کھ او در خانھ اش 

نشستھ، بنظر من نماینده اش ھم در حزب ساکت میشود. بنظر من این بحث در حزب کمونیست ایران قطبى نمیشود.

حزب کمونیست یک گرایش دیگر را ھم در خودش دارد کھ عینا عصر ما را منعکس میکند: پوچى! گرایشى کھ در قبال 
کمونیسم و سوسیالیسم بھ پوچى رسیده. میگوید «معلوم نیست مارکسیسم بھ کجا رسیده است»، «تجارب باید جمعبندى 
بشود» میگوید اصال مارکس را قبول ندارم. بیائید از نو فکرى بکنیم. او میخواھد فکرى بحال مارکس بکند! اینھم یک 
گرایش واقعى در حزب ماست. اگر نباشد من تعجب میکنم. چون ھیچ واکسنى بھ کسى نزدیم در مقابل اینکھ در مورد 

واقعیت عظیمى مثل سقوط شوروى، سقوط چین، بن بست تروتسکیسم و چپ نو و غیره، واکسینھ باشد.

و گرایش دیگر کمونیسم کارگرى است کھ میخواھد بھ تحول طبقاتى سیاسى کھ در جامعھ ایران از اصالحات ارضى 
مشخصا و انقالب مشروطیت بطور کلى وجود داشت، یعنى عروج سرمایھ دارى در ایران و ظھور پرولتاریا بعنوان 
طبقھ اصلى استثمار شونده، معنایى جنبشى و حزبى بدھد. ھنوز طبقھ کارگر حزب خودش را ندارد. این تحول باید اتفاق 
بیافتد. و رادیکالترین حزب سیاسى ایران خواھد بود. من بھ این گرایش میگویم کمونیسم کارگرى. این آینده دارد، زبان 
دارد، حرف دارد. بقیھ نھ آینده دارند، نھ زبان دارند و نھ حرف دارند. بھ این دلیل فکر میکنم بحث قطبى نمیشود. بھ این 
دلیل بنظر من ھمھ یک حرف را قبول میکنند در صورتیکھ پراتیکھا قطبى و مختلف است. حرف معمولى پیش نمیرود. 
دل بکار ندادن و دلمردگى و ھمھ عوارضى کھ ھرکسى در عرصھ کار خودش ممکنست از آن ناراحت باشد بخاطر این 
است کھ این دیدگاھھا و گرایشات بھ سازش رسیده اند. دیدگاھھاى دیگر حرفى ندارند. اما کمونیسم کارگرى در حزب 
ما حرف دارد. کار دارد، راه حل و اصالحات پیشنھاد میکند. این دیدگاه بھ آدم احتیاج دارد. میخواھد منشاء اثرى باشد. 
میخواھد یک چیزى را بوجود بیاورد. میخواھد سراغ یک کسى برود. ما جریانات دیگر داخل حزب کمونیست را از 
جامعھ تحویل گرفتیم. خودمان خواستیم تحویل بگیریم. حزب برایش تشکیل دادیم و گفتیم بیائید. «رادیکال ترین چپھاى 
ایران بھ این حزب بیائید» و االن پنج سال از آن قضیھ میگذرد. آن جریان کار خاصى بنظرشان نمیرسد. من خصومتى 
با این گرایشات ندارم. اما یا آنقدر ابھام دارند کھ نمیتوانند کار خاصى را بھ خودشان و بھ بغل دستى شان پیشنھاد بکنند 
یا آن کارى کھ قلبا مایل است در دستور حزب قرار بگیرد، نظیر یک سیاست ائتالفى. شرکت در یک روند «ھمھ با ھم» 
چپ، فاقد ھرگونھ اعتبار است. ھر چھ باشد این حزب از یک موضع دیگرى ساختھ شده کھ یک رادیکالیزم عمیق حتى 
در اساسنامھ اش حک شده. بھرحال وجود گرایشات مختلف در حزب کمونیست ایران واقعى است بدون اینکھ کسى لزوما 
بتواند روى کسى انگشت بگذارد و بگوید این متعلق بھ فالن گرایش است. این گرایشات بنظر من حتى در لحظات مختلف 
زندگى افراد ھم دخالت میکنند. کسى براى یک دوره بھ یک حرکتى مى پیوندد و بعد تاب نمیآورد و مقھور استداللھا یا 
بدبینى ھاى دیگرى میشود. ھستند کسانى کھ با این دیدگاھھا اعالم ھمنظرى میکنند اما در مقاطع تندى، مثل ضربھ خوردن 
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ابھام و تجدید نظر میشوند. بما میگویند  نیروى نظامى مان در کردستان و یا موج دستگیرى در فالن شھر دستخوش 
فالن ضربھ نظامى یا سختى مادى باعث لغزش تشکیالت در کردستان بھ راست یا ناسیونالیسم شده است. من میپرسم 
چرا شکست کمون پاریس دلیل کافى براى فراموش کردن کمونیسم نیست.؟ چرا پس از ضربھ سنگین ۳۰ خرداد ٦۰ ما 
برعکس حزب تشکیل دادیم؟ رفقائى ھستند کھ فکر میکنند کھ تازه االن ما داریم ضربھ میخوریم. رفقائى ھستند کھ فکر 
میکنند سختى ھاى حزب امروز شروع شده. بنظر من از یک تجربھ خیلى محدودى حرکت میکنند. جریان ما و حزب ما 
کادرھائى از دست داده است کھ ھر کدام از ما صدھا نفر از آنھا را میشناسیم کھ اگر بودند الزم نبود من بیایم بنشینم و 
اینجا حرف بزنم. بنابراین چرا آنموقع توانستیم برویم حزب را تشکیل بدھیم، توانستیم سمینار شمال و جنوب را تشکیل 
بدھیم و از دنیا ھم طلبکار باشیم؟ و حاال وقتى گردان مان ضربھ میخورد یا رفیقمان را کھ از دست میدھیم، تشکیالت 
بھ یک درمان و یک مھندسى اجتماعى - روانى ویژه احتیاج پیدا میکند؟ براى اینست کھ گرایشات مختلف وجود دارد. 

گرایش بدبین وجود دارد، گرایش مستاصل وجود دارد و گرایش روشنفکرانھ وجود دارد.

مارکسیستى  رزمنده  گرایش  یک  کمونیست ھست:  در حزب  اساسى  گرایش  سھ  من  بنظر  اینست:  من  خالصھ حرف 
رادیکال است کھ حزب را ھم دستآورد واقعى خودش میداند و بھ ھیچ قیمت ھم ولش نمیکند و من شخصا از این بابت 
خیلى خوشحالم. ولى روى اعتقادات مارکسیستى رادیکال خودش جا خوش کرده و حاضر نیست یک قدم دیگر در ادامھ 
آن مسیر جلو بیاید. یکى گرایش روشنفکرانھ اى است کھ گفتم در موضع یاس، پوچى، دلمردگى، بى افقى، بى آلترناتیوى 
است کھ در سطوح مختلف و اشکال مختلف مى بینیم. و یکى گرایش کمونیسم کارگرى است. بین اینھا مبارزه واقعى در 
جریان است. من ھیچ توھمى ندارم. ولى فکر میکنم یک مبارزه واقعى کھ ھمیشھ در حزب ھاى جدى در جریان بوده در 

میان ما ھم در جریان است و ھیچ ایرادى ندارد.

پیشروى خط ما خودش را باید در چھ چیز نشان بدھد؟ در اتخاذ سیاستھائى جدا متفاوت کھ خیلى ھایش را روى کاغذ 
آورده ایم. گفتیم رادیوى ما انقالب کمونیستى را آژیتاسیون بکند، نمیتواند. اگر بتواند این خط پیش برود، میتواند. نمیتواند 
یعنى چى؟ دلیل دارد کھ نمیتواند. گفتیم در کردستان شھرھا کانون مبارزه اند، طبقھ کارگر نیروى محرکھ حرکت اجتماعى 
و ضامن پیروزى ماست، اما ھنوز ھم مقدرات مبارزه مسلحانھ مشغلھ ھا و سرنوشت ما را تعیین میکنند. اعالم کردیم 
کھ در خارج کشور ما حزب انقالب اجتماعى کمونیسم کارگرى ھستیم، تنھا چیزى کھ در خارج بھ کسى نمیگوئیم ھمین 
است. جنبھ فراموش شده ھویت ما رادیکالیزم عمیق زمانھ ما، یعنى کمونیسم کارگرى است. این یک حزب سیاسى است 
کھ میخواھد نفوذش در خارج زیاد بشود و بیشتر از این کارى نمیکند. رھبرى ما در شرایطى کھ دنیا احتیاج بھ تغییر و 
تحوالت جدى دارد، ساکت و خاموش است. اگر حرف داشت میزد دیگر. من میگویم کمونیسم کارگرى حرف دارد. این 
خط حرف میزند. این آن گرایش است. خودش را در شادابى کادر و عضو، رشد حزب، کارگرى شدن حزب، وسعت 
انتشارات، وسعت تبلیغ و ترویج اش نشان خواھد داد. خودش را در تغییر بافت داخلى اش نشان خواھد داد. خودش را 
در عضویت کارگرى نشان خواھد داد. ھمھ اینھا را امر مقدورى میدانیم و براى ھمھ اینھا راه پیشنھاد میکنیم و فکر 
میکنیم جـا دارد بشرطى کھ انجام دھنده اش را قبال بوجود آورده باشیم. مارکسیسم انقالبى ھم یک شبھ از زیر زمین سبز 
نشد، طى چند سال مبارزه ھمھ جانبھ سیاسى، نظرى، تاکتیکى باالخره کادرھایش از بخشھاى مختلف جنبش چپ ایران 
توانستند بھ یک ھویت مشترکى دست پیدا بکنند. با صرف طرح بحث معجزه نمیشود. اما وقتى تفاوتھا را توضیح دادیم، 
استنتاجھاى متفاوت را توضیح دادیم، و ھرکس مستقال بھ این بحثھا و بھ مارکسیسم رجوع کرد و دید اینھا حرف خودش 
است، بنظر من آنموقع این بحث کادر دارد. االن ھرکس ھم بھ من بگوید قبول دارم، خودش پا نمیشود برود کوچھ باالتر 
و یک چنین سمینارى بگذارد. البد نمیتواند بگذارد. ولى دوره اى کھ ما علیھ پوپولیسم مبارزه میکردیم، در ھر کوچھ 
اى، ھر رفیق روزنامھ بدست آن جریان، و ھر فراکسیون طرفدار مارکسیسم انقالبى در سازمانھاى دیگر، آژیتاتورھاى 
پر حرارت آن دیدگاھھا بودند. آژیتاتورھاى بحثھاى مارکسیسم انقالبى در سازمان پیکار، در سازمان رزمندگان، در 
ھر محفل و کانون چپ سبز میشد و یک حرف را میزد. آیا کسى خبر داشت چطور سر این بحثھا از کردستان باز شد؟ 
آژیتاتور و متفکر خودش را آنجا داشت. یک واقعیت اجتماعى پشتش بود. این واقعیت اجتماعى ھم بنظر من آدم خودش 

را بھ صحنھ میفرستد، بشرطى کھ از نظر سیاسى و فکرى بھ اندازه کافى روى یک بحثى بکوبیم.

بھ این نتیجھ رسیدیم کھ براى انقالب کمونیستى باید حزب ساخت، ساختیم. بھ این نتیجھ رسیدیم کھ انقالب کمونیستى 
سیاسى  حزب  یک  فقط  نمیتوانیم  میزنیم.  حرف  طبقاتى  حزب  بھ  راجع  داریم  دارد،  نیاز  خاصى  کمونیستى  حزب  بھ 
مارکسیستى بسازیم. اینھم مثل جزوه «خطوط عمده ...» بیانیھ جدیدى است کھ صادر شده. آینده اش را کش و قوسھاى 
درون حزب و بیرون حزب تعیین میکند. فرق قضیھ بنظر من اینست: در مقایسھ با بحثى کھ امروز ما مطرح میکنیم، 
انسان مارکسیست رادیکال را  از یک زاویھ محدود چھره  بھ یک عرصھ جزئى میپرداخت.  فقط داشت  خطوط عمده 
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تمام  تجدیدنظرھاى ھمھ جانبھ در  داریم عرضھ میکنیم میخواھد مارکسیستھا  این مقطع  ما در  ترسیم میکند. بحثى کھ 
میراث کمونیسم بورژوایى، در تمام آنچیزى کھ بعد از تجربھ شوروى و چین و اروکمونیسم و چپ نو و غیره آموختھ اند 
بکنند. میخواھد کمونیسم دوباره بھ خصلت طبقاتى کارگرى و اھداف بنیادى کمونیستى خویش در ۱۸٤۸، در بدو اعالم 
مانیفست، برگردد و کمونیستھا از آن موضع و با آن آرمانھا و اھداف بى تخفیف این تاریخ ۱۳۰ سالھ را نگاه بکنند و 

تصمیم شان را بگیرند.

منصور حکمت

________________________________________

این سمینار در اسفند ۱۳٦۷ (مارس ۱۹۸۹) در شھر مالمو سوئد با حضور تعداد زیادى از کادرھاى حزب کمونیست 
ایران، کھ منصور حکمت از موسسین اصلى و اعضاى رھبرى آن بود، برگزار شد. منصور حکمت در آبان ۱۳۷۰ 

(اکتبر ۱۹۹۱) حزب کمونیست ایران را بھ منظور تاسیس حزب کمونیست کارگرى ایران ترک نمود. 

 مبانی کمونیسم کارگرى-۲ 

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

________________________________________

نوشتھ اى کھ میخوانید از سھ بخش اصلى، یا سھ مقالھ مرتبط با ھم، تشکیل شده است. این سھ بخش بعنوان ماحصل سمینار 
دوم از سلسلھ سمینارھاى کمونیسم کارگرى کھ دستور آن را فعالیت حزب در کردستان تشکیل میداد در اختیار اعضا و 
فعالین حزب کمونیست ایران قرار گرفت و سپس بعنوان بخش اصلى جزوه «درباره فعالیت حزب در کردستان» بطور 

علنى انتشار یافت.

________________________________________

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

۱   -   مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى

مقدمھ

قبل از اینکھ وارد بحث در مورد کومھ لھ و کردستان بشویم، ترجیح میدھم ابتدا قدرى بھ سمینار قبل[۱] و موضوعات 
تحلیلى تر و تئوریک ترى کھ آنجا مطرح کردم برگردم. بطور مشخص میخواھم اینجا در مورد احزاب سیاسى و رابطھ 
آنھا با جامعھ و تاریخ اجتماعى و با طبقات حرف بزنم. من اینجا بھ این تبیین مقدماتى احتیاج دارم زیرا در طول این بحث 
میخواھم بھ چند مسالھ مھم بپردازم. اول، ارزیابى از کومھ لھ. از خود بپرسیم این یعنى چھ. ارزیابى از یک سازمان؟ 
یا ارزیابى از یک طبقھ؟ وقتى ما از «دورنماى کار ما در کردستان» حرف  ارزیابى از یک جنبش؟ از یک دوره؟ 
میزنیم، باید این را روشن کنیم کھ آیا منظور ما دورنماى کار یک حزب در کردستان است؟ دورنماى کار یک طبقھ 
است؟ دورنماى جنبش ملى است؟ باید روشن کنیم کھ صحبت درباره کدام اینھا بر دیگرى مقدم است و غیره. تا آنجا کھ 
بھ بحث ما درباره کومھ لھ مربوط میشود، ھمانطور کھ بعدا بھ آن مفصال بر میگردم، کومھ لھ یک جزء تفکیک ناپذیر 
از یک تاریخ وسیع تر است. کومھ لھ تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران نیست کھ بود و نبودش مستقیما 
تاثیر مھمى بر جھان پیرامونش نگذارد. کومھ لھ سازمانى است کھ تاریخا در دل جامعھ جاى گرفتھ و رابطھ تنگاتنگى با 
آن دارد. بنابراین بحث ارزیابى کومھ لھ، بحث ارزیابى نقش یک سازمان سیاسى در تاریخ معاصر خودش است و درک 

رابطھ ایندو با ھم.

ثانیا باید این مقدمھ تحلیلى تر را بگویم، چرا کھ باید مقدارى درباره مسالھ ملى و طبقاتى در کردستان صحبت کنم و آنجا 
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ھم باید رابطھ این مسائل اجتماعى را با حزب کمونیست در کردستان توضیح بدھم.

و باالخره باید این مقدمات را بگویم چرا کھ الزم است حد فاصل متدولوژیک خود را با خطوط دیگرى کھ در این حزب 
میبینم روشن بکنم. این مقدمات بھ من امکان میدھد کھ این گرایشات در درون حزب را بشناسانم و بگویم کھ متد برخورد 

ھر یک از آنھا بھ کار ما در کردستان و بھ کومھ لھ چیست و اختالفات این گرایش ھا بھ چھ اشکالى بروز میکند.

مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى

در سمینار قبل گفتم کھ تبیین مارکس از تاریخ، و در واقع ھر کس کھ معتقد بھ عینى بودن تاریخ است، این است کھ عینیت 
تاریخ در قانونمندى حرکت آن است. تاریخ یک سلسلھ وقایع و رویدادھاى تصادفى نیست، رویدادھائى نیست کھ صرفا 
برمبناى اراده انسانھاى ھر دوره رخ داده باشد. تاریخ یک قانونمندى بنیادى دارد کھ برمبناى آن حرکت میکند. در سمینار 
قبل سعى کردم بطور خالصھ بگویم کھ مارکس این قانونمندى را چگونھ توضیح میدھد. بحث مارکس اینست کھ انسانھا 
در تالش ناگزیرشان براى بقاء فیزیکى خود و براى بازتولید خودشان بعنوان انسان وارد روابط متقابل اجتماعى میشوند. 
جامعھ شکل اولیھ و پیش فرض وجود انسان است. در ھر مقطع انسانھا در مناسبات اجتماعى با ھم بسر میبرند کھ حول 
مسالھ تولید و بازتولید سازمان یافتھ است. بنابراین سوال اینست کھ این جامعھ و این مناسبات چگونھ تغییر میکند و از چھ 
«حکمتى» تبعیت میکند. مارکس سرنخ تمام تکامل تاریخى را در ھمین مناسبات پیدا میکند. اما مارکس بطور بالفاصلھ 
و بالواسطھ از تولید بھ تغییر جامعھ و روند تاریخ نقب نمیزند. مارکس گام بھ گام الیھ ھا و سطوحى از تحلیل را مطرح 
میکند و از تولید و بازتولید گام بھ گام بحث خود را کنکرت تر میکند تا بھ نقش پراتیک و اراده و عمل انسان در تغییر 
جامعھ میرسد. بنابراین مارکس کھ قانونمندى تغییر جامعھ را در مناسبات تولید جستجو میکند، براى توضیح مکانیسم 
عملى این تغییر یکى پس از دیگرى سطوح مشخص ترى را وارد بحث میکند، کھ ھر یک ریشھ در بنیاد اقتصادى جامعھ 
دارند، تا باالخره نھ فقط نقش اراده و آگاھى و پراتیک انسان بلکھ جایگاه خرافھ و مذھب و پندارھاى بشر را در تغییر 
اوضاعش معین میکند و توضیح میدھد. براى مارکس، تاریخ از قوانین عینى اى تبعیت میکند، اما بھرحال این انسانھا 
و حرکت آنھا است کھ تغییر را باعث میشود و این قوانین را بھ عمل درمیاورد. در جلسھ قبل گفتم کھ مارکس چگونھ 
در حرکت این انسانھا، موقعیت آنھا در مناسبات تولید و بعبارت دیگر موقعیت طبقاتى آنھا را مبنا قرار میدھد. مبارزه 
طبقاتى، کھ ریشھ در مناسبات تولید دارد اما نھایتا چیزى جز پراتیک توده وسیع انسانھا نیست، پیشبرنده تاریخ واقعى و 

عنصر تحول جامعھ و مناسبات انسانھا از شکلى بھ شکل دیگر است.

در جلسھ قبل توضیح دادم کھ براى مارکس مبارزه طبقاتى شکل ایده آلیزه شده اى از جدال کسانى نیست کھ از طبقات سخن 
میگویند و بنام آنھا جدال میکنند، بلکھ کشمکش و تقابل دائمى در جامعھ میان خود این طبقات است. جدالى عینى کھ دائما 
میان انسانھائى کھ در مکانھاى مختلف تولیدى قرار گرفتھ اند در جریان است. این جدال ھر روزه است، وقفھ ناپذیر است 
و در ابعاد مختلف، خواه پنھان و خواه آشکار ادامھ دارد. این روح تاریخ براى مارکس است. اگر تاریخ از حکمتى تبعیت 
میکند اینست کھ مناسبات تولیدى انسانھا را در موقعیتى قرار میدھد کھ روبروى ھم قرار میگیرند و اینھا با کشمکش خود 
اصل مناسبات تولید را ھم دگرگون میکنند. در نتیجھ تاریخ جامعھ از الگوئى تبعیت میکند و در ھرمقطع دارد بھ تضادھاى 

موجود در مناسبات تولید پاسخ میدھد.

اما باز ھم این بحث، یعنى بحث مبارزه طبقاتى، آخرین سطح کنکرت شدن مارکس در توضیح تاریخ نیست. مسالھ اینست 
کھ این تضادھاى زیربنائى و کشمکش طبقاتى ناشى از آن خود را در یک کشمکش ھاى روبنائى نشان میدھد کھ تنھا از 
طریق آنھا تضادھاى زیربنائى حل و فصل میشود. تضاد میان محدودیت مناسبات تولید و رشد نیروھاى تولیدى جامعھ 
خود را بصورت طیفى از کشمکش ھا میان انسانھا بر سر مسائل متنوع، در ابعاد سیاسى، حقوقى، فکرى، ھنرى، ادبى، 
ایدئولوژیکى و غیره نشان میدھد. این کشمکش ھا در این سطح روبنائى، یعنى سطحى کھ باالخره انسان را بعنوان عنصر 
فعالھ وارد صحنھ میکند، است کھ تکلیف تضادھاى بنیادى را روشن میکند و جامعھ را از یک مرحلھ تاریخى بھ مرحلھ اى 
دیگر میبرد. در بخش اعظم این تاریخ شعور انسانھا و آگاھى آنھا از روندھاى زیربنائى اى کھ با جدال خود بھ جلو میبرند 
محدود است. بعنوان مثال، بورژوازى ایران در قرن نوزدھم پیدا میشود و گام بھ گام قرار است سرمایھ دارى در این 
کشور رشد کند و این نظام اجتماعى و اقتصادى نوین بورژوائى جایگزین نظام کھنھ بشود. این یک نیاز اجتماعى است 
کھ در رشد تولید و در مناسبات اجتماعى تولید ریشھ دارد. اما این روند نھ لخت و عریان تحت این پرچم، بلکھ تحت یک 
سلسلھ کشمکش ھا در سطح روبنائى تر و با پیدایش جنبش ھائى با ھدف ھاى محدود و ویژه رخ میدھد. انقالب مشروطیت 
میشود، صحبت از مدرن شدن تعلیم و تربیت و آموزش زنان میشود، از نقش مطبوعات و آزادى آنھا صحبت میشود، 
از محدودیت حقوق سلطنت حرف زده میشود، ناسیونالیسم تقویت میشود و نیاز بھ ساختن یک ھویت ملى براى ایران بھ 
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جلو رانده میشود، رضاشاھى پیدا میشود، صنعت و مدرنیزاسیون ادارى و تمرکز قدرت دولتى بھ یک امر تبدیل میشود، 
جنبش ملى شدن صنعت نفت پا میگیرد، مصدق و مصدقیسم پیدا میشود کھ آرمان استقالل سیاسى و حق حاکمیت ملى 
بورژوازى ایران را بھ جلو میراند، اصالحات ارضى مطرح میشود، علیھ وابستگى بھ امپریالیسم و دولت عروسکى 
پرچم بلند میشود. اینھا ھر یک آرمانھاى انسانھاى زیاد و امر سیاسى و مبارزاتى آنھا بوده است . ھر یک از اینھا نمودار 
وجود جدالھاى متعدد سیاسى و فکرى و اقتصادى در میان بخش ھاى مختلف جامعھ است. انسانھا در این جنبش ھا و در 
این سنت ھاى مبارزاتى و اعتراضى و انتقادى و حکومتى شرکت میکنند، اما با شرکت شان در اینھا تکلیف کل بورژوائى 
شدن جامعھ را روشن میکنند. اگر بھ این شیوه بھ تاریخ ایران نگاه بکنید، آنوقت از انقالب مشروطیت تا جمھورى اسالمى 
یک روند مرکب اما جھت دار و داراى قانونمندى را بھ شما نشان میدھد. عروج بورژوازى ایران از درون نظام کھنھ و 
سپس رو در روئى آن با آنتى تز خودش، تبدیل سرمایھ دارى ایران بھ نظام کھنھ اى کھ اکنون خود مورد اعتراض است، 
چکیده این تحوالت متنوع و درونمایھ مکاتب و جنبش ھا و سنت ھاى مبارزاتى و شخصیت ھاى سیاسى مختلفى است کھ 
در تمام طول ایندوره پیدا شده اند و نقش بازى کرده اند و بھ مصاف ھم رفتھ اند. در این پروسھ احزاب متعدد ساختھ شده، 
نبردھا شده، قلم ھا بدست گرفتھ شده، جدالھا صورت گرفتھ. اما ھر کدام از اینھا گوشھ اى از یک تاریخ عینى و مادى را 

جلو برده است کھ حکمت و قانون اساسى آن در زیربناى جامعھ و جدال طبقات اصلى آن قابل مشاھده است.

احزاب سیاسى در این سطح از بحث و در این سطح از واقعیت وارد میشوند. احزاب سیاسى اشکال گرد آمدن انسانھا 
و شرکت شان در این جدالھاى متعدد و متنوع روبنائى است. و مستقل اینکھ این احزاب راجع بھ خودشان چھ میگویند، 
با نگاه کردن بھ تاریخ واقعى کھ وجود آنھا را ایجاب کرده است و با مشاھده اینکھ در جھان مادى اینھا عمال دارند کدام 
حرکت تاریخى را منعکس میکنند و بھ جلو میرانند میتوان درباره آنھا حکم داد. بعبارت دیگر پشت ھر کشمکش سیاسى 
و حقوقى و عقیدتى، یک کشمکش واقعى طبقاتى وجود دارد، کھ احزاب سیاسى را باید در چھارچوب و در سایھ روشن 
با این جدالھاى بنیادى ارزیابى و دستھ بندى کرد. باید این را دید کھ حزب سیاسى از چھ معضل مشخص در تاریخ مادى 
جامعھ مایھ گرفتھ است و بھ کدام معضل مشخص در آن دارد جواب میدھد. اینکھ این حزب چرا وجود دارد، با این تاریخ 
واقعى چھ رابطھ اى دارد، آیا نقش مھمى دارد یاخیر، آیا جریانى بالنده یا میرنده است و غیره تماما باید با این متد قضاوت 

شود. کومھ لھ و حزب کمونیست ایران را ھم باید در پرتو ھمین بحث ارزیابى کرد.

کشمکش ھاى بنیادى در جامعھ ھم بھ یکى منحصر نیست. در ھر جامعھ ھمواره نشانھ ھائى از گذشتھ و حال و آینده 
وجود دارد و در کنار آنچھ موجود است جوانھ ھائى از آینده و بقایائى از گذشتھ وجود دارد. جدال کار و سرمایھ در جوار 
جدال سرمایھ با مناسبات پیشین پیدا میشود و رشد میکند. بعالوه، در متن ھر جدال اساسى طبقاتى ھم اختالفات متعددى 
میان بخش ھاى مختلف بر سر جزئیات و بر سر اشکال تحول اجتماعى مشاھده میکنید. این جدالھاى اساسى و تمام سایھ 
و روشن ھاى درونى آن سرچشمھ سنت ھاى سیاسى ھستند کھ احزاب سیاسى تازه در درون آنھا متبلور میشوند و شکل 
میگیرند. بنابراین پیش از آنکھ بھ احزاب سیاسى برسیم باید سنت ھا و جریانات سیاسى را تشخیص بدھیم و اینکھ ھر یک 
از اینھا نھ فقط منافع کدام طبقھ اجتماعى را منعکس میکنند، بلکھ در درون اردوى این طبقھ کدام تاکیدات، کدام اولویت ھا 
و کدام افق ھا را نمایندگى میکنند. لیبرالیسم بعنوان یک سنت سیاسى، کھ احزاب متعدد در جوامع مختلف بوجود آورده، 
با سنت ناسیونالیسم کھ آنھم احزاب متعدد داشتھ و دارد، ھر دو گرایشات و سنت ھاى سیاسى یک طبقھ اند، اما یکى نیستند 
و بارھا در تاریخ جوامع اینھا را حتى در برابر ھم پیدا میکنیم. بنابراین تنوع احزاب سیاسى امرى طبیعى و اجتناب 
ناپذیر است. پشت این احزاب طبقاتند. اما این رابطھ یک بھ یک نیست. تنوع احزاب سیاسى ناشى از این واقعیت است 
کھ انسانھا در سطحى روبنائى، یعنى در اشکال سیاسى و حقوقى و فکرى و غیره، وارد کشمکش ھاى اجتماعى شده اند و 
کشمک شھاى بنیادى طبقاتى بھ طیف وسیعى از جدالھاى سیاسى و مشخص در جامعھ ترجمھ میشود. بعبارت دیگر تقابل 
طبقات اصلى جامعھ معضالت اجتماعى متعددى را مطرح میکند، بر مبناى این معضالت گرایشات و سنت ھاى مبارزه 
سیاسى متعددى شکل میگیرد و بر متن این سنت ھا و گرایشات احزاب سیاسى بسیار متنوعى بوجود میایند کھ در ھر دوره 

پیشقراول و سازمانده فعالیت سیاسى انسانھا برمبناى این سنت ھا و یا تلفیقى از آنھا ھستند.

از سوى دیگر، احزاب سیاسى ابزارھاى گرایشات اجتماعى براى بسیج کل نیروى طبقھ خویش تحت پرچم اھداف و 
افق ویژه خود و براى حاکم کردن کل این اھداف و افق در سطح جامعھ ھستند. احزاب سیاسى، در درون ھر سنتى کھ 
شکل گرفتھ باشند پیشاروى کل جامعھ و طبقات اصلى آن قرار میگیرند و براى بسیج کل پایھ مادى خود در جامعھ تالش 
میکنند. تازه در این روند است کھ طبقات اجتماعى بھ کمک احزاب سیاسى بھ کشمکش ھاى بنیادى میان خود معنى عملى 
و سیاسى میدھند. تنھا بھ این طریق است کھ انسانھا تناقضات ناشى از موقعیت اقتصادى شان و اختالف در منافع پایھ اى 
طبقاتى شان را بھ اختالفات سیاسى بر سر تحوالت کنکرت اقتصادى و سیاسى و غیره در جامعھ ترجمھ میکنند و قادر بھ 
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عمل سیاسى میشوند. احزاب سیاسى کشمکش طبقاتى را متعین میکنند و فضاى الزم براى دخالت انسانھاى یک طبقھ در 
تعیین تکلیف روندھاى تاریخى را بوجود میاورند. احزاب سیاسى از شکافھاى طبقاتى مایھ میگیرند، اما در مرحلھ بعد 
خود تازه ظرف عمل سیاسى طبقات میشوند. تاریخ جامعھ نھ بصورت رو در روئى لخت و عریان و غیر متعین طبقات 
جلو میرود و نھ بصورت مبارزه مستقیم و سازمانى احزاب با ھم. بستر جلو رفتن این تاریخ کشمکش طبقات اجتماعى 

تحت پرچم سنتھاى مبارزاتى و احزاب سیاسى معین است.

سنت ھاى مبارزاتى و احزابى کھ این نقش را پیدا بکنند، یعنى بتوانند فشار عمومى و پایھ اى مطالبات و افق ھاى طبقاتى 
را بھ فشار سیاسى و مادى در جامعھ تبدیل کنند، احزابى اجتماعى اند. احزاب دخیل در تاریخ ھر دوره اند. اما معنى این 
حرف این نیست کھ این احزاب عینا نماینده کل آن منفعت طبقاتى و کل آرمان آن طبقھ اند. جنبش سیاسى طبقھ در ھر دوره 
باالخره بھ افق سیاسى و توان سنت سیاسى و حزبى کھ رھبرى اش را بدست گرفتھ است محدود میشود. تاریخ واقعى، اما، 

تاکنون از طریق ھمین بسیج کل نیروھاى طبقاتى حول افق ھاى محدود جلو رفتھ است.

کمونیسم کارگرى بعنوان حزب سیاسى

بھرحال میخواھم این را بگویم کھ این سطوح در بحث ما و در ارزیابى ما از حزبى کھ ساختھ ایم وجود دارد. از دل کدام 
سنت ھاى اعتراضى و مبارزاتى در جامعھ پیدا شده ایم. معضالت کدام طبقھ و یا طبقات مایھ پیدایش حزب ما بوده است، 
چھ رابطھ اى با طبقھ در صحنھ سیاسى پیدا کرده ایم و کدام افق را جلوى جامعھ و جلوى طبقھ قرار میدھیم و چھ رابطھ 
عملى اى با طبقھ کارگر در صحنھ پراتیک اعتراضى داریم. بنابراین خیلى روشن است کھ ارزیابى ما از حزبمان نمیتواند 
یک ارزیابى یک بعدى و تک جوابى، خوب است یا بد، کارگرى است یا نھ، اجتماعى است یا نھ، باید بخود ببالد یا نھ، 
باشد. من میخواھم تصویر عینى و مارکسیستى از حزب، و از کومھ لھ کھ موضوع بحث امروز است، بدھم. نمیخواھم 
خیال کسى را راحت و یا ناراحت کنم و یا بھ پراتیک تاکنونى نمره بدھم. باید بدانیم کھ راجع بھ ھریک از این ابعاد یک 
حزب و یک جنبش طبقاتى چھ ارزیابى اى داریم. بدون این صحبتى از یک درک درست و مارکسیستى از «چھ باید 

کرد» مان و دورنما و وظایفمان نمیتواند در میان باشد.

یک نکتھ کمونیسم کارگرى را بعنوان یک سنت اعتراضى و یک گرایش حزبى طبقھ کارگر از نظر آنچھ کھ تاکنون گفتم 
از سایر حرکت ھاى حزبى در جامعھ متمایز میکند. (منظور من از کمونیسم کارگرى اینجا بحث ھاى پس از کنگره دوم یا 
مواضع خودم نیست. من این کلمھ را بجاى کلمھ کمونیسم بکار میبرم. منظور من آن گرایش کارگرى است کھ مانیفست 
کمونیست را بعنوان بیانیھ خودش صادر کرد). این تمایز در این است کھ این گرایش حامل کل آرمان کارگرى و کل افق 
کارگرى براى تغییر جامعھ است و برخالف سنتھاى مبارزاتى دیگر در جامعھ و برخالف سایر احزاب سیاسى طبقات 

مختلف منفعت و افق ویژه و محدودى را دنبال نمیکند. مارکس اینرا در مانیفست کمونیست بروشنى بیان میکند:

آنھا ھیچ منافعى جدا منافع پرولتاریا بطور کلى   ”کمونیستھا حزبى مجزا در برابر سایر احزاب طبقھ کارگر نیستند. 
ندارند. آنھا اصول فرقھ خاصى براى خود بمنظور شکل دادن و قالب زدن بھ جنبش پرولتاریائى نساختھ اند. کمونیستھا فقط 
از این جھت از سایر احزاب طبقھ کارگر متمایزند کھ: ۱- در مبارزه کشورى پرولترھاى کشورھاى مختلف، آنھا منافع 
مشترک کل پرولتاریا را برجستھ میکنند و بھ پیش میرانند. ۲- درمراحل مختلفى کھ مبارزه طبقھ کارگر علیھ بورژوازى 

باید طى کند، آنھا ھمواره و ھمھ جا نماینده منافع کل جنبش اند.

بنابراین از یکسو، از نظر عملى، کمونیست ھا پیشروترین و مصمم ترین بخش احزاب کارگرى ھر کشورند، بخشى 
کھ تمام بخش ھاى دیگر را بھ جلو سوق میدھد، و از سوى دیگر، از نظر تئوریک، آنھا این امتیاز را بر کل توده عظیم 

پرولتاریا دارند کھ مسیر پیشروى، شرایط و حاصل نھائى کل جنبش پرولتاریائى را بدرستى میشناسند”.

بنابراین کمونیسم کارگرى بخشى از جنبش طبقاتى است کھ منافع و آرمانھاى کل این جنبش و افق پیشروى و پیروزى 
تمام و کمال آنرا نمایندگى میکند. با اینحال این بھ آن معنى نیست کھ این بخش، این گرایش، بطور اتوماتیک افق خود را 
بر جنبش طبقھ کارگر مسلط کرده، و پراتیک اعتراضى کارگر را رھبرى میکند. کمونیسم کارگرى ھم، بعنوان یک سنت 
سیاسى و مبارزاتى تابع ھمان ملزوماتى است کھ بھ آن اشاره کردم. باید بتواند نگرش خود را بھ کل طبقھ تسرى بدھد، 
باید بتواند نیروى طبقھ را حول اھداف و آرمانھاى خود، کھ در این مورد ابدا «ویژه» نیست، بسیج کند و در صحنھ عمل 
سیاسى بھ میدان بکشد. کمونیسم کارگرى ھم باید بتواند احزاب سیاسى قدرتمند از خود بیرون بدھد و خود را بھ پراتیک 

اعتراضى طبقھ در مقیاس وسیع مرتبط کند.

از نظر تاریخى، کمونیسم کارگرى از ھمان دوره مارکس بھ این سو ھمواره یک سنت مبارزاتى زنده بوده است. در 
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مقاطعى در تاریخ کشورھاى مختلف احزاب سیاسى خود را ھم بوجود آورده و طبقھ کارگر را بھ انقالب نیز کشانده است. 
کارنامھ این گرایش گواه دخیل بودن جدى آن در تاریخ قرن بیستم است. مدتى طوالنى است کھ بدنبال شکست تجربھ 
کارگرى در شوروى این گرایش احزاب سیاسى جدى اى ببار نیاورده است. علل این را جاى دیگرى بحث کرده ایم. اما 
بعنوان یک سنت مبارزاتى این جریان نقش کماکان مھمى در جنبش کارگرى داشتھ، ھرچند در کشورھاى زیادى این نقش 
بیشتر بصورت «سوق دادن سایرین بھ جلو» نمودار شده و در اعتراضات جارى کارگرى و در شکل دادن بھ ذھنیت و 

نگرش و روشھاى رھبران جنبش اعتراضى طبقھ نقش خود را بازى کرده است.

ارزیابى از کومھ لھ: یک مرزبندى در روش برخورد

قبل از پایان این بخش میخواھم با سایر نگرش ھا در حزب در زمینھ ارزیابى از کومھ لھ حد فاصل خود را روشن بکنم. 
من درباره کومھ لھ زیاد صحبت کرده ام. تصویر من ھمین چیزى است کھ گفتم. من بھ یک تاریخ واقعى و ابژکتیو، بھ 
یک مبارزه عینى میان طبقات اجتماعى قائلم و از زاویھ این مبارزه است کھ ھمواره میکوشم بھ حزب و بھ کومھ لھ نگاه 
بکنم. ھمین متد مرزبندى اى میان شیوه برخورد من بھ مسالھ ارزیابى کومھ لھ با سایر برخوردھائى کھ در این حزب ھست 
بوجود میاورد. اولین شیوه اى کھ میخواھم مرز خود را با آن روشن کنم، شیوه برخوردى است کھ ارزش و جایگاه تاریخى 
کومھ لھ براى مبارزه کارگران را درک نمیکند. کسانى کھ این شیوه را دارند یا خود نسبت بھ مبارزه کارگر ناحساسند و 
یا چنان تصویر ایده آلیزه شده و کتابى از این مبارزه دارند کھ نمیتوانند ببینند تاریخ واقعى این مبارزه ھم اکنون چگونھ 
بھ کومھ لھ گره خورده است. شخصا بارھا جواب این ایراد را بھ این و آن داده ام کھ کومھ لھ «سازمانى دھقانى است»، 
«ناسیونالیست است» و غیره. این دیدگاه از یک سلسلھ تصاویر تجریدى درباره کمونیسم و مبارزه کارگرى شروع میکند 
و چون کومھ لھ را مطابق الگوى خود، خواه از لحاظ نظرى و خواه عملى، نمیبیند و چون تصورى از جدال گرایشات در 

حزب ما ندارد، کال ارزش و پتانسیل تاریخى کومھ لھ و جایگاه واقعى آن در مبارزه کارگرى را منکر میشود.

دیدگاه دیگر کامال عکس این است. کومھ لھ را میبیند و تاریخ را نمیبیند. «کومھ لھ ھست پس من ھستم». در این شیوه 
برخورد کومھ لھ بعنوان یک سازمان ایده آلیزه میشود و بھ یک امر درخود تبدیل میشود. حکمتش را از خودش میگیرد. 
تشکیالت نقطھ شروع تعقل و ارزش ھا و معیارھاست. گفتم کھ حتى اگر تشکیالتى اینطور راجع بھ خودش فکر کند باز 
ھم ما بعنوان مارکسیست موظفیم آن را در سایھ روشن با کشمکش ھاى اجتماعى واقعى کھ در پس آن نھفتھ است و آن را 
ایجاب کرده است و در رابطھ با معضالت اجتماعى کھ بھ آن پاسخ میدھد قضاوت کنیم. اصل اصالت تشکیالت، سیاست 
و تاریخ جارى بیرون خودش را محو نمیکند. برعکس خود نشان دھنده اینست کھ سنت سیاسى اى کھ این تشکیالت را 
بوجود آورده مفروض گرفتھ میشود و تقدیس میگردد. یک تشکیالت ابزار پیشبرد سیاست طبقاتى معین است حتى اگر 
خودش، مانند مجاھدین، خود را مبدا تاریخ و یک ارزش درخود بیانگارد. تقدس تشکیالت فقط یعنى تمکین بھ سیاست 
خودبخودى حاکم بھ تشکیالت یعنى پذیرش و مفروض گرفتن و تقدیس موقعیت عینى و موجود تشکیالت در جدال عینى 
طبقاتى. اگر دقت کنیم این تقدس موجودیت تشکیالتى و گسستن از ھرنوع محک و مالک بیرونى و طبقاتى براى توضیح 
حقانیت تشکیالت خود یک سنت کار سیاسى بورژوازى است. براى کمونیسم کارگرى اگر سازمان ارزش دارد براى 
اینست کھ دارد در یک تاریخ واقعى، در یک جدال وسیع اجتماعى بھ نفع طبقھ کارگر نقش بازى میکند. ھر لحظھ کھ 
تشکیالت دیگر ابزار این مبارزه اجتماعى نباشد، و الجرم ابزار امر دیگرى بشود، تمام ارزش خود را براى کارگر و 
کمونیست از دست میدھد. از این موضع است کھ ھنگامى کھ از نقطھ نظر منفعت طبقاتى و از نظر امر کمونیسم کارگرى 
بھ کومھ لھ نگاه میکنیم ھم براى ما ارزش پیدا میکند و ھم خود را موظف میبینیم کھ مدام تغییرش بدھیم. تنھا با قرار دادن 
خود در موضع کسى کھ در یک کشمکش عینى اجتماعى و طبقاتى شرکت کرده است، میتوان تصویر درستى از ارزش 
و اعتبار یک حزب سیاسى و نقاط ضعف آن داشت. اختالف من با دیدگاھھائى کھ در این حزب در زمینھ ارزیابى از 
کومھ لھ و درونماى آن وجود دارد از ھمینجا سرچشمھ میگیرد. من آن جریانى کھ قید کومھ لھ را میزند و برایش شانھ 
باال میاندازد را جریانى بھ غایت روشنفکرانھ میدانم کھ نھ از جدال اجتماعى واقعى چیزى فھمیده و نھ از مارکسیسم و 
از تئورى کمونیسم شناختى دارد. کسانى کھ از موضع بھ اصطالح کارگرى ارزش کومھ لھ را منکر میشوند، (و از این 
قماش داشتھ ایم)، نمیفھمند کھ مکانیسم جلو رفتن امر کارگران در جھان مادى چیست. نمیتوان نیروى واقعى پیشبرنده 
تاریخ جارى کارگرى را قلم گرفت و تا وقتى سازمانى مطابق الگوى از پیشى بوجود نیامده یکجائى منتظر شد. تاریخ 
واقعى طبقھ کارگر در کردستان و آن کشمکش اساسى کھ امروز کارگر کرد را در برابر سرمایھ و بورژوازى قرار داده 
است از طریق کومھ لھ پیش میرود. تکامل مبارزه کارگرى در کردستان امروز، پیشروى و یا درجا زدن آن، بھ عملکرد 
کومھ لھ گره خورده است. در قبال دیدگاه دیگر میگویم کومھ لھ بھ اعتبار این کشمکش اجتماعى بیرونى ارزش پیدا میکند. 
سازمان بزرگ و رزمنده و فداکار در تاریخ جھان زیاد بوده است. سوال اصلى اینست کھ این سازمان با نبرد اجتماعى 
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کارگر چھ رابطھ اى دارد. این سوال نظرى من نیست، سوال عملى کارگر است. در جھان ما نھ فقط سازمانھاى سیاسى، 
بلکھ مقوالت بسیار کلى تر و تجریدى تر ھم، مانند خالقیت ھنرى، اخالقیات، انساندوستى و غیره، بدون ارجاع بھ مبارزه 
اجتماعى واقعى فى نفسھ قابل ارزیابى نیستند. درباره تمام اینھا فقط میتوان از موضع کسى کھ در یک مبارزه اجتماعى 
و عینى دخیل و جانبدار است حکم داد. در یک کلمھ شاخص ارزیابى ما از کومھ لھ باید نقش آن و رابطھ مادى آن با 
جنبش ضد سرمایھ دارى کارگر و دقایق و لحظات این جنبش باشد، و نھ فاکتورھاى کمى و کیفى خود این سازمان، اینکھ 
چند سال سابقھ دارد، چھ شدایدى را تحمل کرده است، از چھ انسانھاى فداکار و با شھامتى تشکیل شده، از کدام تشکیالت 
دیگر بزرگتر است و غیره. از موضع تاریخ واقعى و اجتماعى مبارزه طبقات میتوان قضاوت کرد کھ این سازمان، با 
ھمین خواص داخلى اش در چھ دوره ھائى بھ این نبرد بیرونى نزدیک تر و دورتر بوده، اگر بخواھد ارزش سیاسى اش را 
براى کارگر حفظ بکند و یا واقعا تحقق ببخشد چھ باید بکند، سیاستى کھ در ھر مقطع بر آن حاکم است و پراتیکى کھ انجام 
میدھد تا چھ حد بھ این امر خدمت میکند. این بر عھده ھر تشکیالتى است کھ خود را دائما با این شاخص محک بزند. این 
بر عھده ھر سازمان کمونیستى است کھ مداوما نشان بدھد کھ دارد خود را بھ این کشمکش اجتماعى بیرون خود و بھ امر 

کارگر در این کشمکش مربوط و مربوط تر میکند.

خالصھ میکنم. کمونیسم کارگرى آن دیدگاھى در حزب ماست کھ بھ خود حزب از نقطھ نظر یک جنبش اجتماعى نگاه 
میکند. ما این را فرض میگیریم کھ حزبى کھ نام خود را کمونیست گذاشتھ است باید بھ این کشمکش طبقاتى بیرون خود 
پاسخگو باشد و از آن مایھ بگیرد. اما ما این را نیز میدانیم کھ تاریخا حزب ما، و کومھ لھ بعنوان پدیده مشخصى در درون 
حزب، از این جدال عینى مایھ نگرفتھ است، بلکھ باید در یک روند بسمت این جنبش طبقاتى رانده شود. در این روند باید 
تغییرات مادى در این حزب و در فکر و عملکردش صورت بگیرد. کمونیسم کارگرى تا آنجا کھ بھ حزب کمونیست ایران 
مربوط میشود نیرویى براى تحقق ھرچھ سریع تر و جامع تر این انتقال است. این بخشى از تالش ما براى ایجاد احزابى 

است کھ دیگر مستقیما از جدال اجتماعى کارگر علیھ سرمایھ و فقط ھمین مایھ میگیرند و بھ نیازھاى آن پاسخ میدھند.

________________________________________

 [۱]اشاره بھ سمینار اول کانون کمونیسم کارگرى است کھ در اسفندماه ۱۳٦۷ برگزار گردید. این سمینار اساسا بھ طرح 
مباحث کلى و پایھ اى کمونیسم کارگرى پرداخت.

 ۲  - حزب کمونیست، کومھ لھ و کمونیسم کارگرى

یک ارزیابى فشرده

در برخورد بھ حزب کمونیست ایران و کومھ لھ بعنوان بخشى از این حزب ھم ھمین متد را باید بکار برد. باید از زاویھ 
مبارزه طبقات اجتماعى و سنت ھاى اعتراض سیاسى طبقات بھ این تشکیالت نگاه کرد. باید پرسید حزب از چھ کشمکش 
اجتماعى مایھ گرفتھ است، از درون کدام سنت یا سنت ھاى سیاسى بیرون آمده، چھ رابطھ پراتیکى با طبقھ کارگر پیدا 
کرده و کدام افق را جلوى آن میگذارد و باالخره باید روشن کنیم کھ جھت حرکت این حزب چیست. پاسخ این سواالت 
را باید برمبناى ارزیابى ھاى عینى و تاریخى داد و نھ بر مبناى تعلق خاطر و ایمان ایدئولوژیک. بھ صرف اینکھ حزبى 
خود را مارکسیست میداند و از منافع طبقھ کارگر حرف میزند فورا نمیتوان آن را حزبى پرولتاریائى و رھبر طبقھ کارگر 
تعریف کرد. ایدئولوژى و پراتیک سازمانى حزب ما در تعیین جایگاه طبقاتى و اجتماعى اش نقش دارد، اما این یک 
رابطھ اتوماتیک نیست. حزب کمونیست ایران را ھم نباید، مانند ھر جریان دیگر، برمبناى آنچھ کھ اعتقاد دارد وآنچھ 
کھ درباره خود میگوید قضاوت کرد. باید در موضع طبقھ ایستاد و با بینشى مادى بھ این حزب نگاه کرد و جایگاه آن و 

روند حرکت آن را شناخت.

من نظرم را درباره ماھیت و جایگاه حزب کمونیست ایران بدفعات تشریح کرده ام و این نظرات حتى بعنوان موضع 
رسمى حزب در نشریات ما چاپ شده. بنظر من حزب ما در یک موقعیت انتقالى است. از گوشھ خاصى درجامعھ پیدا 
شده و بھ سمت جاى دیگرى حرکت میکند. علت این خصلت انتقالى اینست کھ حزب ما ساختھ تنھا یک گرایش اجتماعى 
و یک سنت مبارزاتى نیست. حزب ما چند بنى است. جدال میان این گرایشات و این سنت ھا کھ تا پیش از تشکیل حزب 
در چھارچوب وسیع تر اجتماعى ادامھ داشت، امروز تا حدود زیادى بھ درون حزب ما رانده شده است. بخشى از مبارزه 
و کشمکش سنت ھاى سیاسى در جامعھ ایران امروز جزء تاریخ درونى حزب ما شده. این گرایشات کامال ملموس و قابل 

شناخت ھستند و نیازى بھ حدس و گمان درباره آنھا نیست.

حزب ما در درون یک سنت ضد پوپولیستى ساختھ شد. آنچھ کھ ما بھ آن مارکسیسم انقالبى ایران نام داده بودیم. اما این 
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سنت ضد پوپولیستى، بخصوص آنجا کھ خود را در اشکال سازمانى شکل داده بود، فى الحال حاصل تالقى دو سنت 
مبارزاتى اصلى در درون سوسیالیسم ایران بود. انقالب ٥۷ سوسیالیسم کارگرى در ایران را فعال کرد، مارکسیسم فضا 
و فرجھ اى براى رشد پیدا کرد. در بیرون سازمانھاى سیاسى چپ رادیکال جنبش کارگرى با شوراھا و مبارزه براى 
کنترل کارگرى، با جنبش بیکاران و با اعتراضات روزمره براى گسترش اقتدار و حقوق کارگران وسیعا فعال شده بود. 
در درون چپ رادیکال ایران انتقاد مارکسیستى بھ بستر اصلى و پوپولیستى این چپ باال گرفت. این جریان انتقادى ارتباط 
عملى و تشکیالتى ویژه اى با تحرک مستقیم کارگرى نداشت. اما منعکس کننده این فشار اجتماعى و بھ یک معنا نماینده 
آن در درون چپ رادیکال ایران بود. حاصل این تالقى، برآیند این فشار اجتماعى و بیشکل سوسیالیسم کارگرى و این 
انتقاد مارکسیستى بھ پوپولیسم و پایھ ھاى سیاسى و برنامھ اى چپ رادیکال ایران، قطب بندى شدن سریع چپ ایران و 
پیدایش یک جناح رادیکال و ضد پوپولیست در درون آن بود کھ بسرعت در تمام جریانات اصلى این چپ بھ سازمانھا 
و فراکسیون ھاى «مارکسیست انقالبى» شکل داد. این مارکسیسم انقالبى جریان حزبى و سازمانى سوسیالیسم کارگرى 
ایران نبود، بلکھ از نظر اجتماعى انتھاى رادیکال چپ ایران بود، چپ ترین جناح آن بود. جناحى بود کھ براى نخستین 
بار در تاریخ دوره اخیر موجودیت چپ ایران پرچم نظریات و سیاست ھاى کارگرى را در تقابل با طبقات دیگر و احزاب 
سیاسى کھ با تبیین ھاى خلقى فشار طبقات دیگر را منعکس میکردند، بر افراشت. جریان مارکسیسم انقالبى در تقابل با 
تمام روایات خرده بورژوائى و بورژوائى از مارکسیسم، مدافع ارتدکسى مارکسیسم و تفسیر لنینى از تئورى مارکس بود. 
اما این جریان ھمچنان ایستگاه آخر رادیکالیزه شدن چپ رادیکال ایران بود. حوزه اجتماعى فعالیت این جریان ھمان بود. 
این جریان نیز نھ از محیط اعتراض کارگرى مایھ گرفتھ بود و نھ در ارتباط ویژه اى با آن قرار داشت. اولویت ھا و مشغلھ 
ھاى این جریان نیز ھمچنان کمابیش در چھارچوب چپ غیر کارگرى محدود بود. انقالب ایران، یعنى ھمان رویدادى کھ 
کل جامعھ را تحت تاثیر قرار داده بود، و شیوه برخورد بھ معضالت این انقالب محور اصلى تفکر سیاسى این جریان بود. 
ماتریال انسانى و سنتھاى مبارزه عملى این جریان نیز اساسا از ھمان چپ رادیکال و غیرکارگرى ایران اخذ شده بود. 
نکتھ اى کھ بھرحال اینجا باید تاکید کنم این است کھ بھ این ترتیب «مارکسیم انقالبى ایران» خود یک چھارچوب موقت 
فکرى و سیاسى براى دو سنت مبارزاتى متفاوت بود. سوسیالیسم کارگرى و رادیکالیسم چپ غیرکارگرى ایران. شکاف 
ھاى میان این دو سنت تا مقطع طرح مباحثات کنگره اول اتحادمبارزان کمونیست ھنوز مشھود نشده بود و براى فعالین 

این جریان ملموس و قابل درک نبود. بھ این بحث پس از توضیح پایھ ھاى اجتماعى کومھ لھ و تشکیل حزب بر میگردم.

با کومھ لھ عوامل دیگرى نیز وارد این تصویر میشود. قبل از انقالب ٥۷ کومھ لھ سازمانى در چھارچوب چپ رادیکال 
ایران بطور کلى است و قطب بندى ھاى درونى این چپ و اوضاع بین المللى کمونیسم زمان خود را منعکس میکند. بھ 
اعتقاد من، تا این مقطع جامعھ کردستان و ویژگى ھاى آن ھنوز خصلت ویژه کردستانى بھ کومھ لھ نبخشیده است. کومھ لھ 
سازمانى سیاسى کار و معتقد بھ کار توده اى است و بھ این اعتبار یک پاى صفبندیھاى درونى کل چپ ایران در قبال مشى 
چریکى است. تحت تاثیر مائوئیسم است و بھ این عنوان گوشھ اى از کل قطب بندى کمونیسم زمان خود در سطح جھانى 
است. علیرغم اینکھ فعالین اصلى آن در کانون ھاى سیاسى در کردستان بار آمده اند و لذا بیش از سایر بخش ھاى چپ 
ایران نسبت بھ معضالت جامعھ کردستان و ستم ملى حساس و مطلعند، افق ویژه کردستانى اى را جلوى خود نمیگذارند و 
سازماندھى خاص کردستانى را دنبال نمیکنند. فعالین و رھبران این جریان در زندانھا، مانند سایر زندانیان چپ، عناصر 

و کادرھاى جنبش کمونیستى ایران بطور کلى شناختھ میشوند.

انقالب ٥۷ این وضعیت را دگرگون میکند. تحرک عمومى توده اى در ایران این جریان را بطور وسیع و علنى بھ میدان 
میکشد. اعتقاد بھ کار توده اى و آشنائى فعالین این جریان با نیازھا و مسائل زحمتکشان کرد آن را از یک امتیاز اولیھ 
نسبت بھ سایر بخش ھاى چپ ایران برخوردار میسازد و حتى قبل از قیام و شکل گرفتن جمھورى اسالمى، کومھ لھ 
رابطھ پراتیک جدى ترى با جامعھ کردستان و اعتراض توده اى در این منطقھ پیدا میکند. این تاثیرى دوگانھ داشت: از 
یکسو کومھ لھ در قیاس با کل چپ ایران از رابطھ نزدیک ترى با توده ھا برخوردار میشود و از سوى دیگر، کردستانى 
تر میشود و از چپ ایران فاصلھ میگیرد. با پیدایش جمھورى اسالمى و آغاز سرکوب کردستان، و ھمچنین با مشروعیت 
پیداکردن رژیم اسالمى در کل کشور، مسالھ ملى در کردستان پایھ جدیدى براى مقاومت و ادامھ مبارزه در کردستان 
بوجود میاورد. مسالھ ملى و مبارزه براى حق تعیین سرنوشت، بعنوان یک کشمکش اجتماعى و بعنوان سرچشمھ یک 
سنت مبارزاتى و اعتراضى ویژه کومھ لھ را بشدت تحت تاثیر قرار میدھد و چھارچوب سیاسى و فکرى ویژه اى را بھ 

آن تحمیل میکند.

ھمینجا الزم است قدرى درباره مسالھ ملى صحبت کنم تا بتوانم آن نحوه ویژه اى کھ این مسالھ برکومھ لھ و سپس بر حزب 
کمونیست ایران تاثیر میگذارد را توضیح بدھم. بنظر من در عصر ما مبارزه ملى فاقد ھرگونھ پایھ واقعى در مناسبات و 



46

زیربناى اقتصادى جامعھ است. عصر ما مدتھاست کھ عصر انقالب کارگرى است. مدتھاست کھ رھائى ملى فى نفسھ مبین 
گذار بھ ھیچ حلقھ باالترى در تکامل مناسبات تولیدى و در بھبود اوضاع توده مردم نیست. در دوران استقالل مستعمرات 
این حکم صادق نیست. در این دوره مبارزه ملى یک پیش شرط بنیادى تکامل سرمایھ دارانھ جامعھ است. براى دھھا کشور 
در آفریقا و آسیا و آمریکاى مرکزى و جنوبى مبارزه ملى یک امر واقعى و تالشى براى رفع موانع واقعى رشد سرمایھ 
دارى بود. در دوره ما چنین نیست. اما این ابدا بھ معنى مادى نبودن مسالھ ملى و بى ربطى تاریخى آن نیست. ستم ملى 
شکلى از ستم است کھ ھنوز بر بخشھاى وسیعى از مردم جھان اعمال میشود. این یک درد واقعى است کھ لذا ھمراه خود 
مقاومت علیھ آن و مبارزه علیھ آن را ببار میاورد و این مبارزه و مقاومت ذھنیت و عمل سیاسى توده ھاى وسیعى از 
کارگران و زحمتکشان را شکل میدھد. ستم ملى ناسیونالیسم و مبارزه ناسیونالیستى را بوجود میاورد و زنده نگھ میدارد. 
از میان رفتن زمینھ ھاى اقتصادى مسالھ ملى خود بخود نھ ستم ملى را از بین میبرد و نھ ناسیونالیسم را، بعنوان پاسخ 
بورژوازى بھ این مسالھ و بعنوان سنت سیاسى اعتراض علیھ ستم ملى، از صحنھ محو میکند. مسالھ ملى بھرحال باید 
با رفع ستم ملى پاسخ بگیرد، حال چھ با وحدت ملت ھاى مختلف با حقوق و امکانات برابر در یک چھارچوب کشورى 

وسیع و چھ با استقالل و کسب حق حاکمیت ملت فرودست.

مسالھ ملى و مبارزه ملى در کردستان یک امر واقعى بود. اما اینکھ این مسالھ بھ صدر مسائل جامعھ کردستان رانده شد 
و احزاب سیاسى اصلى در کردستان را حول خود فعال کرد از اینرو بود کھ مسالھ ملى چھارچوبى براى تداوم اعتراض 
انقالب ٥۷ عمال توسط ضدانقالب اسالمى از ریل خارج شده و  سیاسى فراھم میکرد، در شرایطى کھ بنظر میرسید 
یا سرکوب شده است. براى بورژوازى کرد از نظر برنامھ اى مسالھ ملى کل پالتفرمش بود و از نظر سیاسى امکانى 
بود براى ادامھ چک و چانھ زدن و امتیاز گرفتن از دولت مرکزى کھ با آغاز زوال حکومت شاه ممکن شده بود. براى 
کومھ لھ و براى زحمتکشان این سنگرى براى ادامھ فعالیت گسترده سیاسى بود، چھارچوبى، ولو بسیار محدودتر، براى 
ادامھ مبارزه اى کھ رفع ستم ملى تنھا یک جزء آن بود. بھرحال بھ پیش رانده شدن مسالھ ملى گواه زنده شدن و فعال شدن 

ناسیونالیسم کرد و مسلط شدن افق مبارزاتى و مطالبات آن در کل جامعھ بود.

بھ این ترتیب ناسیونالیسم در سرنوشت کومھ لھ نیز شریک شد. جناح چپ این ناسیونالیسم در صحنھ مبارزه حزبى نیروئى 
مناسب تر از کومھ لھ نمیدید و لذا بعنوان یک پایھ دوم، و بعنوان نیروئى کھ قدرت بسیج وسیع و اجتماعى در خود میدید، 
بھ این جریان ملحق شد. ناسیونالیسم در درون کومھ لھ ھیچگاه پرچم مستقلى بلند نکرد. وجود این سنت در درون کومھ لھ 
اساسا خود را در انتقاد ضعیف کومھ لھ بھ ناسیونالیسم بھ مثابھ یک سنت و یک گرایش سیاسى، اخذ روش ھاى عملى 
فعالیت از این جریان، درجھ اى از برحق دانستن و مترقى شمردن ناسیونالیسم کرد در کل صفوف تشکیالت، و نظایر 
آن نشان میداد. از نظر فکرى نیروى ناسیونالیسم در کومھ لھ، درست مانند چپ سراسرى، در پس خلق گرائى پنھان شد. 
کردایتى کردن، سازش با باورھاى مذھبى، بى اعتنائى بھ مسالھ برابرى زن، باال گرفتن کیش اسلحھ و تحقیر مبارزه 
سیاسى و تشکیالتى، و امثالھم، کھ توسط حزب دموکرات بعنوان مضمون سیاسى ناسیونالیسم کرد صریحا تئوریزه میشد، 

در کومھ لھ تحت پوشش احترام بھ اعتقادات توده ھا و ملزومات کار توده اى توجیھ میشد.

کنگره دوم کومھ لھ[۲] تعرض جدى سوسیالیسم رادیکال بھ پوپولیسم بود. با عقب نشینى پوپولیسم چتر استتار از روى 
ناسیونالیسم کرد نیز برداشتھ شد و در طول دوره ھاى بعد مبارزه ضد پوپولیستى مضمون انتقادى ضد ناسیونالیستى 
صریحى بخود گرفت. ناسیونالیسم نیز در این دوره عقب نشست. حاضر شد وجودش در کومھ لھ و سھمش در گسترش 
فعالیت آن رسما انکار شود. اما ھمچنان بعنوان یکى از گرایشات اجتماعى و یکى از سنت ھاى مبارزاتى موجود در 
کومھ لھ بھ بقاء خود ادامھ داد و تا ھمین امروز از نبرد چریکى خود در درون حزب ما علیھ پیشروى ھاى گرایشات دیگر 

دست برنداشتھ است.

انقالبى بود. ھمان چھارچوب موقت ھمزیستى سوسیالیسم کارگرى و  بھ راستى کنگره مارکسیسم  کنگره دوم کومھ لھ 
رادیکالیسم چپ ایران در کومھ لھ نیز بھ فلسفھ موجودیت تشکیالت تبدیل شد. بھ چند عامل باید اینجا توجھ کرد. قبل از 
کنگره دوم، کومھ لھ از نظر تئوریک بھ جناح راست چپ ایران تعلق داشت. خوشبختانھ تئورى نقش زیادى در پراتیک 
کومھ لھ نداشت. این راست روى تئوریک تحت الشعاع یک پراتیک چپ در عرصھ سیاسى کھ رابطھ نزدیک کومھ لھ با 
زحمتکشان و منافع آنھا را بیان میکرد قرار داشت. اما در ھرحال چپ ایران کھ کومھ لھ را از بیرون و بعنوان یک خط 
مشاھده میکرد آن را در قطب راست خود قرار میداد. بخش زیادى از مقاومت پوپولیسم در برابر مارکسیسم انقالبى در 
مقیاس سراسرى مدیون این بود کھ بھ زعم آنھا یک سازمان معتقد بھ تز «نیمھ فئودال و نیمھ مستعمره» قدرتمند و با نفوذ 
در میان زحمتکشان در کردستان وجود دارد. مائوئیسم ظاھرا علیرغم ورشکستگى بین المللى اش در کردستان ھنوز 
نمونھ ھاى موفق بدست میداد، تز محورى بودن روستاھا داشت صحت خود را ثابت میکرد. وقایعى نظیر رابطھ گنگ 



47

کومھ لھ با شیخ عزالدین حسینى (کھ براى جناح راست پوپولیسم نمونھ مذھب مترقى بود) و دفاع کومھ لھ (با ھر تبصره 
اى) از کاندیداتورى مسعود رجوى در انتخابات ریاست جمھورى نیز دست این جریان را تقویت میکرد. کنگره دوم این 
را خاتمھ داد. زیر پاى کل پوپولیسم در مقیاس سراسرى با کنگره دوم کومھ لھ جارو شد. پیروزى مارکسیسم انقالبى در 
مقیاس سراسرى بدون این کنگره قطعا امرى بھ مراتب دشوارتر میشد. اما، در عین حال کومھ لھ با کنگره دوم اساسا تنھا 
بارز ترین اشکال وجودى پوپولیسم را ھدف حملھ قرار داد. بخش زیادى از بھ چپ چرخیدن کومھ لھ و تقویت مارکسیسم 
انقالبى در کومھ لھ بھ دوران پس از کنفرانس ششم[۳] تا کنگره موسس حزب[٤] و حتى پس از آن بر میگردد. بعبارت 
دیگر، کومھ لھ بدوا از باال، در سطح رھبرى خود بھ پوپولیسم تعرض کرد. تعمیق مضمونى این نگرش در خود این 
رھبرى، گسترش آن در بدنھ تشکیالتى کومھ لھ و عقب راندن سنت ھاى دیگر در کل جریان اجتماعى اى کھ کومھ لھ نام 
داشت در طى مراحل بعدى صورت گرفت. برخالف ناسیونالیسم کھ ھمچنان در اشکال متفاوتى بھ بقاء خود ادامھ داد، 

پوپولیسم نھایتا واقعا مضمحل و منحل شد. این تقدیر سراسرى این جریان نھ فقط در ایران بلکھ در مقیاس جھانى بود.

قبل از اینکھ بھ تشکیل حزب برسیم ھنوز باید یک فاکتور دیگر را وارد تصویر کنیم. در کنگره اول اتحاد مبارزان 
کمونیست[٥] مارکسیسم انقالبى بعنوان یک چھارچوب ھمزیستى سوسیالیسم کارگرى و رادیکالیسم چپ غیر کارگرى 
ترک خورد. ما طبعا بھ اھمیت این واقعھ بھ روشنى کھ امروز از آن صحبت میکنم واقف نبودیم. اما، با ھر برداشتى کھ 
آنروز داشتیم، محور کنگره اتحاد مبارزان فراتر رفتن از سیاست و برنامھ (کھ پرچم پیروزى مارکسیسم انقالبى بود)، و 
طرح مسالھ پراتیک اجتماعى یک سازمان کمونیستى بود. اینجا دیگر بحث طبقھ کارگر بعنوان شاخصى در تعریف یک 
سازمان بعنوان سازمان کمونیستى مطرح شد. این کنگره بحث خود را تحت نام سبک کار کمونیستى فرمولھ کرد. اما 
ھمانجا گفت کھ این امرى فنى و تشکیالتى نیست و تماما بھ این مربوط میشود کھ سازمان کمونیستى موضوع کار خود را 
چھ بخشى از جامعھ قرار داده است و در درون این بخش چھ انقالب و چھ آرمانى را سازمان میدھد. امروز اگر بخواھم 
تصویرى از اتفاقى کھ در این کنگره افتاد بدھم میگویم در این کنگره سوسیالیسم کارگرى بھ چپ رادیکال اعالم کرد کھ 
کافى نیست سیاست و برنامھ ات کمونیستى باشد. باید بیائى و اینجا در درون طبقھ و براى انقالب کارگرى پراتیک کنى. 
بنظر من سوسیالیسم کارگرى از برنامھ مشترک تا کنگره موسس این پیشروى را کرد کھ محدودیت چھارچوب نظرى 
موجود و ضرورت تغییر جریان مارکسیسم انقالبى بھ یک حرکت کارگرى کمونیستى پراتیک را بھ کل جریانات دخیل 
در حزب قبوالند. از نقطھ نظر این جریان اگر حزب کمونیست ارزش داشت براى این بود کھ قرار بود ظرفى براى 
فراتر رفتن از جریان مارکسیسم انقالبى ایران و شکل دادن بھ یک پراتیک کمونیستى در درون طبقھ کارگر باشد. اما در 
حالى کھ مارکسیسم انقالبى بعنوان تابلوى حزب و بعنوان شالوده نظرى و سیاسى آن تثبیت شد، کارگرى شدن بعنوان یک 

«جھت گیرى و یک اولویت»، بعنوان یک استنتاج منطقى از مارکسیسم انقالبى و مرحلھ اى در تکامل آن طرح شد.

با کنگره اتحاد مبارزان کمونیست موازنھ سیاسى و نظرى جدیدى میان گرایشات اجتماعى مختلف در درون جریان حزبى 
بوجود آمد. حزب کمونیست بر مبناى این چھارچوب جدید کھ در آن بھرحال ناکافى بودن چھارچوب مارکسیسم انقالبى 
و ضرورت فراتر رفتن از آن بھ نفع کارگرى شدن و سوسیالیسم کارگرى تاکید شده بود تشکیل شد. اما این موازنھ جدید 
ھم بھرحال یک ظرف موقت براى ھمزیستى و تحرک گرایشات اجتماعى دخیل در حزب بود. ھزار و یک نمونھ در تمام 
طول دوره پس از تشکیل حزب وجود دارد کھ نشان میدھد چگونھ ھمھ این جریانات و سنت ھا در چھارچوب جدید بھ 
حیات و فعالیت خود ادامھ دادند. پس از تشکیل حزب مرحلھ دوم شکستھ شدن قالب مارکسیسم انقالبى توسط سوسیالیسم 
کارگرى آغاز میشود. در ایندوره حزب ما شاھد پیدایش ادبیاتى است کھ ابدا در سنت رسمى تاکنونى اش ریشھ نداشت. 
بحث کار در درون طبقھ کارگر، مبانى سازماندھى و آژیتاسیون کارگرى، درک مکانیسم ھاى «خود سازماندھى» طبقھ 
کارگر، تبیین انقالب روسیھ از زاویھ تحول اقتصادى و نقد سرمایھ دارى دولتى، طرح شعار آزادى، برابرى، حکومت 
کارگرى، بیانیھ حقوق زحمتکشان در کردستان، و غیره پیش از آنکھ از چھارچوب سنت ضد پوپولیستى مایھ بگیرد و 
بھ مباحثات برنامھ اى مارکسیسم انقالبى مدیون باشد، استنتاجات مستقیم از آرمان کمونیسم و از وجود اجتماعى کارگر 
ادبیات سوسیالیسم کارگرى را مستقل از چھارچوب رادیکالیزه شدن چپ غیرکارگرى  اینجا دیگر  نیازھاى اوست.  و 
ایران و مستقل از سابقھ پلمیک ھاى مارکسیسم انقالبى میبینیم. سوسیالیسم کارگرى در حزب کمونیست، در فضائى کھ 
تعھد کنگره موسس بھ «کارگرى شدن» بوجود آورده است، بتدریج خودآگاه میشود، دنبال تاریخ مستقل خود در گذشتھ 
و دورنماى سازش نکرده خود در آینده میگردد. ادبیات خود را بوجود میاورد، نقد خودش را تیز میکند و تدقیق میکند و 

باالخره یکبار دیگر آخرین قالب ھمزیستى گرایشات درون حزب را بزیر سوال میکشد.

در تمام طول دوره پس از تشکیل حزب بحث کارگرى شدن و باالخره کمونیسم کارگرى ناگزیر خود را در انتقاد بھ 
پراتیک حزب و در انتقاد بھ موازنھ فکرى و سیاسى اى کھ در حزب میان تمایالت و سنت ھاى مختلف وجود دارد یافتھ 
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است. گرایشات دیگر در حزب تا این اواخر با این گرایش انتقادى راه آمده اند. اما از کنگره دوم حزب و بویژه از کنگره 
ششم کومھ لھ[٦] بھ بعد کشمکش این سنت ھا در درون حزب وارد مرحلھ جدید و تعیین کننده اى میشود کھ پائین تر از 

آن صحبت میکنم.

خالصھ کنم. حزب کمونیست ایران یک حزب چند بنى است. سنت ھاى اجتماعى مختلف در تشکیل این حزب شرکت 
کرده اند و میکوشند از این حزب بھ عنوان ابزار حرکت و پیشرفت خود استفاده کنند. اینھا عبارتند از:

 ۱- ناسیونالیسم کرد کھ ضعیف ترین و منکوب شده ترین گرایش در حزب است. این گرایش اساسا در تلقیات و باورھاى 
خودبخودى تشکیالت ما در کردستان، و امروز در خارج کشور، النھ کرده و تنھا در مقاطع خطیر و آنھم ھنگامى کھ 

میان جریانات اصلى در حزب شکاف بروز میکند فعال میشود و سخنگو و پرچمدار موقت پیدا میکند.

 ۲- رادیکالیسم چپ. این جریان عمیقا ضد پوپولیست است و اساسا در چھارچوب موقعیت ذھنى حزب در قبل از کنگره 
دوم باقى مانده است. این جریان حاصل نھایت رادیکالیزاسیون چپ انقالبى غیر کارگرى ایران است. بنابر ماھیت خود 
این جریان یک جریان ناپایدار است و درمقیاس اجتماعى و خارج از حزب کمونیست ایران نماینده اى ندارد. این جریان، 

جریان غالب در حزب کمونیست است و بویژه از نظر پراتیکى بھ بخش اعظم فعالیت حزب شکل میدھد. 

۳- کمونیسم کارگرى.

در چندسال اخیر گرایشات دیگرى نیز با توجھ بھ تکامل چپ ایران بطور کلى در حزب ما رشد کرده است. اینھا در 
حزب کمونیست جاى جدى اى ندارند. از جملھ اینھا میتوان بھ گرایشات روشنفکرانھ لیبرالیستى و آکادمیستى اشاره کرد 
کھ در خارج از حزب کمونیست ایران وسیعا در میان چپ پوپولیست سابق اشاعھ یافتھ است و با تحوالت امروز در 
صحنھ بین المللى فضا براى انتقاد لیبرالى بھ مارکسیسم و ابھام تراشى در مورد مارکسیسم و کمونیسم را بازتر حس 
میکند. در حزب ما این گرایشات بھ اشکال پوشیده تر و با ظاھر رادیکال تر گاه و بیگاه بروز میکنند. این جریان کھ در 
خارج حزب بصورت انتقاد بھ چپ رادیکال مطرح میشود، در واقع چیزى جز استنتاجات راست از بن بست رادیکالیسم 

غیرکارگرى نیست.

حزب کمونیست محل تالقى این گرایشات است. بى افقى گرایشات دیگر و نبود پرچمداران سیاسى و نظرى اى کھ بتوانند 
در یک مقیاس وسیع تر در جامعھ این خطوط را نمایندگى کنند، کمونیسم کارگرى را در حزب کمونیست بھ یک «خط 
رسمى» و ظاھرا پذیرفتھ شده تبدیل نموده است. حتى بیان اینکھ این حزب محل تالقى این گرایشات است مایھ رنجش 
زیادى در درون حزب میشود. اما وجود این گرایشات و تالقى و کشمکش اینھا بروزات بسیار روشنى در حزب ما داشتھ 
است. گویا ترین شکل بروز این کشمکش روى زمین ماندن و دنبال نشدن و گاه بھ عکس خود تبدیل شدن سیاست ھائى 
است کھ از مباحثات رسمى حزب و در واقع از موضع کمونیسم کارگرى در حزب استنتاج میشود. در حزب ما رسم است 
کھ این شکاف میان آنچھ از خط رسمى استنتاج میشود با پراتیکى کھ عمال صورت میگیرد بھ حساب «نفھمیدن» بحث ھا، 
جا نیافتادن خط و غیره گذاشتھ شود. واقعیت اینست کھ گرایشات سیاسى موجود در حزب در برابر این خط بطرق مختلف 

مقاومت میکنند. مشکل ما معرفتى نیست. بحث بر سر تناسب قوا و نیروى سنت ھاى سیاسى مختلف در حزب است.

از کنگره دوم تا کنگره سوم

براى دوره اى چھارچوب ضد پوپولیستى و رادیکال چپ موجود حزب میتوانست کارساز باشد و بھ مسائل سیاسى و 
عملى حزب پاسخ بدھد. میتوانست پایھ اى براى یک رھبرى فعال و گسترش پراتیک حزب باشد. در این دوره مسالھ 
شکل دادن بھ خود حزب و رساندن بخش ھاى مختلف آن، فعالین و کادرھاى آن، بھ ھمان حد فکرى و سیاسى بود کھ این 
دیدگاه طرح میکرد. بعالوه، و از این مھم تر، این پرچم بھ اندازه کافى حزب را از پیرامون خودش متمایز میکرد و در 
رابطھ با مسائل عمومى سوسیالیسم ایران ھنوز پاسخھائى داشت کھ بدھد. از نقطھ نظر کار براى سوسیالیسم کارگرى، 
طرح بحث ھایش در جنبش و تاثیرش بھ پراتیک حزب این چھارچوب ھنوز جا داشت. اما با روتین شدن فعالیت حزب 
و سر و سامان گرفتن ساختارھاى تشکیالتى اش از یک طرف و از آن مھم تر با تحوالت سریع چپ، چھ در ایران و چھ 
در مقیاس بین المللى محدودیت ھاى موازنھ فکرى و قالب ھاى نظرى و سیاسى حاکم بھ حزب نمودار شد. افت کار کمیتھ 
مرکزى حزب، پائین آمدن راندمانھا، کنار کشیدن تدریجى رفقا از قبول مسئولیت ھاى کلیدى، غرق شدن در کار تشکیالت 
دارى، غامض شدن امورى مانند انتشار نشریات حزبى، اظھار نظر بموقع درباره رویدادھاى مھمى کھ در سطح جامعھ 
در جریان بود، حفظ سطح تبلیغات حزب، و حتى تامین یک مدیریت موثر بر عرصھ ھاى مختلف فعالیت حزب، وغیره، 

اینھا تنھا نمودھائى از محدودیت چھارچوب سیاسى و نظرى اى بود کھ این رھبرى و این حزب را شکل داده بود.
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در آستانھ کنگره دوم دیگر از نقطھ نظر منافع سوسیالیسم کارگرى روشن شده بود کھ باید از این چھارچوب فراتر رفت. 
بحث ھائى کھ در کنگره دوم مطرح شد این ھدف را داشت. فاصلھ کنگره دوم تا کنگره سوم براى من دوره تالش براى 
تغییر مبانى بنیادى حزب بھ نفع سوسیالیسم کارگرى و بھ اصطالح یک بنى کردن حزب تحت پرچم این جریان از طریق 
توافق و تائید جمعى و بعنوان خط رسمى حزب بود. تمام بحث ھاى مربوط بھ کمونیسم کارگرى در این دوره بعنوان 
«نظرات حزب» بیان شده و تا ھمین امروز ھم ھمھ اینھا را بعنوان نظرات حزبشان تائید میکنند. اما در طى ایندوره 
براى ما مشخص شد کھ با این روش بجائى نمیرسیم. گرایش رادیکال چپ در حزب این دیدیدگاه را ھضم میکند و در 
سیستم فکرى خودش و در امتداد پراتیک موجود خودش قرار میدھد. انتقاد بنیادى کمونیسم کارگرى بھ گرایشات دیگر 
در حزب و بھ کل چپ بیرون خودش، بھ نسخھ ھائى براى اصالح جریان موجود تبدیل میشود. ھمان کارى کھ راه کارگر 
ھم با بحث ھاى کارگرى ما میکند، ھمان کارى کھ کنگره دوم پیکار با نظرات اتحاد مبارزان کمونیست کرد. قدرت چپ 
رادیکال غیر کارگرى در حزب ما چنان زیاد است و چنان بر تعقل و برداشتھاى متعارف رھبران و کادرھاى حزب ما 
سایھ انداختھ است کھ ترویج و مبارزه روشنگرانھ نمیتواند بطور جدى تکانش بدھد. بحث ھا پذیرفتھ میشود، اما رھبر 
و فعال براى این خط پرورش پیدا نمیکند و پراتیک حزب دگرگون نمیشود. لبھ تیز نقد کمونیسم کارگرى کند میشود و 
تحت الشعاع پیوستگى با گذشتھ، کھ چیزى جز غلبھ سوسیالیسم رادیکال غیرکارگرى در حزب نیست، قرار میگیرد. در 
یک کلمھ این جریان در حزب ما با قدرت تمام در برابر این نقد و تمام استنتاجات عملى کھ بر آن مترتب است مقاومت 
میکند. این مقاومت تئوریزه نیست، سخنگوى معین و پالتفرم ندارد، اما قوى و مادى است و بویژه خود را در پاسخھاى 

پراتیکى کھ این حزب بھ مسائلش میدھد نمودارمیکند.

کنگره سوم و پیکار براى کمونیسم کارگرى

در کنگره سوم حزب کمونیست ایران[۷] صریحا گفتم کھ گرایشات دیگر، نھ فقط در حزب بلکھ در مقیاس اجتماعى و 
جھانى، افق و آینده اى ندارند و این حزب دیگر باید تماما بر بنیاد کمونیسم کارگرى استوار بشود. این خط کادر و رھبر و 
فعال سیاسى خودش را میخواھد و باید پرورش بدھد و مادام کھ چنین نیروئى را گرد نیاورده حتى قدرت دگرگون کردن 
پراتیک ھمین حزب را ھم نخواھد داشت. بنابراین پس از کنگره سوم، تصمیم گرفتیم کھ پیکار براى کمونیسم کارگرى 
را از چھارچوب خط رسمى حزب بیرون ببریم و بعنوان یک خط سیاسى معین در تمایز با سایر سنت ھاى سیاسى چپ 
چھ در بیرون و چھ در درون حزب طرح کنیم. براى ما دیگر کمونیسم کارگرى فراخوان کمیتھ مرکزى حزب بھ بدنھ 
تشکیالت و یا خط رسمى حزب در برابر گرایشات دیگر در جامعھ نیست، بلکھ جریانى است کھ چھ در حزب و چھ در 
مقیاس اجتماعى تازه باید خود را بھ کرسى بنشاند. نھ فقط اعضاء حزب، بلکھ خود کمیتھ مرکزى و رھبرى این حزب باید 
در مقابل یک انتخاب واقعى و سیاسى قرار بگیرند. کمونیسم کارگرى از مشکالت حزب کمونیست استنتاج نشده است. 
پاسخگوئى بھ مسائل عملى بخش ھاى مختلف حزب، شکل دادن بھ یک رھبرى پرشور، سیاسى و پرکار، بار آوردن 
کادرھاى قابل براى این خط در درون حزب و غیره اینھا تنھا نتیجھ تبعى رشد اجتماعى این گرایش میتواند باشد. ما 
کمونیسم کارگرى را بعنوان جریانى کھ در برابر بحران سوسیالیسم بورژوائى در مقیاس جھانى پاسخ دارد، بعنوان یک 
حرکت طبقاتى و اجتماعى و بعنوان یک سنت اصیل مارکسیستى در جدال ایدئولوژیک در سطح جامعھ مطرح میکنیم. 
مستقل از اینکھ حزب کمونیست تا چھ حد بتواند این دیدگاه و پراتیک روشن و بدون ابھامى کھ از آن ناشى میشود را 
بر کار خود ناظر کند، ما وظیفھ خود را طرح این مباحثات و گرد آورى نیروى پیشروان طبقھ کارگر در یک مقیاس 
اجتماعى قرار داده ایم. ھر عضو حزب کمونیست باید خود را نھ بایک جریان انتقاد و اصالح درون حزبى، بلکھ با یک 
حرکت فکرى و عملى اجتماعى روبرو بیابد و بھ این عنوان، بعنوان کمونیستى کھ بھ سرنوشت سوسیالیسم و انقالب 
کارگرى میاندیشد، انتخاب سیاسى خود را بکند. تنھا از این طریق ما قادر خواھیم بود نسل دیگرى از کمونیستھا را بوجود 

بیاوریم کھ توانائى پاسخگوئى بھ نیازھاى مبارزه کمونیستى این دھھ را داشتھ باشند.

کمونیسم کارگرى و کومھ لھ. کنگره ششم و پس از آن

کنگره ششم مقطع بسیار مھمى در سرنوشت کمونیسم کارگرى در کومھ لھ است. در این کنگره اسنادى تصویب شد کھ 
تبیینى براستى سوسیالیستى و کارگرى از کومھ لھ و وظایف آن بدست میدھد. این یک پیشروى جدى کمونیسم کارگرى در 
کومھ لھ بود. مصوبات این کنگره اسناد بسیار با ارزشى در نقد خرافاتى ھستند کھ سنت ھاى دیگر سیاسى در کردستان 
بر فعالیت ما تحمیل کرده بودند. استراتژى کمونیستى روشنى، کھ نیروى طبقھ و نھ سازمان را مبناى تغییر جامعھ قرار 
میدھد و عینیات اجتماعى کردستان را برسمیت میشناسد تدوین شد. کارگر و شھر در فلسفھ سیاسى کومھ لھ جاى خود را 
یافت. مبارزه نظامى بعنوان یک عرصھ فعالیت و تاکتیک حزب کارگرى در جاى درست خود قرار گرفت. آوانتوریسم و 
بى افقى در کار نظامى جاى خود را بھ ارزیابى اى سنجیده از جایگاه این شکل مبارزه براى ما و ارزش واقعى تشکیالت 
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نظامى و افراد آن داد. تبیینى طبقاتى، متکى بر شناخت اجتماعى از کومھ لھ و حزب دموکرات بدست داده شد، نقاط قدرت 
واقعى و طبقاتى کومھ لھ تاکید شد و میرا بودن و زوال سنت ناسیونالیستى حزب دموکرات نشان داده شد.

کنگره ششم گواه برقرارى تناسب قواى جدیدى در تشکیالت کردستان حزب بھ نفع سوسیالیسم کارگرى بود. متاسفانھ 
رویدادھاى پس از کنگره ششم نھ فقط این تناسب قواى جدید را برھم زد بلکھ بھ رشد و تقویت گرایشات دیگر، تا حدى 
فراتر از آنچھ حتى پس از کنگره دوم حزب و کنگره پنجم کومھ لھ بھ آن رسیده بودیم، میدان داد. دوران پس از کنگره ششم 
یکى از دشوارترین دوره ھائى بوده است کھ تشکیالت حزب ما در کردستان از نظر محدودیت ھاى عملى و فنى و فشارھا 
و تنگناھا داشتھ است. ما سختى ھائى را از سر گذرانده ایم کھ ھریک از آنھا براى بستھ شدن یک تشکیالت چپ سنتى 
کافى بوده است و ھمین گواه ظرفیت ھاى عظیمى است کھ در طول این ده سال براى ایفاى یک نقش تعیین کننده تاریخى 
در کومھ لھ شکل گرفتھ است. اما این دشوارى ھا بھرحال تاوان سیاسى خود را داشتھ است. این نخستین بار نیست کھ 
فشارھاى عینى بیرونى سیر پیشروى سوسیالیسم کارگرى و مارکسیسم در ایران را کند کرده است. امروز میتوان تصور 
کرد کھ در غیاب سرکوب ۳۰ خرداد بھ بعد، و حتى در صورت وجود یک فرجھ یکسالھ دیگر، چھ دگرگونى ھاى عظیمى 
میتوانستیم در سرنوشت کل چپ انقالبى ایران بوجود بیاوریم. مشقات عملى بعد از کنگره ششم نیز، باشد کھ در مقیاسى 
بھ مراتب کوچکتر، ما را از فرصت براى یک پیشروى تعیین کننده در کردستان محروم کرد. کنگره ششم بھ سرعت 
تحت الشعاع منفعت «حفظ انسجام و یکپارچگى تشکیالت» قرار گرفت. لبھ نقد بھ گذشتھ و بھ آنچھ باید از آن گسست، 
کند شد. فشار از روى گرایشات عقب مانده و غیر کارگرى در حزب برداشتھ شد و ھویت تشکیالتى و عرق سازمانى 
بعنوان ابزارى براى حفظ انسجام تشکیالت برجستھ شد. بجاى گسست از گذشتھ، یعنى گسست از آن تاریخ غیرکارگرى 
کھ حزب کمونیست ایران تنھا با اعالم جدائى از آن بھ آینده امید دارد، پیوستگى تاریخ سازمانى مورد تاکید قرار گرفت. 
نھ تنھا یک روند حرکت و تالش براى رساندن پیشروى ھاى کنگره ششم بھ نتایج عملى و ملموس و ایجاد تغییر ریل ھا 
و دگرگونى ھاى اساسى کھ در این کنگره فراخوان داده شده بود آغاز نشد، بلکھ حتى بسیارى از مفروضات قدیمى تر 
این حزب، و انسجامى کھ سوسیالیسم کارگرى و نقد تاکنونى ما در حزب ایجاد کرده بود زیر سوال قرار گرفت. راه حل 
ھاى روشنى کھ بھ ھمین موقعیت عملى تشکیالت ارائھ میشد مورد بى اعتنائى قرار گرفت. ھویت سیاسى جاى خود را 
بھ ھویت سازمانى و حتى جغرافیائى داد. اخالقیات و خرافاتى در حزب کمونیست ایران پر و بال گرفت کھ بسیارى فکر 

میکردند ریشھ آنھا براى ھمیشھ خشکیده است.

این عقبگرد نھ تنھا در عمل تنگناھاى عملى تشکیالت را رفع نکرده است بلکھ فرصت زیادى کھ براى ایجاد دگرگونى 
ھاى الزم در کار ما وجود داشتھ است را بھ ھدر داده است. این دگرگونى ھاى عملى، روشن و مدون و حتى در بسیار 
از موارد مصوب اند. کومھ لھ در یک قدمى انقالب عظیمى کھ میتواند در تاریخ سیاسى کردستان بوجود بیاورد، در یک 
قدمى مھم ترین خدمتى کھ میتواند بھ سوسیالیسم کارگرى در کردستان بکند، توقف کرده است. ھنوز براى این کار فرصت 

ھست. در واقع جلوى این روند را نمیتوان گرفت. گرایشات دیگر فقط میتوانند را کندش کنند.

برخورد امروز تشکیالت کردستان حزب بھ دور جدید بحث کمونیسم کارگرى گواه عقبگردى است کھ رخ داده است. گواه 
فرجھ اى است کھ گرایشات دیگر در تشکیالت ما پیدا کرده اند. مباحثاتى کھ دنیاى امروز و مقدرات کمونیسم در مقیاس 
جھانى را تجزیھ و تحلیل میکند، مباحثاتى کھ در برابر تخریب کل سوسیالیسم بورژوائى زمان ما افق یک کمونیسم زنده و 
بالنده کارگرى را ترسیم میکند، مباحثاتى کھ دارد چھارچوب تفکر محدود ضد پوپولیستى ما را میشکند و براى سوسیالیسم 
کارگرى کادر و رھبر بار میاورد، مباحثاتى کھ صرفا در حاشیھ اشاره محدودى بھ کار ما در کردستان میکند، با بارز 
ترین جلوه ھاى تشکیالتچیگرى و عرق سازمانى پاسخ میگیرد و گفتم کھ این سنگر کدام گرایش در صفوف ماست. ھمھ 
دلواپس ارزیابى ما از پراتیک و افتخارات سازمانى شان میشوند، اعالم میشود کھ نقد باید «روحیھ بخش» باشد، کھ 

کمونیسم کارگرى در کومھ لھ پیاده شده و «حلول کرده»، کھ منظور این بحث «ما» نیستیم.

ماحصل این شیوه برخورد بستھ شدن گوش آن کمونیستھائى کھ در حزب کمونیست ایران متشکل شده اند بر روى نظراتى 
این شیوه  تاوان  است کھ چھ بخواھند و چھ نخواھند سوسیالیسم رادیکال دوران ما را دگرگون میکند. چپ پوپولیست 
برخورد بھ مباحثات ضد پوپولیستى را پس داد. تشکیل حزب کمونیست ایران خود گواه اینست کھ عرق سازمانى سنگرى 
براى مقاومت در برابر افق ھاى زنده سیاسى نیست. تشکیل حزب کمونیست ایران خود گواه این بود کھ ھر افقى «روحیھ 
و ضد روحیھ» را با ھم بھ ارمغان میاورد. براى جریانى کھ در این افق سھیم میشود و در آن پاسخ معضالت و راھى 
براى تحقق آرمانھاى خود را پیدا میکند، نقد چیزى جز بیان روحیھ و شادابى اى کھ فى الحال بوجود آمده است نیست. 
براى جریاناتى کھ در این نقد تنگناى تفکر و عمل سیاسى تاکنونى خود را میبینند، قطعا آنچھ گفتھ شده است مایوس کننده 

است.
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ھیچ جریانى مانند کمونیسم کارگرى ارزش سیاسى و تاریخى حزبى کھ ساختھ ایم و بویژه سازمان و سنتى کھ در کردستان 
شکل داده ایم را بروشنى و با معیارھاى اجتماعى توضیح نداده است. عضو حزب کمونیست براى شادابى سیاسى خود 
و تحمل شداید دراین مبارزه نیازى بھ پناه بردن بھ افتخارات تاکنونى خود ندارد. افتخارات گذشتھ و رضایت از خود 
براى نوشتن خاطرات سیاسى خوب است و نھ براى مبارزه سیاسى. کمونیستى کھ ھنوز تازه یک گام از صدگام را براى 
انقالب کارگرى و سازماندھى جامعھ اى نوین برداشتھ است نمیتواند بھ گذشتھ و حال خود مدال بدھد. تمام شادابى و امید و 
استوارى او محصول آرمان او و تعلق اجتماعى او بھ یک جنبش وسیع طبقاتى است کھ در کل جھان جریان دارد. اگر این 
خصلت حزب کمونیست، این نارضایتى دائمى از وضع موجود از زاویھ وظایف و دورنماى آینده اش، را از آن بگیرید 

تمام دینامیسم حرکت تاکنونى و تمام مایھ استقامت تاکنونى اش را از میان برده اید.

از نظر عملى و تشکیالتى فراخوان ما در کردستان فراخوانى است براى پایان دادن بھ این عقبگرد و بازگشت بھ نگرش 
و اولویت ھاى ناظر بھ کنگره ششم، و پیاده کردن استنتاجاتى کھ حتى در جزئیات، چھ در کنگره ششم و چھ پس از آن، 
از این دیدگاه شده و مدتھاست در اختیار کمیتھ مرکزى حزب قرار گرفتھ است. ما این استنتاجات را راه واقعى کومھ لھ 

بھ جلو میدانیم.

در رابطھ با مباحثات کمونیسم کارگرى ما از اعضاء حزب در کردستان، درست مانند سایر اعضاء حزب و ھمھ کسانى 
کھ مخاطب این بحثھا ھستند، انتظار داریم کھ بعنوان انسانھاى کمونیست، با تمام معضالت و سواالتى کھ یک کمونیست 

با توجھ بھ موقعیت بین المللى و اوضاع جنبش طبقاتى بطور کلى در برابر خود دارد، بھ این مباحثات توجھ کنند.

________________________________________

 [۲]کنگره دوم کومھ لھ در فروردین ۱۳٦۰ برگزار گردید.

 [۳]کنفرانس ششم کومھ لھ در تاریخ مھرماه ۱۳٦۰ برگزار شد.

 [٤]کنگره موسس حزب کمونیست ایران در شھریور ۱۳٦۲ تشکیل شد.

 [٥]کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در آبان ۱۳٦۱ برگزار گردید.

 [٦]کنگره سوم حزب کمونیست ایران در بھمن ۱۳٦۷ برگزار شد.

 [۷]کنگره ششم کومھ لھ در اردیبھشت ۱۳٦۷ برگزار شد.

۳  -  آینده کومھ لھ و دورنماى فعالیت ما در کردستان

مقدمھ:

اجازه بدھید ابتدا بھ چند نکتھ اشاره بکنم کھ نقطھ حرکت اصلى در کل بحث من را تشکیل میدھند.

۱  -این سوال کھ «آینده کومھ لھ چیست» زیاد پرسیده میشود. وقتى بھ پاسخ ھاى متداول نگاه میکنیم میبینیم برداشت معینى 
از کومھ لھ « در پس این پاسخ ھا و در واقع در پس خود اینگونھ سواالت نھفتھ است. کومھ لھ براى خیلى ھا، از رھبرى تا 
بدنھ تشکیالت، با جغرافیاى معین، اردوگاه معین، اشخاص معین و کار و بار معینى تداعى میشود. سوال در واقع چیزى 
جز این نیست کھ « آینده این اردوگاه و کار و بار افراد حاضر در آن چیست». ھر رفیق قدرى دقیقتر نگاه کند، میبیند 
کھ چگونھ این برداشت از کومھ لھ یک برداشت عمومى و غالب است. من بارھا بھ مناسبت ھاى مختلف اصرار کرده ام 
کھ این برداشت را باید کنار گذاشت و کومھ لھ را آنطور کھ واقعا ھست، بعنوان یک حرکت و نیروى اجتماعى دید. بنظر 
من کومھ لھ فقط آن چیزى نیست کھ ما در آن اردوگاھھا وآن افراد معین میبینیم. برداشت رایج یک برداشت محدود، کوتھ 
نظرانھ و زیان آور است کھ کومھ لھ را آنطور کھ ھست نمیشناسد و الجرم نمیتواند بھ نیازھاى کومھ لھ واقعى پاسخ بدھد 

و دورنماى آتى آن را ترسیم کند.

۲  - وقتى از این برداشت محدود درباره کومھ لھ حرکت کنیم گریزى از این نداریم کھ پاسخى بھ ھمان درجھ کوتھ نظرانھ 
براى جھت گیرى آتى کومھ لھ پیدا کنیم. ریشھ بحث «داخل یا خارج» ھمینجاست. گویا سوال اینست کھ کومھ لھ یک عده 
را ببرد «خارج» یا نبرد. وقتى کومھ لھ بھ یک جغرافیا و یک اردوگاه و لیست معینى از افراد تقلیل پیداکرد آنوقت طبیعى 
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است کھ «آینده کومھ لھ « ھم بھ مسالھ سرنوشت اردوگاه و افراد حاضر در آن و محسنات این یا آن کشور و منطقھ براى 
«استقرار کومھ لھ» کاھش یابد. اما اگر حاضر باشیم کومھ لھ را بھ آن معناى واقعى و حقیقى کھ من بکار میبرم در نظر 
بگیریم بھ پوچى و عقب ماندگى این معضل «داخل یا خارج» پى میبریم. بھرحال اگر بخواھم از دیدگاه خودم راجع بھ 
این مسالھ داخل و خارج اظھار نظر بکنم باید بگویم تمام مسالھ بر سر سازماندھى فعالیت کومھ لھ در داخل است، نھ بھ 
معنائى کھ در اردوگاه ما و در میان رفقاى کومھ لھ بکار میرود، بلکھ بھ معناى واقعى کلمھ یعنى داخل ایران. تمام انرژى 
ما باید صرف سازماندھى کومھ لھ اى بشود کھ در داخل ایران است (و اگر کسى فکر میکند چنین کومھ لھ اى وجود ندارد 
دیگر صد برابر بیشتر باید دراین کار تعجیل داشتھ باشد). من بھ این وجھ موجودیت کومھ لھ باز میگردم. اما فقط اینجا این 
نکتھ را ھم اضافھ میکنم کھ طبعا بخش علنى و حرفھ اى تشکیالت کومھ لھ مستقر در اردوگاھاى مرزى نیز باید تغییرات 
اساسى بکند. اما تمام جھت فعالیت ما و از جملھ شاخص ما در تغییر شکل کار اردوگاھھایمان، گسترش بخشیدن بھ فعالیت 

سیاسى و تشکیالتى در داخل ایران است.

بنابراین وقتى از آینده کومھ لھ حرف میزنیم قبال باید تعیین کرده باشیم کھ از «کومھ لھ» چھ برداشتى داریم. کومھ لھ چیست. 
من درباره این سوال بدفعات صحبت کرده ام و نوشتھ ام. از کنگره دوم حزب و کنگره ھاى پنجم و ششم تشکیالت کردستان 
دیگر مصرانھ سعى کرده ام رفقاى خودمان را متوجھ حقایقى در مورد وجود اجتماعى و طبقاتى کومھ لھ بکنم کھ حتى 
باور کردن و اذعان کردن بھ آنھا برایشان دشوار بوده. معموال حرفھاى مرا، حتى خود کمیتھ مرکزى کومھ لھ، تھییج 
براى باال بردن روحیھ تشکیالت ( ھمان تشکیالت حاضر در اردوگاه کھ نقطھ شروع تعقل و تفکر سیاسى و محاسبات 
خیلى از رفقاى ماست) تلقى کرده اند. اما براى من اینھا حقایق غیر قابل انکار و شورانگیزى است. اینھا واقعیاتى کھ 
باید  آنھا کھ ادعاى رھبرى فعالیت کمونیستى در یک دوره درحیات یک طبقھ را دارند  انسانھاى «واقع بین»، بویژه 
ببینند. ھر نقشھ اى درباره آینده باید بھ ارزیابى اى از حال متکى باشد. کسى کھ درباره موقعیت کنونى اسیر ذھنى گرائى 
است نمیتواند نسخھ مناسبى براى آینده بنویسد. اما ذھنى گراھاى ما آنھا نیستند کھ بلند پروازى میکنند، بلکھ دقیقا کسانى 
ھستند کھ کھ در ذھن خود کومھ لھ را تنزل میدھند، وجود اجتماعى و موقعیت فوق العاده مساعد براى فعالیت کمونیستى 
را کتمان میکنند. اینھا حتى ارزش و شان سیاسى بخش علنى و نظامى تشکیالت ما و ارگانھاى ما را کھ در اردوگاھھا 
مستقر ھستند پائین میاورند و آنرا دچار یاس و ابھام میسازند. براى اینکھ بدانید از نظر من کومھ لھ واقعا چیست میتوانید 
بھ قطعنامھ ھاى کنگره ششم، بھ قطعنامھ مربوط بھ حزب دموکرات و بھ بیانیھ آتش بس یکجانبھ ما در جنگ با حزب 
دموکرات رجوع کنید. آنچھ آنجا درباره جایگاه و موجودیت اجتماعى حزب ما در کردستان گفتھ شده تھییج نیست بلکھ 

حقایقى عینى و غیرقابل انکار است.

۳ -  محدود نگرى دیگرى کھ در میان ما ھست اینست کھ گویا بحث دورنماى فعالیت ما در کردستان و آینده فعالیت 
کومھ لھ با ختم جنگ ایران و عراق شروع میشود و گویا نقطھ حرکت ما در این بحث «شرایط ناشى از ختم جنگ» است. 
این استنباط آن دوتاى قبلى را تکمیل میکند و در واقع نتیجھ اجتناب ناپذیر آنھاست. اگر کومھ لھ ھمان اردوگاه ھاى بخش 
علنى کومھ لھ است و معضل امروز معضل « داخل یا خارج» است، آنوقت این معضل دقیقا با ختم جنگ و تردیدھاى 
مربوط بھ سرنوشت مناطق استقرار شروع میشود. اما آینده کومھ لھ را ما بھ تفصیل در کنگره ھاى قبلى مان بحث کرده 
ایم، جامعھ کردستان و موقعیت طبقھ  ایم. ما میخواھیم حزب کارگرى باشیم، برنامھ اى داریم، استراتژى تعیین کرده 
کارگر را بررسى کرده ایم، در ھیچکدام اینھا جنگ ایران و عراق بعنوان یک فاکتور تعیین کننده وظایف و سرنوشت 
کومھ لھ مطرح نشده است. ختم جنگ شرایط مشخصى را براى بخشى از سازمان ما و براى اشکال معینى در مبارزه 
ما بوجود میاورد و باید در ھمین ظرفیت در تحلیل ما وارد شود و نھ بیشتر. اتفاقى کھ در واقع افتاده است اینست کھ با 
ختم جنگ و محدودیت ھاى بالفعل و بالقوه اى کھ اردوگاھھاى ما و مبارزه مسلحانھ و جوانبى از کار تبلیغى با آن مواجھ 
میشوند، ظاھرا تمام آن تحلیل ھائى کھ در طول سالھا از وظایف و سیاستھاى خود داده ایم تحت الشعاع قرار گرفتھ اند 
و رفقاى زیادى دارند تعقل و تفکر و مرزبندى ھا و انقالبیگرى و تعھدات سیاسى خود را از شرایط محلى ناشى از ختم 
جنگ استخراج و استنتاج میکنند. بحث من اینجا درباره آینده ھمان کومھ لھ ایست کھ در کنگره ھاى پنجم و ششم از آن 
سخن گفتھ ایم و وظایف کارگرى و کمونیستى کھ در طول یک روند طوالنى نقد و تجربھ بھ آن رسیده ایم. پاسخگوئى 
بھ معضالت عملى ناشى از ختم جنگ یکى از مسائلى ھست کھ باید بحث کرد، اما نھ نقطھ حرکت ماست و نھ در غیاب 
سیاست ھاى روشن براى پیشبرد مبارزه اى کھ مستقل از جنگ ایران و عراق در برابر خود گذاشتھ بودیم میتواند پاسخ 

بگیرد.

بنابراین من اینجا بحث خود را در تداوم مباحثات کنگره ششم دنبال میکنم. بھ معضالت عملى امروز میپردازم (کھ بنظر 
من بھ ھمھ آنھا پاسخ روشن میتوان داد)، اما ارزیابى خود را از فعالیت آتى مان بر ھمان شناخت بنیادى از کومھ لھ و بر 
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برنامھ و سیاست و استراتژى حزب مان در کردستان بنا میکنم.

حقایقى درباره کمونیسم در کردستان. کومھ لھ واقعا چیست؟

اولین واقعیتى کھ باید شناخت و در نگرش سیاسى خود دخیل کرد اینست کھ در طول دھسال گذشتھ مناسبات تولید سرمایھ 
دارى در کردستان بشدت گسترش پیدا کرده، کار مزدى بعنوان شکل غالب و مسلط اشتغال تثبیت شده است. شھرھا رشد 
غول آسا کرده اند. روابط سنتى و عقب مانده، مناسبات عشیرتى و عقب مانده در روستاھا بھ نفع اقتصاد بازار و خرید و 
فروش نیروى کار سست و مضمحل شده است. دھسال پس از انقالب ٥۷، کردستان جامعھ اى بسیار شھرى تر و تقسیم 
شده تر بھ کارگر و سرمایھ دار است. طبقھ کارگر مزد بگیر بھ مراتب از نظر کمى عظیم تر است و در نوع اشتغال طبقھ 

کارگر نیز از نظر کیفى تفاوت ھاى زیادى مشھود است.

بھ موازات این تحول اقتصادى، پالریزاسیون و قطب بندى سیاسى متفاوتى شکل گرفتھ است. حضور طبقھ کارگر در 
عرصھ سیاسى برجستھ شده است. طبقھ کارگر و اعتراض کارگرى جاى مھمى در صحنھ سیاسى یافتھ است، چھ در 
شکل اعتراضات مستقیم کارگرى و حرکت ھاى بھ اصطالح «خودبخودى» و چھ در شکل مبارزه حزبى. یعنى چھ در 
آنجا کھ کارگر را بھ عنوان یک قشر تولید کننده در قلمرو اقتصاد و تولید میبینیم و چھ آنجا کھ در جنبش ھاى حزبى و 
گرایشات سیاسى اجتماعى. این قطب بندى جدید امروز دیگر بر ھمھ کس عیان شده است. عروج کومھ لھ در برابر حزب 
دموکرات، روند تضعیف حزب دموکرات و قدرت گیرى کومھ لھ بعنوان یک نیروى سیاسى رھبر در جامعھ کردستان، 
یک بعد از این تحول است. در سوى دیگر اعتراضات کارگرى در بخش ھاى مختلف و اول ماه مھ ھا و غیره را داریم 

کھ فضاى سیاسى کردستان را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده اند.

این روند باعث شده است کھ احزابى کھ در چھارچوب سنتى و قدیمى مسالھ کرد موجودیت یافتھ و فعالیت میکرده اند، 
دچار بحران و بن بست شوند. مسالھ ملى تحت الشعاع مطالبات جارى کارگرى از یکسو و آرمان سوسیالیسم از سوى 
دیگر قرار گرفتھ است. انقالبى گرى نوینى کھ موقعیت و مطالبات کارگر در کردستان را منعکس میکند شکل گرفتھ است 
کھ جاى مبارزه جویى ملى در دوره ھاى قبل را گرفتھ است. احزابى نظیر حزب دموکرات کھ این مبارزه جوئى محدود 
و ملى را نمایندگى میکنند دچار ضعف و تشتت میشوند، و از سوى دیگر جریانى مانند کومھ لھ کھ با این انقالبى گرى 

نوین طبقاتى تداعى میشود قدرت میگیرد.

این اغراق نیست اگر فکر کنیم کھ ھرکارگرى کھ در کردستان دست بھ اعتراض میزند، یا ھر کارگر کرد مھاجرى کھ 
در حرکات اعتراضى کارگرى در نقاط دیگر شرکت میکند میداند کھ کومھ لھ چیست و چھ میگوید و با آن سمپاتى حس 
میکند. کومھ لھ براى او سازمانى است کھ ھرچند احتماال دور از دسترس جلوه گر میشود، با نیازھا و حرکت و اعتراض 
او بعنوان یک کارگر خوانائى و انطباق دارد. از این گذشتھ کارگران میدانند کھ کومھ لھ کمونیست است و لذا خود را 
کمونیست میدانند و یا با کمونیسم نزدیک حس میکنند. اینطور نیست کھ کومھ لھ نفوذش را در میان کارگران با متوسل 
شدن بھ عواطف و تمایالت ماوراء طبقاتى بدست آورده باشد. کامال برعکس، بدرجھ اى کھ کومھ لھ بر خصلت کمونیستى 
و کارگرى خود تاکید کرده است توانستھ است توجھ و سمپاتى کارگران را بخود جلب کند. آن کارگرى ھم کھ کومھ لھ 
را دوست دارد آن را با ھمھ کمونیسمش و بخاطر کمونیسمش دوست دارد. این یک تحول ایدئولوژیک عظیم در جامعھ 
کردستان است. در سایر نقاط ایران نیز روند کمابیش ھمین است، یعنى رشد خودآگاھى سوسیالیستى طبقھ کارگر. اما ھیچ 
جا نظیر کردستان جریان کمونیستى نتوانستھ است در این مقیاس وسیع توازن ایدئولوژیکى در جامعھ را بھ نفع خود تغییر 
بدھد و چنین حقانیت آرمان ھا و اعتقادات خود را در صفوف طبقھ کارگر جا بیاندازد. کارگر کرد امروزى سوسیالیسم را 
بسیار بھ خود نزدیک حس میکند. کمونیسم براى او یک لغت با بار مثبت قوى است. نقد کومھ لھ و کمونیسم در کردستان 
از سرمایھ دارى بعنوان درونمایھ نقد کارگر از اوضاع خودش پذیرفتھ شده است. این بھ معنى یک پتانسیل عظیم براى 

انقالب و حرکت کارگرى است.

بعالوه این قطب ھاى اجتماعى، یعنى کارگر و بورژوا از ھم اکنون در ابعاد حزبى در جامعھ کردستان مستقیما و بھ 
قھرآمیز ترین اشکال در برابر یکدیگر قدعلم کرده اند. نکتھ مھم اینجاست کھ در این میان جریان کمونیستى، یعنى جریانى 
کھ ولو بطور فرمال پرچم کارگران را بلند کرده است، بورژوازى را بھ تنگنا رانده و پشتش را بھ دیوار کوبیده است. در 
تاریخ اغلب جوامع کمونیستھا بکرات قربانیان سرکوب قھرآمیز بورژواھائى بوده اند کھ بر موج انقالب بقدرت رسیده اند. 
زورآزمائى گرایشات طبقاتى اپوزیسیون عمدتا بھ دوران پس از انقالبات موکول شده است کھ در آن عموما بورژوازى 
با تکیھ بھ ابزار دولت چپ خود را منھزم کرده است. اینجا در کردستان در ھمین دوره قبل از برآمد انقالبى، بورژوازى 
اپوزیسیون علیھ کمونیست ھا دست بھ اسلحھ برده و پاسخ خود را نیز گرفتھ است. پاسخ ما بھ حزب دموکرات نمودى از 
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آن قدرت اجتماعى بود کھ در پشت کومھ لھ نھفتھ است.

این روندھا، کھ در کردستان بھ شفاف ترین و برجستھ ترین وجھ قابل مشاھده اند، تصادفى و منحصر بھ فرد نیستند. اینھا 
ریشھ در واقعیات بنیادى دوران معاصر دارند.اینھا نتایج جانبى و اجتناب ناپذیر این واقعیت ھستند کھ در انتھاى قرن 
بیستم وزنھ اقتصادى و سیاسى طبقھ کارگر بھ شدت سنگین تر شده است. سنت ھا و جریانات اعتراضى بورژوائى کھ 
تاکنون قدرت داشتند طبقھ کارگر را بعنوان نیروى ذخیره بدنبال اھداف و سیاست ھاى خود بکشند تضعیف شده اند و بھ 
بحران افتاده اند. روند اوضاع بھ نفع اعتراض مستقیم و مستقل کارگرى و رشد و گسترش رادیکالیسم کارگرى است کھ 
دست روى تضادھاى بنیادى جامعھ معاصر میگذارد. در این میان آن احزاب و جریاناتى کھ میتوانند بھ ھر درجھ اى بھ 
این رادیکالیسم و انقالبى گرى طبقاتى متکى بشوند آینده دارند و رو بھ قدرت میروند، و جریاناتى کھ متعلق بھ سنت ھاى 
اعتراضى غیرکارگرى ھستند و مبارزه جوئى آنھا از نیازھاى غیر کارگرى مایھ میگیرد رو بھ ضعف و زوال میگذارند. 
اوضاع اپوزیسیون کرد در سایر بخش ھا این حقیقت را بخوبى نشان میدھد. ببینید آنھا در چھ شرایطى قراتر گرفتھ اند. 
بنظر من روند تضعیف جریانات اپوزیسیون بورژوائى و خرده بورژوائى روندى پایدار و ریشھ اى است و این حرکت 

ھا دردوره اى کھ وارد آن شده ایم بھ سرعت تحت الشعاع اعتراض کارگرى قرار میگیرند.

بیائید و  بیرون  از ختم جنگ»  از فکر «اوضاع پس  اینکھ  فعالیت کمونیستى است. براى  ینھا زمینھ ھاى عالى براى 
زمینھ ھاى بنیادى فعالیت کمونیستى در کردستان را ببینید، بیائید براى یک لحظھ کال کومھ لھ را، با ھمھ معضالت عملى 
امروزى اش، از تصویر خودمان بیرون بگذاریم و جامعھ کردستان را آنطور کھ اکنون ھست مبنا بگیریم،یعنى ماحصل 
تاریخ دھسالھ اخیر را. حال فرض کنید کھ شما ده نفر کمونیست ھستید کھ میخواھید کارتان را در کردستان شروع کنید. 
میخواھید حزب درست کنید، کارگران را سازمان بدھید، تشکیالت مخفى و توده اى حزبى و کارگرى درست کنید، اتحادیھ 
و شورا بسازید، بھ جنبش اعتراضى و بھ قیام و مبارزه قھرآمیز علیھ حمھورى اسالمى دامن بزنید. چھ ارزیابى اى از 
وضعیت میدادید و چھ دورنمائى براى خود میگذاشتید. من تردید ندارم کھ ھرکس در این موقعیت قرار بگیرد خواھد گفت 
اوضاع بشدت براى کار مناسب است. در ظرف چند سال میتوان یک سازمان عظیم کمونیستى کامال متکى بر کارگران 
ایجاد کرد. رژیم را میتوان بسرعت در یک منگنھ جدى سیاسى قرار داد، ایجاد تشکل ھاى توده اى کارگرى کامال میسر 
است، نارضایتى چنان عمیق و تجربھ اعتراضى توده زحمتکشان چنان غنى است کھ زمینھ ھاى یک جنبش اعتراضى 
قدرتمند وجود دارد. آیا کسى کھ از خارج اردوگاھھاى ما بھ کردستان امروز نگاه میکند بھ نتیجھ متفاوتى میرسد؟ آیا نفس 
ختم جنگ ایران و عراق (کھ براى بخش علنى ما محدودیت ایجاد کرده است) از نقطھ نظر مبارزه کارگرى و کمونیستى 
در شھرھاى کردستان یک واقعھ کامال مثبت نبوده است؟ پس چرا وقتى کومھ لھ را وارد تصویر میکنیم سواالت، مشغلھ 
ھا، دورنماھا، ارزیابى ھا وظایف و بیم ھا و امید ھا ھمھ بیکباره دگرگون میشوند. از تنگنا صحبت میشود، دست و بال 
ما از ھمان ده بیست کمونیست فرضى بستھ تر جلوه میکند، و چنان اوضاع حساسى جلوى چشم تصویر میشود کھ گویا 
دیگر نھ کمونیسم و مبارزه پیگیر و مداوم براى سازماندھى کارگران و اعتراض طبقاتى، بلکھ روش و منش ملوانان و 

ناخداھاى کشتى ھاى طوفان زده باید الگوى حرکت رفقاى ما قرار بگیرد؟

این یک تفکر مایوسانھ نسبت بھ آینده کار ما در کردستان است کھ ربطى بھ سنت کمونیستى ما و بھ موقعیت عینى اى 
کھ حزب ما در کردستان در آن قرار دارد ندارد. این تفکر انعکاسى از ھمان تنگناھاى سنتى است کھ اپوزیسیون کرد در 
منطقھ تاریخا بھ آن دچار بوده اند. جریاناتى کھ در شکاف میان اختالفات دولتھا رشد کرده اند و با سازش دولت ھا آینده 
خود را تیره و تار میبینند. این تفکر انعکاس ھمان نگرش و ھمان ارزیابى غیر کارگرى و غیر کمونیستى است کھ گویا 
« ما عده معینى از جنگجویان ھستیم در منطقھ و اردوگاه معین و با اوضاع جدید باید نگران باشیم کھ چھ بسرمان میاید». 
این نگرش چاره اى جز یاس ندارد. حتى قھرمانانھ ترین و رزمنده ترین استنتاجات در چھارچوب این نگرش مبین یک 
یاس عمیق سیاسى است. ناخدائى کھ عزم خود را جزم میکند کھ «آخرین نفر باشد»، بطور قطع قید کشتى را زده است. 
چنین نگرشى، بویژه در این دوران کھ حزب ما در کردستان از عالى ترین موقعیت براى سازماندھى و ھدایت یک جنبش 
عظیم سیاسى و کارگرى برخوردار است، نباید جائى در بین ما داشتھ باشد. دیدن این موقعیت شرط اولیھ وارد شدن بھ 

بحث دورنماى کار ما در کردستان است.

اما شیوه برخورد دیگرى نیز وجود دارد کھ دیگر دارد بعنوان الگوى اظھار «خوشبینى» و «رزمندگى» در میان رفقاى 
ما باب میشود و آن تجاھل نسبت بھ اھمیت مسائلى است کھ در پیش روى ما قرار گرفتھ است و تحولى کھ کومھ لھ باید 
از سر بگذراند. «اتفاق خاصى نیافتاده است، کارھا بھ روال سابق ادامھ دارد». براستى اگر واقعا کارھا بھ روال سابق 
ادامھ دارد و مبرمیتى براى چرخش ھاى اساسى حس نمیشود، آینده خوشى در انتظار ما نیست. این برخورد رویھ دیگرى 
از ھمان نگرش مایوس و مستاصل است کھ حتى نسبت بھ امکان تحول بموقع کومھ لھ ناامید است و ترجیح میدھد وضع 
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موجود را در ذھن خود ابدى قلمداد کند.

وظایف خود را از کجا باید استنتاج کنیم؟

ھمانطور کھ گفتم «چھ باید کرد» کومھ لھ با ختم جنگ ایران و عراق شروع نمیشود. اگر نخواھیم خیلى بھ عقب برویم، در 
کنگره ھاى پنجم و ششم ما دیگر صراحتا از ضرورت یک تغییر ریل بنیادى در کومھ لھ در جھت پاسخگوئى بھ نیازھاى 
جنبش طبقاتى سخن گفتھ ایم. مستقل از جنگ ایران و عراق، آن پراتیک صرفا سازمانى، یک بعدى و اساسا غیرکارگرى 
و غیر اجتماعى میبایست فکرى بحال خود بکند. کنگره ھاى ما و اسناد مدون ما ھمھ حاکى از یک نقد عمیق از محدودیت 
ھاى فعالیت ھاى تاکنونى ما بوده است. ما باید از ھمین ارزیابى انتقادى و راھگشائى ھاى اثباتى خودمان شروع کنیم و در 
واقع باید مدت ھا قبل از ختم جنگ شروع کرده باشیم. اوضاع پس از ختم جنگ و محدودیت ھائى کھ این امر در برابر 
ابعاد معینى از فعالیت ما میگذارد متاسفانھ چنان ذھن بسیارى از رفقاى ما را اشغال کرده است کھ بنظر میرسد بسیارى 
از آنچھ کھ رشتھ ایم پنبھ شده است. نھ دستاوردھاى طبقاتى و اجتماعى ما، بلکھ معضالت کومھ لھ مستقر در اردوگاه بھ 
محور بحث چھ باید کرد تبدیل شده است. امروز بسیارى از رفقاى ما وقتى از تعھد و عدم تعھد، پیگیرى و ناپیگیرى، و 
«تسلیم طلبى» و پایمردى سخن میگویند نھایتا بھ رابطھ فرد با اردوگاه و افراد و ارگانھاى مستقر در آن رجوع میکنند. 
در ضرورت تعھد بھ این وجھ موجودیت ما در کردستان تردید نیست، اما اگر این ذھنیت محدود و این بخود مشغولى 
«صنفى» بر ما مسلط شود، کھ متاسفانھ بنظر میرسد دارد میشود، آنگاه قشر وسیع کارگرانى کھ ھم اکنون کومھ لھ را 
رھبر خود میشناسند (و متاسفانھ اساسا در یک رابطھ عشق یکطرفھ با کومھ لھ قرار دارند) در مورد ایندوره از حیات 
کومھ لھ خواھند گفت کھ کومھ لھ ایھا در سال ھاى ٦۸-۱۳٦۷، وقتى با ختم جنگ ایران و عراق اوضاع مقرھا و ارگانھا 
و آینده آنھا بھ دست اندازھائى افتاد، خودشان را نگاه کردند و رفیق بغل دستى شان را، سعى کردند نسبت بھم متعھد باشند 
و فکرى بحال اوضاع خودشان بکنند. بھ ما کارى نداشتند و افق مبارزه عظیمى کھ در مقابل ماست و با ھر اول ماه مھ 
یکبار میکوشیم نشانشان بدھیم را از یاد بردند. علیرغم ھمھ حرفھا کھ در کنگره ھاشان زدند، نھ براى اتحادیھ و شوراى 
ما فکرى کردند و نیروئى گذاشتند، نھ پتانسیل عظیم مبارزه کارگرى را جدى گرفتند و نھ ظرفیت عظیم جنبش اعتراضى 
در شھر ھا را سازمان دادند. کال در الک خودشان فرو رفتند و مسالھ استقرار و حفظ وضع موجود خودشان را بھ مشغلھ 
محورى شان تبدیل کردند. بھ بحث ھایشان، بھ مشغلھ ھایشان، بھ ارزش ھا و اخالقیاتى کھ در این دوره درمیانشان قوت 

گرفت، بھ نوع فعالیت و مرکز توجھ رھبرى شان نگاه کنید تا این حقیقت را ببینید.

کومھ لھ جمع عددى اردوگاھھا و ارگانھا و پیشمرگان نیست. آنچھ عوامانھ بھ آن کومھ لھ اطالق میشود تنھا نوک یک کوه 
یخ عظیم است کھ تمام حجم و عظمت اش در شھرھا و در درون طبقھ کارگر در کردستان نھفتھ است. از»چھ باید کرد» 
سخن گفتن و تنھا بھ تعیین تکلیف و دلسوزى براى این بخش پیدا و مشھود کومھ لھ معطوف شدن بدترین نوع طفره رفتن 
از وظایفى است کھ در قبال کل کومھ لھ داریم، در قبال کل مبارزه اى کھ بنام کومھ لھ صورت میگیرد و در قبال کل اعضاء 
چندین صد ھزارى کومھ لھ کھ تا امروز کومھ لھ مسقر در اردوگاه حاضر بھ برسمیت شناختن آنھا و حقوقشان نشده است. 
ما براى این وظایف عظیم نقشھ داشتھ ایم و داریم. نباید اجازه داد کھ پیدا شدن دشوارى ھاى فنى براى یک بخش از فعالیت 

و تشکیالت ما بھ چنین عقب گرد سیاسى میدان بدھد.

من بھ این میگویم تشکیالت دارى کھ زمین تا آسمان با دلسوزى بھ حال حزب فرق میکند. حزب ما، کومھ لھ ما، یک حزب 
عظیم اجتماعى در کردستان است. بعنوان یک حزب، بعنوان یک جریان اجتماعى کھ فعالین آن آگاھانھ از آرمانھا، نقشھ 
ھا و برنامھ ھا و شعارھا و رھبرى واحد تبعیت میکنند و در این مبارزه بھ اشکال مختلف قبول خطر میکنند، حزب ما در 
کردستان صدھا ھزار عضو و ھزاران کانون و ارگان مبارزاتى دارد. اینکھ تفکر سنتى خرده بورژوائى نسبت بھ حزب 
و حزبیت، اختناق و غیره نمیگذارد این بدنھ عظیم ما واقعا عضو حزب ما باشد و در سرنوشت این حزب مانند من و شما 
دخیل بشود، سرسوزنى از تعلق او بھ حزب و تعلق حزب بھ او کم نمیکند. بسیارخوب بیائیم از دورنماى کومھ لھ حرف 
بزنیم، از «شرایط جدید»، از «چھ باید کرد»، از «تعھد» و «آلترناتیو» صحبت کنیم، اما مشروط بھ اینکھ از واقعیات و 
داده ھا و کومھ لھ اى حرکت کنیم کھ اینجا گفتھ شد. بیائیم این را معلوم کنیم کھ ھر سیاست و نسخھ و پیشنھادى تا چھ حد 
بھ مسائل ما در این سطح پاسخگوست. چیزى کھ ما ابدا بھ آن احتیاج نداریم ناخداھائى است کھ با گم کردن قطب نما و یا 
خیس شدن عرشھ تدارک قھرمانى آخرشان را میبینند. آینده حزب و تشکیالت و مبارزه ما بسیار روشن است. نقشھ ھاى ما 
براى پاسخگوئى بھ نیازھاى این دوره از مبارزه در کردستان روشن و کار شده و مدون است. آنچھ الزم داریم پیوستگى 
با کنگره ھاى پنجم و ششم، شھامت تغییر براى پاسخگوئى بھ این نیازھا و رھبران و فعالین پرکار و با پشتکاراست. 

بیائید مسائل فنى و اجرائى آرایش و استقرارمان را برمبناى این دورنما حل و فصل کنیم تا بتوانیم بھ کارمان برسیم
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وظایف اساسى ما در دوره کنونى (یک تصویر کلى)

رئوس این وظایف و جھت گیرى ھا را با روشنى و بدون ھیچ ابھامى در کنگره ششم تشکیالت کردستان حزب تعریف 
کرده ایم. از ھمینجا باید شروع کرد. ما گفتھ ایم کھ حزب کمونیست ایران در کردستان معتقد بھ سازماندھى یک مبارزه 
ھماھنگ اقتصادى، سیاسى و نظامى است. شھرھا کانون اصلى فعالیت ما ھستند. طبقھ کارگر موضوع کار اصلى و 
مستقیم فعالیت ماست. سازمان ما در شھرھا و کال تشکیالت کارگرى ما باید ستون فقرات حزب ما در کردستان را تشکیل 
بدھد. تشکل ھاى توده اى و حزبى کارگرى ابزارھا و اھرم ھاى اصلى فعالیت ما را باید تشکیل بدھند. مبارزه مسلحانھ 
بعنوان یک روش مبارزاتى و یک عرصھ پر اھمیت فعالیت ما باید دنبال گرفتھ شود. ما باید از این جھت گیرى ھا حرکت 
کنیم. شاخص پیشرفت ما را باید درجھ تحقق این اھداف تعیین بکند. آرایش و تقسیم کار ما باید در خدمت پیشبرد این 

جھتگیرى ھا باشد و از نیازھاى آن تبعیت کند.

قبل از ھر چیز باید تصویر روشنى از آنچھ میخواھیم بدست بیاوریم داشتھ باشیم. مامیخواھیم کومھ لھ دو سال دیگر چھ 
چیزى باشد و چھ مشخصاتى داشتھ باشد. پاسخ ما اینست کھ ما باید از موقعیت یک گروه فشار نظامى با نفوذ وسیع معنوى 
بھ یک حزب اعتراض اجتماعى و اقتصادى تبدیل بشویم. رابطھ ما با اعتراض توده اى کارگران و زحمتکشان باید یک 
رابطھ مستقیم و بالفصل باشد. یک رابطھ عملى و نھ صرفا معنوى و بعضا سیاسى. ما باید در کردستان بھ یک حزب 
سیاسى و تشکیالتى «داخل کشورى» تبدیل بشویم کھ این وجھ فعالیتش معرف اصلى آن و دربرگیرنده بخش اعظم نیروى 
فعالھ آن است و در عین حال موقعیت خود را بعنوان یک جریان مسلح و درحال جنگ با رژیم اسالمى حفظ کنیم. باید یک 
حزب سیاسى باشیم کھ قابلیت رزمى دارد، نیروى مسلح دارد، ھرجا و بھ ھر درجھ اى الزم بداند عملیات نظامى میکند 
و در صورتى کھ شرایط ایجاب کند قابلیت و آمادگى مسلح کردن سریع زحمتکشان و گسترش بخشیدن بھ جنگ با رژیم 
را داراست. بنظر من این آن تصویر عمومى است کھ باید داشت. باید نفوذ معنوى ما بھ یک قدرت تشکیالتى و عملى 
در شھرھا تبدیل شود. دست بکار سازماندھى حزبى در شھرھا شدن، ایجاد تشکل ھاى توده اى و گسترده از کارگران 
و زحمتکشان کھ بطرق مختلف با ما مربوطند و نھایتا بھ سیاست ھاى کومھ لھ خدمت میکنند، این جھت عمومى حرکت 
آتى ما باید باشد. بنظر من کمیتھ مرکزى حزب و کمیتھ مرکزى کومھ لھ باید در درجھ اول چنین اولویت ھا و چنین نقشھ 
فعالیتى را جلوى خود بگذارند. ھر مسالھ دیگر، و از جملھ مسالھ نوع استقرار و فعالیت بخش علنى فعلى تشکیالت، باید 

از موضع پیشرفت در این عرصھ حل و فصل شود.

وظایف ما در عرصھ ھاى اصلى

سازماندھى حزبى در شھرھا

این مھمترین و مقدماتى ترین کار ماست. نیاز ما بھ سازماندھى حزبى در شھرھا نھ محصول شرایط جدید است و نھ 
انقباض اجبارى فعالیت مسلحانھ مطلوبیت این عرصھ  با  اینجاست کھ شاید امروز  یافتھ است. تفاوت  بتازگى مبرمیت 
فعالیت براى عده بیشترى قابل پذیرش شده. در واقعیت امر این وجھ فعالیت شاخص وجود و عدم وجود یک حزب سیاسى 
است. بدون سازماندھى حزبى در درون طبقھ کارگر بدشوارى میتوان براى دوره طوالنى خود را حزب سیاسى نامید. 
کلید حل این مسالھ در دست کمیتھ مرکزى کومھ لھ و رھبرى شناختھ شده تشکیالت ما در کردستان است. ک.م کومھ لھ 
باید باالخره ضرورت این مسالھ را بھ رسمیت بشناسد و با قاطعیت و پیگیرى در این مورد عمل کند. بدون آنکھ باالخره 
این رھبرى برود وبدون مالحظھ اینکھ کدخداھاى متشکل در حزب دموکرات درباره اش چھ خواھند گفت کومھ لھ را 
در انظار عام یک سازمان اساسا سیاسى شھرى براى فعالیت کارگرى معرفى کند، بدون آنکھ مردم کردستان و بویژه 
کارگران کرد در تصویرشان از کومھ لھ بعنوان صف پیشمرگان و سازمانى کھ حول مبارزه مسلحانھ شکل گرفتھ است 
تجدید نظر کنند، کار سازماندھى ما در شھرھا روى غلطک نمیافتد. مادام کھ سازماندھى فعالیت کمونیستى در شھرھا 
براى عموم مردم یک کار فوق برنامھ کومھ لھ تلقى میشود، مادام کھ رھبرى کومھ لھ صرفا بعنوان رھبر مبارزه مسلحانھ 
براى خود صالحیت کسب میکند، مادام کھ کارگر کرد رھبران کومھ لھ را در قامت صاحب نظران و آژیتاتورھاى شورا و 
اتحادیھ و مبارزه اقتصادى جلوى خود نمیبیند، کار سازماندھى ما در شھرھا سر و سامان نمیگیرد. سازماندھى حزبى در 
شھرھا مقدمات و ملزوماتى دارد کھ نخستین آنھا وجود یک رھبرى است کھ اساسا خود را با این وظیفھ اش تداعى میکند 
و میشناسد. تا وقتى سازماندھى حزبى در شھرھا و سازماندھى کارگرى، با تصویرى کھ رھبرى کومھ لھ از خودبدست 
داده است امر حاشیھ اى کومھ لھ تلقى میشود، ھرگز نمیتوان سیماى جدیدى از کومھ لھ بدست داد و تشکیالتى ساخت کھ 

این امر را وظیفھ مقدم خود تلقى کند.

بنابراین ھرقدر ھم کھ تکش (کمیتھ تشکیالت شھرھا) تقویت شود و ھرقدر ھم کھ اعضاء قدیمى ک.م بھ این ارگان منتقل 
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شوند (کھ در وھلھ اول با توجھ بھ دورى طوالنى شان از ھرنوع بحث سازماندھى حزبى و کارگرى گره جدى از مسالھ 
باز نمیکنند)، مسالھ بطور بنیادى حل نمیشود. مسالھ بر سر جایگاه این نوع فعالیت براى رھبرى کومھ لھ است. کومھ لھ 
باید با صداى بلند و از جانب عالى ترین سطوح رھبرى خود اعالم کند کھ آینده خود را در کار سیاسى و تشکیالتى و در 
مبارزه کارگرى در شھرھا جستجو میکند. کھ این محور فعالیت آن است.این آن رکنى است کھ کل موجودیت نظامى ما 

و کل نقش ما بعنوان رھبر کل اعتراض مردمى در کردستان بر آن متکى است.

در قدم بعد باید مبانى سیاست سازماندھى ما در کردستان را باتوجھ بھ آنچھ کھ در مقیاس سراسرى گفتھ ایم و نیز با 
تطبیق آنھا با شرایط ویژه اى کھ در کردستان با آن مواجھیم روشن و اعالم کنیم. ما باید براى کارگران مبارز روشن 
کنیم کھ چگونھ و از چھ طریق میتوان بعنوان عضو و بخشى از حزب کمونیست ایران فعالیت کرد. ما باید روشن کنیم 
کھ در کردستان ایجاد سازمانھاى حزبى از چھ مسیر مشخصى عبور میکند. حوزه ھاى حزبى چگونھ و در چھ کانونھائى 
بوجود میایند. شکلبندى سازمانى اولیھ ما چیست و از کجا شروع میکنیم، چگونھ عضو میگیریم، رابطھ حوزه ھا و کانون 
ھاى حزبى در شھرھا با یکدیگر و با رھبرى تشکیالت ما در کردستان چیست، نشریھ و رادیو چھ جایگاھى در کارشان 
دارد، در کجاى مبارزات جارى جاى میگیرند، عوامل مساعد و نامساعد براى رشد کار حزبى در کردستان کدامند. ما 
ھمھ این مقوالت را در رابطھ با کار سراسرى طى چندین سال روشن کرده ایم. بارھا و بارھا درباره آنھا نوشتھ ایم. با 
گرایشات و حرکت ھاى انحرافى در امر سازمانیابى حزبى مقابلھ کرده ایم. در مورد کردستان کار خیلى کمى انجام شده 
است. میتوانم بگویم مسالھ سیاست سازماندھى ما درکردستان حتى بطور جدى در دستور کمیتھ مرکزى کومھ لھ و یا کمیتھ 

مرکزى حزب قرار نگرفتھ است.

باید یک برنامھ زمانبندى شده براى ایجاد سازمانھاى مشخص حزبى در طول مدت معین داشت. باالخره ما باید بدانیم 
کھ براى مثال در طول یکسال آینده در کدام شھرھا و مراکز تجمع و کار کارگران کانونھاى حزبى باید بوجود بیاید.

باید بھ امر سازماندھى حزبى در شھرھا نیرو و توجھ کافى را اختصاص داد. این کار رھبرى کومھ لھ است و نھ یک 
ارگان ستادى. کمیتھ مسئول سازماندھى در شھرھا باید مھم ترین جزء تقسیم کار درونى کمیتھ مرکزى را تشکیل بدھد.

با کمیتھ  فعالین حزبى و رھبران کارگرى در شھرھا  ارتباط مستقیم و غیر مستقیم  باید نیروى زیادى براى برقرارى 
رھبرى کومھ لھ صرف شود. نقش رادیو و نشریات در سازماندھى تشکیالتھاى شھر باید بدقت معلوم شود. جزوات و 

نشریاتى کھ باید در شبکھ ھاى حزبى مورد استفاده قرار بگیرند باید تھیھ شوند و غیره.

مسالھ دیگر مسالھ عضویت کارگران در حزب ماست. تا کى قرار است کومھ لھ سازمان فعالین نظامى و علنى اش باشد؟ 
آیا سھ سال متوالى سازماندھى مراسم باشکوه اول ماه مھ و مبارزات مداوم کارگرى کھ عموما بطور غیر رسمى تحت 
نام کومھ لھ صورت میگیرد نباید بما ثابت کرده باشد کھ در آنسوى اردوگاھھا، آنجا کھ توده عظیم کارگران در یک جامعھ 
واقعى کار و مبارزه میکنند تعداد کثیرى عضو داریم؟ آیا زمان آن نرسیده کھ این اعضاى «منتظر سازماندھى»، کسانى 
کھ مدتھاست دوره «پیش عضویت شان» را باسربلندى در کارگاه و کارخانھ و در صف اعتراض گذرانده اند در درون 
حزب ما جاى بگیرند و در میان دھھا نماینده تشکیالت علنى در کنگره دو تا نماینده ھم آنھا بفرستند؟ آیا آنھا کھ ھر اول 
ماه مھ شھر سنندج را دست خالى بکنترل در میاورند و شعار «آزادى، برابرى، حکومت کارگرى» میدھند، اعضاء 

طبیعى و صالح حزب نیستند؟

سازماندھى حزبى در شھرھاى کردستان عرصھ ایست کھ بنظر من تا امروز حتى صورت مسائل آن ھم بدرستى مطرح 
نشده. قدرت عظیم کومھ لھ در شھرھا، چیزى کھ دشمنان ما از ھم اکنون در مقابل آن بدست و پا افتاده اند، بیشکل و 
دست نخورده در انتظار لحظھ اى است کھ ما باالخره از نزدیک بینى سیاسى و ناباورى اى کھ گریبانمان را گرفتھ است 

خالص شویم.

طرح و حل و فصل این مسائل نیازمند یک بذل توجھ جدى از جانب رھبرى کومھ لھ بھ امر سازماندھى در شھرھاست 
کھ متاسفانھ امروز شاھد آن نیستیم.

سازماندھى توده اى کارگران

اگر یک مورخ بخواھد بعدھا تاریخ سوسیالیسم در ایران را بنویسد از یک نکتھ بشدت شگفت زده خواھد شد. رشد جنبش 
ھاى سوسیالیستى و باال گرفتن نفوذ احزاب کمونیستى، با ھر خصوصیت ایدئولوژیکى و تعلق اردوگاھى، عموما مصادف 
با شکل گیرى تشکل ھاى توده اى کارگرى، اتحادیھ ھا، شوراھا و غیره، و افزایش نرخ اعتراضات کارگرى است کھ 
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مستقیما توسط کمونیست ھا فراخوان داده و رھبرى میشوند. اما در مورد ما تاریخ شاھد یک استثناء است. مورخین آینده 
تعجب خواھند کرد کھ چگونھ ما توانستیم در طى دھسال مبارزه علنى و علیرغم نفوذ توده اى وسیعى کھ بدست آوردیم، 
از قرار گرفتن درراس یک اعتصاب اجتناب کنیم. چگونھ توانستیم در طى این مدت نشانى از خود، بشکل تشکل ھاى 
کارگرى، رھبران شناختھ شده جنبش اعتراضى و سنت ھاى مبارزه متشکل کارگرى و غیره، در درون جنبش کارگرى 
بجاى نگذاریم. این یک پراتیک معوج است کھ از نقطھ نظر کمونیسم و انقالب کارگرى ابدا قابل توجیھ نیست. اینگونھ 
فعالیت ھا قرار است مرکز ثقل کار ھر تشکیالت کمونیستى باشد. ما دالئل این ناتوانى را در ابعاد ایدئولوژیک، سیاسى 

و سبک کارى نقد کرده ایم. اما عمل کردن بھ آن مستلزم آن تغییر ریل اساسى است کھ پیشتر از آن صحبت کردم.

در کردستان محیط سیاسى براى پا گرفتن تشکل ھاى توده اى کارگرى و چفت شدن اعتراضات کارگرى با حزب ما 
بسیار مساعد است. کارگر معترض در کردستان على القاعده خود را دوستدار کومھ لھ میداند، مبارزه تاکنونى ما تناسب 
قواى بھترى را براى جنبش اعتراضى در شھرھا فراھم آورده است کھ در سایر نقاط ایران بھ اینصورت وجود ندارد.ما 
در سازماندھى جنبش کارگرى با ھیچ مانع جدى از چھ از جانب سایر گرایشات و چھ از جانب تشکل ھاى دولتى روبرو 
نیستیم. تشکل ھاى توده اى کارگرى حتى اگر کامال مستقل از تالشھاى ما تشکیل شوند بطور طبیعى از کومھ لھ الھام 

میگیرند و تحت رھنمودھاى آن کار میکنند.

معین،  بھ طرح ھاى  اینکار  بشویم.  بکار  مستقیما دست  باید  ما  نمیشود.  میسر  آنھا  تبلیغ  با  کارگرى  تشکل ھاى  ایجاد 
تماسھاى حضورى متعدد با فعالین جنبش کارگرى، برخود مداوم بھ موانع کار در ھرمرحلھ و نقشھ عمل مرحلھ بندى 
شده و زمانبندى شده براى کار دارد. متکى نبودن کومھ لھ بھ یک سازمان حزبى در شھرھا کارجدى در این عرصھ را 
بشدت دشوارمیسازد. فعالیت کارگرى مستلزم حضور در محل و برخورد زنده بھ موانع روزمره کاراست. بعالوه کسى 
کھ میخواھد پا بھ این عرصھ بگذارد باید شناخت دقیقى از نوع تشکل ھائى کھ باید ایجاد شود و موقعیت مبارزاتى بخش 

ھاى مختلف کارگران در مناطق و صنایع در کردستان داشتھ باشد.

مبارزه در اشکال قانونى

یک خالء جدى در کار ما فقدان بعد قانونى مبارزه است. سازماندھى سیاسى و توده اى بدون شرکت در عرصھ مبارزه 
قانونى مقدور نیست. این را باید قدرى توضیح بدھم.

اوال منظور از مبارزه قانونى مبارزه در محدوده قوانین مدون و استفاده از نھادھاى رسمى نیست. بلکھ منظور اشکالى از 
مبارزه و تشکلھاى مبارزاتى است کھ در یک شرایط غیر انقالبى و در تناسب قواى معین در طول دوره اى توسط دولت 
بورژوائى تحمل میشود. مبارزات اتحادیھ ھمبستگى در لھستان، اتحادیھ ھاى کارگرى در آفریقاى جنوبى، مجامع عمومى 
کارگرى در ایران امروز ھمھ اشکالى از مبارزه قانونى را بدست میدھد. ممکن است در ھر مقطع در قوانین موجود ماده 
و تبصره کافى براى زدن و بستن ارگانھا و شخصیت ھاى مبارزه قانونى مردم وجود داشتھ باشد. اما دولت براى اجتناب 

از یک بحران سیاسى و بى ثباتى و غیره از اجراى این مقررات احتراز کند.

ثانیا، عبارت «مبارزه قانونى» شکل مبارزه را مد نظر دارد و نھ ھدف آن را. براى یک ھدف معین میتوان بھ اشکال 
قانونى و غیرقانونى مبارزه کرد. ھدف مبارزه قانونى لزوما تصویب قوانین نیست، ھرچند در این یا آن مبارزه این میتواند 
مطرح باشد، بلکھ تحمیل و رسمیت بخشیدن بھ مصالبات معین و یا وضعیت اجتماعى معینى است. یک اتحادیھ میتواند 
براى رسمیت یافتن خود تالش کند. کارگران یک بخش ممکن است براى لغو فالن مقررات و یا آزادى فالن کارگر و 

سرکار برگشتن دیگرى بکوشند و ھمھ اینھا را در چھارچوب یک مبارزه علنى و قانونى جلو ببرند.

ثالثا، در ھیچ جامعھ اى ما صرفا مبارزه زیر زمینى و غیرقانونى را شاھد نیستیم. ھمواره این وجوه مبارزه را با ھم و 
در کنار ھم میبینیم. نکتھ مھم اینست کھ در سیستم سوسیالیسم خرده بورژوائى مبارزه قانونى بعنوان مبارزه مسالمت آمیز 
و سازشکارانھ رد و تحقیر میشود و در کشورھائى کھ این نوع سوسیالیسم بر جنبش چپ سیطره دارد، بعد قانونى مبارزه 
تماما بدست احزاب لیبرال و رفرمیست بورژوازى میافتد و مبارزه قانونى رسما بھ سازشکارى و رفرمیسم تنزل مییابد. 
قانونى میتواند در محتواى سیاسى خود بسیار  قانونى مبارزه میدھد. مبارزه  بھ اشکال  کمونیسم کارگرى مکان مھمى 
رادیکال باشد و جزء ارگانیکى از کل مبارزه طبقاتى کارگران را تشکیل بدھد. مھم یافتن شکل ھاى اصولى مبارزه قانونى 
و درک قانونمندى ھاى این مبارزه است. جنبش انقالبى در آفریقاى جنوبى و ھمینطور مبارزات توده اى زحمتکشان نوار 
غزه و کرانھ غربى تا حدود زیادى از این اشکال قانونى سود جستھ اند و در محتوا نیز حتى جنبش را نسبت بھ اھداف 
اعالم شده مبارزه غیرقانونى تاکنونى رادیکال تر کرده اند. یک نمونھ برجستھ مبارزه رادیکال قانونى اول ماه مھ ھاى 
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کارگران سنندج است.

رابعا، این خاصیت مبارزه قانونى در سیستم ھاى استبدادى است کھ دچار افت و خیز و عروج و افول قرار بگیرد. مبارزه 
قانونى بدفعات مورد حملھ سرکوبگرانھ قرار میگیرد. اما وجود دو بعد قانونى و غیر قانونى در مبارزه کارگرى باعث 
میشود کھ دوره اوج مبارزه قانونى مقدمات رشد تشکل و مبارزه زیرزمینى را فراھم میسازد و قدرتگیرى جنبش حزبى و 
غیرقانونى کارگرى بھ سھم خود باز شدن مجدد فضا براى دوره نوینى از مبارزه قانونى را تسھیل میکند. بنابراین اینکھ 

«رژیم باالخره نمیگذارد» بھانھ ببسیار ضعیفى براى کم ارزش جلوه دادن مبارزه قانونى است.

ما بدون آنکھ بطور جدى دست بکار سازماندھى بعد قانونى مبارزه بشویم نمیتوانیم درشھرھاى کردستان جنبش کارگرى 
و توده اى را بھ جلو برانیم. اینجا عواملى وجود دارد کھ تماما بھ نفع ما عمل میکند. کردستان یک جامعھ حزبیت یافتھ 
و قطب بندى شده است. از پیش میتوان گفت کھ تمام حرکت ھا و تشکل ھاى قانونى کھ با بافت کارگرى و یا با اھداف 
رادیکال پا بھ میدان بگذارند، نھایتا بعنوان بازوى قانونى کومھ لھ عمل خواھند کرد. کومھ لھ ھم اکنون این موقعیت رھبرى 
کننده را بدست آورده است. خطر باال کشیده شدن اعتراض قانونى کارگرى ورادیکال توسط عناصر ابن الوقت، تشکل 
ھاى زرد دولتى و یا حتى حزب دموکرات بسیار اندک است. بعالوه حرکت ھاى قانونى در کردستان امروز الزم نیست 
از ابتدا سازش ھاى زیادى را با مقررات موجود بپذیرند و یا براى ادامھ کارى خود بیش از حد «جانماز آب بکشند» 
(ھرچند کھ اگر چنین نیز نمیبود ما میبایست مراحل اولیھ کار خود را حتى در تنگ ترین قالب ھاى قانونى ھم بھ جلو 
ببریم). و باالخره، در شرایط ایران امروز و بویژه در اوضاع موجود در کردستان، مبارزه قانونى بناگزیر بسرعت جو 
جامعھ را تحت تاثیر قرار میدھد و با ھر مرحلھ رویاروئى با دولت و بورژوازى از نظر مطالباتى و قدرت بسیج در فاز 
باالترى قرار میگیرد. اگر درست عمل کنیم تلفیق مبارزه قانونى با مبارزه غیرقانونى کھ مستقیما در ابعاد مختلف توسط 
خود حزب پیش برده میشود میتواند آن اعتالى سیاسى را کھ در بحث استراتژى ما از آن صحبت شده است بشدت محتمل 

سازد. اوضاع سیاسى نابسامان رژیم اسالمى زمینھ عمومى این امر را فراھم ساختھ است.

چگونھ باید مبارزه در بعد علنى و قانونى را توسط حزب سازمان داد؟ اینجا دیگر مسالھ تماما بھ درک قانونمندى ھاى 
مبارزه قانونى بر میگردد کھ باید در فرصت دیگرى از آن صحبت کرد. اما یک نکتھ را میتوان تاکید کرد. شرط الزم 
ھرنوع مبارزه علنى و توده اى وجود یک رھبرى عملى حاضر در صحنھ است. مبارزه قانونى باید این رھبرى را داشتھ 
باشد. رھبران این جنبش ھا افرادى ھستند کھ بھ نوع کارى کھ برعھده شان قرار گرفتھ است واقفند و حساسیت آن را 
میشناسند اینھا شخصیت ھاى مبارز سر شناسى ھستند کھ حد و مرز فعالیت خود را میشناسند، میتوانند در یک متن قانونى 
براى بسیج و اعتراض توده اى آژیتاسیون کنند، تناسب قوا را بدرستى میشناسند، امنیت خود را با محبوبیتشان در میان 
مردم، با جلب اعتماد آنھا بھ شرافت سیاسى و عملى خود و با تشخیص دامنھ معقول اعتراض و تھییج در ھر مقطع حفظ 
مى کنند. این شخصیت ھا ھم اکنون در کردستان وجود دارند و باز ھم در دل مبارزات اعتراضى توده اى افرادجدیدى 
پا بمیدان میگذارند. بدون این افراد کار قانونى پا نمیگیرد. وظیفھ ماست کھ بھ اینھا نزدیک شویم، برنامھ مشترک براى 
کار بریزیم، نوع رابطھ مان با آنھا را با دقت و حساسیت تعریف کنیم و فضا را براى کار آنھا باز نمائیم. دیر یا زود 
فشاراعتراض توده اى در کردستان تشکل ھا و شخصیت ھاى مبارزه در بعد قانونى را بھ جلو خواھد راند. اگر میخواھیم 
این وجھ مبارزه اصولى جلو برود، بھ پیدایش آلترناتیوھاى سازشکارانھ و لیبرالى در برابر کمونیسم در کردستان منجر 
نشود و بھ مثابھ جزئى از استراتژى انقالب کارگرى عمل کند، خود ما باید امروز دست بکار شویم و خود را با نیازھاى 
این مبارزه تطبیق بدھیم. مبارزه قانونى چھ در جنبش کارگرى بھ معنى اخص کلمھ و چھ در مبارزه سیاسى توده اى بطور 

کلى یک شرط حیاتى پیشروى است.

سازماندھى اعتراض توده اى

حول این فعالیت حزبى و توده اى کارگرى تازه میتوان کل جنبش اعتراض سیاسى در کردستان را سازمان داد و رھبرى 
کرد. در بحث کنگره ششم درباره استراتژى حزب در کردستان، اھمیت این وجھ فعالیت را در مبارزه ما تصریح و تاکید 
شده است. این مبارزات ھم اکنون در اشکال گوناگونى جریان دارد کھ تاثیرسیاسى ما بر آنھا زیاد است و تاثیر عملى و 
تشکیالتى ما بسیار کم. حال آنکھ در تحلیل نھائى ھم این مبارزات است کھ کمر رژیم را در کردستان خواھد شکست و 
مبارزه مسلحانھ ما ھم نھایتا با خدمت کردن بھ آن ارزش خود را پیدا میکند. آنچھ در این مورد باید گفت کمابیش ھمانھاست 
کھ در بخش جنبش اعتراضى کارگران و مبارزه قانونى بھ آن اشاره کردم. اینجا فقط یک نکتھ را راجع بھ سازماندھى 
جوانان اضافھ میکنم. البتھ میدانم کھ با اشاره بھ این مسالھ چھ ریسکى را دارم تقبل میکنم. چراکھ اگر من حزب را درست 
شناختھ باشم این احتمال وجود دارد کھ در انتھاى دوره بعد، تمام آنچھ کھ درباره فعالیت کمونیستى و کارگرى باید در 



60

دستور بگذاریم تحت الشعاع ھمین یک نکتھ راجع بھ فعال کردن جوانان قرار بگیرد و سازماندھى شھر بھ سازماندھى 
تحرک ضد رژیمى جوانان شھرى تنزل پیدا کند. با اینحال چون این یک عرصھ بھرحال مھم و کارساز در تنگ کردن 
فضاى کردستان براى رژیم اسالمى است بھتر است بھ آن اشاره کنم.حزب ما در مقیاس سراسرى ھنوز آن اتوریتھ سیاسى 
عمومى را بدست نیاورده است کھ بتواند نسخھ اى براى اعتراض جوانان بطور کلى پیشنھاد کند. بعالوه در مقیاس کل 
ایران «جوانان» بخودى خود مقولھ سیاسى تعریف شده اى را تشکیل نمیدھند. کردستان ازاین لحاظ فرق میکند. اینجا از 
این لحاظ بیشتر بھ فلسطین شبیھ است. جوانان کردستان یک سمپاتى عمومى بھ اپوزیسیون در کردستان و بطور مشخص 
بھ کومھ لھ بعنوان یک نیروى رزمنده، پیشرو ونماینده مبارزه با عقب ماندگى دارند. در این شرایط نفس اینکھ جوانان 
و دانش آموزان بدانند کومھ لھ چھ مکانى براى تحرک اعتراضى آنھا قائل است و مشخصا انجام چھ اقداماتى را از آنھا 
انتظار دارد میتواند موجبات یک موج مبارزاتى وسیع را بوجود بیاورد. ما باید حتى مسالھ ایجاد رسمى و یا غیر رسمى 
یک سازمان جوانان و یا برنامھ ھا و نشریاتى براى آگاھگرى و سازماندھى در میان جوانان و بسیج مبارزاتى آنھا را 
بررسى کنیم. باید کمپین ھائى را در نظر گرفت کھ میتواند این قشر را فعال کند. در عین حال، تاکید میکنم، فعالیت ما در 
شھرھا باید تماما حول جنبش کارگرى شکل بگیرد و تابع نیازھاى این جنبش باشد. بھ تحرک در آمدن سایر بخش ھاى 

جامعھ تحت رھبرى کومھ لھ نباید تصویر کومھ لھ بعنوان تشکیالت انقالبى کارگران کردستان را مخدوش نماید.

رھبرى

ھیچیک از این اقدامات بدون تغییر جدى در خصوصیات رھبرى کومھ لھ و روش آن در قبال توده ھاى کارگر و زحمتکش 
و در قبال کل مردم کردستان امکانپذیر نیست. رھبرى کومھ لھ باید رھبرى شناختھ شده و تثبیت شده توده ھا باشد در 
اعتراض خودشان، و نھ سخنگوى بازوى مسلح جنبش در کردستان. باید بھ رھبر ھمان اعتراضى تبدیل شود کھ توده ھاى 
زحمتکش دارند میکنند. رھبرى کومھ لھ باید سخنگوى یک آلترناتیو فراگیر اجتماعى و نماینده تغییرات روشن و ملموس 
در زندگى توده زحمتکشان باشد. رھبرى کومھ لھ باید آن مرجعى باشد کھ در تحلیل نھائى اعتراضات کارگرى و تشکل 
ھاى کارگرى از آن تبعیت میکنند. رھبران علنى و عملى این تشکل ھا باید در رھبرى کومھ لھ جمعى وارد، صاحب نظر 
و مجرب در مبارزه توده اى را ببیند. کسانى را کھ شالوده عالیترین نھادھاى قدرت انقالبى در فرداى کردستان را تشکیل 
میدھند. ما در این جھت پیش رفتھ ایم، اما ھنوز کافى نیست. رھبرى ما ھنوز بیشتر از ھرچیز مدیر و رئیس تشکیالت 
خویش است. کارگران کرد نیاز بھ کسانى دارند کھ در عالیترین سطح با جنبش و انقالب کارگرى و با دقایق و مراحل 
پیشروى آن تداعى میشوند. کارگر کرد ھم باید مانند بورژواى کرد شخصیت ھائى را داشتھ باشد کھ بعنوان رھبران و 
سیاستمداران کارآزموده در سطح سراسرى با آرمانھا و جنبش آنان تداعى میشود. این با رھبرى اى کھ در امور تشکیالتى 
غرق میشود بدست نمیاید. این مستلزم روشى از فعالیت براى رھبران است کھ ما تا امروز کمتر شاھد بوده ایم. رھبرى 
سراسرى کارگران باید سخنگوى افق ھاى عمومى در جنبش باشد. بر بنیادھاى خودآگاھى طبقاتى کارگران تاثیر بگذارد، 
جامعھ و تاریخ معاصر را براى آنھا مفھوم سازد، و بیش از ھرچیز نماینده کل اعتراض کارگرى و سخنگوى کارگران در 
تمام نقاط عطف تعیین کننده و مقاطع حساس مبارزه باشد. نگاھى بھ مشغلھ ھا و روش زندگى سیاسى رھبرى ما نواقص 

کار ما را در این عرصھ بوضوح عیان میکند.

موقعیت پس از ختم جنگ ایران و عراق

قبل از اینکھ بھ وجوه مھم دیگرى در فعالیت تشکیالت در کردستان بپردازم (نظیر مبارزه مسلحانھ، تبلیغ سراسرى، 
تربیت کادرھا و غیره) الزم است بھ بحث اوضاع پس ازختم جنگ ایران و عراق و تاثیرات آن بر دورنماى کار حزب 
در کردستان باز گردم. چراکھ این ابعاد فعالیت، در شکلى کھ ما تا کنون سازمانشان داده ایم، رابطھ مستقیمى با مسالھ 

استقرار و جغرافیاى فعالیت ارگانھاى کومھ لھ دارند.

ھمانطور کھ گفتم ختم جنگ ایران و عراق شرایط جدیدى را براى کومھ لھ، با تعریف متعارف و تشکیالتى آن، بوجود 
میاورد. از نظر سیاسى ختم جنگ ابدا بھ معناى تحول نامساعدى کھ تجدید نظر در مبانى و مفاد استراتژى مصوب کنگره 
ششم را ایجاب کند نیست. کامال برعکس، ختم جنگ اوضاع بسیار مناسبى را براى تسریع تحول کومھ لھ بھ سازمان 
حزبى دربرگیرنده کارگران کرد و رھبر مبارزه کارگرى و توده اى بوجود آورده است. ختم جنگ براى جنبش اعتراضى 
کارگرى گشایش جدى اى بوجود آورده است کھ نشانھ ھاى آن ھم اکنون حتى در مقیاس سراسرى مشھود است. قطع جنگ 
یک مطالبھ سیاسى ما بوده است. در زمینھ کار نظامى و مبارزه مسلحانھ ممکن است چنین بنظر برسد کھ باید دست بھ 
تجدید نظرھایى زد. اما چنین تجدید نظرى صرفا میتواند جنبھ اى فنى داشتھ باشد و بھ کل مسالھ ضرورت و مطلوبیت 
مبارزه مسلحانھ و حفظ و گسترش موجودیت کومھ لھ بعنوان یک سازمان حزبى مسلح و در گیر در مبارزه مسلحانھ با 
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رژیم اسالمى مربوط نمیشود.

ختم جنگ براى دیدگاه محدود نگرانھ اى کھ کومھ لھ را در اردوگاھھا و در روش زندگى ومبارزه موجودش خالصھ 
میکند میتواند بھ دونتیجھ مشخص منجر شود. اول استنتاج بھ اصطالح «تسلیم طلبانھ» کھ با ختم جنگ دورنماى انقباض و 
محدودیت فعالیت کنونى کومھ لھ را میبیند و لذا، از آنجا کھ این براى او کل موجودیت کومھ لھ و تنھا روش زندگى سیاسى 
آن است، بھ یاس و پوچى میرسد. استنتاج دیگر استنتاج بھ اصطالح «رزمنده» است کھ ھمین مشاھدات را دارد ولى از 
روى عشق بھ کومھ لھ و از روى تعھد بھ مبارزه، و باز از آنجا کھ براى او کومھ لھ ھمین است کھ میبیند و الغیر، ترجیح 
میدھد عواقب عملى ختم جنگ را در ذھن خود تخفیف بدھد و یا راھى براى حفظ وضع موجود در چھارچوب محدودیت 
ھاى احتمالى بیابد. این حکم کھ «پیش بینى ما در مورد اینکھ پروسھ صلح بیش از اینھا طول میکشد درست از آب در 
آمد»، در واقع دلدارى اى است کھ جناح «رزمنده» این دیدگاه بخود میدھد و فراموش میکند کھ پروسھ صلح بھرحال چھ 
دیر و چھ زود بھ فرجام میرسد و در آن مقطع، در غیاب یک دیدگاه ثالث کھ راه واقعى براى پیشروى کومھ لھ بگشاید، 

رزمنده ما بناگزیر خود را در موقعیت تسلیم طلب امروزى خواھد یافت.

من ھر دو این قطب ھا را دقیقا از آنجا کھ آینده اى را کھ کومھ لھ باید بسوى آن حرکت کند نمیشناسند و وضع موجود را 
تنھا شکل موجودیت سیاسى و نظامى ما قلمداد میکنند رد میکنم. مستقل از جنگ ایران و عراق و ختم آن، بھ حکم کنگره 
ھاى پنجم و ششم کومھ لھ و کنگره دوم حزب، کومھ لھ میبایست تحوالت جدى در مرکز ثقل و شیوه فعالیت خود بوجود 
آورد. با ختم جنگ و محدودیت ھایى کھ این امر ولو فعال بھ تدریج بر کار ما میگذارد این تغییر روش بسیار مبرم تر شده 
است. طول کشیدن پروسھ صلح براى ما میبایست فرجھ و فرصت بازیافتھ اى باشد براى آنکھ این تحوالت را عملى کنیم 
و نھ مستمسکى براى بھ تعویق انداختن و طفره رفتن از آن. مستقل از وجود و یا ختم جنگ ما بھ این نتیجھ رسیدیم و بھ 
زبان دھھا قطعنامھ و مقالھ و سخنرانى اعالم کردیم کھ کومھ لھ در یک موقعیت انتقالى بسر میبرد کھ باید سریع تر طى 
شود، کومھ لھ باید از بازوى رادیکال جنبش مسلحانھ بھ سازمان حزبى و فراگیر کارگران کردستان تحول یابد. امروز نباید 
اجازه داد کھ تالش موجھ براى حفظ وضع موجود در برابر محدودیت ھا بھ مقاومت عقب مانده و ناموجھ در برابر سیر 
تحول حیاتى کومھ لھ میدان بدھد. نگرانى اصلى ما اینست کھ با ختم جنگ ایران و عراق و با تقویت شدن گرایش بھ حفظ 
وضع موجود، کومھ لھ گام بھ گام دستخوش انقباض و محدودیت شود تا جائى کھ دیگر حتى امکان و ابزار کافى براى گام 
گذاشتن بھ عرصھ ھایى کھ کنگره ششم طرح کرده است را نداشتھ باشد. بنابراین ما ضرورت تغییر روش ھا و آرایش 
و جغرافیاى فعالیت کومھ لھ را از ختم جنگ در نمیاوریم. بلکھ مبرمیت دست بکار شدن را با توجھ بھ فرصت محدودى 

کھ در اختیارمان است تاکید میکنیم.

اجازه بدھید درباره ھر یک از اجزاء این بحث بھ اختصار توضیحى بدھم.

جغرافیاى فعالیت کومھ لھ

در سطح کلى ھدف باید ایجاد یک کومھ لھ داخل کشورى باشد. قطعا رفقاى ما امروز لفظ «داخل» را با درجھ اى اغماض 
بکار میبرند. داخل بھ معنى درست کلمھ یعنى داخل جغرافیاى سیاسى ایران و بطور مشخص شھرھا و محل زیست و 
کار طبقھ کارگر ایران. بھ این معنى تردید نیست کھ اساس فعالیت کومھ لھ باید در داخل ایران متمرکز شود. اگر بناست 
با طبقھ کارگر در ایران کار کنیم، باید در ایران تشکیالت داشتھ باشیم و باید این تشکیالت داخل کشورى ستون فقرات 
حزب ما را تشکیل بدھد. ممکن است اعتراض شود کھ «انتقال» اعضاء و کادرھاى موجود کومھ لھ بھ داخل عملى نیست. 
من نیز چنین بحثى ندارم. بحث من اینست کھ بخش اعظم کومھ لھ ھم اکنون در داخل ایران ھست و رادیوى ما ھر روز 
دارد فعالیت ھاى این بخش را گزارش میکند. مسالھ بر سر سازماندھى این بخش بعنوان جزئى رسمى و ارگانیک از 
حزب ماست. من دارم از سازماندھى کارگرى و عضویت کارگرى حرف میزنم. رھبرى ما باید باالخره وظایف خود را 
نسبت بھ این بخش از حزب بھ رسمیت بشناسد و درھاى حزب را بروى آن باز کند. مستقل از مسالھ جنگ و صلح ایران 
و عراق، اگر روى این مسالھ خم نشویم و حزبمان را در داخل کشور و در درون طبقھ نسازیم، حرفى از تحقق برنامھ و 

استراتژى مان نمیتواند درمیان باشد.

مبارزه مسلحانھ

میدانم کھ آنچھ گفتم ھنوز پاسخ سوال را آنگونھ کھ واقعا براى رفقاى ما مطرح است نمیدھد. فرمول بندى سوال ھرچھ 
باشد مسالھ حساس براى خیلى ھا سرنوشت مبارزه مسلحانھ، اردوگاھھا و ارگانھاى مستقر در آن در اوضاع پس از ختم 
جنگ است. نظر من درباره جایگاه و دورنماى مبارزه مسلحانھ ھمانست کھ در پلنوم ماقبل کنگره ششم با کمیتھ مرکزى 
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کومھ لھ مطرح کردم و در اسناد «استراتژى ما در کردستان» و «مالحظاتى درباره فعالیت نظامى ما در دوره کنونى» 
نوشتھ ام کھ بھ تصویب کنگره ششم کومھ لھ رسیده است. ما مبارزه مسلحانھ خود علیھ جمھورى اسالمى را از جنگ دو 
دولت استنتاج نکرده ایم و ھرگز مطلوبیت تداوم آن را بھ تداوم این جنگ مربوط نکرده ایم. اعالم جنگ ما بھ جمھورى 
اسالمى در کردستان بر سر جایش است. خصلت مسلح حزب ما دستاورد مھمى است کھ با محدود شدن دامنھ عمل نظامى 
مان در آن تجدید نظر نمیکنیم، ما فشار نظامى و حتى در بدترین حالت پتانسیل یک اعمال فشار نظامى در کردستان را 
جزء مھمى از سیاست خود در کردستان قرار داده ایم. حتى بسیار قبل از ختم جنگ، در واقع با کشیده شدن جنگ بھ 
کردستان در مقطع کنگره پنجم، ما تاکید کردیم کھ ولو با حفظ حضور نمایشى نیروى مسلح مان پیوستگى مبارزه مسلحانھ 
را بمنظور آمادگى سیاسى و عملى براى گسترش سریع این جبھھ از مبارزه در شرایط مساعد تر حفظ میکنیم. ما از پیش 
تاکید کرده ایم کھ مبارزه مسلحانھ یک تاکتیک و روش مبارزاتى ماست کھ با تشخیص خود بھ آن دست برده ایم و بھ 
تشخیص خود درباره دامنھ و ابعاد آن تصمیم میگیریم. با ھمھ این تبصره ھا، و با تاکید مجدد براینکھ کومھ لھ اساسا باید 
بھ اعتبار فعالیت سیاسى و تشکیالتى خود در شھرھا و کانون ھاى کارگرى و با رھبرى جنبش اعتراضى در کردستان 

تعریف شود، ھیچگونھ تجدید نظرى را در تبیین کنگره ششم درباره مبارزه مسلحانھ ضرورى نمیدانم.

اتفاقا بحث من اینست کھ این سبک کار و آرایش موجود کومھ لھ است کھ امکانات ما را براى داشتن یک نیروى نظامى 
زبده، قابل مانور و ادامھ کار کاھش داده است. اگر اردوگاھھاى ما در داخل خاک عراق نھ در برگیرنده کل موجودیت 
رسمى کومھ لھ، بلکھ صرفا محل استقرار و آموزش نیروھاى رزمى ما بود، امروز ابھام بسیار کمترى در مورد چند و 
چون تداوم مبارزه مسلحانھ حتى در شرایط محدودتر از این میداشتیم. در نوشتھ فوق الذکر در مورد مبارزه مسلحانھ حتى 
بھ این نکتھ اشاره شده است کھ اندازه و قدرت عمل نیروى رزمى ما در ھمین مرحلھ استراتژیک میتواند چند برابر این 

باشد.

اردوگاه چھ میشود؟

بطور قطع مادام کھ دولت عراق این امکان را در اختیار ما میگذارد ما باید در عراق اردوگاه داشتھ باشیم. مسالھ بر سر 
نوع فعالیتى است کھ میتواند از طریق این اردوگاھھا (یا بقول رفقا «داخل») انجام شود و مکانى کھ در کل آرایش و 
تقسیم کار حزبى ما دارند. بھ اعتقاد من اردوگاھھاى ما باید اساسا در برگیرنده چند فعالیت اصلى ما باشند. اول، آموزش 
و استقرار نیروى رزمى، دوم، آن بخش از فعالیت رادیویى ما کھ بدالئل فنى و یا سیاسى باید درھمان منطقھ باقى بماند 
و سوم، برخى ارگانھاى تخصصى، مانند واحدھاى ارتباطى با شھرھا، مرکز پزشکى و مشابھ آنھا. کومھ لھ، بمثابھ یک 
کلیت سیاسى، نباید اردوگاه نشین باشد و با اردوگاه تداعى شود. ما باید در پاسخ این سوال کھ در خاک عراق چھ دارید 
بتوانیم بھ روشنى بگوئیم کھ آنجا محل استقرار پایگاھى نیروھاى رزمى ما، رادیوھاى ما و برخى سازمانھاى فنى و 
تخصصى ماست. بدیھى است کھ بتناسب نیازھاى این بخش ھا باید یک سلسلھ مراتب و شبکھ حزبى مانند فرماندھى 
نظامى کومھ لھ در منطقھ، مسئولین سیاسى و مروجین و مربیان نیروى پیشمرگ در ھمین اردوگاھھا سازمان یافتھ باشند. 
مابقى فعالیت ما دیگر باید با توجھ بھ نقشھ عمومى فعالیت سیاسى ما جایى باشند کھ با وظیفھ سیاسى اى کھ بھ آنھا سپرده 

شده است خوانائى دارد.

شاید این مسالھ براى رفقاى ما کھ اردوگاھھاى کنونى ما را مشابھ اردوھاى ما در اطراف بوکان و در آالن و غیره 
میپندارند قابل ھضم نباشد. مگر نھ اینست کھ کل فعالیت ما از این اردوگاھھا رھبرى و سازماندھى میشد؟ اما تفاوت زیادى 
میان ایندووجود دارد. اینجا بحث بر سر حق حاکمیت و حد و مرز «داخل و خارج» است. در ایران رھبرى و ارگانھاى 
مرکزى ما در مناطقى سازمان داده شده بود کھ تحت کنترل خود ما بود. مرزھاى حاکمیت جمھورى اسالمى مستقیما 
بھ مناطق تحت کنترل ما محدود میشد. از نظر حقوقى و واقعى نیز ما یک نیروى اپوزیسیون ایرانى بودیم کھ با اتکاء 
بھ قدرت نظامى خود در خاک ایران فعالیت میکردیم و رھبرى و ارگانھاى خود را در خاک ایران سازمان داده بودیم. 
اما امروز، طى یک روند تدریجى کھ مراحل بینابینى مختلفى را شامل میشد، بھ مرحلھ اى رسیده ایم کھ اماکن استقرار 
ارگانھاى ما در منطقھ اى است کھ تحت حاکمیت یک دولت ثالث قرار دارد و ما طبعا این حق حاکمیت را پذیرفتھ ایم. بھ 
این معنا( و در واقع بھ ھرمعناى دیگر)، ما دیگر ارگانھاى خود را در خارج کشورسازمان داده ایم. فاصلھ جغرافیائى 
چیزى را در این میان تعیین نمیکند. «کمى آنطرف تر» از ماکو اتحاد شوروى قرار گرفتھ است. اگر حزب ما بھرحال 
ارگانھاى مرکزى و رھبرى خود را از ایران خارج کرده است آنوقت باید دیگر بھ کل امکانات این خارج نگاه بکند و 
نیروى خود را بنحوى سازمان بدھد کھ نھ فقط از نظر فنى بلکھ از نظر سیاسى و ادامھ کارى مبارزاتى بھترین نحوه 
استقرار را داشتھ باشد. ھمانطور کھ گفتم براى نیروى نظامى و رادیوى ما بھترین جا ھمانجاست. اما براى رھبرى 

سیاسى و اجرائى کومھ لھ، براى کل سازمان مرکزى و حرفھ اى کومھ لھ، این حکم دیگر ابدا صادق نیست.
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رھبرى کومھ لھ

بماند کھ مستقیما وظیفھ  باقى  اردوگاھھاى مستقر در خاک عراق  باید در  از رھبرى کومھ لھ  آن بخشى  تنھا  بنظر من 
فرماندھى و آموزش نیروى نظامى، سرپرستى فرستنده رادیوئى و اداره ارگانھاى تخحصصى محدود مستقر در محل بھ 
آن سپرده شده است. رھبرى سیاسى کومھ لھ، مانند ھرسازمان سیاسى جدى در اپوزیسیون ایرانى، اگر نمیتواند بطورزیر 
زمینى و یا در مناطق پایگاھى در خاک ایران مستقر شود، باید بھ پایتخت ھاى سیاسى اروپا منتقل شود. صحبت برسر 
رفاه و شرایط بھتر زیستى براى فعالیت رھبرى نیست. صحبت حتى صرفا بر سر امنیت و ادامھ کارى ھم نیست. این یک 
تصمیم سیاسى است.محل استقرار یک رھبرى حزبى معناى سیاسى مھمى دارد. رھبرى حزب توده از تھران بھ ارزروم 
عقب نمینشیند، بلکھ بھ شوروى میرود. در طول بیش از یک قرن اروپاى غربى بھ کانون انقالبیونى تبدیل شده است کھ 
در کشور خود امکان ماندن و فعالیت ندارند. از انقالبیون روسیھ کھ علیھ تزاریسم مبارزه میکردند تا رھبرى جنبش ھاى 
استقالل طلبانھ و توده اى در آسیا و آفریقا در ٤۰ سال اخیر، ھمھ دوره ھاى کم و بیش طوالنى فعالیت خود را از اروپا 
پیش برده اند. من موقعیت جغرافیائى کنونى رھبرى کومھ لھ را بسیار نامناسب میدانم. انتقال رھبرى کومھ لھ بھ خارج نھ 

یک عقب نشینى امنیتى بلکھ یک پیشروى سیاسى است و باید کامال علنى و با اعتماد بھ نفس انجام شود.

از این گذشتھ اکنون دیگر منطقھ استقرار رھبرى کومھ لھ براى انجام وظایف این رھبرى، بخصوص اگر بناست بھ شیوه 
اى کھ گفتم کار کند مناسب نیست. رھبرى کومھ لھ نباید تحرک، امکان ارتباط برقرار کردن با شاخھ ھاى مختلف فعالیت و 
استقالل عمل خود را از دست بدھد. فقط بعنوان یک نمونھ، کسى کھ میخواھد دست بھ سازماندھى کارگرى در شھرھاى 

کردستان بزند امکانات در اروپا بسیار وسیع ترى براى تماس سیاسى و عملى با موضوع کار خود خواھد داشت.

و باالخره، پلنوم ھا، کنگره ھا و جلسات وسیع و عالى تشکیالتى کومھ لھ باید در محل استقرار رھبرى سیاسى کومھ لھ در 
خارج انجام گیرد.

رادیوھا

بدیھى است فرستنده ھاى رادیوئى ما از نظر فنى باید در ھمانجا بمانند. اما بخش زیادى از کار تحریریھ و تھیھ کنندگى 
رادیو ھا میتواند و باید براى حفظ ادامھ کارى و تبدیل اردوگاه داخل ما بھ اردوگاه رزمى در خارج کشور صورت بگیرد. 
اگر دورنماى ما اینست کھ احــتمال اینکھ دیر یا زود رادیوھاى ما بستھ شوند کم نیست، آنگاه از مدتھا پیش از این میبایست 
انرژى خود را صرف پایھ ریختن ابزارھائى میکردیم کھ بتوانند این خالء را پر کنند. رھبرى ما بھ رادیوى ما گره خورده 
است. بستن رادیو در شرایط کنونى یعنى ساکت شدن رھبرى ما و قطع ھمین تماس یکجانبھ اش با توده مردم. ما نیاز بھ 
نشریھ اى داریم کھ ارگان رھبرى کومھ لھ باشد و از ھم اکنون جاى خود را در میان زحمتکشان کردستان باز کند. باید 
شبکھ ھاى تکثیر و توزیع این نشریات در شھرھا بوجود آیند. باید نویسندگان آن آمادگى بدست بیاورند، باید ارتباط این 
نشریھ با خوانندگانش بر قرار شود، خبر و گزارش دریافت کنند. اما خالء رادیو صرفا با اشکال دیگر تبلیغى پر نمیشود. 
رادیو امروز تنھا شکل ابراز وجود رھبرى ما در شھرھا و در میان کارگران کردستان است. رادیو دارد بر فقدان یک 
سازمان حزبى وسیع در شھرھا و در درون طبقھ کارگر سرپوش میگذارد و بخش از بار آنرا بدوش میکشد. در غیاب 
رادیو دیگر ھمین ھم از کف میرود. کلید فعالیت ما در این دوره ھمانطور کھ گفتم ایجاد یک سازمان حزبى در درون 
ایران است کھ تبلیغ و ترویج و سازماندھى را در سطح محلى و حضورى جلو میبرد. این را میتوان و باید ساخت و تنھا 

در چنین صورتى است کھ با حذف امکانات رادیویى کومھ لھ ضایعات اساسى متحمل نخواھد شد.

در مورد آینده رادیو بعالوه فکر میکنم باید در صدد تھیھ طرح ھائى بود کھ در صورت ممانعت از کار رادیویى بنام 
حزب و بنام کومھ لھ ما بتوانیم در اشکال دیگرى و تحت نام نھادھاى سیاسى غیر حزبى رابطھ رادیویى خود را توده 
مردم حفظ کنیم. گرفتن امکان استقرار یک رادیوى خبرى براى اپوزیسیون ایرانى و یا فالن کمیتھ و کمپین معین میتواند 

مقدور باشد.

سایر ارگان ھا

در مورد سایر ارگانھا، نظیر تکش، انتشارات، مدرسھ ھاى حزبى و غیره ھم بحث من مشابھ ھمانست کھ گفتم. در مورد 
تک تک اینھا باید نشست و با توجھ بھ مجموعھ مسائل و اصل استقالل عمل و ادامھ کارى دراز مدت تشکیالت کردستان 

تصمیم گرفت.

دیگر بطور جدى  باید  این است: کومھ لھ  استقرار کومھ لھ  فعالیت و  ما درباره جغرافیاى  ترتیب خالصھ حرف  این  بھ 
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خود را با فعالیت داخل کشورى اش معنى کند. مبارزه مسلحانھ بعنوان یک تاکتیک و یکى از جبھھ ھاى مبارزه تنھا 
در صورت در جاى درست خود قرار میگیرد. جغرافیاى استقرار ارگانھاى ما باید با توجھ بھ نقشھ ھاى فعالیت ما و 
دورنماى ادامھ کارى آنھا تعیین شود. تنھا آن ارگانھائى کھ حضورشان در خاک عراق شرط حیاتى ادامھ کار آنھاست باید 
در اردوگاھھاى ما مستقر شوند. آن بخش از تشکیالت ما کھ در خاک عراق مستقر است تنھا باید یک جزء تشکیالت ما 
محسوب شود و این منطقھ جایگاه طبیعى و رسمى کومھ لھ در کلیت آن قلمداد نشود. رھبرى کومھ لھ باید ضمن گماردن 
بخشى از اعضاء خود براى سرپرستى فعالیت ھائى کھ از طریق خاک عراق انجام میشود، خود رسما و علنا بھ مراکز 
مناسب براى استقراررھبرى سازمانھایى سیاسى اپوزیسیون ایرانى در اروپا منتقل شود. ماحل این پروسھ این خواھد بود 
کھ بدنھ اصلى تشکیالت کومھ لھ در داخل شھرھاى کردستان ایران خواھد بود، سازمان نظامى کومھ لھ و رادیوھاى ما در 
مناطق پایگاھى در خاک عراق مستقر خواھند شد و رھبرى سیاسى کومھ لھ و ارگانھاى تخصصى پیرامون آن در اروپا 
جاى میگیرند. این تنھا شکلى است کھ در این دوره میتوانیم موقعیت سیاسى خود را در کردستان حفظ کنیم، ادامھ کارى 

خود را تضمین کنیم، و بھ وظایف مھمى کھ در این دوره در برابر ما قرار گرفتھ است بپردازیم.

بھ چند نکتھ اینجا باید اشاره کنم. ممکن است گفتھ شود «کوچک کردن اردوگاه معناى عملى و یا سمبلیکى در رابطھ با 
حزب دموکرات دارد. اندازه اردوگاه ما نباید زیادى کوچک شود». بحث من بر سر اندازه اردوگاه ما نیست. بلکھ بر سر 
ماھیت آن و جایگاه آن در کل کار ماست. با این وجود تصور میکنم بھتر است این مسالھ را با تقویت کمى و کیفى نیروى 
رزمى مان در اردوگاھھا حل کنیم . اردوگاه ما میتواند ابدا کوچک نشود مشروط براینکھ مصوبات کنگره ششم اجرا 
شود. من کامال معتقدم کھ ما باید نیروى نظامى زیادترى را دراین دوره جذب کنیم و اردوگاھھاى بزرگ نظامى داشتھ 
باشیم. اما اردوگاه نظامى دیگر باید اردوگاه نظامى باشد و نھ شھرکى کھ از رھبرى و کادر ھا نیروى مسلح تا پناھندگان 
و تبعیدیانى کھ ما سرپرستى شان را بر عھده گرفتھ ایم در خود جاى داده است. فعال سیاسى ما باید جائى کار کند کھ 

ظرفیت ھا و توان سیاسى اورا فعال میکند.

نکتھ دیگر اینست کھ بخش مھمى از مقاومت در برابر این طرح یک مقاومت اخالقى بھ اعتقاد من عقب مانده و محدود 
نگرانھ است کھ حزب دموکرات ھم بھ آن دامن میزند. براى ما «صحنھ مبارزه» کردستان و جنبش کارگرى در کردستان 
گام کل  بھ  گام  قبول محدودیت  این فشارھاى اخالقى و  پذیرش  تنھا راه «ترک صحنھ» توسط کومھ لھ  است. در واقع 
کومھ لھ در اردوگاھھاى محدود و محصور است. ما یک حزب سیاسى ھستیم کھ بھر طریق کھ الزم بدانیم و با ھر آرایشى 
کھ صالح بدانیم باید ادامھ کارى سیاسى خود و پیشبرد وظایف خود را تضمین کنیم. بحث تعلق بھ آب و خاک و غیره 

میتوانست در مقطع عقب نشینى از آالن مطرح باشد کھ ھمانجا ھم پاسخ خود را گرفت.

خالصھ کنم: ھرکس باید امروز بھ این سوال پاسخ بدھد کھ براى وظایف روشنى کھ کنگره ششم در برابر ما قرار داده 
است چھ باید کرد. نحوه استقرار تشکیالت علنى کومھ لھ و سرنوشت اردوگاه کومھ لھ صورت مسالھ نیست بلکھ موضوعى 
است کھ باید در متن پاسخگوئى بھ سوال اصلى ما پاسخ گیرد. پاسخ ما روشن است. اوضاع سیاسى و اجتماعى وموقعیتى 
کھ کومھ لھ تا ھم اکنون بدست آورده است ما را در موقعیتى بسیارمساعد براى انجام وظایف تاریخسازى در قبال طبقھ 

کارگر در کردستان قرار داده است. اقدامات ما معلوم است و باید با سرعت و قاطعیت بھ اجرا درآید.

منصور حکمت

مرداد ۱۳٦۸- اوت ۱۹۸۹
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مبانى کمونیسم کارگرى - ۳
(سمینار دوم)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانویھ ۲۰۰۰

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

چند کلمھ در مورد انتخاب تیتر در مورد بحث امروز

مبانی کمونیسم کارگری، قبل از اینکھ وارد خود بحث بشوم، برایتان میگویم. این تیتر از نظر من مبانی کمونیسم است. 
یعنی بحث مبانی کمونیسم کارگری چیزی جز مبانی کمونیسم نیست. در کتاب «تفاوتھای ما»، در این نوشتھ ای کھ بحثی 
است درباره کمونیسم کارگری، یک سؤال ھست کھ میگوید فرق این بحث با کمونیسم چیست؟ یا سؤال میکند کھ کمونیسم 
دیدگاه است؟ یک جنبش است؟ یک حزب است؟ کمونیسم  تئوریک است؟ یک  الواقع چیست؟ یک بحث  کارگری فی 
کارگری را اساسا چطوری تعریف میکنید؟ آیا یک نظریھ است؟ یک جنبش سیاسی است یا چھ ھست؟ من در آن کتاب 
گفتم کھ من کمونیسم کارگری را بعنوان معادلی برای کمونیسم بھ کار میبرم کھ بعدا در این بحث برایتان میگویم چرا در 
این بحث باید این کلمات معادل را بھ این صورت بکار برد؟ ھمانطور کھ کمونیسم ھم یک جنبش است، ھم یک تئوری 
است و ھم احزابی در آن ھستند و ھم یک تاریخی دارد، کمونیسم کارگری را ھم میشود بحثش را مطرح کرد و بررسی 
کرد و گفت کھ کمونیسم کارگری بعنوان یک نظریھ این است، بھ عنوان یک جنبش کمونیسم کارگری این است، بھ عنوان 
یک سلسلھ احزاب اینھا ھستند و بھ عنوان یک حرکت در مبارزه سیاسی در یک سلسلھ تاکتیکھا کمونیسم کارگری را 
میشود این طور تعریف کرد، بھ عنوان یک سلسلھ، روشھا، متد و یک سلسلھ مالکھا و روشھا و موازین سیاسی کمونیسم 
کارگری این است. کمونیسم کارگری یکی از اینھا نیست، اگر کمونیسم کارگری کلمھ مترادفی است برای کمونیسم، در 
نتیجھ کمونیسم ھر چھ ھست، باید بشود کمونیسم کارگری را در ھمان ابعاد توضیح داد. و من نھ امروز بلکھ در ھمھ 

سمینارھای کمونیسم کارگری سعی میکنم بھ کلیھ ابعاد این کلمھ بپردازم.

از نظر من این دو جلسھ بحث کمونیسم کارگری، مقدمھ ای است برای کار شاید پر راندمان تری. و آنھم این است کھ برسیم 
بھ آنجائی کھ بحث برنامھ «یک دنیای بھتر» را، تک تک قلمروھائی را کھ آن برنامھ بھ آنھا میپردازد در یک سلسلھ 
سمینار بیشتر، مثال ھشت تا ده سمینار تک موضوعی دنبال کنیم و راجع بھ مسائلش حرف بزنیم. آنجا بحث کاپیتالیسم 
ھست و مکانیسمھای توسعھ سرمایھ داری و کارکرد سرمایھ داری. میتوانیم راجع بھ کارکرد سرمایھ داری یک سمینار 
داشتھ باشیم، راجع بھ مقولھ دولت، دولت سرمایھ داری، راجع بھ سوسیالیسم بورژوائی و کمونیسم کارگری و کمونیسم 
بورژوائی حرف بزنیم کھ بندی است در آن برنامھ. میتوانیم راجع بھ انقالب و اصالحات حرف بزنیم، راجع بھ مارکس 
حرف بزنیم، بعد راجع بھ آن جمھوری، نظام سیاسی کھ ما میخواھیم حرف بزنیم، راجع بھ شوراھا حرف بنزیم و راجع 
بھ مطالبات اقتصادیمان حرف بزنیم. ھدف من این است کھ با این بحثھای کمونیسم کارگری کھ در این دو سمینار اول 
مطرح میکنیم، برسیم بھ آنجائی کھ شروع کنیم مواضع کمونیستی کارگری در جھان امروز را یکی یکی بررسی کنیم. 
چرا برای مثال من فکر میکنم راجع بھ سقط جنین از این دیدگاھھا، آن مواضع در میآید؟ چرا راجع بھ لغو و از بین بردن 
فحشا، من فکر میکنم از این دیدگاھھا، آن مواضع در میآیند؟ چرا حزب سیاسی کھ برای مثال از این دیدگاھھا باید استتناج 
بشود، چنین خصوصیاتی را باید داشتھ باشد؟ و اینھا طبعا نظرات من ھستند و اگر بخواھیم میتوانیم راجع بھ این جوانب 

تک بھ تک صحبت کنیم.

اگر قرار بود من مبانی کمونیسم را توضیح بدھم من از این کتاب شروع میکردم، از دنیای بھتر و از صفحھ اولش شروع 
میکردم. ولی سمینار کمونیسم کارگری باید برود از وسط آن، از جائی بھ اسم: «کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوائی» 

شروع شود. من جلسات این دو سمینار را میخواھم از اینجا شروع کنم.

پیش فرض ھا و زمینھ ھای عینی کمونیسم کارگری

کمونیسم کارگری برخالف کمونیسم بطور کلی، یک بحث اثباتی راجع بھ سوسیالیسم چیست، نیست. بحثی است راجع 
بھ اینکھ کمونیسم چھ نیست. و این نیست، لیستی نیست کھ بگوئیم کمونیسم کارگری اینھا نیستند. این یک «نھ» است 
کھ بھ یک تاریخی کھ بھ اسم کمونیسم طی شده است، اعتقادات معینی کھ بھ اسم کمونیسم مطرح شده اند، اردوگاھھای 
معینی کھ بھ اسم کمونیسم وجود داشتھ است، دارید میگوئید. در نتیجھ کمونیسم کارگری نمیتواند اثباتا بگوید کاپیتالیسم 
بوجود آمد، پرولتاریای صنعتی رشد کرد، مبارزه طبقاتی بھ یک شکل جدید پیدا شد، ارزش اضافھ شد مبنای جامعھ، 
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پس این جور کمونیسم رشد کرد. این کافی نیست برای بحث من. راستش برای خود مارکس ھم در خود مانیفست کھ االن 
برایتان نشان میدھم، کاَفی نبوده است. مارکس مجبور شد در خود مانیفست کمونیست با کمونیسم فئودالی، با سوسیالیسم 
فئودالی، سوسیالیسم خرده بورژوائی، سوسیالیسم حقیقی آلمانی، خط مرز بکشد و بگوید کھ کمونیسم ما اینھا نیست. و 
چرا فرق دارد؟ خود مانیفست کمونیست یک فصلش راجع بھ سوسیالیسم پرولتری و سوسیالیسم غیرپرولتری، سوسیالیسم 

بورژوائی است. بھ طریق اولی برای ما این صدق میکند.

برای من اساسا ورود بھ این بحث ورود بھ کمونیسم کارگری و غیرکارگری است. توضیح دادن این مرزبندی اساسی، بھ 
چھ میگوئیم کمونیسم کارگری، بھ چھ میگوئیم کمونیسم غیرکارگری و فرق اینھا چھ ھست و چرا این دومی یعنی کمونیسم 
کارگری باید خودش را مطرح کند، و چرا روی این خطوط باید مطرح کند. در نتیجھ شروع بحث این دو سمینار یک 
بحث پلمیکی است بھ یک معنی، یک بحث انتقادی است نسبت بھ آنچھ کھ بھ آن میگفتند کمونیسم. و یا من و شما بھ آن 
میگفتیم کمونیسم و بعنوان کمونیسم خودش را بھ جھان ما عرضھ کرده و بشریت بھ آن گفتھ کمونیسم و نقد آن، و نھ فقط 
نقد اردوگاه اصلی آن، بلکھ نقد باورھا و فرمولبندی ھا و تبیین ھائی کھ آن کمونیسم از خودش بدست داده و ما فقط بدیھی 
فرض کردیم. من بھ اینھا اشاره میکنم کھ چھ جوری باورھائی کھ در میان چپ بدیھی فرض بوده، کامال بدیھی نیست و 

نھ فقط بدیھی نیست بلکھ خالف منظور نظر مارکس و کمونیسم کارگری است.

بھ ھر حال شروع بحث، سمینار کمونیسم کارگری برای من مقدمھ ای است برای دادن یک روایت دیگر از کمونیسم. 
تھ این قضیھ را کھ نگاه میکنیم ھمھ ما میرسیم بھ یک جا و اینھم یک روایت دیگری است از کمونیسم کھ میخواھد از 
خودش دفاع کند، میخواھد برای خودش تبلیغ کند و میخواھد برای خودش ھمنظر ایجاد کند. این سمیناری کھ من االن 
مطرح میکنم یک بار سال ۸۹ انجام شده است. االن ۱۱ سال از اولین سمینار کمونیسم کارگری کھ در چھارچوب حزب 
کمونیست ایران گذاشتیم و در شھر مالمو در سوئد برگزار شد و آنجا ھم عده زیادی آمده بودند، میگذرد. من فکر میکنم 
این سمینار نمیتواند تکرار ساده ھمان بحث باشد. بعضا بھ خاطر اینکھ امروز خیلی بھتر میتوانیم جوانب بحثمان را ببینیم 
و بعضا بخاطر اینکھ اتفاقاتی افتاده است، تفاوتھائی ایجاد شده است، برای مثال آن موقع کمونیسم اردوگاھی وجود داشت، 
االن دیگر وجود ندارد و ما در چھارچوب دیگری داریم حرف میزنیم. بھ ھر حال آن موقع کمونیسم کارگری میبایست 
خودش را از کمونیسم خلقی، غیر خلقی، بورژوائی، اردوگاھی، کھ آن موقع بودند، متمایز کند. امروز فکر میکنم باید 
خودش را از یک جور کارگر گرائی قالبی ھم متمایز کند. اینھا تفاوتھائی است کھ در این جلسھ شاید بھ نسبت ۱۱ سال 
پیش باید بھ آنھا پرداخت و این تفاوت بحث امروز با بحث آن روز است. شاید بھ یک درجھ ھم بعد از ۱۱ سال آدم بتواند 
موجزتر و مفیدتر بیان کند. ھرچند کھ آن نوشتھ یعنی متن بحث سمینار کمونیسم کارگری، سمینار اول، بطور مجزا در 
این جلد ٦ مجموعھ آثار کھ قرار است این روزھا چاپ بشود، متن کاملش ھست و رفقا میتوانند آن را ھم بعدا بخوانند. 
امید من این بود کھ آن جلد منتشر شده باشد و من بتوانم بعنوان یکی از منابع این بحث بھ شما توصیھ بکنم، منتھی از 
نظر تنظیم و چاپ کار طول میکشد و امیدوارم بھ جلسھ بعدی مان برسد، اگر نرسید حتما دیگر بالفاصلھ بعد از جلسھ 

حاضر میشود.

مطرح کردن این بحث کمونیسم کارگری یکی از مطلوبیتھایش برای من این است کھ در طول ھفت ھشت ده سال گذشتھ 
بخصوص سھ چھار سال گذشتھ، یک نسلی بھ این حرکتی کھ ما داریم میکنیم پیوستھ است، چھ در ایران چھ در عراق و 
چھ در خارج کشور (در ایران منظورم کانتکست خود اپوزیسیون ایران است) کھ آن بحث ۱۱ سال پیش را نھ دنبال کرده 
است، نھ از نزدیک شاھدش بوده است و نھ سنش قد میدھد و نھ با آن مباحثات میتواند خودش را مرتبط کند. بخصوص 
ھدف این جلسھ میتواند این باشد کھ مجموعھ ای از بحث را بھ جا بگذارد، راھنمائی باشد برای اینکھ اعضای جدید حزب 
کمونیست کارگری، دوستداران بحث کمونیسم کارگری بتوانند بروند دوباره باستان شناسانھ آن نوشتھ ھا را در بیاورند 
نگاه کنند و بگویند این دارد راجع بھ آن نوشتھ ھا حرف میزند و در نتیجھ ھدف من آشنا کردن کسی است کھ تازه آمده 
است، بھ یک درجھ وصل بشود بھ بحثی کھ قبال شده است. و اگر بعضی ھایتان و یا بیشترتان در آن جلسات بوده اید، یا 
آن بحثھا را از برید و یا ھر چھ، باید بھ نظر من دندان روی جگر بگذارید کھ ممکن است کسان دیگری باشند کھ تکرار 

این بحثھا برایشان مفید باشد.

ھمچنین من میخواھم ادبیاتی کھ پشت این بحث ھست را یک بار دیگر بھ شما معرفی کنم. کوھی مطلب ھست، بدون 
اغراق کوھی مطلب ھست، من برای انتخاب اینکھ چھ چیزی را اینجا بیاورم و بھ آن اشاره بکنم مشکل داشتم. بحث 
کمونیسم کارگری فقط یک بحث «ما از کارگر خیلی خوشمان میآید، بھ عالوه مارکسیسم»، نیست. بحثی است در سطح 
اینکھ فلسفھ مارکسیسم چھ ھست؟ متدلوژی مارکسیسم چھ ھست؟ حزب چھ جور پدیده ای است؟ جنبش سوسیالیستی و 
جنبش غیر سوسیالیستی چھ تفاوتھائی دارند؟ کاپیتالیسم چھ ھست و چھ نیست؟ شوروی چھ بود و چھ نبود؟ طیفی از مقالھ 
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و مطلب، کھ فعالیت بین کارگران باید چھ اشکالی را بھ خودش بگیرد؟ یک پیکره ای از بحث، از مطلب مدون و چاپ 
شده تا نوارھای بعضا چاپ نشده و بعضا مکاتبات چاپ نشده وجود دارند کھ این پدیده را میسازد. من یک وظیفھ ای کھ 
برای این سمینار قائلم یکی این است کھ برای کسی کھ عالقمند باشد این نوشتھ ھا را یک بار دیگر معرفی کنم و بگویم 
اینھا ھستند، راجع بھ این چیزھاست و بھ چھ ترتیبی میتوانیم برویم سراغش و اینھا را بخوانیم. و توصیھ من این است 
کھ اینھا را واقعا بخوانید. ممکن است بحث ۱۱ سال پیش ما مثل ماشینی کھ ۱۱ سال پیش ساختھ اند و امروز در خیابان 
نگاه میکنید، آنموقع خیلی شیک بود و االن خیلی قشنگ بھ نظر نمی آید. ممکن است بحث ۱۱ سال پیش ما با عقل امروز 
ما ھنوز خامی ھائی داشتھ باشد. ولی بھ نظر من وقتی میروی و آنرا نگاه میکنی میبینی کھ خیلی چیزھا در آن ھست. 
صحبتھای خیلی جدی ای شده است. روز خودش روی زندگی و پراتیک آدمھای زیادی تاثیر تعیین کننده داشتھ است. من 

تشویق میکنم کسی کھ میخواھد بیاید در این بحث، آن بحث را دنبال کند.

یک نکتھ را ھم ھمینجا تذکر بدھم: این جلسھ طبعا جلسھ حزب کمونیست کارگری نیست، یک جلسھ سیاسی نیست، من 
قصد یک سخنرانی سیاسی ندارم، واقعا میخواھم مثل یک سمینار مباحثاتی و بحث آزادی، و یک حالتی از یک مدرسھ 
بزرگساالن باشد کھ مینشینند راجع بھ یک پدیده از نظر علمی صحبت میکنند. و بیشتر دوست دارم نھ من را در ظرفیت 
حزبی در اینجا ببینید و نھ خودتان را و یا کسانی کھ عضو حزبند خودشان را در ظرفیت حزبی ببینند. و کسی ھم مال 
حزب دیگری، توصیھ میکنم خودش را مال حزب خودش تصور نکند و فرض کند یک مارکسیست و یا عالقمند بھ 
مارکسیسم است کھ آمده در اینجا نشستھ است و بحثی را گوش میدھد تا بعد بتواند بھ نقاط قدرت و ضعفش مثل یک بحث 
علمی و یا بحث تحلیلی برخورد بکند. خود من ھیچ رگھ ای از تبلیغات سیاسی یا فعالیت سیاسی برای حزب کمونیست 
کارگری بالفصل در این بحثم نیست، این یک سمینار راجع بھ کمونیسم کارگری و ادبیاتی کھ ھست و من اگر بھ این 
کتابھا مراجعھ میکنم، یا بھ این نوشتھ ھا مراجعھ میکنم برای این است کھ اینھا ادبیات این کار است. من اگر جای دیگری 
سراغ داشتم آنھا را ھم معرفی میکردم ولی این نوشتھ ھا بطور مشخص اینھائی است کھ میگویم، بخاطر این است کھ اینھا 

تاریخ این بحث اند.

جامعیت این تیتر، بعالوه، بھ من اجازه میدھد کھ ھر چیزی میخواھم بگویم و بھ ھر گوشھ ای کھ میخواھیم با ھم برویم. ھر 
بحثی اینجا موضوعیت دارد، ھیچ بحثی بطور واقعی اگر راجع بھ کمونیسم باشد بطور واقعی نمیتواند خارج از این دستور 
قرار بگیرد. و این بھ ما کمک میکند کھ الاقل در شروع یک بحث، تور را اینقدر وسیع بگیریم کھ بشود ھر موضوعی 
در آن باشد و بشود بعدا بدانیم عالقھ مان بھ چھ ھست و مشکلمان بر سر چھ مقوالت و چھ کانسپتھائی (concept) است، 

برویم روی آنھا خم بشویم و روی آنھا کار کنیم. خود تیتر این خصوصیت را ھم برای ما داشتھ است.

پایان پس لرزه ھای فروپاشی سوسیالیسم بورژوائی، آغاز تعرض کمونیسم کارگری

منتھی یک دلیل اصلی شروع کردن بحث، عالوه بر بحث انجمن مارکس، با بحث کمونیسم کارگری این است کھ زمان 
برای تعرض مجدد تئوری کمونیستی فرارسیده است. سال ۸۹ تا ۹۲ اتفاق مھمی در جھان اتفاق افتاد و آنھم این بود کھ 
پایان کمونیسم بھ یک نحوی اعالم شد، ھجوم برده شد، سوسیالیستھا از ھر طرف متواری شدند، یک عده ایستادند و یک 
عده زیادی متواری شدند، دقیقا با ھمان جملھ ای کھ من در سخنرانی کنگره ۳ گفتم، در سال ۲۰۰۱ بھ ازاء ھر مارکسیست 
سرخط و سر موضع ایستاده، دوھزار مارکسیست سابق خواھیم داشت و ما گفتیم کھ میگویند این کارھا فایده ندارد و این 
حرفھا بھ تھ رسیده اند و افقی ندارند و کشک بود ھمھ اش. و االن میبینیم کھ اینطور شد! آن بحثی کھ آنوقت ما مطرح 
کردیم در کنگره سوم حزب کمونیست ایران بود، گرباچف تازه آمده بود سر کار. و االن عینا اینطور شد و شما شاھد 

بودید کھ این طوری شد.

ولی االن من فکر میکنم دوره ای است کھ تعرض مجدد مارکسیسم میتواند شروع بشود. و بھ نظر من شاخصھائی برای 
این کار وجود دارد: پنج شش سال پیش در کنگره اول حزب کمونیست کارگری ایران، بحث «پایان یک دوره» را مطرح 
کردیم، گفتیم کھ در این شش سال، ھجوم این جمعیت بھ ما تمام شد. ھر خبری بود گذشت، ھجوم بردند، کشتند، بردند، 
بستند، زدند، منحل اعالم کردند، نامربوط اعالم کردند، نھ فقط بھ ما بلکھ بھ ھر کس کھ میگفت دولت باید طب مردم را 
مجانی کند، خندیدند، یک جوری ھم خندیدند کھ یارو فکر میکرد میخواھند یک روزی سر بھ نیستش بکنند، اجازه نداشتی 
کھ طرفدار جامعھ باشی. میبایست طرفدار فرد باشی و بازار. و بازار آزاد اگر یادتان باشد چنان کلمھ مقدسی بود کھ ھمھ 
چیز را بھ آن احالھ کردند. پزشکی، طب، آموزش و پرورش، روابط انسانی، تغذیھ، معاش. ھمھ چیز را بھ بازار آزاد 
وصل کردند. ھمھ اینھا سھ سال چھار سال طول کشید، کفگیرشان بھ تھ دیگ خورد، نھ «بوش»ی مانده بود، نھ تاچری 
مانده بود، نھ ریگانی مانده بود، نھ ریگانیسمی مانده بود و نھ تاچریسمی مانده بود. و سوسیال دمکراتھا، حاال بر مبنای 
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یک خط سومی، دوباره برگشتند، برای اینکھ بھ داد این دنیائی برسند کھ ظاھرا جنگ سرد را برده است. این وضع آش و 
الش را باید یک کاری بکنند. ولی شش سال حملھ کردند و شش سال بدگوئی کردند و شش سال دروغ گفتند سمبلش این بود 
کھ مجسمھ لنین را با طناب پائین کشیدند، مجسمھ را ما نساختھ بودیم و اعصابمان آنموقع خیلی خورد نشد، ولی مجسمھ 
لنین را بعنوان پائین کشیدن سمبل یک تعرض بھ ساحت سرمایھ کشیدند پائین، کھ کس دیگری جرات نکند دیگر این کار 
را بکند. و در خیابانھا چرخاندند و انداختند رودخانھ. و این مجسمھ را فیزیکی کشیدند بیرون ولی در ھر جا، اگر شما 
دانشگاھی بودید، اگر شما در کار سیاست بودید، اگر شما اتحادیھ بودید، میفھمیدید کھ آن مجسمھ را دارند بھ طرق دیگر 
ھم میشکند پائین. مارکس را از آکادمی بیرون کردند! معلوم شد مارکس تمام شده، بی ربط بوده است! نھ فقط مارکس، 
تاریخ را تمام شده اعالم کردند. گفتند جامعھ از این بھ بعد در این مرحلھ منجمد است. این ھمانی است کھ از این بھ بعد 
خواھد بود، جامعھ ھمین است، سرمایھ داری و بازار. بروید یک فکری بھ حال زندگی شخصی خودتان بکنید. تغییر دیگر 
نخواھد بود، آن روندی کھ بشر را از عصر حجر رسانده است بھ اینجا، با رسیدن بھ این مرحلھ تمام میشود، بھ آن گفتند 
پایان تاریخ. در علوم زدند، در جامعھ شناسی زدند، در دانشگاھھا زدند، در ادارات زدند، در رسانھ ھا زدند. شما یک 
ژورنالیست سوسیالیست نمیتوانید پیدا کنید کھ در آن پشت بگوید ببخشید مثل اینکھ روایت دیگری کھ شما از این فاکت 
دارید میگوئید ھست، من اجازه دارم بگویم؟ اوائل دھھ ھفتاد اگر شما نگاه میکردید، از ھر دو تا خبرنگار یکی میگفت 
من سوسیالیستم، از ھر سھ استاد دانشگاه دوتا عکس مارکس در اطاقشان آویزان بود. سال ۹۰ و ۹۱ اگر میفھمیدند شما 
سوسیالیست ھستید ممکن بود در اروپای غربی خانھ بھ شما کرایھ ندھند. برای اینکھ چنان تصویری از یک عده آدم، 
یک قطب شکست خورده منفور دادند و چائوشسکو را چسپاندند بھ مارکس و ھمھ را زدند. شش سال طول کشید. ما در 
کنگره اول حزب کمونیست کارگری بحثی کھ مطرح کردیم، پایان یک دوره، کھ در جلد ۸ ھست، این بود کھ این دوره 
تمام شد، محسوس بود کھ فشار تمام شده است، و برگردیم سر کار کمونیستی خودمان. آن شش سال خیلی سخت گذشت، 
بھ ھر کسی کھ در فعالیت کمونیستی درگیر بود و ھر کسی کھ سعی میکرد یک عده کمونیست را متحد نگاه دارد. خیلی 
سخت گذشت و خود کسانی کھ اینجا ھستند میتوانند فکر کنند چھ کسانی، چھ اسم ھائی، قربانی آن شش سال حملھ شدند. 
چند تا در صحنھ ماندند و چھ کسانی یواش یواش رفتند کنار و یا رفتند بھ جنبشھای رنگین کمانی دیگر پیوستند؟ از جنبش 
کمونیستی رفت بھ جنبش دفاع از مستاجرین پیوست برای مثال، برای اینکھ شرف داشتھ باشد، ھنوز حس کند مفید است. 
عده زیادی متواری شدند. شش سال گذشت آن فضا برگشت. من امروز بحثم این است کھ االن دوره ای است کھ دوباره 
میشود کھ حس کرد تعرض مارکسیستی، نھ دفاع از خود ما، تعرض مارکسیستی میتواند شروع بشود و اگر شما عالمتش 
را میخواھید، بھ نظر من شما باید بروید در بخش عقبدار جامعھ دنبالش بگردید، چون جلودارش میگفت کارگران پاریس 
اعتصاب کردند آن فاز تمام شد. دوباره فرانسھ شلوغ است، دوباره دعوای کارگر و کارفرما در فرانسھ شلوغ است، و در 
آلمان شلوغ است و میشود دید کھ سھ چھار سال آن ھم خفھ بود. ولی بروید عقبدارھایشان را ببینید، بھ نظر من شاخص 

اصلی این قضیھ وزوزی است کھ در آکادمی ھا علیھ این مکتب پست مدرنیستی شروع شده است.

علیھ مکتب منحط پسامدرنیستی، دوره عروج ایده آلھای بزرگ

در کنار این تعرض بھ اصطالح سیاسی، یک مکتبی ُگل کرد کھ بعضیھا میگویند، قدیمی است و بعضیھا میگویند ریشھ اش 
جدید است، ولی مکتبی ُگل کرد کھ منکر ھر امر جھانی، ھر امر جھانشمول، صحت ھر اصول، ھر مبانی برای پیشرفت 
جامعھ، منکر وجود روند رو بھ جلو در جامعھ و روند رو بھ عقب در جامعھ بود. پست مدرنیسم در ھمھ رشتھ ھا ھم ھست 
از جائی شروع میکند، میرود در علوم و جامعھ شناسی و حتی ممکن است فیزیک. و آنھم این است کھ ھیچ اصل مسجلی 
وجود ندارد، جھت رو بھ جلو معلوم نیست، ھر چیزی برای خودش معتبر است. شما یک نمونھ کاربست و خویشاوندی 
با پست مدرنیسم را در نسبیت فرھنگی میبینید. خوب این فرھنگ اینھاست، آن ھم فرھنگ آنھای دیگر است، اگر ھمدیگر 
را سر میبرند، خوب فرھنگشان این است! و ھیچ چیز بھتری وجود ندارد، ما نمیتوانیم بگوئیم چھ چیزی بھتر است، ما 
نمیتوانیم یک سری معیارھای جھانشمول داشتھ باشیم برای حقیقت، ما نمیتوانیم معتقد باشیم چھ بر ما گذشتھ است و یا حتی 
ادعا کنیم کھ میتوانیم بدانیم چھ بر ما خواھد گذشت، ما نمیتوانیم امرھای بزرگ داشتھ باشیم، و حتی موضوعات بزرگ 
برای بحث داشتھ باشیم. ھمھ چیز مشخص، کوچک و محلی است، و ھمین کوچک و مشخص و محلی است کھ درست و 
اصولی است، ھر امر بزرگ مشکوک است، ھر روند دروغین است، رو بھ عقب و رو بھ جلو، حتی مطمئن نیست کھ 
در انگلیس انقالب صنعتی شده باشد، دارد بھ این فکر میکند! میگوید مطمئن نیستم، آنچیزی کھ ما بھ آن میگفتیم انقالب 
بورژوائی انگلستان صورت گرفتھ باشد، آیا واقعا انقالب صنعتی صورت گرفتھ است؟ چون میگویند این دستھ بندی را 
خودت یک روزی با منتالیتھ مارکسیستی انجام داده ای، کھ بھ این گفتھ ای انقالب بورژوائی، بھ آن گفتھ ای انقالب صنعتی، 
اگر اینھا را کنار بگذاریم، آنھا یک سری اتفاقات بوده اند. میشود مبارزه ضد سلطنتی معنی اش کرد یا مبارزه علیھ خان ھا 
یا عصر  بورژوائی  انقالب  یا  انقالب صنعتی  آن میگویند  بھ  تعریفش کرد. چرا  پادشاه ھا  با  مبارزه حتی زمیندارھا  یا 
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روشنگری یا ھر چھ. آن روز برایم خیلی جالب بود. یک اسمھائی بودند کھ وقتی ما دانشجو بودیم، نشان دھنده تجدید 
نظر در مارکسیسم بودند. اعضای حزب کمونیست بریتانیا. یکی یکی آنھا را در سمینارھائی میدیدیم. نماینده ناراحتی 
از مارکسیسم و بخصوص دشمنی با لنین و دلگیری شدید از انگلس. میخواستند مارکس را از انگلس و لنین جدا کنند کھ 
یک آدم قابل بحث تری بشود، بعد نصف حرفھای خود مارکس را ھم قبول نداشتند و تجدید نظر آن موقع ھا روی خط 
گرامشی و روی خط اوروکمونیسم ولی بعدا روی ھر خطی اسم اینھا بود. من نگاه میکردم دیدم تصادفا چند تن از اینھا 
ھستند کھ شروع کرده اند بھ دفاع کردن از مارکسیسم در برابر پست مدرنیسم. اگر دانشگاه، آکادمی ای کھ خارج جامعھ 
است، شروع کرد بگوید دارید زیادی بھ مارکس حملھ میکنید، و بگوید کھ چرا از تاریخ نویسی مارکس، از تاریخ نویسی 
مارکسیستی باید دفاع کرد، از تبیین اجتماعی مارکسیستی باید دفاع کرد، من و شما باید بفھمیم کھ قبال یک خبرھائی 
شده، چون آکادمی کارش این است کھ آخر سر بیاید و کاری را کھ مردم کردند را برایشان توضیح بدھد. بگوید انقالب 
مشروطیت اینجوری بود، و انقالب فرانسھ ھم اینجوری بود و انقالب روسیھ ھم آن جوری بود. قبل از بلشویسم ھیچ چیز 
راجع بھ بلشویسم نمیداند ولی بعدش نسبت بھ آن استاد است. قبل از وقایع یوگوسالوی ھیچ تخمینی از این واقعیت ندارد 
ولی بعدش ھشتصد جلد کتاب ھست کھ بلھ بالکان اینطوری بود. اگر اتفاقی در آکادمی دارد میافتد بدانید قبال جلوتر اتفاقی 
افتاده است و این وقوع اتفاقات قبلی را در وجود یک پدیده ھائی میشود دید. در اعتراضات کارگری در اروپا کھ یواش 
یواش شروع شد و فشار آورد بر راست جامعھ غربی و مجبورش کرد روی سانتر و مرکز بیاید. برای اینکھ اگر یادتان 
باشد ده سال پیش کسی روی مرکز نبود. تاچر و تاچریسم، چنان بردی داشت کھ کسی فکر نمیکرد کھ دیگر توی این 
مملکت لیبر پارتی بتواند ھیچوقت بیاید سر کار. تازه شش سال بعدش آمد سر کار. میخواھم بگویم اگر آکادمی بورژوائی 
و بعد ھمان برو بچھ ھای حزب کمونیست بریتانیا کھ بیل برداشتھ بودند و آمده بودند کھ تیشھ بھ ریشھ مارکسیسم بزنند، بھ 
صرافت این افتاده اند کھ در مقابل پست مدرنیسم و انحطاط سیاسی و ارتجاعی کھ با آن ھست، از تئوری مارکسیسم، از 
جامعھ شناسی مارکسیستی، از روایت و نقد ادبی مارکسیستی، و از باصطالح تبیین مارکسیستی جامعھ حتی، دفاع بکنند، 
میتوان نشان داد کھ دعوا یک کمی آنطرفتر بر سر این مسالھ، شروع شده است و بھ نظر من ھم شروع شده است برای 
اینکھ االن فضای ده سال پیش نیست. شما این را کامال حس میکنید. اگر بحث ما در این کانتکست بخواھد جائی داشتھ 
باشد، باید ما ھم بپیوندیم بھ این قضیھ و یک بار دیگر شاید بتوانیم یک حرکت تئوریکی در چپ ایران و در جنبش طبقھ 

کارگر بوجود بیاوریم نظیر کاری کھ ۲۰ سال پیش کردیم.

تفاوتھای مھم در میان نسل جدید از کمونیستھا، مارکسیسم پس از دوران «پایان کمونیسم»

بیست سال پیش در دل یک انقالب، ما تفاوتھای تئوریکی مھمی در میان یک نسل از کمونیستھای ایران بوجود آوردیم. 
آن نسل خودش بھ وجود آورد، ما ھم فعالینش بودیم. االن دوباره بھ نظر من میآید کھ میتوانیم از نو کاری بکنیم، یک کار 
جدید بکنیم، یک تخمیر جدید صورت بگیرد، یک نسل جدیدی از مارکسیست بوجود بیاید از امروز بھ بعد کھ در انقالب 
آتی در ایران، الاقل، و در انقالب در منطقھ و بھ نظر من در انقالباتی کھ با توجھ بھ اوضاع بھ طور قطع خصلت بین 
المللی جھان امروز بھ خودشان میگیرند، یک نقش اساسی بازی کند، یک نوع مارکسیسمی کھ حتی پایان کمونیسم را 
پشت سر گذاشتھ است و میداند چھ میخواھد. و دیگر بحثھای اردوگاھی بھ کنار، تبیین از خودش و وظایفش برایش روشن 
است. اگر این انجمن و بحثھای ما بخواھد ھدفی داشتھ باشند، خوشبینانھ و بلندپروازانھ، این است کھ بھ این پروسھ خدمت 

بکند و سھیم باشد.

ما یک عده مخالف اردوگاھی را باقی گذاشتھ بودند کھ از دوران برژنف دفاع کنیم. ما ایستادیم، وقتی راه کارگر و اکثریت 
و فدائی فرار کردند، ما ایستادیم و از تجربھ شوروی در مقابل تاچریسمی کھ ھجوم برده بود، دفاع کردیم. خودشان نبودند، 
رفتند، دمکرات شدند. یکھو ھمھ بطور غریبی دمکرات شدند مثل حزب کمونیست ایتالیا کھ اسم خودش را گذاشتھ است 
دمکراتھای چپ و تونی بلر بھ کنگره فعلی شان پیام داده است. ھمھ اینطوری شدند. با خود آنھا ھم نمیشد از سوسیالیسم 
حرف زد. کاری کھ ما توانستیم در آن دوره بکنیم بھ نظر من این بود کھ در آن فضای یاس و در آن فضای ھجوم، یک 
سنگر سیاسی و یک سنگر سازمانی و یک سنگر مکتبی را نگھداریم، افراد و ماتریال انسانیش را دورش نگھداریم، 
روزنامھ ھایش را دایر نگھداریم، و ما بشدت زیادی در میان خودمان انعطاف ایجاد کردیم تا این کار را کردیم. یعنی اگر 
آن موقع ما یک خورده سفت تر از آن میگرفتیم، خود حزب کمونیست کارگری ھم بھ یک مینیمم تبدیل میشد. ما مقررات 
را لغو کردیم، آزادی عمل دادیم، پاپی کسی نشدیم، تفتیش عقاید نکردیم، گذاشتیم ھمھ باشند، ولی توی این صف باشند تا 
این موج بگذرد، وقتی این موج گذشت، واقعا سازماندھی حزب کمونیست کارگری تازه شروع میشود و فعالیت سیاسی 

شروع میشود.

آن فضا بی خاصیت میبود، گوش شنوا  میبود، در  این جلسھ را گذاشت، ولی بی خاصیت  میخواھم بگویم میشد شاید 
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آمدن  بار  بھ  منجر  نظر من  بھ  و  نمیبود  دنبال کردنش  بھ  اجتماعی  نمیبود، عالقھ  آن  در  احساس و شوری  نمیداشت، 
ھیچ طیف و نسل ویژه ای نمیشد. ھنوز تا ٥ سال بعد از آن پروسھ، چپ سر موضع، بھ قول آن موقع ھا، سرش را از 
سوراخش در آورد، تا ببیند حاال کھ راستھا رفتند، میشود با پرچم سرخ چند قدمی آمد خیابان؟ االن این فضا بوجود میآید، 
و میشود بھ نظر من موثرتر حرف زد. من نمیخواھم بگویم از فردا کھ ما شروع میکنیم وقتش اال بال االن است، نھ. بھ 
نظر من میتوانستیم ھمیشھ این را دائر داشتھ باشیم. ولی این نشریھ، (نشریھ را بھ جلسھ نشان میدھد) یک نشریھ ای اینجا 
ھست، این نشریھ «نقد» است، کھ البتھ مال خیلی قدیم است و یک دوستی بھ اسم شھرام واالمنش با دوستاش در آلمان 
منتشر میکنند. فکر کنم بستھ شد. من شنیدم کھ دیگر منتشر نمیشود. در این سالھا، بیست، سی شماره درآورده، شما دیده 
اید؟ بلھ خیلی کم ممکن است دیده باشید. اگر کار تئوریک میکردیم در آن دوره، در آن فضا میرفتیم و آن حلقھ را بدست 
میگرفتیم، شاید اینقدر بی اقبال نبودیم، ولی بھ نظر من ما ھم مورد باصطالح شانھ باال انداختن قرار میگرفتیم. نشریھ 
تئوریکی کھ میخواست سال ۹۳ در بیاید، سال ۹٤ در بیاید و تئوری مارکس را بحث کند، ھر چقدر من و شما با عالقھ 
برایش مینوشتیم، خواننده اش با عالقھ از پیشخوان برنمیداشت بخواند. ولی بھ نظر من این فضا االن عوض شده است. 
و آن دوره تعرض شروع شده است. بازار کھ شکست خورد بیرون آکادمی، بازار شکست خورد! سھ چھار سال پیش 
بازار شکست خورد، دیگر کسی حتی جرات نمیکند بگوید بازار آزاد جواب مسائل است، حتی جرات نمیکنند. اپیدمی 
   national healthسرماخوردگی در این کشور یک بحث اساسی را بھ میدان آورده و آنھم بحث طب و ناشنال ھلث
)طب عمومی) در این کشور است. االن بحث ھمھ جاست. دولت آروگانت (arrogant) و متکبر تونی بلر کھ گردن پیش 
کسی خم نمیکرده است، اپیدمی آنفلوآنزا زده و اللش کرده و بھ این نتیجھ رسیده اند کھ یک فکری باید بھ حال این کرد. 
دیگر کسی نمیگوید بدھمیش دست بازار آزاد. حتی محافظھ کارھا جرات نمیکنند بگویند این طب را خصوصی کنید و 
جرات نمیکنند بگویند بگذارید مردم، ھر کسی دوست دارد برود طب خصوصی. دیگر آن موقع طب چھ؟ زندان را داشتند 
خصوصی میکردند! کھ االن ھم باز در فکرش ھستند کھ زندان را بدھند بخش خصوصی، یعنی یک عده ای از ما از نظر 
کسب، پولمان را بیاندازیم عرصھ زندانی کردن بقیھ و از سر آنھا درآمد داشتھ باشیم! این جامعھ ای بود کھ داریم پایمان را 
از آن بیرون میگذاریم. بھ نظر من فضای «بازار» شکست، االن میبینیم بعد از شکستن برو برو بازار آزاد و لیبرالیسم 
جدید و فردگرائی کھ سھ چھار سال پیش بھ نظر من عمرش را کرد، االن دوباره صدای بخشی از جامعھ درآمده کھ نھ 
اینطوری نمیشود! جامعھ اوال باید جھت داشتھ باشد، درست و غلط وجود دارد در آن، آینده باید از گذشتھ بھتر باشد، و 
مارکس حرف دارد و سوسیالیسم حرف دارد برای این قضیھ. درست است کھ سوسیالیسم واقعا موجودی کھ امروز داریم 
ناتوان است در خود کشورھای اروپائی کھ تعیین کننده اند، ھیچ مھره کلیدی ای نیست، ولی فشار سوسیالیسم را میشود 
حس کرد روی خود بخشھائی از طبقھ بورژوا کھ این بحثھا جواب نیست. جنبش ضدکاپیتالیستی کھ از سیاتل تا لندن کار 
را بھ شورش کشاند، اینھا عوارض خودبخودی حرکات و تمایالتی است کھ در مردم جمع شده است. یک مثال دیگر من 
برایتان بزنم: وقتی پزشکان بدون مرز جایزه نوبل را بردند و رئیس آن، رئیس بخش انگلستانش فکر کنم، در قبول جایزه 
سخنرانی میکرد، یک سخنرانی غرا علیھ آمریکا و علیھ سازمان ملل کرد کھ این چھ وضعی است در جھان بوجود آورده 
اید؟ آنھائی کھ آنجا نشستند، ھمھ جزو اشراف جامعھ سوئد و احتماال سران کشورھای دیگر ھستند. کار اینقدر خراب است 
کھ وقتی این حرفھا را زد علیھ سازمان ملل و علیھ آمریکا، و علیھ ایده نظم نوین و دخالت نظامی و ھمھ این کارھائی 
کھ پزشک بدون مرز میکند کھ برود قربانیھایش را جمع و جور کند، آن آریستوکراسی جھان امروز ھم برایش دست 
زد! سھ سال قبل َھوش میکردند. ولی االن فضا اینطور است کھ حتی ژورنالیستی کھ سانسور را از رویش برمیدارند، 
راجع بھ یوگوسالوی دلش میخواھد یک چیز دیگری بھ شما بگوید. اگر سانسور را از روی ژورنالیست سال ھفتاد ھشتاد 
ھزار پوندی درآمدی انگلیس بردارند، دلش میخواھد راجع بھ عراق یک چیز دیگر بگوید، وقتی سی ان ان دستش را از 
روی دھن یک ژورنالیستش برمیدارد او دوست دارد چیزی دیگری بگوید، کار بھ جائی رسیده است کھ در مراسم جایزه 
نوبل اگر بھ آمریکا فحش بدھید، و بھ سازمان ملل ایراد بگیرید کھ این چھ فسق و فجوری است در جھان بھ اسم آزادی 
و برابری و اینھا میکنید، بھ اسم انسانیت، آن عده ای کھ آنجا نشستھ اند، از پادشاه سوئد تا آن کسی کھ در آکادمی نشستھ 
است پا میشود و دست میزند طوری کھ آن بیچاره شش دفعھ پا میشود و تعظیم میکند تا آنھا دست زدنشان را قطع کنند. 
فشار روی طبقات حاکمھ محسوس است، اینکھ کالم مارکسیستی پیدا نکرده است این یک واقعیت جدی است و فقط بخاطر 
سقوط شوروی و آن بساط ده سال پیش نیست. سی سال، چھل سال پیش شروع شده کھ کمونیسم پرچمدار اعتراض نباشد 
دیگر. ولی االن زمانھ طوری است کھ میشود رفت حرف زد. بحث نظم نوین جھانی کجا رفت راستی؟ بحث نظم نوین 
جھانی تمام شد، کسی ھم مدعی بھ راه اندازی نظم نوین جھانی نیست، فعال مواظب است کھ بیبیند ناتو باالخره چقدر 
میخواھد دخالت کند. ھیچ عنصری از نظم نوین جھانی، پیدا نیست. و اگر یادتان باشد شش سال پیش، ھزار و یک تئوری 
وجود داشت کھ این نظم بر مبنای جامعھ تک ابر قدرتی چھ جوری خواھد بود. االن بحث رفتھ دوباره آنجائی کھ یک 
طرفش مردم اند کھ یک چیزھائی میخواھند. نھ ابر قدرتھائی کھ بھ یک چیزھائی باید آرایش بدھند. ما در آن شش ھفت 
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سال، سیاسی ایستادیم، من فکر میکنم وظیفھ داریم سھم مان را تئوریکی، و بھ این جنبش تئوریکی، بھ جنبش انتقادی ای 
کھ میتواند در این دوره و زمانھ رشد کند، ادا بکنیم. من فکر میکنم ما بھ عنوان حزب کمونیست کارگری، ما کسانی کھ 
در حزب کمونیست کارگری بودیم از یک موقعیت ویژه ای برخوردار بودیم، برای اینکھ ما از صحنھ بیرون نرفتیم. و 
االن درست موقعی است کھ «دیدی گفتیم» مان را بگوئیم و ما ایستادیم را بھ رخ بکشیم و سعی کنیم نیروئی کھ در جامعھ 

از آن این خط است را جلب بکنیم و االن است کھ ما باید وارد بحث بشویم.

یک سؤال: آیا این پروسھ چقدر مارکسیست است؟ بھ نظرم این اتفاقی کھ دارد میافتد مارکسیستی نیست، این باصطالح 
توازن قوائی است کھ در جھان بھ نسبت ھفت ھشت سال پیش دارد بھ نفع چپ چرخش میکند. ھنوز نشان دھنده قدرت 
گیری مارکسیسم نیست، ولی بھ نظر من حضور چپ سوسیالیست و مارکس را در این پدیده میشود دید. من دیر نمی بینم 

شرایطی را کھ مارکس الاقل در آکادمیھا بھ دست گرفتھ بشود بھ خاطر اینکھ در جامعھ مورد اجرا قرار میگیرد.

***

بھ ھر حال اینھا چھارچوب بحثی کھ من میخواھم اینجا عرضھ کنم را توضیح میدھد. ھدف من بطور خیلی روشنی ارائھ 
مجدد کمونیسم است. ارائھ مجدد کمونیسم آن جوری کھ من فکر میکنم باید ارائھ بشود. و ارائھ کمونیسمی کھ من اسمش 
را گذاشتھ ام کمونیسم کارگری. من وظیفھ ام این است در این بحثھا کھ سعی کنم یک تصویری بھ جلسھ بدھم کھ الاقل 
شما بدانید اگر من میگویم کمونیسم کارگری، منظورم از کمونیسم کارگری یک دیدگاھی از مارکسیسم است، چھ چیزھا 
نیست و چھ چیزھا ھست. کھ بعد وقتی این پدیده را ترسیم کردیم، بتوانیم بحث متقابلی داشتھ باشیم. این یک ورژن دیگری 
از مارکسیسم است، در تحلیل نھائی کمونیسم کارگری مثل بقیھ ورژنھا و روایتھا و قرائتھائی کھ از مارکسیسم وجود 
دارد، یک ورژن دیگر است. ورژنی است کھ من فکر میکنم بھ نسبت خیلی از ورژنھای دیگر، چھارچوب فکریش را 
دقیق تعریف کرده است. اگر شما بخواھید ببینید مائوئیسم چیست، مائوئیسم را بھ کمک تاریخ چین توضیح میدھید. بھ 
کمک انقالب چین مائوئیسم را توضیح میدھید. اگر بخواھید فقط بگوئید اندیشھ مائو چیست؟، تقریبا بھ دوتا و نصفی جزوه 
میرسید، کھ االن من فکر میکنم دھقان چینی بھ آن میخندد، آن موقع کتاب سرخی بود کھ در کوھستان جینگان چھ جوری 
تفنگھای خودمان را چرب کنیم کھ زنگ نزنند، و چھ جوری تضاد اصلی داریم، فرعی داریم، طرف اصلی تضاد داریم، 
طرف فرعی تضاد داریم و طرف عمده تضاد داریم و تضاد عمده داریم و چھ جوری دھقانھای چینی باید این جدولھا از 
بر کنید چون من وقتی میخوام جبھھ عوض کنم و با یکی دیگر وارد جنگ بشوم کھ تا دیروز با آن متحد بودم، بنابراین 
«درباره تضاد» را بخوانید تا بدانید چرا من میخواھم از چھارشنبھ تضاد عمده را عوض کنم! این مائوئیسم را اگر بخواھیم 
بعنوان یک دیدگاه واردش بشویم، ادبیات زیادی ندارد. تروتسکیسم را اگر بخواھیم ببینیم بدون استالینسم، بدون پدیده 
استالین و انعکاس تروتسکی بھ استالین و واقعیت استالین کھ بعدا توسط تروتسکیستھا نقد شد، خود مکتب تروتسکیسم 
را من نمیدانم چھ ارکانی از آن و تفاوتھایش را میشود نشست و توضیح داد. تروتسکیسم بعنوان یک پدیده از انقالب 
روسیھ غیر قابل تفکیک است. خوب واضح است در دوره بعد از تروتسکی ھم از تحوالت چپ اروپا غیر قابل تفکیک 
است و خیلی متفکرھای بعدی ھستند کھ تروتسکیسم را در شاخھ ھای مختلفش توضیح داده اند. ولی باز توضیح میدھم کھ 
تروتسکیسم آن چیزی نیست کھ راجع بھ آن بیشتر مطلب ھست تا آن چیزی کھ تروتسکیستھا چھ جوری فکر میکردند، 
و یا رگھ ھای افکار شان را ھمھ میدانند. رابطھ شان با ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و غیره و یا مثال کارگر صنعتی و 
اروپا و خارج اروپا و غیره. یا فرض کنید شما بخواھید چپ ضد امپریالیستی کھ مبنای مبارزه شبھ کمونیستی در آمریکای 
التین بود، اگر شما بخواھید ادبیاتش را بگذارید و بگوئید اینھا راجع بھ جامعھ چھ میگویند، راجع بھ اقتصاد چھ میگویند، 
راجع بھ دولت چھ میگویند، راجع بھ تئوری حزب چھ میگویند، راجع بھ مذھب چھ میگویند، راجع بھ سیاست چھ میگویند، 
از ادبیاتشان بھ دشوار میتوانید یک سیستم کامل ساخت. شما معموال مبارزه سیاسی، یک جنبش سیاسی را میبینید و بعد 
یک بیوگرافرھا و مفسرھائی ھستند کھ میآیند و میگویند مثال این سازمان زاپاتیستھای مکزیک از کارھاشان برمیآید کھ 
عقایدشان اینھاست. خود آنھا مجموعھ عقایدشان را بھ طور منسجم جائی نگذاشتھ اند کھ شما بتوانید ببینید. خیلی مکاتب 
و ایسمھای کمونیستی کھ ھست: یورو کمونیسم، کمونیسم اروپائی، گرامشی را داریم ولی نوشتھ ھای کمی از او. ولی 
گرامشی خودش را با اروکمونیسم معادل نکرده است، حرفھای خودش را زده است، آن کسی کھ گفتھ است اوروکمونیسم 
معموال چند تا تز مثل تزھای بطور مثال پروسترویکا و گالسنوست گرباچف، یک جور خطی را مطرح میکند، مابقی 
آن یک رئالیتی و یک واقعیت سیاسی است. کمونیسم کارگری برخالف اینھا از بابت واقعیت سیاسی فوق العاده فقیر و 
ضعیف است، ھیچ پدیده ای در جھان ما نیست، مگر اینکھ بیائیم در چپ ایران و عراق و اپیُزدھایى (episode) را با 
کمونیسم کارگری توضیح بدھیم. غیر از آن فقط یک دیدگاه است. یک نقد است. برعکس است. بحث کمونیسم کارگری 
را میشود برداشت ارکان تئوریکی، فلسفی، متدولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، تئوریش راجع بھ دولت، نظرش راجع بھ 
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دوره ھای انقالبی، نظرش راجع بھ خود مارکس، جایگاه مارکس در فالن پدیده یا جایگاه فالن پدیده نزد مارکس را در 
آن مطالعھ کرد، ولی نمیشود گفت کھ کمونیسم کارگری ایدئولوژی ناظر بر این واقعیت مھم تاریخی برای مثال در فالن 
منطقھ بوده است، برخالف تروتسکیسم کھ میشود گفت، برخالف مائوئیسم کھ میشود گفت. کمونیسم کارگری ھنوز یک 
سیستم فکری است، یک روایت است از مارکسیسم، یک نقد معین است، یک ورژن و قرائت معینی از مارکسیسم است 

کھ سعی میکند خودش را بھ کرسی بنشاند.

این کمونیسم کارگری را ما، خیلی از ما، مبنای ھویت سیاسی خودمان قرار داده ایم، فکر میکنیم اینقدر متعین است کھ 
میتواند ما را توضیح بدھد. میتواند ھویت سیاسی و فرھنگی و فلسفی و متدولوژیک ما را توضیح بدھد. بھ خودمان 
میگوئیم کمونیسم کارگری بھ یکی دیگر میگوئیم پوپولیست بھ یکی دیگر میگوئیم مائوئیست. و پیش خودمان فکر میکنیم 
کمونیسم کارگری بھ اندازه کافی گویاست برای توضیح دادن این ھویت. برای توضیح دادن جھان بینی مان، نگرشمان بھ 
جامعھ معاصر، بھ روندھاش، بھ اولویتھای بشر امروز، بھ اصولی کھ باید رعایت بشوند، آرمانھائی کھ باید پیاده بشوند، 
فکر میکنیم کمونیسم کارگری اینھا را بھ ما میگوید. فکر میکنیم این ترم و این فرمولبندی نقد ما را بھ جامعھ بیرون در 
مجموع بستھ بندی کند و بیان کند. فکر میکنیم میشود بر مبناش حزب تشکیل داد و تشکیل دادیم. این میتواند مبنای ساختن 
یک سری احزاب سیاسی باشد. میتواند استراتژی را برای پیروزی حتی برای ما تعریف کند، و در این اواخر روش 
سیاسی یک حزب سیاسی را حتی برای ما تعریف کند. بھ این اعتبار برای خیلیھا، برای ھزاران نفر، چند ھزار نفر الاقل 
در کل منطقھ، ایران و عراق، حاال فعال ساکنین توی اروپا، برای چند ھزار نفری کمونیسم کارگری یک دیدگاه و مکتب 
و نگرش کامال متعین و قابل ترسیمی است. یک لغت نیست، یک چیز قابل ترسیم است کھ دارد زندگی روزمره شان را 
شکل میدھد. فعالیت شان را، نظراتشان را و نحوه ای کھ دارند طرحش میکنند. با کی در میافتند، جلو چھ میایستند، جلو 
چھ عقب مینشینند، شب و روزشان را در این جامعھ چھ جوری دارند صرف میکنند، یک مقدار زیادی این دیدگاه توضیح 

میدھد. و این بھ نظر من یک چیزی را بھ ما میگوید، کھ این یک تاندانس و یک ترند و یک دیدگاه مھمی است.

ببینید من پیش خودم فکر میکردم، قبل از پیروزی انقالب چین اندیشھ مائو چھ بود؟ اگر قبل از سال ٤۹، حاال قبل از 
سال ۲۸ (باالخره مائو ھم بیست سی سال زحمتش را کشید)، مائو سال ۱۹۲۸و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ چھ ھست؟ داشتھ تازه 

از کمینترن از پیش استالین برمیگشتھ است، مائو آنوقت چھ میگوید؟

قبل از پیروزی انقالب بلشویکی اگر بطور مثال در سال ۱۹۱٤ زندگی میکنید، و میگویند بلشویسم را بگو، بھ آن چھ 
میگوئی کھ یک مکتب عظیم است کھ جھان را برداشتھ است؟ اینطور نیست! بلشویسم آن موقع یک رگھ ای است توی 
استبداد سیاسی سر  با  منشویکھا  توی سازشکاری سیاسی  است،  کارگری  است،  رادیکال  دمکراتھای روس،  سوسیال 
سازش ندارد، با بین الملل دو سر اولوسوونیسم و تدریجی گرائی و تکامل گرائی تازه دارد یک مرزبندیھائی میکند. ولی 
مھمتر از ھمھ چھ ھست؟ توی جنگ جھانی اول میرود علیھ جنگ میایستد و بھ جای اینکھ از بورژوازی خودی دفاع 
کند، میگوید اسلحھ ھایتان را برگردانید طرف بورژوازی خودتان. این بلشویسم آن موقع است. چند ھزار نفر آن موقع بھ 
معنی فکری فلسفی اش بلشویکند، من نمیدانم! میشود رفت تحقیق کرد. یک عده مھاجرند از روسیھ و یک عده کارگراند 
در روسیھ. عمدتا در دو سھ شھر اصلی مرکز تجمع اند، و ادبیاتی اگر ھست من و شما از آنھا خبر نداریم. ببینید االن 
ھمھ آثار لنین چاپ شده اند، ما میتوانیم اینھا را بگذاریم جلومان، قبل از ۱۹۱۷، قبل از ۱۹۰۸، قبل از ۱۹۰٥، و ببینید 
کتابھای اصلی لنین چھ ھست؟ وقتی نگاه میکنید کتابھای اصلی لنین راجع بھ انقالب روسیھ است. دو تاکتیک در سوسیال 
دموکراسی روس، چھ باید کرد؟، امپریالیسم، کھ اساسا برمیگردد بھ جنگ و رابطھ جنگ امپریالیستی و رقابتھایشان. 
و بعد میرسیم بھ مقطع ۱۹۱۷ کھ لنین شروع میکند نوشتن در باره دولت و ھزار و یک چیز دیگر کھ امروز مبنای 
بحثھایمان ھست در تقابل با بین الملل دوم. لنینیسم توسط انقالب روسیھ تبدیل میشود بھ ترندی کھ در زندگی مردم نقش 
بازی میکند. نھ قبلش! از پیش معلوم نبود کھ بلشویکھا یک ترند اساسی در بین چپ جھانی خواھند شد. از پیش معلوم 
نبود. اگر میخواستی آن موقع اندازه بگیری ممکن بود بھ یک ابعادی برسی کھ من گفتم. ما ھم دو سھ تا حزب سیاسی 
ھستیم توی دو سھ تا کشور شصت میلیونی فعالیت میکنیم، روزنامھ ھای زیادی ھست، وقتی نگاه میکنید روزنامھ ھای 
بلشویکھا خیلی از ما کمتر است و نفوذشان روی افکار عمومی کشورشان خیلی کمتر است. ھمین امروز این ترند دو 
سھ تا رادیو دارد در منطقھ پخش میکند، یکیش کھ بخصوص چھار ماه است شروع شده است، از اندیمشک تا چالوس بھ 
آن زنگ میزنند کھ بگویند مردم با حرفھاش موافقند. از زاھدان تا تبریز. بھ دنبال کتابھاش میگردند، یک حزب مشابھش 
در عراق تاسیس شده است، کھ بخاطر تشکیل شدنش کلی آدم دور خودش جمع کرده است، کشتھ میدھد، جنگ میکند، 
تبلیغات میکند. یک حزب در رابطھ با ایران تشکیل شده است کھ من فکر میکنم بدون اینکھ غلو کرده باشم، بزرگترین 
سازمان چپ اپوزیسیون ایران است، فعالترینش است. بزرگترینش شاید در تحلیل نھائی اکثریت باشد، ولی قوی ترین 
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سازمان چپ است، و بزرگترین سازمان چپ رادیکال است و پرچم مارکسیسم در آن مملکت در دستش است. یک چنین 
پدیده ای قبل از گرفتن ھر نوع قدرت است، قبل از اینکھ حتی ما یک کوچھ را گرفتھ باشیم، قبل از اینکھ حتی ما یک ده را 
در دست خودمان نگھ داشتھ باشیم، قبل از اینکھ ما حکومت یک استان را اعالم کرده باشیم. این ترند این وضع را دارد. 
در نتیجھ من فکر میکنم کھ بطور واقعی کمونیسم کارگری در کنار تروتسکیسم و مائوئیسم و اورو کمونیسم و گرامشی، 
و فرض کنید چپ نو حتی (کھ در آن کالس نیست، بھ طور قطع نیست، بھ خاطر اینکھ با ھیچ اتفاق سیاسی واقعی کھ 
زندگی جامعھ مھمی را تحت تاثیر قرار بدھد، این مکتب ھنوز جوش نخورده است). یک مکتب در شرایط پیشا انقالبی، 
پیشا قدرت است. میتواند بشود بھ آن طریق، میشود نشود و فوت کند. یعنی این مکتب، این دیدگاه میتواند بماند زیر خاک 
تا وقتی یک روزی یک کسی یک جائی، آنرا در بیاورد و روی این پرچم یک کاری صورت بدھد کھ یاد مردم بماند و 
مردم بگویند آھا، پس حاال کمونیسم کارگری یک ترند سیاسی است، یک ترند چپ معروف است، میشود راجع بھ آن 
حرف زد و در دانشگاه حتی پی اچ دی در باره اش نوشت. اینھا چھ فکر میکردند؟ چرا اینھا را میگفتند؟ مواضعشان چھ 
فرقی با بقیھ داشت؟ االن ھنوز دیدگاه ماست. دیدگاه یک جنبش معینی در خاورمیانھ است، بعضا توانستھ یک ھوادارھائی 
در آمریکا و اروپای غربی پیدا کند، بعضا توانستھ است بحثش را رسوخ بدھد، نقدش را رسوخ بدھد بھ جاھای دیگر، 
ولی اساسا صحبت چند ھزار نفر کمونیست چند تا کشور است کھ بھ این سمپاتی دارند، و بعد با نتایج سیاسیش بھ صورت 

فعالیت این احزاب روبرو اند.

من فکر میکنم این مھم است، یعنی این چیزھا را من در تحقیر کمونیسم کارگری نمی گفتم، برعکس داشتم در اھمیتش 
یا سھ  ایران و عراق و کردستانھای دو کشور  انقالبی در  میگفتم. بھ نظر من کمونیسم کارگری قبل از پیروزی ھیچ 
کشور، پدیده مھمتری از مائوئیسم قبل از پیروزی انقالب چین است. برای اینکھ آن ھیچ تصویری روی ھیچ چیز نداشت، 
بیشتر میشود گفت کھ حزب کمونیست چین بود کھ بھ کمک کمینترن داشت سعی میکرد ژاپن را بیرون بکند. مائوئیسم 
ما، کمونیسم کارگری یک  ما برعکس است. در سیستم  پروسھ شکل گرفت. در سیستم  آن  از دل  مائوئیسم  بھ عنوان 
سیستم مدون است، نگرش معینی است از مارکسیسم. مائوئیسم اگر یک روایت معین است از مارکسیسم، بخاطر این 
است کھ محققین بعدا رفتند دیدند کھ یک روایت معین بوده است از مارکسیسم. کارھاشان را دیده اند. سیاستھایشان را 
نگاه کرده اند، تزھاشان را بررسی کرده اند. فھمیده اند آھا اگر اینھا را بگذارید زیر یک چتر، یک مکتبی میشود برای 
خودش کھ بھ مارکسیسم اینجوری نگاه میکند. این بحث، بحث یک مکتب است کھ ھمین االن میگوید من یک مکتبی 
ھستم کھ بھ مارکسیسم اینطور نگاه میکنم. در نتیجھ ابعاد مختلف این بحث را میشود شکافت و بھ نظر من بھ این اعتبار 
کمونیسم کارگری مھم است. نھ بھ خاطر اینکھ االن اصال در سطح پدیده ھائی مثل مائوئیسم، تروتسکیسم، بلشویسم، اورو 
کمونیسم، چپ نو ھست. ابدا در سطح اینھا نیست. ھمچنین ادعائی ما ھیچوقت نکردیم. ولی بھ نظر من ِجرم انفجاری 
کھ در آن ھست، بسیار عظیم تر از اینھاست، برای اینکھ اینھا عمرشان را کردند تمام شد و دیدیم چی از آنھا در میآید، 
ولی این یکی منتظر فرصت است در منطقھ، و اگر فردا بھ مدت ھشت ماه، یک سال تا ده سال در یک گوشھ ای از آن 
مملکت، کمونیسم کارگری برای مثال، ایدئولوژی و سیاست حاکم بر یک حزب سیاسی باشد کھ قدرت را میگیرد، و بعد 
برنامھ اش را راسا پیاده میکند، فرض کنید از فرداش اعالم میکند زن و مرد اینجا برابرند، در این تکھ، از اینجائی کھ 
پاسگاه ما ھست بھ آنطرف، زن و مرد برابرند، بچھ حقوق انسانی دارد، مذھب باید برود در سوراخ: حیوانات را نزن، 
مودب حرف بزن، ، بچھ ھا را اذیت نکن تا بگذاریم حرفت را بزنی، و اینجا مالکیت خصوصی لغو است، و ھمھ فرمانی 
کھ توی این کتاب نوشتھ اجرا میکند، اگر چھ شده تا شش ماه این کار را بکند، آنوقت کمونیسم کارگری بھ عنوان یک 
ترند سیاسی معتبر میاید روی نقشھ، آنوقت یک نفر توی بلیوی، یک نفر در ایتالیا، یک نفر توی آفریقا میرود مطالعھ اش 
میکند، االن ھم ترجمھ میشود بھ خیلی زبانھا، آنوقت خیلی بیشتر ترجمھ میشود. آنوقت میگویند یک ترندی ھم در ضمن 
پیش آمد در ایران و عراق و منطقھ ھمچنین جنبشی پیش آمد و تحت این پرچم. ممکن است معادلھای آلمانیش را ھم پیدا 
کنند، امیدواریم این طوری بشود. فرق ما بھ نظر من این است کھ آینده بقیھ در گذشتھ ماست در صورتی کھ آینده خود 
ما تازه دارد شکل میگیرد. و بنابراین مھم است کھ چند ھزار نفر، تاکید میکنم چند ھزار نفر، در اوج آنتی کمونیسم بین 
المللی، در اوج پایان کمونیسمی کھ جھان اعالم کرده است، در اوج حکومتھای ھار در منطقھ، چند ھزار نفر بھ مدت 
چند ده سال (الاقل ده پانزده سال شده است کھ داریم روی این خط جلو میرویم)، میایستند و متحد میمانند و انرژی شان 
و زندگی شان را صرف این میکنند، بھ نظر من نشان دھنده یک پتانسیل عظیم سیاسی این خط است. و این بھ ما اجازه 

میدھد کھ راجع بھ آن حرف بزنیم.

من دارم راجع بھ کمونیسم کارگری نھ بھ عنوان یک سلسلھ عقاید دلبخواھی کھ کسی در خانھ رفیقش برای دیگری تعریف 
کرده است، بلکھ بھ عنوان آن ایدئولوژی و سیستم فکری ای کھ دو تا حزب سیاسی را با این مقیاس ھا در یکی از پیچیده 
ترین شرایط تاریخ سوسیالیسم حول خودش متحد نگاه داشت، در صحنھ نگاه داشت، مشغول تبلیغ و ترویج نگاه داشت، 
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مشغول پاسخگوئی بھ دروغ نگاه داشت، مشغول پاسخگوئی بھ خرافھ نگاه داشت، مشغول پناه دادن بھ انسانھای فراری 
نگاه داشت، مشغول دفاع از حقوق زن نگاه داشت، دارم حرف میزنم. این مادی است، این اتفاقات افتاده اند. این اتحادھا 
وجود داشتھ است، شده اند، این اتحادھا جلوی یک کاسھ شدن حکومت ناسیونالیستی را اینجا سد کرده است. این اتفاقھا 
باعث نرفتن یک اپوزیسیون پشت سر حاج آقا خاتمی شده است، این اتفاقات افتاده اند، این اتفاقات باعث شده کھ چپ 
ایران مارکسیست تر بشود از چپ پاکستان، از چپ ترکیھ، و از چپ ایتالیا و از چپ آلمان. مھم است! شصت میلیون نفر 
فقط در آن مملکت زندگی میکنند، کشور نفت خیز است در خلیج فارس. اگر شش ماه روی این دیدگاه تاریخ آن مملکت 
تحت تاثیر آن احزاب قرار بگیرد، آن وقت این دیدگاه میرود کنار تروتسکیسم، مائوئیسم، چپ نو، اوروکمونیسم و مجبور 

است مثل آنھا مطالعھ بشود.

بھ ھر حال این اھمیت این دیدگاه است، منتھی این فورا من را میرساند بھ یک نکتھ دیگری کھ پیچیدگی بحث امروز را 
برای من الاقل، یک درجھ ھم برای شما، نشان میدھد. و آن موقعیت من است توی این بحث. ببینید مشکلی کھ ھست این 
است. این نوشتھ ھائی کھ از آن صحبت کردم، و این ادبیاتی کھ از آن صحبت کردم نود و نھ و نھ دھم درصدش را یک 
آدم معینی نوشتھ است. و این پرچم را بیشتر او مطرح کرده و برده جلو و توضیح داده است، نامھ نوشتھ بھ خاطرش، 
بحث کرده است بھ خاطرش، رای داده بھ خاطرش، و نوشتھ و توضیح داده بھ خاطرش. اگر فرض کنید اینطور نبود، 
اگر من سخنران این جلسھ نبودم و شخص ثالثی میآمد اینجا حرف بزند کار خیلی ساده ای بود. میآمد میگفت کھ ببینید 
کمونیسم کارگری بھ آن مجموعھ از اصول، احکام و تحلیھائی میگوئیم کھ اساسا در طول سالھای ۸٦ تا ۹٦ توسط آدمی 
بھ اسم منصور حکمت در این نوشتھ ھا بیان شده اند، چیزھای دیگری ھم بوده است ولی اساسا اگر میخواھیم بدانیم چھ 
ھست مجموعھ پیکره اصلی این ادبیان آن است و میخواھم راجع بھ آن حرف بزنم. یک آدم شخص ثالث میتوانست راحت 
برود سر آن مطلب. میتوانست برود ضعفش را بگوید، ولی درعین حال میتوانست برود قدرتش را بگوید بھتر از من. 
میتوانست بھ صورت ابژکتیو بگوید و بھ حساب تکبرش نمی نوشتند. بھ حساب این نمیگذاشتند کھ دارد از کتابھای خودش 
تعریف میکند. یک آدم شخص ثالث میتوانست آن دیدگاه را در عینیتش بحث کند. کھ این شخص اینھا را گفتھ است، و آن 
آدم میتوانست برود ریشھ ھایش را پبدا کند. برای من سخت است و حمل بر خیلی چیزھای دیگر میشود غیر از جستجوی 
حقیقت. اگر بیایم بگویم رفقا! ریشھ ھای بحث کمونیسم کارگری بھ طور واقعی، برمیگردد بھ دو سھ نفری کھ بھ جای 
اینکھ در میان چپ ایران بزرگ بشوند، با چپ انگلستان بزرگ شده اند. این در این پدیده مھم است. اگر میخواھیم این 
پدیده را بشناسیم این مھم است در آن کھ بدانیم کسانی کھ منشا خط مشی ای کھ داریم اینجا بحث میکنیم شدند، آنطور کھ 
من در جواب راه آزادی گفتھ ام، علتش این است کھ ریشھ ھای چپ ما نھ از گذار از امام حسین بھ چھ گوارا، و نھ از 
دکتر مصدق بھ لنین است. ریشھ ھایش در غرب است، ریشھ ھای بحث ما در آلمان است، ریشھ ھای بحث ما در انگلیس 
است. اگر شخص ثالث این حرف را میزد میتوانست بیشتر سنگ تمام بگذارد در این بحث و بگوید آره منصور حکمت یا 
حمیدتقوائی کھ منشا پدیده ای بھ اسم سھند و اتحاد مبارزان کمونیست بوده اند، علت اینکھ این دیدگاه بھ این صورت شکل 
گرفت، این است کھ بھ طور عینی در آن لحظھ اینھا کمونیسم شان را از مشی چریکی ایران نگرفتند، اینھا از مائوئیسم 
برنخاستند، اینھا در رابطھ با چپ انگلستان رشد کردند، و پارامترھای دیگری در کمونیسم برایشان مطرح بود. در آن 
مقطع رنگ شرقی و جھان سومی نداشت یا رنگ ضدامپریالیستی نداشت. کمونیسم شان بیشتر ضد کاپیتالیستی بود. من 
میتوانم و شما را با خودم میبرم بھ ادبیات اتحاد مبارزان کمونیست، برای اینکھ رگھ ھای فکری کمونیسم کارگری را 
آنطوری کھ در بیست سی سال گذشتھ در ایران شکل گرفتھ است را بھ شما نشان بدھم و پایھ ھای اجتماعی آن را ھم بھ 
شما نشان بدھم، در نتیجھ این تاریخ را برایتان بگویم. اگر کسی شخص ثالث بود بھ نظر من با راحتی بیشتری این کار 
را میکرد. و من از شما میخواھم کھ من را ببخشید اگر در طول این بحث مجبورم مدام بھ نوشتھ ھای خودم برگردم، یا بھ 
سازمانی کھ خودم عضوش بودم، و یا معدود آدمھائی کھ من با آنھا کار کردم و اینجا اسمشان ھست. کتابھای زیادی ھست 
کھ شما باید بخوانید، نوشتھ ھای زیادی ھست کھ من فکر میکنم برای کسانی کھ در این بحث شرکت میکند باید بخوانند 
برای اینکھ بتوانند نظر داشتھ باشند. بخش زیادیش را من نوشتھ ام و الجرم یک مقدار زیادی بحث کردن راجع بھ کمونیسم 
کارگری، برای من، بحث کردن راجع بھ اینکھ در ھر لحظھ چھ گذشتھ است کھ این را گفتیم، چرا از اینجا بھ آنجا رفتیم، 
نھ اینکھ این ایده چرا بھ صورت آبستره مطرح شد، من میتوانم بھ شما بھ عنوان شاھد عینی پروسھ شکل گیری بحث 
کمونیسم کارگری، بگویم این پدیده اینطور شد کھ بیان شد، زیر این فشارھا اینطور بیان شد، این ھدف را دنبال میکرد، 
ولی ماحصل عینی تئوریکیش برای ما این است. این کار را مجبورم بکنم و حمل بر باصطالح خود محور بینی من در 
این بحث نکنید. فکر میکنم یک ناظر ابژکتیو میتوانست بیاید در باره من و جایگاه ابژکتیو من را در این بحث بگوید و بھ 
نظر من حق دارد بگوید، یا اگر فرض کنید کورش یا فریبرز میخواست اینجا سخنرانی میکرد ھمینجوری میبایست بحث 
میکرد. ولی من ھم مجبورم این کار را بکنم. منتھی این ضررش است برای من کھ من نمیتوانم ھمانطور کھ از مارکس، 
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از کاپیتال مارکس دفاع بکنم و بگویم این خطش ھست ببین چقدر قشنگ نوشتھ، این بحثش برمیگردد بھ آن بحثش و این 
برمیگردد بھ آن جای ایدئولوژی آلمانی، بھ ھمان سھولت بھ خودم اجازه نمیدھم بیایم بگویم ببین نادر چقدر اینجا را قشنگ 
نوشتھ است، این بحثش برمیگردد بھ فالن جلسھ و فالن نامھ و بھ جلسھ اتحاد مبارزان کمونیست و بھ جلسھ اش برای مثال 
در ھاید پارک کھ با فالنی بحث میکرد. این آزادی عمل را ندارم و حیف است، من فکر میکنم اینھا مربوط است بھ تاریخ 
این قضیھ، در یک فرصت دیگری شاید بتوانیم اینکار را بکنیم، شاید بشود در آن تاریخ شفاھی کھ قرار است بعدا بنشینیم 

راجع بھ تجربھ سیاسی ھمھ مان با ھم بحث کنیم و ضبط کنیم، آنجا بحث کنیم.

منتھی یک حسنی دارد، ُحسن اش این است کھ، گرچھ شخص ثالث میتواند عمیق تر بگوید، کھ اجازه بدھید یک مثال 
بزنم. اگر شما وودی آلن یا فلینی یا ھیچکاک را بنشانید و بگوئید راجع بھ سینما حرف بزن، بگوئید راجع بھ فیلمھای 
خودت حرف بزن، یک درجھ میتواند از یک نظرھائی محدودتر، چون نمیتواند بگوید ببینید چھ فیلم برداری ای! بھ بھ 
اینجا واقعا چقدر قشنگ فیلم برداری شده!، مجبور است بگوید من توی این فیلم اینطوری حس میکردم کھ اینطوری 
گرفتم و یا محظوراتمان این بود. ولی ھنوز ھیچکاک و وودی آلن و فلینی راجع بھ این فیلمھا کھ حرف میزنند خودش 
اینجاست و فیلمھا آنجاست و تمام. این فیلمھا و اینھم خودش. ولی گفتم در کمونیسم کارگری ما شروع پروسھ ایم، و در 
نتیجھ داریم مینویسیم، انگار دستھ جمعی بشینیم یک فیلم دیگر راجع بھ فیلمھای تاکنونی مان داریم میسازیم، االن وضع 
ما از نظر عینی این است. در نتیجھ میتوانیم بحث را ببریم آنجا کھ باید برود. دیگر مجبور نیستیم، فیلمھای یک نفر نیست 
کھ رفتھ و یا فوت کرده و ما نمیتوانیم نھ در آن دست ببیرم، نھ صحنھ ای بھ آن اضافھ کنیم نھ دوبلھ اش را عوض کنیم. ما 
نشستھ ایم در این جلسھ، این شروع فاز جدیدی در بحث کمونیسم کارگری است، کسی از بیرون سرقفلی نداده کھ اینھا 
را بشنود، اگر داده در ھمین جلسھ نشستھ است، در نتیجھ میتوانیم بیائیم و با ھم جلوترش ببریم. میتوانیم نقدمان را تدقیق 
کنیم، میتوانیم بگوئیم این فرمول ایراد دارد، میتواند بحثھای جدید کمونیسم کارگری کھ در این سلسلھ بحثھا بیرون میآیند 
از قبلی ھا بھتر باشند، روشنگرتر باشند و متعلق بھ یک حرکت جدیدی باشند، الزم نیست در آن کتابھا بماند. این آزادی 

عمل را بھ ما میدھد.

منتھی بحث کمونیسم کارگری نھایتا تحویل میشود و تبدیل میشود بھ اینکھ من بیایم ورژن خودم را از مارکس برای شما 
تعریف کنم. آخر این پروسھ وقتی برمیگردی و بھ آن نگاه میکنی، این است. کھ ھیچکاک را بگذارید راجع بھ فیلمھایش 
و فیلم سازیش برای شما صحبت کند. بھ ھر حال بحث کمونیسم کارگری در نھایت ھدفش این است کھ یک عده کمونیست 
را در موقعیت آگاھتری بھ نسبت کارھائی کھ وظیفھ خودشان میدانند، قرار بدھد، یعنی فکر کنیم اگر آخر این سمینارھا 
ما بھ اینجا رسیده باشیم کھ یک عده ای از ما خیلی مسلط باشند بھ اینکھ نقطھ قدرت حرکت ما اینجاست، نقطھ ضعفش 
اینجاست، آینده اش بھ این سمت است، و من میتوانم بروم در یک تریبونی این بحث را بین صد نفر دیگر ببرم و آن نیرو 
را بر مبنایش درست کنم. ھدف نھائی این حرکت ھمانطوری کھ نقطھ نظر مارکسیستی است نمیتواند تغییر دنیا نباشد. 
نمیتواند بحثی راجع بھ کمونیسم کارگری نھایتا مربوط بھ اتحاد و وحدت کمونیستھا و تغییر جھان از آب در نیاید، حتی 
اگر من و شما بخواھیم ترمز بگذاریم خود این بحث خاصیتش این است. نتیجھ اگر ندھد، من در این جور جلسات بوده 
ام، اگر خیلی طول بکشد یک عده میروند و یک حزب جدید در آن میسازند. میخواھم بگویم خاصیت بحث کمونیستی این 
است کھ وقتی شما خوب بھ آن گوش کردید یا تحریک میشوید بروید کاری کھ فکر میکنید درست است باالخره بروید 
بکنید، و اگر این کار را بکنید واقعا آنوقت ما ایده آل بوده ایم، اگر این بحث اینجا بتواند باعث شود کھ خیلی بیش از این 
کادر، متفکر و رھبر سنتز بشود و ساختھ بشود برای دور جدیدی از فعالیت کمونیستی کارگری کھ جلو ماست. این بھ 
صورت سینوسی طی شده است، بھ نظر من برای دوره ای طوالنی آدم جدیدی در این قلمرو پا بھ میدان نگذاشتھ است، 
در جنبش ما در جنبش چپ. ھمھ کسانی کھ امروز صاحب نظرھای چپ ایران اند، محصول انقالب ٥۷ اند یا بھ یک 
درجھ ای استخوانشان را آنجا خورد کرده اند، شھامت ابراز نظر در مورد احکام بزرگ امروز را آنجا پیدا کرده اند. در 
فاصلھ انقالب ٥۷ تا االن، یعنی از آن چپی کھ آنجا بوجود آمد تا چپی کھ بھ سوی انقالب جدیدی بخصوص در منطقھ 
میرود، ایدئولوگھای جدیدی متاسفانھ آدم حس نمیکند کھ شکل گرفتھ باشند. چھره ھائی کھ بگوئید آینده جنبش کمونیستی، 
جنبش چپ دست اینھا میافتد و االن از ناصیھ شان پیداست. ھدف این سمینار بخشا این است کھ ما را متوجھ این بکند و 
چھ بسا کمک کند کھ کسانی پا در این راه بی اجر بگذارند. بھ ھر حال من میرسم بھ آخر آن چھل دقیقھ ای کھ قرار بود 

دفعھ اول صحبت کنم.

بعد از این نکتھ میروم طرحی راجع بھ کل سمینارھا میدھم کھ در ھر بحث چھ خواھیم گفت و بعد وارد بحث امروز 
میشوم. اگر کسی میخواھد سؤالی و یا نکاتی را مطرح کند االن میتوانیم یک ده دقیقھ یک ربع این کار را بکنیم.
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سؤاالت

سؤال: سؤالی کھ من داشتم در رابطھ با بخش اول صحبتھای شما بود، (بقیھ نا مفھوم...)

جواب: بھ نظر من این احزاب باید دو جنبھ اش را دید، احزاب طرفدار شوروی یک مزیتی کھ بر جریانات تروتسکسیت، 
البتھ نھ ھمھ تروتسکیستھا بیشتر تروتسکیستھا، و بخصوص بر مائوئیستھا توی اروپا داشتند این بود کھ اینھا پایھ شان 
در بین بخشھائی از طبقھ کارگر بود. یعنی ھمیشھ احزاب سی پی(CP) ، کمونیست پارتی ھای قدیم اروپای غربی یک 
پایشان در جنبش کارگری بود و طبعا بخش زیادی از کارگرھای رادیکال و کمونیست این کشورھا بھ حزب کمونیست 
فرانسھ، بھ حزب کمونیست حتی بریتانیا، بھ حزب کمونیست ایتالیا تا وقتی کھ بود، سمپاتیک نگاه میکنند. بھ نظر من آن 
خط مشی و آن دیدگاه و آن تعلق اردوگاھی کھ این احزاب را شکل میداد ھیچ نقشی ندارد در آینده کمونیسم، ولی بھ نظر 
من ماتریالی کھ بخش زیادی از این احزاب را میساخت، بخصوص در سطح صفوف طبقھ کارگر ھمان ماتریالی است 

کھ باید این آینده روی آن ساختھ بشود. بھ اینھم گفتم میرسم.

سؤال: (کمی نامفھوم) در یک دوره ھائی کمونیسم کارگری بر جنبش کارگری کشورھای معینی تاکید دارد، یک زمانی 
مارکس و انگلس بر طبقھ کارگر آلمان توجھ دارند در حالی کھ بطور مثال انگلستان پیشرفتھ تر است، سؤال این است کھ 

چرا فکر میکنید خیلی روشن تر در مورد ایران این مسالھ صدق میکند؟

جواب: من فکر میکنم نقش انقالب ٥۷ و آن سرعتی کھ بھ روند آگاھگری، خودآگاھگری و ھمینطور جستجوگری سیاسی 
جامعھ داد تعیین کننده است و ھمینطور بھ سؤال داشتنھا و جواب پیدا کردنھائی کھ در جامعھ بود، بھ نظر من در فاصلھ 
سال ٥٦، ٥۷ تا ٦۰ و ٦۱ بھ اندازه تمام بیست سال قبلش و بیست سال بعدش روی ھم فعالیت فکری و سیاسی صمیمانھ 
و عمیق در جامعھ برای پیدا کردن پاسخ صورت گرفت. حاال من باید فکر کنم چرا مارکس آلمانی است و مثال انگلیسی 
نیست، ولی در رابطھ با خود ما و اینکھ چرا خط ما توانست این دو سھ ھزار نفر را در منطقھ دور خودش جمع بکند، 
و یا الاقل آلترناتیوی درست بکند در مقابل چپی کھ الاقل تا آن زمان بود، و آنھا االن فرعی ترند نسبت بھ این واقعھ 
تاریخی، من فکر میکنم نتیجھ خصلت انقالبی تحول بخش دوران انقالبی است. در دوره انقالبی واقعا ھر یک سالش ھزار 
سال است و ھر یک روزش ھزار روز است، و تاثیری کھ بر پروسھ سیاسی دارد را در دوره بعدش میبینیم کھ اینطور 
نیست. برای مثال در دوره انقالبی تئوری خیلی سریع توده ای میشود، خیلی سریع مطرح میشود دید کھ از این تئوری چھ 
استنتاجات عملی ای میشود و پس فردا در مواجھھ با جناح راست یا چپ حکومت یا فالن حزب از آن چھ نتیجھ گیری 
میشود گرفت. برای مثال کل بحث دفاع از بورژوازی خودی در مورد جنگ ایران و عراق مطرح شد و چپ ایران یک 
بار و در ۱٥ تا ۲۰ روز مرور کرد رفت و گفت. ھمھ رفتند آن ادبیات کمونیستی را از زیر خاک کشیدند بیرون و خواندند 
تا ببینند راجع بھ جنگ ایران و عراق چکار باید کرد. یا آیا از دولت موقت بازرگان دفاع میکنیم یا نھ، اگر دقت کنید، 
تقریبا ھمھ لنین را دوره کردند در آن دوره. بھ نظر من آن فعل و انفعال و سرعت فعل و انفعال سیاسی کھ در دوره انقالبی 
بود تعیین کننده بود. من فکر میکنم، و اتفاقا در این بحثم بھ آن برمیگردم، کھ وقتی کھ دوره انقالبی بھ آخر میرسد، کال 
بحثھای دوره جدید ما شروع میشود، و چطور آن واقعھ زمین میخورد. من بھ تحوالت حزب کمونیست ایران و بھ شیوه 
مشخص بحث کمونیسم کارگری، از سال ۸٥، ۸٦ بھ بعد برمیگردم و بھ این حتما اشاره میکنم. بھ نظر من در آن مومنتوم 
 (momentum) و ضرب انقالب، پدیده ھائی را بھ صحنھ جامعھ پرت کرد و بعد وقتی انقالب تمام شد، فروکش کرد، 
انقالب خودش دینامیسمش را از دست داد، یک عده فعال حاصل از انقالب، و کمونیست حاصل انقالب، نھایتا حاصل 
انقالب ممکن است از قبل ھم فعال بوده اند، ولی موجودیت سیاسی و مطرح بودنشان را از انقالب داشتند، اینھا ماندند 
و واقعیت سیاسی حاصل آن دوره انقالبی. از آن دوره بھ بعد دیگر بحثھا چیز دیگری است. اگر ما این بحثھای کمونیسم 
کارگری را بھ جای بحثھای مارکسیسم انقالبی، اگر ما با بحثی کھ ھمین االن داریم برویم در ایران، پروسھ و آن منحنی 
کھ شاھدش خواھید بود، بسیار خیره کننده تر از این خواھد بود کھ حتی در مورد آن دوره شاھدیم. کھ چطور پوپولیسم 
نقد شد، خیلی کند بود بھ نظر من االن، آن موقع کند بود. ولی اگر با ھمین بحثھای امروز ما فردا در شرایط نیمھ انقالبی 
برویم ایران، شما ممکن است شاھد اقبال چند میلیونی از طرف کارگران، از طرف بخش وسیعی از جامعھ بھ این بحثھا 
باشید و ھمینطور شاھد عروج رھبران و سخنگوھائی برای این دیدگاه باشید کھ ما اصال بھ ذھنمان خطور نمیکند. بھ نظرم 
دوره انقالبی تعیین کننده است. اینکھ چرا ایران، پاکستان ھم ممکن است و غیره، ایران بھ نظرم یک رگھ ھائی در آن 
بود کھ فرق داشت با سایر کشورھای منطقھ. من فکر میکنم انقالب مشابھی توی برزیل ھم میتوانست این نتایج را بھ بار 
بیاورد. انقالب مشابھی در کشورھائی مثل یونان بھ نظرم میتوانست این نتیجھ را بھ بار آورد، انقالب مشابھی در ترکیھ یا 
یونان بھ نظرم میتوانست این نتایج را بھ بار بیاورد. در ایران این انقالب اتفاق افتاد، یک دوره کوتاھی، من قبل از آمدن 
خمینی، قبل از سی خرداد بھ طور قطع مورد نظرم است. آن وقایع بھ نظرم تعیین کننده بود در اینکھ آن بحثھا پرو بال 
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بگیرند. چون من فکر میکنم ھمھ بحثھا ھر جا ھست، سؤال این است کھ کی تعداد کافی مردم بھ آنھا جلب میشوند. ھمھ 
بحثی ھمھ جا ھست، اگر شما بروید بگردید بین سازمانھای چپ ھمھ جا دیدگاھھای کمابیش مشابھ ھمھ اینھا پیدا میکنید. 

سؤال این است کھ دیدگاھھای چھ بخشی تبدیل میشود بھ دیدگاه قدرتمندی کھ میتواند در یک صفوفی منشا اثر باشد.

تمایزات اجتماعی طبقاتی کمونیسم کارگری

طرح من این بود کھ چند سمینار داشتھ باشیم و بعد یک سلسلھ سمینارھای تک موضوعی.

سمینار اول کھ امروز قرار بود باشد و میخواھیم ادامھ اش بدھیم، راجع بھ تمایزات اجتماعی و طبقاتی کمونیسم کارگری، 
خطوط ھویتیش از نظر طبقاتی و اجتماعی، مشاھدات اولیھ و نقطھ عزیمت بحث کمونیسم کارگری چیست، جوھر بحث 
کمونیسم کارگری چیست و چھارچوب اصلی این ورژنی از کمونیسم کھ ما از آن حرف میزنیم چیست و ھمینطور این 
صفت «کارگری» چکار میکند، چھ جایگاھی در این بحث دارد، باشد. میخواھم مفصال این بحث را بشکافم کھ چرا ما این 

بحث را کمونیسم کارگری تعریف میکنیم و محتوای بحث امروز شاید برگردد بھ کلمھ کارگر و جایگاھش در بحث ما.

سمینار دوم قرار بود برویم روی مواضع اصلی این کمونیسم کارگری، بھ عبارت دیگر دکترین کمونیسم کارگری، تئوری 
و تزھای اصلی کمونیسم کارگری را یکی بھ یک بحث کنیم. برای نمونھ بطور مثال بحث متد ما در تئوری و بحث متد 
مارکس، بحث پراتیک در مارکسیسم، جایگاه مقولھ پراتیک در مارکسیسم، تبیین ما از ماتریالیسم تاریخی، مارکسیسم 
و طبقھ، مسالھ مبارزه طبقاتی، نقد ما بر سرمایھ داری، توصیف ما از جامعھ سوسیالیستی، تعریف ما از دولت و مقولھ 

اصالحات و انقالب و ھمینطور باز دقیق تر در مورد کمونیسم غیر کارگری. این شد موضوع سمینار دوم.

سمینار سوم بھ بعد ھمانطور کھ گفتم قرار بود بشینیم و یکی یکی از این بحث دنیای بھتر شاید بتوانیم پنج شش تیتر تک 
موضوعی انتخاب کنیم، تک موضوعی یا تک عرصھ ای، کھ بھ آنھا بپردازیم، بھ یک معنای دیگر میشد بحثھای شعارھا 
و خواستھای اجتماعی ما، جھتگیریھای اجتماعی ما بر سر مسائل مختلف، و ھمینطور استراتژی کمونیسم کارگری بھ 

عنوان یک جنبش سیاسی. اینھا موضوعاتی است کھ ما در سمینار سوم باید بگوئیم.

دو جملھ ای کھ اساس کمونیسم کارگری را توضیح میدھند

بھ ھر حال من وارد این بحث اولمان میشوم، خیلی وقت نداریم، و االن ساعت ٥ است، سعی کنیم یک نوبت راجع بھ آن 
صحبت کنیم، من شک دارم بھ آخر این یادداشتھا بتوانم برسم. دو جملھ بھ نظر من اساسا کمونیسم کارگری را توضیح 
میدھد: یکی این جملھ ای است کھ حتما در جاھای دیگر ھم زیاد ھست، در مانیفست ھم دارد، من فقط اینجا از اصول 
آن  و  اندیشھ  آن  کمونیسم  پرولتاریاست».  طبقھ  رھائی  دکترین شرایط  «کمونیسم  میگوید:  میکنم.  نقل  انگلس  کمونیسم 
مجموعھ احکام و آن تئوری و آن دکترینی است کھ ناظر بر شرایط و ملزومات رھائی پرولتاریاست. این اولین فرض 
این را تکرار میکنند کھ  بروید  بروید، اصال در مارکسیسم ھر جا  انگلس ھر جا  اسناد مارکس و  کمونیسم است. در 
کمونیسم دکترین رھائی طبقھ کارگر است، آن اندیشھ ای است کھ ناظر بر شرایط و ملزومات رھائی پرولتاریاست. این را 
کھ گفتم از اصول کمونیسم بود. منتھی بحث اینجا تمام نمیشود، در مقدمھ ای بر چاپ ۱۹۸۳ آلمانی مانیفست، انگلس این 
جملھ را میگوید و باز بھ طرق مختلف جاھای دیگر ھم تکرار شده است، من اولیش را کھ بھ آن برخوردم خط کشیدم و 
برایتان آورده ام، و آن این است کھ دارد میگوید کھ مارکس سھمش در این تئوری چھ بود؟ میگوید: «بحث مارکس این 
است کھ مبارزه طبقاتی بھ یک جائی رسیده است کھ پرولتاریا نمیتواند خودش را آزاد کند بھ عنوان طبقھ استثمار شونده، 
خودش را از طبقھ استثمار کننده خالص کند، بدون اینکھ ھمراه خودش ھمھ را آزاد کند و بھ ھمھ اشکال استثمار خاتمھ 
بدھد. و کال نقد استثمار و جامعھ طبقاتی را خاتمھ بدھد». این دو تا با ھم بھ نظر من تمام ستونھائی است کھ کمونیسم 
کارگری روی آنھا بنا شده است. و بھ نظر من ھر کمونیسم غیرکارگری را کھ نگاه کنید، یکی از این ھا یا ھر دوی آنھا 
را دارد زیر پا میگذارد. کمونیسمی کھ علم رھائی طبقھ کارگر نیست، بلکھ علم رھائی دھقان چینی است، کمونیسمی کھ 
علم دمکراتیزه شدن جنبش تریدیونیونی است، کمونیسمی کھ علم ساختمان اقتصادی یک کشور است، کمونیسمی کھ علم 
مبارزه ضدامپریالیستی و مبارزه با رژیم عروسک امپریالیسم است، ولی علم رھائی طبقھ نیست، از این کمونیسمھا زیاد 
داشتیم، من بھ تک تک بعدا میرسم و نشان میدھم کھ چطور چپ ایران یکی از این روایتھاست. ولی این ھم ھنوز ھمھ 
تصویر را نمی گوید. کمونیسمی کھ فکر میکند کارگر آزاد میشود و میتواند آزاد بشود بدون اینکھ ھمراه خودش ھمھ 
جامعھ را آزاد کند ھم یک جور کمونیسم غیرکارگری است. برای اینکھ تمام اھمیت مارکس و مارکسیسم این است کھ: 
۱- کمونیسم علم رھائی طبقھ کارگر مدرن صنعتی است، یعنی نمی شده ھفتصد سال پیش انتظارش را داشتھ باشید، این 
کارگر و این جامعھ نبود، کارگر صنعتی میآید، پرولتری میآید کھ علم رھائی او، علم شرایط و ملزومات رھائی این طبقھ 
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میشود کمونیسم، میشود دکترین کمونیسم و ۲- بعد فھم این مسالھ کھ بطور عینی، نھ بھ خاطر اینکھ طبقھ کارگر خیلی طبقھ 
بامعرفتی است، بطور عینی این طبقھ نمیتواند رھا بشود بدون اینکھ ھمراه خودش ھمھ کس را رھا بکند. و اگر کمونیسمی 
ھست کھ فکر میکند کارگر میتواند رھا بشود بدون اینکھ ھمراه خودش ھمھ اشکال ستم، و ھمھ اشکال استثمار، و جامعھ 
مبتنی بر ستم و استثمار را ھم از بین ببرد، آن ھم کمونیسم نیست. و اگر کمونیسم کارگری کھ حاال من برایتان توضیح 
میدھم و اینجا سراغ صفت کارگر میروم، تمام قضیھ این است کھ نشان بدھم چھ جوری این دیدگاه این دوتا شرط را ھمراه 
با ھم میبیند، و چھ جوری این دو تا اجزا را با ھم دارند. بحث لطف طبقھ کارگر بھ بقیھ نیست کھ ھمراه خود آنھا را ھم 
آزاد میکنند. نھ بحث مارکسیسم این نیست، بحث کمونیسم کارگری این نیست، میگوید کمونیسم آن جنبشی است کھ برای 
اینکھ آزاد بکند، باید چیزی را در جھان عوض کند کھ اگر آن چیز را عوض کنید، آنوقت دیگر ھیچ جور ستمی باقی 
نمی ماند. بحث لطف، رحمت، عالقھ بھ آزادی طبقات دیگر نیست، بحث این است کھ طبقھ کارگر برای آزادی خودش 
بھ عنوان کارگر، برای اینکھ دیگر کارگر مزدبگیر نباشد و برای اینکھ دیگر استثمار نشود، باید شرایطی را در جامعھ 
ایجاد بکند کھ اگر شما آن شرایط را در جامعھ ایجاد بکنید، ھیچکس دیگر نمیتواند استثمار بشود، ھیچکس دیگر نمیتواند 
تحت ستم قرار بگیرد. این خصلت ابژکتیو کارگر و مبارزه طبقاتی در کمونیسم کارگری است، ھم ابژکتیو بھ این معنی 
کھ کارگر را وقتی کھ میبیند آنوقت میتواند از کمونیسم حرف بزند، نھ پدیده ظلم، نھ پدیده استثمار، نھ پدیده باصطالح 
عقب ماندگی، بلکھ کارگر معینی است کھ محصول جامعھ معینی است کھ وقتی پیدا میشود میگوید آھا! دکترین آزادی 
اینھا میشود کمونیسم، و فقط وقتی خوب فکر میکند میبیند کھ این ھمھ کس را با خودش آزاد میکند. اگر فرض کنیم طبقھ 
زحمتکشی بود، کارگر طبقھ تولید کننده عصر ماست، طبقھ تولید کننده عصر دیگری، سیصد سال پیش یک طبقھ دیگر 
یک اقشار دیگری بودند، اگر نگاه میکرد مارکس، اگر فرض کنیم، چون مارکس میتوانست بھ ھر حال نگاه کند، و میدید 
اینھا برای رھائی شان احتیاجی نیست بقیھ جامعھ را آزاد کنند، ما با پدیده ای بھ اسم مارکسیسم بھ عنوان یک اندیشھ رھائی 
بخش روبرو نمیبودیم. یک طبقھ ای است کھ وقتی آزاد بشود خودش را آزاد میکند، باشد خوش بھ حالش! اگر شانس آورده 
باشید از قبل در آن طبقھ نباشید، اصال این موضوع بھ شما مربوط نیست. یک قشری است کھ وقتی آزاد میشود خوش را 
آزاد کرده است، مثل بورژوازی. بورژوازی ھم ناراحت است از قید و بندھای فئودالی، وقتی آزاد میشود خودش را آزاد 
میکند و دیگر از قید و بندھای فئودالی رھا میشود و میتواند برود نیروی کار از زمین بکند و بیاورد در کارخانھ شھر 
بگذارد بدون اینکھ کسی شالقش بزند، شمشیر علیھ اش بزند و فتوا علیھ اش بدھد و شیطان بھ آن نسبت بدھد و بسوزاندش. 
بورژوازی خودش را آزاد کرد بدون اینکھ بشریت را آزاد کند. بطور عینی میتوانست این کار را بکند اما فقط خودش 
را آزاد کرد، آنوقت اندیشھ ای کھ ناظر بر آن آزادی آن طبقھ و مبارزه طبقاتی آن طبقھ است برای آزادی، آن جذابیت را 
برای من و شما آنوقت نمیداشت. ایدئولوگھای انقالب بورژوائی اینقدرش برای ما جالب است کھ بر علیھ ظلم بطور کلی 
حرف میزنند. ولی وقتی نگاه میکنیم در مقابل مارکس رنگ میبازند برای اینکھ این ایدئولوگ انقالب یک طبقھ ای است 

کھ وقتی آزاد میشود ھمھ چیز را، جامعھ را طوری دگرگون میکند کھ دیگر ستم و استثمار غیرممکن میشود.

این کلید بحث ماست. من بارھا و بارھا در بحث امروز بھ این برمیگردم کھ چگونھ، چھ در سیر تاریخی پیدا شدن بحث 
کمونیسم کارگری بین خودمان، چھ در مشاھده کمونیسم بین المللی، چھ در مبارزاتی کھ بر سر ھمین مقولھ شد، و حتی 
در شرایطی کھ ما امروز با آن روبرو ھستیم، نگاه کنیم میبینیم کھ این دو جملھ و کنار ھم بودنشان دارند نقض میشوند یا 
از آن جائی کھ باید استنتاج بشود، استنتاج نمیشود. و من در بحث اول کمونیسم کارگری، ۱۱ سال پیش، راجع بھ کارگر 
گرائی قالبی روشنفکری ای گفتم کھ بھ کارگر بھ عنوان جانشین باصطالح گاو برای ھندوھا نگاه میکند و فکر میکند 
پدیده مقدسی است و باید رفت و بھ ستایشش نشست، من آنروزھا صحبتش را نکردم و چھ بسا خیلی از ھمان گاو پرستھا 
آنروزھا ھمراه ما شدند. ولی بھ طور واقعی کارگر گرائی قالبی کھ کارگر را نھ بھ عنوان آن پدیده ای کھ مارکس و در 
کمونیسم مورد نظر شماست، بلکھ بھ عنوان قشر اجتماعی کھ آن جایگاه را ندارد، و این رسالت را ندارد بھ آن نگاه میکند. 
بھ عنوان خودش، کسی کھ میخواھد آن کارگر آزاد بشود، آن جور سوسیالیسم مرحمتی تشریفاتی کھ بھ نظر من احساس 
گناه طبقھ بورژوا را نشان میدھد قبل از ھرچیز، و آن ھم در این جلسھ میخواھم راجع بھ آن بحث کنم و با آن مرزبندی 
کنم. چیزی کھ بھ نظر من خط ٥ یک جور نمایندگیش میکند، چیزی کھ بیانیھ مینویسد بھ ظلم اعتراض میکند و میخواھد 
فقط کسانی کھ در کارخانھ کار کرده اند زیرش را امضا بگذارند. این نوع کمونیسم کھ فکر میکند، و اگر اینطوری فکر 
کند اثبات میکند کھ کمونیست نیست، میتواند خودش را رھا کند بدون اینکھ جامعھ را رھا کند و بدون اینکھ از دکترینی 
استفاده بکند و از اندیشھ ای استفاده بکند کھ جامعھ را بشود با آن دگرگون کرد. شما نمیتوانید روی تزھای سندیکالیستی 
جامعھ را آزاد کنید، پس کمونیست نیستی، پس در ضمن برای رھائی خودت ھم تالش نمیکنی، چون اگر عروج پرولتاریا 
چیزی را نشان میدھد و در تئوری کمونیسمش چیزی را نشان میدھد این است کھ پرولتاریا با کمونیسم آزاد میشود نھ با 
چیز دیگری. و اینھم نشان میدھد کھ کمونیسم علم رھائی ھمھ جامعھ است. پدیده ای است برای بازسازی و تجدید ساختمان 
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ھمھ جھان و ھمھ جامعھ با ھمھ آدمھای توی آن. من راجع بھ این بعدا دوباره برمیگردم و نشان میدھم کھ چطور این دو 
تا قطب، بطور عمده اولی اش، کھ کمونیسم علم شرایط رھائی طبقھ کارگر است، در بخش اعظم کمونیسم واقعا موجود 
جھان ما نقض شده است. کمونیسم علم ھزار و یک کار دیگر بوده است بھ جز رھائی طبقھ کارگر، و بعد نشان میدھم 
کھ چطور در عکس العمل نسبت بھ این پدیده بخشھائی از خود ھمان پدیده برای بسیج خود آن طبقھ بھ دنبال منافع قسمتی 
شان، تبدیلش میکنند بھ علم رھائی کارگر بدون اینکھ بخواھند کسی دیگری ھمراھشان رھا بشود و علم تقدیس کارگریت 

بدون اینکھ قصد رھائی جامعھ را ھمراھش داشتھ باشد. این دو تا بھ ھم میچسپند و باصطالح دو طرف یک پدیده است.

نقطھ عزیمت ھای کمونیسم کارگری

جوانب پراتیکی، انتقادی سلبی کمونیسم کارگری

بگوید من  از زندگیش  از کمونیسم الزم است؟ چرا ھر کسی ممکن است در لحظھ ای  چرا اصال یک روایت جدیدی 
ایرادی میبیند. بھ  اینکھ کمونیسمی کھ واقعا ھست را بھ آن  اینطور نمیفھمم طور دیگری میفھمم؟ بخاطر  کمونیسم را 
این دلیل ساده، میخواھد بگوید این مثل اینکھ آن چیزی نیست کھ من فکر میکنم کمونیسم است و روایت من از کمونیسم 
چیز دیگری است. بخاطر اینکھ میخواھد با کمونیسم یک کار دیگری بکند بھ جز آن چیزی کھ آنھا دارند انجام میدھند، 
بھ خاطر اینکھ نگاه میکند و پھنھ مبارزه کمونیستی را کھ میبیند و یک جائی با پدیده ای کھ بھ آن میگویند کمونیسم واقعا 
موجود احساس خویشاوندی و سازگاری نمیکند. نگاه میکند بھ شوروی و بھ تزھای کمونیسم روسی، میگوید این من را 

بیان نمیکند، من کمونیستم ولی این من را بیان نمیکند. یک اشکالی در آن میبینم.

کمونیسم کارگری چھ تاریخا و چھ وقتی بخواھیم تحلیال بحثش را بکنیم، در رابطھ با یک تناقضاتی مطرح میشود. در این 
سمینار ۱۱ سال پیش دقیقا با ھمین بحث من شروع کردم. این بحث را کردم، ما بھ عنوان کمونیست پا در صحنھ اجتماع 
گذاشتیم برای اینکھ منشا تغییراتی بشویم، منشا تغییر در زندگی بشر بشویم، اگر شما در ھر جای جھان کھ ھستید بروید 
عضو احزاب اصلی دوگانھ یا سھ گانھ اش بشوید، مطمئنا در زندگی چند خانواده یا بیشتر تاثیر مثبت یا منفی میگذارید 
تا اینکھ بروید عضو حزب رادیکال کمونیستی آن کشور بشوید. اولین مشاھده ای کھ ۱۱ سال پیش من صحبتھایم را با 
آنھا شروع کردم و وقتی االن خیلی از بحثھای این بیست سال را مرور کردم، میبینم کھ خیلی از صحبتھا با ھمین شروع 
میشوند. این نوشتھ ای کھ تصادفا توی انباری پیدا کردم، سخنرانی منصور حکمت در مورد نتایج پلنوم دوم کمیتھ مرکزی 
حزب کمونیست ایران در ۱٤ ماه ده سال ٦۲ است. بحث اسمش بود «فاصلھ حرف و عمل». نمیدانم چند نفر در آن 
اردوگاه یادشان ھست؟ تصادفا با معرفتی، شاید صالح ایزدی بوده است، کسی این را پیاده کرده است من تصادفا این 
را در یک گونی پیدا کردم. نگاه میکنی میگوید رفقا! یک سال است ما این حزب را تشکیل دادیم، کھ منشا اثر باشیم در 
جھت آرمانھایمان، منشا اثر نیستیم در جھت آرمانھایمان. یک چیزی میگوئیم، یک کار دیگری میکنیم، پرچم حزب را 
کرده ایم بھ اسم پرولتاریا، در کوچھ ھاش خرده بورژواھا زندگی میکنند، با مسائل ملی شان و با منافع قسمتی شان و 
غیره. شروع اول مسالھ بھ نظر من برای ھر مرحلھ ای کھ این بحث مطرح شده است، و من فکر میکنم برای ھر کسی 
کھ الزم میبیند کھ بیاید کمونیسم را یک طوری تعریف کند، این است کھ آن کمونیسمی کھ میبیند، او را راضی نمیکند. 
در ایران مدحش را میگفتند، ھمھ عالم بھ سمت روسیھ تعظیم میکردند و منشا و الھام بخش باصطالح کلی انقالبات بوده 
است. آن موقع است کھ میروید لنین را میخوانید. کتاب پارووس را اگر بخوانید کھ لنین قبلش ھم سطح او بوده و با او 
بحث میکرده است، پارووس را یک دقیقھ میخوانید میگذارید کنار. کتاب لنین را کھ میخوانید، چون حس میکنی کھ با 
یکی از کاراکترھای تاریخ معاصر کھ دنیا را کلی تغییر داده است روبرو ھستی و میخواھی ببینی کھ چھ فکر میکرده 
است. بعد نگاه میکنی میبینی کھ ما ٥ سال است یا ۳ سال است کھ وارد جنبش کمونیستی شده ایم، این جنبش قرار نیست 
حتی جلو موج سرکوب ۳۰ خرداد بتواند بایستد، ھمھ چیز پیشکش، مالکیت اشتراکی پیشکش، انحالل دولت پیشکش، 
برابری زن و مرد پیشکش، ھمھ پیشکش، شش ساعت کار، ھمھ پیشکش، جلو آخوندھا را بگیر کھ میخواھند ھمھ ما را 
از دم تیغ بگذرانند، و نمیتوانیم و فرار میکنیم. و میرویم یک جائی روی سنگی مینشینیم، وقتی خوب دور شدیم، مثال مثل 
کردستان، باالخره در میرویم، سال ٦۰ کھ کشتھ نشدیم، سال ٦۱ باالخره در میرویم، روی سنگی مینشینیم و میگوئیم 
قضیھ چیست؟ انقالب شد، مردم بھ اسم آزادی و برابری آمدند، یک سال بعد از انقالب یارو از روی لیست رژیم سلطنتی 
و باالتر از آن لیست، از روی یک لیست سھ برابر لیست رژیم سلطنتی دوستان ھمان کسانی را ھم کھ قبال نمیگرفتند را 
ھم، دارند میگیرند و میکشند و تو کمونیست کھ در کتاب خوانده ایم، مائوتسھ تونگ میگوید ۲ میلیون نفر را از پشت کوه 
فالن روانھ کنید کھ جلو کومین تانگ بایستد. مائوتسھ تونگ آنطور کھ در کتابش خوانده ایم، ۲ میلیون نفررا اسلحھ بدھند! 
آن ھم میگوید از لشکر پنجم با ٥۰۰ ھزار بھ خاک و خون کشیده شد! اینھا اعدادی است کھ مائو تسھ تونگ با آنھا طرف 
است، و ما راجع بھ آن میخوانیم، و بعد میبینیم فرار کردیم از دست یک عده آخوند و بچھ آخوند و نشستھ ایم پشت یک 
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روستا و دارند باز ھم دنبالمان میآیند! ھر دھی را کھ میخواھد از ما میگیرد و بعدا بھ ما تلفات وارد میکند، اینطوری است 
عمال دیگر. و ھر روزنامھ ای را کھ میخواھد میبندد، روزی نیست رادیو را کھ باز میکنی یک نفر را کھ میشناختی اعدام 
نکرده باشد. اولین پدیده ای کھ در سال ٦۲ و ٦۳ اینجا جلوت را میگیرد این است کھ ما چرا اینقدر بی تاثیریم؟ چرا؟ بھ 
دنیا ھم کھ نگاه میکنید ھمینطور است. من در کنفرانس رفقای انگلیس ھم این را گفتم. نگاه میکنی میبینی جنبشی کھ در 
انگلستان در محضرش نشستی چیزی یاد گرفتی بھ زور ۱۸ نفر را دور خودش جمع میکند. معدنچی را میزنند داغان 
میکنند اینھا کاری از دستشان بر نمیآید! یک وقتی در این کشور حق اعتصاب حمایتی وجود داشت، یعنی اگر شما را 
  (secondary strike).میزدند من میتوانستم دست از کار بکشم و ھر چقدر ھم میخواستم. اعتصاب ثانوی بھ آن میگفتند
اعتصاب ثانوی را قطع کردند رفت! یک وقت کارخانھ عکاسی فیلمش را میداد بھ کارگران آسیائی کھ با حقوق پائین 
ظاھر کنند، جای دیگری، شھر دیگری یک عده دست از کار میکشیدند چون یک آژیتاتور کمونیست رفتھ بود میگفت 
ببین در لندن چکار میکنند، میرفت کارش را ول میکرد و دنبال این کارھا میرفت. پیکت نمیتوانی بکنی یک جائی کھ 
خودت کارگر اعتصابیش نیستی. من نمیتوانم پا شوم بروم جلو کارخانھ فالن آدم استثمارگر خشن ضد اتحادیھ ای پیکت 
کنم، میگوید تو چرا آمده ای اینجا؟ کارگر آنجا پیکت میکند! اینھا را یکی پس از دیگری زدند، و نگاه میکنی جنبشی کھ 
بھ آن تعلق داری نمیتواند کاری بکند. بحث بی قدرتی کمونیسم بھ نظر من نقطھ شروع و ابداع بحث کمونیسم کارگری 
است. علت این است کھ وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم کھ این کمونیسم حتما یک عیبی دارد، مسلمانھا رفتند در ٥ سال 
خودشان را جمع و جور کردند و در الجزایر جنبشی راه بیاندازند و آن جنایات را بکنند. ناسیونالیستھا، ضد استعماری 
ھا، غنا مستقل شد، آقای نکرومھ آمد، رفت، بعد کمونیستھا چھ؟ اینھا میگویند ۱٥۰ سال است مشغولیم، و خیلی ھم دیدگاه 
داریم و خط داریم و خیلی ھم سازمانگریم. یعنی ملت وقتی میشوند کمونیستھا آمدند میگویند یک عده سازمانده آمدند. بعد 
میبینی ناسیونالیستھا منشا اثرند، مسلمانھا منشا اثرند در ظرفیت کثیف خودشان. حتی حاشیھ ای تر از آنھا ھم منشا اثرند، 
و کمونیسم بین المللی منشا اثر نیست. میگوئید چرا اینطوری است؟ این کمونیسم مگر قرار نبود یک نقد پراتیک و تغییر 
جھان باشد؟ کمونیسم راجع بھ تغییر جھان است، دستش از ھر اھرمی برای تغییر جھان کوتاه است. این اولین مشاھده ای 
است کھ در بحث کمونیسم کارگری ما میبینیم، تاریخا ھم اولین مشاھده ای است کھ ما بحث کمونیسم کارگری را با آن 

شروع کردیم کھ بھ آن میرسم. این چھ وضعی است؟ چرا دستمان بھ جائی بند نیست؟

این یک شکاف بود، شکاف بین حرف و عمل، شکاف بین واقعیت عینی ما از نظر قدرتمان و آرمانھائی کھ میخواھیم 
پیاده کنیم و تغییراتی کھ میخواھیم بوجود بیاوریم و زوری کھ داریم. تناقض دوم، تناقض بین آن کمونیسم واقعا موجودی 
است کھ میبینی و آرمانھائی کھ داری و خود آن آرمانھا دیگر آرمان طرف نیست. پیش خودت فکر کردی کھ اگر جامعھ 
کمونیستی بشود مردم کارشان را دیگر نمیفروشند، میگوید اینطوری کھ نیست، ھمھ مزد را سازمان داده اند. نھ فقط 
این، در خود این حزب ما سمینار بحث شوروی بخشی از خود حزب ما، عزیزترین رفقای خود ما در این حزب ما کھ 
رادیکالترین بخش جامعھ را تشکیل میدھند، دارند میگویند لنین و بلشویکھا بعد از پیروزی نمیتوانستند و نباید دست بھ 
اقتصاد جامعھ میبردند. چون نمیشده، در جھان باید انقالب میشده تا لنین و بلشویکھا بعد از انقالب روسیھ کھ ھمھ را در آن 
کشور زیر و رو کرد، اقتصاد کشور و شکل اقتصادی خودش را پیاده میکردند. چرا؟ برای اینکھ اقتصاد کاالئی آمریکا 
یا آرژانتین یا انگستان نمیگذارد تو تولید کاالئی نداشتھ باشی. اگر در انگلستان کارگر مزد میگیرد، من کھ در روسیھ 
انقالب کرده ام ھم باید مزد بگیرم چاره ای نیست! خواھش دارم، نمیشود! حتی «نمیشود» در دکترین، در تز، در دیدگاه 
این قضیھ ھست کھ ایده آلت را نمیشود پیاده کنی و یا نباید پیاده کنی! چھ برسد بھ اینکھ بروی مائوئیسم را بررسی کنی. 
یکی یک کتاب قرمز دادند دست یک عده دانشجو اسمش را گذاشتند انقالب فرھنگی و بعد شلوغ کاری کھ معلوم است 
جنگ داخلی خود حزب است، واضح است دارند این کارھا را میکنند. ولی تو میگوئی من چھ خویشاوندی با این دارم 
آخر؟ آلبانی: ما قرار اجرا کردیم با یک عده آدم آمریکائی، آمریکائی! ابر قدرت جھان، میروی کامپیوتر میافتد رویت، 
کھ طرفدار آلبانی بودند! اولین سؤالم این بود: تو آمریکائی چرا طرفدار آلبانی شدی؟ دویست میلیون آدم با اقتصاد بین 
المللی، ھمھ تان تحصیل کرده اید، طرفدار انور خوجھ اید؟! چھ شده مگر آنجا؟ یارو از سازمان دادن یک امر پیش پا 
افتاده عاجز است، تو چطور بعنوان یک آمریکائی طرفدار انور خوجھ شدی؟ چھ دیدی مگر؟ ایده آل طرف اقتصاد آلبانی 
است! اگر آلبانی شده بود مثل االن کوبا باز یک حرفی، کھ مزد میگیرند و میروند و میآیند. نھ فقط این را میگویند بلکھ 
میگوید ھموسکسوئل را دارند در چین اعدام میکنند. ما کھ برای یک جامعھ ای میجنگیم کھ آدمھایش صبحش ھر کاری 
میکنند و غروبش ھر کار دیگری، خالف اخالقیات عقب مانده سنتی و حاکم آن جامعھ حرف بزنی میگیرندت و زندان 
میاندازندت. یک جور نوشتن ممنوع است، یک جور معین ھنر بکار بردن ممنوع است، یک فیلم معین را در آن کشور 
نمیشوند، زندان دارد،  اینجا رعایت  ایده آلھا را میبینی کھ  بھ عقاید من داشت؟  این چھ ربطی  نمیشود ساخت. میگوئید 
فحشا دارد. سوسیالیسمش زندان دارد، حقوق کودک را کھ نگاه میکنید میبینید بھ من ربطی ندارد. ھمین االن در دھاتی 



81

کھ ما سر کاریم اینطور نیست. چین رفتھ کمونیسم را راه انداختھ و بعدش اینطوری شده. تفاوت بین آن کمونیسم واقعا 
موجود، نھ فقط کمونیسم اردوگاھی واقعا موجود، کمونیسمی کھ ھر روز میبینی، با فدائی کھ داری بحث میکنی، در مورد 
معیارھای طرف از سوسیالیسم، کھ من بعدا بھ تک تک آنھا میرسم، بھ جایگاه شرق زدگی چپی کھ بھ اسم سوسیالیسم 
در آن کشور منشا چپ ایران بود. ولی تفاوتھا را بعینھ داری میبینی. میگوئی ایده آلھای من با ایشان یکی نیست. ھر دو 
نمیتوانیم کمونیست باشیم، یکی مان دارد اشتباھی اینجا کار میکند. کمونیسم ما چطور است؟ آرمانھای قالبی. برای مثال 
شما بھ خودت گفتی کمونیست و او میآید میگوید کھ باید کاری کنیم کھ بورژوازی ملی دست باال پیدا کند چون جزو خلق 
محسوب میشود و تو میگوئی یک سطر راجع بھ اینھا در مارکس نیست، نھ فقط در مارکس نیست، یک ذره عالقھ در 
وجود من راجع بھ اینھائی کھ تو میگوئی نیست. چرا باید سوسیالیسم ایران برای مثال راجع بھ بورژوازی ملی باشد؟ یا 
چرا اینقدر راجع بھ استقالل اقتصادی خودکفائی حرف میزنیم؟ بعنوان یک دانشجوی اقتصاد من میدانم خودکفائی بھ درد 
نمیخورد، چرا اصرار داری کھ اقتصاد اینھا خودکفائی باشد؟ راجع بھ چی داریم حرف میزنیم؟ در آن مقطع این چپ یک 
مملکتی بوده است. چرا از امپریالیسم بدش میآید؟ میدانی چرا از امپریالیسم بدش میآید؟ میبینی کھ برای اینکھ از غربی 
بدش میآید، برای اینکھ از موسیقیش بدش میآید، برای اینکھ از سبک زندگی طرف بدش میآید. مبارزه ضد امپریالیستی 
میکند، ولی آن امپریالیسم بھ جای آمریکا اگر ژاپن باشد، ممکن است آنقدر ناراحت نشود. چون آمریکاست و با قر و فر 
و موسیقی و کاال و مکدونالد روبروست، آن بد است ولی اگر از یک کشور سنتی مثل خودش بیاد باالی سرش حکومت 

کند ممکن است بد نباشد. این فاصلھ ایده آلھاست با آن پدیده واقعی.

بعد میبینی آن کمونیسمی کھ تو خواندی علم رھائی و دکترین ناظر بر شرایط رھائی طبقھ کارگر است، ربطی بھ طبقھ 
کارگر ندارد، نیروی محرکھ اش ھم توی این جوامع اینھا نیستند و توی چپ ھم آنھا نیستند. یک سؤال اساسی کھ باز 
در نوشتھ قبلی ھست و من االن ارجاع میدھم بھ متن آن، بحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران است کھ در سھ شماره 
کمونیست ھست. آنجا من مفصل توضیح داده ام کھ چطور است کھ در یک حزب کمونیستی کارگر کیمیاست، رابطھ اش با 
کارگر آخرین اولویتش است، وجود این کارگر و زندگیش کھ باید برود کار کند و زندگی خانواده اش را بچرخاند، تناقض 
دارد با عضویت در چنین سازمانی، حتی حرفی کھ میزنی کارگر باید بگوید دوباره بفرمائید! چی فرمودید؟ نمیفھمد چھ 
دارید میگوئید، نھ بھ خاطر اینکھ او کم میفھمد، نھ! نمیفھمد چی داری میگوئید. رابطھ این کمونیسم با طبقھ خیلی سست 
است، چون تصویری کھ از کمونیسم دارید، اگر فقط کتابھا را خوانده باشید، نھ بخاطر اینکھ ضد شاه باشید بیاندازندت 
زندان آنجا با چریکھا آشنا بشوی بیائی بیرون و غیره. اگر تو فقط کتابھا را خوانده باشی، یعنی مارکس را گذاشتھ باشی 
کارگرھای  بحث  است،  کارگری  محیط  در  است.  کارگری  بشدت  میگیری  کمونیسم  از  کھ  باشی، تصویری  و خوانده 
صنعتی است، محافل آنھاست کھ اینھا را بحث میکند و غیره. صحبتی نھ از دھقان است نھ از بچھ ھای بازار است، نھ 
از دانشجویان دانشکده فنی است، نھ از دانشجویان دانشکده صنعتی است، ھیچکدام. صحبت کارگر است، این محافل 
کمونیستی و کارگری و اعتصاب و رھبر عملی و رھبران کارخانھ ھا و کارگران فعال و کارگران کتابخوان است. اینھا 
ھمھ کانسپت ھائی است کھ در آثار مارکسیستی شما با آنھا روبرو میشوید. بعد نگاه میکنی میبینی این کھ جنبش جدیدا 
مارکسیست، بچھ ھای انجمن ضدبھائی سابق است؟! ھنوز ھم راستش تھ دلش وقتی بھ آن فکر میکند، ضد بھائی است. من 
با «اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقھ کارگر» کھ سازمانی بود کھ ما خودمان را ھوادارش اعالم کردیم، بعد از اینکھ اعالم 
موجودیت کردیم، سال ٥۷ قرار اجرا کردم، گفت ببین عزیزم ما قرآن را از روی طاقچھ برداشتیم کاپیتال را گذاشتیم 
جایش. این یک رکن پیدایش سوسیالیسم رادیکال نوین ایران بود دیگر. قرآن را برداشتھ و آن را بجایش گذاشتھ است. یا 
بحثھای حزب توده و جبھھ ملی را برداشتھ و کاپیتال را گذاشتھ جایش. نرفتھ برود بخواند، گذاشتھ بھ جایش! فقط گذاشتھ 
بھ جایش، یک اسمی بھ عنوان لوگوی جنبشش و آرم جنبشش استفاده میکند. رابطھ آن کمونیسمی کھ میبینی با کارگر 

سست تر از این است کھ احساس خویشاوندی با آن بکنی. برای کسی کھ از سر مارکس آمده باشد.

یک رگھ دیگر بھ نظر من کھ یک ورژن دیگر را از نظر من ایجاب میکرد، و ھر کسی میتواند بھ آن فکر کند، این است: 
کمونیسم کھ راجع بھ انسانیت است، تبدیل شده بود بھ مبحثی راجع بھ تاریخ! تو در یک سال معینی بھ دنیا میآئی، در سال 
معینی میشوی ۱٦ سال و در سال معینی میشوی ۱۸ سال، بعد میخواھی در آن زندگی کھ داری، در آن سی سالی کھ جلو 
رویت باز است برای اینکھ دست و پایت را تکان بدھی، تغییری را باعث بشوی، تغییری در زندگی خودت و دیگران 
انجام دھی. بعد میروی در جنبشی کھ میبینی مثل «ھاری کریشنا» و مثل این میلینیالیستھا و مثل این جنبشھای ھزاره 
ای، کھ معتقدند مسیح بزودی میآید، برای یک آینده تاریخی دارد فعالیت میکند، نھ برای امر زنده و روز آن آدمھا. ھرچھ 
دقیق میشوی میبینی در این جنبش کمونیستی قرار است ما خشتھائی باشیم برای عمارتی کھ بعدا قرار است ساختھ بشود، 
باید فداکاری بکنیم در پروسھ ای کھ بعدا در نسلھای دیگر بھ نتیجھ برسد. ما انگار داریم موظفیم کھ تاریخ را بسازیم نھ 
جامعھ را! بھ جای اینکھ از بشریت شروع کند و بشریتی کھ میشود در زندگیش دست برد، مانع اجحافش شد یا برای 
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آزادیش تالش کرد، از تاریخ حرکت میکند. در مرحلھ و امتداد یک سوسیالیسمی کھ آمده و قرار است بھ جائی برود. و بعد 
پیروزی سوسیالیسم ھم مطابق آن دیدگاه اجتناب ناپذیر است. اجتناب ناپذیر است. دیگر تقریبا نقشی برای تو باقی نمیماند. 
انتظار زیادی ھم از تو نمیرود، فقط باید آن حضورت را داشتھ باشی و سالم علیکت را با آن جنبش. چون آن کھ تا آنجا 
آمده است، تو ھم باید زمان حیاتت کاری بکنی و اجتناب ناپذیر ھم ھست. یک رگھ اولوسوینیستی کھ بھ نظر من ربطی بھ 
بلشویسم لنین ندارد. وقتی شما لنین را دنبال میکنید میبینید این مرد تمام زندگیش این است کھ منشا یک تغییر توی سیاست 
و اقتصاد و جنبش طبقاتی و غیره دوره و زمان خودش باشد، ھمان آن روز ھمان ثانیھ ای کھ دارد حرفش را میزند. یک 
رگھ ھزاره ای کھ ما داریم کار میکنیم تا یک روزی مھدی موعود میآید و ھمھ ما را نجات میدھد در مارکس نیست، در 
کمونیسم لنین نیست، ولی فت و فراوان در کمونیسمھای دیگر دوره ما ھست. چھ از آنی کھ برقراری جامعھ کمونیستی 
را احالھ کرده است بھ یک موقعی. قطب شوروی این را بھ تو میگوید دیگر، میگوید این جامعھ دارد میرود آنجا. چین 
ھم ھمین را بھ تو میگوید، چھ آن کسی کھ کارگر را بھ عنوان ناجی جھان نگاه میکند، ھمھ یک تصویر مھدی موعودی، 
نجات روز آخر، روز محشری دارد کھ بھ نظرم ریشھ اش مذھبی است. ریشھ ھایش توی پراتیک گرائی کمونیسم نیست. 
تمام بحث مارکس کھ باز میرسم بھ آن، نقد فلسفی مارکس بر فلسفھ زمان خودش بر سر پراتیک است، بر سر عنصر فعالھ 
تاریخ است. بر سر جایگاه فعالیت در واقعیت است. جایگاه فعالیت در حقیقت است. میگوید حقایق محصول فعالیت اند و 
فعالیت اثبات حقیقت را با خودش میآورد. و درست گیر چنین جنبشی افتاده ایم کھ فعال نذر کرده است خدمت کند تا یک 
روزی یک تاریخی بھ نتیجھ اجتناب ناپذیرش برسد، من و شما وظیفھ نداریم سوسیالیستی اش کنیم، من و شما وظیفھ نداریم 
انقالبش را در زندگی خودمان بخواھیم، من و شما وظیفھ نداریم ماکزیمم را بخواھیم. جنبشی بھ شدت مرحلھ بندی شده 

کھ آخر مرحلھ اش ممکن است بھ سن وسال ما قد ندھد. این ھم باز یک شکاف است.

تاثیر راستین و واقعیش در زندگی واقعی مردم؟ کدامیک شما را  یا  باالخره اعتبار تاریخی سوسیالیسم شما را آورده 
میرساند بھ این جنبش؟ اگر از سر این آمده باشی کھ بھ عنوان یک معترض اجتماعی میخواھی جامعھ را عوض کنی، 
در آن اردوگاھھای سنتی کھ بعدا من اسم میبرم، فوری حس میکنی کھ این کمونیسمشان با مال تو فرق دارد. بیشتر ادامھ 
نوعی مذھب است. رگھ ھای عمیق مذھبی در آن ھست. و بعد یک چیز دیگر کھ آدم در آن تردید میکند، آن جھانشمولی 
و ھمھ چیزخواھی و ماکسیمالیسم کمونیسم در این کمونیسمھای موجود بھ شدت بھ امور کوچک و روزمره ای تبدیل میشد 
و محدود میشد. برای مثال چطور میتوانی یک سازمان کمونیست داشتھ باشی کھ فوکوس و محور فعالیتش خودمختاری 
یک منطقھ است؟ فکر میکردی عضو یک سازمان کمونیستی میشوی برای اینکھ انقالب کمونیستی را سازمان بدھی. 
چھ طوری یک سازمان کمونیستی، فلسفھ وجودی اش، و مبنای وجودیش خودمختاری در جائی باشد؟ یا استقالل اصال؟ 
یا خودکفائی اقتصادی یا رھائی از دولت سگ زنجیری امپریالیسم؟ چطور کمونیسم میتواند این اندازه اھداف قسمتی پیدا 
کرده باشد؟ در صورتی کھ در پیدایش اولیھ خودش این قدر اھداف وسیع و جھانی و زیر و رو کننده ای را از خودش 
میدھد؟ وقتی شما مارکس را میخوانید میگوید با پیدایش پرولتاریا تنھا طبقھ ای کھ در طول تاریخ کھ مجبور است جھان را 
بازسازی کند بوجود آمده است. طبقھ ای کھ جھان را میخواھد بازسازی کند شده است مارکسیست. اگر مارکس ایدئولوگ 
خودمختاری طلبی بود، یا اگر ایدئولوگ استقالل اقتصادی بود، یا اگر ایدئولوگ آنتی امپریالیسم بود، اینقدر عظمت پیدا 
اینکھ میخواستھ است دنیا را روی پاھای خود  نام میبرند بخاطر  نمیکرد. االن از کسی بھ اسم بزرگترین مرد ھزاره 
بگذارد. بعد شما کمونیست و میبینی خوب اگر من تمام عمرم را در این سازمان صرف کنم، من اگر تمام عمرم را در 
اقلیت صرف کنم، من اگر تمام عمرم را در راه کارگر صرف کنم، اگر تمام زندگیم را توی حزب توده صرف کنم، یا 
توی کومھ لھ آن موقع صرف کنم، و این موفق بشود، بعد من چھ تحولی را ایجاد کرده ام؟ آن سازمان مشغول نوید دادن 
کمونیسم بھ کسی نیست، آن سازمان یک امر معین و محدودی را در مرحلھ سیاسی خاصی میخواھد و آن را ھم تبدیل 

کرده است تمام فلسفھ سیاسی زندگی اش.

یک تناقض دیگری کھ باز ایجاب میکند شما بگوئید روایت من، قرائت من از کمونیسم این پدیده ای نیست کھ میبینیم، 
بودن  ماکسیمالیست  و  بودن  جھانشمول  آن  با  موجود  واقعا  سوسیالیسمھای  بودن  قسمتی  و  بودن  محدود  بین  تناقض 
کمونیسمی کھ آدم از کتابش میگیرد، میشود رفت این را از توی کتابش پیدا کرد. من در بحث با «راه آزادی» ھم بھ آن 
اشاره کردم، آدمھا از کتاب آرمانھا و انقالبیگری شان را در نمیآورند، ولی با کتاب آرمانھایشان را دقیق میکنند. شما اگر 
آزادیخواه باشید، کتاب آزادیخواھت نمیکند، ولی میروی کتاب مارکس را میخوانی و میگوئی مارکس حرف دل من را زده 
است و مارکسیست میشوی. حرف دلت را از روی آن کتاب نمیتوانی در بیاوری. شما آمدید بھ ظلم اعتراض داشتید، بھ 
استثمار و فقر در جامعھ اعتراض داشتھ اید، اگر شش سال بگذرد و فکر کنی کھ در جنبشی نیستی کھ بھ نفع از بین رفتن 
فقر کار میکند، بھ پوچی میرسی و میگذاری میروی دیگر. و کسی کھ بھ صف کمونیسم میآید اگر واقعا بھ خاطر ھمان 
خودکفائی و اینھا آمده باشد خوب میماند و سالھای سال ھم ادامھ میدھد در سازمانش. ولی اگر آن گرایش در کمونیسم کھ 
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از سر امر طبقاتی و از سر امر انقالب زیر و رو کننده اجتماعی آمده است، با این کمونیسمھای موجود بھ تناقض میرسد. 
این نقطھ عزیمت کمونیسم کارگری است. کمونیسم کارگری، مشاھده اولی کھ باعث میشود خودش را طرح بکند، این 
است کھ کمونیسمی را کھ واقعا ھست در این خطوطی کھ گفتم با ایده آلھایش، با اولویتھایش، و با آن چیزی کھ بخاطرش 

بھ میدان آمده است متناقض میبیند.

بگذارید بروم سراغ پروسھ تاریخی ای کھ این بحث برای من مطرح شد، برای حزب، برای جنبش ما و برای خط مشی 
ما مطرح شد، مراحلش را بشمارم، و بعد برمیگردم بھ کل جنبھ ھای تئوریک تر بحث. من مجبورم یک مقداری تاریخچھ 
فعالیت خودم را ھم ھمراه این بحث توضیح بدھم کھ یک شخص ثالث این اجبار را حس نمیکرد. اتحاد مبارزان کمونیست 
کھ من عضو آن بودم و از مؤسسین اش بودم، بحث طبقھ خیلی در وجودش قوی تر بود تا االن در تبلیغات ما. تبلیغات 
اتحاد مبارزان، کارگری تر بود. اگر کسی برود ادبیات آن دوره را بخواند، در ھر بحثش «استقالل طبقھ کارگر در انقالب 
ایران»، خم شدن روی امر کارگری، و نماینده طبقھ کارگر شدن در آن انقالبی کھ جریان داشت، مطرح بود. و یکی از 
اھداف اصلیش این بود کھ میگفت این کار احتیاج بھ حزب کمونیست ایران دارد، باید حزب کمونیست ایران را تشکیل 
داد. بعد از ۳۰ خرداد، و حدود یک سال تا یک سال و نیم بعد آن توانستیم ھمچنان فعالیت مان را در آن سطحی کھ قبال 
بود، کھ نشریھ درآوردن در تھران و شھرستانھا بود، ادامھ بدھیم. جزئیات اتحاد مبارزان را نمیخواھم بگویم، میخواھم 
بگویم در کنگره اول اتحاد مبارزان کھ بعد از ۳۰ خرداد، در سال ٦۱ در کردستان تشکیل شد، ما بر سر اینکھ مشکل 
چیست حرف زدیم. ھمھ فرار کرده بودند، عقب نشینی را میشد دید، بحث حزب کمونیست را داشتیم، درست در شرایطی 
کھ دیدگاھھای آن جریان داشت توده گیر میشد و داشت الاقل چپ را با خودش میبرد، یکی سفره را از جلو چپ در جامعھ 
جمع کرد و گفت چپ فرار کند. اگر ۳۰ خرداد ٦۰ سھ سال بعدش شده بود، ما با یک واقعیت متفاوت سازمانی حزبی 
در ایران روبرو میشدیم کھ بھ نظر من زمین تا آسمان با االن فرق میکرد. چپ ایران داشت میرفت کھ حزب بسازد. از 
درون یک شرایط عمیقا فعال سیاسی اقتصادی، در شرایط انقالبی، شرایط بحرانی در جامعھ ایران. ولی آن ۳۰ خرداد 
پیش آمد و ما در حالی کھ موفقیت تئوریکی و سیاسی و تاکتیکی خودمان را داشتیم میدیدیم، موفقیت سازمانی خودمان را 
داشتیم میدیدیم، عقب نشینی را دیدیم کھ بشدت عظیم بود و نشستیم راجع بھ آن در آن کنگره صحبت کردیم. من یکی از 
تزھائی را کھ محور آن کنگره شد را برایتان میخوانم: کنگره بھ این نتیجھ رسیده است کھ مشکل چیست؟ چرا؟، مشکل 
چیست ایراد کار کجاست؟ و حلقھ بعدی حرکت چیست؟ بحثی کھ آنجا تصویب شد این بود کھ صحبت روشھای عملی 
کمونیستی بود. گفتیم ما تا حاال بھ عنوان مدافع نظریات کمونیستی بودیم، جنبشی کھ باید ساخت باید جنبشی باشد برای 
عمل کمونیستی. ولی عمل کمونیستی یعنی چھ؟ عمل کمونیستی چیزی متفاوت است با نمایندگی کردن کمونیسم از نظر 
سیاسی در صحنھ یک انقالب، برخورد بھ جناحھای حکومت و رژیم و غیره. عمل کمونیستی چیست؟ میبایستی بگوئی 
عمل کمونیستی یعنی رفتن و آگاه کردن طبقھ کارگر، متحد کردنش و آوردنش بھ صحنھ مبارزه اجتماعی. کار با طبقھ 
کارگر شروع عمل کمونیستی است. و ھیچکدام از سازمانھای چپی کھ آن موقع بھ دلیل انقالب در متن انقالب فعال بودند، 
کار با طبقھ کارگر، رابطھ با طبقھ کارگر و بھ میدان کشیدن طبقھ کارگر موضوع اصلی کارشان نبود. یک درجھ بھ دلیل 
فضای سیاسی، فضای سیاسی متحول، و یک درجھ بھ خاطر اوضاع خود آن سازمانھا. تزھای ما کھ من میخواھم رد پای 
بحث کمونیسم کارگری را بھ شما نشان بدھم، در مورد سبک کار کمونیستی اینجا گفتھ شده است. این قطعنامھ ھای کنگره 

اول اتحاد مبارزان کمونیست است. دارد راجع بھ تئوری تشکیالت کمونیستی حرف میزند. میگوید کھ:

”بینش پوپولیستی در امر تشکیالت، بینش تشکیالتی متناسب با انقالبیگری کوتھ نظرانھ خرده بورژوازی است و تشکیالت 
و روشھای پوپولیستی در بھترین حالت خود، تشکیالت و روشھای متناسب با اھداف و سیاستھای خرده بورژائی در متن 
یک جنبش دمکراتیک ھمگانی است. در مقابل، تئوری کمونیستی تشکیالت، (بھ جای تشکیالت بگذارید عمل متشکل)، و 
تئوری تشکیالتی منتج از اھداف و سیاستھای انقالبی پرولتاریا بھ مثابھ یک طبقھ معین است و تشکیالت و روشھای عملی 
کمونیستی، تشکیالت و روشھای ضروری برای سازماندھی انقالب اجتماعی پرولتاریا برعلیھ سرمایھ داری، استقرار 

دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم است”.

یعنی کار یک حزب کمونیستی، یک سازمان کمونیستی این است. انقالب تمام شده است و شما در یک انقالب شکست 
خورده اید، و برگشتھ اید. کسانی کھ در یک انقالب شکست میخورند میگذارند میروند، ولی تو تازه متوجھ شدی کھ علت 
ناتوانی ات ھم در امر انقالب این است کھ سازمان سیاسی متشکل کننده طبقھ خاصی برای انقالب ویژه خودش نبودی. 
و از آنجا بھ نظر من بحث خم شدن روی اینکھ ما حزب کمونیست را بر مبنای چھ ایمیجی (image) میخواھیم بسازیم، 
روی چھ خطوطی قرار شده ما حزب تشکیل بدھیم، در آن مقطعی است کھ معلوم شده است میخواھیم برویم حزب تشکیل 
بدھیم، مقطعی بود کھ کومھ لھ اعالم کرده بود کھ اتحاد مبارزان خوب حرف میزند و دیدار و مالقات شده بود و برنامھ 
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مشترک نوشتھ شده بود و قرار بود کھ حزب تشکیل بدھیم. این سؤال برایم پیش آمده بود کھ حزب تشکیل بدھیم کھ چکار 
کند؟ کھ دوباره اتحاد مبارزان برود بھ دوتا جناح فحش بدھد و کومھ لھ برود مبارزه نظامیش را توی کوه و تپھ ھا علیھ 
سربازھای حکومت بکند؟ بعد این میشود حزب کمونیست ایران؟ جوابی کھ ما آن موقع بھ آن دادیم این بود کھ نھ! این 
نمیشود حزب کمونیست ایران. بھ نظر من در پیدا کردن اینکھ حزب را چطور میشود ساخت، این ور و آن ور زیاد زده 
شد. کسانی کھ اصرار داشتند حزب کمونیست ایران ساختھ بشود بھ دلیل اینکھ اگر ساختھ بشود، روحیھ باالئی را بویژه 
در صفوف خودمان بوجود میآورد و اینھا جلو اختناق میایستند و جلو موج توابیتی کھ داشت زیر فشار شکنجھ ھا و اعدامھا 
ھمھ جا را فرا میگرفت، میگرفت. یک عده دوست داشتند حزب زودتر ساختھ بشود. بحثی کھ ما داشتیم این بود کھ حزب 
ساختھ بشود کھ چھ؟ اول این را روشن کنیم. یک مقدار بحث رفت سر اینکھ حزب باید حزب بخش موثری از کارگرھا 
باشد. این بحث خود من بود. مجبور شدیم برویم عقب تر، حزب را زودتر از این میخواستیم تشکیل بدھیم تا حزب بخشی 
از کارگرھا باشد. چیزی کھ باالخره مثل یک قولنامھ توی قبالھ تشکیل حزب گذاشتیم این بود کھ قول بدھیم حزبی باشیم 
کھ از یک عده آدم تشکیل میشود، کھ میدانند چھ جوری و چرا باید رفت در طبقھ کارگر کار کرد و انقالب اجتماعی را 
سازمان داد. بحث «حزب کمونیست ایران در گرو چیست» و بحث کادرھا، اگر یادتان باشد، این بود کھ ما میخواھیم یک 
عده کادر داشتھ باشیم کھ کمونیست باشند. جنبش کھ کمونیستی نیست، اولویتھا ھم کھ کمونیستی نیست، مشغلھ ھا ھم کھ 
کمونیستی نیست، اقال بیائیم حزب کمونیست ایران را روی دوش یک عده کادرھای کمونیست بسازیم کھ این مبنای زندگی 

شان است. کھ میروند کارگر را برای انقالب اجتماعیش متشکل میکنند.

کارگری  کمونیسم  بحث  شروع  تاریخی  نظر  از  بگویم  میخواھم  نھ،  یا  بکنیم  را  کار  این  توانستیم  ما  کھ  ندارم  کاری 
برمیگردد بھ پایان دوره انقالب در ایران و وقتی کھ عمال بحث سازمان دادن یک انقالب دیگر، ولی چھ انقالبی، مطرح 
میشود و آن بحث انقالب طبقھ کارگر و سازماندھی خود طبقھ کارگر است. اتحاد مبارزان یک سازمان عمیقا معتقد بود 

بھ استقالل طبقھ کارگر و بھ سیاست کارگری و بھ کار در میان طبقھ کارگر، حتی قبل از اینھا ھم.

منتھی چیزی کھ بحث کمونیسم کارگری را از آن بحث متمایز میکند، نقطھ شروعش عوض میشود در بحث کمونیسم 
کارگری. در صورتی کھ اتحاد مبارزان کمونیست از سر صحت مارکسیسم وارد جدل شد، و سعی کرده کھ یک جنبش 
مارکسیستی اصیل در ایران بوجود بیاورد، بحث کمونیسم کارگری رفت یک قدم عقب تر و گفت بگذاریم بپرسیم چرا 
اصوال مارکسیسم اصیل برقرار نیست؟ بگذاریم بپرسیم چرا اصوال این جنبشھای تاکنونی مارکسیست نیستند. آیا بھ خاطر 
مشکالت معرفتی است؟ بحث اینکھ اینھا جنبشھای طبقات دیگر ھستند در درون اتحاد مبارزان ھمیشھ بوده و موج میزد. 
ما پوپولیسم را جنبش خرده بورژوائی میدانستیم، ولی فکر میکردیم پوپولیسم خرده بورژوائی اندیشھ ای است مسلط بر 
جنبش کمونیستی ایران. آن چیزی کھ بحث کمونیسم کارگری میآورد، این است کھ اینطور نیست. این خود جنبش خرده 
بورژوائھ است و اگر تو آنجا بایستی تو ھم جنبش خرده بورژوائی ھستی. این بحث حرف و عمل دقیقا ھمین را بھ ھمھ 
میگوید. کھ اگر ما داریم این کارھا را میکنیم خود خرده بورژوائھ ھستیم، اینطور نیست کھ ما کمونیستھائی فعال موقتا 
مشغول یک کار دیگر ھستیم! این جنبش خرده بورژوائی است اگر موضوع کارش طبقھ کارگر نیست، موضوع کارش 

انقالب پرولتری و سوسیالیسم نیست، و تبلیغ و ترویج دائمیش بھ میدان آوردن آن طبقھ نیست.

بھ ھر حال شروع بحث از آنجاست، توجھ بھ انقالب کارگری. حزب شروع میشود، حزب کمونیست ایران تشکیل شد. 
و اتفاق جالبی ھم افتاد، حزب کمونیست ایران تشکیل شد و تقریبا سھ چھار روز بعد از تشکیلش رژیم تمام کردستان را 
تصرف کرد در نتیجھ ما از خاک کردستان اخراج شدیم و رفتیم بھ خاک عراق. و این خیلی گویا بود برای اینکھ بھ فاصلھ 
چند روز بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران یک تند پیچ اساسی جلو بزرگترین سازمان چپ آن موقع و جلو یکی از 
ستونھای اصلی تشکیل حزب، جلو پدیده ای کھ تشکیل حزب را ممکن کرده بود، یعنی کومھ لھ، قرار گرفت. کومھ لھ با 
این واقعیت روبرو شد کھ برای اولین بار نھ فقط جنبش مقاومتی در کار نیست، بلکھ دشمن آمده لب مرز و کومھ لھ دارد 
بھ یک سازمان تبعیدی تبدیل میشود. دیگر منطقھ آزاد ندارد. و شما بعینھ میتوانستید ببینید کھ چگونھ این سازمان، این 
رھبری و آن حزبی کھ آنجا تشکیل شده است، خیلی ساده، خیلی ساده معلوم شد یک ابزار جانبی است برای یک واقعیت 
سیاسی در آن مسالھ اصلی اش. خیلی ساده حزب کمونیست ایران آنجا میتوانست منحل بشود، بھ نظر من. آدمھای معدودی 
باعث شدند آن حزب آنجا ادامھ پیدا کند. رھبری کومھ لھ داشت تصمیم میگرفت برود کوه و ھر چھ کردھا را با خودش 
ببرد، ھر کی کھ کرد است را با خودش ببرد. قرار بود فارس ھاش بروند در خارج کشور حزبشان را ادامھ بدھند. دعوا 
شد، جر و بحث شد، و جلو این گرفتھ شد، ولی این دیگر در خاک عراق. بعد اولین جائی کھ بحث کمونیسم کارگری شستھ 
و رفتھ درآمد و عرضھ شد، بحثھای کنگره ۲ حزب کمونیست ایران است کھ ھمھ اش در نشریھ کمونیست ھست. آنجا 
بحثی را کھ مطرح میکنم در ھمھ ابعادش طرح میشود کھ شاخص موفقیت حزب کمونیست ایران چھ شاخصھای ابژکتیو 
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اجتماعی است؟ ما اینکھ خودمان ھستیم و سازمان داریم و از بقیھ بزرگتریم، کافی نیست، حزب را جامعھ قضاوت میکند. 
آیا جامعھ بھ این حزب میگوید یک حزب کارگری؟ آیا جامعھ بھ این حزب میگوید یک حزب دخیل؟ آیا جامعھ بھ این 
حزب میگوید یک حزب قدرتمند؟ اگر نمیگوید، مھم نیست ما راجع بھ خودمان چھ جوری فکر میکنیم، این حزب قدرتمند 
و دخیل و کارگری نیست. در نتیجھ فلسفھ وجودی حزب کمونیست ایران این است کھ برود و شروع کند بشود آن حزبی 
کھ میگفت باید بشود. و از آنجاست کھ شما در نشریات حزب کمونیست ایران شاھد یک نوع ادبیات متفاوتی ھستید کھ 
خم میشود روی طبقھ کارگر. بحثھائی شبیھ آژیتاتور کمونیست، رھبران عملی، در نشریھ کمونیست اینھا ھست و شما 
میتوانید حتما نگاه کنید. کھ چگونھ دارد سعی میکند طبقھ کارگر را بھ حزب معرفی بکند. میگوید ببینید طبقھ کارگر یک 
اتم نیست، یک عده آدم نیستند، یک عده محروم نیستند کھ شما باید فرد آنھا را بیاورید. یک پدیده واقعا عینی اجتماعی 
است. و خودش در درون خودش یک متابولیسمی دارد، دارد جلو سرمایھ مقاومت میکند. آنجاست کھ برای اولین بار بھ 
موازات حزب کمونیست ایران، ایده جنبش کارگران رادیکال سوسیالیست مطرح میشود. در خود بحثھای کنگره دوم، 
اگر آن گفتگوی راجع بھ آن را بخوانید، میگوید دو تا تاریخ ھست، تاریخ سوسیالیسم آنطوری کھ احزابش و گروھھای 
سیاسیش نمایندگیش میکنند، و تاریخ کارگران آن طوری کھ در اعتصاب معدنچیان و حرکات کارگری دوران انقالب ٥۷ 
بیان شده است. این دو تا تاریخ از ھم دور افتاده اند. ما یک گسست نداریم، کمونیستھا از تئوری مارکس. دو تا گسست 
داریم: جدائی از مارکس و جدائی از کارگر و این دو تا بھ ھم ربط دارند. و اگر آن دو تا جملھ ای کھ اول بحث گفتم یادتان 
بیاید، علم رھائی طبقھ کارگر است، و علم رھائی ھمھ است، کارگری کھ علم رھائی ھمھ را نداشتھ باشد مارکسیست 
نیست. مارکسیسم آن عنصری در جنبش طبقھ است کھ میآید اعالم میکند و اثبات میکند کھ کارگر اگر رھا بشود ھمھ را 
آزاد میکند. و جدا شدن جنبشھای چپ از مارکسیسم، نماینده از چرخ گذشتن آن تز دوم است بھ نظر من و جداشدنشان 
از طبقھ شاخص از کف رفتن آن تز اول است. کھ سوسیالیسم ھر چھ کھ دیگر تو بگوئی نیست، جنبش یک طبقھ خاص 

میتواند سوسیالیسم باشد. و اگر سوسیالیست باشد تو پیروز میشوی.

بھ ھر حال شروع بحثھای کمونیسم کارگر با بحثھای کنگره ۲ یک جور بحث اعالم نارضایتی از جانب بخشی از آدمھای 
آن حزب از جملھ خودم، بیشتر از ھمھ خودم، اینکھ کجا داریم میرویم، و اینکھ حزب ساختن کافی نیست، ما حزب ساختیم 
کھ با آن یک کاری بکنیم، این حزب را نساختیم کھ حاال حزب ساختھ باشیم یک سرمان انگلستان باشد و یک سرمان 
بوکان باشد و اینجا اداره اش بکنیم ھر روز با ھمان فعالیتھائی کھ داشتیم میکردیم. قرار بود منشا تحوالت متفاوتی باشیم 
و کمونیسم متفاوتی بسازیم. و از آنجا شروع میشود، و آنجا این دو تا جدائی دو تا جنبش و جدائی از تئوری را با ھم 
و در کنار ھم مطرح میکند. توصیھ ام این است حتما نگاھش بکنید. آنوقت دست بھ کار نحوه کار کردن در میان طبقھ 
میشویم. پنج شش مقالھ اصلی ھست در نشریھ کمونیست. در آن موقع خیلی با استقبال کارگران پیشرو و فعال و رھبران 
عملی جنبش کارگری مواجھ شد. بحث آژیتاتور کمونیست، بحث سیاست سازماندھی ما در بین کارگران کھ دو تا مطلب 
متفاوت است یکی اش بعد از چند سال جمع بندی شد. بحث عضویت کارگری، بحث سازماندھی محفلی و محافل کارگری. 
اینھا آن جوانبی بودند کھ مطرح شدن بحث کمونیسم کارگری بھ یک کمونیسمی کھ طبقھ را نمیشناسد، داشت سعی میکرد 
بشناساند. بگوید عزیز من! تبیین ات از این طبقھ غلط است. تصور کلیشھ ای کھ از آن داری، تصوری است کھ فدائی از 
طبقھ دارد، تصوری است کھ بچھ شھری نماز خوان از طبقھ داشتھ است، تصورت از طبقھ کارگر این است کھ پشتت میآید 
و موقعی کھ ترمز میکنی پشت چراغ قرمز شیشھ ماشینت را پاک میکند. اینطور نیست! این طبقھ کارگر سنت اعتراض 

دارد، اعتصاب میکند، بین خودشان محفل اند، با ھم قرار میگذارند، بحث میکنند.

و یک چیز مھم باز اینجا انگلس در یکی از این نکاتش میگوید، ھرجا اینھا جمع میشوند، مانیفست آنجا فروش میرود. 
انگلس میگوید خوشحالم بگویم یک ربط مستقیمی را کشف کرده ایم بین تقاضا برای مانیفست کمونیست و رشد طبقھ 
کارگر صنعتی. میفھمم کھ تقاضا برای یخچال و تلویزیون باال برود وقتی کارگران صنعتی زیاد میشوند، مزد میگیرند 
در شھر زندگی میکنند. ولی تقاضا برای مانیفست کمونیست! دارد میگوید چرا بھ زبانھای مختلف ترجمھ میشود، میگوید 
ھر جا یک کارخانھ درست میشود، کارگر صنعتی آن شھر و آن کشور رشد میکند، ما شاھد فروش باالی مانیفست و 
پخش شدن باالی مانیفست کمونیست ھستیم. ھنوز ھیچ کمونیستی از دوستان انگلس آنجا نرفتھ است، مانیفست کمونیست 
رفتھ است. برای چھ؟ برای اینکھ کمونیسمی کھ در درون طبقھ ھست یک واقعیتی است کھ مستقل از گروھھای سیاسی 
وجود دارد ھمانطوری کھ یک رفیقمان اشاره کرد. ما سعی کردیم در آن سلسلھ مباحثات کمونیسم کارگری این طبقھ و 
این کمونیسم و مکانیسمھای درونیش را بھ آن حزب بشناسانیم و خواھشم از کسی کھ میخواھد این مطالب را دنبال کند 
این است کھ برود آن سری مطالب را بخواند. برای نمونھ بحث میکنیم کھ چھ جوری شخصیت تیپیک و نمونھ وار یک 
سازمان سیاسی یک بچھ محصل شھری است کھ نھ شغل دارد، نھ کسی تحت تکفلش ھست، نھ الزم است صبح برود 
سر کار و عصر برگردد. تمام روزش را دارد، اگر ھم بمیرد قرار نیست کسی برایش گریھ کند بجز مادر و پدر خودش. 
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میتواند جانش را الکی فدا کند، میتواند وقتش را فدا کند، میتواند کار نکند، میتواند کارھای محیرالعقول بکند. این تصویر 
کسی است کھ میتواند برود عضو فدائی بشود. کارگر صنعتی کھ صبح باید برود سر کار و بعد ھم کار علنی بکند و برود 
جلو جمعیت و سخنرانی بکند و یک جوری حرف بزند کھ نگیرنش، بعد حقوقش را ھم بتواند بگیرد، محفلش را ھم اداره 
کند، این با پیشمرگایھ تی جور در نمیآید. نمیتواند بزند بھ کوه و آن کار را ھم بکند، تو باالخره اتم کارگر را میخواھی 
یا طبقھ کارگر را میخواھی؟ اگر اتمش را میخواھی، اتم کارگر با اتم بورژوا فرق نمیکند، یک فرقی کھ دارد این است 
کھ کارگر حوصلھ این کارھائی را کھ تو میکنی، ندارد، اتم خوبی نیست. کارگر اتمیزه در سازمان چپ حوصلھ اش سر 
میرود و میگذارد میرود بیرون. ولی شما بچھ محصل را بیاور تا ابد ابد در ھر جلسھ ای نظم را رعایت میکند، فحش 
نمیدھد و بددھنی ھم نمیکند، مودب میرود و میآید. تیپ نمونھ واری کھ آن موقعھا میآمد بھ سازمان چپ یک دانشجو، 
دانش آموزی بود کھ میتوانست خودش را در راه این طبقھ و این نقش پیامبرگونھ سوسیالیسم کھ قرار بود پانصد سال بعد 
متحقق بشود، فدا کند، میکرد! خوب سر آن جانشان را میدادند. آدمھای شریفی بودند. ولی در ضمن وقتش را ھم داشتند. 
مسئولیت ھم نداشتند، مشکالت اجتماعی ویژه ای ھم نداشتند آن روز، میتوانست شب نرود خانھ اش و بقیھ جلسھ را ادامھ 
بدھد. میتوانست بزند بھ کوه مبارزه مسلحانھ بکند و برگردد بھ شھر، اگر میتوانست برگردد بھ شھر. و آن سازمانھا بھ 
درد کارگر نمیخورد بھ این معنی. میخواھم بگویم آن سلسلھ مقاالتی کھ سعی میکرد کارگر و متابولیسم داخل طبقھ کارگر 
را بھ یک حزب سیاسی بشناساند، پر از چنین نکاتی است. آن دوره ای بود کھ ما خوشبین بودیم بھ اینکھ میشود آن حزب 
را تغییر داد، استفاده کرد از نیروھایش و تبدیلش کرد بھ یک حزب کمونیست کارگری. بحث ما آن موقع این بود، کل آن 
پدیده حرفھای ما را قبول دارد، تمام امکانات این پدید در اختیار این خط است، بیائیم از آن استفاده کنیم، ما چکار کنیم کھ 
یک عده زیادی این بحثھا بھ خرجشان نمیرود، باالخره کار خودشان را میکنند. تا وقتی کھ اجازه میدھند زیر چتر حزب 

کمونیست ایران این بحث را بشود برد و سازمان شھر را درست کرد و غیره، بیائیم این کار را بکنیم.

واقعیت نشان داد کھ نمیشود، برای اینکھ این بحث معرفتی نبود، وجود گرایشات مختلفی بود کھ در یک حزب سیاسی با 
ھم پیوند خورده بودند و آن حزب را ساختھ بودند. و وقتی اولین بحران مھمی کھ در سطح جھانی این خطوط را از ھم جدا 
میکرد، پیش آمد، آن خطوط در سطح حزب کمونیست ایران ھم شکستند از ھمدیگر. من بھ این میرسم االن. بھ ھر حال 
بحث داخل حزب کمونیست ایران، در یک دوره زیادی ، آن دوره ای کھ مقاالت کارگری نوشتھ میشوند، دوره خوشبینی 
ما بھ عنوان یک خط در آن حزب است. دوره ای کھ فکر میکنیم اگر ما حقایق را بگوئیم، و اگر تبلیغ کنیم، اگر توضیح 
بدھیم، بھ اندازه کافی نیرو دورش جمع میشود. ولی عمال چیزی کھ بوجود آمد این بود کھ این نیروی یک گرایش معین 
بود، یک عده ای بودند کھ این مسالھ شان بود. یک عده ای بودند کھ این مسالھ شان نبود و موقعیت پیشرفت و پسرفت را 

با این چیزھا قضاوت نمیکردند.

پلنوم سیزدھم کمیتھ مرکزی (حزب کمونیست ایران) از یک نظرھائی مھم است برای اینکھ اولین شروع دعوا بود. آن 
موقع مسئولیت اداره تشکیالت حزب با من بود، رفتم تحویل دادم گفتم اینطوری نمیشود. خطوط مختلفی ھست یک دوره 
ھائی تحت عنوان گرایشات بازدارنده، کھ چگونھ باید با آنھا مقابلھ کنیم حرف داریم کھ بھ ناسیونالیسم کرد، بھ محفل بازی 
و بھ ھمھ اینھا اشاره میکردیم. ولی آنجا دیگر معلوم شد کھ تو با یک قطبی طرف ھستی، بخصوص در کردستان، کھ بعد 
وصل میشد بھ بقایای چپی کھ از غیر کردستان آمده بود، کھ این بحث جدید امر اجتماعی آن نیست و او مقاومت میکند، یا 
سنگ اندازی میکند یا با آن مبارزه منفی میکند. این دو تا خط چھ بودند؟ یکی بھ نظر من ناسیونالیسم کرد بود، کسانی کھ 
از کومھ لھ یک سازمان میخواستند کھ برود نسخھ رادیکال و انقالبی تر اتحادیھ میھنی یا حزب دمکرات باشد. کسانی کھ 
میخواستند کومھ لھ سازمان کمونیستھای کردستان باشد، با ھمان روایت کمونیستی کھ کمونیسم بود، سازمان دمکراتھای 
انقالبی کردستان باشد کھ قرار بود یک عده در جھان بھ آن بگویند کمونیست. یک عده این را واقعا میخواستند و االن ھم 
میخواھند. وقتی ما آن سازمان را ترک کردیم، بخشا آن شد. ھنوز در درون آن مقاومت وجود دارد ولی بخشا آن شد. یک 
عده بھ نظر من ھمان چپی بودند کھ حزب را ساختھ بودند و آن چپ را میخواستند، یک سازمان معتبر و بزرگ. حزب 
کمونیست ایران سازمان خیلی بزرگی بود، خیلی معتبر بود. یک عده، ۲۳ کمیتھ مرکزی، این ھمھ مسئولیت، این ھمھ 
کار، این ھمھ پول، باید پس و پیش میکردی و یک عده کھ این دیگر داستان زندگی سیاسی شان شده بود. میشد بیست سال 
دیگر ھم ظاھرا این کار را کرد. کھ بھ نظرم نمیشد کرد. و تجربھ خیلی سریع نشان داد. وقتی در پلنوم سیزدھم حزب 
پرچم سفید باالکردیم و گفتم از باالی حزب دیگر متاسفانھ نمیشود، من دیگر نمیتوانم کار کنم، من میروم کھ خطم را در 
حزب باز کنم، بحث علنی بشود بگذارید بحث رو بشود، بحث سیاسی بشود. بجای این کھ دست بھ گردن ھمگی باھم حرف 
بزنیم، بگذارید معلوم بشود کھ ھر کسی چھ خطی دارد. کنگره ۳ (حزب کمونیست ایران) بعد از پلنوم سیزده کھ بحثھایش 
در بسوی سوسیالیسم ۳ ھست، و اگر نگاه کنید سرنخ این بحثھا را آنجا میبینید. بحث تشکیالت داری و بحث کمونیسم 
کارگری و این درست مصادف است دیگر با ماجرای شوروی و آمدن گورباچف و اگر شما بخصوص صحبت من را در 
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توضیح آن تزھای اولی کھ کتبیش را دادیم در کنگره بخوانید، دارد میگوید این سازمان دستتان باقی نمیماند، برای اینکھ 
دنیا دارد عوض میشود، آن کمونیسم دارد فرو میریزد، یا روی این خط مشی جدید طبقاتی یک حزب سیاسی میسازید، یا 
آن چیزی کھ دارید فرو میریزد. و بقیھ بحثھای کمونیسم کارگری و سمینارھایش و تبیینش بھ عنوان یک گرایش متفاوت 
در حزب از آنجا شروع شد. در کنگره ۳ واقعا پیروزی یک رگھ طعنھ بھ مارکس، و طعنھ بھ مارکسیسم و یک جور 
پیروزی ناسیونالیستی کرد را میتوانستی ببینی. واقعا در روحیھ کنگره، در انتخاباتش، در فضای حاکم بھ کنگره ۳ بھ نظر 
من شکست کسانی کھ با مارکسیسم بھ انقالب ٥۷ آمده بودند را میتوانستی ببینی. تحت عنوان شکست قلم زنان! شکست 
آدمھای وراج، پیروزی آدمھای اھل عمل! عمل خرده بورژوائی، آدمھای اھل عمل باید خرده بورژوا باشند بھ نظر من، 
برای اینکھ واقعا اینطوری بود واقعا. پیروزی داخل بر خارج. اینھا چیزھائی بود کھ در کنگره ۳ جشن گرفتھ شد و بھ 
نظر من از کنگره ۳ عمال نبرد داخلی آن حزب علنی شد، بالفاصلھ سمینارھا و کنفرانسھای کمونیسم کارگری درست 
شد، چیزی بھ اسم فراکسیون، بھ اسم کانون کمونیسم کارگری درست شد، بعد از آن ماجرا در آن دوره. و بحثھائی کھ 
عرضھ شد و تشکیالت را کشید بھ یک جاھای دیگر، کھ خیلیھایتان میدانید. بحث قطبی شد. قبل از اینکھ ما فراخوان بدھیم 
کھ کسی از حزب برود، عمال تھییج علیھ ماھا شروع شد، در کردستان بخصوص کھ اینھا دیگر وا دادند کھ میخواھند 
بروند، بعد جدا شد. آن دوره باختند، در پلنوم شانزدھم بحثھا باال گرفت، یک زد و خوردی آنجا شد ولی بعدا بحث ادامھ 
پیدا کرد، علنی تر و حادتر شد تا اینکھ وقتی کھ دیگر شوروی فروریختھ بود و بھ نظرم مارکسیسم در چشم خیلیھا دیگر 
دو زار نمی ارزید، و درست موقعی کھ عراق کوبیده شد و معلوم شد کھ شاید در کردستان بشود دولت کردی داشت، بھ 
نظر من، ممکن است ھر کسی این تبیین را رد کند و بگوید تو داری اینھا را در آن میخوانی، ولی بھ نظر من این طوری 
بود. درست موقعی کھ دیگر تو نمیتوانستی از ناسیونالیسم کرد داخل تشکیالت انتظار توافق و ھمزیستی و ھمسوئی و 
باصطالح راه دادن بھ این بحث را داشتھ باشید، بحث قطبی شد و بھ جدائی انجامید. بخش زیادی بھ نظر من از خطی کھ 
میتوانست با این جریان باشد این ماجرا را نفھمید. بھ نظر من یک سانتر عظیمی توی آن حزب وجود داشت کھ میگفت 
این بحثھا چیست، نمی فھمید کھ آن دوره گذشت، دوره ای کھ در دوره جنبش ضدپوپولیستی میتوانستی در درون حزب 
داشتھ باشی گذشت، االن احزاب کمونیستی دائر در دنیا دارند منحل میشوند و تو اگر بخواھی بروی بھ استقبال این دوره، 
فقط با حزبی میتوانی بھ استقبال این دوره بروی کھ فقط برای کمونیسم سازمان پیدا کرده است. و تفسیرش از کمونیسم 

یک کمونیسم کارگری است، نھ یک کمونیسم جنبشی کھ آنطور کھ تاریخا بوجود آمده است.

این بوجود آمد. بھ نظر من خوشبختانھ بھ موقع این جدائی بوجود آمد، برای اینکھ اگر چھ نیروھای زیادی ھدر رفت، 
اگر چھ امکانات زیادی ھدر رفت، و اگر چھ دستت از خیلی از سری کارھا کوتاه شد، از جملھ دست از اسلحھ و دست 
از رادیو کوتاه شد، برای دوره ای، دو فاکتور مھم در ھر مبارزه سیاسی. رادیوئی کھ میتوانست تبلیغ کند و اسلحھ ای کھ 
میتوانست شلیک کند، ولی اجازه داده شد بھ ما کھ دوره ای کھ برایتان گفتم ھجومش را آوردند، این حزب شاداب در صحنھ 
ماند، بدون کمترین نشانی از این شکاف، بدون کمترین ابھامی در آن. یک حزب کمونیست کارگری ماند کھ در دوره 
پایان کمونیسم مقاومت کرد و االن رسیدیم بھ این مرحلھ و میشود بھ طور ابژکتیو قضاوت کرد. بھ نظرم پایان شوروی 
و وجود این حزب در ایران شانسی بود کھ ما در آن دوره آوردیم و این حزب را داشتیم برای اینکھ بتوانیم جنبش مان را 

در آن سطوح ادامھ بدھیم.

این کمونیسم کارگری آنطور کھ  اینکھ  این پروسھ بود. علت  اینکھ بگویم محصول  این را از نظر تاریخی گفتم برای 
رفیقی پرسید چرا در ایران میتواند شکل بگیرد و غیره بھ نظر من اگر برگردیم عقب تر انقالب ایران اولین تحول سیاسی 
اساسی است در ایران کھ در یک جامعھ کاپیتالیستی رخ میدھد. انقالبھای قبلی در جامعھ اساسا در یک جامعھ فئودال و 
روستائی رخ داده اند، کھ واضح است یک بخش شھری دارد، نھضت ملی شدن صنعت نفت یک گوشھ اش مال شھر است 
و کارگر یک پدیده نوظھوری است در صحنھ سیاسی. انقالب مشروطیت بھ ھمین طریق. واضح است احزاب چپ و 
کمونیست ھم ھستند ولی کارگر بھ مثابھ یک طبقھ نیروی خیلی مھمی توی صحنھ آن اعتراض نیست. روشنفکران شھری 
اند، تحصیلکرده اند. انقالب ٥۷ اولین باری است کھ کارگر نیروی خیلی عظیمی را از نظر نیروی انسانی در آن جامعھ 
تشکیل میدھد، و در یک جامعھ کاپیتالیستی رخ میدھد کھ ده در آن مھم نیست، نھ ده در آن مھم است و نھ تولید پیشاسرمایھ 
داری و پسا سرمایھ داری. کاپیتالیسم مھم است. آن جامعھ یک جامعھ کاپیتالیستی است، بحرانش از جنس یک بحران 
کاپیتالیستی است و کارگر میآید در صحنھ شوراھایش را برقرار میکند، اعتراض مستقلش را دارد. کارگران انقالب ٥۷ 
بھ صورت یک پرچم مستقل کمونیستی نیامدند بھ صحنھ، ولی وجودشان بھ نظر من، و وجود یک جنبش کارگری غریزتا 
کمونیست، و بعدا حتی صراحتا کمونیست، در ایران اجازه داد کھ کمونیستھا در آن دوره دست باال داشتھ باشند. اگر دوره 
برو برو تحصیلکردگان ناسیونالیست بود، آن وقت خط ما میباخت. چھ بسا آدمھای با خط ما در آن جامعھ در دوره ھای 
قبلی کھ حتی نتوانستند ٥ نفر را دور خودشان جمع کنند. چھ بسا بودند در کشورھائی کھ نتوانستند. ولی در آن دوره اگر 
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ثابت میشد حرفت مارکسیستی تر است و طبقاتی تر است، رشد میکردی. چرا؟ اگر ثابت میشد در سال ٥۷ کھ شما یک 
چیزی میگوئی کھ تبیین ات از بغل دستی طبقاتی تر است، بھ استقالل طبقھ بیشتر خدمت میکند و مارکسیستی تر است و با 
حرفھای مارکسیستی بیشتر جور در میآیند، رشد میکردی، چرا؟ برای اینکھ ھر جا کارگر صنعتی رشد میکند مانیفست 
در آنجا بھ فروش میرود. و ما ھم نماینده ھای مانیفست بودیم در آن دوره و در آن مملکت کھ میشد حرف کمونیستی زد 
در دل یک انقالب و رشد کردیم. بھ نظر من بھ این معنی امکان اینکھ کمونیسم کارگری حتی اگر ما بھ عنوان یک حزب 
کھ مدعی ھستیم و این بحث گل کرد و سر گرفت، محصول عروج طبقھ کارگر ایران است بعد از اصالحات ارضی و 
پیدایش طبقھ کارگر عظیم صنعتی و شھری عظیم کھ در انقالب ٥۷ اجازه نداد ھمانھائی کھ جنبش صنعت نفت را تعیین 
تکلیف میکنند یا ھمانھائی کھ انقالب مشروطیت را تعیین تکلیف میکنند، این یکی را ھم از نظر عقیدتی تعیین تکلیف 
کنند. از نظر عقیدتی کارگر پیشرو ایرانی عمیقا مارکسیست بود. اگر میدید کھ شما در خیابان دارید از مارکس حرف 
میزنید، دعوتت میکرد کھ بروی در کارخانھ اش آن حرفھا را بزنید، میگفت بیا اینھا را در کارخانھ ما بگو. کاری نداشت 
با چھ خطی ھستی. کارگر کمونیسم را دعوت کرد بھ صحنھ و آن جریاناتی کھ کمونیسم شان کارگری تر بود، بھ استقالل 
طبقاتی نزدیک تر بود، شعارھایشان پرولتری تر بود، روش شان از بورژوازی مستقل تر بود، علیھ کل حاکمیت ایستاده 
بودند، علیھ کل جناحھای حکومت ایستاده بودند، شانس بیشتری داشتند کھ بحث شان دست باال پیدا کند و از جملھ بحثھائی 

کھ بعدا بھ بحث کمونیسم کارگری منجر شد.

بھ ھر حال این سابقھ فنی بحث را میخواستم بگویم، خیلی میشود راجع بھ آن صحبت کرد، اگر بعدا بخواھیم در بحثی کھ 
در این مورد داشتھ باشیم بیشتر میتوانیم در این مورد حرف بزنیم.

جایگاه پراتیک و جنبش طبقھ در کمونیسم کارگری و «رویزیونیسم»

از نظر فکری یکی از رگھ ھای اصلی بحث کمونیسم کارگری، یکی از مسائلی کھ دریچھ ای بود بھ بحث کمونیسم کارگری، 
بحث ارزیابی ما از رویزیونیسم بود. اگر یادتان باشد در حوالی کنگره ۲ (حزب کمونیست ایران) بحث اینکھ باید برنامھ 
حزب را بازسازی کرد، آنھائی کھ در حزب کمونیست ایران بودند میدانند، و تجدید نظر در برنامھ حزب و برنامھ دیگری 
باید بنویسیم و آن یکی دیگر بدرد نمیخورد، در توجھ بھ برنامھ حزب، یک بند مھم آن، بند رویزیونیسم، خیلی حساس 
بود. رویزیونیسم چیست؟ آن چیزی کھ در بحث ما بخصوص برجستھ شد، این بود کھ جنبش چپ رویزیونیسم را تا بھ 
حال بھ عنوان ارتداد از نظریات، ارتداد از مکتب بھ آن نگریستھ است. رویزیونیست، یعنی اینکھ در یک چیزی ریوایز 
 (revise)کرد، رویزیونیسم کسی است کھ در یک حرفھائی، در یک احکامی کھ گویا حقیقت دارند، و حقانیت دارد و 
بھ یک معنی مقدس است، تجدید نظر میکند. ما بھ این میگوئیم رویزیونیست. رویزیونیستھا را مجبور بودیم بشماریم، 
روسی، چینی، خروشچفی، و رویزیونیسم پوپولیستی. بھ ھر کسی کھ قرار بود یک چیز بدی بگوئی یک رویزیونیست 
بھ او بگوئی. و این رویزیونیسم را محکوم کنی! بھ عنوان ارتداد از عقیده! و خود کلمھ مرتد بھ مقدار زیادی در جنبش 
کمونیستی بھ کار رفتھ است اگر دقت کنید. فالنی مرتد است! مرتد یعنی چی؟ مگر این دین است؟ ارتداد از عقیده را 
میگفتند رویزیونیسم. اولین جائی کھ متوجھ شدیم این کمونیسم ما با این بحث فرق دارد، در تبیین ما از رویزیونیسم بود. 
اگر این ارتداد از عقیده است، سؤالی کھ ھست این است چرا ارتداد پیدا میکنند از آن عقیده؟ چھ منفعتی، چھ منفعت واقعی 
پشت آن ارتداد از عقیده ھست؟ فرقی کھ ما در تبیین مان داشتیم این بود کھ ما از مقولھ رویزیونیسم گذشتیم و رسیدیم بھ 
مقولھ کمونیسم بورژوائی. گفتیم علت اینکھ در تئوری تجدید نظر میشود، برای این است کھ یک منفعت اجتماعی آن را 
ایجاب میکند. اگر شما بھ فرض قرار است تز دیکتاتوری پرولتاریا را بگذارید کنار، برای این است کھ آن تئوری بدردت 
نمیخورد و وجودش دست و بالت را میبندد. یک جنبشی، یک پدیده ای در جامعھ باید باشد کھ بھ آن تز و حکم احتیاج ندارد 
یا احتیاج دارد کھ تغییرش بدھد، وگرنھ چھ لزومی دارد یک نفر روز روشن پاشود برود در فالن تز مارکسیسم تجدید 
نظر کند؟ متوجھ شدن بھ اینکھ کمونیستھا بھ آن احکام مارکسیستی تجدید نظر میکند این است کھ بھ آن تجدید نظر احتیاج 
دارد. و در نتیجھ بھ خاطر اینکھ منفعت اجتماعی ای را دنبال میکند کھ آن حکم مزاحمت برایش ایجاد میکند، با آن حکم 
سازگار نیست، این بھ نظر من برای ما گام بلندی بود. برای اینکھ ما را تازه برد بھ یک سطحی از مانیفست. مانیفست 
را کھ میخوانید، میبینید مارکس و انگلس آخرش میرسند بھ سوسیالیسم ھای غیرکارگری. سوسیالیستھا و کمونیستھا، 
ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی، سوسیالیسم فئودالی را بحث میکنند. بھ آنھا نمیگویند در چیزی تجدید نظر کرده اند، 
میگوید سوسیالیسم برایش پوششی است برای منفعتھای فئودالی. چرا؟ برای اینکھ میخواھد با آن بورژوازی را بزند و 
میخواھد کارگرھا را جذب کند، در نتیجھ بھ نفع زحمتکشھا حرف میزند، ولی بخاطر اینکھ اریستوکراسی را ابقا کند. 
دارد میگوید قدیم بھتر بود، قدیم بھتر بود یادت ھست مجبور نبودی مزد بگیری؟ سر زمین ات نشستھ بودی؟ ارباب 
میآمد، باالخره معلوم بود چی میخوری و کجا میخوابی؟ االن در خیابان ولو شدی؟ سرپناه نداری، فقرت را ببین، امنیت 
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اقتصادی ات در دوره رعیتی ات را در آن موقع یادت ھست؟ این را دارد میگوید، دارد بورژوازی و جامعھ سرمایھ 
داری را میکوبد، دارد حرف از سوسیالیسم و طبقات فرودست میزند و از آزاد شدن اینھا برای اینکھ آن قشر جدید را ھم 
دارد میبیند. مارکس از فئودالیسم دارد حرف میزند از خصلت طبقاتی یک جور سوسیالیسم حرف میزند نھ تجدید نظر و 
دروغ گفتنشان راجع بھ سوسیالیسم. میگوید اینھا فئودالھا ھستند، یک قدم بعد میگوید اینھا خرده بورژوا ھستند، سوسیالیسم 
خورده بورژوائی. سوسیالیسم کسانی کھ در حاشیھ این تولید جدیدند یا دارند مضمحل میشوند، یا دارند آدمھای جدید خرده 
بورژوا بوجود میآیند و آن طرفشان سقوطشان بھ پرولتاریاست یا اینکھ دارند پرتشان میکنند بھ صفوف پرولتاریا. وقتی 
میخوانی میبینی عین شرق زدگی و شرق زده ھای خودمان، یعنی شبیھ چپ آن موقع خودمان است. ترس از کاپیتالیسم، 
ترس از نتایج مخرب کاپیتالیسم در زندگی بخشھای اقشار حاشیھ ای. کمونیسم آلمانی را کھ توصیف میکند، سوسیالیسم 
آلمانی یا سوسیالیسم حقیقی، میگوید اینھا انتلکتوئل ھستند، بھ جای اینکھ خود فرانسھ بیاید اینجا و انقالب صنعتی اش، 
آلمان عقب مانده است، عقایدش آمده است اینھا این عقاید را گرفتھ اند و تبدیلش کرده اند بھ افکار توضیح حکومت مطلقھ. 
تزھای سوسیالیسم را گرفتھ اند و تبدیلش کرده اند بھ حکومتھای خردمندانھ ای کھ خودشان در یک حکومت مستبد بورژوا 
یا خرده بورژوا میخواھند پیاده کنند. بعد میرود پای طبقھ. بعد میگوید سوسیالیسم کنسرواتیو یا سوسیالیسم بورژوا، کھ 
میگوید اینھا یک عده بورژوا ھستند کھ فھمیده اند کھ نظامشان فقط با زور گفتن نمیتواند ادامھ پیدا کند، باید اصالحات در 
آن انجام دھند، باید بھ فقرا برسند، باید یک درجھ ای رفاه اجتماعی باشد، کھ االن وقتی نگاه میکنید میبینید ھمین دنبالھ 
لیبر پارتی و اینھا، سوسیالیسم کنسرواتیو یا بورژوائی دقیقا ھمان رگھ ای است کھ ھمراه با بورژوازی بھ دنیا میآید. اینھا 
جدیدند ولی مارکس مسالھ اش طبقاتی بودن اینھاست. بعد ما نگاه کردیم بھ کیس خودمان و گفتیم کھ شوروی باشد مرتد، 
ولی این کمونیسم کی است این؟ یک کمونیسمی است کھ ما میگوئیم کھ نظراتش با نظرات مارکس یک جورھائی فرق 
اقتصادی معینی است کھ میخواھد در  میکند، ولی باالخره کمونیسم کی است؟ نگاه میکنی میبینی کمونیسم یک قطب 
یک کشور معینی اقتصاد دولتی معینی را بچرخاند، انباشت کند و میخواھد بر مبنای کمونیسمش حمایت اقشار فرودست 
خودش و اقشار فرودست بین المللی در مقابل اردوگاه مقابلش کھ از نظر تکنیکی بر آن برتر است و از نظر نظامی بر 
آن بر تر است، را داشتھ باشد و میخواھد بر این مبنا در کشورھای منطقھ نفوذ طرف مقابل چوب الی چرخش بگذارد. 
مارکس را برای این میخواھم کھ من در موزامبیک مزاحم امور پرتقالیھا و آمریکائیھا بشوم. اگر آنھا موزامبیک را 
بدھند، مارکس را احتیاج ندارند، مارکس را برای این میخواھد کھ کارگر روسی فکر کند کھ دستاورد خوبی داشتھ است، 
کھ بماند سر تولیدش. با اینکھ معاشش پائین است، با ابنکھ وضعیت کاریش عقب افتاده است. مارکس را برای اداره آن 
نوع جامعھ و برای برقراری آن قطبش میخواھند. کمونیسم چینی، تز سھ جھان، ارتداد است؟ ارتداد نیست! دارد میگوید 
ما یک قطب جدید ھستیم، لطفا کشورھای متفرقھ بیایند دور ما جمع بشوند، از شما در مقابل آن دو تای دیگر حمایت 
میشود! دارد این را میگوید، تز سھ جھان ارتدادی از مارکسیسم نیست. تز سھ جھان تز خود طرف است راجع بھ اینکھ 
یک قطب جدید مدعی چپ و کمونیسم شروع شده است، لطفا از کشورھای نفت خیز جھان تقاضا میکنیم با باجھ فالن 
مراجعھ کنید، با ما ائتالف کنید. یکی از دیگری بدتر و ھر دو از دیگری بدتر. اینھا فرمولھایشان بود دیگر! ابر قدرت، 
ابر قدرت خودش است کھ تازه با قبلی ھم دعوایش شده است، تازه روسھا کارشناسھایشان را بیرون برده اند، و سر مرز 
اینھا را عقب میزنند و مزاحم کسب و کارشان شده اند، تازه میانھ مائو با مولوتوف و اینھا بھ ھم خورده است، کمونیسم 
چینی بھ عنوان یک دیدگاه مستقل علم میشود. تجدید نظری در چیزی نیست! برای من و شما تجدید نظر است چون قبال 
فکر میکردیم، اینھا در این مکتب با ما شریک اند ولی دارند یک چیزھای دیگری میگویند، از نظر کسی کھ از کره مریخ 
نگاه میکند میگوید اینھا بھ ھمدیگر میگویند کمونیسم ولی آن یکی آین کار را میخواھد بکند و این یکی آن کار. بنابراین 
اولین وجھ تمایز ما کھ از ابتدای بحث رویزیونیسم وارد آن شدیم این بود کھ کمونیسم بورژوائی کمونیسم بورژوائی است 
و برای توضیح کمونیسم کارگری اول باید محتوای طبقاتی متفاوت خودت را و آرمانھا و ایده آلھایت را برای جامعھ ای 
کھ میخواھی بسازی با قطب مقابل باید روشن کرده باشی. تفاوت کمونیسم کارگری با کمونیسمھای مکتبھای دیگر مکتبی 

نیست در درجھ اول، اجتماعی است.

جایگاه صفت کارگر در کمونیسم کارگری

اگر یادتان باشد آنموقع بحث جنبش اجتماعی خیلی مطرح شد. ما ھم آمدیم بھ یک عبارت دیگر، کمونیسم کارگری را در 
برابر کمونیسمھای غیرکارگری معاصر خودمان گذاشتیم، عین کاری کھ مارکس کرد. نقل قولی کھ دوستمان خواندند 
من عالمت گذاشتھ ام کھ اینجا برایتان میخوانم: « از آنجا کھ میپرسند چرا اسم کمونیسم را برای جنبش تان انتخاب کرده 
اید، ما نمیتوانستیم اسمش را بگذاریم مانیفست سوسیالیست. در سال ۱۸٤۷ دو نوع آدم بھ خودشان میگفتند سوسیالیست. 
کسائی بودند کھ طرفداران سیستمھای مختلف اتوپیک بودند بخصوص «اوئن»یھا در انگلستان و «فوریریست»ھا در 
فرانسھ، ھمھ شان بھ سکتھای کوچکی تبدیل شدند کھ بھ تدریج داشتند از بین میرفتند. از طرف دیگر انواع و اقسام حکیم 
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باشیھای اجتماعی کھ نسخھ ھائی برای شفای جامعھ را این طرف و آن طرف پرت میکردند داشتیم، کھ اینھا ھمھ بیرون 
جنبش کارگری بودند، ھمھ اینھا بیرون لیبر موومنت (labour movement) بودند، اینھا ھمھ شان بخشھائی از طبقات 
تحصیلکرده بودند. اما یک بخشی از طبقھ کارگر کھ بازسازی رادیکال و ریشھ ای جامعھ را طلب میکرد، و معتقد بود کھ 
فقط انقالب سیاسی برای این کافی نیست، اسم خودشان را کمونیست گذاشتھ بودند. این جریان خیلی زمخت بود، غریزی 
بود، و خیلی خام بود ولی بھ اندازه کافی قوی بود برای اینکھ دو جور مکتب کمونیسم اتوپیک را فی الحال در فرانسھ 
شکل بدھد بھ اسم طرفدارھای کابھ و در آلمان وایتلینگ. سوسیالیسم در ۱۸٤۷ جنبش بورژوازی را نشان میداد، کمونیسم 
جنبش طبقھ کارگر را نشان میداد. و ما اسم مانیفست را کمونیست گذاشتیم.» یعنی میگویند ما اسم آن سوسیالیسم کارگری 
زمان خودم را گذاشتیم روی کتابمان. این بیانیھ سوسیالیسم کارگری است. میگویند سوسیالیسمھای دیگر ھم ھست، اما 
کارگری نیست! من متعلق بھ سوسیالیسم کارگری، متعلق بھ آن طبقھ رو بھ عروجی ھستم کھ بازسازی رادیکال و از 
ریشھ ای جامعھ را میخواھد و میداند و میگوید انقالب سیاسی برای این کار کافی نیست، باید انقالب اجتماعی بکنم، اسم 
آن جنبشی کھ بود و ھمانھائی کھ میدیدیم ھستند، یک بخشھائی از طبقھ کارگرند، اسم خودشان را گذاشتھ اند کمونیست و 
مارکس میگوید بدون ھیچ مکثی اسم خودشان را از آنجائی کھ معتقد بودیم آزادی طبقھ کارگر دست خودش را میبوسد، 
گذاشتیم روی مانیفست کمونیست. در بحث کمونیسم کارگری ھم برای ما دقیقا ھمین است. اگر مارکس زنده بود، اگر 
گذاشتند روی  را  اسمش  بورژوا  از  کارگر  کننده  تفکیک  بعنوان  موقع  یک  آنھا  کھ  کمونیسمی  کھ  میدید  و  میآمد  االن 
مانیفست، االن خودش دیگر این تفکیک را صورت نمیدھد، کھ تا ۱۱ سال پیش صورت نمیداد، کمونیسم چینی ھست، 
روسی ھست، اوروکمونیسم ھست، کمونیسم آلبانیائی ھست و غیره، آنوقت مارکس و انگلس ھم میگفتند خوب حاال ببینیم 
کارگرھا بھ کمونیسم خودشان چی میگویند؟ متاسفانھ االن اگر میآمدند، کارگرھا ھیچ چیزی بھ آن کمونیسم خودشان نمی 
گویند، جذب آن اردوگاھھا ھستند یا زیر دست سوسیال دمکراسی و این اتحادیھ ھا ھستند. االن کمونیسم خام و غریزی 
کارگران ھیچ اسمی روی خودش نگذاشتھ است. ما آمدیم و این کار را کردیم. ما گفتیم این اسمش کمونیسم کارگری 
است. بھ این کمونیسمی کھ االن بین خودش از نظر اجتماعی و جنبشی و کمونیسمھای دیگری کھ ھست فرق میگذارد، 
میگوئیم کمونیسم کارگری. اجتماعی جنبشی بھ چھ معنا؟ بھ این معنی کھ اھداف اجتماعی متفاوتی را دنبال میکند، و بخش 
اجتماعی متفاوتی را سازمان میدھد. بھ ھمین دلیل ساده! اگر شما یک جنبشی دارید کھ روی دوش بخش اجتماعی متفاوتی 
قرار است ساختھ بشود، و قرار است اھداف اجتماعی متفاوتی را متحقق بکند، شما جنبش متفاوتی دارید. ھمین را ھم باید 

بھ آن بگوئی. کمونیسم کارگری یک جنبش متفاوت از کمونیسم واقعا موجود است.

من اینجا میرسم بھ مھمترین نکتھ بحثمان، بھ صفت کارگر در بحث ما. این کلمھ کارگر را چرا ما استفاده میکنیم؟ من اگر 
بتوانم این بحث را بھ آخر برسانم، یک مقداریش را میگذارم برای ماه بعد. چرا ما از این کارگر استفاده میکنیم؟ چرا کلمھ 
کارگر را در این تئوری بھ کار میبریم؟ آیا مارکسیسم از سر مستضعف پناھیش یک ایدئولوژی کارگری است؟ آیا بخاطر 
اینکھ کارگرھا بیشترین آدمھای تحت استثمار جامعھ ھستند؟ آیا بھ خاطر این است کھ کارگرھا بیشتر از ھمھ استثمار 
میشوند حتی؟ بھ خاطر ھیچکدام از اینھا نیست کھ کارگر مرکز توجھ مارکسیسم در تئوریش است. بھ خاطر تبیینش از 
کاپیتالیسم است کھ کارگر مرکز توجھ است. اگر شما طرفدار مستضعفھا باشید، مستضعف زیاد است. مطمئن باشید زن 
پابرھنھ ای کھ در اکوادور دارد موز میچیند، وضعش از کارگر کارخانھ فورد «دگنام» بدتر است، بھ بیماریھای بیشتری 
دچار میشود، گرسنگی بیشتری میکشد، و زودتر میمیرد و کمتر تلویزیون نگاه میکند و کمتر در خیابان قدم میزند. اگر 
بھ خاطر دفاع از محرومین، و شما بعنوان آن حکیم باشیھا باشید کھ با یک سلسلھ نوشدارو برای نجات اقشار ستمدیده 
بھ میدان آمده اید، خوب آدم بدبخت تر از کارگر زیاد است. مارکس بھ خاطر نگاه بھ مشقات کارگر نیست کھ تز انقالب 
کارگری را میآورد یا کارگر را در مارکسیسم مطرح میکند. بھ خاطر تبیینش از جھان معاصر و جامعھ کاپیتالیستی و 
جایگاه کارگر در جامعھ معاصر است. واضح است اگر کارگر این جایگاه را داشتھ باشد ولی آرمانھای انسانی و شخصی 
مارکس را ارضا نکند، خوب این جایگاه اساسی را بھ آن نمیدھد و تحلیلش میکند و میرود. ولی وقتی مارکس متوجھ 
میشود این پدیده دیگر آخریش است، این آخرین مرحلھ ای است کھ میشود آدمھا را استثمار کرد، بنابراین آخرین استثمار 
شونده میتواند تسمھ نقالھ آزادی کل بشر باشد از کل این تاریخ طبقاتی، اینجاست کھ ما میبینیم این پدیده باشکوه را داریم کھ 
اسمش در مارکسیسم میآید. اگر جز این بود ھرکدام از این معادالت، نھ آن باشکوھی میشد و نھ ایشان معروف میشد و نھ 
من و شما میرفتیم بخوانیم. مارکس بھ خاطر جایگاه کارگر در جامعھ کاپیتالیستی، جایگاه عینی کارگر در واقعیت جھان 
معاصر است کھ تئوریش را روی کارگر بنا میکند. نھ بھ خاطر اینکھ کارگر با معرفت تر است، یا فی الواقع انقالبی تر 
است یا بیشتر میفھمد یا بیشتر از ھمھ زجر میکشد، یا انسان تر است و یا ھر چیز دیگری کھ شما فکر کنید. نھ بھ خاطر 
اینکھ انسانھای بھتر، برگزیدگان، را پیدا کرده است. اینطور نیست مثل کسی کھ فکر میکند سرخپوستھا میروند بھشت و 
سفید پوستھا میروند جھنم، گویا مارکس کارگر را بعنوان یک ملت کشف کرده است. کارگر برای مارکس یک ملت، یک 
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نژاد نیست. کھ این نژاد کارگرھاست کھ برتر جھان است، قوم یھود بھ خودش میگوید نژاد برتر، قوم برگزیده، آلمانی 
بھ خودش میگوید نژاد برتر. گویا ما یک مارکسی را داریم کھ بھ جای اینکھ ملی یا نژادی تقسیم کند، شغلی تقسیم کرده 
است و گفتھ است کارگرھا ھستند بخش برتر جامعھ. مارکس اینطور نمیگوید. مارکس اصال این را نمیگوید. جالب است 
در یکی از نامھ ھای انگلس بھ مارکس از آلمان، کھ برای من ھم یک خورده تکاندھنده بود، با آن ھم موافق نیستم، ولی 
میخواھم بگویم کھ چھ جوری طرف بھ کارگر نگاه میکند، انگلس میگوید کھ در شھر اینجا قتل و جنایت و دزدی زیاد شده 
است نشان دھنده رشد پرولتاریا در این کشور است. االن خودش را بھ صورت قتل و جنایت نشان میدھد ولی بزودی بھ 
صورت مبارزه کمونیستی نشان میدھد. این نامھ انگلس بھ مارکس است. او دارد ابژکتیو بھ این پدیده نگاه میکند، میگوید 
کارگرھا بوجود آمدند توی خیابانھا ولو شدند، ناراحت اند، ظلم را میبینند، زورشان بھ کی میرسد؟ میروند خانھ یارو را 
خالی میکنند. این قشر، این الیھ، این قشری کھ در شھر بوجود آمده، باعث شده است کھ شھر شلوغ بشود. قبال در دوره 
فئودالی اینجا پشھ پر نمیزده، االن توی خیابان آدمھا را میزنند، جیب یکی را خالی میکنند. میگوید این عالئم پیدایش 
صنعت و پیدایش کارگر است، ولی بعدا این اعتراض خودش را بھ شکل دیگری نشان میدھد. ھمانطور کھ در جنبش 
ماشین شکنی اعتراض خود را بھ آن شکل نشان داد. کارگر برای مارکس و انگلس یک پدیده دیگری است. و آن کارگر 
گرائی را کھ بعدا ناجی جامعھ بشری است را من اینجا بعدا تعریف میکنم کھ از چھ زاویھ ای بھ آن نگاه میکنند. من بعدا 
برمیگردم بھ آن دیدگاھی کھ کارگر را بھ صورت دیدگاه شمال شھری بھ کارگر و محبت شمال شھری بھ کارگر، محبت 
بورژوائی بھ کارگر چھ جوری در یک حرکتھای خط پنجی و کارگر کارگری خودش را نشان میدھد. بھ این بعدا میرسم. 
منتھی االن میخواھم راجع بھ این میخواھم صحبت کنم کھ کارگر برای خود مارکس اثباتا در فلسفھ و در تئوری او چھ 

جایگاھی دارد؟ این ھم در این جلد شش خواھد آمد، چون عینا بحثی است کھ ۱۱ سال پیش در سمینار سوئد کردم.

سوسیالیسم مستضعف پناه، کمونیسم کارگر مدرن جامعھ کاپیتالیستی

از فلسفھ مارکس حرف بزنیم. میگوئیم مارکس ماتریالیست است. ماتریالیست بھ کسی میگویند کھ میگوید جھان مادی 
مقدم بر جھان ذھنی است و فکر تابعی است از عینیت، عینیت را منعکس میکند. جھان مادی واقعی است. ماده واقعیت 
ایراد میگیرد  اتفاقا مارکس  اینطوری نیست.  این را بگوید ماتریالیست است. منتھی ماتریالیسم مارکس  دارد. ھر کس 
بھ ماتریالیسم قبل از خودش و بخصوص در تزھایش راجع بھ فوئرباخ، کھ ماتریالیسم او ویژگیھائی دارد، جھان عینی 
الیتغیر ھست، جھان ذھنی ھم ھست و آن را منعکس میکند. مارکس میگوید دنیا اینطوری نیست. میگوید دنیا حاصل 
پراتیک است، عنصری کھ دارد جھان عینی را منعکس میکند ھمان عنصری است کھ دارد تغییرش میدھد. این کاخھائی 
کھ میبینی قبال باغات انگور بوده است یک عده آمده اند اینھا را ساختھ و رفتھ اند، میگوید جھان دارد تغییر میکند. پراتیک 
برای مارکس اساس واقعیت عینی است. برای مارکس تغییر پراتیک جزء خود عینیت است. در نتیجھ مارکس قبول نمیکند 
کھ ذھن فقط عینیت را منعکس میکند، میگوید تغییرش ھم میدھد و عنصر پراتیک را وارد مسالھ میکند. منتھی برای 
مارکس پراتیک، پراتیک اشیاء نیست، پراتیک انسانھاست. جامعھ از ھمان اول و فعالیت بشری از ھمان اول بر جھان 
عینی مھر خودش را زده است. شما نمیتوانید چیزی را منعکس کنید کھ مھر بشر را بر خودش نبیند. جھان عینی در فضا 
و کائنات ھست، ولی مارکس میگوید وقتی شما از عینیت و حقیقت عینی حرف میزنید، باید در نظر بگیرید بخشی از این 

پدیده پراتیک انسانی و پراتیک اجتماعی است.

مارکس اجتماع را چگونھ تعریف میکند؟ مارکس اجتماع را از اقتصاد و پروسھ تولیدی کھ بر آن بنا میشود، شروع میکند 
و بعد تقسیم کار را توضیح میدھد و از تقسیم کار بھ مناسبات ملکی و طبقات میرسد. برای مارکس جامعھ ھمیشھ طبقاتی 
بوده است و جامعھ ھمواره بر مبنای متابولیسم اقتصادی و متابولیسم طبقاتی تعریف میشده است. طبقھ بخشی از نگرش 
مارکس بھ جامعھ ای است کھ برای مارکس جھان عینی است و طبقھ بخشی از عنصر فعالھ برای تغییر است از نظر 
مارکس. مارکس وقتی کاپیتالیسم را تعریف میکند اول از اینجا شروع میکند کھ مکانیسم این جامعھ کاپیتالیستی طوری 
است کھ این طبقات موجود را بوجود آورده است. وقتی کاپیتال را میخوانید بعد از حدود ٥۰ تا ٦۰ صفحھ میرسید بھ 
کارگر، ایدئولوژی آلمانی را کھ میخوانید بعد از ۲۰ تا ۳۰ صفحھ میرسید بھ کارگر، تزھای فوئرباخ را کھ میخوانید بعد 
از چند صفحھ میرسید بھ عنصرفعالھ و بعد میرسید بھ کارگر. بھ خاطر اینکھ کارگر در جھان عینی معاصر مارکس، 
آنست. کارگر برای  تغییر  بدھد، جزء الیتجزای آن عینیت و جزء الیتجزای  تغییر  آنرا  جھانی کھ مارکس قرار است 
مارکس یک سری آدم نیستند، برای او کارگر یک موقعیت ویژه است کھ انسان در آن گیر کرده است، کسی است کھ نھ 
صاحب وسائل تولید خودش است کھ بتواند نانش را از زمین در بیاورد، بھ زمین وابستھ نیست، آزاد است کھ برود ببیند 
کجا از او کار بکشند، دستمزد میگیرد و کار میکند. کسی است کھ آزاد است و مجبور است نیروی کارش را بفروشد. 
قبل از کارگر، اگر رعیت بھ شھر میرفت، ارباب دنبال او میفرستاد کھ او را برگردانند، اجازه نداشت از زمین کنده شود. 
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در آن دوره روستائی اجازه نداشت برود یک جای دیگر زندگی کند. چرا کھ جزو ابوابجمعی آن خان فئودال و بخشی 
از قلمرو معینی بود. کندن آدمھا از زمین و فاقد حق بر زمین، و مختار بودن آنھا کھ بروند جای دیگر کار کنند اختراع 
سرمایھ داری بوده است. و برای مارکس این نکتھ جالب است کھ میگوید یک نوع آدمھائی بوجود آمده اند کھ دیگر نباید 
بگوید زمین میخواھم، چون رعیت در دوره فئودالی اگر میخواست آزاد بشود میگفت زمین باید مال خودم باشد. ولی این 
عنصر جدید در جامعھ، این آدم جدید، وقتی میخواھد آزاد بشود باید بگوید نباید شرایطی وجود داشتھ باشد کھ یک عده ای 
انحصار مالکیت وسایل تولید را داشتھ باشند و تا بقیھ مجبور شوند برای آنھا کار کنند تا بتوانند معاش شان را تامین کنند، 
این وضعیت را باید تغییر داد. موقعیت عینی کارگر ایجاب میکند کھ برگردد بھ یک تغییر رادیکال و ریشھ ای جامعھ. 
کارگر اگر بخواھد رھا بشود، و نھ فقط اگر بخواھد وضعیتش بھتر شود، رھائی کارگر کھ امر خودش است ایجاب میکند 
کھ آن مناسبات معین از بین برود، یعنی مالکیت بورژوائی لغو بشود. جایگاه کارگر برای مارکس این است! کارگر برای 
او آن پدیده اجتماعی است کھ میتواند واقعیت عینی امروز دنیا را در جھتی کھ مارکس فکر میکند باید در راه رھائی بشر 
انجام شود، ببار بیاورد. مارکس رسالت کارگر را ھم چنین تعریف کرده است. کارگر از این رسالت گریزی ندارد. در 
جامعھ ای کھ مارکس پیش بینی میکند، کارگر در اول صحنھ قرار دارد، نھ بھ عنوان کارگر بلکھ بھ عنوان پدیده ای کھ 
جامعھ بھ آن نیاز دارد. من در مورد جامعھ ای کھ در آن مالکیت خصوصی لغو شده است و وسائل تولید متعلق بھ ھمھ 
است و در اختیار ھمھ کسانی کھ در آن جامعھ زندگی میکنند، حرف زدم، آیا کسبھ چنین آرمانی را با خود حمل میکنند؟ 
آیا دھقانان چنین آرمانی را با خود حمل میکنند؟ آیا نجیب زاده ھا و اشراف چنین رسالتی دارند؟ آیا زنان فی نفسھ برای 
رھائی خود مجبورند مناسبات ملکی را تغییر بدھند؟ (تاکید میکنم فی نفسھ، اگر نھ ممکن است بطور عملی مجبور باشند 
این کار را بکنند). آیا زنان برای برابر شدنشان با مردان نیاز دارند کھ کار مزدی لغو شود؟ زنان چنین نیازی ندارند. 
ممکن است جامعھ بھ آنھا تحمیل کند کھ این راه حل یعنی لغو کار مزدی تنھا کار عملی برای امر آنھاست. آیا برده فی 
نفسھ برای آزادی خود نیاز دارد کھ کار مزدی لغو شود؟ نھ! آزادی این قشر جدید، این پدیده ای کھ جامعھ سرمایھ داری بھ 
صورت میلیونی دارد آنرا تولید میکند، بھ آزادی جامعھ گره میخورد. نھ بھ خاطر اینکھ خود کارگر این اندازه آزاد اندیش 
است کھ فکر کند کھ من آزاد نشوم ولی بقیھ آزاد نشوند؟ پس بگذار بقیھ را ھم آزاد کنم! مارکسیسم این نیست، مارکسیسم 
میگوید کارگر چاره ای جز این راه حل ندارد. مارکسیسم میگوید کافی است کھ کارگر بزند زیر کار مزدی تا زیر ھر نوع 
استثماری بزند. اخالقی ھم نیست، مسواک بزند یا نزند، بلد است چھ جوری غذا بخورد یا نھ، زبان ھای خارجی را بلد 
است یا نھ، در نقش جایگاه کارگر از نظر مارکسیسم تاثیر ندارد، کارگر مجبور است برای اینکھ واقعا آزاد بشود ھمھ را 
با ھم آزاد کند. در نتیجھ خود بخود جنبش این طبقھ در پیشاپیش جنبش جامعھ قرار میگیرد و عمال ھم میبینیم کھ اینطور 
شده است، عمال میبینیم کھ جنبش کارگری در ھر کشور در طول کل قرن با بھبود اوضاع اقشار فرودست و کسانی کھ 
ستم و زوری بر آنھا شده است، تداعی شده است. این وضعیت و این موقعیت عینی طبقھ کارگر اینقدر جدی و عینی و 
گریزناپذیر است کھ اتحادیھ کارگری ھم نمیتواند دست راستی از آب در بیاید. راست ترین اتحادیھ کارگری در جامعھ 
بورژوائی در چپ مرکز قرار گرفتھ است. حتی اگر اتحادیھ کارگری را مارگارت تاچر تشکیل بدھد بعد از سھ روز کھ بھ 
سراغش میروی مجبور است بھ جنبش زنان پیام بدھد یا از فالن کشور محروم دفاع کند. بھ خاطر موقعیت عینیش مجبور 
است کارگر چنین باشد چون اگر این رابطھ استثمار کار مزدی باقی بماند بقیھ ھم ھمراه آن میمانند، نمیشود مزدبگیری 
موجود باشد اما کار خانگی را نداشتھ باشید، نمیشود سی سال ھر روز کارت را برای امرار معاش بفروشی ولی سیستم 
تربیتی بر مبنای آزاد اندیشی سازمان یافتھ باشد، و دیسیپلین و خفھ کردن کودک جزئی از تعلیم و تربیت نباشد. چون 
جامعھ را برای سرپا نگاھداشتن و حفظ کار مزدی سازمان داده اند. در چنین جامعھ ای نمیشود کار مزدی داشت ولی 
ارتش و زندان و دادگاه نداشتھ باشد. راسیسم در جامعھ بدون وجود کار مزدی ممکن نیست برای اینکھ ھمھ اینھا اجزائی 
است کھ کار مزدی را برقرار نگاه میدارند. در نتیجھ برای مارکس، کارگر، و مقدرات او در سطح فلسفی وارد بحثھای 
تئوریک میشود. اینطور نیست کھ گویا مارکس مثل یک حکیم باشی دنبال کسانی در جامعھ میگردد کھ جامعھ را با آنھا 
شفا بدھد، مارکس اول آزادیخواه نبوده است کھ بعدا کارگر را پیدا کرده است. مارکس با این واقعیت مواجھ شده است کھ 
عنصر آزادیخواھی در این جامعھ میتواند کارگر باشد. مارکس کارگر را پیدا نکرده است، در تئوری او کارگر بھ عنوان 
تنھا عامل آزادی ظاھر میشود. و این موضع با موضع کسانی کھ از موضع باصطالح سوسیالیسم دلسوز بھ حال اھالی، 
سوسیالیسم مستضعف پناه، یا از موضع فرودست پناھی، سوسیالیسم را تبلیغ میکنند، متفاوت است. برای مارکسیسم مھم 
نیست کھ کارگر چھار تا یخچال و سھ تا ماشین ھم داشتھ باشد و «فاسد شده» باشد و غروبھا ھم روی اسب شرط بندی 
کند، با ھمھ اینھا اگر بخواھد آزاد بشود با تمام اموالی ھم کھ دارد باید کار مزدی را از بین ببرد. در صورتی کھ برعکس، 
سوسیالیسم مستضعف پناه بھ مستضعف احتیاج دارد، مارکسیسم بھ کارگر احتیاج ندارد کھ کارگر بماند. بھ آن صورتی 
کھ سوسیالسیسمھای دیگر میگویند حتی وقتی حکومت را بھ بدست گرفتھ اند میگویند آزادی برای خلق و سرکوب برای 
ضدخلق، برای مارکس اصال جایگاه کارگر در آزادی این نیست. برای آن نوع «انقالبیون» کارگر حتی در جامعھ بعدی 
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ایشان ھم وجود دارد چون اگر نباشد ایشان انقالبی نیست! اگر در جامعھ یک عده با دستھای پینھ بستھ کھ از دوره ھای قبل 
باقی مانده اند، موجود نباشند کھ این نوع انقالبیون لوگوی آنرا نگیرند، اینھا نمیتوانند بھ شما نشان بدھند کھ سوسیالیست 
بوده اند. گویا کارگر از منظر اینھا آدمھائی ھستند کھ ھمھ اموال جامعھ و خوشبختی ھا را باید بھ آنھا داد و از بقیھ انتقام 
گرفت، بھ نظر من اینھا عقاید مذھبی اند کھ در رگ و ریشھ تاریخ بشر ھست و متاسفانھ در سوسیالیسم ھم خود را تحمیل 

کرده اند. کمونیسم برای مارکس ھیچ رگھ مذھبی ندارد. این جایگاه کارگر است برای ما.

اما بگذارید ببینیم جایگاه کارگر چھ نیست؟ من این جنبھ را در بحث قبلی نگفتم. کارگر در مارکسیسم تقدیس نمیشود. در 
بحثھائی کھ بھ خاطر جدائیھای یک سال یک سال و نیم پیش مطرح شدند، یکی از کسانی کھ از تمجید کنندگان قدیمی 
بحثھای کمونیسم کارگری بوده است و من نامھ ھایش را از تھران دارم، گفتھ بود کھ بحثھای کمونیسم کارگری برای 
ما کارگران، حاال خودش ھم کارگر نیست!، چیز تازه ای ندارند چون کارگران بھ اعتبار کارگر بودنشان ھمھ چیز را 
میدانند، این برای «روشنفکر»ھا خوب بود! از این منظر، کارگر کسی است کھ از پیش میداند مارکس چھ گفتھ است، 
میداند اشکال خروشچف چیست، میداند تئوری سوسیالیسم علمی چیست، میداند فوئر باخ چیست، چون کارگر است ھمھ 
اینھا را میداند! یک نوع تقدس کارگری کھ چون تو کارگر ھستی میدانی و احتیاج بھ ھیچ چیز نداری. یا یک دوست قدیم 
ما رفتھ و این اواخر یک کتاب نوشتھ است و در آن گفتھ است کھ: «داستایوسکی میگوید ھر کس خدا نداشتھ باشد، لنگر 
اخالقی ندارد» این را البتھ الزم نیست فقط از داستایوسکی شنید ھمھ مذھبی ھا و اعضا انجمنھای مذھبی این را میگویند 
کھ اگر تو خدا نداری، اخالق نداری. بعد این دوست قدیمی ادامھ داده است: «ولی من میگویم اگر کسی کارگر نداشتھ 
باشد، اخالق ندارد» من اگر کارگر کارخانھ زمزم یا خودرو سازی یا ھر جای دیگر باشم، و پولھای خرد من روی میز 
باشند، ببینم یکی آمده است توی کانتین و بھ من میگوید تو ھمھ چیز را میدانی، احتیاجی بھ ھیچ چیز نداری، و تو برای 
من جای خدا را گرفتھ ای، مِن کارگر اول دستم را میگیرم روی پولھایم کھ چنین آدمی چھ جوری میخواھد جیب من را 
بزند! چون این شارالتانیسم سیاسی است! چھ ربطی بھ مارکسیسم دارد؟ کارگر بھ ھیچ چیز احتیاج ندارد و کافی است کھ 
اسمش را ببری تا ھمھ چیز ذوب شود! بھ ھمان کارگر در این جامعھ حقوقش را نمیدھند ولی زورش بھ جائی نمیرسد، آن 
کارگری کھ چنین کسی در موردش میگوید، شش ماه است حقوقش را نگرفتھ است، اما در دنیای کوچک او بھ خدا تبدیل 
شد، بھ علم تبدیل شده است، بھ آخرین محک اخالق تبدیل شده است. بھ جملھ بعدی چنین آدمی کھ معموال یک مائوئیست 
سابق است کھ دقت میکنید میبینید تصاویر انقالب فرھنگی را دارند بھ شما نشان میدھند. در انقالب فرھنگی میرفتند 
دھقان فقیر را میآوردند کھ بھ کار نقاشھا انتقاد کنند. دھقانی کھ اصال نقاشی بلد نبود. این نوع قضاوت در مورد کارگر 
ھم از آن نوع مستضعف پناھی ھاست، دروغ است و ریا. برای اینکھ جنبش کارگری خودش چنین تصویری از خودش 
ندارد کھ گویا ھمھ چیز را میداند، دست مارکسیست را گرفتھ است و میگوید کاری ندارم از کجا آمده ای این حرفھائی را 
کھ در خیابان میزنی بیا برای کارگران کارخانھ ما ھم بزن. کارگر نھ فقط مدعی نیست کھ ھمھ چیز را میداند، بلکھ دنبال 
جواب محدودیتھای سیاسیش میگردد، دنبال این ھست کھ نمیتواند اتحادیھ سازمان بدھد، جواب بچھ آخوند را چھ بدھد، 
و در این میان مکتبی ھست کھ کارگر گرائی را تبدیل کرده است بھ تملق گوئی بھ طبقھ کارگر و تبدیل کردن کارگر بھ 
صنف. کارگر صنف نیست! کارگر ملت نیست! کارگر نژاد نیست! کھ او را مقدس کرد و تملقش را گفت. کارگر یک 
قشری است دارای یک رسالت تاریخی بر مبنای موقعیت اقتصادی اش. بھ نظر من تلقی صنفی از کارگر، یعنی کسانی کھ 
بیانیھ آزادی بشر را میدھد و میگوید فقط کارگرھا آنرا امضا کنند، بھ نظر من نمیتواند بورژوا نباشد. برای کسی کھ ۲٥ 
سال پیش خودش در ایران کارگر بوده است، و حاال این واقعیت ھم برایش اھمیت ندارد کھ ھمھ اکنون بھ یک نحوی در 
جائی کار میکنند، میگوید نوشتھ ای را کھ یک «روشنفکر» نوشتھ است چھ کسانی امضا میکنند؟ یا حتی چھ کسانی حق 
دارند بروند در جلسھ او؟ کارگر با دستھای پینھ بستھ! اینھا اتھاماتی است کھ بھ کمونیسم بستھ شده اند و دقیقا ھمینھا ھستند 
کھ در خوش بینانھ ترین حالت مبنای آن جملھ دوم را کھ برایتان گفتم یعنی کارگر نمیتواند آزاد بشود مگر اینکھ ھمھ را 
آزاد کند، فراموش کرده اند. مبنای انقالب کارگری بشریت است، مبنای آزادی کارگر بشریت است، و مبنای مارکسیسم 
آزادی بشریت است. وقتی کارگر انقالب میکند دقیقا دارد ھمین پدیده را کھ در آن یک عده کارگرند و یک عده کارگر 
نیستند، یک عده مجبوراند کار کنند و یک عده دیگر مجبور نیستند، تغییر میدھد. و تازه پس از گذشت ٥ سال از انقالب 
این نوع مدافعین تلقی مورد نقد من از کارگر میاید و میگوید شما دستھایت پینھ بستھ نیست، اجازه شرکت در انتخابات را 
نداری! این دیدگاه البتھ از قدیم مورد نقد دیدگاه ما بوده است. اینجا میخواھم بگویم این نمایندگی عقب ماندگی کارگری بھ 
نظر من پیشرفت بورژوازی را نشان میدھد. اینطوری نیست کھ ما فقط یک دیدگاه عقب مانده پرولتری را شاھدیم، ھر 
دیدگاه عقب مانده پرولتری نماینده پیشروی یک دیدگاه بورژوائی است. کسی کھ از کارگر صنف میسازد، کسی است 
کھ نمیخواھد کارگر طبقھ باشد. اگر قرار است کھ کارگر صنف باشد، بورژوازی تا ابد بھ کار خود ادامھ میدھد چون 
کارگر فوقش برای خود یک سندیکا تشکیل میدھد. و اگر کسی بیاید در جامعھ ای کھ برای آزادی خود بھ دنبال نیروئی 
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است کھ این رسالت را واقعا میتواند بھ سرانجام برساند، آن نیرو را بھ مسائل صنفی خود محدود کند و بین طبقھ کارگر 
و جامعھ شکاف ایجاد کند، و در بین مبارزه طبقھ کارگر دیوار چین بنا کند، بھ نظر من بدترین نوع بورژواست. مارکس 
در رابطھ با حاملین این دیدگاھھای عقب مانده از کارگر، خیلی بی مالحظھ تر است کھ حتی من جرات نمیکنم استعارات 
او را بکار ببرم. بھ ھر حال بھ نظر من دیدگاه صنفی از کارگر و تبدیل کردن کارگر بھ یک ملت، بھ کسانی کھ گروه 
خون معینی دارند، خوانائی با مارکسیسم ندارد. مارکسیسم میگوید پرولتر صنعتی، مارکسیسم این نیست کھ اگر بھ جای 
متشکل شوید بگوئید: «دمت گرم!» یک قدم بھ پرولتاریا نزدیک شده ای! پیشروترین و آوانگاردھای کارگران در دوره 
مارکس پیشروترین مجالت را میخواندند، مانیفست را میخواندند، اگر در آن دوره میخواستی یک نشریھ مدرن و فوق 
العاده پیشرو فکری را منتشر کنی میبایست اول آنھا را بھ محافل کارگری میدادی و مبنای موفقیتش را مقبول بودن آن 
در محافل کارگری در نظر میگرفتی. تصویر مارکس از کارگر این است. اما این نظرات عقب مانده و تقدس کارگر 
گرچھ بسیار ضعیف و حاشیھ ای است، من میگویم کمونیسم کارگری باید ھوشیار باشد چرا کھ ھمھ این بحثھا در انقالب، 
استراتژی، وظایف انقالب کارگری، سازماندھی مبارزه طبقاتی، و در بحث وظایف انقالب سوسیالیستی دوباره وارد 
میدان میشوند. و ھر کدام از ھمین بحثھای عقب مانده برای شکست اجتماعی کارگر کافی است. کارگری کھ حاضر نیست 
پرچم رھائی زن را بدست بگیرد، کارگری کھ حاضر نیست پرچم دفاع از حقوق کودک را بلند کند و شعار لغو مجازات 
اعدام را بردارد، چون بھ اندازه کافی برایش کارگری نیست، از این نوع است. بخشھای آخر مانیفست را نگاه کنید ببینید 
چھ مطالباتی را طرح کرده است، یا وقتی لنین و رفقایش سر کار آمدند واقعا چھ کار کردند؟ وقتی لنین بھ قدرت رسید 

تمام ادعاھای ارضی روسیھ تزاری بر کشورھای مجاور را لغو اعالم کردند.

بحثم را بطور خیلی فشرده و خالصھ میگویم:

جنبشی برای رھائی بشر

کمونیسم کارگری یک تفاوت اجتماعی با کمونیسم غیرکارگری دارد و آن این است کھ این جنبش اجتماعی طبقھ است و 
یک تفاوت نظری با کمونیسمھای دیگر دارد و آن این است کھ کمونیسمش برای رھائی بشر است و این کارگریش میکند. 
تنھا دیدگاھی کھ با انقالب کارگری خوانائی دارد، مارکسیسمی است کھ خواھان آزادی کل بشریت و از بین رفتن ھمھ 
نوع استثمار است. در نتیجھ دو سھ نوع کمونیسم را در حول و حوش خود میبینیم. کسانی کھ آرمانھای مرحلھ ای و دست 
دوم و بینابینی برای انقالب کارگری قائل میشوند، کسانی کھ جنبش کارگری مرکز ثقل اعتراض اجتماعی شان نیست، 
برای مثال کسانی کھ مبنای سوسیالیسم شان جنبشھای رنگین کمانی است، کسانی کھ دھقان یا روشنفکر شھری مبنای 
کمونیسمشان است. اینھا کسانی ھستند کھ کمونیسم کارگری ما از آنھا فاصلھ دارد. اما این تفاوتھای ما یک تفاوتھائی 
مکتبی دینی نیستند، بلکھ این است کھ این روایت ما از کمونیسم فرق خودش را بھ این شکل با روایت دیگران از کمونیسم 
بیان و فرمولھ میکند، نھ اینکھ دین خودش را دارد این گونھ تعریف میکند. این کمونیسم ما اگر چپ نو اروپا را نمی پسندد 
بخاطر این است کھ عالوه بر جنبھ ھای عقیدتی و نظری، پایھ اش جنبش معترض دانشجوئی روشنفکری است، کھ بعضا 
میخواھد از بلوک شرق فاصلھ بگیرد تا بتواند در روبنای دمکراتیک پارلمانی غرب جائی برای چپ پیدا کند. جنبش 
کمونیستی در چین برای تبدیل کردن چین بھ یک کشور مستقل و بیرون آمدن از زیر سلطھ استعمار است، زنده باد! 
خواست خیلی خوبی است برای بھبود وضع میلیونھا مردم است ولی برای رھائی بشر از ھر نوع شکل استثمار نیست، 
خیلی ھم عقب مانده تر از اینھا است. واضح است کھ در مقابل امپریالیسم از آن دفاع میکنم ولی جنبش اجتماعی ما نیست. 
چپ ایران کھ ما از آن در آمده ایم، جا دارد کھ مشخصاتش را بخوانیم و ببینیم کھ دقیقا این کمونیسم دنبال چھ خواستھائی 
بود در ایران، جنبش کدام طبقات بود، میخواست در ایران چھ کار بکند و االن تتمھ اش میخواھد چکار کند. این بحث مھمی 
است چون استراتژی ما در برخورد بھ بقیھ سازمانھای چپ واقعا موجود فعلی کھ دور و بر ما ھستند را تعیین میکند و 
اینکھ ما چھ کار میخواھیم بکنیم. بحث من این است کھ این چپ ایران بخشی از جنبش رفرمیستی بورژوائی ایران است 
کھ میخواھد یک جامعھ بھتر را بیاورد، ھمان سوسیالیسم کنسرواتیو بورژوائی ایران است. برای اینکھ میخواھد بھ کمک 
سوسیالیسم یک جامعھ بورژوائی درخور زندگی، شبیھ فرانسھ اگر بتواند و اگر نھ شبیھ ترکیھ، را درست کند. بھ کمک 
سوسیالیسم صنعت را در جائی رشد بدھد و بھ کمک سوسیالیسم پزشکی را بھبود بدھد کھ ھمھ اینھا کارھای خوبی است، 
ولی با خواست زیر و رو کردن جامعھ، آن خواستی کھ کارگران زمخت و خام کارگران آلمانی میخواستند، یعنی بازسازی 

رادیکال جامعھ، خیلی فاصلھ دارد. من بحثم را تمام میکنم امیدوارم وقت باشد بقیھ مباحث را ادامھ بدھیم.

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار سخنرانى پیاده شده است.
این متن از روى نوار سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس لندن توسط ایرج فرزاد، پیاده، و مقابله و ادیت شده است. 
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مبانى کمونیسم کارگرى - ۴
 (سمینار سوم)  

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

منصور حکمت - ژانویھ ۲۰۰۱

متن پیاده شده از روى نوار

مقدمھ

این بود کھ نگرش ما بھ  صحبتی کھ در این دو سمینار داریم راجع بھ کمونیسم کارگری است. ھدف این جلسھ اساساً 
کمونیسم و مارکسیسم و نگرشی کھ بخصوص در حزب کمونیست کارگری مبنای این فعالیتھا است را یک مقدار باز 
کنیم. یک لیست بلندی از تیترھایی داشتیم و باید آنھا را میپوشاندیم کھ بھ ھمھ آنھا نرسیدیم. در کل اگر بشود خالصھ کرد 
در جلسھ قبل میخواستیم راجع بھ جنبھ ھای اجتماعی بحث یا پایھ ھای کمونیسم کارگری بمثابھ یک پدیده اجتماعی صحبت 
کنیم و این دفعھ بھ مضامین فکری کمونیسم کارگری، بھ نگرشمان بھ مارکسیسم و بھ روایتی کھ ما از مارکسیسم داریم 
بپردازیم. دفعھ پیش آن کار تمام نشد. در نتیجھ من با اجازه شما خیلی سریع مروری میکنم بھ بحثی کھ تا اآلن کرده ایم 
و بعد میرویم سراغ دستور این سمینار. سعی میکنم جلسھ چند ساعتھ دفعھ قبل را در نیمساعت مرور کرده باشیم. بعد 

میرویم سراغ دستور این مبحث.

تقسیم عمومی اى کھ من در این سمینار داشتم این بود کھ در سمینار اول راجع بھ این کھ کمونیسم کارگری، بمثابھ یک 
پدیده عینی- اجتماعی، چیست صحبت بکنم و امروز راجع بھ اینکھ خط مشی کمونیسم کارگری بھ چھ چیزی فکر میکند، 
راجع بھ مسائل دنیا چھ فکر میکند، چھ روایتی از مارکسیسم را بیان میکند، حرف بزنم. بھ یک معنی مسائل محتوایی تر 

راجع بھ مارکسیسم چیست، مارکسیسم واقعی بنظر ما چیست، در این جلسھ بحث میشود.

خالصھ ای از بحث سمینار دوم

صحبتی کھ در سمینار قبل کردیم اول از ھمھ این بود کھ «کمونیسم کارگری» عبارتی است کھ ما بجای کمونیسم بکار 
میبریم. یعنی دقیقاً در ھمان ظرفیتی کھ کلمھ کمونیسم بکار رفتھ است - چھ توسط جامعھ، چھ توسط مارکسیستھا و چھ 
توسط معتقدین مارکسیسم - ما ھم کمونیسم کارگری را در ھمان ظرفیت بکار میبریم. منظورم این است ھمان طور کھ 
کمونیسم یک جنبش اجتماعی است، «کمونیسم کارگری» ھم از نظر ما، تحت این عنوان، یک جنبش اجتماعی است . 
ھمان طورى کھ کمونیسم یک جھان نگری بود، وقتی کسی میگوید کمونیسم. منظورش عالوه بر یک جنبش اجتماعی، 
یک جھان نگری و یک سلسلھ دیدگاھھا و تحلیلھا از جھان و از دنیای عینی و از نظام اقتصادی- اجتماعی است، کمونیسم 

کارگری ھم ھمینطور مجموعھ ای از یک دیدگاھھا و یک جھان نگری ھم ھست.

و باألخره کمونیسم یک جنبش حزبی- سیاسی است. وقتی میگفتیم کمونیستھا در این کشور، کمونیستھا در آن کشور، یک 
جنبش حزبی- سیاسی معیّن را بھ ذھن میآورد کھ حزب کمونیست و گروھھای کمونیستی آن کشور، طبقھ کارگر و محافل 
سوسیالیستی و کارگری و غیره را در بر میگرفت. کمونیسم کارگری ھم در بحث ما دقیقاً این جنبھ را ھم دارد. در نتیجھ 
سھ وجھ یک جنبش اجتماعی- طبقاتی، یک جنبش حزبی- سیاسی و یک سلسلھ دیدگاھھا و نگرش بھ جھان، ھمانطور کھ 
در کلمھ کمونیسم بھ ذھن میآید در کمونیسم کارگری ھم ھمانھا منظور نظر است. چرا کلمھ کمونیسم کارگری را بجای 

کمونیسم پیشنھاد و استفاده میکنیم؟ بحث دفعھ پیش مقداری بھ این پرداخت و سعی کردیم این را بیشتر باز کنیم.

نقطھ شروع بحث «کمونیسم کارگری» برای ما چھ بود؟ جلسھ پیش گفتم کھ این بحث از یک سلسلھ مشاھدات اولیھ ای 
شروع میشود، چھ از نظر تاریخی از یک سلسلھ مشاھدات شروع میشود و چھ از نظر تحلیلی. وقتی آدم در ذھن خودش 
فکر میکند، بحث کمونیسم کارگری قرار است از یک نقطھ عزیمت و یک مشاھدات اولیھ ای شروع شود. و اینھا را 
برایتان شمردم. اول اینکھ کمونیستھا یا کمونیسم زمان ما یک جریان بی قدرت و بی نفوذی است و این برای ھر کسی کھ 
کمونیسم اندیشھ اوست و فکر میکند دارد بعنوان کمونیست فعالیت میکند، اولین سؤال را بھ ذھن میآورد کھ چرا کمونیسم 
در جھان ما یک جریان بی نفوذ و حاشیھ ای است؟ منظورم از بی نفوذ بودن این نیست کھ ھیچ جایی در قدرت نیست. 
چون ھمھ ما میدانیم کمونیستھای نوع شوروی در بلغارستان، در چکسلواکی، در مجارستان و روسیھ سر کار بودند. آن 
کمونیسمی کھ بخش بسیار عظیمی از مارکسیستھای جھان بھ آن معتقد بودند کمونیسم اردوگاه شوروی یا چین نبود، در 
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نتیجھ سؤال واقعی کھ جلوی خیلی از مارکسیستھا بود این بود کھ ما چکاره ایم وکجای دنیا دست ما است و چھ تأثیری 
داریم در زندگی و حیات مردم زمان خودمان میگذاریم؟ و وقتی نگاه میکردی جنبشھای کمونیستی معموًال جنبشھای خیلی 
حاشیھ ای و بی نفوذی بودند. نھ فقط در دولت نبودند، در ساختارھای سیاسی این کشورھا کم تأثیر بودند. نفوذی روی 
جنبشھای اعتراضی نداشتند بھ آن صورت و در مجموع دستشان بجایی بند نبود. این اولین مشاھده است کھ یک کمونیست 
را بھ فکر وادار میکند کھ قضیھ چیست؟ کمونیسمی کھ ھدفش تغییر جھان و قرار دادن آن از قاعده اش بر زمین و از بین 

بردن وارونگی آن است در ھیچ کشوری کاره ای نیست.

تفاوت و شکاف  و  تناقض  بین  از نظر فکری شروع بحث کمونیسم کارگری است مشاھده ای است  مشاھده دومی کھ 
بین ایده آلھای کمونیسم با آن واقعیاتی کھ کمونیسم واقعاً موجود زمان شما نمایندگی میکند. دفعھ پیش آنھا را شمردیم. 
یک جنبش آزادیخواھانھ است. در صورتى کھ کشورھایی کھ بھ خودشان میگفتند «کشورھای سوسیالیستی» و احزاب 
کمونیستی در آن سر کار بودند کشورھای آزادی نبودند. کمونیسم یک جنبش آزادی و رھایی اخالقی و فرھنگی است، 
در صورتى کھ جنبشھای کمونیستی یکی از مقیدترین، اخالقی ترین و بھ یک معنی محدودنگرترین جنبشھای اجتماعی 
کشور خودشان بودند. کمونیستھا آن جناح باصطالح روشنفکر و آزاد اندیش خیلی از کشورھا نبودند، بخصوص در 
جھان سوم. ولی در ھمین اروپا ھم جنبش کمونیستی مدتھا بود کھ پرچمدار عقاید آوانگارد و اندیشھ ھای نو نیست. حتی 
یک جاھایی میبینیم بشدت از سنت دفاع میکند. در شرق کھ بخصوص از سنت دفاع میکند. حتی در مقابل نو گرایی خیلی 

جاھا مقاومت میکند.

بھ ھر حال شکاف بین ایده آلھای انسانی مارکسیسم! کمونیستھا قاعدتاً مخالف مجازات اعدام ھستند ولی خیلی از جوامع 
لیبرالی متعارف در اروپای غربی است.  آنھا بسیار سختگیرانھ تر از یک کشور  باصطالح کمونیستی، قوانین جزایی 
چرا اینطوری است؟ بھ ھر حال اگر کسى کھ بھ این مسألھ فکر میکند و کمونیسم را از مارکس، از مانیفست و کاپیتال 
و ایدئولوژی آلمانی بگیرد و بحثھایی کھ اینھا در مقابل دیدگاھھای مختلف زمان خودشان مطرح کردند، وقتی با واقعیت 
کمونیسم بیست سال پیش، پانزده سال پیش روبرو میشد، میدید کھ این آن چیزی نیست کھ راجع بھ آن خوانده و این آن 

چیزی نیست کھ آنطور راجع بھ آن فکر میکرده. بنظر میآید کھ کمونیسم اساساً آن آرمانھا و آن ایده آلھا را دنبال نمیکند.

یک تعریف دیگر کمونیسم قاعدتاً این است کھ جنبش طبقھ کارگر است. جنبشی است طبقاتی و جنبش طبقھ کارگر است. 
باز مشاھده یک کمونیست در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷٥ ، وقتى کھ الاقل پایھ ھای این بحث را در چھارچوب کمونیسم ایران 
میبینید، فکر میکنم مشاھده طبیعی کمونیسم در بیست سال پیش این است کھ طبقھ کارگر تحت تأثیر این کمونیسم نیست 
و حتی رابطھ دقیقاً نزدیکی با آن ندارد. درست است برای مثال حزب کمونیست فرانسھ در یک اتحادیھ ھایی نفوذ دارد، 
یا حزب کمونیست بریتانیا در شاخھ بعضی از اتحادیھ ھا نفوذ دارد. در اتحادیھ معدنچیھا ممکن است دو تا کمونیست ھم 
رفتھ باشند در رأس آن، کھ یک کمونیست بود، «اسکارگیل» لیبر پارتی است بطور مثال بود. یا جنبش کمونیستی ایتالیا 
کھ در کارگرھا نفوذ دارد. ولی جنبش کارگری در ھمھ این کشورھا تحت تأثیر جنبش اتحادیھ ای است کھ اساساً سرش بھ 
«لیبریسم» و سوسیال دمکراسی این کشورھا بند است. در کشورھای خارج از اروپا یا در آمریکا کھ کمونیسم آن بطور 
مشخص ھیچ نفوذی در جنبش طبقھ ندارد. در کشورھای جھان سوم بھ ھمین ترتیب. کمونیسم اساساً جنبشی است بیرون 
یا در خاورمیانھ فعال است جنبش روشنفکرھا است. جنبش روشنفکرھا و  آنجایى کھ مثل آمریکای التین  طبقھ. حتی 
تحصیلکرده ھای ناراضی است و رابطھ جدی با جنبش طبقھ کارگر و اعتراضات کارگری ندارد. اینھم یک مشاھده دیگر 
است، کھ آدمھا را باید بفرستند دنبال اینکھ چرا اینطور است. یک مسألھ دیگر کارآکتر عمومی وجنات کمونیسم زمان ما 

است، کمونیسم رادیکال زمان ما است کھ آدم را بفکر میاندارد.

وقتی میگویم «زمان ما»، بحث را برگردانیم بھ پانزده سال پیش. چون خیلی چیزھا طی پانزده سال گذشتھ عوض شده. من 
دارم این بحثھا را از ریشھ خودشان دنبال میکنم. در واقع این سمینار سمیناری است راجع بھ کمونیسم کارگری، آنطورى 
کھ پیدا شد. بنظر من پانزده- شانزده سال، بیست سال پیش را باید جلوی چشم خودتان بگذارید. بھ وضع کمونیستھای اآلن 
میتوانیم برسیم، این وضع با آن ھم - کھ آن موقع بود - خیلی فرق دارد. قویتر نشده ایم، ولی اوضاع بسیار متفاوت است. 
آن موقع جنبشھای کمونیستی زیادی بودند و احزاب و سازمانھای زیادی بودند، ولی اینھایی کھ میگویم مشخصات اغلب 

آنھا بود.

عده  یعنی یک  بودند.  شده  و «ھاری کریشنا»  و «ساینتولژی»  این «مونیستھا»  شبیھ  کمونیستھا  اینکھ  دیگر  نکتھ  یک 
آدم مھجور کھ مردم را بھ یک سعادت دوری در آینده و بھ یک جامعھ عجیبی دعوت میکنند، ولی بیشتر یک دعوت 
پیامبرگونھ از حاشیھ جامعھ است. آنھایى کھ در فرودگاه ِرنگ میگیرند و از شما میخواھند کھ بھ آنھا کمک مالی بکنید. 
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در حالیکھ احزاب سیاسی کشورھای مختلف دارند سر انتخابات و اعتصابات و غیره با ھم پلمیک میکنند و بحث میکنند 
و در نھادھای توده ای دخالت میکنند، جنبش کمونیستی یک جنبش فرقھ ای، بھ نظر شبیھ فرقھ ھای مذھبی حاشیھ ای است، 
کھ دارد ملت را دعوت میکند بھ یک کار جدیدی، حتی بھ یک نوع زندگی جدیدی. ظاھراً کمونیست کھ ُشدید باید بروید 
در این فرقھ. بھ خیلی از جوانھای دھھ ٦۰- ۷۰ کھ نگاه بکنید کمونیست شدن آنھا بمعنی بیرون رفتن آنھا از فعالیت 
اجتماعی و زندگی اجتماعی و وارد شدن بھ یک فرقھ ھای رفاقت متقابل و با یک اخالقیات داخلی و با یک سلسلھ مراتبھای 
داخلی و با یک فرھنگ داخلی است. جنبش کمونیستی کھ مشاھده میکنید شبیھ آن تبیینی کھ مارکس در مانیفست میدھد یا 
شبیھ کمونیستھای زمان مارکس نیست، کھ یک عده آدم اجتماعی مشغول اعتراض بھ استبداد و سلطنت و علیھ مالکیت و 

غیره اند، بلکھ شبیھ یک فرقھ ھای مھجور مذھبی در حاشیھ جامعھ ھستند.

حتی جاھایی مثل ایران اگر کمونیستھا را میخواھید مشاھده بکنید میروید در مشی چریکی و در سازمانھای چریکی زیر 
زمینی پیدا میکنید. کھ خصوصیات آنھا ھم بعنوان یک پدیده اجتماعی بشدت مھجور و غیر عقالیی است،. بمب میگذارند، 
مسلسل دست گرفتھ اند و در خانھ ھای تیمی زندگی میکنند. شما ھیچ ربط مستقیمی بین این پدیده یا جنبشھای دھقانی فالن 
کشور آمریکای التین نمیبینید، کھ از کوه دارند میآیند بھ شھر کھ محاصره اش کنند. ربطی بین این پدیده ھا با کمونیسم 
نقد  یا در  کارگر صنعتی غرب نمیبینید. کمونیسمی کھ قرار بود بر مبنای مباحثاتی کھ در مانیفست کمونیست ھست، 
مارکس و انگلس بھ جھان معاصر ھست، یک جنبش اجتماعی عظیم باشد با یک برنامھ اجتماعی برای تحول اقتصادی 

جامعھ و پرچمدار تغییر جامعھ برای ھمھ اقشار محروم، و غیره، این را نمیبینید.

تقلیدی فعالیت میکنند، ۹۹٪ مردم  قابل  اَشکال رادیکال و غیر  میبینید یک عده گروھھای کوچکی ھستند کھ دارند بھ 
نمیتوانند بھ رنگ آنھا در بیایند و نمیتوانند آن کار را تکرار کنند. گفتم، چھ سازمانھای چریکی شھری، چھ سازمانھای 
چریکی روستایی، چھ سازمانھای تروتسکیستی و ِشبھ تروتسکیستی غربی کھ بیشتر شبیھ فرقھ ھای مذھبی کھ نابودی 
جھان را وعده میدھند، میگویند در این ھزاره آخر، دنیا خواھد ترکید. بیشتر رنگ سکتھای مذھبی اقلیت را بھ خودشان 
گرفتھ اند. نھ حتی فرقھ ھای مذھبی main stream و بستر رسمی مذاھب. حتی شبیھ مسیحت نیست. حتی شبیھ یک جریان 
اصلی جنبش اسالمی نیست کھ در بین مردم کار میکند. و برای مثال جنبش اسالمی را در فلسطین نگاه بکنید چکار 
میکند؛ مطب میگذارد، کلینیک درست میکند، با مردم و جوانان کار میکند. جنبش کمونیستی اصًال شبیھ اینھا ھم نیست. 
شبیھ فرقھ ھای مھجور مذھبی است کھ معموًال یک عقاید عجیب و غریبی را دارند تبلیغ میکنند، و یک ھشدارھای عجیب 
و غریبی بھ جامعھ میدھند و منتظرند ھمین پس فردا یک چیزی، یک انفجاری در جھان صورت بگیرد. مثل کسانى کھ 
میگویند قرار است از ُکرات دیگر بیایند و ما را با خودشان ببرند. تقریباً این کمونیسم رادیکال بیست سال پیش است. اگر 
شما نخواھید با طیف طرفدار روس (کھ جریان اجتماعی معیّنی است و دارد کارش را میکند) تداعی بشوید و بروید در 

سازمانھای رادیکال کمونیستی، آن کمونیست یک پدیده مھجور و فرقھ ای و حاشیھ ای است.

و باألخره یک رگھ ای ھمیشھ در کمونیسم بود کھ آدم فکر میکرد این ھمھ جھان را بھ یک چشم نگاه میکند، خواھان ترقی 
جھان است، و میخواھد ھمھ انسانھا را بھ یک سرى ایده آلھای جھانشمول و یونیورسال برساند. کمونیسم جھانی است. 
و شما میدیدید کھ جنبشھای کمونیستی بشدت کشوری و ملی و حتی بار آمده در فرھنگ خودی ھستند. ھر کدام از شما 
با گروھھای چپ قبل از سال ۱۳٥۷ سر و کار داشتھ باشید، میبینید اینھا بشدت تحت تأثیر فرھنگ و سنن خلق یا ملت 
خودشان ھستند. حتی اگر شما ھمینجا بھ کتابفروشی] SWP حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا] بروید و بگویید من یک 
کتاب راجع بھ جھان میخواھم، ندارد. ولی راجع بھ تک تک شخصیتھای جنبش کارگرى انگلیس کتاب ھست و بیوگرافی 
ھست. بگویید من میخواھم راجع بھ تاریخ کمونیسم در صحنھ بین المللی چیزی بخوانم، کتابفروشی SWP اینجا چیزى 
ندارد، یک جریان انگلستانی است. شما بروید در SWP یا صفحھ اول «مورنینگ استار» نشریھ حزب کمونیست بریتانیا 
را نگاه کنید، ببینید مردم دارند راجع بھ چھ چیزی صحبت میکنند. برای خودشان و در کار خودشان ھستند و آن ھم در 

ھمان محدوده کوچکی کھ با اعضاء خودشان تشکیل داده اند.

بھ ھر حال آن خصلتھای جھانی و جھانشمول کمونیسم بھ خصلتھایی کوچک و ُخرد تبدیل شده. و کمونیستھا خیلی جاھا 
بیشتر طرفدار جلوتر نرفتن، یاد نگرفتن از فرھنگھای دیگر، تقدیس فرھنگ خلق و ملت خود و حتی یک دفاع زمخت 
ناسیونالیستی از وضع موجود ھستند، تا اینکھ طرفدار زیر و رو کردن جھانی جھان باشند. یعنی شما میتوانید انتظار 
داشتھ باشید کمونیست ژاپنی در ژاپن بھ فرھنگ کھن ژاپن سمپاتی داشتھ باشد. ھمانطور کھ کمونیست ایرانی در ایران 
بھ فرھنگ کھنھ ایرانی سمپاتی داشت. و شما اگر بیست سال پیش جلوی آن چپ دھان باز میکردید و میخواستید کلمھ اى 

علیھ فرھنگ عقب مانده آن مملکت بگویید، یک چک از مسلمانھا میخوردید، یک چک ھم از چپھا.
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بھ ھر حال اولین چیزی کھ از کمونیسم این زمان، کمونیسم بیست سال پیش متوجھ میشوید، شباھتی بھ کمونیسمی کھ با 
پیدایش کارگر صنعتی در غرب پدیدار میشود، نماینده تحول انقالبی جھان است، میخواھد تولید اجتماعی را دگرگون 
کند، طوری کھ قرار است بارآوری و کارآیی تولیدی بشر صدھا برابر بشود و قرار است ھمھ عقاید کھنھ و ھمھ آراء 
طبقات حاکم را از پنجره بیرون بیاندازد، ندارد. بیشتر شبیھ جناحھای رادیکال جنبش ناسیونالیستی، جناح افراطی جنبش 
مذھبی، بچھ ھای خوب فالن دانشگاه و آدمھای اخموتر کوچھ بود. این بیشتر کارآکتر کمونیسم زمان شما است تا جنبش 

جھانی طبقھ کارگر صنعتی مدرن.

پس جوابی کھ باید بھ این داد چیست؟ ناتوانی کمونیسم؟ عدم شباھت آن بھ عقاید انسانی و آزادیبخش مارکسیسم؟ عدم 
ارتباط آن با طبقھ کارگر، بی تأثیری آن در صحنھ سیاست و اجتماع و عقب ماندگی فرھنگی و فکری و اخالقی و غیره؟ 
از خودتان بپرسید چرا اینطور است؟ چرا اینطور است؟ و بعد دنبال راه حلش میگردید. تا آن روزی کھ این بحثھا مطرح 
شد، اولین حرفى کھ کف دست ما میگذاشتند مقولھ «رویزیونیسم» بود. میگفتند مارکسیسم مورد تجدید نظر قرار گرفتھ 
است. اگر مارکسیسم آنطوری نیست کھ باید باشد، اگر در روسیھ شکست خورد، اگر در چین شکست خورد، اگر در آلمان 
شکست خورد، اگر در انگلستان کاره ای نیست، اگر طبقھ کارگر را ھمراه خودش ندارد، اگر احزاب قوی ندارد، بخاطر 
این است کھ «رویزیونیسم» و تجدید نظر طلبی بر کمونیسم غالب شده. در نتیجھ اولین تبیینی کھ بعنوان کشف علت این 
وضعیت اولیھ نا مطلوب بھ شما میدھند رویزیونیسم است. یعنی یک عقاید درستی ھست، اما در این عقاید تجدید نظر 
شده. کمونیسم از نظر عقیدتی دگرگون شده، دیگر آن حرفھا را نمیزند و آن احکام را دنبال نمیکند و غیره. این ھم یک 
فرمولی است برای خودش. بیشتر ما در سنت ضد رویزیونیستی کمونیست شدیم. یعنی ھمھ ما گفتیم کھ چین و شوروی 
رویزیونیست ھستند، یا تروتسکی رویزیونیست است. و ھمھ ما وقتی کھ خواستیم کمونیسم خودمان را از گرایشات اصلی 
کمونیسم زمان خودمان تفکیک کنیم، از رویزیونیسم یا تجدید نظر طلبی بعنوان قالبی کھ خودمان را جدا میکنیم، صحبت 
کردیم. در نتیجھ رویزیونیسم یعنی این کھ ما کسانی ھستیم کھ تجدید نظر نمیکنیم، ما رویزیونیسم نیستیم، ما مارکسیسم 
را آنطوری کھ خودشان گفتند قبول داریم، این میشود مبنای کمونیسم واقعی. و در نتیجھ شکستھا بر میگردد بھ اینکھ این 
عقاید تجدید نظر شده، کار نکرده. بطور مثال «تجربھ شوروی» بخاطر یک نوع رویزیونیسم شکست میخورد. یا در 
اروپای غربی بخاطر رویزیونیسم است کھ احزاب کمونیست طبقھ کارگر را بھ یک سازش طبقاتی عظیم با طبقھ حاکمھ 

فرا میخوانند. و کارگرھا مستقًال در صحنھ نیستند و غیره.

اولین تفاوت اجتماعی بحث کمونیسم کارگری

رویزیونیسم اولین نکتھ ای است کھ بیان میشود و اگر نگاه کنید «رویزیونیسم» یک مقولھ مذھبی است. تجدید نظر در یک 
سلسلھ درسھا و احکام صادر شده قبلی بعنوان گناه. گناه تجدید نظر کردن در یک سرى احکام قبلی، یک تبیین مذھبی 
است. عجیب ھم نیست کھ آدمھا بطور کلی وقتی بھ آرمانھای بزرگی معتقد میشوند و کتابھایی را قبول میکنند، وقتی 
با ناکامی روبرو شوند، کار کسانی را کھ غلط میدانند بھ عدول از آن اصول و از آن ایده آلھا متھم بکنند. در نتیجھ پیدا 
کردن مقو لھ رویزیونیسم بعنوان علت و علل این ناتوانیھا و کمبودھا در تاریخ بشر اصًال کم سابقھ نیست. ھمھ مذاھب 
رویزیونیستھای خودشان را دارند. یکی بھ دیگری میگوید خوارج، سنی شیعھ را رویزیونیست میداند، کلیساھای مختلف 
مسیحیت ھستند کھ ھمدیگر را رویزیونیست میداند. جالب است کھ وقتی برای مثال حتی وقتی کسی مثل لنین دارد با کسی 
بحث میکند بھ او میگوید مرتد. کائوتسکی مرتد! مارکس نمیتوانست بھ کسی بگوید مرتد. چون معلوم نبود آن طرف از 
چھ عدول کرده است. ولی بمجرد اینکھ اولین نفر بعنوان پیغمبر تعریف میشود و بقیھ امت او محسوب میشوند آنوقت دیگر 

اشکال کار در عدول از عقاید پاک و صاف اولیھ آن پیغمبر است.

بھ ھر حال اولین تبیین چرایی شکست کمونیسم و ناتوانی کمونیسم یک تبیین ضد رویزیونیستی است کھ این سنبل و پرچم 
اصلی چپ رادیکال بود. چپ، ضد رویزیونیست بود و تا یکی طرفدار شوروی بود بھ او میگفتیم رویزیونیست! و در 

برنامھ مان میگفتیم رویزیونیسم روسی و چینی و غیره و از آن زاویھ تبیین میکردیم.

یک تبیین دیگر، جستجو کردن توطئھ و یک ذھن توطئھ گرانھ داشتن در تبیین این شکستھا است. معموًال کسانی در تاریخ 
بھ ما خیانت کرده اند کھ بھ این روز در آمده ایم. استالین یک جایی خیانت میکند، بعد خروشچف یک جایی خیانت میکند، 
بعد لیوشائوچی و لین پیائو یک جاھایی خیانت میکنند، بعد تروتسکی خیانت میکند. زینوویف و کامنف و بوخارین یک 
جاھایی خیانت میکنند... این دقیقاً ھمان مکتب است، ھمان دیدگاه است. با این تفاوت کھ اگر تجدید نظر طلبی دارد از 
عدول کردن از ایده ھا حرف میزند، این یکی شخص زنده را ھم بھ میان میآورد؛ «اگر ما شکست خوردیم برای این است 
کھ یک نفر، یک جایی بھ این جنبش خیانت کرد»! و تبیین «توطئھ آمیز دیدن کمونیسم» ھم یک توضیح دیگرى است کھ 
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بھ ما دادند.

سخنرانی مخفی خروشچف در کنگره حزب کمونیست شوروی سال ۱۹٥٤ کھ فکر کنم CIA تکست آن را چاپ کرد کھ 
گفت استالین اشتباھات اساسی کرده، این ھم توضیحی دیگرى است کھ بھ ما دادند. شروع خیانت خطی است کھ باصطالح 
باعث میشود فدایی ھا از حزب توده جدا شوند. اینکھ فدایی با حزب توده نرفت بخاطر اینکھ خروشچف از استالین جدا شد. 
برای فدایی استالین خیانت نکرده، خروشچف خیانت کرده. یک پلھ آنطرف تر استالین خیانت کرده. یک کسان دیگری را 
داریم کھ از سر آن خیانت دیگر راه خودشان را سوا کردند. بھ ھر حال تبیین شخصی دیدن پروسھ ھای تاریخی، این کھ 

«یک کسانی خیانت کردند کھ کمونیسم بھ حاشیھ رانده شد»، این ھم یک تبیین دیگری است کھ داشتھ ایم.

یک نگاه دیگر بھ قضیھ کھ بخصوص در روشنفکران لیبرال، آدمھای انتلکتوئل و کسانى کھ ظاھراً از تاریخ خیلی درس 
میگیرند باب است، این است کھ «زود بود»! انقالب روسیھ زود بود، دست بردن کمونیستھا بھ قدرت زود بود و کًال 
جامعھ آمادگی پذیرش عقاید کمونیستی را ھنوز پیدا نکرده بود! شاید اآلن ھم بحث کنید یک عده بگویند ھنوز ھم آمادگی 
پیدا نکرده است. ھمیشھ یک کسانی را پیدا میکنید کھ بگوید کمونیست درست است، ایده آلھایش ھم درست است، علت 
اینکھ در شوروی، چین یا آمریکای التین و یا ھر جایی شکست میخورد این است کھ جامعھ از نظر تولیدی و اقتصادی و 
اجتماعی بھ اندازه کافی رشد نکرده است کھ این عقاید نوع صنعتی و مدرن و غیره در آنجا محلی از اِعراب داشتھ باشد 

و معلوم است کھ عقاید پیشرو کمونیستی در شوروی عقب مانده شکست میخورد و بھ عکس خودش تبدیل میشود!

یک شاخھ ای از توضیح، یکی از آن جوابھایی کھ بھ این سؤالھای اولیھ ما میدھند این است کھ کمونیسم وقتش فرا نرسیده 
بود. شاید اآلن ھم بحث کنید یک عده میگویند اآلن ھم نرسیده است. ولی تبیین تاریخی از این کھ چرا در شوروی و چین 
و بخشی از اروپا شکست خورد و در اروپای غربی بھ جایی نمیرسد، این است کھ «زود است»، «شرایط آماده نیست»، 

«نیروھای مولده بھ اندازه کافی رشد نکرده» و غیره.

اینھا بنظر من جواب نشد. یعنی اینھا بھ سؤال ما جواب نمیدھد. ھیچکدام از این تبیین ھا علت وضعیت کمونیسم امروز 
را نھ اینکھ توضیح نمیدھد بلکھ خودش نشان دھنده ذھنیتی است کھ کمونیسم امروز دارد. یعنی ریشھ یابی مذھبی- اخالقی 
در شکستھای خودش، نشان دھنده خود ھمان پدیده است، بخشی از ھمان عوارض تغییر ریل کمونیسم است. اگر کمونیسم 
کمونیسم نیست، بازیابی- ریشھ یابی بدبختی ھایش ھم ھمین از آب بیرون میآید کھ برود یک کسانی را، با یک ارتدادھایی، 
در تاریخ خودش پیدا کند. بنابراین جدال یک کمونیست مؤمن در زندگی این میشود کھ مدام دارد در نفس خودش جھاد 
اکبر میکند. با یک سلسلھ عقاید غلط، با یک سلسلھ پیامبرھای سقوط کرده و با یک سلسلھ امامھای از تخت افتاده دارد 
مرزبندی میکند. تا دیروز میتوانست مرزبندی خود را تا کنگره ۲۰ و ۲۲ حزب کمونیست شوروی برساند، امروز اگر 
شما خیلی با او حرف بزنید حاضر است تا سال ۱۹۳٦ ھم با شما بیاید. و اگر بیشتر با او صحبت کنید تا ۱۹۲٤ ھم با شما 
میآید. بھ یک معنی پیدا کردن محل ارتداد، محل خیانت در تاریخ کمونیسم میشود زندگی کسانی کھ ضد رویزیونست ھستند 
و میخواھند رادیکال بمانند و تعداد زیادی از احزاب سیاسی ھستند کھ سر این عددھا با ھم اختالف دارند. شما میگویید 
شروع شکست را چھ سالی میبینید؟ میگوید ۱۹۲٦، طرف مقابل میگوید ما ۱۹۲٤ میبینیم، یکی میگوید من معتقدم اصًال 

از ۱۹۱۷ نباید دست بقدرت میبردند.

میخواھم بگویم این دو راھی ھایی کھ گویا بھ دلیل یک «غفلت ناگھانی ما»، یا «زیر سؤال بردن یک اندیشھ معیّن» و 
یا جلوی صف آمدن «یک آدم ناباب» بود کھ زندگی کمونیسم و طبقھ کارگر جھانی بھ این وضعیت در آمده، این نقطھ 
عطفھا تعریف کننده ھویت گروھھای سیاسی مختلف شده است. یکی «بوردیگیست» است، یکی «کاستریست» است، 
یکی «گرامشیست» است، یکی «تیتویست» است. ھر کدام دارند بھ نحوی روى یک نقطھ انگشت میگذارند و میگویند تا 

آنجا ما با ھم آمدیم، ازاینجا راه من سوا میشود بخاطر اینکھ شماھا بھ ارتداد چرخیدید!

ما این را رد میکنیم. قبل از ھر چیز بخاطر این کھ بنظر ما تبیین مذھبی جوابگو نیست. پدیده اجتماعی را باید اجتماعی 
توضیح داد. ھمھ ما میگوییم جنبش کمونیستی جنبش اجتماعی طبقھ کارگر است برای رھایی. بعد سؤالی کھ پیش میآید این 
است کھ، باشد! چرا بعد از عدول بعضى از این عقیده، جنبش مربوطھ دیگر عقاید سابقش را دنبال نکرد؟ چھ پروسھ ای 
باعث میشود جنبش کمونیستی آن چیزی نباشد کھ بود، یا میبایست باشد؟ این را میفھمیم کھ اشخاص عقیده خودشان را 
عوض میکنند یا احزاب خط مشی شان را عوض میکنند. ولی بر سر جنبش سوسیالیستی طبقھ کارگر در این ٦۰- ۷۰ 
سال و صد سال چھ آمده است؟ ھیچکس سراغ این نمیرود کھ ببیند آیا کمونیسمی کھ ما داریم از آن حرف میزنیم ھنوز 

جنبش اجتماعی آن طبقھ ھست یا نھ؟
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انتقال اجتماعی کمونیسم کارگری

اولین چیزی کھ فکر میکنم در این بحث بدست آوردیم و فکر میکنم اھمیت تئوریکی زیادی دارد این است کھ ما بحث 
رویزیونیسم و ضد رویزیونیسم را کنار گذاشتیم و از انتقال اجتماعی کمونیسم حرف زدیم. گفتیم جنبشھایی کھ تحت نام 
کمونیسم فعال شدند و منزوی شدند، شکست خوردند یا نخوردند اساساً جنبشھای اجتماعی دیگری بودند. این را بخاطر این 
نمیگوییم کھ حاال بیاییم کلمھ کارگر را مالک ھویت قرار دھیم و بگوییم کدام کارگری بود و کدام کارگری نبود! بگوییم 

چون کارگری نبودید شکست خوردید! بحث مشاھده عینی ما است.

برای مثال بھ جنبش کمونیستی چین نگاه میکنیم و اھدافی کھ جلوی خودش قرار داد، تبیینی کھ از خودش بدست داد، 
دعوتی کھ در جامعھ کرد و مردمی کھ پشت خود جمع کرد و تضادھایی کھ سعی کرد بھ آن پاسخ بدھد، خیلی روشن 
(فرض کنید مارکس و مارکسیسمی در کار نیست) این جنبش وجود داشت و آمد کھ چین را از یک موقعیت کولونیال 
پایھ گذاری کند،  آن  اقتصاد صنعتی مدرن امروزی را در  تبدیل کند،  بھ یک کشور متحد  بیاورد و  بیرون  استعماری 
بیسوادی را ریشھ کن کند، تریاک و حاکمیت مواد مخدر را در چین برطرف کند، بھ تکھ ھای مختلفش وحدت ببخشد. چین 
یک جامعھ کشاورزی است، دھقانھای فقیر نیروی اصلی این جنبش شدند، کھ اساساً در چین برای کشورسازی از باال و 
متمرکز بود. این جنبش طبقھ کارگر چین برای سوسیالیسم نبود، جنبش ملی چین بود برای تبدیل کردن چین بھ یک کشور 
معتبر، امروزی، با یک حکومت متمرکز و یک بازار داخلی. اگر از مارکسیسم حرف زدند و بھ مارکسیسم متوسل شدند 
وظیفھ ما است کھ بیاییم و بگوییم کھ چرا این کار را کردند. چرا جنبشھایی قبل از مارکس، یا حتی قبل از لنین، بدون 
اینکھ ھیچ نیازی بھ اسم مارکسیسم داشتھ باشند ھمین اھداف را دنبال میکنند، بعد از پیدایش لنین و بلشویسم مجبورند تحت 

نام کمونیسم، برای دوره ای، این کار را بکنند.

یا جنبش دانشجویى اروپای غربی چھ لزوی دارد بھ خودش بگوید کمونیست؟ اآلن سران این جنبش در احزاب «گرین» 
و غیره پخش شده اند. بعضی از آنھا در دولت آلمان ھستند. سران جنبش دانشجویی سال ۱۹٦۸ چھ لزوی دارد زیر پرچم 
مارکس و انگلس فعالیت بکنند؟ وقتى کھ جنبش آنھا اساساً یک جنبش آنتی بوروکراتیک و دمکراتیک است، کھ دارد بھ 
تقسیم ثروتھای حاصل از رونق بعد از جنگ دوم جھانی جواب میدھد، کھ اگر بروید و روی آن دقیق شوید، کھ اگر دقیق 
شویم اساساً جنبشی است برای بوجود آوردن دولت رفاه و پایھ ھای پیدایش دولت رفاه در اروپای غربی و دولتی چپگراتر. 
این جنبش چرا بھ خودش میگوید «کمونیست»، وقتى کھ جنبش طبقھ کارگر این کشورھا نیست، اھدافش ھم آن نیست، 

برنامھ اش ھم آن نیست؟ یک جنبش دمکراتیک است، چرا بھ خودش میگوید مارکسیست؟

اولین چیزی کھ توجھ ما را جلب میکند این است کھ درست است کھ خیلی جنبشھا بھ خودشان گفتند کمونیست، از «پنجاه و 
سھ نفر» تا «حزب توده»، تا جنبش کاسترو در کوبا، تاجنبشھای چریکی آمریکای التین، تا احزاب مختلف اصالح طلب 
در خاورمیانھ، چرا بھ خودشان گفتند کمونیست؟ آیا بھ ِصرف این کھ اینھا بھ خودشان گفتند کمونیست ما مجازیم اول اینھا 
را درون کمونیسم مارکسی تعریف کنیم و بعد از ارتدادشان صحبت کنیم؟ نمیتوانیم از اول بگوییم اینھا جنبشھای طبقات 

اجتماعی ھستند برای اھداف تعریف شده ای؟ قابل مطالعھ است، میشود نگاه کرد، ابژکتیو و قوی ھستند.

”حزب شیوعی» عراق برای انقالب سوسیالیستی تشکیل نشد ھمانطور کھ حزب توده ایران برای انقالب سوسیالیستی 
تشکیل نشده است. اساسنامھ کنگره اولشان، کھ اجتماع اولشان است را بخوانید اصًال خودشان را کمونیست نمیدانند، 
خودش را حزب ترقیخواه تعریف میکند. روشنفکرھای یک کشور تازه وارد قرن بیست شده ای میخواھند شبیھ اروپای 
غربی شوند، میخواھند اصالحات اداری صورت بگیرد، میخواھند فعال مایشایی دولت لغو شود، میخواھند فئودالیسم 
مثل  اساسی اى  قانون  با  باشند  داشتھ  غربی  و  امروزى  و  شھری  جامعھ  یک  میخواھند  شود،  کن  ریشھ  روستاھا  در 
بلژیک. چرا بھ خودشان میگویند کمونیست؟ و اگر بھ خودشان گفتند کمونیست آیا ما باید این را بعنوان بخشی از جنبش 
کمونیستی قبول کنیم و بعد برویم علت ارتداد و خیانت آنھا را پیدا کنیم؟ آیا بعنوان یک مارکسیست موظف نیستیم اول بھ 
خصوصیات اجتماعی این جنبش نگاه کنیم و بعد ببینیم چرا و بھ چھ دالیل تاریخی- اجتماعی بھ خودش گفتھ سوسیالیست 

یا کمونیست؟

اگر اینطور نگاه کنیم میبینیم مقولھ رویزیونیسم دیگر بار مذھبی ندارد، کلمھ اش اصًال جالب نیست. جنبشھای رویزیونیستی 
جنبشھای طبقات دیگر ھستند کھ بخاطر تناسب قوای فکری بخش اعظم قرن بیستم ناگزیر شده اند اسم سوسیالیسم روی 
خودشان بگذارند و پرچم مارکس و لنین را بلند کنند. ولی در واقع جنبشھای ترقیخواه یا اصالح طلب کشورھایی بوده اند 
از ھمان بخشھایی گرفتھ اند کھ انقالبات بورژوا دمکراتیک نیرویش را میگیرد. رفتند و در  کھ نیروی خود را اساساً 
روشنفکرھا و طبقات شھری غیر کارگری پا گرفتند، اقشار تحصیلکرده را جمع کردند، جنبشھایی راه انداختند. چرا 
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اول باید بآنھا بگوییم کمونیست و بعد بعنوان رویزیونیست فحششان بدھیم؟ چرا نمیشود بھ حزب توده گفت یک حزب 
اصالح طلب اجتماعی در فاصلھ این سالھا خواھان یک اقتصاد دولتی تر، تقسیم درآمد ملی، تعدیل ثروت در جامعھ و 

مدرنیزاسیون اداری بوده است؟ حاال خودش بھ خودش گفتھ کمونیست.

کمونیستھای روسیھ در کنگره ملل شرق، بھ ھر جنبشی کھ میخواست در جھان فعالیت کند آوانسھایی دادند و قبول کردند 
متحد جنبش کمونیستی جھانی باشند. بعد از بلشویسم ھر کسی، در ھر جایی خواستھ آزادیخواھی بکند، آسانترین چیز را 
این دیده کھ اسم خودش را بگذارد کمونیست. در نتیجھ خیلی از آنھا کھ کمونیست نیستند خودشان را کمونیست نامیدند. 
اگر با آنھا بحث کنید ھمان روز بھ شما میگوید زود است، احتیاجی بھ تجدید نظر ندارد. بھ شما میگوید مالکیت اشتراکی 
عملی نیست، بحث انقالب کارگری مال یک موقع دیگر است. ھمان روز بھ شما میگویند. در ھمان زماِن استالین این را 
بھ شما میگویند. در حکومت استالین بھ شما خواھند گفت و حتی توصیھ آنھا بھ خیلی از احزاب چپ در کشورھای دیگر 
این بود کھ شلوغش نکنید، شما فعًال انقالب دمکراتیک- ملی را دنبال بگیرید. فعال وقت اھداف سوسیالیستی در کشور 

شما نیست، متحد ما باشید و بروید مردم را بسیج کنید.

در نتیجھ خیلی از جنبشھایی کھ تحت نام کمونیست در قرن بیستم پیدا شدند و کار کردند و ھنوز ھم ھستند، ولى دیگر 
تحت نام کمونیست کار نمیکنند، جنبشھای دمکراتیک، اصالح طلب، ناسیونالیستی و ضد استعماری- ضد امپریالیستی 
بودند کھ بنا بھ تناسب قوای معنوی و ایدئولوژیکی جھان زمان خودشان، اسم کمونیسم را روی خودشان گذاشتند. در 
نتیجھ فقط بحث عدول پراتیک کمونیستی از نظریات کمونیستی و تجدید نظر در تئوری کمونیسم نیست، بحث جنبشھای 
مختلفی است کھ در جامعھ ھستند و بھ خودشان میگویند کمونیست. ما باید جنبش کمونیستی را بھ معنی دقیق کلمھ جنبشی 
تعریف کنیم کھ مبارزه اجتماعی طبقھ کارگر برای مالکیت اشتراکی ،لغو کار مزدی و جامعھ بدون طبقھ را دنبال میکند. 
این جنبش را میتوانیم بگوییم کمونیستی و بگوییم مارکسیسم اندیشھ اش است. ولی اگر یک جنبش دیگری «تعدیل ثروت» 
و «مدرنیزاسیون» اداری را دنبال میکند و میخواھد از بازار استفاده بکند و بھ خودش میگوید کمونیسم، ما باید بدرست 

بگوییم این - ھر کمونیسمی ھست - قدر مسلم کمونیسم کارگری نیست.

در نتیجھ کلمھ کارگری در «کمونیسم کارگری» قرار بود برای ما تفاوت جنبشھای کمونیستی باشد کھ آن انتظار طبیعی 
مارکسیسم - کھ جنبش کمونیستی جنبش طبقھ کارگر است و محصول انقالب صنعتی است و غیره - را برآورده میکنند. 
کمونیسم غیر کارگری ھم میشود داشت کھ گفتم؛ باید نشست و یک بھ یک نگاه کرد کمونیسم غیر کارگری در روسیھ چھ 
اھدافی را دنبال میکرد. از یک سالی در شوروی بطور مشخص کمونیسم پرچم کشورسازی و ساختن یک بلوک قدرتمند 
اقتصادی- سیاسی- نظامی در پھنھ جھان است بر مبنای یک اقتصاد دولتی متکی بھ مزد (بعداً در بحث بھ این میرسیم). 
این کمونیسم روسی است. ھیچ مجبور نیستیم خودمان را با این، ھم خانواده حس کنیم. میتوانیم بگوییم این کمونیسم روسی 
و یک جنبش بورژوایی است، یک جنبش کشورسازانھ است، جنبشی است در جھت قدرت خودش، فوق العاده ھم قوی 
است، فوق العاده امکانات دارد، مدل اقتصادی و اندیشھ ھای تئوریکی آن با ما فرق میکند، نقدش بھ جھان سرمایھ داری 
با ما فرق میکند، نیروی اجتماعی اى کھ بسیج میکند با ما فرق میکند، جامعھ ای کھ سازمان میدھد با ما فرق میکند. آن 

کمونیسم بورژوایی است، ما کمونیسم کارگری ھستیم.

در جلسھ پیش گفتم مارکس دقیقاً در مانیفست ھمین کار را میکند. آن موقع کمونیست کلمھ ای است کھ اینھا میخواھند 
استفاده کنند. مارکس میگوید چرا؟ برای اینکھ سوسیالیسم کارگری داریم، سوسیالیسم بورژوایی ھم داریم، سوسیالیسم 
فئودالی ھم داریم. و درنتیجھ علت استفاده از کلمھ کمونیسم برای ما دقیقاً ھمان تفکیک اجتماعی است. مارکس نیامد بگوید 
«یک عده ھستند بھ دروغ میگویند سوسیالیسم»! «سوسیالیستھای دروغین»! مارکس آمد بگوید کھ اینھا سوسیالیسم ھای 

متعلق بھ طبقات دیگری ھستند، و سوسیالیسم آن طبقھ این است.

کسی سوسیالیسم را قبًال در ھیچ اداره ثبت اسنادی بھ اسم خودش ثبت نکرده. در نتیجھ «لیبر پارتی» بھ خودش میگوید 
سوسیالیست. سوسیالیست است و میتواند سوسیالیسم خودش را روی کاغذ تعریف کند. میگوید سوسیالیسم من این است؛ 
تعدیل ثروت، دولت مسئول در مقابل محرومیتھای اجتماعی، مالیات تصاعدی و مالکیت دولتی، یا ملی کردن صنایع 
کلیدی. سوسیالیسم است! میگویی چرا سوسیالیستی؟ میگوید این چیزھا را دارم اجتماعی میکنم، طب را اجتماعی کردم، 

ترانسپورت را اجتماعی کردم، آموزش و پرورش را ھم اجتماعی کردم. من بھ خودم میگویم سوسیالیست.

ھمان طور کھ سوسیالیسم کارگری و غیر کارگری اسم خودش را میتواند روی خودش بگذارد و کار کند، اآلن صد و 
پنجاه سال بعد از مانیفست، کمونیسم کارگری ھم باید بیاید بگوید بلھ! کمونیسم زیاد است، کسی مرتد آن یکی نیست و کسی 
خائن بھ کمپ دیگری نیست. ھر کسی در جبھھ خودش دارد برای کمونیسم خودش تالش میکند. این کمونیسم کارگری 
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است، آن ھم کمونیسم بورژوایی است. حاال کمونیسم بورژوایی بنا بھ تعریف باید در افکار مارکس تجدید نظر کند. بنا بھ 
تعریف کمونیسم بورژوایی باید اندیشھ ای را کھ بدردش نمیخورد، بھ آن صورت حاضر و آماده اى کھ مارکس بیان کرده، 
تغییراتی بدھد تا بھ دردش بخورد. اگر یکی آمد و گفت مالکیت اشتراکی یک تئوری است و شما مجبورید بھ دالیلی (کھ 
حاال میگویم چرا) آن را بکار ببرید و شما نمیخواھید مالکیت را اشتراکی کنید و میخواھید دولتی کنید، باید بیایید تبیین تان 

را از مالکیت اشتراکی بعنوان دولتی کردن بیان کنید، بگویید منظور مالکیت دولتی است.

اگر کسی منظورش از محو طبقات لغو کار مزدی نباشد، چون بھ مزد احتیاج دارد ولی صنعت دولتی را جوابگو میداند، 
مجبور است بحث لغو کار مزدی را بھ قرن ۲٦ حوالھ بدھد. سوسیالیسم او جایی برای این خواست ندارد. بنابراین تجدید 
نظر میکند. کسی از سر خبث طینت، نامردی، اھل گرجستان بودن و غیره در مارکسیسم تجدید نظر نمیکند. بخاطر اینکھ 
آن تئوری بھ آن صورت حاضر و آماده اش بھ دردش نمیخورد، باید تجدید نظر کند. در نتیجھ «مائو تسھ تونگ» میآید کھ 
کمونیسم ِگردی را کھ بھ دستش دادند مستطیل کند کھ بھ چین چفت شود، کھ باألخره بشود تئوری انقالب دھقانی. اگر شما 
دارید برای ساختن یک کشور صنعتی با کمک کنترل دولتی، انقالب دھقانی میکنید، و سعى تان اینست کھ سیاست در 

مسند قدرت باشد نھ اقتصاد (و ھر چھ کھ باألخره مائوئیسم است)، خوب باید فکر دیگرى بکنید، این در مارکس نیست.

و اگر شما بھ دالیلی - بھ خاطر احتیاج بھ کمینترن، بھ خاطر وجھھ بین المللی کمونیسم در آن زمان، سالھای ۱۹۲۳ تا 
۱۹۲۸ - مجبورید بھ خودتان بگویید «حزب کمونیست چین»، آنوقت مجبورید کھ بگویید تفسیر من از مارکس این است. 
آنوقت دیالکتیک مارکس میشود درباره تضاد مائو. مائو قصد تجدید نظر ندارد. اندیشھ مائو آن است. ولی تاریخ مجبورش 
کرده بھ اسم کمونیسم حرف بزند و بھ اسم کمونیسم حرف میزند. و بعد ملیونھا نفر مثل من و شما ھستند کھ آن کتاب سرخ 
را میگیرند، چون آنقدر زیر فشار ھستیم کھ بھ ما میگویند کمونیستی است، باألخره با نظر مناسب بھ آن نگاه میکنیم. بنظر 
من کمونیستھایی در این دنیا ھستند کھ بیشتر از بورژواھا با ما فاصلھ دارند، ولی ھمین کھ بھ خودش گفت کمونیسم، ما 

میرویم کتابش را میخوانیم کھ ببینیم نظر ایشان در چھ سنتی قرار میگیرد.

بھ ھر حال اولین بحث کمونیسم کارگری این تفاوت اجتماعی است، کھ ما - نھ راجع بھ اندیشھ ھای مختلف - بلکھ راجع 
بھ جنبشھای اجتماعی مختلف داریم حرف میزنیم. وقتی میگوییم جنبش اجتماعی، اساساً کلمھ اجتماعی را من اآلن بھ 
معنی حجم و تعداد زیادی از آدم بکار نمیبرم، بعنوان طبقات مختلف بکار میبرم. یعنی جنبشھایی کھ ریشھ در اجتماع 
جامعھ  در  بورژوا  با  را  کارگر  منافع  تضاد  کھ  باشد  جنبشی  بود  قرار  کمونیستی  جنبش  دارند.  اجتماعی  ریشھ ھای  و 
سرمایھ داری نمایندگی کند. اگر این جنبش باشد آنوقت احتیاج زیادی بھ تجدید نظر در مارکسیسم ھم ندارد. ممکن است 
الزم باشد یک جنبش کمونیستی کارگری آخر قرن بیست، اوایل قرن بیست و یک، خیلی چیزھا را از خودش در بیاورد 
و بگوید. چون نمیشود انتظار داشت دو تا آدم قرن نوزدھم (مارکس و انگلس) تمام حرفھای مورد نیاز ما را زده باشد، 
ولی اسمش تجدید نظر در مارکسیسم نیست. احتیاجی ندارد برود تز دولت مارکس را عوض کند، احتیاجی ندارد برود نقد 
مارکس را از اقتصاد سرمایھ داری را عوض کند، احتیاجی ندارد برود پایگاه اجتماعی کمونیسم را عوض کند، احتیاجی 

ندارد برود تئوری ارزش اضافھ را عوض کند. باید بیاید ببیند امروز جھان سرمایھ داری چھ است.

ولی اینھا جنبشھای دیگرند و در نتیجھ در مارکسیسم ھم تجدید نظر میکنند. ولی این گناه اصلیشان نیست. این خصلت 
وجودیشان در جامعھ است کھ کمونیسم آنھا برای اھداف دیگری باید قالب زده شود. و قالب زده شد و بھ ھمان اعتبار 
ھم راه افتاده است. چرا این جنبشھای اجتماعی کھ برای مثال میخواھد «غنا» از زیر استعمار بیرون بیاید، یا برای مثال 
میخواھد بھ فئودالیسم در یک کشوری خاتمھ دھد، یا برای مثال در آمریکای التین میخواھد دست بورژوازی کمپرادور 
را کوتاه کند و یک نوع اقتصاد متکی بھ بورژوازی ملی را در این کشورھا بنا کند، چرا بھ خودش گفت کمونیست؟ بھ 
ھمان دلیلی کھ در این چند سال شاھد بودیم کھ ھر کسی بھ خودش میگفت حقوق بشری و دمکرات. کمونیست ھم لقب 

معتبر آزادیخواھی زمان خودش شده.

مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار سوم- بخش دوم) 

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

[چند جملھ گفتھ شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است]

 ...مثل پیغمبری کھ شنیده اند آمده فقرا را آزاد کند. آنوقت ھر کسی با فقرا کار دارد و یا میخواھد حرفی از آزادی بزند 
بھ نفعش است و بطور طبیعی ھم عالقمند میشود و خودش را بھ کمونیسم و لنینیسم نزدیک حس میکند. نھ فقط نزدیک 
حس میکند بلکھ نزدیک ھم جلوه میکند. خیلی راحت میشود کمونیست شد وقتی کمونیسم مد است، وقتی کمونیسم باب 
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است، وقتی کمونیسم مطرح است، وقتی کمونیسم بھ اعتبار انقالب روسیھ در جامعھ نیرو است، طبیعی است کھ خیلیھا 
بھ خودشان میگویند کمونیست.

نمیدانم شماھا چقدر در دانشگاھھای اروپای غربی سابقھ و یا با آنھا آشنایی دارید، در دھھ ھفتاد تقریباً ھر سھ تا استاد دانشگاه 
دو تای آنھا بھ خودش میگفت مارکسیست. مارکسیست ھم نبود ولی بھ خودش میگفت مارکسیست. میگفت مارکسیست 
ھستم ولی تھ دلش میدیدی «کینز» را قبول دارد، یا طرفدار عقاید «جون رابینسون» است. حتی کسانی کھ مخالف کاپیتال 
مارکس بودند بھ خودشان میگفتند مارکسیست. کتابھای زیادی است در سال ۱۹۷٦، کھ مارکسیستھای انگلستان دارند 
سعی میکنند بگویند مارکس سر تئوری ارزش اشتباه میکرد. ولی طرف ھنوز بھ خودش میگوید مارکسیست. اآلن دیگر 
ھمان آدم بھ خودش نمیگوید مارکسیست، چرا؟ برای اینکھ مارکسیسم اآلن دیگر آن وجھھ اجتماعی و آن نفوذ و آن حالت 

متمایز کردن آزادیخواھی از غیر آزادیخواھی را ندارد.

بعد از ماجرای شوروی اگر دقت کنید ھمھ دمکرات شدند. طرف در رھبری سازمان پیکار ھیچکس را بجز خودش 
یعنی  شد،  دمکرات  طرف  دمکرات!  میگوید  خودش  بھ  شوروی  سقوط  از  بعد  نداشت  قبول  استالینیست  و  کمونیست 
دمکرات بودن باب است. بھ ھر کسی بگویید نظرت چھ است؟ میگوید من کھ خودم را یک دمکرات میدانم. یا من یک 
دگر اندیش ھستم، یا من یک لیبرال ھستم، یا اآلن خودم را مدافع حقوق بشر میدانم. ناگھان عده ای کھ تا دیروز بدون اجازه 
آنھا در سازمانھای چپ نمیشد کاری کرد، اآلن از َدم خود را لیبرال و آزادیخواه و دمکرات میداند و حاضر نیستند کلمھ 

کمونیست را راجع بھ خودشان بکار ببرند. کمونیسم دیگر مد نیست!

اآلن اگر دھقان فیلیپینی دست بھ اسلحھ ببرد ھیچ احتیاجی ندارد بھ خودش بگوید اندیشھ مارکس، لنین، انگلس، استالین، 
مائو و این رفیق من، کھ در فیلیپین کشاورزی میکند. برای اینکھ مد نیست. میتواند خیلی راحت بگوید زنده باد آقای 
کلینتون، میتواند پُست-مدرنیست باشد و انقالب کند، میتواند ھر چھ باشد. چون اآلن دیگر آن ھژمونی فرھنگی- سیاسی 
را ھیچ مکتب آزادیخواھانھ ای ندارد کھ اآلن بگوییم «انقالب در ھمھ کشورھا یا باز کردن یوغ بندگی با اسم کمونیسم 
ھمراه است «. اینطور نیست و در نتیجھ ھر کسی ھم امروز در جھان بخواھد خودش را خالص کند بھ خودش نمیگوید 

مارکسیست.

جنبش فمینیستی یک نمونھ دیگرش است. یک موقعی بود کھ فمینیسم بودن خیلی نزدیک بود بھ مارکسیست بودن. تقریباً 
بگوید  بھ خودش  کھ  کنید  پیدا  فمینیست  یک  اگر شما  اآلن  ھستند.  ھم  بگویند سوسیالیست  کھ  میکردند  فمینیستھا سعی 
سوسیالیست خیلی ھنر کرده است. بسرعت فاصلھ گرفتند، کھ خیلی در دیدگاھھایشان تغییری بوجود نیامده است. ولی آن 

لقب را دیگر نمیخواھند.

در نتیجھ لقب آن چیزی بود کھ جنبش کمونیستی کارگری با انقالب روسیھ چنان قدرت و وجھھ ای در سطح جھانی پیدا 
کرد، چنان قبلھ آمال و امیدھای مردم محروم جھان شد کھ ھر رھبر آزادیخواه و دمکرات و اصالح طلب کشورھای 
مختلف کھ میخواست کاری صورت بدھد، مجبور شد یک دستی با کمونیسم بدھد و عکسی با کمونیسم بیندازد و بعداً حتی 

جناحھای رادیکالترشان بھ خودشان بگویند کمونیست.

تاریخ جنبش چریکی ایران را بخوانید. کتاب آبراھامیان را کھ نگاه میکردم، فصلی دارد فقط راجع بھ مجاھد و فدایی، 
«ایران بین دو انقالب». بروید ببینید داستان چھ بوده، بروید ببینید آن شش نفر مجاھدین خلق از کجا آمدند و چطور تغییر 
ایدئولوژى دادند. بروید ببینید جنبش رادیکال کمونیستی ایران چقدر با جنبش کارگری و سوسیالیستی طبقھ ربط داشتھ و 
چقدر با انجمن اسالمی محل و دانشجوھای ناراضی دانشکده ھاى ادبیات و فنی دانشگاه تھران. و چقدر کمونیسم ایران 
مدیون جنبش ضد بھائیّت بوده است! طرف انجمن اسالمی درست میکند و بعد از شش سال نامھ مجتبی طالقانی بھ پدرش 
(مجتبی طالقانی پسر آیت هللا طالقانی و از سران تغییر ایدئولوژی سازمان پیکار و یکی از شخصیتھای کلیدی سازمان 
پیکاربود- بعد از انقالب وقتی پیکار تأسیس شد). یک آدمی است مسلمان کھ البتھ دلش برای محرومین جھان سوختھ، 
برای پدرش مینویسد کھ من چقدر بھ شما احترام میگذارم ولی با آرمانھایی کھ ما داریم، بھ این نتیجھ رسیدیم کھ مارکسیسم 
علم رھایی جھان است. ایشان دنبال یک رھایی بودند کھ قبًال فکر میکرده قرآن علم آن رھایی است، حاال متوجھ شده کھ 

نھ! مارکسیسم علم آن رھایی است!

جنبش کارگری ایران چھ میگوید یا جنبش کارگری جھان چھ میگوید یا در ھمان لحظاتی کھ ایشان این تغییرایدئولوژی 
را دادند چھ مبارزت کارگری در آلمان و فرانسھ در جریان است، اینھا ھیچ تأثیری روی نسل اول مارکسیستھای سازمان 
بابای خودش  با این حرفھای اسالمی نمیشود علیھ شاه مبارزه کرد، بھ  این نتیجھ رسیدند کھ  مجاھدین ندارد. بیشر بھ 
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مینویسد این کارگر است کھ کلید پیروزی دستش است. این فصل کتاب آبراھامیان واقعاً آموزنده است برای آنکھ بدانیم 
کمونیسم رادیکال دوره ما، الاقل در آن کشور، از کجا بیرون آمد.

کمونیسم کارگری دارد میگوید ھر آزادیخواھی و ھرتالش طبقاتی برای ھرنوع تغییر اجتماعی بجای خودش محفوظ. 
انتقاد سوسیالیستی این  با کارگر صنعتی پدیدار میشود،  جنبش کمونیسم کارگری، ما بھ آن جنبشی میگوییم کھ تاریخاً 
طبقھ است و میخواھد موقعیت اجتماعی این طبقھ در جامعھ، یعنی کار مزدی و استثمار بر مبنای پرداخت دستمزد را 
دگرگون کند، حاال صنعتی شدن و نشدن در کشورھای دیگر بجای خودش محفوظ، نقدش این است و آرمان نھایی آن 
انقالب کارگری و مالکیت اشتراکی و جامعھ آزاد از ھر نوع طبقھ است. مبنای این جامعھ و قلبش در اعتراض کارگری 

و اعتراض طبقھ کارگر در جامعھ سرمایھ داری است.

در نتیجھ، این مقوالت یک مقدار زیادی سر جای خودش قرار میگیرد؛ رویزیونیسم، خیانت استالین و غیره. اگر شما 
ھمیشھ این مشکل را دارید کھ بروید از مردم روسیھ بپرسید راجع بھ استالین چھ فکر میکنند. یک عده میگویند پدر ما 
را در آورد ولی یک عده زیادی میگویند پدر این ملت است، ما را از آن دوران سیاه تزاریسم بیرون کشید، آلمانھا را در 
استالینگراد شکست داد، جلوی فاشیسم ایستاد. استالین برای خودشان «آتاترک» روسھا است. ھر کشوری را باألخره یک 
رھبری بھ قرن بیست آورده. آن ھم آتاترک را دارد، این یکی ھم استالین را دارد، آن ھم مائوتسھ تنگ را دارد، آن ھم 

قوام نکرومھ را دارد. استالین ھم کسی است کھ روسیھ را بھ قرن بیست آورد.

لنین ھنوز مال جنبش کارگری زمان خودش است و مبارزه طبقاتی را سازمان میدھد. ولی وقتی میرسیم بھ اواسط کار 
استالین متوجھ میشویم کھ بورژوازی روسیھ بھ کمک انقالب بلشویکی توانست روسیھ را بھ قرن بیست بیاورد، بھ شیوه 
بورژوایی خودش. و یک کشور عقب مانده را بھ یک قطب صنعتی عظیم، یک قطب تکنولوژیکی عظیم برای آن دوره 
تبدیل کند، از بیست سال آخر دوره برژنف و دیگران میگذریم. این داستان تاریخ روسیھ است. کسی بھ انقالب کارگری 
خیانت نکرد. انقالب بورژوایی ھمزمان انقالب کارگری رخ داد و پیروز شد. انقالب کارگری ھم سرش یک جایی این 

وسط زیر آب رفت. یعنی ھمزمانی این دو تا پدیده بود.

بھ این اشاره میکنیم کھ چطور  اگر نگاه کنید در کتاب بولتن شوروی کھ بحث تزھای شوروی را مطرح کردیم دقیقاً 
دو تا خواست اجتماعی در روسیھ ھمزمان جلو میرود. خواست مدرنیزه کردن روسیھ و تبدیل روسیھ بھ یک جامعھ 
آباد صنعتی، با خواست بلشویکھا برای یک انقالب اجتماعی کارگری، اینھا ھر دو وارد انقالب فوریھ میشوند. ھر دو 
مجبورند وارد وقایع بعد از اکتبر ھم بشوند، کھ میشوند. از یک جایی ساختن اقتصاد ملی روسیھ کھ خواست آن یکی 

جنبش است، میشود پرچم کشور.

خالصھ بجای اینکھ بشیوه مذھبی و بشیوه اخالقی بھ تاریخ و یا جنبشھای دیگر نگاه کنیم، بشیوه اجتماعی نگاه میکنیم و 
خیلی ساده مثل مارکس از ھمان روز اول میگوییم کمونیسم ھای مختلف ھست؛ کمونیسم طبقھ متوسط، کمونیسم کشورساز 
جھان سومی، کمونیسم دمکراتیک اروپای غربی، کمونیسم ناسیونالیست تحت سلطھ امپریالیسم و کمونیسم کارگری قرن 

حاضر کھ ما داریم سعی میکنیم بھ آن شکل بدھیم، ولی قبول میکنیم یک جنبش اجتماعی متمایز است.

یکی  و  است  دمکراسی  یکی  است،  ناسیونالیسم  یکی  داشتھ؛  اساسی  تا سرچشمھ  سھ  بنظرم  غیرکارگری  کمونیسم  آن 
رفرمیسم، منظورم رفرم اقتصادی- اجتماعی است. اینھا سر منشأ سھ نوع آزادیخواھی بودند کھ بھ خودشان لقب کمونیسم 
دادند. ناسیونالیسم بخصوص از آنجایی کھ با امپریالیسم روبرو بوده، در کشورھای تحت سلطھ امپریالیسم - جنبش رھایی 
از سلطھ انگلیس و آمریکا و بلژیک و فرانسھ - بھ خودش رنگ کمونیستی میزند. ولی ھدف اساسی و جوھر اساسی آن 
رھایی از چنگال استعمار است. بنابراین آنتی امپریالیسم کھ در آمریکای التین اصًال ضد یانکی بودن، ضد آمریکایی 
بودن، عالمت اینکھ شما آزادیخواه ھستید یا نھ... در نتیجھ «جنبش ضد امپریالیستی» یکی از سرچشمھ ھای کمونیسم غیر 

کارگری زمان ما است.

یکی دیگر جنبش دمکراسی طلبی است؛ در حکومتھای استبدادی، جوامع مستبد، و بعداً جوامع سنتی. مبارزه قرن بیستم 
برای باز کردن در بھ روی مردم کھ بیایند در سیاست دخالت کنند، دیگر در چھارچوب جمھوریخواھی علیھ سلطنت و 
کلیسا نیست کھ دنبال میشود. علیھ حکومتھای مستبد نظامی- پلیسی است کھ اصًال ُدم آنھا در سرمایھ داری غرب است. 
در نتیجھ خیلی جاھا جنبش آزادیخواھی و دمکراسی طلبی چھره کمونیسم بھ خودش گرفتھ و اسم کمونیسم را قبول کرده 

و زیر این چتر توانستھ بھ خودش سازمان بدھد.

و باألخره رفرم اقتصادی؛ برابری ایجاد کردن، دولت رفاه ایجاد کردن، بیسوادی را ریشھ کن کردن. اینھا خواستھ ھایی 
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است کھ سنتاً با کمونیستھا تداعی شده و واضح است کھ بخشی از پالتفرم کمونیستھا است. منتھا نفس اصالحات خواھی چھ 
در کشورھای فقیر و چھ در کشورھای غربی کھ در آنھا شکاف طبقاتی دارد با انباشت سرمایھ افزایش پیدا میکند، نفس 
اینکھ ثروت را تعدیل کنید، از آن بگیرید و بھ این بدھید، تجدید توزیع کنید، مبنایی بوده برای یک نوع کمونیسم در این 
کشورھا کھ رگھ ھای مختلف آن را در اروکمونیسم و چپ نو و غیره میبینیم. ناسیونالیسم اینجا ھم باز قوی است. اآلن در 
مقابل اروپا-محوری بورژوازی غرب، اگر توجھ کنید میبینید کھ، چپھا بشدت ضد اروپایی شده اند. یک رگھ ناسیونالیستی 
کھ بھ نحوى چپ را سر پا نگھمیدارد. حتی در کشورھای اروپای غربی اگر بھ سراغ رھبران اصلی چپ جنبش کارگری 
بروید، ناسیونالیسم را در آنھا بشدت قوی میبینید. در انگلستان از رھبران اتحادیھ ای بگیر تا احزاب چپ آن، میگویند کھ 
ما «انگلیشیم» و «اروپای واحد را قبول نداریم»، و کمتر حزب چپ رادیکال اروپای غربی ھست کھ طرفدار اتحاد اروپا 

باشد. یک ناسیونالیسم قوی رکن اینھا است.

بھ ھر حال اینھا سھ منشأ آن «رویزیونیسم» مربوطھ است. ھمانطور کھ گفتم اسمش رویزیونیسم نیست، این جنبش خوِد 
طرف است ولی باید عینک را برداشت، درست جنبش طرف را دید و اسم واقعیش را ھم رویش گذاشت. آن پدیده ای 
کھ در ایتالیا بھ خودش میگفت حزب کمونیست ایتالیا اآلن بعنوان «دمکرات چپ» دارد کار میکند نخست وزیر داد. 
«برلین گوئر» تمام عمرش فعالیت کرد بھ جایی نرسید، حزب دمکرات چپ ایتالیا نخست وزیر داد. خیلی نباید اھدافش از 
اروکمونیستھای ایتالیا متفاوت باشد. میخواھم بگویم اینھا دیگر تحت اسم خودشان کار میکنند. دیگر اصراری ندارد برود 
عکس لنین را بیاورد یا کتاب مارکس را بفروشد. میتواند بھ اسم خودش حرف بزند و اگر دقت کنید دیگر از رویزیونیسم 

در جایی خبری نیست. کسی دیگر مشغول رویزیونیسم در مارکسیسم نیست.

بنابراین ما صفت کارگر را بھ کمونیسم اضافھ کردیم برای اینکھ مشخص کنیم داریم از یک جنبش اجتماعی متمایز و 
الجرم از یک دیدگاه فکری متمایز حرف میزنیم. دیدگاھی کھ متناظر است با این جنبش و نھ ھر جنبش دیگری کھ کسان 
دیگری میخواھند بسازند. مارکسیسم متناظر و خوانا است با جنبش کمونیسم کارگری. اگر شما بخواھید از آن تئوری 

انقالب ملی بسازید باید عوضش کنید، باید در آن تجدید نظر کنید.

ما کلمھ کارگر را بھ این عنوان آوردیم کھ کمونیسم را در پایھ جنبشی، از نظر طبقاتی و در پایھ اجتماعی آن تفکیک 
کنیم. کلمھ کارگر را بھ عنوان اعالم وفاداری بھ اشخاصی کھ در کارخانھ ھا کار میکنند نیاوردیم. چون این تعریف ھر 
کمونیستی است. ھر کمونیستی قاعدتاً میگوید زنده باد طبقھ کارگر و میرود در بین کارگرھا کار کند. این کلمھ برای ما، 

اآلن در این بحث، بار تئوریک تر و علمی تری دارد.

بھ معنی کمونیسمی است کھ جنبش اجتماعی طبقھ  بلکھ  بھ کارگر نیست،  بھ معنی کمونیسم متوجھ  کمونیسم کارگری 
اسم میگذاریم؛ کمونیسم بورژوایی روسیھ،  آنھا  با کمونیسم ھای غیرکارگری کھ روی  تمایز  اجتماعی دیگر است. در 
کمونیسم دھقانی چین، کمونیسم جھان سومی در خاورمیانھ و کمونیسم خرده بورژوایی خلقی کھ شاھدش بودیم و خیلیھا 
با سازمانھایش سر و کار داشتیم. ما کمونیسم کارگری را مطرح میکنیم بھ عنوان طبقھ کارگری. خود مارکس ھم گفت 
پرولتر یعنی سوسیالیسم. کمونیسم پرولتاریایی را ما داریم مطرح میکنیم. بعبارتی کار تازه ای نمیکنیم ولی کار کھنھ ای 
کھ وقتش شده بود را داریم انجام میدھیم. باید خیلی وقت بود کھ کمونیسم میآمد و یکبار دیگر میگفت قرار بود جنبش 
کمونیستی جنبش اجتماعی متفاوتی باشد، فقط قرار نبود کھ گویا ھمگى پیغمبری را دنبال میکنیم، مارکس- انگلس، و ھر 
کسی تفسیر خودش را بگذارد قبول است! یک جنبش اجتماعی متمایز است. در نتیجھ کمونیسم کارگری، کھ من پایین تر 

جنبھ ھای دیگرش را باز میکنم و توضیح میدھم کھ فرقش با سوسیالیسم کارگری، با مبارزه طبقاتی و اینھا چھ است.

فرق سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری کمونیسم کارگری جنبش سوسیالیستی- کمونیستی طبقھ کارگر است، در 
تمایز با جنبش کمونیستی طبقات دیگر. ھیچ اِشکالی ندارد، آنھا ھم مال خودشان را دارند، نسبت بھ این کلمھ ھم میتوانند 
حق آب و گل خودشان را داشتھ باشند، زنده باد کمونیسم ھم میگویند و کشتھ میشوند، بھ اسم آن کمونیسم جنگ ھم کرده اند 
و جلوی فاشیسم ھیتلری ھم ایستاده اند. و بعضاً بخاطر این تشابھ اسمی بخش زیادی از نیروی طبقھ ما را ھم با خودشان 
برده اند و در این پروسھ ھا شرکت داده اند و بعضاً ھم بھ ما امتیاز داده اند. بطور واقعی کمونیسم روسی باألخره امتیازاتی 
بھ کارگر روسیھ داد کھ توانست سر پا بایستد و از این کلمھ تاریخی طبقھ کارگر استفاده بکند. از قبیل اشتغال کامل، 
ممنوعیت اخراج، مسکن بعنوان حق مسلّم شما و پزشکی مجانی. اینھا را باألخره داده، چیزھایى کھ گرفتن ھر کدامشان 

در این کشورھا ده پانزده سال جنگ میبرد، بورژوازی روسیھ اینھا را داده بود.

میخواھم بگویم باألخره اینھا در سازشى با کمونیسم کارگری بسر میبرند. ولی شاھدیم کھ شکافھای طبقاتی عظیمی اینھا 
را ُجدا میکند. طورى کھ حزب توده از بورژوازی ایران دفاع میکند. بھ چپ افراطی میگوید-CIA اى، تربچھ ھای پوک! 
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خوب میفھمی کھ حزب توده از نظر طبقاتی کجا ایستاده است. بحث تاکتیک نیست. طرف خاتمی را بھ عنوان آزادیخواه 
قبول میکند، حزب توده را نمیگویم، بخش زیادی از چپھای آن مملکت، بھ خاتمی میگوید آزادیخواه و بھ من و شما میگوید 
دیکتاتور! دارد تعلق اجتماعیش را توضیح میدھد. مال ھمان طبقھ ای است کھ خاتمی ھم یکی دیگر از شخصیتھایش است. 
یعنی من و شما بھ آقای خانبابا تھرانی بدھکاریم کھ چرا ما، دیکتاتورھا، مستبدھای قیّم مردم، از آقای خاتمی کھ معلوم 

نیست چھ طوری آمده رئیس جمھور مردم شده و زندان دارد، دفاع نکرده ایم!

میخواھم بگویم جایگاه اجتماعی اینھا را باید دید و کمونیسم کارگری این لغت است. و باألخره در آخر جلسھ پیش، این را 
ھم بحث کردم کھ کارگریى کھ اخالقی است ھم خودش یک روایت بورژوایی است. صحبتش دقیقاً بستن در دھان کارگر 
برای پیاده کردن برنامھ اجتماعی غیر گارگری است. صحبت کسی کھ کارگر را تقدیس میکند بھ عنوان یک شغل یا 
بعنوان یک فرد. کارگر پرستی اى کھ در سازمانھای چپ خلقی دیدیم، کارگر پرستی اى کھ کارگر را بجای ھمان پدیده ھای 
مقدس مذھب خودش نشانده، دقیقاً پنھان کردن جایگاه اجتماعیش است. چون شما تا حاال یک رھبر اتحادیھ کارگری را 
ندیده اید کھ کارگر پناھی و کارگر پرستی از خودش بیرون بدھد. نوشتھ ھای اولیھ حزب کمونیست ایران زمان سلطانزاده 
و حیدر عمو اوغلی را نگاه کنید اطالعیھ اش این نیست کھ کارگران غیور و قوی و آگاه ایران بپا خیزید، میگوید «مردم 

بی غیرت و کم شعور مملکت! آخر تا کی میخواھید بھ این خفت تن بدھید»؟

طرف خودش را از آن طبقھ جدا نمیکند. اگر کسی شروع کرد بھ نان قرض دادن بھ کارگر و پوشاندن این واقعیت کھ 
کارگر ایرانی تشکل ندارد، اساساً سازمان جدی ندارد، رھبر عملی سرشناسی ندارد و شروع کرد بھ تقدیس کارگر بعنوان 
یک پدیده تمام شده و بھ پیروزی رسیده کھ باید جرعھ آزادیخواھی را در محضرش بنوشند، این آدم یک نوع کالشی دیگر 
از جناح ناسیونالیسم چپ ایرانی را میخواھد نشان بدھد کھ میخواھد کارگر را بعنوان «جاوید شاه» وارد تظاھرات ملت 
سازی خودش بکند. «کارگران ما، کارگران میھن ما، اینطوری فکر نمیکنند» - ھمیشھ ھم این ما را میآورند - «کارگران 
ما، آنطور فکر میکنند»! او یک میھن دارد، خودش ھم مرکزش است و کارگر ھم براى او یکی از پرسوناژھای آن میھن 
است. و کسانی کھ این تقدیس را میکنند، ھمان طورى کھ شاه ممکن بود از مردم صبور و رنجبر و عشایر غیور ایران 

تقدیر بکند، اینھا ھم از کارگر تقدیر میکنند.

بحث ما ربطی بھ این ندارد. کمونیسم کارگری جریانی است متعلق بھ داخل طبقھ کارگر و بنظر من با صراحت کامل 
میتواند راجع بھ خودش و بقیھ طبقھ کارگر حرف بزند. احتیاجی بھ تملق طبقاتی گفتن ندارد. و یکی از گرایشاتی کھ در 
خود احزاب چپ رشد میکند این است کھ «حرف آخر با کارگر است» و «تو کی ھستی»، و «مارکس کی بوده»! و حتی 
مارکس و لنینیسم میشود زیر مجموعھ ای از پدیده کارگر! بھ این معنی کھ اگر کارگرھا در یک کارخانھ ای رأی بدھند 
کھ مارکس اشتباه کرده من و شما باید بیاییم از آنھا قبول کنیم! آن اکونومیسم حتی کلمھ ای است باالتر از این، یک نوع 
کارگر گرایی بورژوایی و گفتم دقیقاً آن احساس گناه تاریخی طبقھ بورژوای ایران را نشان میدھد کھ حتی نتوانستھ یک 
طب ملی را در آن مملکت برقرار کند. و میخواھد این را با مجیز گفتن و چاپلوسی کردن، از دل طبقھ کارگر در آورد. 

بھ ھر حال اینھا نکاتی بود در بخش قبلی صحبتھای ما در رابطھ با بحث کمونیسم کارگری.

اشاره ای بھ تاریخ پیدایش این بحث میکنم:

این بحث در حزب کمونیست شوروی شروع نشد، در حزب کمونیست چین شروع نشد، در حزب کمونیست ایتالیا و 
اسپانیا ھم شروع نشد، در حزب کمونیست ایران شروع شد. این یک واقعیت است، کسی با این کاری نمیتواند بکند. این 
بحثھا آنجا شروع شد، آنجا نوشتھ شد، آنجا مکتوب شد و اسنادش متأسفانھ بھ آن زبان است و محصول یک پروسھ تاریخی 

در ایران بود. این را بعداً در بخش محتوایی بحثم توضیح میدھم، رابطھ اندیشھ با جنبش سیاسی بخصوص.

ولی بطور واقعی علت اینکھ این بحث در ایران توانست ببرد و پیروز شود و این ھمھ آدم را در منطقھ، در ایران و عراق 
بطور مشخص، دور خودش متحد نگھدارد این است کھ پشتش بھ یک انقالب وسیعی بود کھ در آن کارگرھا بھ میدان 
آمدند. در انگلستان ھمین دیروز کمپانى BMW شرکت Rover را فروختھ و پنجاه ھزار نفر را بیکار میکند و کارگران 

اینھا اصًال تکان نمیتوانند بخورند. جز شعار نوشتن بھ در و دیوار خانھ ھای خودشان کاری نمیتوانند بکنند.

در انقالب ایران کارگر بھ میدان آمد معلوم شد «خدا خودش کارگر است» و معلوم شد «مسلمانان طرفدار کارگرند»، 
معلوم شد «کارگران رھبر سر سخت انقالبند». آن پتانسیل و آن ظرفیتی کھ طبقھ کارگر دارد، بیست سال پیش در یک 
کشور نسبتاً بزرگ با ۳۰- ٤۰ میلیون جمعیت آن موقع، از نظر جغرافیایی بزرگ از نظر سوق الجیشی مھم، طبقھ کارگر 
خودش را تکان داد. و در ظرف یکی دو سال بحثھایی کھ ممکن است در جنبشھای اجتماعی سیاسی دیگر کشورھای 
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دیگر ۲۰ - ۳۰ سال تعیین تکلیف شود و بحث شود و آخرش ھم معلوم نشود حق با کی است، در ظرف یکی دو سال در 
ایران معلوم شد کھ کمونیسم خلقی بھ درد نمیخورد، مارکس درست گفتھ و حزب کمونیست ایران تشکیل شد کھ خیلی از 
این بحثھا در آن حزب بحثھای ھژمونیک بود. یعنی عین این بحثھا را میشد در حزب کمونیست ایران سابق زد و زدیم، و 
میگفت ھمین اآلن میخواھم پیاده کنم و ما رھبرھایش بودیم. این بحثھا در ظرف سھ سال چپ ایران را با خودش برد، چرا؟ 
برای اینکھ این انقالب آنقدر بطور مشھودی دروغین بودن کمونیسم جنبشھای دیگر را عیان کرده بود کھ کسی نمیتواند از 

آن دفاع کند. جنبش کمونیسم بورژوایی رفت پشت حکومت مرتجعی کھ سر کار بود، دیگر میخواستند چکارش کنند؟

اآلن در انگلستان شما بروید پشت تونی بلر ھنوز معلوم نیست چکار کرده اید، ولی در ایران بروید پشت خمینی خیلی 
روسی  کمونیست  کمپ  در  نمیتوانست  بود  قائل  احترام  خودش  برای  کھ  کمونیستی  ھیچ  و  میکنید.  چکار  است  معلوم 
بماند، در کمپ کمونیست چینی و سھ جھانی ھا بماند، نمیتوانست در کمپ فدایی بماند کھ با تئوری دوران داشت از یک 
جناح حاکمیت دفاع میکرد. در نتیجھ پروسھ سیاسی و اتفاقھای سیاسی کھ در ایران افتاد مھمترین فاکتور بود. بحثی کھ 
میتوانست در آلمان ھم مطرح شود. میتوانست در انگلستان ھم مطرح شود و شاید ھم شده و ما خبر نداریم، خیلیھا ھم 
این بحثھا را کردند، ممکن است خیلیھا مستقًال بھ این بحثھا رسیدند و در این کشورھا طرح کردند و کسی ھم تحویلشان 
نگرفت. ولی این بحثھا تبدیل میشود بھ یک انفجار جنبشی در چپ ایران و عراق و این ھمھ آدم دور خودش جمع میکند. 
بخاطر اینکھ از یک تجربھ انقالبی بیرون میآییم کھ کارگر در آن نقش داشت و شکاف طبقاتی را میشد دید، حضور طبقھ 
را میشد دید و پدیدھایی مثل قیام، حزب، اعتصاب، قدرت، دولت، سرنگونی مقوالتی کتابی نماندند. اینھا جلوی چشم ما 
اتفاق افتادند. کودتا، ضد کودتا، جنگ. شما ممکن است متوجھ نباشید کھ شھود چھ تاریخ غنی سیاسی ھستید. شما بروید در 
فرانسھ بھ یکی بگویید کودتا، خودش ھیچ تجربھ ای از کودتا ندارد. روی سر من و شما ریختند و کودتا کردند و صدھزار 

تا را گرفتند کشتند.

موج اعدامھای اندونزی را ما در کتاب میخوانیم ولی موج اعدامھای ایران تاریخ زندگی خودمان است. مبارزه مسلحانھ، 
معلوم نیست چند تا پارتیزان مسلحی کھ ھفت ھشت سال جنگ کرده در این سالن نشستھ اند، خیلیھا ھستند. کسانى کھ 
بلشویکھا چاپ میکردند و  مبارزه مخفی کردند، در کتاب میخواندیم «تلفیق مبارزه مخفی و علنی» روزنامھ ریز را 
یواشکی از باکو میآوردند و میدادند. خود ما صدھا برابر این کارھا را کردیم. تمام پدیده ھایی کھ قرار بود در کتابھا شنیده 
شود و خوانده شود را، این نسل بعینھ دید و در نتیجھ ھمھ تئوریھا خیلی سریع بھ بوتھ آزمایش گذاشتھ شد. و خیلی سریع 
جوابش معلوم شد. خیلی سریع جوابش معلوم شد کھ معنی اجتماعی و عملی- سیاسی این بحثھا چیست؟ اتحاد مبارزان کھ 
میگوید این ، فرقش با رزمندگان کھ میگوید آن چھ است؟ دو ماه بعدش معلوم میشود. جامعھ نمیتوانست ساکن بماند و بحثھا 
جدل بین افکار باشد، با سرعت بھ بحثھایی کھ برد و معنی عملی پیدا میکرد تبدیل میشد. رابطھ حزب دمکرات و کومھ لھ، 
بورژوازی ُکرد پرولتاریای ُکرد، با ھر تبیینی کھ ھر کس دارد، جنگ شد، جنگی کھ ھر کدام از طرفین دویست و چند 
نفر کشتھ دادند. یک جنگ عظیم شد بین نیروھای بورژوایی و کمونیستی در کردستان کھ در آن عده زیادی کشتھ شدند، و 
ُمھر خودش را برای ھمیشھ بھ جنبش کردستان زده، مال نسل ما است و بر سر بحثھای کمونیسم و آنتی کمونیسم صورت 

گرفت. بر سر بحث آزادی بیان، آزادی بی قید و شرط، حق تشکل، آزادی تشکیل شورا، آزادی زن، این جنگھا شد.

شما اگر زن را پیشمرگھ نمیکردید و از آزادی بیان دفاع نمیکردید و کمونیسم را تبلیغ نمیکردید ھیچوقت با حزب دمکرات 
ھم دعوایتان نمیشد. ولی با دمکرات جنگ کردی برای اینکھ پیشمرگھ زن میرفت در روستا و تبلیغات میکرد و مردم را 
میشوراند. منافع طرف بھ خطر افتاده بود. میخواھم بگویم یک جنبش مادی عظیم اجتماعی نیرویی بود کھ این بحثھا را 
بھ جلوى صحنھ راند. اینکھ یک بحث کجا مطرح میشود آنقدر مھم نیست، اینکھ بحث از کجا از نظر تئوریکی و فکری 
از کجا در میآید زیاد تعیین کننده نیست. شما ھر تروتسکیست انگلیسی را میگذاشتید در ایران، گروھھای بھترشان یا ھر 
آدم رادیکال آن موقع در چپ ایتالیا و پرتغال را میگذاشتید در ایران میگفت این کھ جنبش ملی است، این کھ خلقی است، 
فوراً متوجھ میشد. یعنی احتیاجی نبود شما از نظر اندیشھ کار زیادی بکنید برای اینکھ بفھمید و بگویید آن اتفاق کمونیستی 
نیست. و خیلیھا گفتند. در کشورھای دیگر ھم گفتند. فرق ایران این بود کھ این فوراً بھ یک نیروی مادی تبدیل شد و این 

بحثھا رشد کرد.

کمونیسم کارگری بھ این ترتیب محصول تحرک کارگر ایرانی است کھ بعد انقالب ٥۷ و حین انقالب ٥۷ با این بحثھا رشد 
کرد، و بھ یک اعتبار محصول اصالحات ارضی است. محصول اصالحات ارضی دھھ چھل در ایران است کھ کارگران 
در آن بھ قشر اصلی استثمار شونده تبدیل شدند. شھرھا بزرگ شدند و بساط دوره اپوزیسیونیسم جبھھ ملی و حزب توده 
برچیده شد و دیگر آنھا احزاب اصلی جامعھ را تشکیل نمیدادند. کافی بود یک جوانی یک جایی، یک فدائی، یک پرچم 
کمونیسم بلند کند، بیشتر مردم دور آن جمع میشدند تا بروند دور حزب توده جمع شوند. دیگر جبھھ ملی برای مردم یک 
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پدیده ثانوی بود ولی سازمانھای کمونیستی متعدد در ھر کوچھ بوجود آمد. شوراھای کارگری بوجود آمد. خاصیت صنعتی 
شدن، کارگری شدن جامعھ ایران و بعد خاصیت دخالت کارگر در جامعھ ایران بود. بحثی کھ مارکس کرده بود و روی 

کاغذ بود، در ایران بسادگی مطرح شد و در آن نسل از چپ ایران پیروز شد. البتھ اآلن سخت تر است.

فکر میکنم ھمھ قبول دارند، نھ فقط ماھایی کھ بعضی در حزب کمونیست ایران و عراق ھستیم یا در این جنبش بودیم، کھ 
اگر نقشھ کمونیسم ایران را بچینید کمونیسم کارگری در آن پدیده ویژه ای است. شما نمیتوانید از اندیشھ کمونیستی فدایی و 
راه کارگر و غیره بعنوان پدیده ھای متعین دارای دینامیسم داخلی حرف بزنید. یک ِسری افکار آزادیخواھانھ ای کھ ھمیشھ 
بوده اآلن ھم ھست. ولی ھمھ میفھمند یک چیز ویژه ای را کھ یک گذشتھ و یک آینده ای حتماً دارد بیان میکند. یک داستانی 
پشت این است. تنھا جریان ایدئولوژیک معتبر چپ ایران و منطقھ است. بخاطر اینکھ انقالب پشت آن بود و بخاطر اینکھ 
آن انقالب را جلوی صحنھ آورد. و در نتیجھ بحث را از قلمرو افکار و پلمیک و رویزیونیسم بیرون برد و بحث را خیلی 

سریع اجتماعی کرد. اینھا بحثھایی بود کھ در جلسھ پیش بھ آن اشاره کردیم.

* * *

در سمینار ایندفعھ میخواھم راجع بھ محتوای فکری این کمونیسم کارگری صحبت کنیم. اینکھ راجع بھ جنبھ ھای مختلف 
اینکھ از خصلت اجتماعی جنبشمان بحث کردیم حاال  بھ  با توجھ  اقتصاد، سیاست و غیره چھ فکر میکنیم. یعنی  متد، 

میخواھیم راجع بھ مارکسیسم مان یک مقدار بیشتر صحبت کنیم.

مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار سوم - بخش سوم)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

کمونیسم علم شرایط رھایی طبقھ کارگر بھ بخش دوم سمینار کھ جزو دستور بحث است میرسیم ولی خیلی سریع بھ دو 
مبنای کمونیسم کارگری اشاره میکنم. در بحث قبلی گفتم و اآلن ھم در بحث بعدی میگویم، معنی این دو تا مبنا چیست، 
کھ از یک طرف کمونیسم علم رھایی طبقھ کارگر است، علم شرایط رھایی طبقھ کارگر است. و دوم اینکھ طبقھ کارگر 
نمیتواند آزاد شود بدون اینکھ ھمراه خودش کل جامعھ را آزاد کند. دفعھ پیش سعی کردم این را مقداری توضیح بدھم. در 

تکھ اول بحث امروز ھم دقیقاً جملھ اول را بحث کردیم و در تکھ دوم بحث عمًال برمیگردیم بھ جملھ دوم.

و  است  ایدئولوژی اى  است،  اندیشھ ای  (کمونیسم)  کارگری  کمونیسم  اینکھ  یعنی  است  کارگر  طبقھ  رھایی  علم  اینکھ 
مجموعھ نگرش و دیدگاه و استراتژی اى است کھ ناشی از پیدایش یک طبقھ معیّنی است بھ اسم طبقھ کارگر مزدبگیر کھ 
ھمراه انقالب صنعتی و بعد از انقالب صنعتی، ھمراه خودش، با جدالش برای رھایی، جنگش برای رھایی از شرایط 

استثمار آور خودش است کھ کمونیسم را در جامعھ شکل میدھد و بارور میکند.

دیدگاه  و  افکار  یا  ناسیونالیستی  جنبش  باشد.  سلطھ  تحت  کشورھای  بورژوازی  رھایی  علم  است  ممکن  ناسیونایسم 
ناسیونالیستی ھم کمک بھ رھایی کسی میکند. کمونیسم بحث مارکس این است کھ بطور مشخصی ایدئولوژی و دیدگاه 
ناظر بر تالش این طبقھ است برای رھایی. کھ در جلسھ قبل صحبت کردیم. ھمیشھ تضاد بین استثمار شونده و استثمار 

کننده در جامعھ وجود دارد و ھر دفعھ ھم پرچم مبارزه برای رھایی از آن استثمار و انقیاد بلند شده است.

بحث مارکس این است کھ پرچم کمونیسم پرچم این نوع استثمار شونده جدید است. برده یا رعیت یا اقشار تحت ستم دیگر 
جامعھ وقتی میخواھند برای رھایی خود بلند شوند لزوماً پرچم کمونیسم را بلند نمیکنند. طبقھ کارگر است کھ بخاطر 
موقعیت عینی خودش در جامعھ، باید پرچم مبارزه ای را بلند کند کھ بھ آن موقعیت عینی خاتمھ میدھد و آن وضعیت مزد 
بگیری است. احتیاجی نیست کھ شما برای لغو برده داری اندیشھ کمونیستی داشتھ باشید. لغو برده داری کامًال با اندیشھ 
کاپیتالیستی عملی است. شما میگویید برده داری لغو شد و از امروز ھیچکس حق ندارد کسی را تحت انقیاد جسمی در 
بیاورد. کسی صاحب کسی نیست، کسی برای کسی بردگی نمیکند. تمام شد. بازار آزاد است بروند کار و زندگیشان را 
بکنند. یا حتی در فئودالیسم و رابطھ ارباب و رعیت کھ از یک طرف وابستھ است بھ زمین و از یک طرف بخشی از 
ملک اربابی است. اینطوری نیست کھ رعیت میتواند سرش را بیندازد پایین و برود شھر، میآیند و میبرند و میگویند شما 
از ابواب جمعی فالن خان ھستید، باید آنجا سِر زمین بمانید. ھمانطور زمینی از خودش ندارد ولی کشت میکند. رعیت 

پرچم تقسیم اراضی را بدست میگیرد، پرچم کمونیسم را بدست نمیگیرد.
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از طریق مکانیسم  آن  در  کھ  این وضعیت،  از  بخواھد  بگیر  کارگر مزد  اگر  است.  کارگر  کمونیسم علم رھایی طبقھ 
مزدبگیری استثمار میشود، رھا شود پرچمش میشود کمونیسم. اگر بخواھد مزدش را باال ببرد پرچمش کمونیسم نیست 
ولی باال رفتن مزد بتنھایی رھایی کارگر نیست. بھ این معنی آن جملھ اول دقیقاً دارد ھمان چیزی را میگوید کھ در این دو 
جلسھ سعی کردیم بگوییم. کمونیسم تئوری ھر کاری نیست، تئوری یک کار معیّن است، تئوری از بین بردن نظام مزد 

بگیری در نظام جامعھ سرمایھ داری است.

آن جملھ دوم، کھ طبقھ کارگر نمیتواند آزاد شود بدون اینکھ ھمراه خودش ھمھ جامعھ را آزاد بکند، باز بر میگردد بھ 
موقعیت عینی کارگر و بھ خصوصیات عینی جامعھ اى کھ کھ این طبقھ میخواھد در آن جامعھ این رھایی را بدست بیاورد. 
چطور میشود در جامعھ سرمایھ داری کارگر مزدبگیر آزاد شود در ضمن اَشکال دیگر ستمکشی باقی بماند. وقتی از 
نظر تحلیلی نگاه میکنید میبینید ستمکشی اى کھ زنان، نژادھایی کھ در چھار چوب تبعیض نژادی حقوق کمتری میگیرند 
یا شرایط نامطلوبی دارند، در جامعھ موجود بجا بماند وقتى کھ شما بنیادش را کھ مالکیت خصوصی و رقابت بر سر 
سودآوری سرمایھ و انباشت سرمایھ است را از بین برده اید؟ کی دارد بھ چھ دلیلی برای مثال زن را تحت ستم قرار میدھد 

یا بھ چھ دلیلی نژادپرستی بھ بقای خودش ادامھ میدھد؟

بھ این معنی انقالب کارگری انقالبی است کھ خودبخود ریشھ بقیھ اَشکال ستم را از بین میبرد. کھ من در این بحث بھ این 
میرسم اینکھ چرا ما ریشھ ھمھ مشقات جامعھ امروز را حتی با اینکھ ظاھر کھنھ ای دارد، مثل مردساالری کھ اختراع 
سرمایھ داری نیست. ولی چرا فکر میکنیم نابودی سرمایھ داری ریشھ مردساالری را از بین میبرد، در صورتى کھ سابقھ 
مردساالری خودش از سرمایھ داری بیشتر است و ریشھ اش قدیمی تر؟ چرا فکر میکنیم انقالب کارگری مردساالری را از 

بین میبرد و زن و مرد را برابر میکند؟ چرا فکر میکنیم انقالب کارگری نژادپرستی را میتواند از بین ببرد؟

بحث جملھ دوم «کارگر آزاد نمیشود مگر اینکھ ھمھ را با خودش آزاد کند» آنقدر بھ یک سیاست ائتالفی و جلب اقشار 
مختلف برنمیگردد تا اینکھ بھ آن موقعیت عینی کھ طبقھ کارکر برای رھایی خودش بھ آن احتیاج دارد. اگر بھ جنبش 
فمینیستی نگاه کنید، کھ برای رھایی زن یا برای گرفتن حقوق زن مبارزه میکند برای مثال، این مجبور نیست مناسبات 
ملکی را از بین ببرد، میتواند در مناسبات فعلی خواھان حذف تفاوت زن و مرد باشد. بگوید لطفاً جامعھ سرمایھ داری بھ 
یک چشم بھ جنسیتھای مختلف نگاه کند. حاال ممکن است از نظر عملی چنین کاری دشوار باشد ولی از نظر تئوریکی غیر 
ممکن نیست کھ بشود فرض کنیم یک جامعھ سرمایھ داری بھ جنسیت آدمھا کاری ندارد. ھر کھ کارگر است کارگر است، 
ھر کھ ھم کارفرما است کارفرما است. ھمانطور کھ میبینیم این مرزھا بتدریج دارد سست میشود. زنان بیشتر میروند در 
بازار کار و در مدیریت ھم دارند بیشتر نقش پیدا میکنند. در سیاست ھم بیشتر نقش پیدا میکنند. از نظر تئوریکی، در 
آن چھارچوبی کھ سرمایھ داری برابری را قبول دارد، چیزی مانع این نیست کھ در جامعھ سرمایھ داری زن و مرد برابر 
باشد. ولی عملی نیست کھ در جامعھ سرمایھ داری کارگر مزد بگیر برابر باشد با کسى کھ وسایل تولید را در اختیار دارد. 
بخاطر خصلت انقالبی کھ کارگر میکند جامعھ ای را بوجود میآورد کھ آن جامعھ اساس اقتصادی و اجتماعی «زیر استثمار 

و ستم در اَشکال دیگر» را ازبین میبرد و در نتیجھ کارگر ھمراه خودش بقیھ را آزاد میکند.

واضح است کھ خود ھمین بھ او اجازه میدھد کھ طبقات محروم را دعوت کند بھ جنبش خودش بپیوندند، شاید در صدر 
جنبشھای رفع تبعیض قرار بگیرد. ولی بحث مارکس از سر ابژکتیو و مادی است. یعنی کارگر نمیتواند آزاد شود مگر 

اینکھ ھمھ اَشکال ستم را، ھمراه آن شکل از ستم، در جامعھ از بین ببرد.

بھ تعریف «طبقھ» و «کمونیستھا بخشی از طبقھ اند» ھم میرسیم. من میخواھم، سر تیتر خودش، چند تا چیز را اینجا 
تفکیک کنم. فرق بین مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری. میخواھم این سھ تا پدیده 
را یک درجھ از ھم تفکیک کنم. در این بخش از بحثم بھ آن میرسم و راجع بھ آن میتوانیم صحبت کنیم. ھمانطور سؤال 

سوم، فرق بین جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی.

گمان کنم در کنگره سوم آن حزب بود کھ من این بحث را مطرح کردم کھ «تنھا سوسیالیسم کارگری بجا میماند»، بحثی 
بود در رابطھ با پایان عصر رویزیونیسم. اگر دقت کنید پدیده کمونیسم غیر کارگری، با توجھ بھ شکست شوروی و 
فروپاشی اردوگاه شوروی، عمًال طبقات دیگر از ایده کمونیسم و از پرچم کمونیسم دست برداشتند. یعنی تالش جدی اى 
نیست برای اینکھ کسی تحت پرچم کمونیسم برای منافع غیر کارگری و غیر سوسیالیستی مبارزه کند. حتی بھ درجھ ای 

خود کمونیستھا مجبور شدند حرفھایشان را تحت پرچمھای غیر کمونیستی مطرح کنند کھ مورد توجھ قرار بگیرد.

بحث آنجا این بود، قبل از سقوط شوروی، کھ کمونیسم ملی، کمونیسم جھان سومی، کمونیسم خلقی، کمونیسم دمکراتیک، 
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کمونیسم رادیکال غیر کارگری دیگر محلی از اِعراب ندارد و آن اردوگاه دارد پایین میآید و ھمراه با آن ھمھ این انتقادات 
حاشیھ ای بھ آن اردوگاه ھم از بین میروند. از این پس فقط کمونیسم در جھان ما یک مبنا میتواند داشتھ باشد، و آن این 
است کھ واقعاً روی جنبش طبقھ کارگری بنا شود. بیرون جنبش طبقھ کارگر برای ھیچ قشر دیگری منفعتی نیست کھ 
پرچم کمونیسمی را بلند کند و یک نوع سوسیالیسم انقالبی، کھ حاال مثًال جنبش دھقانان فالن جا یا جنبش خرده بورژوازی 
محلى فالن کشور است، رشد کند. نھ آکادمی عالقھ ای بھ مارکسیسم دارد و نھ جنبشھای اصالح طلب دیگر در غرب بھ 

خودشان میگویند کمونیست. آن پیش بینی این وضعیتی است کھ اآلن کمابیش در آن ھستیم.

نکتھ پنجم ھم دقیقاً ھمین است. ُجدا از منفعت کارگری نمیشود پراتیک انقالبی تعریف کرد. قبال میشد. اآلن شما دقت 
کنید ھر جنبش استقالل طلبانھ اول از آمریکا خواھش میکند کھ دخالت کند. در ھمسازی و جلب توافق آمریکا و غرب 
آپارتاید را باید بر انداخت، با جلب توافق غرب باید آخوندھا را برداشت. و در چھارچوب نظم نوین جھانی و خردگرایی 
بنا باشد فقط زن را در  دمکراتیک بگذارید یک کاری کنیم کھ عربستان ھم زنھایش بتوانند رانندگی کنند. جنبشی کھ 
عربستان سعودی آزاد کند، غیرسوسیالیستی ھم بخواھد بماند، خصلت انقالبی پیدا نمیکند، بھ ساختار سیاسی جھان امروز 
متوسل میشود. بھ سراغش رؤسای جھان امروز میرود - ھر کھ باشد - میگوید ھیالری کلینتون یک فکری ھم بھ حال 

زنھای عربستان بکنید و او ھم فکرى میکند. اینطور نیست کھ ھمھ اش تعارف است.

بطور واقعی غرب و ساختار سیاسی جامعھ غربی دارد تالش میکند جھان را در یک مجموعھ ای کمابیش ھم-شکل از 
مدل غربی ادغام کند. حاال اگر کسی دردش در این چھارچوب شفا پیدا میکند بھ ھمان ھم متوسل میشود کھ میتواند این 
جواب را بدھد. اگر کسى میخواھد در ترکیھ انتخابات دمکراتیک غربی صورت بگیرد بھتر است بجای اینکھ بیاید سراغ 
ما برود سراغ آمریکا. ھمین ھم منطقى است. شما بگویید حاال این در ناتو باشد، میخواھد پشت در ورود بھ اروپای واحد 
باشد، آقای طبقھ حاکمھ ترکیھ تو را بھ خدا انتخابات درستی بگذار! این فشار خیلی بیشتری است روی آن دولت تا جنبش 

کارگری ترکیھ بلند شود، کھ از این پروسھ انتخابات لیبرالی میپرد و میرود یک چیز دیگری را پیاده میکند.

میخواھم بگویم اآلن خیلی روشن است کھ منفعت ھای غیرکارگری چھارچوبھای غیر انقالبی برای تحققشان پیدا میکنند. 
حتی سرنگون کردن رژیم آخوندی در ایران، انداختن رژیم مذھبی و دست راستی در ایران، برای بخشھای غیر پرولتری 
اپوزیسیون ایران، عامدانھ قرار نیست رنگ انقالبی بھ خودش بگیرد. اگر دقت کنید بھ ما اعتراض میکنند کھ چرا شما 
تقویت  بیانیھ صادر کردن و  با  نیستید. میگویند چرا نمیشود  آمیز  (آنھا اسمش را گذاشتھ اند) طرفدار راه حل مسالمت 

منتظری و دست بھ دامن «اروپای واحد» شدن و کمک آمریکا، رژیم جمھوری اسالمی را تضعیف کرد؟

مقایسھ کنید با زمان شاه کھ طرف کھ ذوب آھن میخواست اسلحھ دستش میگرفت، کسی کھ معتقد بود تقسیم اراضی باید 
بشود اسلحھ دستش میگرفت، کسی کھ معتقد بود بد کاری کردند خسرو خان قشقایی را اذیت کردند اسلحھ دست میگرفت 
و اآلن آنکس کھ میخواھد رژیم را بیاندازد مراجعھ میکند بھ سازمان ملل! عین این اتفاق افتاده. خیلی دشوار است کھ اآلن 
جنبشھای انقالبی و رادیکالی شکل بگیرد کھ ھدف و مبنای اساسی آنھا جنبش طبقھ کارگر نباشد، مثًال خواست اقشار و 

طبقات دیگر باشد.

* * *

مقدمھ بحث

یک تیتر بحث امروز ما تئوری و حزب و رابطھ حزب و جامعھ و حزب و جنبشھای اجتماعی است کھ بھ آن میرسم.

اینکھ اجازه میدھد من نکتھ ای کھ شاید مھمترین وجھ این سمینار است را  بنظر من صحبت علی جالب است. بخاطر 
بگویم. اگر ما فقط با آدمھایی سر و کار داریم کھ عضو حزبی میشوند و میروند فعالیت میکنند، درست است. ولی یک 
جنبش سیاسی احتیاج بھ رھبر دارد، احتیاج بھ یک خودآگاھی عمیق از تاریخ خودش دارد، احتیاج دارد بھ اینکھ بتواند آن 
توده وسیع اعضاء و جنبش طبقاتیش را جلو ببرد. درنتیجھ شما نمیتوانید فانکشنال و مینیمالیستی بھ تئوری نگاه کنید. باید 
بتوانید تجربھ روسیھ را تا سالھا بعد از ما برای مردم توضیح بدھید. بخشی از واقیعات قرن بیست است. ھیچکس نمیتواند 
ھنوز ھم بگوید من کمونیستم بدون اینکھ، بجز طرفی کھ یک خرده ھوشمندانھ بسراغش آمده، بگوید شوروی چھ بود چین 
چھ بود و غیره. ممکن است از نظر کسی کھ در یک کمیتھ حزبی است یا در حزب خودش دارد با اعضایی کھ میخواھند 
بروند سر خیابان پیکت کنند، کار میکند، احتیاجی بھ این نیست کھ در خیلی از بحثھا عمیق شوند ولی برای کسی کھ 
میخواھد یک جنبش را رھبری بکند کھ ھدف این سمینار فی الواقع آشنا کردن کادرھای یک جنبش یا کمونیستھای ھمدوره 
خودمان است کھ بنوعی دارد بھ این جنبش فکر میکند. میخواھیم ھمھ مکانیسمھا و ھمھ پیچیدگیھای تفکری کھ اسمش را 
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کمونیسم کارگری گذاشتھ ایم بحث کنیم، کھ بتوانیم ادامھ اش بدھیم، بتوانیم برای ھدایت این جنبش در باالترین سطح نیرو 
داشتھ باشیم. آگاه باشیم بھ اینکھ چھ داریم میگوییم، از کجا آمده ایم و بحث چھ ھست. با آن حالتی کھ شما میگویید در اولین 
پیچ گیر میکنید. چون اولین پیچ تاریخ خودش را تحمیل میکند و دوباره بحثھا مطرح میشود. و اگر درک عمیقی نداشتھ 
باشید از اینکھ متد جنبش شما چیست، محتوای نظراتش راجع بھ خیلی چیزھا چیست، و از کجا بیرون آمده، تاریخ پیدایش 

این افکار چیست، آنوقت جوابگوی آن نیازھای مبارزاتی نخواھید بود.

بھ ھر حال اتفاقاً این برایم جالب است کھ میخواستم تأکید کنم. ھدف این سمینار اساساً این است کھ یک عده خیلی بیشتری 
الاقل بدانند کھ مغز ما، مغز این جریان کمونیسم کارگری، قلب این جریان کمونیسم کارگری چطور میزند، کجا کار میکند 
و چطور این جنبش اولویتھایش را تشخیص میدھد؛ چرا ما این شکلی ھستیم و سازمانھای دیگر یک شکل دیگری ھستند. 
بطور واقعی ھمھ متوجھ شدند کھ ما برای خودمان یک سنتی ھستیم و نوع دیگرى تصمیم میگیریم و بھ مسائل سیاسی 
بھ نوع معیّنى عکس العمل نشان میدھیم. ولی اینھا از کجا در میآید؟ از چھ مکانیسمی این تصمیمات، این اولویتھا، این 

انتخابھای سیاسی یکی پس از دیگری بیرون میآید؟

بنظر من حیاتی است کسانی کھ قصد ھدایت این جنبش را دارند، در طول سالھایی کھ باألخره مقابل این جنبش است برای 
پیروزی حتی کوچک سیاسی، بدانند کھ این سنت متفاوت چھ است. ھمانطور کھ اروکمونیسم میداند ریشھ ھای جنبش او 
روی چھ نقدی از جامعھ و تاریخ و غیره قرار دارد، یا یک تروتسکیست میداند کھ چرا تروتسکیست است، یک کمونیست 
کارگری ھم باید بداند این جنبش اساسش چھ است، ذھنیتش چھ طور کار میکند، اولویتھایش را از کجا در میآورد یا پدیده 

را از چھ زاویھ ای نگاه میکند و غیره. از این نظرھا این مھم است.

بھ ھر حال من با اجازه تان میخواھم سراغ ھمین بحث بروم. یعنی تا این لحظھ راجع بھ جنبھ ھای اجتماعی این پدیده، 
عینیت اجتماعی کمونیسم کارگری صحبت کردیم. حاال میخواھم این مقدار وقتی کھ باقی مانده راجع بھ محتوی نظری 
ما، راجع بھ متد فکری ما و نظر مشخص ما را راجع بھ مسائل مختلف صحبت کنم. از نقدمان بھ اقتصاد سرمایھ داری 
تا تئوری ما راجع بھ حزب، تا فرھنگی کھ برای مثال یک چنین جنبشی طلب میکند، تا نظریھ ما راجع بھ دولت و غیره 
صحبت کنم. میخواھم راجع بھ آن ارکان عقیدتی ما صحبت کنم. بھ این ترتیب بھ اینجا برسیم کھ یک نفر بتواند بگوید 
من بھ عنوان یک فعال یا متفکر جنبش کمونیسم کارگری روی این مسألھ این طوری فکر میکنم. از حاال تا پنجاه سال 
دیگر متدولوژی برخورد من ھم بھ این بھ مسألھ اینطوری است و کاپیتالیسم را از این زاویھ نگاه میکنم، سوسیالیسم را 
از این زاویھ دفاع میکنم. و این فرق دارد با جنبش شما کھ اینطوری مسألھ را نگاه میکنید. من میخواھم رئوس این مسألھ 
را بشمارم، حتماً یک چیزھایی از قلم میافتد کھ بعداً باید روشن کرد. در این یک دو ساعتی کھ وقت مانده شاید بشود این 

مبانی را توضیح داد.

ھمانطور کھ گفتم باألخره کمونیسم کارگری وقتی بھ قلمرو عقاید و سیاست و تز میرسد روایتی است از مارکسیسم، 
یک قرائتی از مارکسیسم. مارکسیسم چھ گفتھ؟ ھر کس ممکن است یک چیز برای شما بگوید کھ مارکسیسم بر سر این 
مسائل است، این مبانی را دارد. کمونیسم کارگری ھم یک تبیینی است از مارکسیسم، یک روایت و یک نوع قرائت از 
مارکسیسم. میگوییم ما مارکسیسم را اینطوری میفھمیم و مارکس واقعا اینھا را گفتھ، نھ آن چیزی کھ شما میگویید، نھ آنکھ 

آن دیدگاه گفتھ است. ما مارکس را اینطوری میفھمیم و مبانی اعتقادی جنبش ما اینھا است.

خصوصیت کمونیسم کارگر

بگذارید اینطوری بپرسم. چھ کلمھ ای کمونیسم کارگری را توصیف میکند؟ فرض کنیم شما بخواھید چپ نو را توصیف 
کنید، میگویید کلمھ ای کھ چپ نو را توصیف میکند شاید «دمکراسی» باشد. چپ نو در تقابل با اردوگاھھای کمونیسم 
مقولھ اساسی در ھویتش مقولھ دمکراسی است. دمکراسی و حقوق مدنی برای مثال. یا ممکن است در مورد تروتسکیسم 
بپرسید چھ چیزی تروتسکیسم را تعریف میکند؟ خود تروتسکیست بھ شما میگوید «انترناسیونالیسم»، یکی از کانسپت ھا 
و مقولھ ھای اساسی و ھویتی ما انترناسیونالیسم است. اگر کسی کلمھ انترناسیونالیسم را در حرف زدن کسى بشنود بتدریج 

ذھنش متوجھ تروتسکیسم میشود.

کمونیسم کارگری را چھ کلمھ ای، چھ کانسپتی، چھ مقولھ ای بیشتر از ھر چیزی توصیف میکند و رنگ و روایت ما را 
از مارکسیسم نشان میدھد. یکی تبیین ناسیونالیستی از مارکسیسم دارد، یکی انترناسیونالیستی، یکی دمکراتیک، یکی 

دولتگرایانھ. ما چھ تبیینی از مارکسیسم داریم؟ و مارکسیسم ما را با چھ کلمھ ای بیشتر از ھر چیز میشود توصیف کرد؟

چند تا از کلماتی کھ بنظر من بھترین شکلی ما را بیان میکند اینھا است: «پراکتیکال»، یعنی کسانی کھ تبیین پراتیکی و 
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عملگرایانھ از کمونیسم بدست میدھند، ماکزیمالیستى، اکتیویستی، انسانگرا، انقالبی و سازش ناپذیر. اینھا کلماتی است کھ 
فکر میکنم اگر کسی بخواھد کمونیسم کارگری را توصیف کند میگویند اینھا بشدت انسانگرا ھستند، اینھا ماکزیمالیستند 
بی تخفیف حرف میزنند. حتی آنقدر بی تخفیف حرف میزنند کھ انگار ھیچ درکی از مقولھ تاکتیک و ایستگاھھای بین 
اینھا  راه ندارند مدام حرف آخرشان را میزنند. بخصوص پراکتیکال ھستند، عملی فکر میکنند و دنبال قدرت ھستند. 
مدام حرف تغییر را میزنند. صحبت عمل کردن بھ کمونیسم در بحث کمونیسم کارگری برجستھ است. بھ این معنی این 
کلمات دارد مشخصات ما را بیان میکند. در مورد بعضی کمونیسم ھا اینھا صدق نمیکند. خیلی از دیدگاھھای کمونیستی 
اکتیویستی نیست، برعکس است. تأملی است. انتقادی است. شما فکر میکنید بھ اینکھ مارکسیسم ابزاری است برای درک 
و انتقاد. ولی بنظر میآید برای کمونیسم کارگری مارکسیسم ابزاری برای دخالت در سیاست برای مثال. و ھمینطور جنبھ 

انسانگرایانھ آن کھ دفعھ پیش گفتم.

اتکاء ما بھ انسان در مقابلھ با بیشتر کمونیسم تاکنونی کھ کمونیسم را بخشی در روند تاریخی میبینند و بعنوان مقولھ ای 
«با نقشی در تاریخ» بھ آن نگاه میکنند. در صورتى کھ جنبش ما خیلی بھ آدمیزاد و زندگی آدمھا و بھ انسانھای معاصر 
تکیھ میکند و کمونیسم را بعنوان فاکتوری در زندگی انسانھای معاصر بحث میکند، نھ در طول تاریخ و جایگاھش. این 
زیاد در ادبیات ما پر رنگ نیست، کھ ما میخواھیم بھ چھ َسمتی برویم. ادبیات این جنبش ھمھ جا راجع بھ انسان و سھمش 

از زندگی صحبت میکند.

این کلماتی است کھ ما را توصیف میکند و من میخواھم جزئیات اینھا را بشکافم و خودتان در بحث متوجھ میشوید چرا 
این کلمات ھمھ اش مربوط است، ھر چند من نمیخواھم یک کلمھ را در بیاورم. فکر میکنم مارکس دقیقاً ھمینطور کمونیسم 
را مطرح میکند. جالب است کھ بدانید مارکس یک جایی در ایدئولوژی آلمانی از کمونیسم بعنوان ماتریالیسم پراتیک یاد 
میکند. و بحث قدیمی مارکس کھ «فالسفھ جھان را تفسیر کردند، حال آنکھ ما باید تفییرش بدھیم»، از ھمان اول جوھر 
پراتیکی این دیدگاه را وسط میگذارد و میگوید این اندیشھ ای است برای دست بردن بھ یک کار معیّن در جامعھ. نھ فھمیدن 
معیّنی از جامعھ، نھ داشتن بینش معیّنی، نھ داشتن جھان نگری معیّنی بخودی خود. بلکھ نقدی است برای دست بردن بھ 
جامعھ. و خودش میگوید ما بر خالف ماتریالیستھای پیشین، کھ تبیینی از جھان عینی و ذھنی و ماده و روح میدادند، ما 
ھدفمان تغییر جھان است. ما ماتریالیستھای پراتیک ھستیم. بھ این معنی من فکر میکنم روح جدی اندیشھ مارکس در خط 

مشی ما بروشنی نمایندگی میشود و اینھا را میخواھم یک مقدار باز کنم.

مُتد

ما اولین چیزی کھ شاید بھتر است ما بشناسیم ھویت عقیدتی ما چھ است و کمونیسم کارگری خودش را کجای تبیین از 
مارکسیسم قرار میدھد، روی متد است. متد ما چیست؟ ھمانطور کھ گفتم کلمھ پراتیک و ماتریالیسم پراتیک اساس این 
متد است. آن دیدگاھی است کھ در تئوری مارکسیسم دنبال رھنمودی برای عمل است. دیدگاھی است کھ انسان را دخیل 
میداند در واقعیات اجتماعی و اقتصادی خودش، و اراده آدمی را در تغییر اوضاع خودش مھم میداند. شاید این برای شما 
بدیھی بنظر برسد. ولی یادتان باشد کھ بخش زیادی از کمونیسم تاکنونی بھ دترمینیسم متھم شده. و کسانی کھ نتیجھ تاریخ 
را اجتناب ناپذیر تفسیر کرده اند. و کسانی کھ کمونیسم را جنبشی برای رساندن تاریخ بھ نتایج مقّدرش تفسیر میکردند. بھ 
مارکسیسم دترمینیسم تکنولوژیک گفتھ اند. یعنی کسانی کھ فکر میکنند با رشد نیروھای مولده خودبخود جھان بھ َسمت 
سوسیالیسم میرود. کسانی کھ فکر میکنند شیوه ھای تولیدی یکی پس از دیگری جای خود را بھ دیگری میدھد و بشریت بھ 
آن َسمت خواھد رفت، انگار سوسیالیسم نتیجھ اجتناب ناپذیر تاریخ است. اگر شما از کمونیستھای قرن بیست نمونھ برداری 
بکنید، ۹۹٪ آنھا اتفاقاً ھمین پدیده را در مارکس بطور تلویحی و بعضاً حتی شاید آگاھانھ رد میکنند، کھ اراده آدمی یک 
نقش مھم در روند تاریخی دارد و انتخاب و تصمیم آدمھا در زندگیشان نقش دارد، در نتیجھ نقش پراتیک و جایگاه انسان 

در واقعیت عینی است.

دفعھ پیش گفتم کھ چگونھ مارکس در تزھای فویرباخ میگوید واقعیت عینی خودش محصول پراتیک بشر است. در نتیجھ 
بحث این نیست کھ ما مثل یک آیینھ جھان واقعی را در کلھ ما منعکس میکنیم یا نھ، یا ذھن انعکاس درستی از جھان 
عینی ھست یا نھ. بحث سر دیالکتیک بین اینھا است و تأثیری کھ اینھا بر ھم دارند قید و شرطھایی کھ جھان عینی روی 
پراتیک آدمی میگذارد، طوری کھ آدم دو ھزار سال پیش نمیتوانست سوسیالیسم را پیاده کند. و تغییری کھ آدم زنده در 
شرایط عینی میدھد، طوری کھ بشر امروز میتواند دست بکار تغییر دادنش شود. و از نظر مارکسیسم اگر آن بشر آن کار 

را نکند، تغییری ھم صورت نمیگیرد.

در نتیجھ اگر بخواھیم برویم در مارکس، برویم در تزھای نقد مارکس بھ ماتریالیستھای پیش از خودش و بخصوص در 
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تزھای مارکس در مورد فویرباخ، اولین کلمھ ای کھ بیرون میآید پراتیک است و تغییر و جایگاه آدمی در آن. حاال چھ 
کسی در جنبش سوسیالیستی تاکنونی نماینده این اراده گرایی، بھ یک معنی اصالت اراده، اصالت انتخاب و اصالت تغییر 
آگاھانھ در جامعھ بوده؟ لنین. لنین معموًال بھ ولونتاریسم و اراده گرایی و زورکی پیش راندن تاریخ متھم شده، در صورتى 
کھ در مقابلش بین الملل دوم و منشویکھا رشد تدریجی تاریخ و تئوری تکاملی تاریخ را بیان میکردند. و اگر شما بروید 
روایتھای غیر لنینی تاریخ کمونیسم را بخوانید ھمھ جا میبینید کھ تاریخی است از شیوه ھای تولیدی برده داری، فئودالی، 
سرمایھ داری، کھ جای خودش را میدھد بھ سوسیالیسم، نیروھای مولده رشد میکند، ھیچ چیز سد راھش قرار نمیگیرد، 
طبقات مبارزه میکنند، مبارزه طبقھ کارگر ظفرنمون است، کمونیسم اجتناب ناپذیر است، نھ فقط مطلوب است اجتناب 

ناپذیر است!

لنین و گرایش لنینی و حزب بلشویک جریانی است کھ میآید عنصر اراده را در کمونیسم بیرون میکشد و میگوید بستھ بھ 
اینکھ احزاب سیاسی چکار کنند، بستھ بھ اینکھ طبقھ کارگر در ھر دوره ای چھ انتخابی بکند، چھ قدمی را بردارد، تاریخ 
آنطوری تعیین میشود. اگر شما انتخاب غلط بکنید تاریخ یک طرف دیگر سر در میآورد. در نتیجھ لنین کسی است کھ از 
امکانپذیری تغییر بحث میکند. و شما اگر لنین را از انقالب روسیھ بیرون بکشید اوًال ۱۹۱۷ اتفاق نمیافتد چون تزھای 
آوریل نیست. در ھمان انقالب روسیھ خط مشی منشویکی حاکم است، حتی خود بخش اعظم کمیتھ مرکزی حزب بلشویک 
انتظار قدرت و خیزش برای قدرت را ندارد. و ثانیاً خود لنین از این زاویھ مورد انتقاد است. برای مثال تحمیل کمونیسم 
بھ جامعھ عقب افتاده روسیھ. آن جامعھ ظاھراً این اراده را نمى پذیرفتھ است! آن بشر اجازه دست بردن بھ آن تغییر را 

نمیداشتھ!

شما  میدانند.  مارکس  افکار  مشخصھ  جزء  را  دترمینیستی  و  گرایی  تدریجی  روند  این  کمونیسم  در  کھ  ھستند  خیلیھا 
لغتنامھ ھاى سیاسی و تئوریک و فلسفی را باز کنید و بخش مارکسیسم را بخوانید بھ کلمات اجتناب ناپذیر، دترمینیسم، 
قانونمندی تاریخ خیلی برخورد میکنید در صورتى کھ مارکس کسی است کھ دیالکتیک را از ھگل گرفتھ، قانونمندی 
برای مارکس عنصر زنده و سوبژکتیو آن تعیین کننده است. قانونمندی یک قانونمندی کور نیست. قانونمندی اى است کھ 

بھ کمک دخالت آدم زنده دارد جلو میرود.

اگر سرمایھ داری برای مثال قانونمندی دارد کھ انباشت سرمایھ مدام صورت بگیرد و مدام بر حجم سرمایھ بھ نسبت 
کاری کھ مصرف میشود افزوده شود، برای مارکس در کتاب کاپیتال این یک بحث اتوماتیک نیست. بلکھ میگوید رقابت 
سرمایھ دارھا با ھم یعنی عمل تصمیم آگاھانھ یک عده سرمایھ دار، کھ برای اینکھ در بازار بمانند باید با ھم رقابت کنند و 
درنتیجھ تکنیک خودشان را بھبود بدھند و جنس را ارزانتر تمام کنند، باعث میشود کھ آن قانون اساسی سرمایھ داری کھ 

سرمایھ مدام انباشتھ تر میشود تحقق پیدا بکند. رقابت را بگیرید، قانون انباشت سرمایھ میخوابد.

در نتیجھ عنصر زنده در فلسفھ مارکسیستی، در تبیین از اقتصاد و در تبیین او از تاریخ، بھ تغییر دست میبرد حیاتی 
است. اینجا یک چیز دیگر از خصلت حزب ما و جنبش ما و افکار ما را نشان میدھد و آن کلمھ «ما چھ میخواھیم» است. 
اگر نگاه کنید در ادبیات حزب کمونیست کارگری، در بحثھایی کھ این خط از بیست سال پیش مطرح کرده اینکھ ما 
خودمان چھ میخواھیم یک شاخص تعیین کننده سیاستش است. قبل از ھر چیز ما چھ میخواھیم؟ تاریخ چھ چیزی ایجاب 
میکند، دوره چھ دوره ای است، عصر عصر چھ است، اصًال راستش در ادبیات ما ظاھر نمیشود. بنظر میآید یک حزب 
سیاسی کافی است چیزی را بخواھد تا برود برایش تالش بکند، آره این مشخصھ جنبش ما است. داشتن یک دید پراتیکی، 

دخالتگرانھ و حتی اراده گرایانھ بنظر من مشخصھ ما است.

میتوانیم بحث کنیم. ممکن است یک عده بیایند کمونیست کارگری را واقعاً بھ ولونتاریسم و بھ آوانتوریسم و بھ بالنکیسم 
و بھ ھمھ اینھا متھم کنند، کھ اگر دقت کنیم اتھاماتی کھ ھمیشھ بھ ما میخورد از این طرف است. کھ شما اراده گرا ھستید، 
آرمانخواھی توخالی دارید، میخواھید زورکی تاریخ را جلو ببرید، نیرویش را ندارید، زمانش نرسیده، چرا بھ قدرت 
دست میبرید؟! چرا میخواھید حزب بسازید؟! چرا تفاوتھا را عمده میکنید؟! چرا اتحاد عمل نمیکنید؟! چرا شکاف ایجاد 
میکنید؟! ھمھ از سر این است کھ چرا شما آن چیزی را کھ میخواھید دنبال میکنید؟! نھ آن چیزی کھ زمانھ ایجاب میکند، 

تاریخ ایجاب میکند، شیوه تولید ایجاب میکند یا موقعیت جامعھ ایران ایجاب میکند یا وضعیت سیاسی ایجاب میکند!

مشاھده جالبی پشت این است. آره درست است. عنصر اراده، انتخاب و نقش عنصر زنده در تکامل تاریخی، در تفکر ما 
خیلی برجستھ است. کھ فکر میکنم ریشھ اش بھ لنین و خود مارکس در تزھای فویرباخ میرسد. اگر کسی فردا خواست این 
جنبش را بجایی ببرد بنظر من اولین چیزی کھ باید یادش باشد این است کھ ھیچ چیزی بیرون بشر بھ او دیکتھ  نمیکند کھ 

چھ بخواھد. و ھیچ چیزی بیرون بشر تعیین نمیکند کھ برای چھ مبارزه بکند. بشر باألخره باید تعیین کند.
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بروید  اول  کھ  نیستید  کنید. شما موظف  برای ھمین تالش  باید  میخواھید  را  انسانھا  برابر  اشتراکی  اگر شما جامعھ  و 
ایستگاھھای بینابینی را فرمولھ کنید. بگویید اول سرمایھ داری را از حالت وابستگی در میآوریم و ملی میکنیم، مرحلھ 
بعدی جامعھ دمکراتیک غربی درست میکنیم و مرحلھ بعد جامعھ کارگری درست میکنیم. خصوصیت خط سیاسی ما اگر 
دقت کنید ھمھ اش این است کھ از روز اول میگوید اگر جھان بجایی رسیده کھ تئوری اى بھ اسم مارکسیسم وجود داشتھ 
باشد و مانیفست کمونیست پر فروشترین کتاب جھان باشد و مارکس شخصیت ھزاره باشد و احزاب کمونیستی با میلیونھا 
عضو وجود داشتھ باشند و سرمایھ داری صنعتی وجود داشتھ باشد، بنابراین زمان بطور تاریخی بھ آنجا رسیده کھ ما 

حرف آخرمان را بخواھیم پیاده کنیم. دیگر مرحلھ ای نمیماند. اراده ما و انتخاب ما ھمانقدر حقیقی است کھ پروسھ تولید.

میخواھم بگویم این اراده گرایی نھ فقط در مورد ما صحیح است، فکر میکنیم خصلت جدی تئوری مارکس است. فکر 
میکنیم ما بھ مارکس وفادار مانده ایم وقتی نقش اراده آدمی، اتحاد، تشکل، سیاست، تجربھ، رھبری و انتخابھای سیاسی 
احزاب را بعنوان شاخصھای تعیین کننده در قضاوت مبارزه سیاسی بھ حساب میآوریم، نھ مثل اکثریت (فدایی) کھ تئوری 
دوران را مبنا بگذارد، یا عصرھا را تفکیک کند و بگوید عصر انقالب پرولتری ھست یا نیست، عصر رشد سرمایھ داری 
ھست یا نیست. ما مقولھ «عصر» جایی برایمان ندارد. فکر میکنیم در کل عصر بھ آنجا رسیده کھ ما ھستیم، و اگر ما 

ھستیم و سوسیالیسم میخواھیم، برایش مبارزه میکنیم.

بنظر من این یک پایھ اساسی این نھضت کمونیست کارگری است کھ ما حزبش را تشکیل میدھیم. اراده گرایی بمعنی خوب 
کلمھ، بھ این معنی کھ معتقدیم بشر با پراتیک متشکلش جھان را میتواند دگرگون کند. و اگر عقیده ای اینقدر مادی شده کھ 

این ھمھ آدم دورش جمع شوند اینقدر ھم مادی شده کھ بشود پیاده اش کرد.

در نتیجھ ما دیدگاه ھای دترمینیستی، اولوسیونیستی، تکامل گرایانھ، جبرگرایانھ از کمونیسم کھ قبل از ما رواج داشت، آن 
نحوه ای کھ بورژوازی کمونیستھا را ترسیم میکند، قبول نداریم. و دقیقاً اتھامات آوانتوریسم، بالنکیسم، ایده آلیسم کھ بھ ما 
میزنند، بنظر ما بھ یک واقعیتی در ما اشاره میکند کھ یک واقعیت جداً مارکسی حزب ما و جنبش ما است و آن تصمیم 

است، نقش تصمیم آدمھا در تغییر جھان. و این بنظر ما کلیدی ترین شاخص است.

وقتی ما از تصمیم صحبت میکنیم ھمانطور کھ گفتم از اراده آدمی، نقش قھر، نقش تصمیم و نقش تشکل، نقش آرمان در 
پیشرفت تاریخ بحث میکنیم طبعاً بحث اراده آزاد را در رابطھ با فرد مطرح نمیکنیم، داریم راجع بھ اراده جمعی صحبت 
میکنیم. داریم راجع بھ یک پدیده طبقاتی اجتماعی حرف میزنیم. این بحث کھ ھر فردی در زندگی خودش بطور کلی، 
سیاسی و غیر سیاسی، چقدر اراده اش در سرنوشت خودش تأثیر داشتھ و چقدر مقھور پدیده ھای بیرون از اراده خودش 
بوده، باز است. میتوانیم برویم بحث کنیم ببینیم علت پولداری و بی پولی و وضع مالی و غیر مالی ما چھ است. تقصیر 

خودمان است یا جامعھ این را بھ ما تحمیل کرده است. این بحث برای من ھم باز است برویم بحث کنیم.

ولی ما داریم بحث طبقات را میکنیم، ما داریم از عمل طبقاتی حرف میزنیم، داریم از پراتیک اجتماعی حرف میزنیم. 
در نتیجھ داریم از جنبشھا حرف میزنیم. تئوری مارکس راجع بھ پراتیک، بحث فرد نیست، کھ اگر شما یک نفر باشید 
بحث جنبشھای طبقاتی،  و  است  مبارزه طبقاتی  بحث  بدھید.  قرار  تأثیر  تحت  را  میتوانید سرنوشت خودتان  اینطوری 
جنبشھای اجتماعی. در این چھارچوب است کھ من دارم از پراتیک حرف میزنم و از اصالتش و اھمیت پراتیک و اھمیت 
عنصر آگاه و اھمیت اراده جمعی. در این چھارچوِب کلکتیو و جمعی و در این چھارچوِب تاریخی است کھ داریم راجع 
بھ این موضوع حرف میزنیم. در نتیجھ یک خصوصیت کمونیسم کارگری این است کھ دارد راجع بھ پراتیک اجتماعی 
عصر ما حرف میزند. و راجع بھ سیاستھایی کھ این طبقھ کارگر اگر اتخاذ کند میتواند بھ پیروزی برسد. در نتیجھ حزب 
کمونیست کارگری یا اندیشھ کمونیسم کارگری دارد خودش را بعنوان یک آلترناتیو عمل، بعنوان یک برنامھ، بعنوان 
روشی برای پیروزی جلوی طبقھ کارگر قرار میدھد. فکر میکند کھ او در یک مبارزه ای درگیر است، ناگزیر است در آن 
مبارزه شرکت کند و پیروز بشود، و کمونیسم کارگری دارد خودش را بعنوان یکی از روشھایی کھ طبقھ کارگر میتواند 

اتخاذ بکند و یکی از پرچمھایی کھ میتواند دست بگیرد مطرح میکند.

کمونیسم کارگری اندیشھ اتوماتیک کارگرھا نیست، کمونیسم کارگری خط مشی بخشی از طبقھ کارگر است کھ راه حل 
معیّنی را جلوی کارگرھا قرار میدھد و میتواند این را بفھمد کھ راه حلھای معیّن دیگری ھم بقیھ دارند جلوی کارگرھا 
قرار میدھند، در نتیجھ یک نبرد فکری- سیاسی عظیم در جریان است برای اینکھ طبقھ کارگر بیاید تحت رھبری این 

پرچم. وآنوقت اگر بیاید آن پیروزیھا عملی میشود.

یک نکتھ دیگر در تئوری پراتیک مارکس یا در تئوری تغییر مارکس خاصیت دوره بندیھای تاریخی است. معموًال بھ 
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تئوری مارکس میگویند تئوری شیوه تولید. گویا مارکس پنج تا شیوه تولید اساسی را تعریف کرده؛ کمون اولیھ، برده داری، 
فئودالیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم . میگویند مارکس گفتھ کھ ظاھراً بشر از این شیوه ھای تولید عبور میکند. یادشان میرود 
کھ مارکس یک مقولھ اساسی دارد بھ اسم دوره ھای گذار، دوره ھای transition کھ فاصلھ بین این شیوه ھای تولیدی، آن 
ھم نھ بصورت قاب شده کھ برده داری تمام میشود و بعد دوره گذار شروع میشود بلکھ انتھای ھر شیوه تولیدی، جامعھ 
وارد دوره گذار و وارد دوره انقالبی تالطم میشود. و جامعھ بعدی کھ بوجود میآید حاصل تعیین تکلیف دوره گذار است. 
پراتیک انسانی بخصوص آنجا تعیین کننده است کھ در context و متن دوره گذار بھ آن نگاه کنیم، در آن شرایطی نگاه 
کنیم کھ جامعھ تغییر در دستورش قرار گرفتھ است. آنوقت است کھ تعیین کننده است آدمھا چکار میکنند و احزاب سیاسی 
چکار میکنند. در نتیجھ بحث دوره گذار و دیدن مبارزه طبقاتی و نھ شیوه تولید در ھویت کمونیسم کارگری و اندیشھ 

کمونیسم کارگری برجستھ است.

آنقدری کھ کمونیسم رایج بھ پروسھ تولید و تقسیم کار و پروسھ تولید ارزش اضافھ و بحران و غیره نگاه میکند، ما بھ 
ھمان اندازه بھ مبارزه طبقاتی و بھ این تنش اجتماعی کھ برمبنای این اقتصاد شکل میگیرد نگاه میکنیم. قبول میکنیم 
کھ در اوان انقالب صنعتی ممکن است انقالب فوری کمونیستی مقدور نباشد ولی در انتھای قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ 
کھ سرمایھ داری بھ حالت پختھ ای رسیده، و طبقات اجتماعی مشخصاً بر سر آینده این سرمایھ داری دارند دعوا میکنند، 
آنوقت مبارزه طبقاتی است کھ برای ما و در تبیین سیاسی ما کلیدی است. توجھ ما بھ مبارزه طبقاتی است و نھ بر خالف 

مارکسیسم رایج بھ اقتصاد.

اگر نگاه کنید در تئوری دولت ھمین کار را کردیم، در انقالب ایران بھ ھمین پدیده نگاه کردیم. ما داریم جامعھ سرمایھ داری 
را در حال تحول نگاه میکنیم، حال آنکھ کمونیستھا معموًال بھ اقتصادیات نگاه کرده اند و جامعھ را در حال متحجر و 
مرده ای تبیین کرده اند؛ طبقات اجتماعی، اقتصاد، تولید، شاخھ ھای صنعتی، غیر صنعتی. در نتیجھ جایگاه دوره گذار و 
دوره ھای انقالبی و مبارزه طبقھ کارگر در دوره تحول از سرمایھ داری بھ نظام بعدی برای ما تعیین کننده است و اینجا 

است کھ پراتیک، صد مرتبھ بیشتر از حالت متعارف جامعھ اى کھ ھنوز وارد دوره گذار نشده، تعیین کننده میشود.

   مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار سوم- بخش ۴)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

[چند جملھ گفتھ شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است]

 ....برداشت بورژوایی است، برود دنبال راه رشد بورژوایی یا برود دنبال یک راه رشد سوسیالیستی؟ برود دنبال یک 
روبنای سیاسی لیبرالی یا برود دنبال یک راه حل فاشیستی؟

دوره گذار و دوره تالطم دوره ای است کھ رسمھای کھنھ در آن سست میشود، ساختارھای کھنھ شل شده و نمیتواند جامعھ 
را نگھدارد. جامعھ انتخاب پیدا میکند. درست در ھمین موقع است کھ کمونیسم کارگری برای طبقھ کارگر متناسبترین 
ایدئولوژی میشود. برای اینکھ پراتیک، عمل و اصالت اراده و انتخاب و نقش تصمیم جمعی در این اندیشھ قوی است. 
میگوید اگر بخواھیم، اتفاقاً در این دوره نوبت ما است. یعنی تشخیص نوبت تاریخی جای اصلی برای ما پیدا میکند. در 
صورتى کھ ممکن است در اوج یک انقالب عظیمی مثل انقالب ٥۷ گروھھای سیاسى اى بودند کھ داشتند تئوری مراحل 
میدادند. تئوری مراحل تاریخی، حاال باید برود مرحلھ بورژوا دمکراتیک را طی کند و غیره. درست موقع گذار و دوره 

تالطم است کھ ھدف نھایی برای کمونیسم کارگری بعنوان یک ھدف مطرح مربوط میشود.

چگونھ تئوری بھ نیروی مادی تبدیل میشود؟

یک بحث دیگری کھ باید اینجا بکنم این است کھ چگونھ تئوری بھ نیروی مادی تبدیل میشود. در حزب ما و در اندیشھ 
ما یک چیزی جا افتاده و آن اینکھ تئوری ترشح طبقات نیست. سیاست ترشح طبیعی طبقات نیست. اینطور نیست کھ از 
طبقھ بورژوا خودبخودی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم بیرون میآید و از کارگر بطور خودبخودی سوسیالیسم بیرون بیاید. بلکھ 
طبقات اجتماعی با سیستمھای فکری و دیدگاھھایی مواجھ میشوند کھ محصول پروسھ مبارزه طبقاتی ھستند، ولی در بعد 
عقاید. عقاید اجتماعی با ھم مقابل قرار میگیرند، تزھای مختلفی بھ جامعھ ارائھ میشود و طبقات اجتماعی بھ اینھا دست 
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میبرند. در نتیجھ رابطھ ای کھ بین اوضاع اجتماعی و تئوری سوسیالیستی در ذھن ما است این است کھ اگر ما یک تئوری 
داریم کھ این تئوری با نیازھای این طبقھ در این دوره خاص خوانایی دارد، این تئوری در مدت کوتاھی میتواند توده گیر 

بشود.

تئوری از طریق آموزش توده گیر نمیشود. یکی از ارکان ھویتی ما این است کھ تئوری از طریق سیاسی توده گیر میشود. 
اگر شما تئوری، دیدگاھھا و آرمانھایی کھ دارید بھ یک انتخاب سیاسی تبدیل کنید، لحظھ اى کھ طبقات احتیاج دارند بھ 
اینکھ این انتخاب را صورت بدھند، شما را آنجا ببینند، آنوقت تبدیل میشوید بھ یک نیروی توده ای. آنوقت تئوری مادی 

میشود.

این درک قدیمی و سنتی چپھا کھ گویا مارکسیسم از طریق آموزش بھ درون طبقھ کارگر میرود، جزیی از تفکر ما نیست. 
مارکسیسم از طریق آموزش در طبقھ کارگر نمیرود. مارکسیسم از طریق انتخاب طبقھ کارگر بھ درون طبقھ کارگر 
لیبرالیسم  بین  انتخابھای اجتماعی باشد، آن موقع کھ طبقھ کارگر  از  آپشنھا و یکی  میرود. مارکسیسم ھم اگر یکی از 
و ناسیونالیسم، رفرمیسم و مارکسیسم و کمونیسم کارگری انتخابھای سیاسی داشتھ باشد، ناگھان آن پرچم بلند میشود. 
بلشویکھا نھ فرصتش را داشتند، نھ رادیو و تلویزیونش را داشتند و نھ مدرسھ اش را داشتند کھ طبقھ کارگر روسیھ ھفتاد 
میلیونی آن موقع را در مکتب بلشویسم آموزش بدھند و حتی در تمام روسیھ امکان این کھ یک جلسھ اینطوری بگیرند 

نبود.

طبقھ کارگر روسیھ بلشویسم را بر مبنای موضعش در قبال جنگ امپریالیستی و پاسخش بھ مسألھ معاش خودش در سال 
۱۹۱٤ تا ۱۹۱۸ انتخاب کرد. در نتیجھ رابطھ اى کھ ما بین خودمان و جامعھ برقرار میکنیم، جایگاھی کھ برای تئوری 
کمونیسم قائلیم و رابطھ اى کھ بین تئوری مارکسیسم با طبقھ برقرار میکنیم، رابطھ ای باز آگاھانھ و انتخاب سیاسی است. 
نھ یک رابطھ تزریق فکری، مذھبی و مؤمن ایجاد کردن بھ مارکسیسم. ما قصد ایجاد ایمان مارکسیستی در توده ھای 
وسیع را نداریم. ما میخواھیم جنبش کمونیسم کارگری را مثل یک جنبش جلوی جامعھ بگذاریم و درست در آن لحظھ ای 
کھ پراتیک اجتماعی و سیاسی مطرح میشود مطمئن ھستیم کھ یک بخش وسیعی از کارگران این را انتخاب میکنند. در 

نتیجھ اینجا ھم نقش سیاست و جدال و جدل برای توده گیر شدن تئوری و نظریھ برای ما تعیین کننده است.

بھ ھر حال تئوری برای ما یک سری «احکام حقیقی» و بھ اصطالح یک سری «احکام علمی» کھ ارائھ میکنید و افراد 
انسانی با «خردشان» بھ صحت آن پی میبرند و از آن ببعد برای ابد مارکسیست میشوند، نیست. تئوری قرار است از 
معضل اجتماعی راھگشایی بکند. بنابراین باید خودش را بھ برنامھ عمل تبدیل کند. آن برنامھ عمل توسط جنبش ھایی 
کھ آن تئوری را مبنی قرار داده اند بھ جلوی جامعھ میرود. جامعھ در یک تالقی سیاسی، در یک تالقی طبقاتی جدی، آن 

تئوریھا را انتخاب میکند.

اگر در سال ۱۳٥۷ کمونیسم کارگری یک واقعیت سیاسی معتبر، بھ اندازه جبھھ ملی، بھ اندازه ناسیونالیسم، یا بھ اندازه 
مذھب در جامعھ ایران بود، اگر یک سنت سیاسی دایری بود کھ این برنامھ و پرچمش بود، ھیچوقت جامعھ ایران بھ آن 
َسمت نمیچرخید. برای اینکھ یک بخش ۳۰ درصدی جامعھ ایران میرفتند پشت این پرچم و در آن مملکت دعوا میشد. 
این جزو انتخاب ھای مردم نبود. با اینکھ این تئوری بود، با اینکھ این اندیشھ بود، با اینکھ این برنامھ ھا بود، این برنامھ ھا 

بعنوان آلترناتیو اجتماعی- سیاسی جلوی جامعھ نبود.

در نتیجھ در بحث رابطھ بین عمل و تئوری، ما بھ مبارزه طبقاتی و بھ انتخابھای طبقاتی قائلیم. مارکسیسم برای ما یک 
دین نیست کھ داریم ترویجش میکنیم تا مؤمنین بھ آن زیاد بشوند. یا بھ ضرب شمشیر اشاعھ بدھیم. مارکسیسم برای ما 
پرچم یک جنبش سیاسی است. این جنبش سیاسی را باید ساخت و گذاشت یک جای محکمی در جامعھ کھ مبارزه طبقاتی 
از این جنبش سیاسی تأثیر بپذیرد و طبقھ کارگر، یعنی طبقھ ما، طبقھ اى کھ این تئوریش و این جنبشش است، آن را بھ 
پرچم جنبش وسیع خود تبدیل کند. بنابراین در سیستم فکری ما، تئوری و بحث اندیشھ بھ اعتبار خودش، ملھم از مبارزه 

طبقاتی و بعنوان بخشی از مبارزه طبقاتی میآید، ولی از مبارزه اجتماعی بیرون میرود...

* * *

مارکس بھ اعتبار مارکس بودنش مارکس است. مارکس از کارگرھا دستور نگرفتھ کھ اینطور فکر کند. بھ دنبال تاریخ 
عقاید فلسفی در اروپای غربی و کال غرب، از یونان تا امروز مارکسیسم وجود دارد. تحت تأثیر مبارزه طبقاتی وجود 

دارد، ولی مبارزه طبقھ بخودی خود مارکس را بیرون نمیدھد. باألخره شما باید تاریخ اندیشھ را دنبال کنید.
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ولی مارکسیسم بعنوان یک جنبش سیاسی میتواند پیروز بشود، نھ بعنوان یک مذھب، نھ بعنوان مجموعھ ای از احکام 
خردمندانھ. بعنوان یک جنبش سیاسی کھ برود جلوی دست جامعھ و جامعھ بتواند آن را انتخاب کند. بنابراین آن رگھ 
پراتیکی کمونیسم کارگری اینجا ھم ھست و خیلی برجستھ میشود. برای اینکھ وظیفھ ما این نیست کھ تاریخ را توضیح 
بدھیم و جامعھ را توضیح بدھیم و مردم بیایند بھ حقانیت این حرف ما برسند. ھر چقدر ھم حقانیت داشتھ باشد مفت نمیارزد 
مگر اینکھ تبدیل بشود بھ جنبش سیاسی اى کھ میتواند بعنوان یک پرچم در مبارزه طبقاتی دست گرفتھ شود. از آن طریق 

این تئوری توده ای میشود و از آنطریق در تاریخ و سرنوشت بشر تأثیر میگذارد.

این کامال ما را در یک سنت سیاسی عملی متفاوتی قرار میدھد، بھ نسبت فرض کنید طیف روسی، طیف تروتسکیست، 
چپ نو، گرامشی، یا طیف اوروکمونیسم. جنبش ما جنبش روشنگر اگر ھست در یک کانتکست سیاسی روشنگر است و 
نھ در یک کانتکست مذھبی، معنوی، فلسفی. ما یک جنبش سیاسی ھستیم و این کاراکتر سیاسی جنبش است کھ مارکس 
اصال بحثش این است کھ مبارزه طبقاتی مبارزه ای است سیاسی. منظورش مبارزه تظاھراتی و اعتصابی نیست. میگوید 
مبارزه طبقاتی اساسا سیاسی است. نھ یک مبارزه علمی، نھ یک مبارزه معنوی! مبارزه ای است اساسا سیاسی. و فرق 
و مشخصھ اصلی جنبش ما کھ از خصلت تبیین پراتیکی آن از مارکسیسم و از درک جوھر مارکسیسم توسط آن ناشی 
میشود این است کھ خودش را قبل از ھر چیز سیاسی نگاه میکند. خودش را بخشی از جدال سیاسی در جامعھ معاصر 
نگاه میکند. و خودش را نھ فقط بعنوان این، بلکھ بعنوان انتخاب سیاسی کھ بشریت میتواند در این جدل بکند، در دوره 

گذار از سرمایھ داری بھ ھر چیزی کھ قرار است بعد از آن بیاید، خودش را بھ انتخاب مردم میگذارد.

ھمانطور کھ گفتم ھمھ اینھا بھ نظر من سنت لنینی است، ما را قشنگ میگذارد در وسط سنت لنینی کمونیسم، نھ سنت 
اروکمونیستی، نھ سنت چپ نو، نھ سنت استالینی، نھ سنت تروتسکیستی، بلکھ درست در وسط سنت لنینی قرار میدھد. 
و  بگذارد.  اجتماعی جلوی جامعھ  انتخاب  بعنوان یک  را  میکند کمونیسم  دارد سعی  مدام  کھ  دخالتگر و سیاسی  سنت 
تالشھایش برای ساختن حزب، برای متحد کردن یک بین الملل جدید، برای ساختن یک اردوگاه جدیدی کھ بشود از آن 
دفاع کرد و یک قطبی باشد، از این دخالتگری سیاسی ناشی میشود. این یک رگھ ای بھ ما میدھد کھ متفاوت است با کسانى 

کھ بھ کمونیسم بصورت ایده آلھایی «کھ باید از آن پاسداری کنند» نگاه میکنند.

مثال بھ ما میگویند «چھ میشد اگر در روسیھ شکست میخوردند ولی ایده آلھا را پاسداری کرده بودند»! خب فایده ای نداشت 
اگر در روسیھ شکست میخوردند ولی ایده آلھا را پاسداری میکردند. چون پاسداری از این ایده آلھا برای یک سنت پراتیکی 
از مارکسیسم پراتیکی، برای سنت لنینی، یک پاسداری سیاسی است. پاسداری اخالقی نیست. آن کسانی کھ مارکسیست 
بودند مردند و رفتند پی کارشان. تمام کسانی کھ تا سالھای ۱۹٤٥ سوسیالیست بودند مرده اند. فکر میکنم مارتف ھم ھمین 

اواخر سالھای ٦٦-۱۹٦٥ مرد.

کمونیسم یک چیزی نیست کھ بعنوان عقیده برای بچھ تان بھ ارث بگذارید. یا یک دینی باشد کھ خودش را بصورت نحوه اى 
کھ شما نمازتان را میخوانید و روزه تان را اجرا میکنید و یا یک فرھنگی برای خودتان دارید! کھ اگر اسم بچھ تان را 
بگذارید «امید» یا «پویا» یا «مزدک» کمونیست بوده اید! کمونیسم یک فرھنگ نیست. یک جنبش سیاسی است. باید ھر 
لحظھ جلوی جامعھ باشد، تا باشد. اگر نیست، نیست! یک مکتب فکری نیست. و بنظر من این دیدگاه و تبیین سیاسی- 
پراتیکی از مارکسیسم ما را کامال از تبیین ھای فلسفی، مذھبی، آموزشی، ترویجی، مکتبی از کمونیسم جدا میکند. و 
دقیقا اینجاست کھ بنظر ما تک تک احکام مارکسیسم برای ما صد مرتبھ مھمتر است تا کسانى کھ مارکسیسم برایشان این 

اولویت و مبرمیت را بعنوان یک روش سیاسی ندارد.

تبیین ما از آگاھی و مبارزه طبقاتی

مبارزه طبقاتی. تبیینی کھ ما از مبارزه طبقاتی داریم با خیلی ھا فرق میکند. مبارزه طبقاتی در کمونیسم چند نوع تعبیر 
شده است. عمدتا یک دُوز باال یا یون باالیی از آگاھی را واردش کرده اند! گویا مبارزه طبقاتی مبارزه ای است آگاھانھ 
مارکس  بشود!  انجام  پرچم سوسیالیسم  زیر  کھ بخصوص  مبارزه طبقاتی  میگوییم  مبارزه ای  آن  بھ  و  کاپیتالیسم،  علیھ 
وقتی در مانیفست از مبارزه طبقاتی حرف میزند از این حرف نمیزند. مارکس میگوید یک کشمکش دائمی. حتی میگوید 
struggle، ما بھ جاى این لغت گذاشتھ ایم «مبارزه struggle .”یعنی کشمکش، جان کندن و کش و قوس رفتن. کشمکش 

بھترین معادل است. کشمکشی در جامعھ است بین طبقات مختلف. ھمیشھ ھم ھست.

مارکس میگوید گاھی پنھان و گاھی آشکار است. گاھی متشکل است و گاھی ھم نیست. ولی این کشمکش دائمی است. 
تالش امروز کارگر کارخانھ Rover در انگلیس برای اینکھ شغلش را نجات دھد بخشی از مبارزه طبقاتی است. این فشار 
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اآلن ابدا بر روی قشر مدیران نیست. تالش برای اضافھ دستمزد، برای حداقل دستمزد، تالش برای کاھش ساعت کار، 
اینھا بخشی از مبارزه طبقاتی است. تالش برای اینکھ بیایند در محلھ شما مدرسھ بسازند و یا پارک درست کنند، کارگری 
کھ دارد برای بھبود زندگیش تالش میکند بخشی از مبارزه طبقاتی است. مبارزه علیھ مذھب ھم بخشی از مبارزه طبقاتی 
است، برای پرولتاریا. مبارزه علیھ عقاید ارتجاعی ھم بخشی از مبارزه طبقاتی است. مبارزه برای فرھنگ پیشرو ھم 
بخشی از مبارزه طبقاتی است. آن کشمکش دائمی کھ در عمق جامعھ و بر سر مسائل مختلف جامعھ ھست، مارکس بھ 

این میگوید مبارزه طبقاتی.

در نتیجھ اینکھ چھ چیزی بخشی از مبارزه طبقاتی کارگران است را میتوانیم بحث کنیم، ولی شک نکنید کھ ھر اتفاقی 
میافتد بخشی از مبارزه طبقات با ھمدیگر است. سر پول دعواست، سر اموال دعواست، سر وسائل تولید دعواست، سر 
رفاه دعواست، سر آسایش دعواست، سر زیبایی دعواست، سر تخصیص انرژی جامعھ دعواست. دعواست در جامعھ. 
خودتان متوجھ میشوید سر ھر چیزی دارید یک آدمی را در مقابل خودتان پیدا میکنید. یکی کھ منفعتش چیز دیگری 
را ایجاب میکند. و مبارزه طبقاتی را وقتی میبینید کھ بطور کلی بین کسانی کھ کار میکنند و از طریق فروش نیروی 
کارشان باید نان بخورند، با کسانی کھ استخدام میکنند یک دعوای اساسی ھست کھ بھ ھمھ چیز شکل میدھد. از انتخابات 
شھرداری لندن بگیر تا اینکھ در دانشگاه چھ چیز را درس بدھند. یا بودجھ چگونھ تخصیص پیدا کند. یا کلیسای مسیحیت 
اآلن میخواھد چھ بگوید. پشت ھمھ اینھا این است. حتی تصمیمات داخلی طبقات حاکمھ سر زندگی شخصی شان، یا اینکھ 
از چھ معیارھایی دفاع میکنند یا چھ اخالقیاتی حاکم است. مبارزه طبقاتی این کشمکش دائمی است و مارکس میگوید این 

ھمیشھ مبارزه ای است بر سر قدرت، مبارزه ای است سیاسی.

ما عنصر آگاھی را در مبارزه طبقاتی شرط نمیدانیم. گفتم؛ سوسیالیستی بودن برای برخی کھ میگویند «مبارزه پرولتری، 
این  این است کھ مبارزه ای است علیھ سرمایھ داری! ولی برای ما تعریف مبارزه طبقاتی  مبارزه طبقاتی»، فرضشان 
نیست. الیھ ھای بعدی ای ھست بین مبارزه طبقاتی تا جنبش کمونیسم کارگری، کھ من بھ اینھا میرسم. ولی یکی از وجوه 
مشخص کننده جنبش ما این است کھ ما بھ وجود دائمی مبارزه و کشمکش طبقاتی قائل ھستیم. و اگر فکرش را بکنید برای 
یک جریانی کھ از زاویھ پراتیکی، از زاویھ تغییر دارد دنیا را میفھمد، چقدر این تز برایش حیاتی است. اگر بیایند بگویند، 
کھ گفتند، «مبارزه طبقاتی در جریان نیست»! «افت کرده است»! اآلن «مبارزه طبقاتی یا پرولتاریایی در کار نیست»! 

یا «پرولتاریا دیگر با بورژوازی سازش کرده»! ھمھ اینھا زیرآب بنیاد ما را میزند.

اگر مبارزه طبقاتی نیست، روی تمام بحث کمونیسم کارگری را میشود قلم گرفت. کمونیسم کارگری با فرض مبارزه 
طبقاتی معنی دارد. در صورتى کھ دین اسالم نھ، برای خودش اینطور نیست. مسیحیت ھم نھ، کافیست تا شما گناه کرده 
باشید تا یکی بھ زعم خود بخواھد شما را ارشاد کند و بھ رنگ خودش دربیاورد. ولی بنیاد کمونیسم کارگری بر وجود 
مبارزه طبقاتی است. و فرضش این است کھ مبارزه طبقاتی ھمیشھ ھست. تپش دائمی تاریخ است و سعی نمیکند آن را 

ایده آلیزه کند و یا رنگ عقیدتی بھ آن بزند.

گویا اگر کارگرھا ماشین بشکنند این بخشی از مبارزه طبقاتی نیست. در بحث کمونیسم کارگری ماشین شکنی یا مبارزه 
علیھ تکنولوژی روشی است کھ طبقات دارند مقابل یکدیگر صف آرایی میکنند. ما میگوییم خط مشی حاکم بر این تصمیم، 
خط مشی حاکم بر این اقدام، جنبش سیاسی کھ افکارش اینجا بر این لحظھ مبارزه طبقاتی کارگران حاکم بوده، یک جنبش 
ارتجاعی، ناسیونالیستی و عقب مانده و غیره است. ولی در اینکھ ھدف آن ماشین شکنی کشمکش طبقھ مزدبگیر با کسانی 

است کھ استثمارش میکنند یک لحظھ تردید نداریم.

مبارزه طبقاتی و رابطھ کمونیسم کارگری با جنبش ھا

این موضع ما را، بعداً میگویم، در خیلی جاھا متفاوت میکند نسبت بھ طبقھ کارگر، نسبت بھ مبارزه اقتصادی، نسبت بھ 
اتحادیھ ھا، نسبت بھ جنبشھای دیگری کھ اگر چھ ایده آلھایش با ما یکی نیست ولی میتوانیم دردش را بفھمیم. و رابطھ ما را 
با جنبشھای دیگر توضیح میدھد. یک تروتسکیست یا خیلیھا میتوانند بگویند: «اتحادیھ ھای فاسد کارگری و رھبران خائن 
اتحادیھ ھا»! راحت میتواند این را بگوید. بدون اینکھ توجھ داشتھ باشد کھ اتحادیھ کارگری باألخره، فاسد یا غیر فاسد، سد 

دفاعی این آدمھای معیّن این دوره و زمانھ جلوی آن کارفرما است.

جنبش ما در عین اینکھ ممکن است بگوید کھ جنبش اتحادیھ ای یک جنبش بورژوایی است کھ برای طبقھ کارگر علم 
کرده اند، ولی میفھمد کھ یک جنبش بورژوایی است کھ کارگران برای دفاع از خودشان علم کرده اند، باألخره جنبشی است 
کھ برای دفاع از خواست خودشان علم کرده اند. بعدا این را میگویم کھ این بھ رابطھ ما با جنبشھای دیگر در داخل طبقھ و 
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ھمینطور رابطھ ما با جنبشھای «برای بھبود اوضاع جھان» ربط دارد. ما اگر یک نفر بیاید در یک گوشھ جھان خواستار 
برابری زن و مرد و دفاع از حقوق کودک باشد، از آنجا کھ معتقدیم این بخشی از پالتفرم طبقاتی طبقھ کارگر است برای 
آن ارزش قائل ھستیم. اگر نیاید عینا بھ سبیل مارکس و انگلس قسم بخورد برای ما آنقدر مھم نیست. در صورتى کھ یک 
نفر چپ رادیکال افراطی ۱٥ سال پیش ممکن بود شما را، ھر چقدر ھم اگر معلم خوبی بودید و سعی میکردید بھ بچھ ھای 
مردم ریاضیات درستی یاد بدھید، ھنوز آدم حسابتان نمیکرد مگر اینکھ بھ مشی چریکی مسلحانھ ھم استراتژی ھم تاکتیک 
اعتقاد داشتھ باشید! یا حتما بگوید کھ «سھ مطلق را باید شکست». یا حتما باید بگویید، فرض بکن، «محاصره شھر از 

طریق روستا» وگرنھ شما بخشی از جنبش آزادی جامعھ نیستید!

کمونیسم کارگری چون نگاه میکند و انسانیت را میبیند کھ دارد با ھمھ ابزارھایی کھ دسترس او ھست و شعوری کھ در 
دسترسش ھست مبارزه میکند، میتواند بفھمد کھ پشت این شعارھا و فرمولھا پرچمھای متنوعی کھ بشریت بلند کرده واقعا 
چھ امیالی ھست. و چرا واقعا حتی بخشی از آن جنبش مال شما ھست و او اآلن پشت آن پرچم است. در نتیجھ رابطھ ما 

را با احزاب، جنبشھا، بخشھای مختلف و پرچمھای مختلف دگرگون میکند.

یکی گفتھ بود «فاشیسم و ناسیونالیسم و مذھب اَشکال انحرافی اعتراض پرولتاریا» است! من برایش نوشتم نھ اینطور 
نیست. اینھا اَشکال بورژوایی است برای قالب زدن بھ جنبشھای اعتراض کارگری. خود کارگر از خودش مذھب بیرون 
نمیدھد. خود کارگر از خودش ناسیونالیسم بیرون نمیدھد. خود کارگر از خودش رفرمیسم بیرون نمیدھد. کارگر از خودش 
نخواستن آن وضعش را بیرون میدھد، بطور خودبخودی. ناسیونالیسم، مذھب، رفرمیسم دیدگاه ھا و جنبشھای سیاسی 
ھستند مثل من و شما کھ خودشان را برده اند و گذاشتھ اند جلوی جامعھ برای اینکھ بتوانند از طریق اینھا مردم حرفشان را 
بزنند. اگر این جنبشھا را بگیرید جامعھ ھیچ چیزی نمیتواند بگوید. ولی از طریق مذھب، از طریق ناسیونالیسم، از طریق 

اصالح طلبی، از طریق لیبرالیسم سعی میکند دردش را بگوید.

و دقیقا این نگرش است کھ ما را موظف میکند، بعدا در بحث حزب و جامعھ میگویم، کھ برویم خودمان را بعنوان یک 
انتخاب واقعی بگذاریم پھلوی بقیھ جنبشھا در جامعھ. تا ھمانقدر کھ میشود لیبرالیسم را یا رفرمیسم و پارلمانتاریسم و 
ناسیونالیسم را بعنوان یک روش اعتراض بھ آمریکا، مثال فرض کنید بھ امپریالیسم انتخاب کرد، کمونیسم کارگری را ھم 

میشود بعنوان یک روش برای اعتراض بھ وضع ناھنجار زندگی در یک کشور تحت سلطھ امپریالیسم انتخاب کرد.

شما نمیتوانید جھان را بخاطر عدم حضور خودتان مالمت کنید. اگر شما بعنوان یک جنبش سیاسی حضور ندارید کھ در 
نتیجھ آن مردم بھ جنبش کمونیستی شما بپیوندد، نمیتوانید بھ آنھا خرده بگیرید کھ چرا بھ جنبش فمینیستی پیوستھ اند. یا 
چرا بھ جنبش ناسیونالیستی پیوستھ برای اینکھ دردش را بگوید. اینھا جنبشھای سیاسی ای ھستند کھ زودتر از من و شما 
جنبیده اند و رفتھ اند جلوی صحنھ و انتخاب داده اند و نیازھای مردم را کانالیزه میکنند. ما این قدرت را داریم کھ پشت 
این را ببینیم و بگوییم پشت ھمھ اینھایی کھ میبینید امیال طبقات اصلی اجتماعی را میشود دید و اگر شما این صالحیت 
را پیدا کنید بعنوان یک جنبش سیاسی کھ بروید جلوی صحنھ، او دیگر نمیرود پشت ناسیونالیسم ُکرد. میآید پشت جنبش 
کمونیستی. کھ ھمینطور ھم شد. اگر شما پرچم کمونیسم را یکجایی بلند کنید یک مقدار زیادی از آدمھایی کھ قبال فکر 
میکردند آھا! باید از طریق رادیکالیزه کردن ناسیونالیسم بھ امرشان برسند میآیند و راحت در جنبش کمونیستی عضو 

میشوند.

بھ ھر حال خواستم بگویم کھ مبارزه طبقاتی موتور محرکھ تاریخ است و ھمیشھ آنجا ھست. اینکھ چھ قالب سیاسی و 
ایدئولوژیکی جنبش طبقھ کارگر بھ خودش میگیرد، وجود یا عدم وجود مبارزه طبقاتی را نشان نمیدھد. بلکھ نشان دھنده 
این است کھ چھ جنبشھای سیاسی توانستھ اند در صحنھ مبارزه طبقات خودشان را تثبیت کنند و بعنوان یک ظرف و 

انتخاب سیاسی برای طبقھ کارگر وجود داشتھ باشند.

متد ما: لنینیسم

بھ ھر حال تا اینجا داشتم از متد بحث میکردم. متد ما یک متد دخالتگر فعال سیاسی است و بنظر من بھترین توصیف از 
ما شاید لنینیسم باشد. بخاطر اینکھ لنین مستقل از تجربھ شوروی و حاال مسألھ شورش کرنشتات و ساختمان سوسیالیسم در 
یک کشور، اگر لنین قبل از بدست گرفتن قدرت را بحث کنیم، لنینیسم نشان دھنده پراتیسین بودن کمونیسم است. نشان دھنده 
عالقھ کمونیسم بھ دخالت در زندگی مادی و عینی زمان خودش است. نشان دھنده برسمیت شناختن پتانسیل پیروزی است. 
لنین کسی است کھ در مقابل بحث اجتناب ناپذیری کمونیسم، امکانپذیری کمونیسم را اثبات کرد. گفت میشود. قبًال ھمھ 
بین الملل دوم میگفت اجتناب ناپذیر است، مطلوب است، عالی است و فالن است. لنین آمد و بنظرم لنینیسم شدنی بودن 
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کمونیسم را بحث کرد و رفت پای شدنی بودن آن. حتی سعی خودش را کرد کھ شدنی بودن آن را نشان بدھد. بھ این اعتبار 
بحث کمونیسم کارگری در سنت لنینی قرار میگیرد. من کاری بھ بحث آنھا راجع بھ مناسبات درون حزبی و ساختمان 
سوسیالیستی را ندارم، میخواھم روی متد بگویم، متد ما اساساً لنینی است. تعبیری کھ لنین از مارکس میکند، نزدیکترین 
تبیین از مارکسیسم است بخود مارکس. یعنی مارکس اگر بعداً میدید کھ پیروانش چطوری حرفھایش را تفسیر کرده اند، بین 
کائوتسکی و برنشتین و لنین و لوکزامبورک و غیره، میگفت این لنین است کھ حرفم را درست فھمیده و بحث ماتریالیسم 
پراتیک را درست فھمید. ما ھم فکر میکنیم در آن سنت قرار داریم، نھ در یک سنت دترمینستی، نظاره گر و اسکوالستیک 
از سوسیالیسم. ما در یک سنت پراتیکی- انقالبی از کمونیسم قرار داریم و فکر میکنیم این جوھر مارکسیسم را بیان میکند. 

این متد ما بود، متد دخالتگر سیاسی، نقد ما چھ است؟

نقد ما از جامعھ سرمایھ داری

نقد ما از کاپیتالیسم با بعضیھا فرق میکند، بعضیھا ممکن است بھ این نقد ما سمپاتی داشتھ باشند ولی اساس اعتراضشان 
بھ کاپیتالیسم چیز دیگری باشد. نقد ما از کاپیتالیسم نقدی است بر اساس استثمارگرانھ کاپیتالیسم، بھ کار مزدی و بنوعی 
کھ بشریت مجبور است نیروی کارش را بفروشد و از آن طرف با محصول کارش در بازار مواجھ شود و انباشت سرمایھ 

در مقابلش.

این تنھا نقد کمونیستھا بھ کاپیتالیسم نبوده. اآلن شاید بنظر شما بدیھی بیاید، چون خیلی از ماھا با سنت کمونیست کارگری 
از قدیم آشناییم و این شدیم. ولی «کمونیستھایی» بودند کھ از عقب ماندگی کاپیتالیسم شکوه کردند و علیھ عقب ماندگی 
کاپیتالیسم در کشور خودشان پرچم دست گرفتند. «کمونیستھایی» بودند (از کمونیستھای در گیومھ میگویم، جنبشھای 
«کمونیستی» طبقات دیگر) کھ سعی کردند راه رشد غیر سرمایھ داری «نھ سرمایھ داری- نھ سوسیالیسم» را در پیش 

بگیرند. سوسیالیستھایی بودند کھ سعی کردند جوانب غیر انسانی کاپیتالیسم را تخفیف بدھند. ھمھ اینھا بوده.

این جریانی است کھ میگوید آقا جان! اعتراض ما بھ کار مزدی است، نھ بھ فاز آخر کاپیتالیسم یعنی امپریالیسم، اعتراض 
جنبھ  بھ  و  داشتند  اعتراض  امپریالیسم  عصر  بھ  کاپیتالیسم  ورود  بھ  کھ  بودند  کمونیستھایی  چون  کاپیتالیسم.  خود  بھ 
و  انگلستان  در  کاپیتالیسم  بھ  کارگری  کمونیستی  جنبش  این  داشتند.  اعتراض  در کشورشان  امپریالیستی سرمایھ داری 
فرانسھ نقد دارد و نھ بھ کاپیتالیسم فیلیپین یا فقط کاپیتالیسم مصر، فقط! و اگر تبدیل شود بھ فرانسھ پیشرفتھ، ما بھ مشروطھ 
بھ این  خودمان رسیده ایم! ما بھ کاپیتالیسم بھ مدل سوئدی ھم اعتراض داریم، چون بھ کاپیتالیسم اعتراض داریم. دقیقاً 
خاطر کھ یک عده ای آدم صبح از خواب بلند شوند و بروند سر کار، قوه جسمی و توان و خالقیتشان را بصورت دست و 
پا بریده ای بھ یک جماعتی بفروشند کھ آن طرف حصار نشستھ و او بھ شما ژتونی بدھد بھ اسم پول کھ بروی و محصول 

کار خودت را، کھ از در دیگر رفتھ بیرون، بخشی از آن را برای ادامھ حیات خودت بخرید. ما این را قبول نداریم.

بنظر ما این اساس بدبختیھای بشریت امروز است . برای اینکھ آنھایی کھ دارند این مزد را از این طرف میدھند از آن 
طرف ھم ارتش درست میکنند، زندان درست میکنند، چون شما سرپیچی میکنید و بیشتر میخواھید. از آن طرف تبعیض 
نژادی بھ راه میاندازند، از آن طرف تقسیمت میکنند بھ جنسیت، از آن طرف تقسیمت میکنند بھ متروپل و مستعمره، از 
این طرف تقسیمت میکنند بھ صنعتی و کشاورزی و شھر و روستا. تمام واقعیت چندش آور کاپیتالیسم امروز روی ھمین 
پدیده اولیھ بنا شده کھ جامعھ تقسیم شده بھ آدمھایی کھ یک عده ای از آنھا باید بروند برای عده ای دیگر، بھ دلیلی کھ حاال 
میشود فھمید چطوری وسایل تولید را گرو گرفتند و نمیشود جمعی رفت و تصمیم گرفت و کار کرد، مال کارفرما است. 
بنا بھ تعریفی کھ او کرده محصول تولید شده مال آن کسی است کھ وسیلھ را آورده نھ کار را. در نتیجھ ھر جنسی شب در 
صحن کارخانھ است مال کارفرما است. شما میروید بیرون، پولتان را گرفتھ اید، فردا میروید و بخشی از محصول را از 

فروشنده کھ بخش دیگری از ھمان طبقھ است میگیرید. ما بھ این اعتراض داریم.

میدانید چرا بحث روی این مسألھ مھم است؟ برای اینکھ شماھمان چیزی کھ بھ آن اعتراض دارید، وقتی سر کار بیایید، 
عوض میکنید. کسی کھ بھ این اعتراض ندارد، وقتی ھم کھ سر کار بیاید این را عوض نمیکند. کسی کھ اعتراض دارد بھ 
ناموزونی سرمایھ داری، وقتی بیاید سر کار سعی میکند موزونش کند. کسى کھ اعتراض دارد بھ آنارشی سرمایھ داری، 
وقتی بیاید سر کار سعی میکند برنامھ ریزی را بیاورد. کسی کھ اعتراض دارد بھ عقب ماندگی سرمایھ داری، سعی میکند 
آن را رشد بدھد. ولی کسی کھ اعتراض دارد بھ نفس سرمایھ داری، البد سعی میکند نفس سرمایھ داری را دگرگون کند. 
این انتقاد از این نظر مسابقھ ھوش نیست کھ ببینید کی بھتر از سرمایھ داری انتقاد میکند! بلکھ، اینکھ شما چھ نقدی بھ 

جامعھ موجود میگذارید، دارد بھ شما میگوید کھ اگر بیایید سر کار چھ چیزی را عوض میکنید.
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ھر کسی بعنوان یک جنبش سیاسی بیاید سر کار، ھمان چیزی را کھ نمیخواھد عوض میکند. درنتیجھ کلیدی بودن این 
مفھوم برای ما بخاطر این است کھ این ھویت ما را تشکیل میدھد. ما اگر بیاییم سر کار، جنبش طبقھ کارگر اگر زیر پرچم 
کمونیسم کارگری پیروز شود، آنوقت باید دست ببرد بھ مناسبات ملکی و این موقعیت را از بین ببرد، موقعیتی کھ یک 
عده ای صاحب وسایل تولیدند، صاحب زمینند، صاحب کارخانجاتند، صاحب ترانسپورتند، صاحب فضا ھستند، فضا ھم 
مال آنھا است. دقت کرده اید کھ جھان خیابان ندارد، ھمھ اش خانھ است، ساختھ شده؟ اگر از خانھ تان بیرون بروید میافتید 
در خانھ بغل دستی. اآلن اگر خانھ واقعی شما آتش بگیرد میروید در خیابان، ولی در جھان امروز اگر خانھ شما دستخوش 

جنگ و قحطی شود میروید در خانھ بغلی. خیابانی ندارد، ھمھ جا را بھ اسم خودشان کردند.

درنتیجھ بھ شما میگویند پناھنده. نمیتوانید بگویید آقا نھ! پناھنده نیستم، من از آنجا، یک قدم از آنجایى کھ آتشسوزی بود 
آمدم بیرون، آنجا دارند میکشند من آمده ام در خیابان. کما اینکھ در خانھ شما اگر آتش بگیرد میروید در خیابان. ولی شما 
متأسفانھ خیابانی نگذاشتید کھ مال ھمھ باشد، فضا را گرفتھ، فضا مال آنھا است. حتی بھ یک معنی زمان را ھم گرفتھ، از 
پیش ھم تعیین کرده، تا شش سال پیِش پدر و مادرمان ھستیم، بعد از شش سال میرویم یک جایی بنام مدرسھ، بعد میروید 
دانشگاه، بعد میروید در بازار کار، یا اگر نروید دانشگاه و از مدرسھ ھم بیرونت کنند میروید بازار کار، میروید سر 

کارخانھ و بعد بازنشستھ میشوید و بعد میمیرید.

برایت چیده اند. سیر زندگی یک انسان امروز را برایش چیده اند. یک پلنگ، یک سوسک اینطوری زندگی نمیکند.شما 
نمیتوانید تضمین کنید کھ سوسک وقتی بھ دنیا آمد ھمانجا میماند و این مسیرھایی کھ شما میگویید طی میکند. ولی بشر 
این کار میکند. داستان تاریخ را گرفتھ و منجمد کرده، اینھا مال آنھا است. و شما مھره ھایی ھستید کھ در این فضا و در 

این سیر زمانی کھ او برای شما چیده زندگی میکنید.

این را نمیخواھید عوض کنید؟ بنظر من، در این صورت، مشی شما کمونیسم کارگری نیست. ممکن است مشی شما 
سوسیال دمکراسی باشد، ممکن است لیبرالیسم باشد، ممکن است آدم خیلی خوبی باشید. ممکن است فابین باشید، ممکن 
است ھمھ چیز باشید، ولی کمونیسم کارگری میخواھد این پدیده را عوض کند. میخواھد زمان و مکان و وجود و ماده را 
از دست طبقھ حاکمھ بیرون بیاورد، مال ھمھ باشد. میشود رفت دستجمعی و با کمک ھمدیگر تصمیم گرفت چکار بکنند، 
اگر ھم نخواستید کار نکنید. راستش یک وجھ کمونیسم، کھ کسی یادش نمیرود بگوید، این است کھ اگر ھم نخواستید کار 

نکنید میتوانید کار نکنید.

ھمانطوری کھ میشود فرض کرد ھیچکس تمام عمرش روی زمین نمینشیند، و بلند میشود و راه میافتد. بنظرم میشود 
فرض کرد کھ بشریت بلند میشود کھ خلق کند، میشود فرض کرد بشریت بلند میشود کھ جستجو کند، میشود فرض کرد کھ 
آدمیزاد کنجکاو است. چون قبل از اینکھ فشار کارفرمایی باشد بچھ زبان یاد میگیرد، و شروع میکند با محیطش ور رفتن. 
در نتیجھ کمونیسم با فرض زنده بودن آدمیزاد بنا شده، ھیچ قانونی برای اجبار کار کردن نیست ھمانطور کھ ھیچکسی 
بھ ھیچکس نمیگوید شما موظفید نفس بکشید! چون فرض میکنید طرف خودش میخواھد نفس بکشد. ولی اینکھ میخواھد 
خلق کند و سر در بیاورد و میخواھد دست ببرد، در این جامعھ سرمایھ داری فکر میکند این را با کمک حداقل دستمزد و 
اجبار بھ کار و قانون بیمھ بیکاری و زدن از بیمھ ھاى اجتماعى تضمین کنند. در جامعھ سوسیالیستی میگوید این موقعیت 

داده بشر است و اگر شما دست از سرش بردارید خودش میرود خلق میکند و تولید را سازمان میدھد.

اینجا است کھ بنظر من نقد ما از کاپیتالیسم نقدی است بر جوھر اساسی تقسیم طبقاتی، کار مزدی و مالکیت خصوصی، 
ھمان طورى کھ مورد نظر مارکس بود. بنابراین ما معتقدیم ما مارکس را درست دیده ایم و ما روایت دقیقی از مارکس را 
بیان میکنیم کھ معتقدیم سرمایھ داری باید از بین برود. بھ این معنی کھ کارمزدی باید از بین برود، پول و مالکیت خصوسی 

باید از بین برود. مالکیت اشتراکی شود.

اقتصاد  بازار بعالوه دولت قبول نیست. کار مزدی بعالوه برنامھ قبول نیست. یعنی چھ؟! کار مزدی ولی  از نظر ما 
برنامھ ریزی شده! ھنوز جواب چیزی را نمیدھد. نشان میدھد کھ کاپیتالیستھا دست بھ یکی کرده اند، فقط نشان میدھد کھ 
یک مرجعی نقش کاپیتالیستھا را بعھده گرفتھ، از نظر ما. چیزی را ، تفاوتی را در کار و زندگی آن کارگری کھ در روسیھ 
کار میکند، نشان نمیدھد. کھ این دیگر کارگر مزدبگیر نیست، بلکھ شھروند و صاحب حق و صاحب سھم جامعھ است کھ 

نفس اینکھ دنیا آمده میتواند برود و در فعالیتھایی کھ ھست شرکت کند. این نقد برای ما تعیین کننده است.

تبیین کمونیسم کارگری از رابطھ زیربنا و روبنای سیاسی

بحث دیگری کھ باز ما را از نظر تئوریکی متمایز میکند بحث رابطھ زیربنای اقتصادی با روبناھا و فرھنگ و سیاست 
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است. باز یک اتھاماتی کھ بھ کمونیستھا میزنند این است کھ اقتصاد ظاھراً سیاست را تعیین میکند، آن ھم فرھنگ را تعیین 
میکند و دترمینیسم در سطح عرضی ھم اینجا ھست، کمااینکھ رفیق اعظم گفت «اگر طرف اقتصادش اینطوری است 

خرده بورژوا میشود، اگر خرده بورژوا باشد حزبش میشود این و نظر سیاسیش میشود آن و فرھنگش ھم میشود آن!”

ما برای آدمیزاد نقش قائلیم. از این تعیین کنندگی اقتصاد یا روبنا، تبیین دیگری داریم. کھ در آن مبارزه نظری- مبارزه 
اقتصاد  نقد  بھ  پیشگفتاری  در  مارکس  اقتصاد.  کھ  است  مادی  ھمانقدر  یعنی  دارد،  را  اینھا جای خودش  ھمھ  سیاسی، 
سیاسی، اگر بروید نگاه بکنید، رابطھ زیربنا و روبنا را در آن پیشگفتار خیلی روشن توضیح میدھد. کھ چطور آدمھا 
از طریق دنبال کردن امیالشان قوانین بنیادی جامعھ را متحقق میکنند. چطور برای مثال از بین رفتن مذھب یا تضعیف 
سلسلھ مراتب مذھبی، کھ یک نیاز جامعھ سرمایھ داری است، از طریق مبارزه فکری یک عده آدم کھ بھ مذھب اعتقاد 
ندارند، بامذھبیون صورت میگیرد. کسی تلفن نمیزند الو! اینجا اقتصاد میگوید مذھب باید از بین برود، پس مذھب باید 
از بین برود! کسی اقتصاد را نمایندگی نمیکند، کسی نماینده زیر بنا نیست. شما نماینده عقاید خودتان ھستید ولی با جدالی 
کھ میکنید، قوانین بنیادی جامعھ را بھ اجرا در میآورید. اگر جامعھ بھ تولید کاالیی تعمیم یافتھ رسیده، کاپیتالیستی شده و 
صنعت آمده، واضح است کھ دیگر سازمان فئودالی دارد فرو میریزد، پشت مذھب دارد ضعیف میشود، علم دارد قوی 
میشود، تکنیک مھم میشود. در نتیجھ بھ شعور آدمیزاد میرسد کھ شاید خدایی نباشد، شاید اینھا ھمھ دروغ میگویند. و 
دست و پا گیر بودن مذھب را بفھمد و بحث خودش را بکند. آن مبارزه عقیدتی ھم بخشی از تاریخ مادی است. حیاتی است 
بجای خودش. مبارزه سیاسی، مبارزه بر سر افکار، اینھا اجزاء الیتجزای تاریخ و حیات مادی بشر. و در نتیجھ ما خیلی 

جا قائلیم برای این جنبھ از وجود بشریت. دترمینیسم ما ھم اینجا پدیده ای است تضعیف شده.

اینجا بھ ما نشان میدھد این است. کھ پشت تمام این مبارزات نظری، سیاسی، فرھنگی، بر سر  منتھا یک نکتھ ای کھ 
زیبایی، ھنر، عدل، قانون، انصاف، ھمھ چیز، رنگ تقسیم جامعھ بھ طبقات را ما میبینیم. ما علم و ھنر و قانون و سیاست 
و اندیشھ ماوراء این تضاد طبقاتی قائل نیستیم. ما معتقد نیستیم دولت یا احزاب سیاسی، یا قانون، یا عدل، یا انصاف 
پدیده ھای ماوراء طبقاتی ھستند. ما اینھا را بصورت پدیده ھایی میبینیم کھ متناسبند با واقعیات اقتصادی، سیاسی و طبقاتی 

کھ پشتش ھست.

درنتیجھ این یک چیزی را بھ ما نشان میدھد و آن اینکھ قضاوت ما از این پدیده ھا ھمیشھ یک قضاوتی است معاصر، 
قضاوتی است بعنوان پدیده ھای امروزی. این را در برنامھ حزب کمونیست کارگری اگر نگاه کنید میتواند مایھ خیلی 
از سؤالھا باشد. چرا ما میگوییم فحشاء محصول سرمایھ داری است، وقتى کھ تاریخ جامعھ میگوید این قدیمیترین شغل 
جھان است؟ بھ یک معنی قدیمی ترین شغل مزدبگیرانھ جھان است. چرا میگوییم تبعیض نژادی محصول سرمایھ داری و 
بانی مشقات سرمایھ داری و بانی مشقات بشر سرمایھ داری است، وقتى کھ نژادپرستی عقیده کھنھ در ذات بشر است، با 
تاریخش آمده؟ چرا ھمینطور زن ستیزی، بیحقوقی کودک را پدیده ھای میدانیم کھ مسبب آنھا سرمایھ داری است، در حالى 
کھ خودشان بھ قدمت کل تاریخ بشرند. بھ این دلیل ساده کھ ما روبنای سیاسی جامعھ را ایستا و منجمد نمیبینیم. این یک 
تابلویی نیست کھ یک جا آویزان شده باشد، زن ستیزی، مذھب! پدیده ھایی است کھ دارد بازتولید میشود. و اگر چیزی 

امروز دارد بازتولید میشود باید بر مبنای کشمکش اجتماعی طبقاتی امروز خاصیت خودش را پیدا کند.

ببینید! خیلی چیزھا ورافتاده چون با سرمایھ داری مغایرت داشتھ کھ قویتر از خیلی چیزھای دیگر بود. برای مثال در ھمین 
جامعھ، بحث آزادی جنسی. معیارھای ویکتوریا شکست خورده، مردم از نظر جنسی آزادیھایی دارند کھ ممکن است صد 
سال پیش فکرش را نمیکرد (الاقل زنھا، چون مردھا کھ ھمیشھ البد زیرجلکی کارھای خودشان را میکرده  اند). باألخره 
مسألھ باز شده. چرا این صورت میگیرد؟ بخاطر اینکھ دیگر آن انقیاد و آن قید و بندھا بھ درد سرمایھ داری نمیخورد. آدم 
آزاد شده، میرود در بازار کار میکند، خانھ خودش را میگیرد، مزد خودش را ھم دارد میگیرد. وابستھ کسی نیست، قرار 
نیست معیاری را ھم از کسی گوش بکند. آن دختر و پسری کھ باید نانش را خانواده اش میداد یا زمین بابای خودش را بھ 
ارث میبرده، موظف بوده بھ معیارھای اخالقی طرف ھم تمکین کند. ھر چھ سلسلھ مراتب ارث و میراث جامعھ را قطع 

کنید و طرف یک عنصر مستقل و اتمیزه ای در جامعھ باشد، تصمیم خودش را میگیرد. در نتیجھ این ضعیف میشود.

ولی چرا اسالم ضعیف نمیشود؟ اسالم ھمان قدر مغایر است با سرمایھ داری و کاپیتالیسم و رشد. چرا؟ برای اینکھ در 
جامعھ امروز بھ درد یکی میخورد. اسالم امروز اسالم محمدی نیست، کلیسای امروز ھم کلیسای مسیح نیست، کلیساى 
باصطالح دیسایپل ھاى بعدیش نیست. نژادپرستی امروز ھم نژادپرستی سیصد سال پیش نیست. اینھا پدیده ھای امروزی 
ھستند. مذھب پدیده امروزی است. امروز بھ درد یکی میخورند و امروز در چھارچوب مبارزه طبقاتی امروز دارند 
بازتولید میشوند و جایگاه خود را پیدا میکنند. این یک جایگاه مھمی در بحث ما دارد برای اینکھ آنوقت میتوانیم رابطھ مان 
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را با این پدیده ھا، سیاسی تعریف کنیم. اینکھ چطور میشود با اسالم مبارزه کرد؟ برای یک نفر ممکن است بگوید آقا! این 
عقاید را حاال شما باید بگویید و نشر بدھید و با عقاید مردم در بیافتید! خوب جامعھ ایران سی سال پیش کھ آزاد اندیش تر 
بود (اآلن را نمیگویم کھ backlash ھست علیھ مذھب) از ۱۰ سال پیش، از سال ٥۷. جامعھ ایران سال ۱۹٥۰ خیلی 

جامعھ پرو-غرب تر و ضد مذھبی تری از جامعھ ایران ۱۹۷٥ ، بعد از شریعتی و خانم کاتوزیان و امثالھم، بود.

بنابراین بحث روشنگری نیست، بحث قدرت اجتماعی این پدیده ھا است. بحث کارآیی و چفت شدن آنھا بھ مبارزه طبقات 
لیبرالیسم، سکسیسم، راسیسم،  ناسیونالیسم، مذھب،  نتیجھ چیزھایی مثل  آنھا برای جامعھ امروز است. در  و خاصیت 
شووینیسم و مردساالری و غیره برای ما پدیده ھایی نیستند کھ از ذات بشر آمده باشند یا محصول تاریخ بشر باشند. بلھ! 
محصول تاریخ بشرند، ھمھ چیز حتی لباسی ھم کھ میپوشیم، رنگ لباسی کھ در تاریخ پوشیدیم بھ خود دارد. ولی امروز 
کاالیی است کھ تولید میشود و فروختھ میشود و بھ این خاطر ما آن را میخریم کھ امروز دارند آن را تولید میکنند و 
میفروشند. این بھ ما اجازه میدھد کھ طبقھ حاکم را پشتش ببینیم. مذھب و اینھا پدیده ھای امروزی ھستند. این بھ ما اجازه 

میدھد طبقھ حاکم را پشتش ببینیم، نھ طبقات حاشیھ ای، نھ تاریخھای قالبی کھ برایمان بنویسند.

مبارزه شما علیھ سکسیسم و  مبارزه شما علیھ شوونیسم،  مبارزه شما علیھ مذھب،  ببینید کھ  بیایید  اگر شما  نتیجھ  در 
راسیسم بخشی از مبارزه عمومیتان علیھ کاپیتالیسم است، این یک استراتژیھای دیگری را بھ شما میدھد در مبارزه سیاسی 
روزمره و در جامعھ و در ائتالفاتتان و در تبلیغاتتان. و اگر این را بصورت پدیده ھای تاریخی و عتیق ببینید، استراتژی 
بدست نمیدھد. بحث تبلیغ- پروسھ حمید تقوایی را نمیدانم یادتان ھست یا نھ؟ آن بحثی کھ ما از قدیم داشتیم، میگفتیم حرفتان 

را بروید تبلیغ کنید دیگر، علیھ مذھب تبلیغ کنید. میگفتند نھ! باورھای مردم است و غیره!

در این بحث ھیچ چیز باور مردم نیست. چطور مردم میتوانند خیلی چیزھای دیگر را کھ باورشان بوده بگذارند کنار ولی 
این یکی را نمیتوانند بگذارند کنار؟ طرف تصمیم گرفتھ با رادیوى موج کوتاه بنشیند ببیند BBC چھ میگوید ولی حاضر 
نیست دست از سر دخترش در خانھ بردارد؟ چرا؟ چرا حقوق زن در خانواده پایینتر است، در صورتى کھ طرف اآلن 
دارد با ریموت کانالھای cable-tv خودش را عوض میکند و میبیند کھ در آمریکا مثًال اوضاع فرق دارد؟ چرا دست از 

این عقیده برنمیدارد؟

این باورھای آنھا نیست، باورھایی است کھ جنبشھای سیاسی در جامعھ آورده اند، بھ درد یکی میخورد. این کامًال فرق 
ما را نشان میدھد و اگر نگاه کنید، در عرصھ تاکتیکی، تفاوت جدی ما را با چپ نشان میدھد. کھ چرا اینھا بھ مذھب بند 
میکنند؟ چرا اینھا بھ کسی رحم نمیکنند؟ چرا اینھا اینقدر خالف جریانند؟ چرا اینھا اینقدر نسبت بھ این تعصبات و اینھا 

بیرحم عمل میکنند؟ و چرا مدام جنگ آخرشان را با اینھا میکنند؟

بخاطر اینکھ ما اینھا را سالحھای جامعھ سرمایھ داری میدانیم، نھ باورھای توده ھا یا خاطرات عتیقھ بشر. کسی کھ در 
جامعھ امروز مردساالر است بنظر من دارد بھ انقیاد طبقاتی کمک میکند. باید ھمین را ھم بھ او گفت. سوای اینکھ جایگاه 
این در زندگی شخصی طرف چھ است یا زندگی آن کسی کھ در تبعیض است چھ است، دشمنی ما با آن انعکاسی است از 

دشمنی ما با کل این جامعھ موجود.

در نتیجھ ما پدیده ای بھ اسم باصطالح عقب ماندگی انقالبی نداریم. در ذھن ما عقب ماندگی پیشرو و عقب ماندگی انقالبی، 
اگر چیزی  و  است  ارتجاع  ما  برای  ارتجاع  نداریم.  را  اینھا  پیشرو!  ارتجاع  پرولتری،  تعصبات  ماندگی خلقی،  عقب 
ارتجاعی است مال طبقھ ارتجاعی زمان ما است. او دارد بازتولیدش میکند وگرنھ اگر از حمایت از مذھب دست بردارند، 
اگر بورژوازی از پشت مذھب کنار برود ریشھ اش در کره ارض زده میشود. برای اینکھ اینقدر نیرو علیھ آن جمع شده 
و آنقدر نفرت از آن ھست، ولی شما با سد آموزش و پرورش، مدیا، ارتش، دادگاه و زندان برخورد میکنید. طرف یک 
کلمھ در بنگالدش حرف میزند، بعد خانم تسلیمھ نسرین مجبور میشود زندگیش را بردارد و برود یک گوشھ دیگر در 
شمال اروپا زندگی کند. چون بھ یک شیخ پشم الدینی در محل برخورده، میگوید بھ عقاید توده ھا توھین شده! ولی اینطور 
نیست. بھ منافع آن یارو سر خیابان ضربھ خورده، سھم امامش دارد زیر سؤال میرود. حکومت بنگالدش دارد زیر سؤال 
میرود و حاکمیت آن نوع سرمایھ داری رقیق و ضعیفی کھ در آنجا حاکم است زیر سؤال میرود. سرمایھ داری در حلقھ 

ضعیفش کامًال زیر سؤال میرود.

میخواھم بگویم یک عده نمیفھمند چرا ما اینقدر لج داریم و چرا حزب کمونیست کارگری اینقدر افراطی است علیھ این 
عقب ماندگیھا و تعصبھا. بخاطر اینکھ ھمانقدر کھ افراطی ھستیم علیھ کل طبقھ بورژوازی و احزاب طبقات حاکم، علیھ 

ابزارھای جانبی آنھا ھم بھ ھمین دلیل ھمانقدر افراطی ھستیم.
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  مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار سوم - بخش ۵)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما

راجع بھ متد و راجع بھ نقد ما بھ جامعھ موجود، راجع بھ متد ما در فعالیت سیاسی و متد ما کًال در تبیین مارکسیسم و 
ھمینطور راجع بھ نقد ما بھ جامعھ سرمایھ داری صحبت کردیم. یک جزء دیگر ھویت ما از نظر عقیدتی بحث آلترناتیوی 
است کھ مطرح میکنیم کھ این مستقیماً ربط پیدا میکند بھ بحثی کھ راجع بھ نقد گفتم. در نتیجھ زیاد روی آن مکث نمیکنم 

کھ بتوانیم بھ نکات دیگر برسیم.

آلترناتیو اجتماعی- اقتصادی و سیاسی اى کھ مطرح میکنیم ربط مستقیمی دارد با انتقادی کھ بھ جامعھ موجود داریم. آن 
چیزی کھ میخواھیم عوضش کنیم بر طبق آن نقدی کھ داریم عوضش میکنیم. در نتیجھ سوسیالیسم در تبیین ما مستقیماً 
ربط دارد بھ لغو کار مزدی، لغو مالکیت خصوصی و یک جامعھ اى کھ در آن این تفکیک طبقاتی نباشد. این فرق دارد با 
دولتگرایی اقتصادی، فرق دارد با اقتصاد برنامھ ریزی شده، فرق دارد با دولت رفاه. کھ ھر کدام اینھا میتوانند موضوع 
اَشکال فرق  این  با  اقتصادی سوسیالیسمھای مختلفی بوده باشد. جامعھ اى کھ ما مطرح میکنیم، سوسیالیسم ما  محتوای 

دارد.

یک فرمول اساسی در بحث ما ھمان چیزی است کھ ھمھ شما حتماً میدانید، از ھر کس بھ اندازه استعدادش و بھ ھر کس 
بھ اندازه نیازش. این فرمولی است کھ ما معتقدیم میشود در جامعھ پیاده کرد. نھ فقط باید پیاده کرد، اآلن میشود پیاده کرد و 
برنامھ اقتصادی بجز این نداریم. من حاال میرسم بھ مقولھ سازش در مبارزه سیاسی، حتی سازش بعنوان یک دولت. چرا 
دولت کارگری ممکن است با یک چیزھایی سازش بکند ولی برنامھ اقتصادی کمونیسم کارگری برای جامعھ از ھر کس 
بھ اندازه استعدادش و بھ ھر کس بھ اندازه نیازش است و ما فکر میکنیم این در جھان امروز با سطح رشد فنی و علمی 
و تولیدی جھان امروز عملی است. این را یک آرزو نمیدانیم و در نتیجھ اصرار فوری امروز ما است. و فکر میکنیم 
سوسیالیسم ھمین اآلن عملی است، این ھم یک وجھ مشخصھ ما است. و آن گرایشاتی کھ سوسیالیسم را برای آنکھ عملی 

کنند، یا تعدیل میکنند یا کًال بھ زمان دورتری حوالھ میدھند{...} .

بنابراین دو چیز اینجا در سیستم فکری ما جا ندارد یکی تئوری مراحل است. ما بھ سوسیالیسم تئوری مراحل نداریم برای 
رسیدن، مرحلھ اول، مرحلھ دوم، مرحلھ رشد نیروھای مولده تحت یک چھار چوب غیر سوسیالیستی و غیره. یا مرحلھ 
ابتدایی سوسیالیسم، مرحلھ ثانوی سوسیالیسم. ما فکر میکنیم جھان میتواند بر مبنای ھمان شعار مارکس سازمان پیدا کند. 
و ثانیا ما بحث تئوری دوران نداریم. بھ این معنی کھ بعضی چپھا مطرح میکنند کھ برای مثال عصر یک کاری ھست یا 

عصر یک کاری نیست. آیا عصر تحوالت سوسیالیستی ھست؟ آیا عصر انقالب پرولتری ھست؟ و غیره.

این تئوری دوران از ھر طرفی کھ مطرح شده معموًال توجیھی است برای بھ تعویق انداختن وظایف سوسیالیستی چپ، 
وظایف سوسیالیستی کمونیستھا. میگویند اآلن دوران ایجاب میکند کھ برای مثال نیروھای مترقی امپریالیسم را از صحنھ 
بیرون کند. عصر انقالب پرولتری نیست عصر انقالب بورژوا دمکراتیک است. چیزی کھ ما اآلن معتقدیم اگر عصر 
چیزی است عصر انقالب سوسیالیستی و عصر تجدید سازمان سوسیالیستی جامعھ است. (اینھا را من دیگر باید بسرعت 

رد شوم. میتوانیم اگر الزم شد روی ھر نکتھ ای کھ خواستیم بیشتر مکث کنیم اگر وقت داشتھ باشیم.)

دولت و دیکتاتوری پرولتاریا

یک بحث دیگر ما بحث دولت است. بحث دیکتاتوری پرولتاریا، کھ یک موضوع تفکیک کننده گرایشات سوسیالیستی 
مختلف بوده. کسانى کھ در این مفھوم تجدید نظر میکنند و کسانى کھ تبیین ھای مختلفی از این میدھند. آیا ما بھ دیکتاتوری 
پرولتاریا قائلیم یا نھ؟ کًال چھ بھ سر این فرمولبندی میآید؟ چون خیلی از چپھا کنار گذاشتند. موقعى کھ این شعار دیکتاتوری 
پرولتاریا مطرح میشود و موقعى کھ در ادبیات مارکسیستی میآید کلمھ «دیکتاتوری» این معنی کھ امروز ما از آن داریم، 
یعنی حکومت نظامی را نداشت. دیکتاتوری حتی بھ معنی حکومت بکار میرود. بھ معنی اینکھ حاکمیتی وجود دارد و 
یک اراده ای ھست کھ دیکتھ میشود. و بحث مارکس و مارکسیستھا در مورد دیکتاتوری پرولتاریا این بود کھ جامعھ بھ 
ھر حال دیکتاتوری طبقاتی است. حتی در لیبرالی ترین حکومتھای غربی دارد برنامھ اجتماعی و اقتصادی و افق سیاسی 
طبقات معیّنی اِعمال میشود. شما ھر دفعھ راجع بھ سرنوشت جامعھ رأی نمیگیرید. وقتی بین سوسیال دمکراسی و محافظھ 
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کارھا انتخابات میشود شما دارید در چھارچوب یک دیکتاتوری معیّنی باصطالح قوه مجریھ و نھادھایش را تعیین میکنید. 
ولی در اساس این حاکمیت کھ متکی است بھ بازار، متکی است بھ مالکیت خصوصی، متکی است بھ اصالت رقابت و 
اصالت فردگرایی، تغییری نمیدھید. ھیچوقت در جامعھ انگلستان یا آلمان یا کانادا یا آمریکا سوسیالیسم جزو موضوعات 
مورد بحث نیست. ھیچوقت مالکیت اشتراکی یک موضوع انتخابات آن روز نیست. انتخابات در چھارچوب مالکیت فردی 

دارد صورت میگیرد.

در نتیجھ اگر شما قبول کنید کھ جامعھ بر اساس مالکیت فردی بر وسایل تولید و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است، 
اگر قبول میکنید کھ جامعھ با فرض حکومتی است کھ ارتش دارد، دادگاه دارد، زندان دارد. اگر فرض میکنید قانون آن 
کشور برای مثال این تقدس را بھ مالکیت میدھد و یا مثًال این جایگاه را برای اتحادیھ ھا قائل است یا دستمزد را رسمیت 
میدھد و حتی جامعھ بر مبنای دستمزد متکی است، آنوقت دیکتاتوری معیّنی دارد اِعمال میشود مستقل از اینکھ چقدر 
انتخابات صورت بگیرد یا نھ. این دیکتاتوری بورژوازی است کھ دارد اِعمال میشود منتھا بھ طرق پارلمانی دارد اِعمال 

میشود.

دیکتاتوری پرولتاریا ھم بھ ھمین معنی دیکتاتوری پرولتاریا است کھ برنامھ اقتصادی یک طبقھ دیگری مبنای جامعھ 
است. دارند سعی میکنند مالکیت خصوصی را لغو کنند، دارند سعی میکنند تعیین تولید اجتماعی را بگذارند بھ عھده ھمھ 
آحاد جامعھ، دارند سعی میکنند مزد را ور بیندازند، دارند سعی میکنند مقولھ پول را حذف کنند، دارند سعی میکنند بھ 
ھر کس بھ اندازه نیازش بدھند، ولی این ممکن است بطریق انتخابات شورایی انجام بشود و ھر کسی ھم در آن حق رأی 
دارد. ھر کسی در شورای شھر و محل خودش عضو است و ھزار و یک جا کاندید میشود و در ھزار و یک انتخابات ھم 
شرکت میکند ولی نفس اینکھ در حکومت کارگری یا در دیکتاتوری پرولتاریا ھمھ حق رأی دارند و در شوراھای مختلف 
عضو و نماینده اند، چیزی از این کم نمیکند کھ این بھ ھر حال دیکتاتوری یک طبقھ است. دیکتاتوری یک طبقھ است بھ 

این معنی کھ برنامھ عمل و آلترناتیو اجتماعی یک طبقھ معیّنی است و آن دارد پیاده میشود.

برای ھمین است کھ جابجایی دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری بورژوازی ھم از طریق یک ضد انقالب میتواند عملی 
شود نھ از طریق انتخابات. عمًال تنھا راھی کھ شما میتوانید در انگلستان برای مثال لغو مالکیت خصوصی را تبدیل کنید 
بھ یک موضوعی کھ مردم در باره اش اظھار نظر کنند این است کھ از پروسھ پارلمانی فراتر بروید. بر سر خشونت آمیز 
بودن و خشونت آمیز نبودن پروسھ سیاسی نیست. بحث سر این است کھ آیا پارلمانی ھست یا نھ؟ ھیچوقت در چھار چوب 
نظام پارلمانی شما با مسألھ «سوسیالیسم آری یا نھ» روبرو نمیشوید کھ بروید بھ آن رأی بدھید. ولی در جامعھ انگلستان ھم 
برای اینکھ مردم بخواھند سوسیالیسم را بھ کرسی بنشانند باید از پارلمان فراتر بروند و کاری بکنند خارج از ساختارھای 

سیاسی موجود.

در جامعھ سوسیالیستی ھم ھمینطور است. تا وقتی کسی نیاید آن را ور بیندازد آن دیکتاتوری پرولتاریا است، کھ البتھ بھ 
مقولھ زوال دولت میپردازم، منتھا دیکتاتوری پرولتاریا بمعنی «دیکتاتوری بمعنی روزمره کلمھ» کھ در روزنامھ ھا از 
حکومتھای پلیسی و نظامی و غیره حرف میزنند نیست. دیکتاتوری بھ این معنی نیست کھ حقوق مدنی آدمھا لغو میشود یا 
محدود میشود! برعکس! دیکتاتوری پرولتاریا جامعھ ای است کھ در آن حقوق مدنی آدمھا بمراتب بیشتر پاسداری میشود 
و آدمھا بیشتر اجازه دخالت دارند. شما خودتان جنبش شورایی را در نظر بگیرید و مقایسھ کنید با سیستم پارلمانی. در 
سیستم پارلمانی چھار سال یا پنج سال یکبار حدود ٤۰٪ تا ٦۰٪ مردم میروند در یک انتخابات یکروزه رأی میدھند. در 
این کشور کھ ھر کسی بطور نسبی بیشتر رأی بیاورد، نماینده را تعیین میکند. یعنی یکنفر ۳۰٪ ، یکی ۲۰٪ ، یکی ٤۰٪ 
آراء را بیاورند، آن ٤۰٪ از ٤۰٪ تعیین میکند کھ وکیل آن شھر کی ھست. ٤۰٪ در انتخابات شرکت میکنند، ٤۰٪ آنھا 

بھ New Labour رأی میدھند، ایشان با ۲٤٪ آراء آن شھر تنھا نماینده اش میتواند باشد.

این سیستمی است کھ اآلن ھست. سیستم شورایی متکی بھ این است کھ شما ھر روز در شورای منطقھ و محلتان عضو 
ھستید، خودتان را برای ھر پستی کاندید میکنید، احتماًال تعداد انتخاباتھایی کھ یک فرد باید در چھار سال بکند، پنجاه 
برابر بیشتر از انتخاباتھایی است کھ یک فرد در نظام پارلمانی باید در آن شرکت بکند. بعالوه اینکھ از ھمان اول خودش 
در ساختار سیاسی دخیل است. آن شورا ھم مقننھ است و ھم مجریھ. در نتیجھ بحث دیکتاتوری پرولتاریا بحث حق رأی 
یا حقوق مدنی نیست، بحث اینکھ افق و برنامھ اجتماعی کدام طبقھ مبنا است، و تصمیمات بر مبنای کدام برنامھ اجتماعی 

دارد صورت میگیرد.

بنابراین ما پای این شعار ھستیم. منتھا دقیقاً بخاطر اینکھ تبیین مردم از دیکتاتوری بھ نسبت صد و پنجاه سال پیش فرق 
کرده و وقتی بمردم میگویی دیکتاتوری، یاد پینوشھ یا شاه یا مارکوس یا حکومت ایران میافتند، ما اینطوری در برنامھ 
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ما گفتیم کھ؛ «حکومت کارگری کھ در ادبیات کمونیستی بھ آن دیکتاتوری پرولتاریا اطالق شده این است.... و ما ھمچنان 
از آن دفاع میکنیم.”

میخواھم بگویم تعصب روی فرمول نیست، تعصب روی محتوای بحثی است کھ آنجا ھست. این کھ ھر حکومتی طبقاتی 
است، ھر حکومتی یک نوع دیکتاتوری است، و نبود دیکتاتوری بھ معنی زوال دولت است نھ بمعنی دولت پارلمانی. 
بخصوص این کشور کھ خیلی دیکتاتوری است. در این کشور انگلستان دیکتاتوری دارد بیداد میکند. اگر شما با رئیس یک 
حزبی مخالف باشید چھ بسا نتوانید خودتان را کاندید وکالت مجلس بکنید. و اگر پول سپرده معیّنی را نداشتھ باشید نمیتوانید 
بروید خودتان را کاندید وکالت مجلس بکنید. و نماینده «شین ِفین» اگر در وفاداری بھ ملکھ قسم نخورد در پارلمان ھم 

راھش نمیدھند، تازه در خود پارلمان چقدر تصمیم گرفتھ میشود بجای خودش محفوظ.

  Roverبعد از یک سال مذاکره قاچاقی با یک شرکت دیگری کھ میخواھد شرکت BMW و ھمین دیروز در این کشور
را بگیرد و ماشین آالت آن را اوراق کند و بفروشد، ناگھان بھ کارگرھا و بھ خود دولت ھم اعالم میکند کھ این کارخانھ 
فردا بستھ میشود. دیکتاتوری کی است؟ خود دولت منتخب ظاھراً مردم انگلستان کوچکترین خبری از مجلس آن کھ سھل 
است، دولتش کھ باید قاعدتاً خبر داشتھ باشد، خبر نداشت کھ BMW دارد Rover را میفروشد و ٥۰ ھزار نفر قرار است 
بیکار شوند. این برای ھمھ مردم در این کشور معنی عملی دارد. ٥۰ ھزار نفر کارگر در یک منطقھ بیکار شوند یعنی 

آن منطقھ میخوابد. از طب آن تا تخفیف جرم و جنایت، تا بحث مسکن، تا ھمھ چیز آنجا نابود میشود.

روی یک چنین تصمیمی راجع بھ سرنوشت یک منطقھ وسیع کشور حتی پارلمان دخالت نداشتھ. چرا؟ چون بحث اقتصاد 
است، چھارچوب آن اقتصاد مالکیت است، مالکیت آن سرمایھ مال BMW است، اگر بخواھد میفروشد و اگر نخواھد ھم 
نمیفروشد. خوب این اگر دیکتاتوری نیست چیست؟. من و شما و ٥۰ ھزار کارگر Rover کوچکترین نقشی در تصمیم 
راجع بھ این نیروھای مولده در منطقھ نداریم. بستھ میشود و میرود پی کارش. بھ ھر حال جایگاه دیکتاتوری پرولتاریا 

برای ما این است.

آیا معنی دیکتاتوری پرولتاریا این است کھ فقط کارگرھا حکومت میکنند؟ بنظرم ابداً اینطور نیست. ھمانطور کھ گفتم چرا 
پرولتاریا دیکتاتوری بخرج میدھد؟ برای اینکھ طبقھ اى کھ با این پدیده ھا مخالف است کوبیده باشد. آن طبقھ را با آن افق 
را کوبیده باشد. ھمان طورى کھ محرومیت طبقھ کارگر از دخالت سیاسی، بھ معنی محرومیت کارگرھا از در رأی دادن 
نیست، در آن جامعھ ھم ھر کسی میرود رأی خودش را میدھد و در شورا شرکت میکند. مسألھ چیزی است کھ دیکتاتوری 
علیھ آن صورت میگیرد، مقاومتی است کھ ممکن است مدافعان مالکیت خصوصی بکنند و نقش آن دولت این است کھ 

یک طبقھ ای را در انقیاد نگھدارد، اگر با بورژوازی طرف است، بورژوازی ھم پدیده ای است جھانی.

»شوراھا»، عمل مستقیم مردم اساس ھوّیت کمونیسم کارگری

بھ ھر حال حکومت کارگری حکومت فقط کارگرھا نیست کھ دست پینھ بستھ نشان بدھید و رأی داشتھ باشید، نشان ندھید 
رأی نداشتھ باشید. بر عکس حکومت ھمھ مردم است و ھمھ مردم در پروسھ سیاسی شرکت میکنند و حقوق مساوی دارند. 
الاقل دیدگاه ما این است. حزب ما ھمینطور یک حزب متکی بھ جنبش شورایی و مدافع جنبش شورایی است کھ این را 
در ادبیات ما بروشنی گفتھ ایم و اینجا نیازی بھ توضیح نیست. یکی از اساس ھویت کمونیسم کارگری بحث شورا و عمل 
مستقیم عده زیاد مردم است. خود مردم باید در صحنھ دخالت در تعیین سرنوشت خودشان باشند. و این بھ معنی نماینده 
انتخاب کردن و سیاست را بھ نمایندگان خود سپردن در سیستم فکری ما جایی ندارد، ھر کسی باید ھر روز در زندگی 

سیاسی خودش دخیل باشد.

مقوالت دیگر در رابطھ با دولت کھ در بحث دولت در دوره ھای انقالبی در نشریھ بسوی سوسیالیسم (فکر کنم ۲ دوره 
جدید) ھست، تبیینی دارد کھ آن ھم در ذھن ما دخیل است. و در دیدگاه ما، بخصوص با توجھ بھ اوضاع ایران، شاید 
مرورش جالب باشد. بحث این است کھ گویا مارکسیستھا گفتھ اند دولت دولت طبقات است و ھر دولتی دولت یک طبقھ 

است و متناسب با یک اقتصادی است. در نتیجھ دیکتاتوری پرولتاریا متناسب با لغو مالکیت خصوصی و غیره است.

چیزی کھ ما در دولت در دوره ھای انقالبی بحث کردیم این است کھ دولت ھم یک ابزار مبارزه طبقاتی است مثل بقیھ 
ابزارھا. بخصوص در دوره ھای انقالبی. دولت قبل از این کھ نشان دھنده این باشد کھ چھ طبقھ ای حاکم است، ممکن است 
نشان دھنده این باشد کھ چھ طبقھ ای تازه میخواھد حاکم بشود. در نتیجھ دولت میتواند ابزاری باشد کھ شما از طریق آن 

تازه قدرت را بدست میآورید و نھ برعکس. چون قدرت را بدست میآورید میروید در دولت.
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در نتیجھ بحث تصرف قدرت سیاسی و گرفتن ماشین دولتی یا بازسازی ماشین دولتی یا قرار گرفتن در موضع دولت 
خودش یک moment و لحظھ ای است در مبارزه طبقاتی. لزوماً بھ این معنی نیست کھ شما پیروز شده اید. دولت بلشویکی 
از سال ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۲۰ تقریباً معلوم نیست چی ھست. دولت بلشویکی است؟ دیکتاتوری پرولتاریای روسی ممکن 
است نباشد، یا الاقل بھ یک معنی ویژه کلمھ، دیکتاتوری پرولتاریا است. برای اینکھ بھ نیازھای آن دوره طبقھ کارگر و 
مبارزه طبقاتیش جواب میدھد. ولی سازمان شورایی جامعھ نیست. سازمان شورایی حاکمیت نیست، ابزاری است برای 
جنگیدن. ھمانطور کھ ارتش سرخ ابزاری است برای جنگیدن، دولت کارگری در دوره انقالبی میتواند این نقش را داشتھ 

باشد کھ طرف را از میدان بھ در کند، مخالفھای انقالب را از میدان بھ در کند.

بھ این معنی کسانى کھ «بخصوص بعضیھا بر سر بحث قدرت سیاسی (کھ من حاال بھ آن میرسم) از توجھ ما بھ قدرت 
سیاسی خرده میگیرند و غیر مارکسیستی میدانند، این را در نظر نمیگیرند کھ مبارزه طبقاتی را باألخره باید تا تھ برد. 
وسطش بھ کسی نمره نمیدھند و بعد بگویند ایشان در مبارزه طبقاتی دوم شدند. مبارزه طبقاتی باألخره بقول مارکس و لنین 
باید بھ انتھای منطقی خودش برسد و آن مسألھ کسب قدرت سیاسی توسط طبقھ ای است کھ دارد این مبارزه را میکند. و اینجا 

مقولھ دولت مطرح است.

کمونیسمی کھ سراغ دولت نمیرود و نمیخواھد دولت را بدست بگیرد، یا تصور کتابی از بحث دولت و قدرت سیاسی دارد، 
بنظر من با سنت ما خوانایی ندارد. یک جایی تمام این زرق و برق از دولت تکیده میشود و تبدیل میشود بھ ماشین دیگری 
برای جنگ کردن. داشتن دولت در جنگ داخلی نقشش این است کھ بتوانید بودجھ اختصاص بدھید و جنگ خودتان را علیھ 
نیروھای مسلح طرف مقابل سازمان بدھید و ھمینطور در سازماندھی تولید و مھمتر از ھمھ چیز در اعالم قوانین کشور. اگر 
شما دولت را نگیرید، خواستھ ای کھ دارید مطالبھ شما است. اگر دولتی را بگیرید خواستھ ای کھ دارید قانون است . و فرق 

یک مطالبھ با قانون، یکی از ھمان مطالبھ اى کھ بصورت قانون در آمده باشد، خیلی زیاد است از نظر رابطھ اش با مردم.

در نتیجھ جایگاه دولت بعنوان ابزاری کھ با آن در مبارزه طبقاتی جلو میروید، در حالى کھ ھنوز تکلیف حاکمیت دراز مدت 
معلوم نیست برای ما مطرح است، دست انداختن بھ دولت برای اینکھ قوانین خودمان را تبدیل کنیم بھ نُرم جامعھ کھ آنوقت 
طبقھ مقابل مجبور باشد با قانون دربیفتد. بحث بر سر قانونیت کمونیسم است، بحث سر این است کھ کمونیسم و مطالباتش بھ 
قانون مملکت تبدیل شود. یک مثال بزنم؛ بحث حجاب. بحث ممنوعیت حجاب (حاال کودکان بھ کنار) کھ رضا شاه مطرح 

کرده، کھ خیلیھا علیھ آن ابراز نارضایتی میکنند کھ چرا بزور- بزور حجاب را از سر مردم برداشت؟

فرق کسى کھ میگوید آدمھا نباید حجاب سرشان بکنند و کسى کھ میگوید حجاب قانونی نیست، این است کھ اگر کسی مقاومت 
نکند آن نُرم مملکت است. در نتیجھ من کھ در خانھ نشستھ ام یا آن زنی کھ در خانھ نشستھ و جرأت ندارد از ترس خانواده و 
آخوند محل حجابش را بردارد، با استناد بھ اینکھ آقا جان! دولت گفتھ اگر حجاب بگذارم سرم نمیتوانم بروم بیرون. این نُرم 
کمک میکند کھ نیروی پاسیو جامعھ، نیرویی کھ آن تمایل را دارد ولی توانایی جنگیدن برای آن را ندارد، بشود نیروی آن 
قانون و آن مطالبھ. و کسى کھ میخواھد عوضش کند مجبور بشود یک موضع خیلی اکتیو بگیرد برای اینکھ این را برعکسش 
کند. اآلن اینطوری است کھ حجاب اجباری است و من و شما کھ میخواھیم اجازه بی حجابی را بگیریم باید با دولت و دادگاه 
و زندان و قشونش دربیفتیم. در شرایط عکسش او باید با دولت و دادگاه و قانون دربیفتد. برای اینکھ یک تغییر تناسب قوای 

جدی است.

در نتیجھ تبدیل کردن مطالبھ بھ قانون از موضع قدرت دولتی یک جایگاه اساسی در جنبش سیاسی دارد و ھمھ ھم ھمین 
کار را میخواھند بکنند. ھیچ کسی، از ناسیونالیستھا و لیبرالھا و حقوق بشریھا و سبزھا (حزب محیط زیست) و اینھا تعحب 
نمیکند کھ بخواھند قوانین را بھ نفع خودشان تغییر بدھند، و بخواھند بروند در کابینھ ای یا در دولتی قانون را عوض کنند، 
قبل از اینکھ از کسی راجع بھ آن رأی گرفتھ باشند. بروم بگویم قانون این است، حاال شما از جلوى من کنار بروید، قانون 

مال من است. حاال شما بروید اعتراض کنید.

شورایی  سازمان  و  جامعھ  شورایی  سازمان  لزوماً  بعنوان  نھ  را  دولت  ما  و  است.  کننده  تعیین  ما  برای  ھم  پروسھ  این 
تصمیمگیری، یک جاھایی بعنوان ابزار تغییر تناسب قوا بھ آن نگاه میکنیم. بخصوص در دوره ھای انقالب کھ قدرت سیاسی 
تعیین تکلیف نشده، قدرت در خیابانھا ول است. و ھر کسی بھ دولت چنگ بیندازد، ھر کسی بعنوان دولت بتواند حرف بزند 
حتی اگر پنج روز حرف بزند، بھ مقدار زیادی تناسب قوا را بنفع خودش عوض کرده است. بھ ھر حال دعوتتان میکنم آن 
مقالھ «دولت در دوره انقالبی» را بخوانید، یک بخشی از نگرش ما بحث قدرت سیاسی است. خود تبیین ما از مسألھ شوروی 

ھم این بحثھا مطرح است. من بعداً بھ بحث شوروی برمیگردم. آنجا ھم بھ بحث دولت بخصوص خیلی مربوط میشود.
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زوال دولت تحت حاکمیت سیاسی کمونیسم کارگری

چیزی کھ اینجا میخواستم بھ آن اشاره کنم این است کھ در تبیین ما بھ ھر حال دولت باید زوال پیدا بکند. ما واقعاً معتقدیم کھ 
دولت بعنوان یک نھاد سیاسی میتواند زوال پیدا کند. بھ این حالت نباشد کھ دولت یواش یواش بھ «پاسدار زورکی قوانینی» 
تبدیل شود! آن جنبھ دولت (نھاد سیاسی) میتواند زوال پیدا بکند، و آن جنبھ اى کھ یک نھاد مرکزی، کھ متشکل از نوعی 
آرایش خود شھروندان جامعھ است برای تصمیمگیری راجع بھ اقتصاد و تولید و جنبھ ھای اجتماعی میتواند خیلی مواقع 
بھ جای خودش بماند. چون باألخره مردم بھ یک سازمانی برای تصمیمگیری جمعی احتیاج دارند. ولی دولت بمثابھ یک 
نھاد سیاسی کھ دارد بھ یک عده ای زور میگوید، باألخره ھر دولتی دارد یک چیزی را بھ یک کسی تحمیل میکند، میتواند 

زوال پیدا کند و در تئوری مارکسیسم باید زوال پیدا بکند. سؤال این است کھ میشود این کار را کرد یا نھ؟

بحث در چھارچوب آبستره، در یک کشور عملی است ولی دنیای امروز، اینکھ دولتھای متعدد وجود دارند و بورژوازی 
۹۹٪ این دولتھا را بھ ھر حال در ھر مقطعی در دست خواھد داشت و قدرت سیاسی یک امر تک کشوری نیست، این 
مسألھ را میبرد در پرده ابھام کھ «چقدر طول میکشد یک دولت پرولتری بھ َسمت زوال برود وقتى کھ جھان پر از 

قدرتھای بورژوایی است کھ حتی سالحھای اتمی دارند»؟

بھ نظر من این مسألھ معتبری است. در سنت ما ھم ھنوز تعیین تکلیف نشده، باید راجع بھ آن بحث کرد، باید راھش را 
پیدا کرد. ولی این تنھا دلیلی است کھ میتوانیم تصور کنیم، در چھارچوب فکری کمونیسم کارگری، دولت بھ بقاء خودش 
در یک چھارچوبی ادامھ بدھد. ولی شاخص ما این است و این را از ۲۰- ۳۰ سال پیش ھم ھمینطور گفتھ ایم کھ دولت 
پرولتری و دولتی کھ پرولتاریا مبنای آن است باید آزادترین دولت دنیا باشد. بنظر ما توجیھ استبداد و بگیر و ببند بھ 
دالیل بین المللی قبول نیست. بھترین راه مقاومت در مقابل حمالت بورژوازی بین المللی وجود کشوری است کھ آنقدر 

آزادیخواھی و آزادی در آن عیان است کھ جھان از حملھ بھ آن مشمئز بشود.

یعنی راه مقاومت در مقابل یک تعرض بین المللی بھ یک کمونیسم کارگری در ایران این است کھ آنقدر این جامعھ باز، 
آزاد و برابر باشد کھ مردم جھان بعینھ ببینند کھ تبلیغات بورژوایی علیھ آن دروغ است، بروشنی ببینند کھ این جای حملھ 
ندارد. من حتی مثال کوبا را میزنم، بنظر من کوبا بھ درجھ اى کھ بیخ گوش آمریکا است و اآلن ھم خیلی وقت است کھ 
شوروی کمکش نمیکند، شوروی در کار نیست، ولی بھ درجھ اى کھ نشان داد مردم در این پدیده دخیل ھستند، رفاه مردم 
یک مبنای اساسی این حکومت است، مسکن دارد ساختھ میشود، بیسوادی دارد ریشھ کن میشود، کشور متمدنی است، 
میخواھید بروید ببینید. و ھر کسی از اروپا میتواند سوار ھواپیما شود و برود کوبا را ببیند، بھ ھمین درجھ توانستھ جلوی 
آمریکا مقاومت کند. اگر یک جامعھ بستھ ای بود مثل بلغارستان اآلن خیلی وقت بود کھ دست کنتراھای خودش افتاده بود. 
در نتیجھ باز بودن، جلو بودن، این عیان بودن پیشرو بودن خصلت جامعھ، کھ ھر کسی در پایتختھای اروپا بداند بھ ایران 
حزب کمونیست کارگری نمیشود حملھ کرد، چون یک جامعھ باز و آزاد است کھ در یک ارتباط فرھنگی با بقیھ جھان 

است و ھمھ دارند میبینند حقوق مردم آنجا چیست.

و فکر کنم اگر شما پرچم «یک دنیای بھتر» را در نظر بگیرید و اعالم این کھ از فردایی کھ این طبقھ کارگر آمد سر کار، 
این قوانینش است، برای مثال خود لغو مجازات اعدام بنظرم شش ماه حملھ نظامی آمریکا را بھ ایران سوسیالیستی عقب 
میاندازد. میگویند اینھا تازه دیروز مجازات اعدام را لغو کردند، برابری زن و مرد را اعالم کردند، طب را مجانی کردند، 
آموزش و پرورش را مجانی کردند، مذھب را از دولت جدا کردند، شما میخواھید بروید و بھ اینجا حملھ کنید؟! برو حملھ 
کن بھ عربستان. بنظرم این کیس اینطوری میتواند بماند. یعنی در سنت سیاسی ما قدرت از اختناق در نمیآید، اتفاقاً قدرت 
از دخالت ھر چھ بیشتر مردم در سرنوشتشان و باز بودن جامعھ در میآید. دیکتاتوری پرولتاریا در چھارچوبی کھ ما آن را 

تبیین میکنیم یک جامعھ فوق العاده باز و مدرن است و این ھیچ منافاتی با دیکتاتوری بودنش و پرولتری بودنش ندارد.

با پرچم  از رژیم سیاسی تحت حاکمیت یک طبقھ ای کھ  از اوضاع سیاسی،  بھ ھر حال میخواھم بگویم تصویری کھ 
کمونیست کارگری بھ میدان آمده است یک جامعھ فوق العاده بازی است کھ بنظر من انتلکتوئلھای فرانسھ و سوئد و آمریکا 
مینشینند و راجع بھ آن از موضع تمجید حرف میزنند. ھمان طورى کھ شاید بخش زیادی از روشنفکرھای اروپای غربی 
از موضع تمجید انقالب کوبا حرف زدند. در مورد انقالب ایران ھم در آن چھارچوب میتوانند اینطوری حرف بزنند و 
باز است. جلوی چشم مردم است و جنبھ بگیر و ببندی ندارد. جامعھ کارگری اگر بخواھد بستھ باشد بنظرم حکم مرگ 
خودش را اعالم کرده. نھ بھ اھداف خود میرسد و نھ میتواند از خودش دفاع کند. قدرت یک چنین جامعھ ای در دخالت 

مردم و در باز بودنش است.
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تبیین کمونیسم کارگری از رابطھ اصالحات و انقالب

رابطھ اصالحات و انقالب یک رکن اصلی ھویت ما

یک نکتھ دیگر کھ باز وجھ مشخصھ جدی تفکر ما است. رابطھ ای است کھ بین انقالب و اصالحات برقرار میکنیم. 
باز شاید شما یادتان نباشد یا عادت کرده باشید بھ ادبیات کمونیسم کارگری و یادتان نباشد کمونیسم رادیکال قبل از ما، 
با مقولھ اصالحات دارد. مقدار زیادی برای  یا کمونیسم رادیکالی کھ اآلن جاھای دیگر جھان است، چھ مشکل جدی 
رادیکالیسمش احتیاج دارد ثابت کند کھ اصالحات خیلی جاھا غیر ممکن است، یا فریب است، یا توخالی است، یا توده ھا 
را منحرف میکند یا فاسد میکند. خیلی از شماھا شاھد گرایشات چپی بوده اید کھ مسائل را اینطور تعبیر میکنند. فکر میکنم 
ما تنھا جریانی ھستیم کھ نھ فقط منکر مطلوبیت اصالحات نشدیم، رابطھ جدی بین اصالحات و انقالب برقرار کردیم و 

جزء نیروھای فعال مدافع اصالحات در جوامع ھستیم. یعنی بنظر ما باال رفتن دستمزد و تصحیح قوانین مفید است.

میخواھم بگویم شاید بنظر شما خیلی بدیھی بیاید کھ یکی بیاید و بخواھد ثابت کند کھ بلھ آقا! بھبود وضع مردم خوب چیزی 
است! ولی باید در نظر بگیرید کھ چپ و چپ رادیکال مدتھا از این پدیده فاصلھ گرفتھ بوده و عالقھ ای بھ آن نشان نداده 
و بطور مشخص در آن دخیل نیست. یعنی جنبش برای بھبود اوضاع مردم از تقسیم اراضی تا تصحیح برنامھ درسی، تا 
طب مجانی، تا دفاع از حقوق زن عمدتاً دست مصلحین اجتماعی طبقات باال بوده، و جنبشھای کمونیستی بھ معنی اخص 
کلمھ، حاال باز کمونیستھای طرفدار روس آن بھ کنار، جنبشھای کمونیستی رادیکال بھ این مسائل عالقھ ای نشان نمیدادند. 
بخصوص مکتبی ھایش. انقالب قرار بود بیاید و نشان دھنده بیفایدگی و انحرافی بودن مقولھ اصالحات شود. حزب ما 
اینطور فکر نمیکند. تفکر کمونیست کارگری اینطور نیست. کمونیسم کارگری نھ از مکتب، بلکھ از واقعیات اجتماعی 
طبقاتی شروع میکند. دقیقاً از آن جایی کھ انسانیت را در موقعیت اجتماعیش نقطھ عزیمتش قرار میدھد، اصالحات جای 

الیتجزایی دارد در سیاست و در درکش.

وضع مردم باید بھتر شود

انقالب نزدیکتر میکند رفاھش است و نھ مشقاتش.  بھ  این است کھ آن چیزی کھ کارگر را  و دقیقاً یک تز اساسی ما 
خیلیھا فکر میکنند ھر چھ کارگرھا محرومتر باشند بیشتر بھ انقالب سوق داده میشوند، در تفکر ما برعکس است. ھر 
چھ کارگرھا مرفھ تر و از نظر اقتصادی و اجتماعی معتبرتر و محترم تر باشند انقالب سوسیالیستی نزدیکتر شده. ما یک 
رابطھ جدی بین اصالحات و انقالب برقرار میکنیم، و ھر چھ حرکت تو انقالبی تر باشد مبارزه برای اصالحات بیشتر 
بجلو سوق داده شده. برای اینکھ شما اصالحات را دنبال کنید الزم نیست افق اجتماعی شما اصالح طلبی باشد. نیروی 
انقالبی میتواند نیروی قائم بھ ذات مبارزه برای اصالحات باشد، از اصالحات دفاع کند، افق خودش را ھم بگوید، حرف 
آلترناتیو خودش را ھم بگوید. و این چیزی است کھ من فکر میکنم یک وجھ مشخصھ اصلی خط مشی ما، جنبش ما و 

تفکر ما در این بیست سالھ بوده است.

باید برود یک  بیاورد یعنی  از جملھ اصالحات سیاسی است و اوضاع اجتماعی. برای مجاھد اگر خاتمی بیشتر رأی 
بمب دیگر بگذارد کھ این پروسھ را از روی ریل خارج کند - بنظر خودش! یک موقعی بود کھ چریکھا میگفتند فالن 
جا کارگرھایش فاسد شده اند، تلویزیون دارند! اینھا با کمونیسم و مارکسیسم بیگانھ است. نھ با کمونیسم و مارکسیسم ما، 
با کمونیسم و مارکسیسم. چون ما مطمئنیم این مارکسیسم نیست. مارکسیسم آن حرفی است کھ ما میزنیم و خود مطالبات 
آخر مانیفست کمونیست ھم گواھش است. بروید بخوانید مارکس از ھشت ساعت کار برای چھ دفاع میکند. تھ مانیفست 

کمونیست ھشت- ده تا مطالبھ اصالح طلبانھ ھست.

در نتیجھ رابطھ اصالحات و انقالب برای ما یک رکن اصلی ھویّت ما است. و یک فعال جنبش کمونیست کارگری 
نمیتواند یک اکتیویست جنبشی برای بھبود اوضاع مردم نباشد. چھ بھبود اوضاع طبقھ کارگر در سطح اقتصادی و مبارزه 
بر سر رفاه مردم، چھ در سطح سیاسی. معلوم است کھ ما دوست نداریم یک ژنرال یک جایی بیاید علیھ یک نظام پارلمانی 
کودتا بکند. آیا اگر ما جلوی این حرکت بایستیم یا این حرکت را محکوم کنیم، بھ معنی دفاع ما از سیستم پارلمانی است؟ 
نھ! برای آن مکاتب ھست، کھ بین اینھا یک تناقض میبینند. در سیستم ما میگوییم بطریق اولی حزبی کھ برای رھایی 
کامل بشر کار میکند بھ ھیچ محدود شدن جزئی از آزادیھایش ھم رضایت نمیدھد و نیروی جدی مبارزه برای اصالحات 

است.
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جنبشھای رفع تبعیض، امر قائم بھ ذات جنبش کمونیسم کارگری

ھمینطور ما در جنبشھای برای رفع تبعیض ذینفعیم. نھ فقط ذینفعیم، خودمان را مھره اصلی آن میدانیم. یک چیز متمایز 
کننده ما در این قضیھ این است کھ ما برای اصالحات احتیاجی بھ تبدیل شدن بھ شاگرد شوفر طبقات دیگر در آن جنبش 
نداریم. خود جنبش کمونیسم کارگری میتواند مستقًال پرچم تحوالت اصالح گرانھ ای را در جامعھ بلند کند. الزم نیست وقتی 
شما میخواھید زنان آزاد شوند بشوید مؤتلف جنبش فمینیستی، وقتی میخواھید مسألھ ملی حل شود بشوید مؤتلف جنبش 
ملی، وقتی مسألھ حقوق مدنی ھست بروید پشت پرچم دمکراسی لیبرالی و فقط نیروی خودت را قرض بدھى. خود مبارزه 
برای آزادی مدنی، برای آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی مذھب، آزادی پوشش، ھر چیزی امر قائم بھ ذات این جنبش 

است. چون ما ھیچوقت این دو تا را از ھم تفکیک نکرده ایم، چون در سطح اجتماعی قابل تفکیک نیست.

اینطور نیست کھ یک طبقھ ای ھست کھ انقالب میخواھد، یک طبقھ دیگر ھست کھ اصالحات میخواھد. ھمان طبقھ ای کھ 
انقالب میخواھد ھمان طبقھ ای است کھ اصالحات میخواھد. چون دارد زندگی میکند. و شما بخاطر امر روزمره و بھبود 
روزمره زندگی مردم امر انقالبیتان را زیر پا نمیگذارید و بخاطر امر انقالبیت ھم یادت نمیرود کھ سھ تومن از دو تومن 

بیشتر است. قدرت خرید بیشتر بھتر از قدرت خرید کمتر است، و آزادی بیان، بھتر از نبود آزادی بیان است.

این مشکلی است کھ این چپھای مکتبی (مکتبی در مورد اینھا لغت خوبی نیست چون حتی بھ اندازه ما ھم مکتبی نیستند)، 
چپھای رادیکال ِسکت، بھ ما میگویند سوسیال دمکرات. برنامھ ما معلوم است چھ گفتھ، میخواھد کار مزدی را لغو بکند و 
میخواھد جمھوری اسالمی را سرنگون بکند و ھمان روزی ھم کھ میآید سر کار این را بعنوان قوانین کشور اعالم بکند. 
منتھا چون از کاھش روز کار و بیمھ بیکاری و حقوق کودک دفاع میکنیم طرف فکر میکند کھ از سنت کمونیستی بیرون 
رفتھ ایم. دقیقاً اینطوری فکر میکنند، خیلیھا اینطوری تبیین میکنند، چرا؟! چون از حقوق مدنی مردم دفاع میکنند! این 
بنظر من یک نکتھ ای است کھ باید توجھ داشت. این میتواند یک تیتر مستقلی باشد، میتواند موضوع کتاب باشد، میتواند 
بحث سمینارھای مستقلی باشد کھ جوانب مختلف اینکھ چطوری کمونیستھا از مبارزه برای اصالحات بیرون افتادند، 
با  چطوری پرچم اصالحات در دست طبقات و اقشار دیگر قرار گرفت، فرق اصالح طلبی پرولتری و سوسیالیستی 

اصالح طلبی بورژوایی چھ است، و...

ما ھمانقدر کھ جنبشی ھستیم برای انقالب اجتماعی، جنبشی ھم ھستیم برای اصالح وضع موجود بھ نفع مردم و بھ نفع 
بخشھای محرومتر. برای اینکھ این دو تا را بھ ھم متکی میدانیم. فکر میکنیم ھر چھ وضع کارگرھا و مردم محروم بھتر 
شود آمادگی آنھا ھم برای دست بردن بھ ریشھ ھای این جامعھ بیشتر میشود، و ھر چھ حرکت انقالبی در جامعھ قویتر باشد 

بورژوازی زودتر عقب مینشیند و اصالحاتی کھ مردم میخواھند بھ آنھا میدھد.

«انسان»، مرکز ثقل کمونیسم کارگری

یک نکتھ دیگر باز مشخصھ کمونیسم ما، کھ آنجا در تیتر اولی اسم بردم، اومانیسم و انسانگرایی ما است. گفتم انسان 
مرکز ثقل توجھ ما است و نھ تاریخ، نھ یک پدیده ابژکتیو غیر انسانی وغیر زنده ای کھ قرار است مسیرش را طی کند. 
کمونیستھا زیادی در تاریخ خودشان را مھره ھای پیش راندن تاریخ دیدند. گویا قرار است بھ دنیا بیآیید کھ فعالیت کنید، 
زندگی کنید کھ تاریخ از مرحلھ A برود بھ مرحلھ .B برای ما این تاریخ تاریخ زندگی آدمھا است و در نتیجھ ھدف 
کمونیسم ما بھبود وضع زندگی آدمھا است. اگر کمونیسمی نمیتواند این کار را بکند، از راه خودش منحرف شده. در نتیجھ 
انسانگرایی ما فوریت دارد. و راجع بھ میلیاردھا انسان زمان ما، زمان معاصر خودمان است. کمونیسم بھ این معنی در 

موفق شدن عجلھ دارد. نھ اینکھ بخواھد نقش و رسالت تاریخی خودش را بازی کند.

این کھ شیخی پای شمعی کتاب کاپیتال را زنده نگھدارد البتھ کار خوبی است. ولی جنبش کمونیستی موظف است در وضع 
زندگی مردم باعث ایجاد تحول شود. و ھمینطور موظف است جنبش سوسیالیستی طبقھ کارگر را در یک موقعیت بھتری 
برای مبارزه قرار بدھد، حتی اگر نمیتواند پیروزی قطعی بدست بیاورد. باید بطور مادی بگوییم بخاطر وجود این یا آن 

حزب سیاسی یا این جنبش کمونیستی کارگری، کارگرھای این کشور در صحنھ جدل اجتماعی با بوژوازی قویترند.

انساندوستی و حقوق فردی

در رابطھ با ھمان انسانیت، بھ نظر ما فرد مھم است و حق فردی فوق العاده مھم است. منتھا آن چیزی کھ مقولھ حق را 
نزد ما تعریف میکند آنقدر حقوقی نیست. در جامعھ بورژوایی حق یک مقولھ حقوقی است. بھ این معنی کھ شما چکاری 
اجازه دارید بکنید، این را میگویند حق شما. مثال من و شما اجازه داریم ۲٥ متر بپریم ولی اگر نمیتوانیم بپریم بھ ھر حال 
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حق آن را داریم! و کسی جلوی ما را نگرفتھ برای اینکھ ۲٥ متر بپریم!

مقولھ حق برای ما فقط رنگ حقوقی و سلبی ندارد، کھ کسی جلوی ما را نگرفتھ باشد. اجازه ھایی کھ داریم نیست، بلکھ 
توانایی ھایی است کھ برای تحقق آن داریم. اگر شما حق دارید در این جامعھ نقل مکان کنید در این شکی نیست، ولی اگر 
ھر بلیط قطار بھ اندازه یک ماه دستمزد شما خرجش باشد خوب در این جامعھ حرکت نمیکنید، کھ بروید این طرف و آن 
طرف. شما حق دارید در کره ارض سفر کنید، درست است. ولی اگر بودجھ اش را ندارید، وقتش را ندارید، یا اگر کارتان 
را از دست میدھید، یا مرخصی ندارید، خب سفر نمیکنید. شما حق دارید در سیاست دخالت کنید، ولی اگر پول ندارید 

دخالت نمیکنید. چون میدیا ندارید خبرنگارھا ھم دور شما را نمیگیرند و غیره.

این کھ چقدر امکان تحقق آن  تنھایی موقعیت من و شما را در جامعھ توضیح نمیدھد. امکانات توضیح میدھد  حق بھ 
حقمان را داریم. در نتیجھ این جنبھ اثباتی و غیر سلبی حق، یعنی اینکھ در عین حال چقدر میتوانیم از این حقمان استفاده 
بکنیم، بخشی از درک ما است از حق بشر در جامعھ. اینجاست کھ وقتی ما میگوییم آزادی بیان فقط این را نمیگوییم کھ 
طرف آزاد است حرفش را بزند. سؤال بعدی این است کھ خوب حرفش را کجا بزند؟ شما «آزادش» کرده اید ولی ھیچ 
روزنامھ ای، ھیچ تلویزیونی، ھیچ مجمعی و ھیچ تجمعی نیست کھ ایشان بنا بھ تعریف بتواند برود در آن حرفش را بزند. 

یک چیزی مثل آزادی بیان برای ما فورا پای امکان ابراز وجود آدمھا را ھم بھ وسط میآورد.

بھ این معنی من فکر میکنم مقولھ حق و انساندوستی ما بھ مراتب عمیقتر است از لیبرالھا و دمکراسی غربی کھ دارد سعی 
میکند فرد و فردیت را بعنوان نقطھ قوت خودش و نقطھ ضعف کمونیسم مطرح کند. نھ فقط کمونیسم ما، بلکھ کمونیسم 

مارکس اینطور است کھ در آن آدم بھ مراتب آزادتر است. بخاطر اینکھ حتی امکان دارد کھ آن آزادی را متحقق کند.

باب شده است کھ کمونیستھا را بھ ندیدن فرد و بھ یکسان کردن آدم و بھ شبیھ کردن آدمھا متھم کنند. باز، در سنت ما 
اینطور نیست. در سنت ما بحث «یونیفورمیتی» و یکسان کردن و استاندارد کردن آدمھا نیست. ھمانطور کھ گفتم بحث 
این است کھ ھر کس اوال اجازه داشتھ باشد ھر کاری کھ میخواھد بکند، ثانیا بتواند آن کاری را کھ میخواھد انجام دھد. 

بعد اینکھ چھ شکلی میشود و چطور از آب در میآید دیگر کامال بھ انتخاب خود آن فرد است.

آن تصویر خاکستری از کمونیسم، کھ بخاطر سنتھای بورژوایی سوسیالیسم باب شده، شباھتی بھ ما ندارد. من فکر میکنم 
کسانی ھم کھ حزب کمونیست کارگری را از دور مشاھده میکنند یک درجھ این را میبینند کھ تنوع و باز بودن این جریان 
زیاد است. یک سازمان «پیشفنگ- پسفنگی» نیست کھ ھمھ موظفند یک کار خاصی را بکنند. ھر کس دارد ساز خودش 

را میزند و اگر با ھم ھماھنگ ھستند، شاید بخاطر ھمعقیدگی زیادشان با ھمدیگر است.

ولی بطور واقعی این استاندارد کردن جزو سیستم و مکتب ما نیست. بلکھ برعکس برای خالقیت آدمھا ارزش قائل ھستیم 
و میخواھیم بروز کند. ما از اینکھ آدمھا ادای ھمدیگر را در بیاورند و در یک استاندارد بھ ھم شبیھ بشوند لزوما لذت 

نمیبریم. مھم این است کھ ھمھ امکانات مشابھی داشتھ باشند.

یک نکتھ دیگر، باز من اینھا را تیتروار میگویم و بیشتر از این بحث سر تیترھایی را کھ گفتم باز نمیکنم چون وقت زیادی 
نداریم، میخواھم برسم بھ تھ این لیست «تفاوتھای ما». یک مبحث دیگر «رابطھ تاکتیک و استراتژی» است.

رابطھ تاکتیک و استراتژی

و یک  «پلیتیک»  تاکتیک یک  آنھا  در  کھ  گیومھ) «کمونیستھایی»  در  (کمونیستھای  دیده اید  را  زیادی  ”کمونیستھای» 
کلک تاریخی دوره ای است برای اینکھ برسند بھ یک استراتژی ورای آن تاکتیک، کھ ظاھرا آن تاکتیک با آن استراتژی 
زیاد خوانایی ندارد. اھداف نھایی آنھا شباھتی بھ عمل ھمان روزشان ندارد. مثال سازمانی کھ مدعی آزادی اندیشھ است 
میرود پشت یک حکومت مذھبی! میگوید برای مثال این حکومت باید موفق شود. کسی کھ مخالف یک نھادی است مردم 
را دعوت میکند کھ بروند در انتخاباتش شرکت کنند. در حالى کھ فرض کنید خود را طرفدار آزادی زن اعالم میکند، 
یک جایی پرچم علیھ حجاب را تندروی میداند! چطور میتواند تاکتیک یک نفر برای پیشرویش این باشد، ولی جنبش او 
اگر فرض کنیم بیاید سر کار، آن آزادیھایی را کھ اآلن از آن دفاع نمیکند متحقق کند؟! این تناقضی است کھ در آن گیر 

کرده اند.

راستش تناقض بین عمل آنھا و ایده آلھای ما است. طرف بخاطر نیازھای تاریخی مجبور شده ایده آلھای ما را در سیستم 
خودش جا بدھد، ولی عملش و فعالیت روزمره اش آن نیست. حزب توده میخواھد یک بلوک ضد آمریکایی درست کند. 
حاال حکومت آخوندھا این را تأمین کند، میکند؛ حکومت ژنرالھای چپ تأمین کند، میکند. ایشان میخواھد یک حکومتی 



132

را راه بیندازد کھ جلوی آمریکا بایستد و قد علم بکند. از حکومت خمینی بعنوان حکومت ضد آمریکایی در منطقھ دفاع 
میکند. کاری ندارد کھ این چھ بھ روز مردم میآورد، چھ بھ روز انسانیت میآورد و چھ فجایعی قرار است بشود. ھمین کھ 
این یک قطب ضد آمریکایی در جدال بین المللی است، از نظر این سنت برای مثال، کافی است. خب این تناقض دارد با 
آن چیزی کھ او الاقل روی کاغذ معتقد است کھ طرفدار آزادی مدنی یا برابری یا ھر چھ ھست. بعنوان یک سازمان شبھ 

سوسیالیست اینھا را گفتھ است.

در تفکر ما تاکتیک نمیتواند با اصول مغایر باشد. شما نمیتوانید مردم را بھ چیزی دعوت کنید کھ خودتان نھایتا با آن 
مخالف ھستید. شما نمیتوانید از مردم بخواھید کھ در یک چھارچوبی از اتفاقی دفاع بکنند کھ خودتان اگر سر کار بودید 
مانع آن میشدید. در سیستم ما این تناقض قبول نیست. ما کلک زدن بھ تاریخ نداریم! و در نتیجھ این بحث ما را میبرد سر 
ھمان بحث ماکزیمالیست بودن، کھ اینھا موظف میشوند ھمیشھ حرف آخرشان را بزنند. و ما این را نقطھ قدرت خودمان 
میدانیم. بخاطر آن نکاتی کھ قبال گفتم. برای اینکھ ما قصد جلب رأی محافل حاکمھ را ھیچ جا نداریم. ما میخواھیم تبدیل 
بشویم بھ یک آپشن و آلترناتیوی کھ وقتی طبقھ کارگر ھوس انقالب میکند ما باشیم. ما قصد نداریم وقتی طبقھ کارگر 
ھوس انقالب نمیکند فعال با طبقھ بورژوا کنار بیاییم تا وقتی کھ طبقھ کارگر ھوس انقالب بکند. ما داریم جنبشی میسازیم 
کھ اھداف شّفافی دارد و میخواھد قوی شود و ھر موقع و بھ ھمان اندازه کھ ژتونش در جامعھ اجازه میدھد، وقتی کھ 
نبردھای تاریخساز طبقاتی صورت میگیرد، ما با ھمان چھره مان آنجا باشیم تا مردم بتوانند ما را انتخاب کنند، تا طبقات 

کارگر و زحمتکش بتوانند بیایند حول این پرچم متشکل شوند.

در نتیجھ ما نمیتوانیم در ھیچ دوره ای از وجودمان، طرفدار جناحی از یک حکومت ارتجاعی باشیم یا مردم را بھ تقویت 
از یک جناح یک حکومت ارتجاعی دعوت کنیم. نمیتوانیم! نمیکنیم! میخواھم بگویم از حاال تا پنجاه سال دیگر، اگر سنت 
کمونیسم کارگری این باشد، کسی کھ در این سنت بار آمده باشد، مسئول ھر دفتر سیاسی اى باشد، ھیچوقت یک قطعنامھ ای 
نمیآورد کھ از «خط بنی صدر» در مقابل خط جمھوری اسالمی دفاع کند، از جناح خامنھ ای در مقابل جناح خاتمی دفاع 
کند، یا از «پرزیدنت رفنسجانی» دفاع کند، یا از «الھیات مترقی» جلوی دیکتاتوری ھای نظامی دفاع کند! از آن سنت 

این در نمیآید!

تمام  اینھایی کھ  ببینیم  دلم میخواھد  واقعا  نمیگیرید! ولی من  نیرو  دلیل ھم مثال شما  بھ ھمین  بگوید  ممکن است کسی 
عمرشان را بھ پلیتیک زدن بھ تاریخ مشغول شدند کجا را گرفتھ اند؟! این طیف پرو-سوویت قبلی کھ ھمیشھ مشغول این 
محاسبات و شامورتی بازی ھای سیاسی بوده واقعا کجا نفوذی بھم زده است؟ ھیچ جا! برای جنبش ما امری کھ از لحاظ 

استراتژیکی و پرنسیبی بطور کلی در دراز مدت مجاز نیست، در کوتاه مدت ھم مجاز نیست.

در نتیجھ شما نمیتوانید فعال طرفدار این باشید کھ حاال برای این کھ زنھا از این وضع مشقت بار در بیایند یک ذره طرفدار 
فائزه رفسنجانی بشوید یا فمینیسم اسالمی را تشویق کنید. اگر ما اسالمی نیستیم، فمینیسم اسالمی را ھم تشویق نمیکنیم! 
دیدگاه خودمان را تشویق میکنیم. بگذار فمینیست اسالمی با ما کنار بیاید. چرا من باید با او کنار بیایم؟! حاال بعد بھ مقولھ 
سازش میرسم. ولی باألخره بگذار نیروھا تعیین کنند کھ چھ کسی بھ چھ سمتی میرود. ما قرار نیست بلندگوی کس دیگری 

بشویم.

بھ ھر حال این عدم تناقض تاکتیک و استراتژی و خوانایی تاکتیک و استراتژی یک جنبھ ھویتی ما است.

سازش چھ؟

آیا ما سازش نمیکنیم؟ بھ نظر من در سنت ما و بخصوص برخورد لنین بھ «نپ» بنظر من خیلی گویاست. در سنت ما، 
ما سازش اجازه داریم. وقتی زورمان نمیرسد بھ مردم میگویم کھ زورمان نمیرسد، مجبوریم با این نیروی مقابلمان، کھ 
یک نیروی دست راستی ھست، در این نقطھ تعادل توافق کنیم کھ اینقدر تغییرات را میدھیم و ھر وقت ھم زورمان برسد 
باقی آن را انجام میدھیم. ولی آن را بعنوان سوسیالیسم قلمداد نمیکنیم، آن را وظیفھ تاریخی طبقھ کارگر قلمداد نمیکنیم. 
ما وظیفھ خودمان میدانیم اگر سازش میکنیم بگوییم این «سازش سیاسی» است. اھداف ما جز این است، برنامھ ما ھم جز 
این است، زورمان نمیرسد. درست ھمانطور کھ ممکن است شما در جنگ یک قراردادی را امضاء کنید و بگویید اینقدر 

خاک مملکت را بردار و برو، ما زورمان نرسید.

لنین رابطھ اش را با «نپ» دقیقا اینطوری توضیح میدھد. در صورتى کھ دیدیم بعدا چھ کسانی سعی کردند «نپ» را 
ایده آلیزه بکنند و تئوریزه بکنند بعنوان نوعی از «اقتصاد دوران گذار»! لنین خیلی روشن میگوید کھ «نپ»، آقا زورمان 
نمیرسد، چند سالی مجبوریم بازار را ول کنیم برای اینکھ اقتصاد مملکت بچرخد تا بعد سراغ برنامھ خودمان برویم. آقا 
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زورمان نمیرسد! این سیستم بورژوایی است، ما داریم بھ آن تمکین میکنیم. ما داریم بھ آن تسلیم میشویم. اآلن داریم جلوی 
آن کوتاه میآییم.

در نتیجھ سازش برای ما معنی دارد. ما یک جریان ُقّد و نفھم و لجباز با تاریخ نیستیم کھ بگوییم با اینکھ زورمان نمیرسد 
ما حرف خودمان را میزنیم و ھیچ کار دیگری را نمیپذیریم. نھ! ما ممکن است وارد صد جور سازش ھم بشویم. ولی اولین 
وظیفھ خودمان میدانیم کھ بگوییم این یک سازش است. ھمان قدر کھ سازش این طبقھ است با آن طبقھ بر سر این مسألھ. 
اگر اینھا دست بھ این کار نزنند ما ھم دست بھ آن کار نمیزنیم. شما ممکن است قول بدھید کھ دست بھ اسلحھ نمیبرید بھ 

شرط اینکھ او ھم دست بھ اسلحھ نبرد. شما ممکن است مجبور شوید این کار را بکنید.

بھ ھر حال میخواھم بگویم فرق سازش علنی جلوی چشم مردم با اعالم این کھ نیّت شما چیز دیگری است، با کسانى کھ 
«راه رشد غیر سرمایھ داری» و «سرمایھ داری مستقل» و از جنبشھای مختلف «نھضت مترقی» میتراشند و «الھیات 
رھایی بخش» کشف میکنند و غیره، فرق زیادی دارد. آن یک سازش است و شما اعالم میکنید کھ در سازش با طبقھ 
مقابل خودت بر سر چیزھایی بود کھ مجبور شده اید «جام زھر را سر بکشید»! ولی آن دیگر سازش نیست، تقدیس یک 

راه حل دیگر و توّھم پراکنی است.

تیترھای دیگری کھ من دارم را برایتان میگویم. یک تیتر دیگر بحث شوروی است کھ من اینجا دیگر وارد آن نمیشوم کھ 
تبیین ما از شوروی چیست. انعکاس ھمین بحث را میتوانید بروید در «بولتن شوروی» بخوانید.

مبانى کمونیسم کارگرى (سمینار سوم - بخش ۶) 

 سخنرانى در انجمن مارکس لندن

[چند جملھ گفتھ شده در حین تعویض نوار ضبط نشده است]

 ....انقالب جھانی بیرون نمیآید لزوماً.

انترناسیونالیسم خاصیت جنبش ما

ممکن است معتقد باشید در کشورھای مختلف، با فواصل زمانی مختلفی در آنھا، ممکن است انقالب صورت بگیرد یا 
بحران سیاسی صورت بگیرد، و شما باید بھ آن شرایط جوابگو باشید. نمیتوانید بگویید صبر میکنم تا جھان با ھم انقالب 
شود. در نتیجھ انترناسیونالیسم ما در این نیست کھ گویا یک انقالب جھانی ھمزمان را میخواھیم. انترناسیونالیسم ما در 
این است کھ جنبشمان را جنبشی بین المللی میدانیم و در ھر کشور آن را شاخھ ای از یک جنبش بین المللی، یک امر جھانی 
میدانیم. ولی در عین حال خود را موظف میدانیم بھ مسائل آن کشور جواب بدھیم. این روی بحث ما در مورد شوروی 

تأثیر دارد ولی در عین حال راجع بھ ایران ھم تأثیر دارد.

چند روز قبل با یکی صحبت میکردم میگفت اآلن دیگر باید پاسخھای بین المللی داشت. گفتم خوب اگر با مسائل بین المللی 
روبرو شوید باید پاسخ بین المللی ھم بدھید. ولی اگر فردا مسألھ قدرت سیاسی در ایران باز شود کھ بعید نیست، شما باید 
در آن دخیل شوید و با پاسخھای خودتان شرکت کنید. و اگر آن تکھ را بھ مدت سھ ماه بھ شما دادند، باید برنامھ خودتان 
را در آن پیاده کنید. نمیتوانید صبر کنید، نمیتوانید شھید تاریخ شوید. یک جایی بھ دست شما افتاده و باید برنامھ تان را پیاده 

کنید، و از آن ھم بھ عنوان ظرفی برای جنبش بین المللی خودتان استفاده بکنید.

در نتیجھ خاصیت انترناسیونالیستی ما بھ معنی نفی مبارزه در ھر کشور و نفی قابل پیروزی بودن مبارزه در ھر کشور 
نیست. بلکھ نشان دھنده کاراکتر جنبش ما است و موقعیت بین المللی مردم و اینکھ شرایط جھانی بھ ھمھ حاکم است و 

طبقھ کارگر یک طبقھ جھانی است.

یک نکتھ دیگر اینکھ انترناسیونالیسم خصلت داده کارگر نیست، یعنی کارگر بطور غریزی در کارخانھ انترناسیونالیست 
نمیشود. کما اینکھ در خیلی از کشورھا ناسیونالیست اند، یا مذھبی اند. انترناسیونالیسم خاصیت جنبش ما است. جنبش 
کمونیستی جنبش طبقھ کارگر انترناسیونالیست است. جنبش تریدیونی طبقھ کارگر اصًال انترناسیونالیستی نیست. اآلن 
اروپایی  اتحادیھ  اتحادیھ جھانی کارگری، یک  بانکھایشان را یکی میکنند، ھنوز یک  دارند  بیزنسھا  اروپا واحد شده، 
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کارگری نداریم. جنبش تریدیونی در کارگرھا جنبش ناسیونالیستی است. ھمانطور کھ گفتم طبقھ کارگر فی نفسھ از خودش 
چیزی بیرون نمیدھد جز ابراز نارضایتی از وضع موجود.

آن کسى کھ پرچم اتحادیھ را جلوی کارگرھا برافراشتھ نگھمیدارد آن یک جنبش بورژوایی اصالح طلب است و کاراکتر 
ناسیونالیستی دارد. انترناسیونالیسم پرولتری ھم بنظر من حاصل جنبش کمونیستی کارگری است. اتوماتیک از کارگرھا 
انترناسیونالیسم در نمیآید، تاریخاً ھم در نیامده، ولی موقعیت عینی شان اجازه میدھد کھ اگر پرچم انترناسیونالیستی با 
قدرت کافی ببینند، بفھمند کھ امر واقعیشان این است نھ ناسیونالیسم. بفھمند و تناقض ناسیونالیسم را با موقعیت عینی شان 
درک کنند. فی نفسھ، خودبخود، اتوماتیک ھیچ کارگری انترناسیونالیست نیست. این را در آذربایجان و ارمنستان دیدیم، 
این را در یوگسالوی دیدیم، این را در ھمینجا و در ھمھ کشورھای جھان میبینیم کھ بستھ بھ اینکھ چھ ایدئولوژی اى حاکم 

باشد، آن ایدئولوژی است.

راجع بھ ایدئولوژی فکر میکنم صحبت کردم. میخواھم بگویم ایدئولوژی اى کھ در جوامع ھست ایدئولوژی طبقات حاکمھ 
است. ایدئولوژی مثًال ناسیونالیسم، رویزیونیسم، اصالح طلبی، دمکراسی و اینھا ایدئولوژیھای خود طبقھ کارگر نیست 
حتی اگر طبقھ کارگر دنبالش است یا نیروی اصلی آن را تشکیل میدھد، ایدئولوژی طبقاتی است کھ حکومت میکنند و این 

نفوذ مادی را در طبقھ کارگر پیدا کرده اند.

انترناسیونالیسم ھم بعنوان یک نگرش بھ دنیا، یک تبیین از وضع خود، بعنوان یک خصیصھ سیاسی یک حرکت، بنظر 
من اکتسابی است. غریزی نیست اکتسابی است، و این اکتسابی بودنش، جنبش کمونیستی است کھ نماینده این کاراکتر در 

جنبش کارگری است.

مدرنیسم، جھانشمول بودن استانداردھا وجھ مشخصھ کمونیسم کارگری

میخواھم بحثم را با بحث حزب و طبقھ و سیاست تمام کنم. بنابراین اول یک نکتھ راجع بھ فرھنگ خودمان بگویم؛ در 
ادبیات ما راجع بھ مدرن و مدرنیزاسیون و مدرنیتھ زیاد ھست. کسانى کھ مینویسند اصرار دارند بگویند آدمھای مدرنی 
مدرنیسم  با  را  رابطھ خودمان  میخواھم  منتھا  است.  نسبی  البتھ  مقولھ  این  میکنند.  دفاع  مدرنی  معیارھای  از  یا  ھستند 

بگویم.

ببینید! مدرنیسم کھ اآلن علیھ آن صحبت میشود و پسا-مدرنیستھا آمده اند و نقدش ھم میکنند، مستقل از اینکھ چھ طبقھ ای 
از آن حرف زده، چند تا عنصر ثابت داشت و آن این بود کھ اوًال تکنولوژی مھم بود، رشد تکنولوژی مثبت دیده میشد 
و تکنولوژی راه نجات بشر دیده میشد. در تفکر مدرنیستی تکنولوژی قرار است بشر را از این وضعیت بدبختی بیرون 
بیاورد. یک احترام بھ تکنولوژی و رشد بارآوری کار و اختراعات و علم و اینھا در مدرنیسم ھست. یک درجھ ای از 
یونیورسالیسم در مقابل محلى گری ھست. یعنی جھانشمول بودن معیارھا، جھانشمول بودن افقھا، امیدھا. در نتیجھ برای 
یک مدرنیست طبیعی است کھ بخواھد مدارس ھمھ جھان مثًال بیولوژی را درس بدھند، چون آن را علمی میدانند. در 
مقابل محلى گری کھ ممکن است بگوید یعنی چھ! «ھر کشوری فرھنگ خودش را دارد» ، مدرنیسم طرفدار یک نوع 
جھانشمول بودن معیارھا و استانداردھا و مینیمم ھا است برای مثال. برای اینکھ تاریخ جھت دارد. مدرنیسم قائل بھ این 
است کھ تاریخ جھت دارد. از اینجا میرود بھ َسمت بھتر. از این وضعیت میرود بھ َسمت یک وضعیت بھتر، مثال بیشتر 

بھتر است، نوتر بھتر است.

در مدرنیسم یک نوع امید ھست. امیدی کھ مشخصھ اختراعات و پیشرفت علوم، از عصر روشنگری و بخصوص قرن 
بیست است. منتھا گفتم اینھا مشخصات مدرنیسم ما ھم ھست. عالقھ ما بھ مدرنیسم دقیقاً ھمین امید، آینده بھتر، مرفھ تر، 
اعتماد بھ بشر برای اینکھ قابلیت علمی و فنی آن میتواند مسائلش را حل کند. اینھا مشخصات جنبش ما ھست. بھ این 
معنی ھمھ ما مدرن ھستیم. و ھمینطور جھانشمول بودن معیارھای ما. دقیقاً اینجا است کھ کالھمان در ھم میرود، با یک 
سری جنبشھای دیگری کھ خیلی فرھنگ ملی و خواص ملی و تمایالت و آرمانھای ملی- محلی را دنبال میکنند. آنھایى 

کھ فرھنگ خلق را دنبال میکنند، فرھنگ شرقی را دنبال میکنند.

اندیشھ کمونیستی کارگری بھ یک معنی ذاتاً مدرن است، مدرن زمان خودش است. میخواھد جلوتر برود و میخواھد بر 
دوش دستآوردھای علمی و فنی بشر وضعیت بھتری بوجود بیاورد و بھ این خوشبین است. و این با بحثھای این دوره 
و زمانھ، «نسبیت فرھنگی»، «پُست-مدرنیسم» و اینھا، تناقض دارد. آنھا اآلن در چپ تسلط دارند. شما اآلن بروید در 
چپھای رادیکال حرف بزنید خیلی ھایشان ضد امپریالیسم را بھ این معنی فھمیده اند کھ «بگذار کشورھای مختلف کار 
خودشان را بکنند»! چکار دارید در اوضاع زن در کشورھای اسالمی دخالت میکنید، آنھا خودشان باید تصمیم بگیرند. 
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این امپریالیستی است اگر برویم بگوییم اجازه ندارند اینکار را بکنند! این دخالت امپریالیستی غرب است! در صورتى 
کھ برای حزب کمونیست کارگری غرب بھتر از شرق است، برای تفکر کمونیسم کارگری غرب تمدن بھتری از تمدن 
شرق را، تا این لحظھ، ایجاد کرده، و این مثبت است و میتواند بھ این اذعان کند. و رفاه، برابری، آزادی فردی، امحاء 

مناسبات سنتی، اینھا ھمھ پدیده ھایی است کھ ما برایش ارزش قائلیم.

احترام بھ فعالیت سیاسی داوطلبانھ در صفوف کمونیسم کارگری

کسى کھ بھ صفی کھ ما خودمان ساختھ ایم نگاه میکند متوجھ بعضی چیزھا میشود کھ شاید حتی بھ یک معنی در شرایط 
پیچیده تر انقالبی نقطھ ضعف ما میتواند تلقی شود. یکی بطور مثال احترام زیادی است کھ بھ داوطلبانھ بودن فعالیت 
سیاسی در صفوف ما یا در تفکر ما ھست. مجبور نکردن آدمھا، مثًال در تفکر کمونیستی کارگری ھیچ نوع تالش نمیکند 
یک کیش و یک ِسکت سازمان بدھید، مقدساتی را بتراشید، افتخاراتی را مطرح کنید، تھییج کنید، اخالقیاتی را گرو 
بگیرید، شھید نمایی کنید برای اینکھ صف شما در صف مبارزه قرار بگیرد. معموًال ھمھ اش دارید توضیح میدھید، ھمیشھ 
دارید سیاست را تعریف میکنید، معنی میکنید، ترویج میکنید و فرض شما این است کھ ھر کسی دوست دارد باید بیاید 
درون شما و فعالیت کند و کسی را نمیشود مجبور کرد. این یک رگھ اصلی در سنت فکری ما ھست. بھ یک معنی غربى 
بودن سنت فکری ما است در مقابل آن تلقی شرقی میلیتاریستی کھ ممکن است در خیلی از چپھا باشد، کھ «این را سازمان 
گفتھ»! و بنابراین شما نمیتوانید کاری بکنید. در سنتی کھ ما داریم فرد خیلی دست بازی دارد برای نخواستن و نکردن، و 

تا قانع نشدن زیر بار نرفتن. بعد ھم این سنت از ابزارھای عاطفی و مذھبی برای بسیج استفاده نمیکند.

این ضرری کھ دارد این است کھ اگر شما ندانید جای آن را با چھ چیزی باید پُر کنید در شرایطی کھ احتیاج بھ دیسپلین و 
جنگ و بزن بزنی کھ در مبارزه طبقاتی ھست، ممکن است شل ترین و ضعیفترین سنت سیاسی باشید. این را ما متوجھش 
ھستیم. یعنی سازمانی کھ اساس فعالیت خود را میگذارد روی داوطلبانھ بودن فعالیت عضوش، فرھنگی از خون و شھدا 
نساختن برای کار خودش، افتخارات درست نکردن و تھییج نکردن و آدمھا را ھر دفعھ با سیاستی از نو قانع کردن، باید 
پیھ این را بھ تنش بمالد کھ اگر چیز دیگری را جای این نگذارد کھ بتواند رزمندگیش را تأمین کند، میتواند یک سازمان 
ُکند، کم تحرک و احتماًال «دیر بھ صحنھ برسی» باشد. بنظر من مثال یک سازمان مذھبی مثل مجاھدین با یک تق و پوق 

وسط خیابان است و معلوم است چکار دارد میکند و از چھ سیاستی تبعیت میکند.

حزب کمونیست کارگری باید دو میلیون نفر را قانع کند کھ اآلن وقت فالن کار است و این پروسھ قانع کردن مداوم صفوف 
خود، بھ اینکھ «یک کاری را باید کرد»، میشود گفت یک نقطھ ضعف دیدگاه ما است. ولی بنظر من بھ این معنی نقطھ 
ضعف است کھ جای آن باید توسط مکانیسمھای بسیج در این سنت پُر شود. سنت ما اجازه بھ عوامفریبی، تھییج، گروکشی 
اخالقی، قسم دادن، گروگفتن پاسپورت، گروگرفتن معاش برای بسیج صفوف بھ کسی نمیدھد. صاحب حق رأی خودش 
قبول کند کھ برود جایی و فعالیتی بکند. یک چنین سنتی چگونھ میتواند نیروی زیادی را بسیج کند و بھ جنگ بفرستد؟ 
ببرد در نبردی کھ برای مثال اآلن در ایران دارد باز میشود؟ این مسألھ ای است کھ بنظرم ھر کسی کھ دارد در این سنت 
بھ آینده اش فکر میکند باید بھ آن توجھ بکند. من فکر میکنم پاسخش رھبری است. پاسخش این است کھ ھر سنت اینطوری 
احتیاج دارد بھ تعداد کافی آدمھای پر حرارتی کھ بتوانند ھر بار، از اول جلوی صف بیفتند و قانع کنند کھ باید این راه را 

رفت.

یعنی این سنت بھ کادر احتیاج دارد، در نتیجھ در تفکر ما کادر، رھبر عملی، رھبر سیاسی جایگاه خیلی بیشتری دارد 
تا در چپ خاکستری شبھ نظامی، بھ ِصرف اینکھ سازمان گفتھ شما باید بلند شوید و بروید آن کار را بکنید. مستقل از 
اینکھ آن سازمان چھ توضیحی برایش میدھد. در سنت ما احتیاج ھست بھ آدمھایی کھ معلوم است کی ھستند، چھ استداللی 
میکنند و با چھ استداللی میخواھند صف خودشان را ببرند؟ و اگر ما شکست بخوریم از نظر دیسیپلین در جنبش آتی، و 
اگر ما نتوانیم جوابگوی وظایفمان باشیم، بنظر من شکست ما اساساً در پیدا کردن و بھ میدان آوردن طیف کافی از رھبران 

سیاسی- عملی، در جنبش ما و در حزب ما خواھد بود. و این االن یک نقص اساسی ما ھست، یعنی ما این را میدانیم.

میخواھم بگویم در سنت فکری ما پیشفنگ و پسفنگ و ھارت و پورت و قسم دادن مردم بھ مقدسات جایی ندارد ولی 
رھبری بالفعل و عملی «ھر روز از نو» جا دارد و این چیزی است کھ فکر میکنم بزرگترین نقطھ ضعف کار ما است. 
ولی فکر میکنم سیستم فکری ما اِشکال ندارد، این راھش است. و کمونیستی کھ بخواھد بر سر آگاھی و برابری و آزادی 
باشد موظف است باألخره مردم را بھ عقلشان مجاب کند و بھ میدان جنگ بیاورد. نمیتوانید کسی را بخاطر اینکھ نظام 
وظیفھ اجباری است یا از شما حقوق میگیرد یا در زندگی راه دیگری ندارد، اگر با شما نباشد دیگر ھیچ کاری نمیتواند 
در جامعھ بکند، ببرید در مبارزات طبقاتی کھ قرار است خالصى و رھایی بشر مبنایش میشد. آدم غیر آزاد بنظر من 
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نمیتواند ھیچکس را آزاد کند. آدمی کھ خودش آزاد نبوده در آن فعالیتی کھ دارد میکند، حرفی کھ دارد میزند بنظر من 
نمیتواند مبشر آزادی برای ھیچکسی باشد. خوب این معلوم است، مردم میفھمند این کھ آمده اینجا آدمک یا سرباز اجباری 

این صف است.

در نتیجھ جنبشی میتواند با حرارت برود و این نیرو را بیاورد کھ واقعاً با حرارت رفتھ باشد و این در این بیست سال 
سختترین کار ما بوده. بنظر من پیدا کردن یک نسل، یک تیپ از آدمھایی کھ میروند جلوی بقیھ و ھر کدامشان سعی 
میکنند صفی را بھ میدان نبرد بیاورند، و آن احاطھ ای را ایجاد میکند کھ من بھ علی گفتم؛ برای اینکھ بتواند این کار را 
بکند آنوقت دیگر کافی نیست کار را بدانید و دستورالعمل را بدانید، باید بتوانید دست ببرید در وجود آدمھا و مجابشان کنید 

کھ این یک وظیفھ اساسی و تعیین کننده است، از آنھا بر میآید و باید انجام بدھند.

در نتیجھ مقولھ رھبری، مقولھ پیشرو، مقولھ رھبر عملی برای سنت کمونیسم کارگری کلیدی است. برخالف سنتھای 
رویزیونیستی کھ در آن حرف گوش کردن، اطاعت از مافوق ممکن است خیلی مقوالت کلیدی باشد، در سنت ما انتخاب، 
ھمانطور کھ گفتم چھ فردی و چھ جمعی تعیین کننده است. و در نتیجھ قدرت مجاب کردن، آدمھایی کھ بتوانند بروند عده 
بیشری را بردارند مجاب کنند بھ یک راھی، اینھا خمیره وجود این حنبش ھستند. اگر نباشند شکست میخوریم و اگر باشند 

فقط شانس پیروزی داریم.

منتھا این بمعنای عدم دیسیپلین نیست. در صف ما و در تفکر ما باز یک فرض دیگر است این است کھ نھایت تالش را 
میکنیم کھ دستجمعی تصمیم بگیریم و بعد اگر تصمیم گرفتیم این فرھنگ را باید بوجود بیاوریم کھ پای تصمیم جمعی 
میرویم و پیاده اش میکنیم. یعنی ایجاد کردن این فرھنگ کھ شاید سانترالیسم دمکراتیک کھ در بلشویکھا مطرح بود، یک 
بیان تشکیالتی- اساسنامھ ای این واقعیت سیاسی است کھ یک عده ای دستجمعی و در نھایت آزادی تصمیم بگیرند و بعد با 
یک نظمی پیاده اش میکنند. دیگر وقتى کھ تصمیم شان را گرفتند ھر کسی پای قولش میایستد و میرود پیاده اش کنند. و دیگر 

بعد از تصمیم، اجرا تعیین کننده است و شاخص اصلی است. این سیاست را ما میخواھیم پیاده کنیم و این افق ما است.

بنظر من حزب کمونیست کارگری، حزبی کھ من عضوش ھستم، آنطور کھ باید و شاید موفق نبوده. بنظر من ما آزادی 
زیاد و دیسیپلین کمی داریم. و سرعت عمل خیلی کمی داریم برای جنبیدن و گرفتن. با اینکھ یکی از فعالترین جریانھاى 
چپی ھستیم کھ شاید تاریخ این سالھا شاھدش بوده ھنوز آن نظم یک صف کمونیستی کھ بھ جنگ میرود را بخودمان 
نگرفتیم. من شخصاً فکر میکنم این اوضاع ایران کھ دارد حاد میشود ما را بخوبى اینجا بھ بوتھ آزمایش میسپارد و من 
خیلی خوشبین نیستم بھ این کھ از نظر دخالت منظم در اوضاع و از نظر دخالت پر حرارت در اوضاع، ما آمادگی کافی 
را بدست آورده باشیم. ولی دیدگاھھای ما متکی بھ این است. و اینجا است کھ بنظر من اآلن اگر کسی میخواھد جایی 
برقصد گل ھمینجا است و ھمینجا باید برقصد. و اآلن وقتش است کھ کمونیستھای این نسل خط کمونیسم کارگری و ھر 
کدام یک کاری بھ عھده بگیرند و یک عده ای بخواھند رھبر عملی، رھبر پیشرو یک بخشی از فعالیت وسیعی بشوند کھ 
جلوی ما ھست و مشغولش ھستیم. من فکر میکنم ما ھنوز نتوانستھ ایم این را کھ بخشی از تفکرمان است، بھ بخشی از 

واقعیت عینی مان ھم تبدیل کنیم.

رابطھ حزب و طبقھ

فرق بین مبارزه طبقاتی، سوسیالیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری و غیره، اینھا ھر کدام کجا مطرح میشوند، در 
این طیفی از مبارزه طبقاتی تا مبارزه حزبی، از این مقوالت چھ تعاریفی میشود بھ دست داد؟

ھمانطور کھ گفتم مبارزه طبقاتی یک کشمکش جاری است، ایدئولوژی ویژه ای بر آن ناظر نیست، ایدئولوژیھا و سیاستھا 
بعداً خودشان را بھ مبارزه طبقاتی عرضھ میکنند، مبارزه طبقاتی بستھ بھ اینکھ چھ ایدئولوژی اى، چھ وضعی در آن 
پدید میآید، جنبشھای اجتماعی را ببار میآورند. برای مثال جنبش کمونیستی، جنبش ناسیونالیستی، جنبش اصالح طلب، 
جنبش تریدیونی، اینھا جنبشھایی ھستند کھ خودشان را در صحنھ مبارزه اجتماعی مطرح میکنند و یک نفوذی بھ دست 

میآورند.

میشود.  مطرح  کنکرت تر  و  بعدتر  احزاب  مقولھ  ھنوز  میرسیم.  اجتماعی  جنبشھای  بھ  طبقاتی  مبارزه  از  ما  بنابراین 
جنبشھای اجتماعی روی دوش تمایالتی ھستند کھ در آن طبقات ھست. برای مثال جنبش سوسیالیستی در طبقھ کارگر اآلن 
تمایلی غریزی است. یک موقع کمونیستھا میگفتند سوسیالیسم باید از خارج برود در طبقھ، لنین میگفت. خب اآلن دیگر 
رفتھ، از خارج رفتھ در طبقھ خیلی ممنون، در طبقھ ھست. کمونیسم شده یک بخشی از خود طبقھ کارگر، سوسیالیست 
بودن شده یکی از مشخصات در طبقھ کارگر. ھر جا کارگرھا شلوغ کنند، اآلن دیگر بعد از اینھمھ کمونیسم و بلشویسم و 
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فعالیت مارکسیستی و جنگھای طبقاتی در جوامع، کمونیسم و ایده سوسیالیسم یک بخشی از خود طبقھ است، و بخشی از 
خود طبقھ بطور عادی سوسیالیست است حتی اگر احزاب سیاسی فعالیت نکرده باشد میداند سوسیالیسم چھ است و میداند 

مارکس کیست. و این بخشی از داده ھای جامعھ امروز است.

سوسیالیسم کارگری بھ آن بخشی از جنبشی در درون کارگری میگوییم کھ آگاھانھ ضد کاپیتالیست است. و میداند دردش 
کاپیتالیسم است و باید این کاپیتالیسم را برطرف کرد. منتھا این خیلیھا را در بر میگیرد، از سوسیالیستھای مسیحی کھ 
در کارگرھا ھستند، یک شاخھ ای از «لیبر موومنت» سوسیالیستھای مسیحی ھستند، فکر میکنند مسیحت خیر بشر را 
خواستھ و خودشان را سوسیالیست میدانند. سوسیالیستھای گرایشھای مختلف ھستند در طبقھ، سوسیالیسم کارگری لزوماً 
کمونیسم کارگری نیست. سوسیالیسم کارگری؛ ھر کسی کھ خودش را سوسیالیست بداند در طبقھ و میگوید کاپیتالیست 

علت بدبختیھای ما است، این سوسیالیست کارگری است.

من «کمونیسم کارگری» را آن جنبشی تعریف میکنم - در خود این چھارچوب سوسیالیسم کارگری - کھ آگاھانھ مارکسیست 
است. میگوید من مارکسیستم، باز معنایش این نیست کھ تبیین ما را از مارکس دارند، نھ! بنظرم این دیگر میشود حزب 
کمونیست کارگری. حزب کمونیست کارگری آن بخشی از جنبش سوسیالیسم کارگری است کھ روایت مارکسیسم خودش 
البتھ در برنامھ اش نوشتھ است. این آن بخشی از جنبش کمونیست کارگری است کھ بخشی از جنبش طبقھ  را گفتھ و 
کارگر است کھ بخشی از مبارزه طبقاتی را دارد پیش میبرد. ولی کمونیسم کارگری در طبقھ وسیعتر است. کسانى کھ در 
طبقھ کارگر، محافل متعددی در طبقھ کارگر و شاخھ ھایی کھ خودشان را مارکسیسم میدانند و اصرار دارند کھ بگویند ما 

مارکسیست ھم ھستیم.

اینھا میتوانند تحت تأثیر گرایشات مختلف چپ رادیکال باشند. ولی مارکسیست ھستند و مارکس برایشان مالک است. 
ھستند کسانی کھ میگویند کمونیست نیستیم، ما سوسیالیست ھستیم، ما کارگریم. ولی کسى کھ در محافل کارگری میگوید 
«من مارکسیستم»، بنظر من دیگر جزئی از جنبش کمونیسم کارگری است، یک جنبش اجتماعی است. حزب کمونیست 
کارگری تازه بر دوش اینھا بوجود میآید. و بنظر من اینطور نیست کھ افراد را داریم و احزاب، یا طبقات را داریم و 

احزاب، یک مجموعھ ای از پدیده ھای اجتماعی بین حزب و طبقھ قرار میگیرد، جنبش اجتماعی.

جنبش اجتماعی اولین چیزی است کھ بین حزب و طبقھ است. حزب دمکرات کردستان حزبی است از جنبش ناسیونالیستی 
مردم کردستان، «حزب خبات» ھم یک حزب دیگری است از جنبش ناسیونالیستی مردم کردستان، حزب PKK ھم یک 
حزب دیگری است از جنبش ناسیونالیستی مردم کردستان، اتحادیھ میھنی ھم حزب دیگری است از جنبش ناسیونالیستی 
مردم کردستان. ولی این جنبش ناسیونالیستی ھر دوره با یک احزابی تعیّن پیدا میکند، ولی تمایل وسیعتری است، محافلی 
ھست، دیدگاھھایی ھست، آرمانھایی ھست، ایده آلھایی ھست کھ ھر حزبی میآید و سعی میکند خودش را بھ اینھا وصل 

کند و از آن منبع نیرو بگیرد. سوسیالیسم ھم ھمینطور.

کمونیسم کارگری ھم متصل است بھ ایده و آرمان سوسیالیستى در طبقھ. میخواھم بگویم آن جنبش سوسیالیستی کارگری بھ 
ما پیشی میگیرد. کمونیسم کارگری بھ معنی کارگران کمونیست، پیشی میگیرد، بھ وجود حزب کمونیست کارگری، برای 
مثال. ولی حزب کمونیست کارگری آنوقت یک تعیّن سیاسی- تشکیالتی معیّنی است. نوک یک کوه یخی است در طبقھ 
کھ آگاھانھ برای یک برنامھ سیاسی معیّن روی این خطوط مبارزه میکند. کمونیسم کارگری از حزب کمونیست کارگری 
وسیعتر است، سوسیالیسم کارگری از جنبش کمونیسم کارگری وسیعتر است، جنبش طبقھ کارگر از جنبش سوسیالیستی 
طبقھ کارگر وسیعتر است و مبارزه طبقاتی از ھمھ اینھا وسیعتر است و ھر ابراز نارضایتی از وضع موجود را در بر 

میگیرد. میخواھم بگویم اینھا آن مراحلی است کھ بنظر من باید با آن تعریف کرد.

ما بھ این معنی یکی از حرکتھای سیاسی- حزبی ھستیم کھ در متن جنبش کارگری و طبقھ کارگر قرار داریم، داریم سعی 
میکنیم بجای اینکھ طبقھ کارگر برای مثال برود دنبال جنبش رفرمیستی، یا برود دنبال نھضت ناسیونالیستی طبقھ بورژوا، 
یا برود دنبال رفرمیسم طبقھ بورژوا، بیاید دنبال این خط مشی سیاسی و بیاید دنبال این حزب سیاسی معیّن. در نتیجھ ما 
داریم سر آینده جنبش طبقھ کارگر، با بقیھ گرایشات درون طبقھ کارگر دعوا میکنیم. جدل میکنیم، رقابت میکنیم، مبارزه 
میکنیم. داریم سعی میکنیم کارگرھا این خط مشی را انتخاب کنند. اینطور نیست کھ در غیاب ما کارگرھا خودبخود این 
خط مشی را میداشتند. کامًال سرنوشت ایران و جھان بستگی بھ این دارد کھ آیا احزاب کمونیستی و کارگری بوجود میآید 
کھ بروند خودشان را در این جدل بر سر پرچم سیاسی طبقھ کارگر در جھان امروز دخیل بکنند یا نھ؟ سعی کنند این پرچم 

باشد یا نھ؟ واقعیت این است کھ اگر ما نباشیم یک چیزی در جنبش طبقاتی نیست.
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فکر نکنید کارگر بطور اتوماتیک مثل ما را از خودش بیرون میدھد. بیرون نمیدھد. این پروسھ حاصل تلفیق جنبشھای 
سیاسی، حاصل تکامل مبارزات فکری، حتی حاصل تکامل روابط انسانی معیّنی، اتفاقات فردی معیّنی است کھ اینطوری 
شده است. اینطور نیست کھ طبقھ کارگر خودبخود از در خودش احزاب کمونیست کارگری بیرون میدھد، بیرون نمیدھد. 

از اینجا داده، یک جای دیگر ھم نمیدھد.

کارگرھای  آلمان  کارگری  کارگری  جنبش  در  کارگر،  طبقھ  در  است  ضعیف  است،  واقعیت  یک  کارگری  کمونیسم 
کمونیست ھستند کھ خودشان را مارکسیست میدانند و دارند سعی میکنند بگویند مارکس این را گفتھ است. با رویزیونیستھا 
ھم اختالف دارند، با سوسیالیسمھای دیگر ھم دعوا دارند. در جنبش انگلیس ھست، در جنبش فرانسھ ھست، در خاورمیانھ 
ھست ، در خاوردور ھم ھست. این یا آن کارگر کمونیست است. آگاھانھ مارکسیست است. یعنی بروید خانھ اش شاید 
مانیفست کمونیست را بھ شما بدھد کھ بخوانید. این ھنوز با سوسیالیسم کارگری کھ بطور کلی علیھ کاپیتالیسم حرف میزند 
و بھ لیبر پارتی ھم رأی میدھد و خودش را سمپات جناح چپ بورژوازی میداند، فرق دارد، علیھ کاپیتالیسم عمل میکند و 

میگوید من سوسیالیست ھستم. آنوقت آنجا دیگر سوسیالیسم طرف تفسیر بردار است.

وقتى کھ در حزب لیبر، «نیولیبر» میخواست بیاید سرکار یک بندی را میخواست در اساسنامھ شان عوض کند تحت عنوان 
«مالکیت دولتی بر وسایل تولید»، مالکیت دولتی را خط زدند تا از Old Labour بشوند .New Labour اولد-لیبر بھ 
خودش میگوید سوسیالیست. چرا؟ برای اینکھ طرفدار مالکیت عمومی بوده. میخواھد مثًال «تیوب» را در بخش دولتی 
نگھدارد، بھ خودش میگوید سوسیالیست. او آگاھانھ بھ خودش میگوید سوسیالیست، تعارف ھم نمیکند. ولی در جنبش 
کمونیستی طبقھ نیست. و حتی آنھم کھ بھ خودش میگوید «بوردیگیست» یا «تروتسکیست» در کارگر آلمانی یا ایتالیایی، 
لزوماً در جنبش حزب کمونیست کارگری ھنوز نیست. در سنت حزبی کمونیست کارگری نیست. چون این دیگر سنت ما 

است و ھر چند تا حزب مثل ما فکر کند بنظر من در این سنت قرار میگیرد.

رفقا من مجبورم بحث را اینجا تمام کنم. این مبحثی است کھ بھ زندگی و فعالیت سیاسی خیلی از کسانی کھ در این سالن 
داده خودش. و  ابژکتیو و  با خصوصیات  اجتماعی  بعنوان یک جنبش  ھستند گره خورده. درک کمونیسم کارگری ھم 
ریشھ ھایش، ریشھ ھای تاریخیش و ریشھ ھای طبقاتیش. و ھم بعنوان یک دیدگاه آگاھانھ سیاسی- عقیدتی کھ باید رفت خواند 
و دانست. اینھا شرطھای الزم شرکت فعال در این جنبش و پیروز شدنش است. یعنی یک نفر کھ میخواھد بفھمد کمونیسم 
کارگری چھ است، بخصوص کسی کھ میخواھد خودش را بخشی از این جنبش تعریف کند، اوًال باید بھ آن بُعد اجتماعی، 
عینی، تاریخی این پدیده توجھ کند. ثانیاً باید بنظر من برود دنیا را از دریچھ این تبیین نگاه کند. مارکس را برود از این 

دیدگاه نگاه کند.

کسى کھ مارکس را دترمینیستی نگاه کند، نقش انسان و پراتیک را در کمونیسم خودش نبیند، نقش انتخاب را نبیند، خب! بھ 
جنبش کمونیسم کارگری تعلق ندارد. میرود در یک سنت دیگری. چون از این حرف نتایج سیاسی میگیرد، از دامنھ عملش 
در تاریخ نتایج سیاسی میگیرد. کسى کھ معتقد باشد جبر تاریخ خودش را پیاده میکند وظایف معیّنی برای خودش قرار 
میدھد، کسى کھ معتقد است کھ میتواند بر این روند تأثیر بگذارد وظایف دیگری برای خودش قرار میدھد. میخواھم بگویم 
از نظر سیاسی آدمھا بخاطر این دیدگاھھا بھ نتایج مختلفی میرسند. در نتیجھ خواست من این است کھ وقتی بحث کمونیسم 
کارگری را میخواھیم تجسم کنیم در ذھنمان بخودمان بگوییم این یک تبیینی است از موقعیت عینی جامعھ سرمایھ داری 
و جنبشھای اجتماعی و مبارزه طبقاتی، این توضیحی است بر وجود اجتماعی و عینی کمونیسم کارگری و ھمچنین این 

روایتی است از مارکسیسم. برداشت معیّنی از مارکسیسم ھم ھست.

اینطور نیست کھ «کمونیست کارگری»، کارگر باشی و کمونیست باشی، در نتیجھ در حزب کمونیست کارگری با آن 
متدولوژی، سیاسی،  نظر  از  بلند کرده ایم  ما  کھ  پرچمی  میکنیم،  ما مطرح  کھ  دیدگاھی  نیست.  اینطور  ھمفکر ھستید. 
تئوریکی، تبیین اوضاع سیاسی، تبیین تئوری حزب ما، تئوری انقالب ما، ویژه ما است. این آن چیزی است کھ ما باید با 

آن قضاوت شویم.

من اینجا از روى خیلی نکات پریدم. میخواستم راجع بھ «حزب و قدرت سیاسی» و «حزب کمونیست کارگری و جامعھ» 
حرف بزنم کھ دیگر وقت نیست و باید بگذاریم روی یک مبحث دیگری. بھ ھر حال کسی اگر صحبت دارد بفرمایید.

مقولھ کارگر. چھ کسی کارگر است؟

مقولھ کارگر کھ خیلیھا میگویند «کی کارگر است و کی نیست» یا «کی پرولتر است و کی نیست». در تئوری چپھا سر این 
بحث داشتند، کھ پرولتاریا از کی تشکیل میشود، کارگرھا کی ھستند، طبقھ کارگر چھ است، سوسیالیستھایش کدامند؟
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بنظر من مارکس تعریفی کھ از پرولتاریا میکند یک تعریفی است مبتنی بر تبیین عمومی او از اقتصاد سرمایھ داری. 
ببینید، ھر مزدبگیری را کارگر تعریف نمیکند چون مزدبگیر قلمرو اقتصاد را کارگر تعریف میکند. مزد بگیر قلمرو 
ایدئولوژی را مارکس پرولتر تعریف نمیکند. شما ژورنالیست ھستید، مثًال ژورنالیست CNN ھم باألخره مزد (حقوق) 
میگیرد. اگر بھ کشیش دستمزد بدھند و روزمزد برایش حساب کنند کشیش کارگر نمیشود. چون برای مارکس پرولتاریا 
آن پدیده اقتصادی است کھ از دل تولید نوین بیرون آمده ، حاال در بخش مولد و غیر مولد، این پرولتاریا است. میتواند 
ھر عقیده ای ھم داشتھ باشد. عقیده اش در پرولتاریا بودنش تأثیری ندارد. مرتجع باشد پرولتاریا است، نباشد ھم پرولتاریا 
است. پرولتاریا محصول تولید بزرگ است. آنجایی کھ تفکیک میشود بین پاسبانی کھ حقوق میگیرد و کارگری کھ حقوق 
میگیرد (نمیدانم اگر منظورتان این بحث باشد)، سر قلمرویی است کھ این دارد در آن حقوق میگیرد. آیا این قلمرو اقتصاد 

است؟ یا روبنای ایدئولوژیکی جامعھ است؟ یا قلمرو سیاست است؟ سرباز ھم حقوق میگیرد.

این پرولتاریا در واژگونی جامعھ ذینفع است. ولی سوسیالیسم  این شروع بحث ما است.  این تفکیک ھست.  نتیجھ  در 
یک جایی باید در این پروسھ بصورت یک تعیّن محدودتری از این طبقھ خودش را نشان بدھد، بنا بھ تعریف این عده 
سوسیالیست نیستند. سوسیالیسم محصول یک اعتراض است. بیشتر از اینکھ محصول یک موقعیت عینی باشد، محصول 
اعتراض بھ آن موقعیت عینی است. و لزوماً این اعتراض از دل خود این موقعیت بیرون نمیآید، باألخره افکار بشر ھم 
طی ھفت ھزار سال بخشی از واقعیت زندگی بشر است. شما نمیتوانید فالسفھ یونان را خط بزنید و بعد منتظر سوسیالیسم 

در قرن بیست باشید، چرا کھ کارگر صنعتی بوجود آمده است. اصًال معلوم نیست صنعت بوجود آمده باشد.

میخواھم بگویم این کھ مارکسیسم ادامھ ماتریالیسم است، ادامھ بحث دیالکتیک است، اینھا ھمھ با ھم باید جنبش سوسیالیستی 
را در طبقھ رشد بدھد و نھ خودبخودی. منتھا بحثی کھ ما میکنیم اینست کھ این سوسیالیسم بھ درون طبقھ رفتھ. در نتیجھ 
بطور عادی در ۹۹٪ مبارزات کارگری کھ در جھان میشود کارگران خود بخود چپ ھستند، سمپاتی آنھا با چپ است، 
شعارھای چپگرایانھ مطرح میکنند، نھ تنھا فقط راجع بھ خودشان، راجع بھ اقشار دیگر جامعھ، جنبش سندیکایی ھمھ 
جا طرفدار بھبود وضع مردم دیگر ھم ھست. شما این را در اتحادیھ کارفرمایان نمیبینید. ولی جنبش سندیکایی در ھر 
کشوری بروید و بپرسید حاال اجازه سفر بدون اجازه شوھر چی، میگوید باشد، باید باشد. چون دیگر کارگر چپ شده. 
بنظر من کارگر بطور کلی در جھان سرمایھ داری چپ شده، چپ بودن کارگر را باید فرض گرفت. ولی جنبشھای سیاسی 
کھ میآیند و خود را بھ این چپ بودن عرضھ میکنند و میگویند «من تبیین درستی از نیازھای قلبی تو، من پرچم واقعی 

منافع تو ھستم»، آنھا دیگر جنبشھای سیاسی اند، تاریخ خودشان را باید نگاه کرد.

این تاریخ متصل است در ھر مرحلھ بھ پیشرفت آن یکی. گفتم در تاریخ افکار نظرات ما صد و پنجاه سال پیش بوجود 
آمده بود. بحث ما از زمان مارکس تا حاال پیشرفتی نکرده. شخصاً فکر نمیکنم کھ بحث ما از زمان مارکس تا حاال از نظر 
فلسفی و متدولوژی پیشرفتی کرده باشد. ولی چرا در سال ۱۹۱۰ بجایی نمیرسد، در ۱۹۱۷ بجایی میرسد، در ۱۹۲٦ 
دیگر نمیرسد؟ چرا این عقیده میتواند بعضاً در حاشیھ و بعضاً در متن جامعھ باشد؟ این بخاطر موقعیت عینی آن طبقھ 
در مبارزه طبقاتی است. طبقھ کارگر ھر جا با نیروی خودش در سیاست مطرح میشود، عقایدی کھ بھ رشد کارگر و بھ 
نفعشان است و انقالبیگری کارگر را بدرستی نمایندگی کند میآید در متن جامعھ. بھ یک معنی من ھم جدایی و ھم وحدت 

این دو تا را میبینم.

بنظر من تاریخ مستقل عقیده کمونیستی را ھم باید بررسی کرد. بنظرم پیدایش کمونیسم کارگری را ھم در رابطھ با رشد 
کارگر ایرانی و جامعھ صنعتی در ایران نگاه کرد، ھم نتیجھ کار ماھا است. ممکن بود ما نباشیم و این بحثھا ھم نباشد و 
آن ھم آن خط را دنبال نکند و بشود یک چیزی شبیھ ترکیھ. اجبارى نیست کھ ھر جا انقالب میکند خط کمونیسم کارگری 
ھم در آن رشد پیدا بکند. بستگی بھ این دارد کھ دست بر قضا آن محافل فکری ھم ھستند کھ بتوانند این را بھ آن مبارزه 
عرضھ بکنند. چون بھ ھر حال این ھم بخشی ار ھمان واقعیت مادی است. مبارزه نظری، عقیدتی، تالشھای فکری بشر 

و وجود و یا نبودن مارکس برای مثال.

حاال نمیدانم چقدر جواب این سؤال را میدھد. من فکر میکنم بھ یک معنی ما بخشی از جنبش طبقھ کارگر ھستیم، ولی 
بخشی از آن ھستیم. نھ اینکھ محیطم بر کل جنبش طبقھ کارگر، نھ طبقھ کارگر تماماً موظف است مثل ما فکر کند و 
نھ متأسفانھ فکر میکند. ما یک بخشی ھستیم در خود طبقھ ولی در طبقھ ایم. این بخشی از آن جنبش است، بخشی از 
آن تمایالت است. پرچمی است در طبقھ حتی اگر من و شصت نفر دیگر کھ حزبمان را برای مثال میچرخانیم کارگر 
نباشیم. مھم نیست، این اندیشھ ھا از در آن جنبش در آمده ما ھم داریم ھمان را دنبال میکنیم و داریم ھمان را اثبات میکنیم. 
دوره ھایی بوده کھ ھمین اندیشھ ھا پرچم اصلی کارگرھا بوده. در نتیجھ اآلن ھم دوباره میتواند بشود. سؤال این است کھ 
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رابطھ ما با این طبقھ چھ است؟ رابطھ یک عنصر پیشرو است در طبقھ ای کھ باید برود آنھا را جمع کند و بیاورد کھ در 
سرنوشت خودش بمعنی واقعی کلمھ دخالت کند. شکست حزب کمونیست کارگری بنظر من شکست کمونیست کارگری 
ایران را ببار میآورد. اینطور نیست کھ بدون حزب کمونیست کارگری کمونیسم کارگری در ایران آینده داشتھ باشد. در 
این دوره میگویم، بعداً یک حزب دیگر بوجود میآید. ولی در این دوره تاریخساز است کھ اگر حزب کمونیست کارگری 
باشد، چگونھ رھبری شود، چطوری انتخاباتش را بکند و چھ درجھ ای در سیاست دخالت بکند و چھ بھ سرش بیاید. این 
پدیده ھمانقدر بخشی از طبقھ و آینده طبقھ کارگر ایران است کھ کارگر صنعت نفت، این کھ حاال آیا اتحادیھ و شورا دارد 
یا نھ... اگر ھمھ شوراھای کارگری ھم جمع شوند و این اندیشھ ھا و این بحثھا و این آلترناتیوھا را از صفحھ قلم بگیرید 
بنظرم یکبار دیگر مسلمانھا و ناسیونالیستھا و لیبرالھا سر طبقھ کارگر یک کاله گنده میگذارند و میفرستند پی کار خودش. 
قطعاً اینطوری است. چون بورژوازی ایران با زبان خوش نمیآید. اگر کسی فکر میکند ایران پارلمان دار میشود نمیداند 
بورژوازی ایران چھ مشکل تاریخی اى دارد. ایران پارلمانی بشود، فوری یک سازمان کمونیستی انتخابات را میبرد. این 

مشکل بورژوازی ایران است بنابراین قید پارلمان را باید بزند.

کارگر ایرانی اگر بخواھد بھ جایی برسد باید در مقابل بورژوازی بھ جایی برسد و در نتیجھ بورژوازی در ایران پای 
نھضت پارلمانی و دمکراسی غربی نمیرود، حتی اگر کمونیستھا پای آن بروند بورژواری پای آن نمیرود و علیھ آن کودتا 

میکند. اینجا است کھ بنظرم نقش احزاب کمونیست کارگری تعیین کننده است.

خیلی متشکرم رفقا.  خستھ نباشید!

اصل این مطلب شفاھى است. این متن را دنیس مر در اکتبر ۲۰۰۸ از روى نوارھاى این سخنرانى پیاده کرده است. 
سوتیترھا در اصل سخنرانى نیست.
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مبانی کمونیسم کارگری - ۵
تفاوت ھاى ما

گفتگو دربارۀ کمونیسم کارگرى

از  و  بررسى کرده  بورژوایى را  افول سوسیالیسم ھاى  و  بحران  بین المللى و موقعیت کمونیسم»  سؤال: سند «اوضاع 
افق  کھ  تنھا جریانى  بعنوان  بھ سوسیالیسم،  بورژوازى  تعرض وسیع  و  اینھا  فروپاشى  در شرایط  کارگرى،  کمونیسم 
پیشروى و بالندگى دارد صحبت میکند. از زمان تصویب این سند در کنگره سوم حزب تاکنون چند ماھى بیشتر نگذشتھ 
است. اما وقایع با سرعت خیره کننده اى پیش رفتھ اند: وقایع لھستان، فروپاشى در یوگوسالوى، چرخش در مجارستان، 
اتفاقات بسیار سریع در خوِد شوروى، و این اواخر برآمد توده اى و سرکوب خونین در چین. آیا شما چنین شتابى را براى 
این پروسھ تصور میکردید؟ ھم اکنون اصطالح «بحران کمونیسم» با تفسیرھاى مداوم رسانھ ھاى بورژوازى غرب از 

این وقایع، یک عبارت جا افتاده در افکار عمومى شده. عقیده شما درباره تحوالت اخیر چیست؟

منصور حکمت: فکر میکنم وقایع ھمین چندماھھ اخیر بھتر از ھر نوع استدالل و بحثى کھ ما میتوانستیم در کنگره سوم 
حزب مطرح کنیم صحت تحلیل ھاى ما در گزارشى کھ بھ کنگره دادیم را اثبات کرده باشد. حتى در آن گزارش ھم ما دورۀ 
دراز مدتى را براى این دگرگونى ھا پیش بینى نمیکردیم. با این حال شتاب رویدادھاى اخیر واقعاً خیره کننده است. بھ نظر 
من تحوالت شوروى و بھ اصطالح کشورھاى بلوک شرق با رویدادھاى اخیر چین زوایاى مختلفى را از روند عمومى 
زوال سوسیالیسم بورژوایى بھ نمایش میگذارند و نباید از تفاوتھاى اساسى اى کھ میان آنھا وجود دارد غافل شد. بعنوان 
یک اردوى سوسیالیسم بورژوایى، بعنوان یک «قطب» در جنبش بھ اصطالح کمونیستى، سوسیالیسم بورژوایى در چین 
بسیار پیش از این ورشکستھ و بى اعتبار شده بود. مائوییسم در ھمان دھھ ھفتاد شکست خورد و از صحنھ سیاسى خارج 
شد. کنار کشیدن چین بعد از مائو از ھر نوع داعیھ سوسیالیستى ھم بسیار پیش از این مسّجل شده بود. وقایع امروز چین 
بیشتر نشان دھندۀ کشمکش براى انطباق مادى در ساختارھاى سیاسى و ادارى این کشور با جھت گیرى ھاى بنیادى است کھ 
قبًال در سطح اقتصاد سیاسى این کشور و در عرصھ ایدئولوژیکى بھ وجود آمده بود. ما در چین شاھد فرجام پروسھ ھایى 
ھستیم کھ بسیار پیش از این آغاز شده بود و فى الحال بھ عمر و اعتبار سوسیالیسم بورژوایى در چین چھ در داخل این 
کشور و چھ در صحنۀ بین المللى خاتمھ داده بود. بھ یک معنى، بنابراین، وقایع امروز در چین با ھمھ برجستگى اش نسبت 
بھ رویدادھاى جامعھ شورورى و تأثیرات آن در صحنھ بین المللى بمراتب کم اھمیت تر است. در شوروى ما با چرخش ھاى 
تاریخسازى روبرو ھستیم کھ عالوه بر تأثیراتش بر مناسبات سیاسى و اقتصادى بین المللى، پرونده بستر اصلى سوسیالیسم 
بورژوایى تاکنونى را میبندد. شتاب تحوالت سیاسى و فکرى در شوروى بسیار بیشتر از تغییرات اقتصادى بوده است. 
اما روند برگشت ناپذیرى کھ شروع شده و در اولین قدم فى الحال کل مدل سرمایھ دارى دولتى را ورشکستھ کرده است، 
در انتھاى خودش انحالل کامل اردوگاه باصطالح سوسیالیستى و پایان سوسیالیسم بورژوایى روسى را بھ ھمراه دارد. 
البتھ این بلیّھ اى نیست کھ فقط دامن باصطالح رویزیونیست ھا را گرفتھ باشد. ھمراه با زوال این جریان کل گرایشات و 
تِرندھاى ِشبِھ مارکسیستى غیر کارگرى کھ بھ اعتبار انتقاداتشان بھ این بستر اصلى موجودیت پیدا کرده بودند ھم، بھ نظر 

من، عمرشان تمام میشود.

آیا این «بحران کمونیسم» یا «پایان کمونیسم» است؟ راستش من دنیا را صحنۀ جدال مکاتب نمیدانم. تاریخ واقعى تاریخ 
جنبش ھاى اجتماعى و طبقاتى است. واضح است کھ در این میان «چیزى» شکست خورده و بھ پایان رسیده است. این 
بھ  و  نامیده  کمونیستى  را  جنبش  این  بورژوازى  است.  دولتى  بورژوایى سرمایھ دارى  جنبش  نمودار شکست  تحوالت 
میلیونھا انسان بعنوان جنبش کمونیستى شناسانده است. از نظر تاریخى ھم این جنبش در جوار جنبش کمونیستى رشد 
کرده و در طى مراحل مشخصى خود را بعنوان بستر رسمى کمونیسم تثبیت کرده است. جنبش سوسیالیستى کارگرى، 
یعنى کمونیسمى کھ پرچم مبارزه ضد سرمایھ دارى کارگر در جامعھ معاصر است، در کنار این کمونیسم رسمى بھ حیات 
با غلبھ این جریان سرمایھ دارى دولتى بھ مقدار زیاد دچار افت و عقب نشینى شده. این یک  خودش ادامھ داده و طبعاًً 
جنبش دیگر است کھ من از آن، ھمانطور کھ مورد بحث مانیفست کمونیست است، بعنوان کمونیسم کارگرى یاد میکنم. 
شکست سوسیالیسم بورژوایى در روسیھ و الجرم افول ھر نوع سوسیالیسم غیرکارگرى دیگر، از ناسیونال-رفرمیسم چپ 
تا پوپولیسم و غیره، قیل و قال ضد مارکسیستى بورژوازى را تشدید کرده و طبعاً کمونیسم کارگرى را ھم تحت فشار 
ایدئولوژیکى بیشترى قرار میدھد. اما بحران این سوسیالیسم بورژوایى نھ زمینھ ھاى کمونیسم کارگرى را تضعیف میکند 
و نھ آن را بھ بحرانى میکشاند. کامًال برعکس، ھمانطور کھ در گزارش بھ کنگره ھم نوشتھ ام و درسمینار اول کمونیسم 
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کارگرى در چند ماه قبل توضیح دادم، دور جدیدى از مبارزه کمونیستى کارگرى در انتظار ماست. امروز بستر اصلى 
آنچھ کھ رسماً کمونیسم نامیده میشود دارد بار دیگر بھ درون طبقھ کارگر منتقل میشود. کمونیسم کارگرى بعنوان یک 
جنبش اجتماعى دوباره دارد جاى واقعى خود را در جامعھ پیدا میکند. قدرت این جنبش عظیم است. بر خالف آنھا کھ بھ 
خیال خودشان پایان مارکس و مارکسیسم را اعالم کرده اند، من دوره آتى را دورۀ عروج مجدد مارکسیسم میدانم، چرا کھ 
جنبش اجتماعى کھ این مارکسیسم میتواند پرچمش باشد، جنبش اعتراض ضد سرمایھ دارى کارگر، تازه دارد از شکست 
پس از انقالب اکتبر و از دھھا سال غلبھ حرکت ھاى ِشبِھ سوسیالیستى بورژوازى قد راست میکند. راه دورى نباید رفت. 
بھ نظر من دھھ ۹۰ دھۀ گسترش اعتراضات رادیکال کارگرى در کانونھاى صنعتى اروپاى غربى و دھۀ پیدایش نسل 
جدیدى از احزاب کمونیستى است. احزاب کمونیست کارگرى. بھ نظر من مارکسیسم بعنوان یک انتقاد عمیق و عظیم از 
جامعھ سرمایھ دارى، و بعنوان یک تئورى، خدشھ پذیر و بحران بردار نیست. ھمین وقایع امروز نیز صحت مارکسیسم 
را ثابت میکند. تئورى انقالب کارگرى را فقط خود جنبش کارگرى و پراتیک کارگرى میتواند بھ ثبوت برساند. سقوط 
جریانات غیرکارگرى کھ براى تحقق امر ناسیونالیسم، دمکراسى، رفرم و صنعتى شدن بھ مارکسیسم آویزان شده بودند، 

چیزى جز این را اثبات نمیکند.

سؤال: بھ نظر میرسد کھ حزب کمونیست ایران ھم ھمپاى دنیاى بیرون خودش دارد دستخوش تحوالت مھمى میشود. فکر 
میکنم نھ فقط اعضاء حزب بلکھ حتى ھر ناظر خارجى کھ ادبیات ما را دنبال میکند بویژه در دوره پس از کنگره سوم 
متوجھ تنش ھا و یا حتى کشمکش ھایى در درون حزب کمونیست ایران میشود. ھمین گزارشى کھ بھ کنگره سوم عرضھ 
کرده اید و سخنرانى تان در کنگره پیرامون آن، مقاالتى کھ در مورد فعالیت حزب در درون طبقھ کارگر و فعالیت ما در 
کردستان در نشریھ کمونیست چاپ شده است، بحث عضویت کارگرى و غیره ھمھ شواھدى بر وجود این تنش ھاست. 

نظرتان درباره این موقعیت چیست و تا چھ حد بحث کمونیسم کارگرى در این چھارچوب مطرح است و اھمیت دارد؟

ایران ھم، نظیر ھر حزب سیاسى واقعى دیگر جناحھا و گرایشات چپ و راست و  منصور حکمت: حزب کمونیست 
مرکز دارد. کشمکش میان این گرایشات بھ اَشکال مختلف از َبدِو تشکیل حزب وجود داشتھ است. در واقع این گرایشات 
محصول فشارھا و تمایالت واقعى اجتماعى اند و راستش غیاب آنھا باید موجب تعجب باشد. اما در چند سال اخیر، و 
بویژه در یکسال گذشتھ رویارویى و شکاف میان گرایشات در درون حزب، بھ دالئل سیاسى کامًال قابل فھم، افزایش پیدا 
کرده است. این شرایط نھ فقط مستقیماً بھ مسألھ کمونیسم کارگرى و مباحثات ما در این دوره مربوط است، بلکھ نھایتاً 
انعکاس ھمان واقعیات اجتماعى و سیاسى است کھ در پاسخ بھ سؤال قبلى از آن صحبت کردم. بحث کمونیسم کارگرى 
از وضعیت حزب کمونیست استنتاج نشده. این بحث تبیینى است از پایھ اى ترین مسائل کمونیسم و سوسیالیسم معاصر. 
این مسائل مستقل از حرکت حزب کمونیست ایران بھ ھر حال جلوى ھر کمونیستى قرار دارد و باید بنحوى پاسخ بگیرد. 
اما در عین حال کمونیسم کارگرى نگرش و بحثى است کھ از طرف گرایش چپ در حزب مطرح میشود. نقدى است بھ 
باورھا و روش ھا و نظریات گرایشات دیگر در حزب. نقدى است بھ موقعیتى کھ این گرایشات بھ حزب کمونیست ایران 
تحمیل میکنند. بحث کمونیسم کارگرى «چھ باید کرد» و پالتفرم سیاسى و عملى ویژه اى را جلوى حزب میگذارد کھ با 

تبیین گرایشات دیگر از مسائل و دورنماى حزب متفاوت است.

از طرف دیگر، موقعیت گرایشات دیگر ھم در طول سالھاى اخیر دستخوش تغییراتى شده است. ھمان روند جھانى کھ 
سوسیالیسم غیر کارگرى را در مقیاس جھانى بھ بن بست کشیده است، در داخل حزب ھم گرایشات سوسیالیستى غیر 
کارگرى را دچار بى افقى میکند. بنابراین ما شاھد یک روند واگرایى در درون حزب بوده ایم. چپ و راست و مرکز 

امروز بیش از ھر وقت با دورنماھاى قابل تمیز در کشمکش با ھم قرار گرفتھ اند.

اگر بخواھم موقعیت امروز را برایتان تشریح کنم و مضمون اجتماعى و روند واگرایى گرایشات مختلف در درون حزب 
را توضیح بدھم باید درباره حزب کمونیست بطور کلى صحبت کنم و موقعیت تاریخى و اجتماعى اى کھ حزب در آن قرار 

گرفتھ است. وضعیت فعلى حاصل یک روند تکاملى است کھ باید عوامل و شرایط دخیل در آن را شناخت.

سؤال: بخش مھمى از این گفتگو درباره حزب کمونیست و تحوالت آن خواھد بود. اما فکر میکنم بھتر است وقتى وارد این 
مبحث بشویم کھ بدواً درباره خوِد کمونیسم کارگرى بیشتر صحبت کرده باشیم. قصد من اینجا این نیست کھ وارد مضامینى 
بشویم کھ قبًال اثباتاً توضیح داده شده اند، بلکھ میخواھم زوایاى خاصى از این بحث را روشن کنید... عبارت کمونیسم 
کارگرى در میان ما معانى مختلفى پیدا کرده است. در واقع خود شما ھم آن را در ظرفیت ھاى مختلفى بھ کار برده اید: 
بعنوان یک دیدگاه و نگرش و یا حتى مکتب، بعنوان یک جنبش مادى اجتماعى، بعنوان یک گرایش سیاسى و یا یک 

جنبش حزبى و غیره. سؤال من این است کھ از نظر شما کداِم این تعابیر دقیق تر است و یا در بحث شما اساسى تر است؟
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منصور حکمت: پاسخ این سؤال خیلى ساده است. من «کمونیسم کارگرى» را بجاى کلمھ «کمونیسم» بکار میبرم. بھ این 
دلیل کھ کلمھ کمونیسم آن خصلت طبقاتى ویژه را کھ در آستانھ انتشار مانیفست کمونیست در ۱۸٤۸ داشت در زمان ما 
دیگر از دست داده. کلمھ کمونیسم در آن ھنگام مترادف با سوسیالیسم کارگرى بود. انگلس در ھمان دوره، علت انتخاب 
این عنوان را براى پرچمى کھ با مانیفست بلند کردند دقیقاًً بھ ھمین ترتیب توضیح میدھد. مارکس و انگلس براى تعریف 
فاصلھ و اختالف خود با سوسیالیسم غیر کارگرِى زماِن خود عنوانى را کھ جنبش سوسیالیستى کارگرى بھ خود داده بود 
برگزیدند. ھر کلمھ مانیفست کمونیست راجع بھ اینست کھ این بیانیھ سوسیالیسم کارگرى است و این جریان ویژه طبقاتى 
درباره جھان و جامعھ و سوسیالیسم ھاى موجود چھ دارد میگوید. اگر مارکس و انگلس امروز زنده میشدند و میدیدند کھ 
چگونھ ھمین نام کمونیسم توسط جریانات اعتراضى و ِشبِھ سوسیالیستِى طبقات دیگر بھ دست گرفتھ شده است، آنوقت 
مطمئناً فکرى بھ حال عنواِن مانیفست کمونیست و کلمۀ کمونیسم بطور کلى میکردند. شاید مثل من صفت «کارگرى» 

را انتھاى آن اضافھ میکردند کھ کامًال مضمون این کتاب و جنبش اجتماعى اى را کھ این کتاب بیانیھ اش بود برساند.

با این توضیح پاسخ من بھ اصل سؤالتان روشن است. ھمانطور کھ کمونیسم در ظرفیت ھاى مختلف معنى پیدا میکند، یک 
دیدگاه و مکتب و جنبش اجتماعى و جریان حزبى و غیره، کمونیسم کارگرى ھم، کھ اسم دقیق ھمین پدیده در انتھاى قرن 
بیستم است، بھ ھمھ اینھا رجوع میکند و ھمھ این معانى را بھ خود میپذیرد. کمونیسم کارگرى در تمام این وجوه با آنچھ 
کھ در نیم قرن اخیر دنیا بھ آن نام کمونیسم داده است متفاوت است. مکتب دیگرى است، جنبش دیگرى است، احزاب 
نوع دیگرى را ایجاب میکند، تاریخ متفاوتى داشتھ است، اصول و پرنسیپھاى دیگرى دارد و غیره. پیکار براى کمونیسم 

کارگرى بر سر نشان دادن این تفاوتھا و سر و سامان دادن بھ این جنبش اجتماعى متفاوت است.

سؤال: آیا بھ این ترتیب بحث کمونیسم کارگرى ھمان تِم قدیمى تر «بازگشت بھ مارکسیسم اصیل» نیست؟

منصور حکمت: خیر. کمونیسم کارگرى قطعاً از نظر فکرى و تئوریکى چیزى جز مارکسیسم، ھمانطور کھ از کالسیکھاى 
مارکسیسم مستفاد میشود، نیست. اما این نحوه فرمولبندى مسألھ، یعنى «رجعت بھ مارکسیسم اصیل» از نقطھ نظر بحث 
ما نھ صحیح است و نھ ابداً آن معضالت فکرى و عملى اى را کھ تحت عنوان عمومى کمونیسم کارگرى بھ آن میپردازیم 
ذھن  بھ  را  تئوریک  و  فکرى  نوعى موضعگیرى  بھ  فى نفسھ  مارکسیسم»  بھ  اوًال، «رجعت  دلیل:  چند  بھ  میکند.  بیان 
میاورد. کل جنبش باصطالح «ضد رویزیونیستى» در مراحل مختلف و شاخھ ھاى مختلف خودش ادعایى جز این نداشت. 
کمونیسم کارگرى ُمدل دیگرى از جریانات ضد رویزیونیستى نیست. قبًال وقتى چنین تبیین اساساً عقیدتى و فکرى اى از 
ھویّت و کار خودمان داشتیم اسم جریان خودمان را «مارکسیسم انقالبى» گذاشتھ بودیم کھ دقیقاًً ھمین خاصیت وفادارى بھ 
ارتدوکسى را تداعى میکرد. کمونیسم کارگرى گویاى یک تعلق اجتماعى و بھ َتَبِع آن یک حرکت فکرى است. کمونیسم 
کارگرى بر سر سازماندھى حرکت سوسیالیستى فى الحال موجود طبقھ خاصى است، طبقھ کارگر. مارکسیسم ھم دقیقاً 
بعنوان پرچم ھمین سنّت طبقاتى براى ما مطرح است. ثانیاً، کسى میتواند بھ چیزى رجعت کند کھ قبًال از آن ُجدا و دور 
شده باشد. واقعیت ھم این است کھ جریانى کھ خود را در متن تاریخ کمونیسم غیر کارگرى و الجرم غیر مارکسیستى 
معاصر شناختھ است براى جدایى از این سنّت باید بھ مارکسیسم»رجعت» کند. باید از نظر فکرى و یا از نظر اجتماعى 
بھ موضع و موقعیت دیگرى برگردد. بحث ما، اما، این است کھ کمونیسم کارگرى یک حرکت و جریان اجتماعى متمایز 
از جنبش کمونیستى غیر کارگرى تاکنونى است. سر جاى خودش است. تئورى مارکسیسم ابتدا در متن ھمین سوسیالیسم 
کارگرى پیدا شد و براى دوره اى احزاب کمونیستى کارگرى در عین حال سخنگویان و اتوریتھ ھاى مارکسیسم زمان خود 
بودند. با تحوالت در بین الملل دوم، با غلبھ ناسیونالیسم و رفرمیسم در روسیھ اواخر دھھ ۲۰، با رشد ناسیونالیسم چپ 
در کشورھاى تحت سلطھ و بویژه با انقالب چین، با پیدایش «مارکسیسم غربى» و سپس چِپ نو، گام بھ گام کاربست 
اجتماعى مارکسیسم عوض شد و جنبش ھاى اجتماعى غیر کارگرى در اَشکال مختلف بھ مفّسرین رسمى مارکسیسم تبدیل 
شدند. تغییر کاربست اجتماعى تئورى ھاى مارکس بدون دست اندازى بھ محتواى آن، محتواى کارگرى و انقالبِى بى ابھام 
آن، ممکن نبود. براى جریانى کھ از درون این سنّت ھا در آمده ھر نوع توجھ بھ مضمون واقعى و طبقاتى مارکسیسم 
نظر  از  کارگرى  کمونیسم  نمیبینم.  فکرى  بر سر روشنگرِى  را  مسألھ  من  دیگر،  عبارت  بھ  میشود.  رجعت محسوب 
فکرى، یعنى مارکسیسم و از نظر اجتماعى، یعنى جنبش اعتراض ضد سرمایھ دارى کارگر. این جنبش عینى است و آن 
تئورى ھم موجود است. اگر از درون این جنبش حرف بزنیم آنوقت مسألھ بر سر سازماندھى این جنبش و ناظر کردن 
تمام و کمال این تئورى بر آن است. ثالثاً، فرمول «رجعت بھ مارکسیسم» ھستھ اصلى بحث امروز ما را از قلم میاندازد. 
ما در جھانى متفاوت و در دورانى متفاوت، مارکسیست ھستیم. خوِد مارکس ھم میبایست امروز با ھمان متد و با ھمان 
منفعت طبقاتى حرفھایى درباره این دنیا و این وضعیت میزد. رجعت بھ مارکسیسم براى خیلى ھا بھ معناى تکرار احکام 
و فرمولبندى ھاى پایھ اى مارکسیستى است. براى جنبش ما، براى کمونیسم کارگرى کھ ھرگز تجدیِد نظرى در این احکام 
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و تحلیل ھاى پایھ اى نکرده است، مسألھ حیاتى تر، کاربست مارکسیسم بعنوان یک نقد بھ جھان امروز و نیروھاى طبقاتى 
و سیاسى موجود در آن است.

خالصۀ کالم اینکھ فرمول رجعت بھ مارکسیسم واقعى ابداً چھارچوب نقد و بحث امروز ما را بیان نمیکند. اگر پایھ و 
ھویّت اجتماعى جنبش را دست نخورده و ثابت فرض کنیم، آنوقت میشد قطعاً از رویزیونیسم و مبارزۀ ضد رویزیونیستى 
بعنوان مقوالتى مربوط بھ این جنبش طبقاتى سخن گفت. اما وقتى کل این جنبش، یا در ھر صورت اردوگاه ھاى جھانى 
آن، دیگر بر حرکت ھاى طبقاتى غیر کارگرى استوار شده است، مسألھ در سطح نظرى، یعنى رجعت بھ این یا آن تئورى 
و مبارزه با این یا آن تجدید نظر، باقى نمیماند. کل بنیاد اجتماعى کمونیسم موجود، و بھ َتَبِع آن، اندیشھ اش را باید نقد کرد. 
این نقد را باید از موضع حرکت اجتماعى متفاوتى انجام داد. کمونیسم مارکس، کمونیسم کارگرى، قبل از آنکھ اندیشھ ھاى 
سوسیالیسم غیر کارگرى زمان خود را نقد کند و فراخوانى بھ تغییر عقاید بدھد، جایگاه اجتماعى آنھا را بعنوان حرکات 
داد.  قرار  اعتراض سوسیالیستى کارگر را  اجتماعى طبقھ کارگر و  آنھا جنبش  مقابل  داد، و در  غیرکارگرى توضیح 
مارکس از درون یک جنبش اجتماعى متفاوت سوسیالیسم معاصر خود را نفى و نقد کرد. این کارى است کھ ما میخواھیم 

امروز با طرح بحث کمونیسم کارگرى بکنیم.

سؤال: در مورد این نکتھ آخر توضیح بیشترى بدھید. میگویید کمونیسم کارگرى با کمونیسم و سوسیالیسم موجود اختالف 
و تفاوت اجتماعى دارد و اختالف نظرى بھ َتَبِع این اختالف اجتماعى مطرح میشود. میخواھم علت این تأکید و جایى کھ 

در بحث شما دارد بیشتر باز بشود.

منصور حکمت: کمونیسم کارگرى قبًال یکبار خود را در تمایز با سوسیالیسم ھاى دیگر توضیح داده و بیان کرده است. 
مانیفست کمونیست اساساً بیانیھ اى براى ھمین کار بود. روش مارکس در مانیفست تفکیک اجتماعى کمونیسم کارگرى از 
سایر گرایشات است و نھ تفکیک مکتبى آن. مارکس آنجا، پس از آنکھ کمونیسم کارگرى را بعنوان یک حرکت و جنبش 
اجتماعى و یک عکس العمل طبقاتى ویژه بھ جامعھ سرمایھ دارى توضیح میدھد، تفاوت ھاى این جنبش را با سوسیالیسم 
نھ  این جریانات را  مانیفست کمونیست  برمیشمارد.  بورژوایى و خرده-بورژوایى،  فئودالى،  دیگر، سوسیالیسم  طبقات 
بمثابھ مکاتب، بلکھ بعنوان حرکت ھاى طبقاتى معیّن، حاصل شرایط معیّن و برخاستھ از منفعت ھاى معیّنى توضیح میدھد 
و مرز کمونیسم کارگرى را با آنھا ترسیم میکند. بھ عبارت دیگر مارکس ازتقابل جنبش ھاى اجتماعى و تنھا بر این مبنى 
از تقابل آراء و افکار سخن میگوید. براى مارکس کمونیسم کارگرى یک حرکت بالفعل و عینى و اجتماعى بود کھ مقّدم بر 
اندیشھ ھا و تالشھاى خود او وجود داشت و حتى فى الحال رھبران فکرى و فرموالسیون ھاى تئوریکى ھم از خود بیرون 
داده بود. مارکسیسم سر و سامان دادن بھ این جنبش، مسلح کردن آن بھ افق و اھداف روشن و بھ یک نقد عمیق و محکم 

بھ جامعھ موجود را ھدف خود قرار داد. خیلى سریع مارکسیسم بھ پرچم کمونیسم کارگرى تبدیل شد.

ما ھم امروز با ھمین روِش مانیفست بھ جھان نگاه میکنیم. براى ما کمونیسم کارگرى قبل از ھر چیز یک جنبش اجتماعى 
و عینى است. تنھا بر این مبنا وارد بحث تفکر و سیاست ناظر بر این جنبش و تمایز آن با سایر گرایشات سوسیالیستى 
در جامعۀ معاصر میشویم. این دقیقاً عکس نحوۀ نگرش کلّیھ گرایشات کمونیسم موجود بھ مسألھ است. یکى از نمودھاى 
جدایى این کمونیسم از طبقھ کارگر و کمونیسم کارگرى، ھمین انکار عینیت اجتماعى کمونیسم کارگرى است. براى اینھا 
اعتراض سوسیالیستى طبقھ  خالِق  است. مکتب سوسیالیستى،  ایدئولوژى سوسیالیستى  از  اشتقاقى  کارگرى  سوسیالیسم 
کارگر است. اینھا مارکسیسم را، حال با ھر برداشتى کھ از آن دارند، منشأ سوسیالیسم کارگرى میدانند. رابطۀ جنبش و 
تفکر، جامعھ و اندیشھ، کامًال براى اینھا وارونھ شده است. اگر این مارکسیسم را تحریف شده و تجدید نظر شده بدانند، 

آنوقت ناگزیرند عینیت اعتراض سوسیالیستى کارگر را انکار کنند.

ما جنبش اجتماعى و اعتراض کارگرى علیھ جامعھ موجود را مبنا قرار میدھیم. اگر امروز آن مارکسیسم و آن کمونیسم 
حزبى اى کھ ھدایت و سر و سامان دادن بھ اعتراض سوسیالیستى کارگر را ھدف خود قرار داده بود دیگر بھ عقب رانده 
شده و کمونیسم موجود امر اجتماعى دیگرى را دنبال میکند، این تنھا بھ معنى تضعیف و سردرگمى و بى رھبرِى این 
حرکِت اجتماعى است و نھ محو آن. اگر مارکس ھم امروز زنده میشد و بھ جامعھ نگاه میکرد و اعتراض کارگران را 
میدید، باز ھم دست بھ کار نوشتن یک مانیفست کمونیسم کارگرى میشد کھ پرچم اعتراض سوسیالیستى کارگر را بلند 
کند و بھ این جنبش، در تقابل با کل سوسیالیسم طبقات دیگر، کھ متأسفانھ نام مارکسیست ھم روى خود گذاشتھ اند، افق 
و دورنما و نقد بدھد. ما امروز مارکس را نداریم، اما جنبش اجتماعى و طبقاتى خود را داریم و خوشبختانھ نفوذ عمیق 
مارکس در آن را بھ صورت تمایل غریزى و دیگر «خودبخودى» کارگر مبارز بھ مارکسیسم ھم داریم. بحث کمونیسم 
کارگرى براى ما یعنى بلند کردن پرچم این جنبش و اعتراض اجتماعى متفاوت، و نھ ابداع یک گرایش و مکتب دیگر 
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در چھارچوب سنّت کمونیسم موجود. پاسخ ما بھ این کمونیسم پاسخى اجتماعى است، نقد ما عملى و اجتماعى است، 
موضوع کار ما متفاوت است. پاسخ ما ھمان پاسخى است کھ بھ بورژوازى بطور کلى میدھیم: برپایى یک جنبش قدرتمند 

کمونیستى کارگرى.

سؤال: اھمیتى را کھ بھ تفکیک اجتماعى کمونیسم کارگرى و تقّدم تحلیلى آن بھ ھر نوع مرزبندى عقیدتى و سیاسى میدھید 
کامًال میفھمم. اما اینجا بھ ھر حال دو سؤال اصلى مطرح میشود. اول جایگاھى کھ بھ این ترتیب، تئورى و مرزبندى 
تئوریک با شاخھ ھاى دیگر مدعى مارکسیسم و سوسیالیسم، در این دیدگاه پیدا میکند و دوم، موضوعاتى کھ بھ نظر شما 
یک چنین جدال نظرى اى باید حول آن متمرکز شود. در رابطھ با سؤال اول، یعنى مسألھ جایگاه تئورى و جدال تئوریک، 
میخواھم توجھتان را بھ این نکتھ جلب کنم کھ در جنبش کمونیستى، مقابل قرار دادن تئورى و جنبش، یک شیوه برخورد 
قدیمى است. آیا فکر نمیکنید کھ بحث امروز شما بھ این متھم شود کھ در ھمین چھارچوب فکرى قدیمى چپ دارد تأکید 

را از تئورى برمیدارد و روى جنبش میگذارد؟

منصور حکمت: البتھ ممکن است بحث من بھ خیلى چیزھا متھم شود از جملھ «تقدم جنبش بھ تئورى»، یا «اکونومیسم»، 
تقدیس «خودبخودى» در برابر آگاھى و غیره. بھ نظر من این خصلت نمایى ھا از بحث ما بیش از آنکھ چیزى راجع بھ 
مضمون نظرات ما و نواقص آن بگوید، تفکر قالبى منتقد احتمالى ما را نشان میدھد. بحث ابداً بر سر «تئورى یا جنبش» 
نیست. سؤال اصلى اینست: «کدام جنبش». تمام صحبت ما بر سر این است کھ شاخھ ھاى مختلف سوسیالیسم تاکنونى 
مستقل از داس و چکشى کھ روى پرچمشان بوده و نام مارکس یا لنین کھ ِورد زبانشان بوده، عمدتاً جنبش ھاى اجتماعى 
طبقات ناراضى دیگر براى اصالحات و تغییرات غیر سوسیالیستى بوده اند. این کھ در این جنبش ھا تئورى و عمل سیاسى 
احزاب چھ رابطھ اى با ھم داشتھ اند، کدام تحت الشعاع دیگرى قرار گرفتھ و غیره میتواند در درون خود این سنّت ھا مورد 
بحث باشد. بحث ما بر سر تعلق بھ جنبش اجتماعى دیگرى است کھ در کنار این سوسیالیسم غیر کارگرى وجود داشتھ 
و دارد، ھم با تئورِى متفاوِت خودش و ھم با پراتیِک خودش، اتفاقاً در این جنبشى کھ ما از آن صحبت میکنیم، یعنى 
کمونیسم کارگرى، تئورى و جنبش قابل تفکیک بھ عرصھ ھاى قائم بھ ذات نیستند. بحث تقدم تئورى بھ جنبش یا جنبش بھ 
تئورى در سیستم فکرى ما معنى پیدا نمیکند. اینھا سطوح مختلف ابراز وجود یک حرکت اجتماعى واحدند. بھ نظر من 
ھر کس مانیفست کمونیست را دقیق بخواند میفھمد کھ این بیانیھ یک جنبش اعتراض کارگرى است و نھ طرح خطوط 
یک جامعھ شناسى علمى، کھ ھر کس بتواند مستقل از آن جنبش اعتراض طبقاتى بھ تدریس و یا تدقیق آن بپردازد و بھ 

رشتھ اى درخود تبدیلش کند.

بھ نظر من سرنوشتى کھ مارکسیسم از نظر تئوریک پیدا کرده، پروبلماتیک ھاى تئوریکى کھ در درون سنّت مارکسیستى 
تاکنونى مطرح شده و مبناى مرزبندى ھاى خطوط و گرایشات و قطب ھاى مختلف در جنبِش موسوم بھ جنبش کمونیستى 
قرار گرفتھ، ُجدا از سرنوشت اجتماعى مارکسیسم و کاربست طبقاتى اى کھ این تئورى عمًال پیدا کرده قابل درک نیست. 
تاریخى- اجتماعى و ضروریات  پایھ ھاى مادى  از  ُجدا  فلسفى و سیاسى، یک مکتب فکرى،  دیدگاه  ھمانطور کھ یک 
طبقاتیش قابل ارزیابى نیست، مسائلى کھ در درون آن مکتب بھ پیش رانده میشود و موضوع جدل قرار میگیرد ھم بدون 
ارجاع بھ منفعت ھاى اجتماعِى پشت آن قابل درک نیست. مارکسیسم بعنوان یک تئورى و مکتب، انسجام درونى اى دارد، 
متدى دارد و بھ استنتاجات معلوم و مشخصى درباره جامعھ، سیاست، و عمل مبارزاتى میرسد. مارکسیسم بعنوان یک 
تئورى بھ اعتبار خود قابل مطالعھ و قابل درک است. جدل و مرزبندِى درون-مکتبى وقتى باال میگیرد و مسألھ تفسیرھاى 
مختلف و گاه متناقض از این تئورى وقتى مطرح میشود کھ مسألھ کاربست این تئورى در جھان واقعى مطرح میشود و 
تمایالت گرایشات اجتماعى مختلف براى پاسخگویى بھ معضالت ویژه خود سراغ این تئورى میروند. براى مثال تئورى 
مارکس نظر معیّنى درباره انقالب کمونیستى، شرایط تحقق آن و وظایف آن داده است، اما پروبلماتیک سوسیالیسم در 
یک کشور بر متن یک کشمکش تاریخى و اجتماعى میان گرایشات زنده در انقالب روسیھ بر سر توسعھ اقتصادى روسیھ 
بھ وجود میاید. مارکس بھ روش معیّن و معلومى رابطھ بین قیمت و ارزش در جامعھ سرمایھ دارى را در کتاب سرمایھ 
توضیح داده است، اما معضل «تبدیل ارزش بھ قیمت ھاى تولید» تنھا در متن یک شرایط تاریخى و اجتماعى معیّن و 
توسط جریانات اجتماعى معیّن بھ یک پروبلماتیک تئوریک تبدیل میشود. تز دیکتاتورى پرولتاریا، مسألھ رابطھ زیربنا 
و روبنا و نحوه تأثیر گذارى اینھا بر یکدیگر، سوسیالیسم و بازار و غیره کھ ھر یک سرچشمھ جدل ھاى مھم و طوالنى 
در درون سنّت باصطالح مارکسیستى بوده اند نیز بدون درک منفعت ھاى اجتماعى پشِت آنھا و بدون شناخت این امر کھ 

این جدل و پروبلماتیِک تئوریک قالب چھ کشمکش عینى اجتماعى اى است، قابل بحث نیست.

خالصھ حرفم این است کھ این جدل ھا و معضالت و گره گاھھاى نظرى ناشى از ُغور و تفّحص عالمانھ و ابتدا بھ ساکن در 
تئورى مارکس و یافتن «ابھامات و ناروشنى ھاى» آن بمثابھ یک مکتب نیست، بلکھ حاصل نحوه ویژه اى است کھ جریانات 
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اجتماعى مختلف کوشیده اند مارکسیسم را بھ کار ببندند. ممکن است این جدل ھا واقعاً ما را متوجھ وجود ناروشنى ھایى 
در خود تئورى کرده باشد. شخصاً چنین اعتقادى ندارم، اما حتى در این حالت نیز مسألھ اساسى نھ تفسیر بردار بودن 
تئورى، بلکھ وجود مفّسرین متفاوت و وجود منفعت ھاى مھم اجتماعى در ارائھ تفسیرھاى گوناگون از مارکسیسم است. بھ 
نظر من تمام مصیبتى کھ بر سر تئورى مارکس نازل شده ناشى از این است کھ جنبش ھاى اجتماعى گوناگون کوشیده اند 
آن را بھ ابزارى تبدیل کنند براى پیشبرد امورى کھ این تئورى فى نفسھ با آنھا سازگار نیست. مارکسیسم تئورى اقتصادى 
براى محاسبھ ارزش ھا و قیمت ھا و رسیدن بھ معادالت ریاضى براى ایجاد توازن میان دپارتمان ھاى تولیدى نیست. اگر 
کسى در این ظرفیت بخواھد از آن استفاده کند، طبعاً باید در آن دست ببرد، و طبعاً بدون نقد تئورى ارزش مارکس، و یا 
تبدیل کردن مارکس بھ ریکاردو این کار مقدور نیست. راستش بھ نظر من بخش اعظم پروبلماتیک ھاى نظرى در سنّت 
مارکسیستى تاکنونى ریشھ در کشمکش جریاناتى دارد کھ ھستھ اصلى این تئورى، یعنى نقد سرمایھ دارى و ضرورت 
انقالب کارگرى، را کنار گذاشتھ اند و کوشیده اند از این تئورى یک جامعھ شناسى علمى و یا یک علم اقتصاد آلترناتیو 
براى جناح چپ بورژوازى درست کنند، یا از آن توجیھات تئوریک براى بیان زمینى ترین منفعت ھاى غیر کارگرى، 

ناسیونالیسم روسى و چینى، اختالفات فرقھ اى و غیره، بسازند.

بنابراین وقتى از من راجع بھ نحوه برخورد بھ تئورى میپرسید، الزم است مرز خود را با این کاربست اسکوالستیک و یا 
اپورتونیستى از مارکسیسم روشن کرده باشم. تئورى و مبارزه تئوریک براى سوسیالیسم کارگرى مکان بسیار پُر اھمیت 
و تعیین کننده اى دارد. اما براى ما مارکسیسم ابزار نقد است. ابزار شناختن عمیق ترین ریشھ ھاى مصائبى است کھ بشر 
بطور کلى و کارگر بطور اخص در این جامعھ تجربھ میکند. ابزار کسب یک خودآگاھى عمیق اجتماعى و تاریخى براى 
کارگر و درک امکاناتى است کھ براى تحول جامعھ موجود وجود دارد. اینھا خواص اثباتى تئورى مارکس است کھ، در 
غیاب کاربست ھاى غیر کارگرى تاکنونیش، میتوانست مستقیماً بھ درون جامعھ و طبقھ بُرده شود و یک صف آرایى فکرى 
قدرتمند در برابر آراء حاکم در جامعھ بھ وجود بیاورد. کمونیسم کارگرى باید یک جریان قدرتمند فکرى در جامعھ باشد. 
در برابر گرایشات و تمایالت فکرى بنیادى بورژوازى، نظیر لیبرالیسم، دمکراسى، ناسیونالیسم، اومانیسم، سوسیال-
دمکراسى و غیره، و نھ صرفاً روایت دیگرى از مارکسیسم در برابر جریاناتى نظیر مائوییسم، تروتسکیسم، سوسیالیسم 

روسى و یا چِپ نو. این آن جایگاھى است کھ ما بھ تئورى میدھیم.

ببینید، ما آمده ایم و از مشخصات اجتماعى و طبقاتى کمونیسم صحبت کرده ایم. ما این را گفتھ ایم کھ قبل از اینکھ این 
سؤال مطرح باشد کھ «کمونیست ھا چھ میگویند»، این مسألھ مطرح است کھ کمونیسم پرچم کدام بخش جامعھ و کدام طبقھ 
است. ما گفتھ ایم کھ کمونیسم را تنھا بعنوان جنبش اعتراضى کارگر حاضریم بفھمیم و تنھا در متن اعتراض اجتماعى 
این طبقھ، تازه میتوان کمونیسم را بعنوان یک مکتب و یک دیدگاه و تئورى انقالبى درک کرد و برایش مبارزه کرد. در 
مقابل، این عکس العمل پیش آمده کھ «تئورى چھ میشود؟». من این را عکس العمل طبیعى ھمان بخش و طبقھ اجتماعى 
تنزل  تئورى است.  نقدش میکنم. کمونیسم براى سوسیالیسم رادیکال موجود یک  و ھمان سنّت سیاسى میدانم کھ دارم 
دادن کمونیسم بھ یک دستگاه فکرى عام المنفعھ، «علم تاریخ»، و غیره کانالى است کھ از طریق آن روشنفکر چپ گراى 
بورژوا، بوروکراِت اصالح طلب، ناسیونالیست و دمکرات چینى و بولیویایى و ایرانى، دارد خود را نسبت بھ مارکسیسم 
و کمونیسم مانند کارگر، صاحب حق میکند. وقتى ما میگوییم کمونیسم تنھا بمثابھ یک جریان کارگرى شایستھ این عنوان 
است، میگویند تئورى چھ میشود. بھ نظر من منظور اینھا این است کھ «ما چھ میشویم». بھ نظر من ما تازه داریم تئورى 
را سر جاى واقعى خودش قرار میدھیم. اگر اینھا اینقدر را از مارکس نفھمیده باشند کھ کمونیسم یک جنبش اعتقادى 
نیست، بلکھ یک جنبش اجتماعى-طبقاتى معیّن است، یک حرکت کارگرى است، آنوقت ابراز نگرانى شان بھ حال تئورى 
در برابر بحث کمونیسم کارگرى نباید جدى گرفتھ شود. ھمین نقد بھ بحث ما، یعنى درک نکردن اساس مارکسیسم بمثابھ 
یک تئورى. بگذارید بگویم تئورى «چھ میشود». تئورى از ابزار ابھام تراشى، از ابزار توجیھ منافع غیر کارگرى تحت 
نام مارکسیسم، از ابزار توّھم پراکنى نسبت بھ جناح چپ بورژوازى، از وسیلھ کسب برترى تحصیل کردگان حتى در 
درون احزاب مارکسیستى، و امثالھم، بھ ھمان نقد کوبنده، کارگرى، عمیق و مّطلعانھ اى تبدیل میشود کھ در کالسیک ھاى 
مارکسیستى میبینیم. تئورى بار دیگر بھ یک سالح بُرنده در نبرد طبقاتى تبدیل میشود. بھ ادعانامھ افشاگرانھ، روشن، 
شفاف و قابل درکى از جامعھ موجود و تمام مکانیسم ھاى بظاھر پیچیده آن. بھ نیرویى ماّدى در جامعھ کھ ذھنیت کارگر 
معترض در جھان معاصر را شکل خواھد داد. بحث کمونیسم کارگرى براى خود ما حاصل تعمق تئوریک زیاد بوده 
و وظایف تئوریک متنوع و بسیار جدى ترى از گذشتھ را در برابر ما قرار میدھد. بحث کمونیسم کارگرى تازه بھ ما 

چھارچوبى داده است کھ بتوانیم بر مبناى آن یک تعرض تئوریک وسیع را شروع کنیم.

سؤال: این تعرض تئوریک بیشک متضّمن مرزبندى نظرى با شاخھ ھاى مختلف جنبش باصطالح کمونیستى موجود و 
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ھمینطور تعیین تکلیف با معضالت و سؤاالت گرھى مطروحھ در این جنبش خواھد بود. بھ عبارت دیگر باید روشن بشود 
کھ کمونیسم کارگرى بعنوان یک دیدگاه و سنّت معیّن مارکسیستى در چھ سایھ روشنى با سایر سنت ھاى مدعى مارکسیسم 
قرار میگیرد. سؤال ما اینست کھ این جدل و مرزبندِى نظرى با این جریانات و مکاتب حول چھ محورھایى باید متمرکز 

بشود و از چھ اولویت ھایى تبعیت میکند؟

منصور حکمت: بگذارید اول یک نکتھ را روشن کنم. عموماً جریانات چپ رادیکال وقتى از مبارزه فکرى حرف میزنند 
بدواً منظورشان پلمیک «درباره مارکسیسم» با سایر شاخھ ھاى چپ است. «مبارزه ایدئولوژیک» براى این جریانات 
معناى مناظره درون مکتبى یافتھ است. خود ما قبًال خیلى اینکار را کرده ایم. من نمیتوانم اینجا وارد این بشوم کھ چرا و 
طى چھ روندى مبارزه فکرى این معنى محدود را پیدا کرده. اما باید بگویم کھ این خود جلوه اى از خصلت غیر اجتماعى 
و فرقھ اى چپ رادیکال و باصطالح کمونیست بوده است. براى ما مبارزه فکرى وجھى از مبارزه طبقاتى است و الجرم 
پیکارى است علیھ آراء حاکم در جامعھ، آراء ھمان طبقاتى کھ در جھان مادى و درعرصھ پراتیکى بمثابھ یک طبقھ 
علیھ آنھا قد َعلَم کرده ایم. پیکارى علیھ افکار و مکاتب و سنت ھاى نظرى بورژوایى کھ توانستھ اند ُمھر خود را بھ ذھنیت 
انسانھا در مقیاس دھھا میلیونى بکوبند. پلمیک با مدعیان مارکسیسم گوشھ اى از این مسألھ ھست اما ابداً محور کار نیست 
و بخصوص آن مجرایى نیست کھ سیماى نظرى کمونیسم کارگرى از طریق آن ترسیم میشود. تعرض نظرى کھ من از 
آن صحبت کردم، تعرضى کھ کمونیسم و سوسیالیسم کارگرى، مارکسیسم بمثابھ یک جنبش طبقاتى، باید بھ آن دست بزند 
تعرضى علیھ سنتھاى فکرى بنیادى بورژوازى است. سنت ھایى کھ اتفاقاً ھیچ داعیھ مارکسیست بودن ھم ندارند. ما در 
صحنھ جدال فکرى با لیبرالیسم و دمکراسى روبروییم، با ناسیونالیسم، رفرمیسم و سوسیال-دمکراتیسم، آنارشیسم و نظایر 
آنھا. راستش فکر میکنم جدال با شاخھ ھاى مدعى مارکسیسم ھم بدون رجوع بھ نفوذ عمیق این سنت ھاى اصلى تر نظرى 

و سیاسى در تفکر و جھان بینى ِشبِھ مارکسیست ھا ممکن نیست...

سؤال: این بحث را باید بیشتر بشکافید براى آنکھ جدل درون-مکتبى و یا درون-جنبشى یک جزء تفکیک ناپذیر سنّت 
کمونیستى، ھمان سنّت کمونیستى کارگرى مارکس و لنین ھم، بوده است. ما جدلھاى مارکس و مارکسیستھا علیھ افکار 
پرودون و السال را داریم، جدل ھاى لنین علیھ متفکرین بین الملل دوم را داریم کھ اتفاقاً تا حدود زیادى مشخصات سیاسى 
و فکرى لنینیسم را تعریف میکند. و باألخره مسألھ رویزیونیسم را داریم کھ بعنوان یک مانع واقعى مدتھا مانع شکل گیرى 
احزاب مارکسیستى انقالبى و مانع رشد سوسیالیسم کارگرى واقعى بوده است. این بُعد مبارزه فکرى چھ جایگاھى در 

دیدگاه شما دارد؟

منصور حکمت: من جدل درون مکتبى، تا چھ رسد بھ درون جنبشى، را ابداً رد نمیکنم. اما بیایید ببینیم این جدل ھا تا 
آنجا کھ واقعاً یک سوى آن مارکسیسم و کمونیسم کارگرى بوده است در چھ چھارچوب تاریخى صورت گرفتھ و در متن 
عمومى مبارزه فکرى کمونیسم کارگرى چھ نقشى داشتھ است. آنچھ مارکسیسم را مارکسیسم میکند و کمونیسم را کمونیسم 
میکند مرزبندى پلمیکى مارکس با پرودون و السال نیست. انتقاد عمومى مارکس بھ سرمایھ دارى و تفکر بورژوایى بطور 
کلى است. مارکس ایدئولوژى آلمانى و تفکر فلسفى قبل از خود را نقد میکند. متفکرین اقتصاد سیاسى معاصر و قبل از 
خود را در جزئیات نقد میکند. و مھمتر از ھمھ اینھا، دینامیسم جامعھ موجود و عوارض آن، از استثمار، فقر، استعمار، 
برده دارى، فحشاء، مذھب، دمکراسى، ناسیونالسیم و غیره را نقد میکند. مارکس بھ جنگ طبقات حاکم و آراء حاکم بر 
جامعھ میرود. بدون کتاب سرمایھ و ایدئولوژى آلمانى، نقد برنامھ گوتا ممکن نیست و مکتب و سنّت فکرى اى را نمیسازد. 
مارکسیسم یک وضعیت اقتصادى، سیاسى و فکرى عمومى و حاکم را نقد میکند و بر این مبنا سراغ منتقد سطحى و غیر 
انقالبى این نظام ھم میرود. بین الملل دوم و مناظرات لنین با آن را مثال زدید. من میپرسم بدون نقد امپریالیسم و ناسیونالیسم 
و بدون نقد دمکراسى بورژوایى بعنوان آراء و افکارى خارِج سنّت مارکسیستى چگونھ اصوًال چنین تعرضى بھ بین الملل 
دوم ممکن میبود. این نقد فراگیر و فرا-مکتبى و فرا-جنبشى بود کھ لنینیسم را بعنوان یک رگھ فکرى انقالبى و معتبر در 
برابر بین الملل دوم شکل داد. بعالوه این نکتھ را ھم باید اضافھ کنم کھ مارکس و لنین ھر دو خود را در برابر گرایشات 
ِشبِھ سوسیالیستِى قدرتمندى یافتھ بودند. اینھا جریاناتى بودند کھ در مقیاس اجتماعى تفکر کارگر معترض را تحت تأثیر 
گذاشتھ بودند. بھ نظر من ھم جدل با جریانات زنده دیگر در درون جنبش طبقاتى بھ معنى واقعى کلمھ ھمواره حیاتى است 

و این را زیر تیتر مناظره مکتبى نمیگذارم.

مسألھ رویزیونیسم را باید با تفصیل بیشترى بحث کرد. معنى رویزیونیسم ھرچھ جلوتر آمده ایم مذھبى تر و فقھى تر شده. 
براى کمونیسم دورۀ مارکس کھ طبعاً مقولۀ رویزیونیسم نمیتوانست مطرح باشد. براى لنین، تجدید نظر گرایشات دیگر 
در تفکر مارکسیستى رابطھ مستقیمى با جنبش ھاى اجتماعى و نیروھاى مادى اى دارد کھ این تجدید نظر طلبى را ایجاب 
کرده اند. بھ عبارت دیگر رویزیونیسم براى لنین پرچم جریانات مادى و اجتماعى غیر کارگرى معیّنى است کھ بدواً بھ 
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اعتبار مکان سیاسى و اجتماعى شان مورد انتقادند. در این چھارچوب، یعنى در جدال با حرکات سیاسى طبقات دیگر، 
لنین از صحت احکام مارکسیستى دفاع میکند و میکوشد مانع تحریف مارکسیسم توسط آنھا بشود. منظورم اینست کھ 
با این شاخص کھ کدام احکام را دستکارى و تحریف میکند مطرح  رویزیونیسم قبل از آنکھ در چھارچوب مکتبى و 
باشد، بعنوان پرچم فکرى منافع و حرکات اجتماعى غیر کمونیستى و غیر کارگرى معنى پیدا میکند. رویزیونیسم بھ 
معنى غیر مذھبى آن یعنى پیدایش جنبش ھاى اجتماعى غیر کمونیستى و غیر کارگرى تحت نام مارکسیسم. شاخھ اى از 
جنبش سرمایھ دارى دولتى در شوروى تحت نام مارکسیسم کار کرده و الجرم تفسیر ویژه اى از این تئورى بھ دست داده 
است. این رویزیونیسم است. جنبش ضد استعمارى و ناسیونالیستى در چین ھمینطور. این ھم یک رویزیونیسم است. 
کمونیسم کارگرى در تقابل با ناسیونالیسم و سرمایھ دارى دولتى کھ بھ اعتبار خود وجود دارند بھ جدل با این شاخھ ھاى ِشبِھ 
مارکسیست این جنبش ھا ھم پا میگذارد. اما ھویّت سیاسى و نظرى آن، برخالف جنبش ضد روزیونیستى چپ رادیکال، از 
مرزبندى با مائوییسم یا مصوبات کنگره ھاى ۲۰ و ۲۲ حزب شوروى و تز راه رشد غیرسرمایھ دارى و غیره استخراج 
نمیشود. بھ عبارت دیگر نفس خصلت درون-مکتبِى حیات فکرى چپ رادیکال و این واقعیت کھ اینھا ھویّت ویژه خود را 
بر مبناى مرزبندى ھاى نظرى با قطب ھا و اردوگاھھاى موجود سوسیالیسم و کمونیسم استنتاج میکنند، گواه تعلق ھر دو 
بھ یک جایگاه و حرکت اجتماعى مشترک است. چپ رادیکال تاکنونى با قطب ھاى مورد انتقادش در یک بستر مشترک 
اجتماعى و طبقاتى قرار داشتھ است. مرزبندى ھاى اینھا با رویزیونیسم در شوروى و چین، مکتبى و ِشبِھ مذھبى است 
زیرا در قلمرو اجتماعى نماینده حرکت مستقل و مجزایى نبودند و از آرمانھا و اھداف متفاوتى دفاع نمیکردند. نقد اینھا 
بھ سرمایھ دارى ھمان بود، تصورشان از سوسیالیسم ھمان بود. مشکل اینھا «انحراف» این قطب ھا از احکام نظرى و 
یا سیاستھا و تاکتیکھاى معیّنى بود. از نظر اجتماعى ھم ھمھ شاخھ ھاى چپ رادیکال، از بوردیگیسم و تروتسکیسم تا 
امروز، بعنوان منتقد بستر اصلى و بھ اعتبار وجود این بستر اصلى، موجودیت پیدا کرده اند. کسى نمیتواند تروتسکیسم را 
مستقًال و در تقابل ویژه این جریان با جامعھ بورژوایى تعریف کند. این جریان محصول فرعى ھمان بستر اصلى است. 

روایت ویژه اى در ھمان جنبش اجتماعى است.

خالصھ حرفم اینست کھ اگرچھ قطعاً کمونیسم کارگرى باید در برابر این سنت ھا ھم حرف بزند، ھویّت سیاسى آن در 
تقابلش با جامعھ بورژوایى بطور کلى و با گرایشات و جنبش ھاى سیاسى و اجتماعى اصلى بورژوازى در ھر دوره 
مشخص میشود. شما پلمیک ھاى گذشتھ سنّت مارکسیسم و کمونیسم کارگرى را مثال زدید. بسیار خوب، اما من میپرسم 
امروز چھ جدالھاى نظرى اى براى شکل دادن بھ صف انقالب کارگرى حیاتى است. جدال با مائوییسم و تروتکسیسم 
و چِپ نو و غیره یا با ناسیونالیسم، تریدیونیونیسم، لیبرالیسم و دمکراسى، رفرمیسم، سوسیال-دمکراسى، گورباچفیسم، 
تاچریسم و غیره؟ یعنى با افکار و تفاسیرى از جامعھ امروز کھ ذھنیت کارگران و کل جامعھ بطور کلى را شکل میدھند. 
کمونیسم کارگرى از مارکس تا امروز خواھان یک تقابل طبقاتى و ھمھ جانبھ با بورژوازى و جامعھ بورژوایى بوده است 

و نھ صرفاً حفظ خلوص فکرى در مقایسھ با چپ ترین جریانات مجاور.

اجازه بدھید چند نکتھ را ھم اضافھ کنم. اوًال، باید دید در دوره اى کھ پا بھ آن گذاشتھ ایم خود اینھا چقدر بھ مارکس میچسبند. 
فعًال کھ بھ نظر میاید ھمھ خودشان یا «پایان مارکسیسم» را ھمراه این و آن َدم گرفتھ اند، یا سرشان را پایین انداختھ اند تا 
این موج بگذرد. در اواخر دھھ ٦۰ و اوایل ۷۰ کھ مارکسیسم در میان روشنفکران ُمد بود قطعاً نیاز بھ دخالت سوسیالیسم 
کارگرى در مبارزه بر سر حقانیت روایت کارگرى از مارکسیسم بیشتر حس میشد. ثانیاً، نباید در تلھ مبارزه مکتبى 
اینکھ مارکس واقعاً چھ گفتھ است الزم نیست. آدم  افتاد. براى نقد مائوییسم و پوپولیسم، براى مثال، ارجاع زیادى بھ 
میتواند مستقیما سراغ مغز و ھستھ اصلى ناسیونالیستى این جریان برود و آن را افشاء کند. بھ نظر من زیاده روى در جدل 
«درون-مکتبى» با این گرایشات بر ابھام موجود درباره ھویّت و موجودیت اجتماعى اینھا میافزاید. ثالثاً، ھمانطور کھ 
گفتم، روایات دیگر از مارکسیسم ناشى از سوء تفاھم و یا اختالف معرفتى نیست. اینھا تفسیر گرایشات اجتماعى دیگر از 
مارکسیسم بعنوان یک تئورى است، تفسیر ناسیونالیسم و رفرمیسم و دمکراسى بعنوان جنبش ھاى اجتماعى از یک مکتب 
پایھ اش نژادپرستى  اند. ناسیونالیسم، براى مثال، یک  نینداختھ  فکرى و سیاسى. این جریانات فقط بھ مارکسیسم چنگ 
است و ممکن است از این مجرا روایت خاصى ھم از داروینیسم بدھد. اما پلمیک در عرصھ بیولوژى و تئورى تکامل 
طبیعى نھ فقط مرزبندى ایجاد نمیکند، بلکھ اصل اختالف را میپوشاند. رابعاً، رونق پلمیک نظرى و بحث «مارکس واقعاً 
چھ میگفت» تا حدودى ھم منعکس کننده مخاطبینى است کھ گرایشات غیر کارگرى براى تئورى مارکس ایجاد کرده اند. 
روشنفکر بورژوا از این جدل ھا یک حرفھ ساختھ و این حرفھ، الاقل تا ھفت ھشت سال قبل، مستقل از مبارزه کمونیستى 
براى اینھا جذابیتى داشت. فکر میکنم بھ درجھ اى کھ مرکز ثقل فعالیت کمونیستى بھ درون طبقھ کارگر منتقل بشود و 
بشوند، خصلت مکتبى مرزبندى ھاى نظرى  تبدیل  پلمیک نظرى  بھ مخاطبین اصلى  بھ درجھ اى کھ رھبران کارگرى 
کمتر میشود و حالت کالسیک ترى، مانند مقابلھ سوسیالیسم و ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم و مشابھ آن، بھ خود 
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میگیرد.

اما بھ ھر حال حتى در مبارزه فکرى با جریانات مدعى مارکسیسم، مبناى اصلى کار ما باید دیدن انعکاس جنبش ھاى 
فکرى پایھ اى بورژوایى در تبیین و تفسیر اینھا از مارکسیسم و سیاست کمونیستى باشد. تنھا وقتى کراھت ناسیونالیسم 
بعنوان یک تفکر، یک دریچھ معیّن براى نگریستن بھ جھان موجود، معلوم شده باشد، تازه میتوان محتواى غیر کارگرى و 
غیر مارکسیستى پوپولیسم و مائوییسم را نشان داد. اگر چپى وجود داشتھ باشد، مانند چپ رادیکال ایران در دھھ ھاى اخیر 
یا کل سنّت پوپولیسم و مائوییسم، کھ بھ ناسیونالیست بودن خودش مفتخر ھم بود و بھ ھر تقدیر با انزجار از ناسیونالیسم 
بار نیامده، پلمیک با آن بر سر مارکسیسم و سیاست مارکسیستى خودفریبانھ و بی حاصل است. بھ نظر من باید چپ غیر 
کارگرى را روایت معیّنى از حرکات اجتماعى عمومى تر و اصلى تر بورژوایى در جامعھ در نظر گرفت و در متن پاسخ 

فکرى و سیاسى اى کھ بھ این حرکت عمومى تر میدھیم، محصول شبھ مارکسیستی اش را ھم بکوبیم.

و باألخره این را ھم باید بگویم کھ مدتھاست مارکسیسم بھ عنوان یک تئورى بھ فن و علم حفظ انسجام و سر خط نگھداشتن 
فرقۀ خود تبدیل شده. تئوریسین مارکسیست بھ کسى تقلیل پیدا کرده کھ میتواند پاسخ کسانى را بدھد کھ بدواً خود را با او 
ھم-مکتب اعالم کرده اند. بیرون این محیط، بیرون این «بازار» از پیش معلوم، تئوریسین مربوطھ حتى متفکر و منتقد 
معتبر و با نفوذى در جھان معاصر خود نیست. حتى راستش از نظر کالیبِر فکرى و ظرفیت معنوى معموًال متفکر درجھ 
دومى است. مارکس بھ جنگ غولھاى فکرى جھان بورژوایى رفت و در جنگ با اینھا از نظر معنوى پیروز شد. ھگل 
و فوئرباخ، ریکاردو و اسمیت و میل و مالتوس را روى تناقضاتشان ُخرد کرد. ھمین را راجع بھ لنین، لوکزامبورگ، 
تروتسکى، بوخارین، پرئوبراژنسکى، و بخش زیادى از رھبران کمونیسم در اوائل قرن ھنوز میتوان گفت. اما امروز 
متفکر و رھبر فکرى چپ رادیکال بھ اعتبار تواناییش در جدل با گرایش مجاور و مرزبندى درون مکتبى با دیگرى 
مخاطب و ارج و ُقرب دارد. فکرش مصرِف درون فرقھ اى دارد و بھ اعتبار فرقھ و جریانش اھمیت پیدا میکند. اگر شما 
مائوییسم را از صحنھ پاک کنید بتلھایمى در صحنھ تفکر انتقادى باقى نمیماند. بھ نظر من تئورى کمونیستى، و بھ این 
اعتبار تئوریسین و منتقد کمونیست، باید بعنوان منتقد آراء حاکم قد َعلَم کند. باید جھان را براى توده ھاى عظیم طبقھ مفھوم 
کند. باید در شکل دادن بھ شعور عمومى طبقاتى نقش بازى کند. و نھ اینکھ صرفاً راھنماى حواریون و پیروان خودش 
باشد. کمونیسم کارگرى این بوده. با پیدایش این جریان و بخصوص با شکل گرفتن و ابراز شدن جھان بینى این جریان 
توسط مارکس و مارکسیسم یک رگھ انتقادى با بُرد وسیع اجتماعى پیدا شد. پس از پیدایش این جریان، تلقى جامعھ از 
دولت، اقتصاد، مذھب، عدالت، تاریخ و آینده بشریت و خالصھ ھمھ جوانب جامعھ بشرى بطور بازگشت ناپذیرى عوض 
شد. اآلن ھم ما بھ ھمین احتیاج داریم. چھ کسى از کمونیسم و از طبقھ کارگر قبول میکند کھ در شرایطى کھ ھر ساعت 
لیبرالیسم،  ناسیونالیسم، رفرمیسم، دمکراسى،  تا  بنیادى جامعھ بورژوایى، از اصالت مالکیت  ثانیھ سنّت ھاى فکرى  و 
راسیسم و امثال آن ذھن صدھا میلیون انسان را قالب میزنند، با پلمیک کردن با مائوییسم و تروتسکیسم و چِپ نو و غیره 
خود را سرگرم کند و خود را یک گرایش زنده فکرى، یک جریان انتقادى معتبر در جھان معاصر بداند. ما باید جواب 
فرقھ ھاى مدعى مارکسیسم را بدھیم. ولى کمونیسم کارگرى باید بار دیگر بعنوان یک انتقاد قدرتمند اجتماعى علیھ افکار 
حاکم بر جامعھ قد َعلَم کند. ما این را میخواھیم. جز با درافتادن با جھان بورژوایى و تفکر بورژوایى در مقیاس اجتماعى، 

کمونیسم کارگرى بعنوان یک تفکر و جھان بینى بُرد اجتماعى پیدا نمیکند.

سؤال: کامًال درست است. ھمین نحوه نگرش بھ تئورى و وظایف نظرى کمونیسم کارگرى خود گواه یک جدایى فکرى 
جّدى از چپ غیر کارگرى تاکنونى است. منتھا ممکن است گفتھ شود کھ این بحث را تازه امروز میتوان کرد، یعنى در 
شرایطى کھ سوسیالیسم بورژوایى ھمانطور کھ در گزارش کنگره ھم گفتھ شده است در شاخھ ھاى مختلف خودش بھ 
بن بست رسیده. امروز ضد رویزیونیسم فى نفسھ چیز زیادى را بیان نمیکند و نمیتواند شاخصى از حقانیت یک جریان و 
یا روشى براى تعریف کردن و حدادى کردن ھویّت سیاسى و نظرى یک جریان کمونیستى انقالبى باشد. اما اگر خودتان 
ِشبِھ سوسیالیستى در شوروى بر کل ذھنیت و پراتیک  را در موقعیت سى چھل سال قبل بگذارید، با سیطره اردوگاه 
کمونیستھا، آنوقت آیا نمیشد گفت کھ پیدایش ھر جریان کمونیستى واقعى و در واقع رشد کمونیسم کارگرى بعنوان یک 
حرکت حزبى از مجراى یک مبارزه ضد رویزیونیستى میگذرد؟ آیا براى سنّت ضد رویزیونیستى، بویژه در چھار دھھ 

اخیر، جایى را در تاریخ کمونیسم کارگرى قائلید؟

منصور حکمت: حتماً درک و ھمینطور طرح دیدگاه ما در شرایط امروز بھ نسبت سى چھل سال قبل بسیار ساده تر شده. 
در این تردید ندارم. حتى این را ھم میپذیرم کھ در شرایطى کھ جنبش سرمایھ دارى دولتى در شوروى ھنوز موقعیت 
کاذب خود را بعنوان کلیددار مارکسیسم از دست نداده بود، کمونیسم کارگرى وظایف بیشترى از جنس «مبارزه ضد 
رویزیونیستى» میداشت. اما اوضاع آن دوره در اصِل بحث من تفاوتى ایجاد نمیکند و لزوماً بھ قضاوت مثبتى درباره 
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آن جریانات مشخصى کھ در طول این دوره با این بستر رسمى در افتادند و از آن ُجدا شدند منجر نمیشود. و یا اینھا 
را لزوما بھ سوسیالیسم کارگرى بمثابھ یک جنبش و یا یک جھان بینى نزدیک تر و یا در آن سھیم تر نمیکند. اتفاقا وقتى 
بطور مشخص بھ محتواى اجتماعى و انتقادى این جریانات منتقد اردوگاه بھ اصطالح سوسیالیستى نگاه میکنیم میبینیم 
پیدایش خود اینھا مصادف دورتر شدن کمونیسم بمثابھ یک تئورى و یک جنبش از پایھ طبقاتى خودش شده. مائوییسم منتقد 
سوسیالیسم روسى است، اما خودش بھ ھمان اندازه غیر مارکسیستى و غیر کارگرى است. چِپ نو ھمینطور، تروتسکیسم 
این  پشت  واقع  در  ھمینطور.  خلقى  سوسیالیسم  ھمینطور،  آلبانى  طرفدار  جریان  ھمینطور،  اوروکمونیسم  ھمینطور، 
جریانات انتقادى جدایى سوسیالیسم رادیکال از کارگر و کمونیسم کارگرى را با وضوح بیشترى میتوان دید، چرا کھ 
اینھا پیشینھ یک انقالب کارگرى عظیم را نداشتند و بوضوح در سطح جامعھ در کانون ھاى غیر کارگرى پیدا شدند و جا 
گرفتند. از نظر اعتقادى بنیادھاى سوسیالیسم بورژوایى در روسیھ ھیچوقت توسط اینھا نقد نشد. تصویرشان از سوسیالیسم 
و مالکیت اشتراکى ھمان چیزى است کھ آنھا داشتند. وقتى بھ اختالفاتشان نگاه میکنید منفعت ھاى غیر کارگرى روشن 
آنھا و نفوذ گرایشات فکرى و سیاسى بورژوایى را بوضوح در آنھا میبینید. انتقاد اوروکمونیسم، مائوییسم و پوپولیسم بھ 
این بستر رسمى کامًال ناسیونالیستى است. انتقاد تروتسکیسم، لیبرالیسم چپ و چِپ نو انتقادى از موضع دمکراسى است. 
از نظر عملى و اجتماعى این جریانات انتقادى بھ میدان آمدن کارگر در برابر این قطب رسمى را ابداً نمایندگى نمیکردند. 
برعکس، رادیکالیسم سیاسى اینھا ھمراه بود با دانشجویى شدن و روشنفکرى شدن نیروى فعالھ آنھا، با منتقل شدن کانون 
توجھ بھ مارکسیسم بھ دانشگاھھا و محیط اعتراض دانشجویى. اینھا پرچم اعتراض کارگرى را ھیچوقت دست نگرفتند. 
اینھا ابداً گرایشاتى نبودند کھ حامل و سازمانده اعتراض سوسیالیستى کارگر بھ سوسیالیسم بورژوایى در روسیھ باشند. 
کما اینکھ وقتى بعد از چندین سال این قطب رسمى تَرک میخورد و زیر فشار ھاى عینى اقتصادى و حمالت بورژوازى 
طرفدار بازار بھ اضمحالل کشیده میشود، کارگران را نھ زیر پرچم این جریانات انتقادى بلکھ حتى بدبین بھ سوسیالیسم 
بطور کلى پیدا میکنیم. اگر کمونیسم کارگرى صفبندی اى در برابر این قطب ھا بھ وجود آورده بود، امروز ما شاھد چنگ 
اندازى کلیسا و محافظھ کارى جدید بھ جنبش کارگرى رو بھ رشد در کشورھاى اردوگاه شوروى و یا رھا شدن اعتراض 

کارگرى در اروپاى غربى در دست سوسیال-دمکراسى و تریدیونیونیسم نمیبودیم.

میشود بھ سى چھل سال قبل برگشت و وظایف «ضد رویزیونیستى» کمونیسم کارگرى، وظایفى کھ در واقع با در ھم 
کوبیده شدن و بھ اضمحالل کشیده شدن احزاب این سنّت ھیچگاه بھ دست گرفتھ نشد، را شناخت. اما بھ نظر من یک چنین 
مبارزه اى توسط سوسیالیسم کارگرى ابداً خصوصیات نظرى و پراتیکى اى را کھ چپ رادیکال منتقد روسیھ پیدا کرد بھ 
خود نمیپذیرفت. این چپ رادیکال بھ نظر من ھیچ سھم مستقیمى در تاریخ کمونیسم کارگرى ندارد. در تاریخ پیدا شدن 

یک سوسیالیسم رادیکال و میلیتانت چرا، در تاریخ سوسیالیسم کارگرى نھ.

سؤال: گفتید مبارزه و مرزبندى فکرى و نظرى با جریانات سوسیالیستى و سنّت ھاى باصطالح کمونیستى را تابعى از 
تقابل کمونیسم با جریانات فکرى بنیادى و اصلى در جامعھ بورژوایى میدانید. این جریانات کدامند و فکر میکنید مشخصاً 

کمونیسم کارگرى در پیشرویش در درجھ اول در برابِر کداِم اینھا قرار میگیرد؟

منصور حکمت: آنچھ من در پاسخ سؤاالت قبلى شما میخواستم تأکید کنم این بود کھ کمونیسم کارگرى یک جنبش فکرى 
نیست کھ دنبال پایۀ پراتیکِى خود میگردد، برعکس یک جنبش مادى و پراتیکى متمایز است و بھ این اعتبار باید در یک 
جدال فکرى عظیم در سطح جامعھ نیز حضور داشتھ باشد. بنابراین تنھا وقتى کھ ما صف اجتماعى خودمان را، بعنوان 
یک جنبش، در برابر جامعھ موجود و کل جنبش ھاى اعتراضى دیگرى کھ از جملھ تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم وجود 

دارد، بدرستى بشناسیم میتوانیم بھ یک رویارویِى نظرى با این جامعھ و این جنبش ھا پا بگذاریم.

کمونیسم کارگرى، مارکسیسم، یک انتقاد اجتماعى معیّن بھ نظام موجود، یعنى سرمایھ دارى، است. انتقاد یک بخش جامعھ 
است. انتقادى بنیادى و زیر و رو کننده از جانب طبقھ اى است کھ منفعتى در حفظ چھارچوب نظام موجود ندارد. کمونیسم 
کارگرى علیھ کلیّت سرمایھ دارى و نفِس وجود آن است. اما این تنھا انتقاد نیست. از درون چھارچوب ھمین جامعھ موجود 
ھم پرچم انتقادھاى اجتماعى دیگرى، حتى قبل از سوسیالیسم کارگرى، برافراشتھ شده و جامعھ بورژوایى را حول خود 
قطبى کرده است. اینھا گرایشاتى ھستند کھ چھارچوب فکرى و سیاسى جامعھ بورژوایى را ساختھ اند و در عین حال، 
از آنجا کھ ھر یک متضمن الگوھاى ویژه اى براى توسعھ سرمایھ دارى بوده اند، اینجا و آنجا در قبال ِسیر مشخصى کھ 
توسعھ سرمایھ دارى در این یا آن کشور و یا این یا آن دوره بھ خود گرفتھ است در موضع انتقادى قرار گرفتھ اند. بھ نظر 
من اصلى تریِن این گرایشات کھ ُمھر خودشان را چھ بھ تفکر رسمى و چھ بھ تفکر انتقادى در جامعھ بورژوایى کوبیده اند 
این جنبش ھاى اجتماعى و  با  تاریخ کشمکش  تاریخ کمونیسم کارگرى  ناسیونالیسم، دمکراسى و رفرمیسم.  از  عبارتند 
این آرمانھاى ریشھ دار جامعھ معاصر نیز ھست. بھ نظر من سوسیالیسم کارگرى در مجموع تاکنون، منھاى دوره ھاى 
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کوتاھى، مثال اوایل دھھ بیست در آلمان و روسیھ، در مقیاس اجتماعى مقھور این جریانات شده و حتى از نظر قدرِت عمِل 
خود در دروِن خوِد طبقھ کارگر نیز تا حدود زیادى تحت الشعاع این جنبش ھا بوده است. خوِد این جریانات اساساً نھ شکاف 
طبقاتى در جامعھ، بلکھ شکافھاى عینى درون بورژوازى را نمایندگى میکنند. اینھا چھ تک تک و چھ در امتزاج با ھم 
سرچشمھ یک سلسلھ جنبش ھاى سیاسى و اجتماعى در تاریخ معاصر بوده اند و ھر یک در مقاطعى، در این یا آن کشور، 
دست باال را پیدا کرده اند و بھ خط حاکم در درون خود طبقھ بورژوا تبدیل شده اند. گرایشات مختلف کمونیسم و سوسیالیسِم 
تاکنونى بھ نظر من عمدتاً حاصل این گرایشات قدرتمنِد غیر کارگرى در جامعھ با درجھ معیّنى سازش با سوسیالیسم 
کارگرى بوده است. بستھ بھ اینکھ کداِم این گرایشات و جنبش ھاى بنیادى در شکل دادن بھ این شاخھ ھاى سوسیالیسم نقِش 
بیشترى داشتھ اند ما با شاخھ ھاى مختلفى از کمونیسم و سوسیالیسم روبرو میشویم. عنصر ناسیونالیسم در مائوییسم بشدت 
قوى است، حال آنکھ در تروتسکیسم ناسیونالیسم نقش زیادى ندارد و رفرمیسم و دمکراسى برجستگى دارد. پوپولیسم، 
ملقمھ اى از ناسیونالیسم و رفرمیسم ویژه کشور تحت سلطھ بود و دمکراسى، الاقل درمراحل اولیھ آن، سھم کمترى درآن 
داشت. چِپ نو اساساً محصول انتقاد بھ خط رسمى از زاویھ دمکراسى بود. «کمونیسم» روسى، ھمانطور کھ در بحث ھاى 
بولتن «مارکسیسم و مسألھ شوروى» گفتیم، حاصل غلبھ ناسیونالیسم و رفرمیسم بر سوسیالیسم کارگرى بود و امروز 
دارد رفرمیسمش را بھ نفع دمکراسى کنار میگذارد. تاریخ چپ ایران را کھ مطالعھ میکنید ھمین سنت ھاى بنیادى انتقاد 
بورژوایى را در شکل دادن بھ انقالب مشروطیت، جبھھ ملى و حزب توده، مشى چریکى و سوسیالیسم خلقى میبینید. 
سردمداران این جریانات، امروز کھ دیگر ھمھ جاى دنیا گالسنوست شده، در خاطرات سیاسى خود صریحاً درون مایھ 

جنبش ھا و احزابشان را بر مبناى ھمین گرایشات بنیادى نقد بورژوایى بھ سرمایھ توضیح میدھند.

این جریانات دستگاھھاى فکرى و مکاتب ِصرف نیستند. اینھا جنبش ھاى عظیم اجتماعى و در حال جریان ھستند. اینھا 
بخشى از آراء طبقھ حاکمھ اند کھ ذھنیت میلیون ھا انسان را شکل داده اند، بھ نیروى مادى تبدیل شده اند و مقّدرات جامعھ 
معاصر را شکل داده اند. فشار اینھا بھ سوسیالیسم کارگرى واقعى و عظیم است. ما بعنوان یک جنبش متفاوت در برابر 
این جریانات ایستاده ایم. اختالف ما با گرایشات مختلف در سوسیالیسم موجود و تاکنونى در واقع انعکاسى از اختالف ما با 
این جنبش ھا و جریانات وسیع و قدرتمند بورژوایى است. ما براى این جریانات بنیادى سھمى در سوسیالیسم و در انقالب 
کارگرى قائل نیستیم. در تغییر عینى اوضاع اجتماعى کھ ممکن است امر انقالب کارگرى را تسھیل یا دشوار کرده باشد 
چرا، اما در خوِد جنبش سوسیالیستِى کارگر نھ. ما یک جنبش مستقل اجتماعى ھستیم در کشمکش با کل سرمایھ و با تمام 

جریانات و جنبش ھاى انتقادى غیر کارگرى در این جامعھ.

امروز سوسیالیسم غیر کارگرى در تمام شاخھ ھایش بھ بحران خورده است. عمدتاً بھ این خاطر کھ رفرمیسم بعنوان یک 
جریان اجتماعى، و بعنوان سنّتى کھ محتواى اقتصادى سوسیالیسم غیر کارگرى را تأمین میکرد تمام افق خود را از دست 
داده و لذا گرایشات دیگر، دمکراسى و تا حدودى ناسیونالیسم، دسِت باال پیدا کرده اند. با این ترتیبى کھ اینھا دارند پیش 
میروند، شاید جدل نظرى جّدى با گرایشات تاکنونِى چِپ غیر کارگرى اصًال موضوعیت خود را از دست بدھد و ما صاف 
و ساده با گرایشات مادر طرف بشویم. اما بھ ھر حال بھ درجھ اى کھ جدل با اینھا و مرزبندى با اینھا براى شفافیت بخشیدن 
بھ حافظھ تاریخى کارگر و نگرشش بھ جھان معاصر ضرورى باشد، ما اختالف خود را بر مبناى نقد ھمین گرایشات 

بنیادى تشکیل دھندۀ این جریانات توضیح خواھیم داد.

امروز ُمد شده است کھ ِشبِھ مارکسیست ھا دنبال این بگردند کھ کداِم این مواِد اولیۀ سھ گانھ در تھیھ سوسیالیسم شان کم بھ 
کار رفتھ بوده. میخواھند سوسیالیسم را دمکراتیک تر کنند، براى ناسیونالیسم جاى بیشترى در آن باز کنند و غیره. مکتب 
خودشان است، ھر کارى بخواھند میتوانند با آن بکنند. براى کمونیسم کارگرى، اما، ھیچ امتزاجى با ھیچیک از این 
گرایشات الزم نیست. کامًال برعکس، وقت این شده کھ یکبار دیگر، ھمانطور کھ کمونیسم کارگرى در قبال جنگ اول 
ناسیونالیسم را کوبید و در انقالب اکتبر پاسخ دمکراسى را داد، یکبار دیگر در یک مقیاس وسیع اجتماعى کمونیسم را از 

ھر نوع تتمھ نفوذ این جریانات مستقل کنیم.

جریانات ِشبِھ سوسیالیستى کھ تحت تأثیر این گرایشات بنیادى بورژوایى شکل گرفتند، بناگزیر از نظر مضمونى، کل 
مارکسیسم را از متد و فلسفھ تا تئورى سیاسى و نقد اقتصادیش تحریف کرده و بھ چیز دیگرى متناسب با نیازھاى خود 
تبدیل کرده اند. در سمینار چند ماه قبل در معرفى بحث کمونیسم کارگرى سعى کردم بطور خالصھ درک خودم را از مبانى 
پایھ اى تئورى مارکس در این قلمروھاى اصلى بگویم. این درکى است کھ ھر کسى کھ از موضع کارگِر معترض سراِغ 
نوشتھ ھاى خوِد مارکس برود میگیرد. بھ نظر من اختالف ما با برداشتھاى غلط و رایج از تئورى مارکس بھ بنیاد ھاى آن 
برمیگردد و نھ صرفاً بھ موضوعات کنکرت ترى کھ در سیر توسعھ عملى جنبش کمونیستى بر سر راه آن قرار گرفتھ. 

من اینجا صرفاً بھ چند اختالف اساسى اشاره میکنم؛
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اولین تفکیک نظرى ما بھ نحوه ارزیابى تاریخ تاکنونى مربوط میشود. بھ نحوه اى کھ کمونیسم گذشتھ خود را میفھمد 
و بھ خود میشناساند. کمونیسم تاکنونى تاریخ خود را کجا جستجو میکند؟ این نشان میدھد کھ بھ کدام گوشھ واقعى در 
جامعھ تعلق دارد. من نمیفھمم چرا ما باید ھر کھ را زیر پرچم داس و چکش دنبال برنامھ ریزى اقتصاد ملى و سازماندھى 
مزد بگیرى در کشور خود رفتھ، خواستھ حقوق ملّیش را استیفا کند، دنبال خوردن نان و لبنیاِت خاِک پاک میھن خودش 
بوده، دمکراسى خواستھ، یا در جامعھ «فرا-صنعتى» احساس «از خود بیگانگى» کرده را جزو تاریخ کمونیسم بدانیم، 
ولى اعتصاب معدنچى انگلیسى را کھ یک سال تمام با کل بورژوازى، از پلیسش تا قلمزنش، در افتاده را جزو تاریخ 
اولین  آنارکو-سندیکالیسم.  و  آنارشیسم  تاریخ  یا جنبش شورایى کارگرى در فالن کشور را جزو  و  بنویسیم  یونیونیسم 
اختالف ما با کل سوسیالیسم تاکنونى، بنابراین، بر سر خود تاریخ کمونیسم است. نھ فقط تاریخ گذشتھ، بلکھ تاریخ زنده 
امروز کھ در برابر چشمان ھمھ جریان دارد. براى ما تاریخ کمونیسم نھ تاریخ یک مکتب، بلکھ تاریخ یک اعتراض 
طبقاتى است. وقتى از این دریچھ نگاه میکنیم، تازه متوجھ میشویم کھ این جماعت چھ بھ روِز خوِد مکتب آورده اند و 
چطور امروز سر خود، وقتى جنبششان بھ انتھا رسیده، دارند پایان مارکسیسم، یعنى انتقاد کارگر بھ سرمایھ دارى را ھم 
اعالم میکنند. این نگرش متفاوت بھ تاریخ کمونیسم نھ فقط باعث میشود سناریوى تاکنونى و پروبلماتیک ھاى تاکنونى 
را نپذیریم، بلکھ ھمین امروز ھم ما را با مجموعھ وسیع و کامًال متفاوتى از معضالت نظرى و عملى روبرو میکند کھ 
کمونیسم موجود و گرایشات مختلف آن اصوًال سراغ آن نمیروند. بخشى از اختالف ما با این جریانات الجرم خود را در 

آنچھ کھ اینھا نمیگویند و نمیفھمند نشان میدھد.

اختالف دیگر بر سر خوِد سوسیالیسم است. سوسیالیسم چیست؟ پاسخ این سؤال را این تعیین میکند کھ آدم دردش در 
جامعھ موجود چھ باشد. مارکس، از دریچھ منافع روشن کارگرى، این درد را نظام مزدبگیرى و مالکیت بورژوایى بر 
وسائل تولید میدانست و لذا سوسیالیسم را بعنوان ختم این وضعیت، بعنوان لغو بردگى مزدى و ایجاد جامعھ مبتنى بھ 
مالکیت اشتراکى، تعریف کرد. مارکس توانست تمام مصائب بشر را، از بیحقوقى سیاسى و ناامنى اقتصادى تا اسارتش 
در چنگال مناسبات اجتماعى ظاھراً غیر قابل درک و خرافات فکرى، بر این مبنى نقد کند و بشکافد. سوسیالیسم خالصى 
کامل انسان از ھر نوع محرومیت و اسارت و غلبھ او بر مقّدرات اجتماعى و اقتصادى خود است. اما ھمھ اینھا تنھا با 
از میان بردن سرمایھ، بعنوان قدرتى خارج از کنترل تولید کنندۀ مستقیم و تقابل آن با کارگر مزدبگیر، مقدور میشود. 
اما گرایشات دیگر معضلشان این نیست. براى بخش اعظم آنھا سوسیالیسم پاسخ «آنارشِى تولید» در نظام سرمایھ دارى، 
و یا استراتژى خاصى براى رشد نیروھاى مولّده است. سنّتاً این جریانات از سوسیالیسم، دولتى کردن و برنامھ ریزى را 
فھمیده اند. سوسیالیسم اینھا بنابراین پرچم جنبش دیگرى در جامعھ سرمایھ دارى است کھ نھ از نقد رابطھ کار و سرمایھ، 
توزیعى سرمایھ دارى کنترل نشده عزیمت میکنند.  تولیدى و  کاستى ھاى  نقد کم و  از  بلکھ  نقد نظام مزدبگیرى،  از  نھ 
تمایز ما با این کمونیسم غیر کارگرى، بنابراین در اساس ھمانست کھ مارکس در مانیفست کمونیست در نقد سوسیالیسم 
بورژوایى مطرح میکند. اینکھ این جنبش سوسیالیسم بورژوایى پرچم مارکس و مارکسیسم را برداشت، البتھ نشان قدرت 
مارکسیسم بمثابھ یک مکتب فکرى و قدرت کمونیسم کارگرى بعنوان یک جنبش اجتماعى بود. اما این خصلت اجتماعى 
سوسیالیسم بورژوایى را تغییر نداد. امروز اینھا دست از مارکسیسم میکشند چون جنبش شان براى اصالح سرمایھ دارى 
بھ طریقى کھ میخواستند شکست خورده است. اما مشقات ناشى از نظام سرمایھ دارى و نقد کارگرى، چھ در سطح نظرى 
و چھ در پراتیک روزمره کل جامعھ، بھ قّوت خود باقى است. اینکھ نقد ما بھ نظام موجود چیست و الجرم سوسیالیسم 
نفى چھ اوضاعى است، یک نقطھ اختالف محورى کمونیسم کارگرى با شاخھ ھاى مختلف کمونیسم و سوسیالیسم معاصر 
است. این اختالف بر سر نقد جامعھ موجود و بر سر سوسیالیسم بعنوان یک وضعیت معیّن اجتماعى، سرچشمھ یک 
سلسلھ اختالفات برنامھ اى و سیاسى بنیادى میان ما و دیگران است. این خودش را در برنامھ ما، در تحلیل وظایف انقالب 
کارگرى و در دستھ بندى نظرى و اجتماعى چپ نشان میدھد. در بحث پیرامون تجربھ شوروى در بولتن ھا ما نمونھ اى از 
این اختالف نگرش را میبینیم. در ارزیابى تاریخ چپ ایران ھمینطور، در تلقى ما از مبانى برنامھ یک حزب کمونیستى 

ھمینطور. خیلى از این اختالفات نظرى و سیاسى را در ھمین دوره مطرح میکنیم و بحث میکنیم.

اختالف دیگر ما با سایر گرایشات موسوم بھ کمونیست و سوسیالیست، یا بھ عبارت دیگر یک خصلت مشّخصھ کمونیسم 
کارگرى، مسألھ برخورد بھ اصالحات اقتصادى و اجتماعى و بھ مبارزه اقتصادى طبقھ کارگر است. من این معضل را 
یکى از اساسى ترین پایھ ھاى جدایى شاخھ ھاى کمونیسم موجود از طبقھ کارگر و اعتراض کارگرى و یکى از زمینھ ھا 
و محمل ھاى اصلى انزواى چپ رادیکال در دوره معاصر میدانم. براى ما مبارزه اقتصادى کارگر و تالش دائمى براى 
بھبود اوضاع طبقھ از طریق تحمیل اصالحات سیاسى و اقتصادى بھ بورژوازى یک جزء الیتجزاى مبارزه کارگرى و 
جزو داده ھاى از-پیشى آن است. مسألھ رابطھ انقالب کارگرى با اصالحات و با مبارزه جارى اقتصادى طبقھ براى ما 
یک گره گاه اساسى در فعالیت کمونیستى است. سوسیالیسم و کمونیسم تاکنونى در برابر این مسألھ زمین خورده است. آن 
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جریاناتى کھ باصطالح بھ مبارزه اقتصادى و مبارزه براى رفرم بھا داده اند، و این بیشتر خصلت جریانات خط رسمى 
کمونیسم تا قبل از دھھ ٦۰ میالدى است، اساساً بعنوان جریاناتى رفرمیست عمل کرده اند. گرایش اینھا بھ شرکت در 
مبارزه براى اصالحات، ناشى از حذف آرمان و امر انقالب کارگرى از دستورشان بوده. جناح چپ بورژوازى ھمیشھ در 
صحنھ مبارزه براى اصالحات فعال بوده و اینھا ھم سنّت سیاسى این بخش جامعھ بودند. در مقابل، چپ رادیکالى کھ با نقد 
این خط رسمى بھ میدان آمد، حال چھ بھ شکل مائوییسم، و یا تا حدودى تروتسکسیم، اوًال از مبارزه اقتصادى جارى طبقھ 
بُرید و کانون فعالیت را رسماً روشنفکران جامعھ قرار داد و ثانیاً، قید اصالحات را زد. اعالم اینکھ «سرمایھ دارى قادر 
بھ اصالحات نیست» تبدیل بھ یکى از پایھ ھاى انقالبى نمایى اینھا شد. تمام انقالبیگرى شان چیزى جز تحمیل اصالحات 
اقتصادى و ادارى و فرھنگى بھ بورژوازى نبود، اما در سطح نظرى و در پراتیک عملى مبارزه براى اصالحات بھ 
یک ُکفر در فرھنگ سیاسى اینھا تبدیل شد. کمونیسم کارگرى جنبشى براى انقالب کارگرى و کمونیستى است. ما این 
انقالب را ھم اکنون ممکن و در دستور میدانیم. اما بعنوان یک طبقۀ زیر فشار، ما براى ھر درجھ بھبود اوضاع اجتماعى 
بھ نفع افزایش اقتدار سیاسى و اقتصادى و باال رفتن حرمت انسانى کارگر و زحمتکش و براى ھر درجھ گشایش سیاسى 
و فرھنگى کھ مبارزه ما را تسھیل کند قاطعانھ مبارزه میکنیم. حضور در صحنھ مبارزه براى بھبود اوضاع، وضعیت 
اولیھ و داده شده کمونیسم کارگرى است، و نھ امرى کھ باید با تصویب قطعنامھ خاصى در دستور بگذارد. ما ھم حکومت 
تولید را داریم ھم میخواھیم سن  افزایش حداقل دستمزد، ھم قصد اشتراکى کردن کل وسائل  کارگرى میخواھیم و ھم 
بازنشستگى پایین بیاید. ھم میخواھیم علیھ حکومت ھاى بورژوایى قیام کنیم و ھم بیمھ بیکارى میخواھیم. براى ما برابرى 
حقوقى زن و مرد مھم است، جدایى دین از دولت مھم است، سوادآموزى مھم است، بھداشت مھم است، آزادى بیان و 
حقوق فردى مھم است، چون لزوم اینھا را از کتاب در نیاورده ایم بلکھ در زندگى ھرروزه مان بعنوان یک طبقھ حس 
میکنیم. این آن وجھى از مارکسیسم است کھ چپ رادیکاِل غیر کارگرى منفعتى در فھمیدنش نداشتھ است. بقول مارکس، 
یک خصلت مشخصھ کمونیسم کارگرى اینست کھ براى «بھ جلو سوق دادن کل جنبش طبقاتى» در تمام مراحل و دقایقش 

تالش میکند.

از  درک  تاکتیک،  عمومى  مبانى  طبقاتى،  حزب  خصوصیات  طبقھ،  و  حزب  رابطھ  تشکیالت،  تئورِى  زمینھ  در 
انترناسیونالیسم و غیره ھم اختالفاتى اساسى با گرایشات مختلف سوسیالیسم تاکنونى داریم. وقتى ھمھ اینھا را کنار ھم 
میگذاریم میبینیم کھ ھر نوع احساس خویشاوندى با چپ رادیکال براى کمونیسم کارگرى گمراه کننده است. اما آنچھ کھ 
بویژه امروز مھم است اینست کھ با زوال سوسیالیسم بورژوایى زمینھ مناسبى براى ارائھ مستقیم و اثباتى مارکسیسم بھ 
وجود آمده. من فکر میکنم این خود تا حدود زیادى کار ما را براى «بازتعریف» مارکسیسم از طریق رجوع اثباتى بھ 

پیکره خود این تئورى تسھیل میکند.

سؤال: اجازه بدھید یک لحظھ بھ نکتھ قبلى کھ درباره کمونیسم کارگرى و اصالحات گفتید برگردیم. بھ نظر من اینجا 
الاقل در نظر اول تناقضى بھ چشم میآید. در پاسخ بھ سؤال قبلى، و ھمینطور البتھ در سمینارتان درباره این موضوع، 
از دمکراسى و ناسیونالیسم و رفرمیسم با یک بار منفى صحبت کردید. اینھا را جریاناتى در تقابل با سوسیالیسم کارگرى 
دانستید. از طرف دیگر اھمیتى را کھ براى مبارزه براى اصالحات قائلید تأکید میکنید. اینھا را چطور با ھم وفق میدھید؟ 

آیا یکى متضّمن دورى از جنبش ھاى دمکراتیک و اصالح طلبانھ و دیگرى مستلزم نزدیکى بھ آنھا نیست؟

منصور حکمت: این نکتھ خیلى مھمى است. فکر میکنم این تناقض در نحوه اى است کھ چپ رادیکال تاکنونى بھ مسألھ 
اصالحات در جامعھ سرمایھ دارى نگریستھ است. اگر قبول کند کھ اصالحات خوب است، آنوقت خود را ناگزیر بھ در 
آغوش گرفتن اپوزیسیون بورژوایى میبیند، کھ گویا صاحب امتیاز مبارزه براى اصالحات است، و اگر بخواھد از این 
اجتناب کند، اگر بخواھد نیروى مستقلى در صحنھ سیاسى باشد، آنوقت باید زیر ارزش اصالحات بزند و بھ یک جریان 
مالیخولیایى منزوى در حاشیھ جامعھ و بى تأثیر براوضاع عینى تبدیل بشود. سؤالى کھ ھست این است کھ کارگر و جنبش 
کارگرى چھ نقص مادرزادى دارد کھ بھ زعم اینھا خود نمیتواند رأساً پرچم اصالحات اجتماعى را ھم بردارد؟ (در حالى 
کھ واقعیت دقیقاًً عکس این تصور را ثابت کرده). ھمانطور کھ گفتم بھبود اوضاع اقتصادى و سیاسى و فرھنگى در 
چھارچوب ھمین جامعھ موجود امر دائمى کارگر و سوسیالیسم کارگرى است. پیش فرض وجود آن بعنوان یک جریان 
انقالب اجتماعى است. چرا بھ دست گرفتن پرچم رفع ستم ملى باید کارگر را بھ ناسیونالیسم بعنوان یک امر و یک جنبش 
اجتماعى بخشى از بورژوازى نزدیک کند؟ چرا خواست گسترش حقوق سیاسى انسان در جامعۀ موجود باید کارگر را 

دنبال دمکراسى بورژوایى، بعنوان یک جنبش سر و تھ دار و پرچمدار طبقھ حاکم، بفرستد؟

بھ نظر من اِشکال، تا آنجا کھ داریم در سطح نظرى حرف میزنیم، بر سر نگرش غیر مادى وغیر تاریخى چپ رادیکال از 
جامعھ است. چپ فراموش میکند کھ آراء حاکم در جامعھ، و پرنسیپ ھایى کھ حتى بظاھر از ذات بشر مایھ گرفتھ اند، آراء 
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و پرنسیپ ھاى طبقھ حاکمند، اینھا اَشکال مشخص و متعیّنى ھستند کھ بورژوازى در قالب آنھا آرمانھاى بشر را تجسم 
کرده است. آزادى یک امر و آرمان است اما دمکراسى جنبش بورژوازى براى آزادى است و مبتنى بر نگرش محدود 
بورژوا بھ آرمان آزادى. دمکراسى یک جنبش اجتماعى معیّن است. با تفسیر خاصى از انسان، از جامعھ و مناسباتى کھ 
باید در آن برقرار باشد. دمکراسى عنوانى براى آزادیخواھى بطور کلى نیست، بلکھ روایت خاصى از آزادیخواھى است 
کھ بخش معیّنى از جامعھ، بورژوازى، بھ دست داده است. کارگر آزادى را میخواھد، اما چرا باید روایت بورژوازى 
از آن را بپذیرد و بھ جنبش بورژوازى براى آن ملحق شود. دمکراسى حالت خاصى از سوسیالیسم نیست. تصویرى دو 
بعدى و سیاسى از آرمانھاى سھ بعدى و اجتماعى-اقتصادى کارگر نیست. یک حالت عام اجتماعى است، با پیش فرض ھاى 
اقتصادى و اجتماعى خودش. دمکراسى بعنوان یک مقولھ را باید در کتاب فرھنگ سیاسى پیدا کرد. بعنوان یک جنبش، 
اما، موضوع دمکراسى دیگر نھ فقط سیاست، بلکھ انسان و جامعھ انسانى بطور کلى با ھمھ ابعاد اقتصادى، سیاسى، 
حقوقى، ادارى، و اخالقى و غیره آن است. اگر دمکراسى بعنوان یک جنبش خود را بھ سیاست و اداره جامعھ محدود 
اقتصادى و  آنست کھ موقعیت  براى  بھ خود میگیرد  ادارى را  و  براى اصالحات سیاسى  میکند و ظاھر یک حرکت 
اجتماعى موجود را فرض گرفتھ و ابقاء میکند. دمکراسى ھم بمثابھ یک جنبش، درست مانند سوسیالیسم کارگرى، درباره 
کل جامعھ و ھمھ ابعاد آن حکم میدھد، و نھ فقط سیاست و حقوق سیاسى فرد. بھ این عنوان، سوسیالیسم کارگرى بعنوان 
یک جنبش با دمکراسى بعنوان یک جنبش مکّمِل ھم نیستند، بلکھ در کشمکش با ھم قرار دارند. رشد سوسیالیسم کارگرى 

بدون شک بھ معناى افول دمکراسى، ناسیونالیسم و غیره بعنوان جنبش ھاى اجتماعى خواھد بود.

دمکراسى بمثابھ یک آرمان، تجسم و تبیین ویژه اى از آزادى بطور کلى است. این نحوه ویژه اى است کھ تاریخاً یک طبقھ 
معیّن، بورژوازى، از آزادى سخن گفتھ است. مارکسیسم ھم از آزادى تبیین خودش را دارد. تبیین مارکسیستى از آزادى 
انسان و رابطھ فرد و جامعھ نقد کوبنده اى از دمکراسى نیز ھست. مارکس از انسان شروع میکند و نھ از کمیّت ھا و 
اکثریت و اقلیت ھا. در واقع تنھا راھى کھ بورژوازى براى سازش با آرمان آزادى انسان و برابرى انسانھا دارد، ھمین 
است. یعنى تحکیم موقعیت نابرابر آنھا در تولید، و دادن ظاھرى از برابرِى صورى و حقوقى بین افراد. نقطھ عزیمِت 
دمکراسى نھ انسان بمثابھ یک موجودیت داده شده، معتبر و مقدس، بلکھ فرد است، بعنوان یک واحد قابل شمارش. انسان 
در دمکراسى بھ رأى تقلیل مییابد. دمکراتھاى ما امروز فراموش میکنند کھ بھ رسمیت شناختھ شدن کارگر و زن و مھاجر 
و سرخپوست و سیاھپوست بعنوان آحاد قابل شمارش، و شمول یافتن دمکراسى بھ اینھا خود حاصل دھھا سال مبارزه 
اینھاست،  قبلھ  با دمکراسى ھاى موجود بوده است، کھ تازه در بخش اعظم دمکراسى ھایى کھ  غیر دمکراتیک انسانھا 
ھنوز عملى نشده. تازه-دمکراتھاى ایرانى در خارج کشور براى مثال یادشان رفتھ است کھ خودشان در مھد دمکراسى 
بعنوان مھاجر کوچکترین رأیى در ھمان انتخاب چند سال یکبار میان میتران ھا و لوپن ھا و تاچرھا و کیناک ھا ندارند. و 
تازه تردید ندارم کھ بخش اعظمشان معادل چنین حقى را براى مھاجر افغانى در ایران دمکراتیکشان قائل نخواھند بود. 
اینھا فراموش میکنند کھ یک رأى، یعنى رأى یک انسان، براى دمکراسى ھمانقدر بى ارزش و کم تأثیر است کھ براى 
استبدادى ترین نظام ھا و این نشانھ بى ارزشِى انسان، بمثابھ انسان، براى دمکراسى است. اینھا فراموش میکنند کھ چگونھ 
بورژوازى از ھمین مفھوم دمکراسى و رأى ھر جا کھ امر حقوق بشر بھ معنى واقعى کلمھ، و امر برابرى انسانھا، بطور 
واقعى بھ پیش کشیده شده است، علیھ آزادى و مبارزه آزادى خواھانھ سود جستھ است. اینھا فراموش میکنند کھ دمکراسى 
در ھر لحظھ تناسب قوایى است کھ میان انسان با جامعھ ضد انسانى بورژوازى برقرار شده است. من اینجا از بحث اصلى 
مارکسیسم در مورد رابطھ آزادى سیاسى و حقوق فردى با زیربناى اقتصادى و ضرورت دگرگون کردن اقتصادى جامعھ 

براى تحقق آزادى سیاسى انسانھا میگذرم چون فکر میکنم ھر مارکسیستى این را از َبر است.

بھ ھر حال ما کمونیستھا براى آزادیخواه بودن نیاز بھ سازش با دمکراسى و الھام گرفتن از آن نداریم. ما منتقد دمکراسى 
از موضع آزادى و برابرى انسانھا ھستیم. براى ما انسان مبنى است. نام آزادیخواھى ما، نام اعتقاد ما بھ حقوق جمعى و 
فردى انسانھا، و پرچم مبارزه ما براى بر قرارى این آزادى و برابرى، سوسیالیسم است. ما از حقوق انسان، نھ فقط در 
بعد حقوقى و سیاسى، بلکھ در بنیادى ترین ابعاد اقتصادى دفاع میکنیم چون سوسیالیست ھستیم. و این یک اصل پرنسیپى 

ماست حتى اگر بورژوازى از تمام مردم جھان علیھ این حقوق رأى بگیرد.

در مورد ناسیونالیسم مسألھ از این ھم روشن تر است، زیرا این یکى حتى کلمھ مخفف ویا روایت نیمبندى براى یکى از 
آرمانھاى حق طلبانھ و برابرى طلبانھ انسان ھم نیست. نگاه کنید ببینید کھ ناسیونالیسم براى مردم محروم جھان چھ پیامى 
دارد. تمام مضمون ناسیونالیسم حمایت از طبقھ حاکمھ خود است. در استثمارش، در جنگش، در رواج خرافاتش، در 
نقض حقوق انسانش. ناسیونالیسم بعنوان یک جنبش و یک حرکت سیاسى ابزارى براى تعیین تکلیف درونى بورژوازى 
انباشت سرمایھ است. ناسیونالیسم  در سطح جھانى و کشمکش بخش ھاى مختلف این طبقھ بر سر سھم َبرى از پروسھ 
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ایدئولوژى رسمى امپریالیسم بوده است. اینکھ ناسیونالیسم بورژوازى در کشور تحت سلطھ، یا در میان ملل تحت ستم، 
خود را در مقطع محدودى در تاریخ در تقابل با وجوھى از امپریالیسم یافتھ است باعث شده کھ چِپ غیِر کارگرى کھ 
خمیره خودش را این ناسیونالیسم میسازد حساب ویژه اى براى ناسیونالیسم باز کند و تطھیرش کند. اما کارگر کمونیست، 
و مارکسیسم، در ناسیونالیسم شمایل بورژوازى را میبینند و نھ ھیچ چیز دیگرى را. بعنوان یک تفکر و یک تمایل، 
ناسیونالیسم بھ نظر من جزو آن خرافات دوران جاھلیت بشر است کھ باید از آن خالص شد. از نظر فکرى ناسیونالیسم 

یعنى بریده شدن انسانھا از خصلت مشترک انسانى و جھانى شان. ناسیونالیسم با اصل اصالت انسان تناقض دارد.

ماحصل اجتماعى ناسیونالیسم ھم بھ ھر حال تکھ تکھ شدن طبقھ کارگر و ضعف اردوى انقالب کارگرى است. کارگرى 
کھ بھ جاى اینکھ خود را یک انسان و یک کارگر توصیف کند، خودش را بریتانیایى، تامیل، ھندى و یا ایرانى و غیره 
من  نظر  بھ  ناسیونالیستى  تعصب  است.  کرده  خم  بى حقوقى  و  بردگى  یوغ  پذیرش  براى  را  گردنش  فى الحال  میداند، 
عاطفھ اى براستى شرم آور است و نھ فقط ھیچ نوع خوانایى با سوسیالیسم کارگرى ندارد، بلکھ اصوًال با ھر نوع اعتالى 

معنوى انسان مغایر است.

رفرمیسم ظاھراً آن جریانى است کھ میتواند نشان بدھد اوضاع مادى را بھبود میبخشد. باألخره روزکار از ۱٦ ساعت بھ 
۱۰ ساعت و ۸ ساعت رسیده است، باألخره چیزى بھ اسم بیمھ بیکارى یک جاھایى تصویب شده. باألخره دارند بھ تعدادى 
از بچھ ھاى ما واکسن میزنند، و غیره. من اینھا را امتیازى براى جنبش ھاى رفرمیستى نمیدانم. تک تک این اصالحات 
را با تمام وجود میخواھیم، اما آن جریان اجتماعى کھ شفاعت انسان را پیش بورژوازى میکند و با قول دست نزدن بھ 
بنیاد جامعھ موجود و با توجیھ اساس این نظام، امتیازات جزئى از بورژوازى میگیرد، جنبش کارگر انتھاى قرن بیستم 
نمیتواند باشد. رفرمیسم افق مبارزه کارگرى براى تغییر جامعھ را کور و محدود میکند. اصالحات تاکنونى حاصل مبارزه 
و فشار انقالبى کارگر و توده محروم و بیحقوق جامعھ است. رفرمیسم این مبارزه و این فشار را مھار میزند. سوسیالیسم 
کارگرى خود مسقیماً و بدون نیاز بھ ھیچ واسطھ اى میتواند براى تحمیل اصالحات بھ بورژوازى مبارزه کند. براى ما 
اما این اصالحات تنھا گوشھ اى از آن چیزى است کھ جنبش ما بھ تحقق آن قادر است. اگر بھ دست ما بود، اگر بھ دست 
کارگر و سوسیالیسم کارگرى بود، ھر چند دقیقھ کودکى در سودان و بنگالدش و در گتوھاى پایتخت ھاى دمکراسى و 
رفرم، از بى غذایى و بى دوایى نمیمرد، اگر بھ دست ما بود غذا و پوشاک و مسکن و سواد و بھداشت و امنیت اقتصادى 
مانند ھوایى کھ تنفس میکنیم رایگان و در دسترس بود. اگر بھ دست ما بود شکوفایى خالقیت تک تک انسانھا، و نھ بقاء، 
بھ قانون اساسى جامعھ تبدیل میشد. اینھا ھمھ ھمین امروز مقدور است. ھیچ ابھامى در این مورد نباید داشت. قدرت 
تولیدى بشر امروز بھ جایى رسیده است کھ بقاء مشقات اقتصادى و اجتماعى را دیگر بھ ھیچ وجھ نمیتوان بھ چیزى جز 
مناسبات اجتماعى موجود ربط داد. رفرمیسم ھمین را از چشم ما دور نگھمیدارد. انتظار انسان را از تغییر پایین میآورد، 

اعتراض را ساکت میکند.

بھ ذات است. مبارزه ما براى  قائم  آزادى سیاسى و اصالحات اجتماعى، جنبشى  سوسیالیسم کارگرى در تالش براى 
سازماندھى انقالب اجتماعى، انقالب کارگرى، باعث نمیشود کھ جنبش ما صحنھ مبارزه براى بھبود دائمى اوضاع را بھ 
جنبش ھاى اجتماعى طبقات دیگر واگذار کند. در ھمین قلمرو ھم، یعنى در قلمرو مبارزه براى بھبود اوضاع سیاسى و 

اقتصادى مردم، سوسیالیسم کارگرى یک آلترناتیو و یک مدعِى مستقل است.

این، بھ این معنى است کھ من سوسیالیسم کارگرى را نھ فقط در جدال با جامعھ بورژوایى، بلکھ در جدال با منتقدین 
بورژواى جامعھ بورژوایى و جنبش ھاى غیر کارگرى براى مشروط کردن و اصالح کردن جامعھ بورژوایى میبینم. 
دقیقاً از آنجا کھ بھ بھبود اوضاع سیاسى و اقتصادى اھمیت میدھیم، نمیتوانیم عرصھ مبارزه براى آن را بھ جنبش ھایى 
واگذار کنیم کھ ُدم-بریده ترین و مسخ-شده ترین تغییرات را وعده میدھند. و تازه با این کار کل سیستم موجود را از زیر 

نقد پراتیکى طبقھ کارگر در میبرند و ابقاء میکنند.

آیا این بھ معنى برخورد خصومت آمیز یا کناره گیرانھ در قبال حرکات غیر کارگرى براى اصالحات است؟ ابداً. نمیتوان 
در صحنھ مبارزه براى یک تغییر بود و بھ دیگرانى کھ، حال با ھر منفعتى، ھمان تغییر و یا بخشى از آن را میخواھند 
چنگ و دندان نشان داد. بحث من اینجا بر سر مناسبات جنبش ھاى اجتماعى با ھم و مناسبات ھر یک از اینھا با مردم و 
بویژه با طبقھ کارگر است. اختالف بنیادى سوسیالیسم کارگرى با گرایشات اصالح طلبانۀ غیر کارگرى باید خود را در 
تالش ما براى محدود کردن نفوذ آنھا و حاکم نشدن افق آنھا بر کل جنبش اجتماعى براى تغییر اوضاع نشان بدھد. این 
دیگر تابعى از قدرت سوسیالیسم کارگرى براى ایفاى نقش، بعنوان یک آلترناتیو واقعى در صحنھ عمل سیاسى است. 
مبارزه براى از بین بردن ستم ملى باید تقویت شود و در عین حال افق ناسیونالیستى و قدرت اجتماعى ناسیونالیسم تضعیف 
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بشود، مبارزه براى آزادى سیاسى باید گسترش پیدا بکند، بدون آنکھ توّھم بھ جمھورى خواھى و پارلمانتاریسم بورژوایى 
گسترش پیدا بکند. کمونیسم میتواند در رأس جنبش براى اصالحات و رفع ستم ملى باشد، یک نیروى فعال در مبارزه 
بھبود اوضاع جارى کارگران باشد، این جنبش ھا را على العموم بھ جلو سوق بدھد، بدون آنکھ بھ رفرمیسم و ناسیونالیسم 

آوانس بدھد و بھ آنھا میدان رشد بدھد.

سؤال: بحث کمونیسم کارگرى در چھ رابطۀ مشخصى با چپ ایران قرار میگیرد. منظورم این است کھ تا چھ حد این 
دیدگاه و مواضع امروزتان را در امتداد تحوالت چپ ایران میبینید و چھ رابطھ اى میان این بحث و موقعیت چپ رادیکال 

ایران ۱۰ سال پس از انقالب ٥۷ برقرار میکنید.

منصور حکمت: بھ نظر من دو مسألھ را باید از ھم تفکیک کرد. اول رابطھ کمونیسم کارگرى بعنوان یک سیستم فکرى 
و انتقادى با تکامل فکرى و سیاسى چپ ایران، و دوم، در سطحى مشخص تر، روند معیّنى کھ ما را، بعنوان افراد معیّن، 

بھ این دیدگاھھا رسانده است.

براى دیدن کمونیسم کارگرى بعنوان یک حرکت اجتماعى و براى شناختن آن بعنوان یک سیستم فکرى و سیاسى ابداً 
نیازى بھ رجوع بھ چپ ایران و تحوالت آن نیست. ھیچ چیز ویژه ایرانى اى در این بحث نیست. بحث من این است کھ 
سوسیالیسم کارگرى یک جریان عینى و مادى در جامعھ سرمایھ دارى است و از لحاظ نظرى مارکسیسم پرچم آن است. 
از نظر تحلیلى بحث امروز ما درباره کمونیسم کارگرى ابداً استنتاجى از چپ ایران و یا حتى مبارزه طبقاتى در ایران، تا 
چھ رسد بھ تحوالت درون حزب کمونیست ایران، نیست. بلکھ یک نقطھ نظر و یک ارزیابى عام کمونیستى از موقعیت 
جنبش طبقاتى و سرنوشت سوسیالیسم بعنوان یک تئورى و یک پراتیک اجتماعى است. اما واضح است کھ من بعنوان 
یک فرد، و گرایش ما بعنوان مجموعھ اى از افراد، در متن یک تجربھ سیاسى معیّن بھ این ارزیابى ھا و بھ این نقطھ 
نظرات رسیده ایم. ما فعالین نسل اخیر کمونیسم در ایران ھستیم، در شکل دادن بھ فکر و عمل سیاسى جنبش سوسیالیستى 
زمان خودمان در این کشور معیّن نقش بازى کرده ایم، تبلیغ کرده ایم، سازمان داده ایم، مرزبندى ھا و وحدت ھایى در این 
چپ رادیکال ایجاد کرده ایم. جمعبندى امروز ما، ھر قدر ھم کھ مؤلّفھ ھاى عامى بھ دست داده باشد، بھ ھر حال تا آنجا کھ 

داریم از تحوالت ذھنى این اشخاص حرف میزنیم، در امتداد تاریخى تجربھ سیاسى ماست.

اما ھمین تجربھ سیاسى را نیز نباید فقط محلى و کشورى تصور کرد. اگر عمل سیاسى این افراد عمدتاً محدود بھ جغرافیاى 
سیاسى معیّنى بوده، بعنوان کمونیست و سوسیالیست از معضالت و مشاھدات وسیع تر و جھانى ترى تأثیر پذیرفتھ اند و 
بھ آن عکس العمل نشان داده اند. این بھ نظر من نھ فقط در مورد ما در حزب کمونیست ایران، بلکھ در مورد کل فعالین 
چپ ایران، حتى آنھایى کھ تصویرى فوق العاده کشورى، محلى و محدود از خود و ھویّت سیاسى خود دارند ھم صدق 

میکند.

بھ نظر من ۱۰ پس از انقالب ٥۷ سوق یافتن چپ ایران بھ یک بازاندیشى اساسى امرى اجتناب ناپذیر است. چپ رادیکال 
ایران بیربطى اش بھ جامعھ را تجربھ کرد، شاھد این بود کھ تمام رادیکالیسم خلق گرایانھ و اصالح طلبانھ اش نقد شد و دود 
شد و ھوا رفت، شاھد این بود کھ آنچھ کھ بظاھر مبناى فکرى و عملى کافى اى براى مبارزه قھرمانانھ علیھ استبداد سلطنتى 
بود، توانایى پاسخگویى بھ مقدماتى ترین مسائل مبارزه سیاسى و ِگردآورى حداقل نیرو و اتحاد براى ھر نوع اعتراض 
اجتماعى و حتى ھر نوع ابراز وجود محدود فرقھ اى را از دست داده است. این تجربھ، بویژه براى قربانیانش، بطور قطع 
گرایشى بھ بازبینى و بازاندیشى بھ بار میآورد. اما آنچھ کھ بھ این بازبینى خواص امروزش و نتایج امروزش را بخشیده 
است دیگر اوضاع سوسیالیسم در مقیاس بین المللى است. راستش فکر میکنم خود تجربھ عینى انقالب ٥۷، غلبھ ارتجاع 
بورژوا-اسالمى و کابوسى کھ مردم ایران ھنوز دارند از سر میگذارنند، محصول یک موقعیت جھانى بود و بخصوص 
ُمھر بحران سوسیالیسم بورژوایى و ھر نوع رادیکالیسم غیر کارگرى در سطح جھانى را بر خود داشت. وقایع چین و 
شوروى و شکست قطعى سوسیالیسم بورژوایى در برابر ھجوم گرایش راست در درون بورژوازى در مقیاس جھانى 
چپ رادیکال ایرانى را ناگزیر میکند کھ بازاندیشى اش را در مقیاسى جھانى و با ارجاع بھ کل موقعیت سوسیالیسم و 
رادیکالیسم در سطح بین المللى انجام بدھد و حتى بھ تجربھ ایرانى خود در یک چھارچوب جھانى فکر کند. این کار امروز 
عمدتاً صورت گرفتھ است. نتایج این جمعبندى دارد خود را بھ صورت تغییر و تحوالت جدى فکرى و سازمانى در چپ 
ایران نشان میدھد. بخش وسیعى از فعالین چپ رادیکال سابق ایران در نتیجھ این اوضاع تماماً بھ راست چرخیده اند. 
پوپولیسم و رادیکالیسِم سابق خود را چشیده اند و بھ این نتیجھ رسیده اند کھ دمکراسى و ناسیونالیسمش کم بوده. خیلى ھایشان 
پوستھ رادیکالیسم پیشینشان را کنار زده اند و در زیر آن دارند خود را بعنوان نسل جدید ملى گراھا و دمکراتھاى ایرانى 
کشف میکنند و این کشف خود را بھ صداى بلند جشن میگیرند. این جریان بھ یک سوسیال-دمکراسى و یک لیبرالیسم نوین 
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ایرانى منجر میشود کھ از پایۀ اجتماعى وسیعى در درون بورژوازى ایران برخوردار است. یک جریان اقتصاد-ساز و 
ضد کارگر و بیزار از ھر نوع انقالب. جریانى کھ باألخره میخواھد بورژوازى ایران را از زیر سایھ شاه و جبھھ ملى و 

اسالم و حزب توده بیرون بیاورد و وارد مبارزه طبقاتى دنیاى انتھاى قرن بیستم بکند.

کمونیسم کارگرى نیز حاصل یک بازبینى است. این ھم جمعبندى ما از ھمین دوره و ھمین دنیا است. انقالب ایران بھ 
نظر من علیرغم شکست سیاسیش بلوغ اجتماعى و سیاسى عظیمى را بھ بار آورد. یک نتیجھ این انقالب این بود کھ 
شکاف سیاست و اقتصاد در جامعھ ایران پُر شد. دوران اختناق آریامھرى، دوران توسعھ سرمایھ دارى از یک سو و 
انجماد روبناى سیاسى از سوى دیگر بود. انقالب قید و بند را از روى سیاست برداشت و لذا آن تحوالت سیاسى، بویژه 
در درون اپوزیسیون ایران، کھ مدتھا بود ضرورى و عینى شده بود در فاصلھ کوتاھى، درست مانند فیلم تند شده، رخ 
داد. پرونده جریانات سنّتى اپوزیسیون بورژوایى بسرعت باز و بستھ شد. چپ رادیکال از چریک فدایى تا سوسیالیسم 
خلقِى نوع پیکار، در ظرف یکى دو سال مطرح شد، توسط جامعھ نقد شد و از صحنھ خارج شد. نیروھاى طبقاتى جدید 
کھ پشت حصار ھاى اختناق بروز سیاسى آشکار نیافتھ بودند میدان دار شدند. مھم تر از ھمھ جنبش کارگرى و در درون 
آن سوسیالیسم کارگرى ایران بود. این چپ؟ ایران را دگرگون کرد. ھمان واقعیتى کھ دولت بورژوایى در ایران را وادار 
میکند حرکت شوراھاى اسالمى را راه بیندازد، روى چپ ناسیونال-رفرمیست و ضد رژیمى و غیر کارگرى ایران ھم 
فشار آورد. نوع جدیدى از چپ رادیکال شکل گرفت کھ مشخصاً فشار این سوسیالیسم کارگرى را منعکس میکرد. حزب 

کمونیست بطور مشخص حاصل این موقعیت است.

و  ملى  رادیکالیسم  با  کارگرى  پایان ھمزیستى سوسیالیسم  شیپور  معناى  بھ  کارگرى  کمونیسم  بحث  نظر من طرح  بھ 
کردن سرنوشت  ُجدا  یعنى  دقیقاً  دیگر  کارگرى  کمونیسم  بحث  است.  ایران  در  غیرکارگرى  اپوزیسیون  اصالح طلبانۀ 
گذاشتن  مستلزم  دیگر  این  چپ.  این  تاریخ  از  و  ایران  کارگرى  غیر  رادیکال  چپ  از  ایران  در  کارگرى  سوسیالیسم 
پایھ ھاى این جنبش در ایران بر تاریخ جھانى خودش و استنتاج موقعیتش از موقعیت عمومى کمونیسم کارگرى، در قبال 
بورژوازى و در قبال سوسیالیسم غیر کارگرى، در یک مقیاس جھانى است. بازبینى من، بعنوان یک فرد، از تجربھ 
دھسال گذشتھ بھ این ترتیب مرا بھ نتایج کامًال متفاوتى رسانده است. چپ ایران و حتى حزب کمونیست ایران را باید از 
زاویۀ یک جنبش طبقاتى و الجرم فرا-ملى و از زاویۀ یک پرچم جھانى براى تغییر جامعھ نگریست. از این زاویھ میتوان 
در برابر سوسیالیسمى کھ زوال مییابد، بروشنى جنبش سوسیالیستِى دیگرى را دید کھ کامًال بر بنیاد طبقاتِى دیگر و در 
متن اعتراض اجتماعِى دیگرى قرار دارد، زنده است و پاسخ دارد. من خود را فعال این جنبش میدانم و مستقل از اینکھ 
اپوزیسیون چپ بورژوازى ایران امروز درباره خود چھ میاندیشد، مستقل از اینکھ جنبش سرمایھ دارى دولتى در جھان 
چھ بھ سرش آمده است، مستقل از اینکھ مارکسیسم از نظر اینھا چھ ھست و چھ نیست، بعنوان فعال جنبش اعتراض 
اجتماعى کارگر، باید بھ فکر سازمانیابى و رشد این جنبش باشم. بنابراین با بحث کمونیسم کارگرى، ما از این تجربھ با 
پرچم مارکسیسم و با اصل قرار دادن اعتراض طبقاتى بیرون آمده ایم. این درست نقطھ مقابل حرکت عمومى چپ رادیکال 

ایران است کھ بلوغ سیاسیش را دقیقاً با صراحت دادن بھ بى اعتقادیش بھ ھر دوى اینھا بھ نمایش گذاشتھ است.

بھ نظر من کمونیسم کارگرى از یک سو و لیبرالیسم و سوسیال-دمکراسى نوین از سوى دیگر، سنت ھاى مبارزاتى و 
گرایشات حزبى اصلى در اپوزیسیون ایران در دوره آتى را تشکیل خواھند داد. تمام احزاب و جریانات چپ موجود تحت 
تأثیر این دو جریان اصلى تغییر شکل میدھند و قطب بندى میشوند. تازه اینجا بھ نظر من صحنھ سیاست در ایران آنطور 
کھ متناسب با واقعیات اقتصادى جامعھ است چیده خواھد شد. بین این دو جریان ھر نوع تحّزب تحت نام چپ چیزى جز 
جست و خیزھاى فرقھ اى نسل پیشیِن فعالین اپوزیسیون ایران نخواھد بود و ابداً مضمون و اھمیت اجتماعى جدى اى پیدا 

نمیکند.

سؤال: بھ درجھ اى کھ شما خصلت طبقاتى ویژه کمونیسم را تأکید میکنید، یعنى این واقعیت را کھ کمونیسم جنبش اعتراض 
بطور  میشد  مطرح  کلى  بطور  کمونیست ھا  علیھ  کھ  قدیمى  ایراد  یک  درجھ  ھمان  بھ  است،  کارگر  ضد سرمایھ دارى 
برجستھ ترى در برابر شما قرار میگیرد، و آن مسألھ وزنۀ اقتصادى و کّمِى کارگر در سرمایھ دارى معاصر است. گفتھ 
میشود کھ با رشد تکنیک، یا انقالب تکنیکى، کارگر بعنوان یک طبقھ دیگر از نظر کّمى آن نیرویى نیست کھ مارکس از 
آن صحبت میکند. اکثریت جامعھ را تشکیل نمیدھد، و آلترناتیو کمونیستى بھ زعم اینھا زمینھ خود را از دست میدھد. این 
تبیین براى مثال در اروپا در میان احزاب باصطالح کمونیست، اوروکمونیستھا، چِپ نو و غیره تقریباً عمومیت پیدا کرده. 
این احزاب، الاقل در تئورى، بھ سوى وسعت دادن و تنوع بخشیدن بھ پایھ اجتماعى خود رفتھ اند. این عکس حرکتى است 
کھ شما میکنید. خیلى ساده ممکن است بھ شما بگویند کھ کمونیسم کارگرِى شما عاقبت روشنى نخواھد داشت زیرا کارگر 

بعنوان یک طبقھ، موقعیت اقتصادى و وزنھ کّمِى پیشین را ندارد. در این مورد چھ فکر میکنید؟
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منصور حکمت: این بھ نظر من انتقاد خیلى مفیدى است چون امکان میدھد تفاوتھا و مرزبندى ھاى جّدى ما با سوسیالیسم 
و کمونیسم تاکنون موجود و با ھمین نوع چپ ھا کامًال روشن بشود. اینکھ وزنۀ کّمى، اقتصادى و سیاسى کارگر در 
جامعھ موجود چیست و مثًال در مقایسھ با زمان انتشار کتاب سرمایھ یا وقوع انقالب روسیھ یا بعد از جنگ دوم و غیره 
چھ تفاوتھایى کرده است، یک مسألھ عینى و قابل اندازه گیرى است و پاسخ ایدئولوژیک برنمیدارد. و دقیقاً از این موضِع 
ابژکتیو است کھ فکر میکنم کسانى کھ حاضر نیستند رشد عظیم در کمیّت کارگر مزدى در جھان معاصر را بھ نسبت ھر 
دوره قبل ببیننید قطعاً دارند از وراى یک عینک ایدئولوژیکِى ضد سوسیالیستى بھ دنیا نگاه میکنند. وقتى مارکس کتاب 
سرمایھ را مینوشت، سرمایھ بعنوان یک رابطھ تولیدى، بعنوان رابطھ اى مبتنى بر اشتغال کارگر مزدى، در چند کشور 
جھان بیشتر غلبھ نداشت. خیلى از کشورھایى کھ امروز تعداد و وضع شغلى کارگرانشان در آمارھاى سازمان جھانى 
کار ثبت میشود در آن دوره ھا شاید حتى روى نقشھ سیاسى و اقتصادى جھان نبودند. در تمام دنیا کاِر مزدى براى سرمایھ 
بھ شیوه تأمین معاش اکثریت عظیم تولیدکنندگان تبدیل شده. پشت این نوع ایرادھا یک اروپا-محورى محدود و یک تالش 
کودکانھ براى توجیھ سیاست رفرمیستى در محدوده اروپاى غربى نھفتھ است. وگرنھ ھر کس میتواند آلمان ۱۹۲۰ را با 
ُکره و تایوان و برزیل و آفریقاى جنوبى و غیرۀ امروز مقایسھ کند، ھندوستان و چین امروز را با پنجاه سال قبل مقایسھ 
کند، و نتیجھ آمارى خود را بگیرد. از این گذشتھ، عجیب است کھ بحث انقالب و جنبش کارگر صنعتى و مدرن، امروز 
کھ ھر روزنامھ بھ ھر زبانى را باز میکنید صحبت تولید و مزد و انباشت و بارآورى کار و مقابلھ دولت ھا و تشکل ھاى 
کارگرى است، کمتر از پنجاه سال قبل، تا چھ رسد بھ صد و پنجاه سال قبل، کاربُرد داشتھ باشد. این ایرادات مسخره است. 
اینھا توجیھات سوسیالیسم بورژوایى است کھ میخواھد براى جدایى خود از طبقھ کارگر و اعتراض کارگرى بھانۀ بھ 
زعم خود علمى و «مارکسیست-پسند» جور کند و یا براى اعالم وفاداریش بھ پارلمان و مبارزه پارلمانى نزد بورژوازى 

سوگند تئوریک بخورد. بھ نظر من کارگر ھیچگاه مانند امروز در صحنھ اقتصادى و سیاسى مقتدر نبوده.

اما، مشاھده آمارى و عینى از وضعیت طبقھ کارگر ھر چھ باشد، پاسخ ما بھ این ایراد یک چیز بیشتر نیست. راستش حتى 
بھتر میدانم براى روشن تر بیان کردن منظورم موقتاً بپذیرم کھ کارگر یک طبقھ اقلیت است و وزنھ اقتصادیش کاھش یافتھ. 
خوب کھ چھ؟ ما فعالین جنبش اعتراضى کارگرى ھستیم، ما براى برقرارى آلترناتیو اجتماعى و اقتصادى کارگر بمثابھ 
یک طبقھ مبارزه میکنیم. کسى میتواند بر اساس گزارش آمارى از وزنھ طبقات، جنبش و امر خودش را عوض کند کھ در 
این انتخاب مخیّر باشد. کمونیسم کارگرى جنبش سیاسى و اجتماعى یک طبقھ است، حال این طبقھ ۲۰ درصد جامعھ را 
تشکیل بدھد یا ٥۱ درصد چیزى را براى ما عوض نمیکند. موقعیت کارگر در تولید تغییر نمیکند، بنیاد اقتصادى جامعھ 
تغییر نمیکند، آلترناتیو این طبقھ براى سازماندھى جامعھ بشرى تغییر نمیکند. کارگر باز ھم مجبور است ھر روز کارش 
را بفروشد تا زندگى کند و لذا ھنوز از ھمان دریچھ بھ دنیا نگاه میکند و ھمان راه حل را برایش دارد. کمونیسم یک ایده 
و یک نسخھ اقتصادى و اجتماعى نیست کھ گویا مارکس گشتھ و از میان طبقات مختلف، طبقھ کارگر را براى عملى 
کردن آن انتخاب کرده، تا امروز سوسیالیست ما با تصور اینکھ حاال تعداد کارگران کم شده یا دیگر اکثریت نیستند براى 
تحققش دنبال عامل اجرایى جدید بگردد. یا اصًال از خیرش بگذرد و سراغ این را بگیرد کھ حاال اقشار اکثریت چھ نظامى 
میخواھند و بھ آن امر بپیوندد. سوسیالیسم تاجى نیست کھ بتوان روى سر ھر قشر و طبقھ اى گذاشت. امر کارگر است 
بعنوان یک طبقھ اجتماعى معیّن. کمونیسم جنبش کارگر است براى نابودى سرمایھ دارى، لغو کار مزدى و امحاء استثمار 
و طبقات. مارکس ھیچ جا حقانیت کمونیسم را از ایده اکثریت داشتن کارگران استنتاج نکرده. دوره خودش کھ پرولتاریا 
بھ ھیچ وجھ اکثریت نبود. براى کمونیسم حقانیت کارگر و مشروعیت و الزام انقالب کارگرى از ھیچ مقولھ اى نظیر 
دمکراسى و اکثریت بودن زحمتکشان استنتاج نشده است. کارگر و دشمنی اش با سرمایھ نقطھ شروع بحث است. مگر 
مبارزه براى برابرى زن و مرد از کثرت زنان استنتاج شده یا مشروعیت خود را از اینجا میگیرد؟ مگر سیاھان اکثریت 
ھستند؟ آیا ھیچ فعال جنبش حقوق زنان یا برابرى نژادى با نشان دادن آمار درصد زنان یا رنگین-پوستان تغییرى در امر 
و در مبارزه اش داده میشود؟ چرا کمونیسم بعنوان جنبش اعتراض کارگرى باید جز این باشد؟ واقعیت اینست کھ در حالى 
کھ زنان یا اقلیت ھاى نژادى معلوم است کھ اعتراضشان ریشھ در موقعیت عینى و داده شده آنھا در جامعھ دارد، جنبش 
بھ اصطالح کمونیستى و سوسیالیستى موجود چنین ربط عینى را با کارگر بعنوان یک موجودیت اجتماعى معلوم نمیتواند 
بنظر  ھمانقدر مسخره  ایراد  این  آنوقت  میکرد  نمایندگى  را  کارگرى  اعتراض  واقعاً  موجود  کمونیسم  اگر  بدھد.  نشان 
میرسید کھ وقتى کھ مثال زنان را میزنیم. آنوقت چنین مسألھ و نظریھ اى کًال در چھارچوب سنّت فکرى کمونیسم مطرح 
نمیشد. اما کمونیسم عصر ما در واقع در ھمان موقعیت سوسیالیسم اتوپیک دوره مارکس قرار گرفتھ است. مجموعھ اى 
از ایده ھا و مدل ھا کھ باید توسط اقشار اجتماعى پیاده شود. کمونیسم بھ اسم رمز احزاب غیر کارگرى اصالح طلبى تبدیل 
شده کھ براى تحقق برنامھ خود بھ نیروى کارگران نیاز داشتھ اند. حاال اگر کسى تذکر بدھد کھ کارگران آن نیروى سابق 
نیستند و یا کًال تئورى مارکسیسم در اھمیت اجتماعى کارگران غلّو کرده است، آنوقت این جریانات باصطالح کمونیست 
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طبعاً باید بساط خود را جاى دیگرى پھن کنند: در میان خلق ھاى تحت ستم، دانشجویان، دھقانان و غیره. این اتفاقى است 
کھ تاکنون افتاده. اما کارگر با موقعیت عینیش، با اعتراضش بھ نظام مزدبگیرى و مالکیت خصوصى، با راه حل واقعیش 
براى بشریت سر جاى خودش ایستاده و نمیتواند جز با کمونیسم بھ نظام موجود اعتراض کند. ما فعال این جنبش ھستیم. 
این جنبش و فقط این جنبش پاسخ ما بھ اوضاع موجود است. فالن استاد دانشگاه سابق کمونیست میتواند از فردا «سبز»، 

سوسیال-دمکرات، ناسیونالیست، یا اصًال عارف بشود. طبقھ کارگر نمیتواند.

ممکن است گفتھ شود کھ شما اعتراض کمونیستى و طبقاتى تان را بکنید اما با تغییر وزنھ کذائى کارگران در اقتصاد و 
جامعھ پیروزى تان غیر ممکن شده و یا مشروعیت انقالبتان از نقطھ نظر اکثریت جامعھ زیر سؤال میرود. پاسخ من، 
َصرف نظر از اینکھ این را یک رجزخوانى توخالى سرمایھ علیھ کارگر میدانم، اینست کھ براى پیروزى الزم نیست 
و  بحران  دستخوش  جامعھ  نیست.  آفتابى  در یک روز  رفراندم  پیروزى یک  این  مکانیسم  باشد، چون  اکثریت  کارگر 
انقالب میشود. این قانون اساسى جھان سرمایھ دارى است. در متن این دوره انقالبى صفبندى اجتماعى حول راه حل ھا 
و پرچم ھاى طبقات اصلى جامعھ، کارگر و سرمایھ دار، شکل میگیرد. کارگر، ستون فقرات تولید در جامعھ موجود، 
بعنوان رھبر جامعھ نوین، بعنوان آن طبقھ اجتماعى کھ راھى واقعى براى خاتمھ دادن بھ مصائب بشریت بطور کلى 
دارد بھ پیروزى میرسد. خود بورژوازى جز با این روش بھ قدرت نرسیده است. بدون اینکھ ھیچگاه از نظر کّمى از یک 
اقلیت بسیار ناچیز در جامعھ فراتر رفتھ باشد. و جالب است کھ کسانى امروز مشروعیت انقالب کارگرى را از زاویھ 
درصد کّمى طبقات در کل جمعیت بھ زیر سؤال میبرند کھ ھمین امروز مشروعیت حکومت یک اقلیت بسیار کوچک، 
بورژوازى، را پذیرفتھ اند. قدرت طبقھ کارگر فقط در کمیّت آن نھفتھ نیست. این قدرت اساساً در موقعیت این طبقھ در 
تولید سرمایھ دارى و درعینیّت و حقیقت راه حلى است کھ کارگر در برابر جامعھ بطور کلى قرار میدھد. ممکن است 
روزى برسد کھ کارمندان دولتى و خصوصى اکثریت مردم را تشکیل بدھند، ھمانطور کھ دھقانان در دوره ھایى در طول 
تاریخ چنین بوده اند. اما جدال اجتماعیى کھ تکلیف ھمین اکثریت فرضى را ھم روشن میکند جدال بین طبقات اجتماعى 
اصلى در جامعھ، یعنى طبقاتى کھ تولید در جامعھ موجود این موقعیت را بھ آنھا داده است، و میان افق ھا و آلترناتیوھاى 
آنھاست. جامعھ بورژوایى تا ھمینجا بن بست ھمھ جانبھ خود و تناقضش را با سعادت و حرمت انسان نشان داده. کمونیسم 

کارگرى جواب این بن بست را دارد.

بھ ھر حال دوره قدرت نمایى کارگر در صحنھ سیاسى بار دیگر دارد شروع میشود و این بار بھ نظر من بویژه در مھد 
سرمایھ دارى و در مرکز ھمان جوامعى کھ گویا وزنھ کارگر در آنھا کم شده. فکر میکنم واقعیات چند سال آینده بھتر از 

ھر استداللى قدرت واقعى کارگر را حالِى سوسیالیست ھاى سابق و احزاب جدیدشان بکند.

٭ ٭ ٭

سؤال: در مورد جنبھ ھاى نظرى بحث کمونیسم کارگرى نکات زیادى ھنوز میماند کھ میتوانست اینجا مورد بحث ما 
باشد. در سمینارى کھ چند ماه قبل در معرفى این مبحث ارائھ کردید بھ بسیارى از این جوانب پرداختھ شد. گویا متن این 
سمینار قرار است منتشر بشود و بنابراین ما میتوانیم بھ ھمین حد اینجا اکتفا کنیم و وارد بحث درباره حزب کمونیست 
ایران بشویم. در ابتداى صحبت بھ وجود و تقابل گرایشات مختلف در حزب کمونیست ایران اشاره کردید. صفاتى نظیر 
راست و چپ و مرکز ھنوز مشخصات اجتماعى و فکرى این گرایشات را بیان نمیکند. چھ تبیینى از مشخصات سیاسى 

و اجتماعى این گرایشات دارید؟

منصور حکمت: براى تشخیص خصوصیات گرایشات مختلف در حزب بدواً باید این را روشن کرد کھ این حزب اصوًال 
طى چھ روندى پیدا شده و از اوضاع و احوال اجتماعى و بیرونى خود چھ تأثیراتى پذیرفتھ است. حزب کمونیست زیر 
پرچم آن حرکتى در چپ ایران شکل گرفت کھ خود را «مارکسیسم انقالبى ایران» اطالق میکرد. چھارچوب فکرى این 
جریان را نقد خلق گرایى و رجعتى بھ ارتدوکسى مارکسیسم تشکیل میداد. حزب کمونیست با اضمحالل سوسیالیسم خلقى 
و بعنوان جریانى در نقد سوسیالیسم خلقى بھ وجود آمد. از نظر سیاسى این جریان چپ ترین جناح اپوزیسیون چپ در 
ایران را تشکیل میداد. اما واقعیت اینست کھ نھ فقط جریانات اجتماعى و سیاسى دیگر در شکل گیرى حزب کمونیست 
ایران سھیم شدند، بلکھ خود این «مارکسیسم انقالبى ایران» ھم پدیده مرّکبى بود و در درون خود مھم ترین کشمکش میان 

گرایشات در کمونیسم ایران را حمل میکرد.

اگر شرایط تاریخى پیدایش این جریان را بشکافید دو روند اصلى را تشخیص میدھید. اول، فعال شدن جنبش اعتراضى 
طبقھ کارگر در طول انقالب و شکل گرفتن و یا بھ ھر حال پا جلو گذاشتن قشرى از کارگران سوسیالیست در رأس این 
جنبش اعتراضى. بھ عبارت دیگر سوسیالیسم کارگرى در ایران با انقالب در صحنھ جنبش اعتراضى بشدت فعال شد. 
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ثانیاً، در کنار این حرکت طبقاتى ما یک رادیکالیزاسیون فکرى و سیاسى در درون چپ رادیکال غیر کارگرى را شاھدیم. 
جنبش چپ ایران جنبش روشنفکران بود. در طول انقالب این جنبش کھ از نظر جایگاه اجتماعیش کامًال از سوسیالیسم 
کارگرى قابل تمیز است، بھ َسمت یک مارکسیسم اصولى و انقالبى در تقابل با خلق گرایى و غیره چرخید. «مارکسیسم 
انقالبى ایران» از نظر عملى بھ ھر حال یک جریان بود، اما ھمسویى و تأثیرات متقابل این دو روند متمایز اجتماعى 
را نمایندگى میکرد. بھ عبارت دیگر، جریان مارکسیسم انقالبى از یک سو پُلى بود براى اتصال سیاسى و عملى این دو 
گرایش اجتماعى متفاوت و از طرف دیگر خودش قالبى شد براى اینکھ سوسیالیسم کارگرى و رادیکالیسم سوسیالیستى 
را  کھ چپ  آمد  بوجود  رادیکالى  جریان  باشند.  داشتھ  ھمزیستى  ھم  جوار  در  مدتى  براى  باز  روشنفکرى  اپوزیسیون 
رادیکال تر میکرد، اما در تحلیل نھائى سوسیالیسم کارگرى را ھمچنان با رادیکالیسم روشنفکر چپ ایرانى ھم سرنوشت 
نگھ میداشت. این پیوستگى و ھمزیستى حاصل ھمسویى ھر دوى این جنبش ھا در مبارزه علیھ خلق گرایى و کارگر-
گریزى اپوزیسیون چپ و بیگانگى آن با تئورى مارکسیسم بود. بھ ھر حال خالصھ حرفم اینست کھ «مارکسیسم انقالبى 
ایران» یعنى آن جریان مشخصى کھ زیر پرچم آن حزب کمونیست تشکیل شد از ابتدا بر دو پایھ اجتماعى متفاوت بنا 
شده بود. این جریان حاصل ھمسویى و ھمزیستى دو جریان اجتماعى متفاوت بود، انتقاد مارکسیستى در درون چپ غیر 
کارگرى با تعرضش علیھ خلق گرایى از یک سو، و سوسیالیسم کارگرى با شوراھا و اعتصابات و رھبران عملیش از 
سوى دیگر. واضح است کھ گسترش انتقاد مارکسیستى نمیتوانست چپ رادیکال را بھ سمت طبقھ کارگر و بھ سمت انطباق 
بیشتر با سوسیالیسم کارگرى نراند. حرکت انتقادى تئوریک و سیاسیى کھ در درون چپ رادیکال ایران شکل گرفت از 
ھر لحاظ موقعیت سوسیالیسم کارگرى را تقویت میکرد. اما بعنوان یک جریان معیّن سیاسى، مارکسیسم انقالبى ایران، 
عین سوسیالیسم کارگرى نبود. یک بلوک ضد پوپولیستى بود با گرایشات متفاوتى در درون خودش. و باز روشن است 

کھ با زوال پوپولیسم عمر مفید این بلوک ھم بھ پایان میرسد.

اضمحالل پوپولیسم و نفِس تشکیل حزب کمونیست بعنوان سند عملى پیروزى بر خلق گرایى، طبعاً، ھمانطور کھ در 
عمل پیش آمد، بھ مطلوبیت این چتر و این قالب مشترک خاتمھ میداد و این جریان را بھ عوامل تشکیل دھنده اش تجزیھ 
میکرد. این اتفاق، کھ مرحلھ مھمى در تاریخ تکامل سوسیالیسم کارگرى در ایران است، از آنجا کھ حزب بھ بستر اصلى 
سوسیالیسم رادیکال در ایران تبدیل شده بود، تا حدود زیادى بصورت پیدایش شکافھایى در درون حزب کمونیست ایران 

رخ داد.

این چھارچوب مشترک بھ ھر رو مبناى رسمى و اصلى تشکیل حزب بود. برنامھ اش، مطالباتش، سنّت ھایش ھمھ بعنوان 
اصول و حقایقى کھ حزب باید بر مبناى آن کار کند پذیرفتھ شده بود. اما حزب کمونیست بھ این جریان و گرایشات تشکیل 
دھنده آن منحصر نماند. چند گرایش مھم دیگر در حزب کمونیست دخیل شدند. در کردستان ناسیونالیسم ُکرد از ابتدا، باشد 
کھ در اَشکال خلقى تر و رادیکال ترى، در سنّت مبارزه کومھ لھ سھیم شده بود. در کنگره دوم کومھ لھ مارکسیسم انقالبى 
در این تشکیالت رسماً پیروز شد. جریان ناسیونالیستى ساکت شد اما در حاشیھ کومھ لھ وارد حزب شد. از طرف دیگر 
در مقیاس سراسرى، حزب کمونیست، و قبل از آن حتى خود سازمانھا و فراکسیون ھاى موسوم بھ مارکسیسم انقالبى، بھ 
قطب جاذبى براى چپ رادیکال ایران بطور کلى تبدیل شدند. خواه ناخواه گرایشات مختلف موجود در چپ رادیکال ایران، 
با درجھ اى حّک و اصالح، وارد حزب شدند. در سال ٦۲ حزب کمونیست ظرفى است براى فعالیت ھمھ این گرایشات 
زیر چتر عمومى «مارکسیسم انقالبى ایران». طبیعى بود کھ این موازنھ گرایشات، با توجھ بھ تکوین تفکر سیاسى در 
درون حزب و از آن مھمتر با توجھ بھ تغییرات عینى در مقیاس اجتماعى در ایران و در سطح بین المللى، نمیتوانست بھ 
ھمان صورت باقى بماند. مجموعھ این عوامل گرایشات سیاسى در درون حزب کمونیست ایران را از ھم دور کرد. چپ 

و راست و مرکزى بھ وجود آورد کھ حاصل حرکت و تکامل گرایشات درونى حزب در اوضاع جدید بود.

تشکیل  کمونیست  در حزب  را  مرکز  و  و چپ  راست  گرایشات،  کدام  شما  نظر  بھ  امروز  مقطع مشخص  در  سؤال: 
میدھند؟

منصور حکمت: بدواً باید این را بگویم کھ روى کاغذ و از نظر رسمى در درون حزب کمونیست ایران ظاھراً جناح بندى اى 
وجود ندارد. نظرات رسمى این حزب در قبال مسائل اساسى تاکنون عمدتاً توسط گرایش چپ در این حزب تبیین شده و 
اصرار زیادى از جانب بسیارى در این حزب وجود دارد کھ نظرات رسمى در واقع درک ھاى مشترک کل حزب را بیان 
کرده است. از جملھ حتى خود بحث کمونیسم کارگرى. اتفاق آراء در تصمیم گیرى ھا یک امر کمابیش متعارف در حزب 
بوده است. حتى بیان اینکھ در درون حزب خطوط و گرایشات ناسازگار با ھم وجود دارد خیلى ھا را در حزب برآشفتھ 
میکند. ھر چند کھ این اواخر این واقعیات را رفقاى بیشترى دارند بھ رسمیت میشناسند. بھ ھر حال میخواھم بگویم کھ 
بر خالف چپ، کھ دیدگاھھایش معلوم است و بویژه بعد از کنگره سوم کوشیده است تا بھ شکل یک گرایش متمایز سخن 
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بگوید، راست و مرکز در حزب جریاناتى نیستند کھ بھ شکل فراکسیون ھا و یا با پالتفرم ھا و سخنگویان از پیش معلومى 
قابل مشاھده باشند. اما وجودشان و دامنھ قدرت و نفوذشان کامًال قابل مشاھده است و بویژه در این دور اخیر، پس از 
کنگره سوم، تقابل گرایشات درون حزبى بمراتب شفاف تر شده و اَشکال کنکرت ترى بھ خود گرفتھ. این را ھم اضافھ کنم 
کھ وقتى از گرایشات درون حزب حرف میزنم دو سطح مختلف را مّد نظر دارم. اول سطح سیاسى، یعنى آنجا کھ یک 
گرایش خود را بصورت جھت گیرى ھا و سیاست ھا و سنّت ھا و پراتیک ھاى معیّنى نشان میدھد، و دوم سطح تشکیالتى، 
یعنى تعلق کادرھا و ارگانھا بھ گرایشات مختلف. در این مورد دوم بحث من اساساً مربوط بھ کادرھایى است کھ کمیتھ ھاى 
تصمیم گیرنده اصلى را پُر میکنند و نھ اعضاء حزب بطور کلى. نحوه قطب بندى اعضاء حزب حول این گرایشات تنھا 
وقتى بدرستى قابل بررسى خواھد بود کھ ھر گرایش در سطح کادرھا و سیاست ھا بیش از این متعیّن شده باشد و تقابل 

کنکرت ترى در این سطح بھ وجود آمده باشد. این چیزى است کھ بھ نظر میآید امروز دارد صورت میگیرد.

در کل دو جریان راست وجود دارد کھ کامًال حسابشان از نظر سیاسى و اجتماعى از ھم ُجداست. اول، ناسیونالیسم ُکرد 
کھ در تشکیالت کردستان حزب و بھ درجھ اى در تشکیالت خارج کشور حزب نفوذ معیّنى دارد. این جریان ھمانطور کھ 
گفتم تا این اواخر عمدتاً ساکت بوده و بھ اھرم ھایى کھ در سطح عملى تر براى تأثیر گذارى بھ کار و بار حزب در دست 
داشتھ، بھ نفوذ تاریخى سنّت ھایش در مبارزه مسلحانھ و نظایر اینھا قانع و دلخوش بود. این وضعیت امروز تغییر کرده و 
تا حدودى این جریان خودنمایى بیشترى میکند. گرایش دیگر حاصل تعرض بین المللى بورژوازى علیھ سوسیالیسم بطور 
کلى و علیھ مارکسیسم بطور اخص است. بیرون حزب ما این را بصورت سوسیال-دمکرات شدن و لیبرال شدن و چِپ 
نویى شدن فعالین پوپولیست چپ ایران میبینیم. در داخل حزب ھم تأثیراتى در این جھت مشاھده میشود. اما باز با توجھ 
بھ ھژمونى فکرى مارکسیسم رادیکال و ارتدوکسى مارکسیسم در حزب کمونیست، این گرایش بصورت یک گرایش 
خاموش و مسکوت دیده میشود. نمیشود بھ این جریان نسبت آکادمیسم داد چرا کھ واقعاً حتى مایھ کار تحقیقى و نوشتنى 
ھم از خود نشان نداده. عمدتاً شکل ابراز وجود این جریان، محافظھ کارى سیاسى، عدم تحرک عملى، محفلیسم و نظایر آن 
است. از نظر فکرى بھ نظر من اینھا یک گرایش دمکراتیک و یا سوسیال-دمکراتیک را نمایندگى میکنند. این گرایشات 

راست طبعاً خوانایى با ھم ندارند و رضایتى ھم از وجود دیگرى در حزب ندارند.

مرکز این حزب، و در واقع از نظر کّمى بزرگترین بخش این حزب را ھمان سنّت مارکسیم انقالبى ضد پوپولیست تشکیل 
میدھد کھ حزب خود را ساختھ شده میبیند و امر اساسیش را اداره حزب و بھ عبارتى تشکیالت دارى تشکیل میدھد. این 
جریانى است کھ نمیتواند پایان موازنھ فکرى و سیاسى قبلى را ببیند و بھ رسمیت بشناسد. این را نمیبیند کھ چھارچوب 
فکرى و سیاسى ضد پوپولیستى با زوال پوپولیسم، خود بالمصرف و ناکافى میشود. از نظر اجتماعى بھ نظر من خط 
مرکز برخالف راست فاقد یک پایھ مادى است. این نوع مارکسیسم انقالبى، یعنى جنبش اجتماعى روشنفکران کمونیست 
دوره اش تمام شده و ھر نوع کمونیسم رادیکال و از نظر فکرى ارتدوکس تنھا بر بنیاد جنبش سوسیالیستى کارگر امکان 
وجود دارد. این حرف را ما در کنگره زدیم بى آنکھ کسى از این مرکز عظیم انتقاد ما و ھشدار ما را بھ خودش بگیرد. بھ 
ھر حال مرکز امروز ھمان چپ سابق حزب است کھ در شرایط جھان امروز حرف بیشترى ندارد، پاسخى بھ معضالت 
کمونیسم امروز ندارد و گاه حتى متأسفانھ سؤالى ھم ندارد، چرا کھ حزبى ھست کھ باید حفظ بشود، رشد بکند، عضو 
بگیرد و روزنامھ منتشر کند و غیره. ھمانطور کھ گفتم در حزب کمونیست در کلیھ سطوح، در کمیتھ مرکزى و بھ پایین، 

باستثناى شاخھ ھاى فعالیت کارگرى حزب در داخل ایران، ما این مرکز را بعنوان گرایش اصلى میبینیم.

گرایش چپ گرایشى است کھ با بحث کمونیسم کارگرى و با تالشھاى سالھاى اخیر براى بھ دست دادن یک بنیاد فکرى 
و عملى براى سازماندھى سوسیالیستى طبقھ و تبیین مسائل کمونیسم از زاویھ سوسیالیسم کارگرى مشخص میشود. این 
جریان از قبل از تشکیل حزب کمونیست و بخصوص از کنگره اتحاد مبارزان کمونیست بتدریج قالب مشترک مارکسیسم 
انقالبى ایران را شکست. ناکافى دانستن خلوص نظرى و تأکید بر خصلت اجتماعى کار کمونیستى بعنوان سازماندھى 
اعتراض سوسیالیستِى خوِد طبقھ کارگر معّرف این جریان است. از نظر اجتماعى این شاخھ اى از آن کمونیسمى است کھ 
در تمام طول این گفتگو از آن صحبت کردم. پایھ مادى این جریان در جامعھ بسیار عینى و قدرتمند است، و ھم اکنون 
بطور مشخص مورد توجھ آن بخشھایى از تشکیالت حزب است کھ مستقیماً در درون محیط کارگرى و جنبش اعتراضى 
طبقھ کار میکنند. این آن گرایشى است کھ حزب بطور کلى در سطح رسمى خود را با آن تداعى میکند، بدون آنکھ در 

صحنھ عملى در ھمھ عرصھ ھاى فعالیت حزب قدرت عملى متناسب با موقعیت رسمیش داشتھ باشد.

سؤال: گفتید این گرایشات تحت تأثیر عوامل بیرونى و درونى از ھم دور شده اند. این عوامل کدامند و ُجدایى این گرایشات 
در چھ اَشکالى خود را نشان میدھد؟
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منصور حکمت: مھمترین عامل بھ نظر من تحوالتى است کھ جنبش باصطالح سوسیالیستى در دنیا دارد از سر میگذراند. 
وقتى «رویزیونیسم» موضوعیت خود را از دست میدھد، آن چپ رادیکالى کھ بھ اعتبار «آنتى رویزیونیسم» ھویّت خود 
را تعریف کرده نیز زمینھ وجود خود را از دست میدھد. چپ رادیکال، و از جملھ جریان مارکسیسم انقالبى در ایران 
کھ مدافع تمام و کمال خلوص نظرى و رجعت بھ تئورى مارکس بود، اساساً در انتقاد بھ رویزیونیسم و در تقابل با آن 
اھمیت و موضوعیت پیدا میکرد و نھ بھ عنوان چھارچوب یک اعتراض اجتماعى و طبقاتى. بنابراین آنچھ کھ ما شاھد 
آن بودیم این بود کھ خط و تفکر رسمى در حزب خصلت انتقادى و تعرضیش بھ جھان پیرامون خود را از دست میدھد 
و بھ ایدئولوژى یک حزب سیاسى و بھ فلسفھ حزب دارى تبدیل میشود. این براى مدتى طوالنى پدیده خیلى شناختھ شده اى 
در حزب بود کھ رھبران آن مینوشتند تا روزنامھ بتواند درآید یا رادیو برنامھ داشتھ باشد. آن حس حقانیت و تعجیل در بھ 
کرسى نشاندن دیدگاه خود در تقابل با گرایشات و جریانات دیگر در جامعھ کھ مشخصھ دوره انتقاد ضد پوپولیستى بود 
بتدریج از بین رفت. این اجتناب ناپذیر بود زیرا چھارچوب فکرى آنتى پوپولیستى حزب کار خود را کرده بود و محصول 
تشکیالتى خود را بھ بار آورده بود. بعد از تشکیل حزب امر واقعى بھ امر اداره حزب تبدیل میشود. این مسألھ را در 
ھمان سرمقالھ بسوى سوسیالیسم شماره یک، یک سال پس از تشکیل حزب گوشزد کردیم. بھ ھر حال شروع این روند 
واگرایى گرایشات را میتوان در درجا زدن خط رسمى و غلبھ تشکیالتچی گرى بر آن دید. رخوت این جریان در عین حال 
مصادف است با تحوالت فکرى و سیاسى بسیار مھمى در کل جنبش موسوم بھ کمونیسم. این با خودش جریان وسیعى از 
بازبینى و تجدید نظر در درون چپ روشنفکرى بھ بار آورد. تنھا کمونیسمى میتوانست در این دوره ھمان تپش و بالندگى 

را از خود نشان بدھد کھ پاسخ مسائل این دوره را داشتھ باشد.

این پاسخ از چھارچوب فکرى پیشین در نیامد، بلکھ با نقد این چھارچوب از زاویھ سوسیالیسم کارگرى بھ دست آمد (یا 
بھ ھر حال بھ نظر من بھ دست آمد). بھ عبارت دیگر با روشن شدن محدودیت ھاى چھارچوب فکرى ضد پوپولیستى و 
با معلوم شدن ضعف عملى این جریان در قد و قامت موجودش در سازماندھى طبقاتى، سوسیالیسم کارگرى بعنوان یک 
گرایش دخیل در حزب کمونیست این بار بصورت یک سنّت متمایز شروع بھ حرف زدن کرد. در این دوره ما شاھد 
ادبیات متفاوتى ھستیم کھ توسط این خط ارائھ میشود و در سنّت فکرى ضد پوپولیستى ریشھ ندارد. بحث ھاى مربوط بھ 
شوروى، مباحثات مربوط بھ سازماندھى کارگرى و غیره، ھر چند کھ بعنوان خط رسمى و در ارگان ھاى مرکزى منتشر 
میشوند، معلوم است کھ در موضعى انتقادى نسبت بھ این خط رسمى تاکنونى و حتى برخى مبانى برنامھ اى و ادراکات 
پایھ اى تاکنونى حزب قرار دارند. بھ نظر من پس از تشکیل حزب خط کارگرى، جریان چپ، بتدریج و پس از کنگره 
سوم دیگر رسماً، حساب خود را از خط رسمى در حزب ُجدا میکند. تا آنجا کھ بھ داخل حزب کمونیست ایران برمیگردد، 
مباحثات کمونیسم کارگرى بعنوان تعرضى علیھ مرکز مطرح میشود. جریان چپ مدعى میشود کھ با سنّت فکرى و عملى 

حاکم بھ حزب اختالفى اجتماعى و طبقاتى دارد.

حرکت جریانات راست ھم ناشى از تحوالت جھان بیرونى است. ناسیونالیسم ُکرد بویژه تحت تأثیر اوضاع منطقھ است. 
بى افقى این سنّت را در بیرون حزب کمونیست ایران بروشنى میبینیم. آشفتگى سیاسى و عملى حزب دمکرات و جریانات 
اپوزیسیون ُکرد در عراق بر کسى پوشیده نیست. ناسیونالیسمى کھ با پذیرش قالب ھاى رادیکال تر و زبان مارکسیستى خود 
را در حزب کمونیست زنده نگھداشتھ است ھم از ھمین بى افقى رنج میبرد. ناسیونالیسم ناسیونالیسم است و با حضور در 
حزب کمونیست افق و نگرش اجتماعیش تغییر نمیکند. بحران سوسیالیسم بورژوایى در سطح جھانى، رخوت خط رسمى 
در حزب، و باألخره سیر تکوین جنگ ایران و عراق کھ فرجھ را بر این جریانات تنگ میکند، انعطاف پذیرى، قدرت 
مانُور و تحمل این جریان را کاھش میدھد. بھ این موقعیت تعرض چپ در درون حزب را ھم اضافھ کنید. معلوم است کھ 

این جریان باید باألخره از موضع اثباتى خود حرکت و مقاومتى بکند.

تمایالت چِپ نویى و سوسیال-دمکراتیک در حزب کھ دیگر رسماً محصول اوضاع اخیر بین المللى است. این اوضاع 
کمک کرده است تا بخشى از فعالین چپ رادیکال، تازه تمایالت سیاسى خود را بشناسند. تمام بحث ما این بود کھ چپ 
ایران اساساً یک جریان دمکراتیک ضد استبدادى بوده است. باألخره خرده-بورژواى ناراضى ایرانى کھ ده سال قبل بھ 
دلیل اعتبار مارکسیسم مشغلھ اش و تمایالتش را تحت نام مارکسیسم بیان میکرد امروز کھ تمام دنیا دارند ختم مارکسیسم 
را اعالم میکنند چرا باید این قالب و این عنوان را تحمل کند. بعالوه تازه فرصتى پیدا شده کھ روشنفکر چپ ایرانى در 
یک مقیاس وسیعتر با رگھ ھاى فکرى غیر مارکسیستى بیشتر آشنا بشود. در چنین اوضاعى، با گورباچفیسم در روسیھ و 
سوراخى کھ در الیھ اوزون بھ وجود آمده و غیره، مشکل بتوان این گرایش را بھ حزبى در سنّت خاص ضد پوپولیستى 

خوشنود نگھداشت. این جریان با بحث ھاى امروز در مورد کمونیسم کارگرى کھ دیگر ابداً نمیتواند کنار بیاید.

ھمھ اینھا یعنى اینکھ در حزب کمونیست ایران ھم نظیر جامعھ بطور کلى، سوسیالیسم غیر کارگرى دارد بھ بن بست 



163

میرسد و زوال پیدا میکند و سوسیالیسم کارگرى دارد خود را از تاریخ چپ غیر کارگرى و از تفکر و پراتیک آن ُجدا 
میکند. اوضاع جھانى این روند را در درون حزب کمونیست ایران بشدت تسریع کرده است.

سؤال: گرایشات راست واقعاً در حزب چھ نیرو یا نفوذى دارند؟

منصور حکمت: بصورت نیروى متعیّن و تشکیالتى خیلى کم. اما نفوذ عملى شان بر کار و بار حزب بصورت ایجاد موانع 
بر سر راه پیشرفت سیاستھاى رادیکال حزب کم نیست. گفتم کھ این یک حزب مارکسیستى رادیکال است. ناسیونالیسم یا 
سوسیال-دمکراتیسم و غیره در این حزب ھیچ نوع مشروعیتى ندارد. بنابراین قدرت و نقش گرایشات راست را اساساً 
در توانایى آنھا در ُکند کردن لبھ سیاستھاى چپ در حزب میتوان دید و نھ بھ شکل اثباتى در نیروى قائم بھ ذاِت خود آنھا. 
اینکھ جدایى ما از سنّت و روش ھاى مبارزه مسلحانھ ملى و جایگزینى آن با مبارزه مسلحانھ کمونیستى در کردستان بھ 
پُرکار و مسئول در خارج  چنین روند کشدارى تبدیل میشود، اینکھ ایجاد یک سازمان کمونیستى روشن بین، منضبط، 
کشور با این ھمھ افت و خیز ھمراه میشود، اینھا آثار و عالئم مقاومت این گرایشات است. این جریانات پرچمدار ندارند، 
و در این چھارچوب مارکسیستى و رادیکال مسلط بھ حزب نمیتوانند مستقًال ابراز وجود کنند. اما واقعى اند و در ھر فعل و 
انفعال تشکیالتى میتوان مزاحمت اینھا را نشان داد. در مجموع گرایش ناسیونالیستى پدیده متعین تر و قابل اندازه گیرى ترى 
از راست روشنفکرى و سوسیال-دمکراتیک است. این دومى بیشتر بصورت تمایالت فردى و محفلى اینجا و آنجا دیده 

میشود.

سؤال: تا آنجا کھ بھ گرایشات درون حزبى بر میگردد، بنابراین، نقد شما، از زاویھ مباحثات کمونیسم کارگرى، اساساً 
متوجھ گرایش سانتر در حزب است. چرا کھ بھ قول شما تمایالت و سنّت ھاى راست در ھمان چھارچوب قدیمى فکرى 
و سیاسى حزب جایى ندارند. در نقد مرکز، اما، یک مسألھ باید روشن بشود. اگر بحث کمونیسم کارگرى و چھارچوب 
فکرى اولیھ حزب ھر دو بھ ھر حال تأکید و رجعتى بھ ارتدوکسى مارکسیم را نمایندگى میکنند، آنوقت قاعدتاً نقد امروز 
شما نباید متضّمن انتقاد نظرى اى بھ چھارچوب فکرى اولیھ حزب باشد. عمًال ھم بھ نظر میرسد کھ در درون حزب بحث 
کمونیسم کارگرى بصورت انتقادى نھ از سیستم فکرى تاکنونى حزب، بلکھ بر پراتیک حزب فھمیده شده. آیا این استنباط 

و برداشت را درست میدانید؟

منصور حکمت: خیر. البتھ این نحوه اى است کھ خیلى از رفقا دوست دارند فکر کنند، چرا کھ بھ نحوى بحث امروز را در 
امتداد بحث دیروز نشان میدھد و پیوستگى تاریخى حزب را محفوظ نگھمیدارد. بھ نظر من کمونیسم کارگرى حاوى انتقاد 
نظرى جدى اى بھ چھارچوب فکرى موسوم بھ مارکسیسم انقالبى ایران است. تأکید ھر دو بر مبتنى بودن بھ ارتدوکسى 
مارکسیسم براى یکى فرض کردن اینھا حتى از نظر تئوریک کافى نیست. مسألھ تماماً بر سر برداشت متفاوت ما از این 
مارکسیسم و این ارتدوکسى است. بھ عبارت دیگر، کمونیسم کارگرى بعنوان یک جمعبندى در موضع انتقادى جدى اى 
نسبت بھ گذشتھ فکرى و سیاسى خود ما قرار میگیرد. بگذارید این را بیشتر توضیح بدھم چون فکر میکنم بخصوص از 

نظر سرنوشت این جریان در حزب کمونیست ایران این مھم است.

قبًال ھم گفتم کھ من از تقابل جنبش ھا، بعنوان پدیده ھاى اجتماعى، حرکت میکنم و تنھا بر این مبنا میتوانم تقابل مکاتب و 
دستگاھھاى فکرى را بشناسم. «مارکسیسم انقالبى ایران» یک جنبش فکرى و سیاسى اجتماعى بود. چھارچوب فکرى 
حرکت مادى اى بود کھ در جامعھ ایران در دوره معیّنى بھ راه افتاد و نتایج کامًال ملموس و قابل مشاھده اى در سطح 
جامعھ بھ بار آورد. خیلى ھا دوست دارند این را عنوانى تلقى کنند کھ اتحاد مبارزان کمونیست بعنوان یک گروه کمونیستى 
بھ خودش داده بود. اینھا حتى مورخین خوبى ھم نیستند. واقعیت این است کھ جریان مارکسیسم انقالبى ایران یک جریان 
انتقادى در درون چپ رادیکال غیر کارگرى ایران بود کھ در طول سالھاى ٥۷ تا ٦۱ نفوذ وسیعى در درون این چپ بھ 
دست آورد و نھایتاً سیماى سیاسى و نظرى آن را دگرگون کرد. این جریان مضمون مشترک کل گرایشات چپ رادیکال 
ایران، یعنى خلق گرایى، را بھ زیر سؤال کشید و ابزارى شد براى یک تکان فکرى اساسى در درون این چپ. راستش 
در تاریخ چپ ایران کمتر حالتى چنین کالسیک از ُگل کردن و عمومیت یافتن یک نقد و یک دستگاه انتقادى را شاھد 
بوده ایم. درست ھمانطور کھ یک مکتب، در نقاشى یا موسیقى و نقد ادبى، ھمھ گیر میشود مارکسیسم انقالبى ایران در 
محدوده چپ رادیکال ھمھ گیر شد. اندیشھ ھایى کھ ابتدا توسط یک گروه کوچک طرح شد، در ظرف مدتى بسیار کوتاه 
سخنگویان، مبلّغین و مدافعینى در کل پھناى چپ ایران پیدا کرد. در تمام تشکیالتھا فشار این جریان انتقادى باال گرفت، 
نھ فقط گرایشات قدرتمند بھ نفع این نقد شکل گرفت بلکھ مخالفین آن ھم خیلى زود زبان و فرمولبندى ھاى این جریان را 
اخذ کردند. این جریان پرچم چرخش بھ چپ سوسیالیسم رادیکال در ایران بود و خیلى زود آنچنان نیروى وسیعى را شامل 
شد کھ عمًال بھ بستر اصلى رادیکالیسم چپ در ایران تبدیل شد و معتبر ترین و فعال ترین حزب سیاسى چپ رادیکال، 
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حزب کمونیست ایران، را تشکیل داد. چپ ایران در طول انقالب ٥۷ پُالریزه شد، مرکز آن دچار تشتت شد، راست آن 
بھ سمت حزب توده و سوسیال-دمکراسى چرخید و چپ آن، بر مبناى این نقد مارکسیستى انقالبى از خلق گرایى، بھ یک 

جریان حزبى قدرتمند تبدیل شد.

واضح است کھ این جریان انتقادى بھ ارتدوکسى مارکسیسم در برابر خلق گرایى متکى بود. واضح است کھ بسیارى از 
فعالین این جریان مارکسیسم را بھ نقد پوپولیسم محدود نمیدیدند و تنزل نمیدادند. اما بعنوان یک حرکت اجتماعى این 
جریان بھ ھر حال سیماى معیّنى از خود بھ دست میداد. اینکھ ما، بعنوان فعالین و یا سردمداران این جریان، از مارکسیسم 
چھ میفھمیدیم یک بحث است و اینکھ حرکت مارکسیسم انقالبى بعنوان یک حرکت تعریف شده و عینى چھ استنباطى از 
مارکسیسم بھ دست میداد بحث دیگرى است. این دومى بمراتب مھم تر است. در ھمھ جنبش ھا ھمینطور است. آن بخشى از 
تفکر و آگاھى رھبران و فعالین یک جریان بھ مشخصھ فکرى و عینى یک جنبش بطور کلى تبدیل میشود کھ با نیازھا و 
مشخصات مادى و اجتماعى آن حرکت تناسب دارد. یک جنبش بھ ھر حال مشغلھ اجتماعى معیّنى پیدا میکند کھ تصویرى 
از تمام افق فعالین و متفکرین و رھبران آن نیست. جریان مارکسیسم انقالبى پرچم رادیکالیزاسیون چپ روشنفکرى ایران 
زیر فشار سوسیالیسم کارگرى و عظمت معنوى مارکسیسم بود کھ تازه داشت بطور دست اول و یا با روایاتى اصولى تر 
در چپ ایران مطرح میشد. بھ ھر حال مارکسیسم انقالبى بعنوان یک جریان تا آن اندازه بھ ارتدوکسى رجعت میکرد 
کھ بھ کار یک چپ غیر کارگرى فعال در یک انقالب معیّن میخورد. خیلى از فعالین این جریان شاید در ذھن خود افقى 

فراتر یا محدودتر از این داشتند.

رجعت بھ مارکسیسم در محدوده معیّن و در چھارچوب معضل اجتماعى معیّنى کھ این جنبش در برابر خود قرار داده 
بود صورت میگرفت. کمونیسم کارگرى این محدوده و این معضل اجتماعى را نقد میکند و میشکند و لذا مجموعھ اى از 
مسائل نظرى و معضالت فکرى و برنامھ اى را جلوى خود میگذارد کھ اساساً در چھارچوب مارکسیسم انقالبى ایران 
نمیتوانست طرح شود تا چھ رسد بھ اینکھ پاسخ بگیرد. سؤال اساسى اینست کھ جریان «مارکسیسم انقالبى ایران» و 
کمونیسم کارگرى ھر یک بھ کجاى مارکسیسم برمیگردند. اگر بخواھم انتقاد تئوریک امروز خود را از دستگاه فکرى 
موسوم بھ «مارکسیسم انقالبى ایران» ساده کنم و در یک جملھ بگویم این میشود: این جریان فاقد یک نگرش تاریخى و 
فاقد یک درک اجتماعى از خود مارکسیسم بمثابھ یک تئورى و یک جنبش بود. بھ نظر من این جریان مفّسر بسیار خوبى 
براى مارکسیسم بھ عنوان یک تئورى بود، البتھ تا آنجا کھ امر اجتماعى اى کھ در برابر خود داشت رجوع بھ مارکسیسم 
را ایجاب میکرد. این جریان استنتاجات سیاسى و تاکتیکى اساساً درستى از این تئورى بھ عمل میآورد. تا ھمین امروز 
تک تک مواضع این جریان در قبال گره گاھھا و مسائل سیاسى دوره انقالب و پس از آن بھ قّوت و صحت خود باقى است. 
اما اِشکال بر سر این بود کھ براى این جریان مارکسیسم نھایتاً یک تئورى بود، تئورى اى کھ حقایق جھان سرمایھ دارى 
را میشکافت و نقد میکرد. تئورى اى کھ نقد کارگر بھ جامعھ سرمایھ دارى را بیان میکرد. این نقد و این تئورى نقطھ 
شروع تفکر و تعقل درباره پراتیک اجتماعى بود. مارکسیسم انقالبى ایران در پى سازمان دادن یک جنبش پراتیکى، 
و البتھ کارگرى، بر مبناى این تئورى بود. این یک نگرش وارونھ است. بھ نظر من ھمینجا نگرش غیر تاریخى این 
جریان و جدایى اش از یکى از بنیادى ترین پایھ ھاى مارکسیسم نمودار میشود. مارکسیسم انقالبى ایران ھنوز مارکسیسم 
بمثابھ یک تئورى را بشیوه اى کھ مارکس راجع بھ تئورى بطور کلى حکم داده است نگاه نمیکرد. بھ عبارت دیگر خود 
مارکسیسم بعنوان یک تئورى معیّن را غیر اجتماعى و غیر تاریخى قضاوت میکرد. تزھاى مارکس درباره فوئرباخ، کھ 
بھ موجز ترین شیوه نگرش مارکس بھ رابطھ اندیشھ و پراتیک اجتماعى و طبقاتى را بیان میکند، شامل خود مارکسیسم بھ 
عنوان یک اندیشھ معیّن ھم میشود. نمیتوان ھمھ نظریات و افکار بشر را محصول جامعھ دید، براى آنھا کاربست تاریخى 
پیدا کرد، حقیقت یا عدم حقیقت آنھا را بھ پراتیک اجتماعى آنھا گره زد، و در عین حال خود مارکسیسم را بعنوان یک 
اندیشھ مجّرد از پراتیک اجتماعى و مقّدم بر آن، مستقل از کاربست تاریخى آن و بعنوان مجموعھ اى از احکام حقیقى 
درباره جھان عینى فھمید. واضح است کھ اجزاء تئورى مارکس، تبیینش از شیوه ھاى تولید، از منشأ سود، از دولت و 
غیره، ھمھ احکام علمى اند و مستقًال قابل درکند. اما پذیرش اینھا پذیرش مارکسیسم نیست زیرا اساس مارکسیسم نقد است. 
نھ نقد یک ذھن بھ بیرون خود، بلکھ نقد یک پراتیک و یک جنبش عینى و مادى در جامعھ بھ کل جامعھ. نمیتوان احکام 
مارکسیستى را بصورت یک مجموعھ اعتقادى جمع آورى کرد و نام آن را مارکسیسم گذاشت. مارکسیسم قبل از ھر چیز 
یعنى قرار گرفتن در ھمان موضع اجتماعى و در متن ھمان پراتیک اجتماعى-انتقادى کھ تازه کاربُرد این احکام را بمثابھ 
نقد ممکن میکند. در سمینار سعى کردم توضیح بدھم کھ چگونھ این موضع اجتماعى خاص و این پراتیک اجتماعى خاص 

قابل تفکیک از مارکسیسم بمثابھ یک تئورى نیست و چطور مارکسیسم غیر کارگرى یک تناقِض درخود است.

در کنگره دوم من بھ این ضعف چھارچوب فکرى موجود اشاره کردم. گفتم کھ ما باید نھ فقط بھ تئورى مارکسیسم بلکھ 
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بھ نقطھ رجوع و پایھ اجتماعى آن برگردیم. مارکسیسم انتقادى عالمانھ و خیراندیشانھ بھ سرمایھ دارى نیست. انتقاد کارگر 
است بعنوان یک طبقھ معیّن و بعنوان یک معترض زنده در جامعھ سرمایھ دارى. قرار داشتن در این مکان اجتماعى براى 
یک حزب سیاسى ھمانقدر شاخص مارکسیست بودنش است کھ قبول داشتن تئورى ارزش اضافھ. براى رفقاى ما این 
یک تجدید نظر تئوریک در چھارچوب پیشین نبود، بلکھ اصرارى بر یک جھت گیرى پراتیکى بسوى طبقھ کارگر بود. 
حال آنکھ ھمانطور کھ گفتم این مسألھ اى عمیقا تئوریک است کھ خود را در اختالفات جدى اى در تبیین نظرى مسائلى 
کھ روبرویمان است نشان میدھد و فى الحال داده است. یک نمونھ از این اختالف را در مباحثات پیرامون مسألھ شوروى 
دیدیم. برنامھ حزب کمونیست ایران، در چھارچوب سنّت مارکسیسم انقالبى ایران، علت شکست نھائى انقالب کارگرى 
در شوروى را «غلبھ رویزیونیسم» میداند. بحث ما، من و رفیق ایرج آذرین، در بولتن شوروى دقیقاً ھمین تبیین را نقد 
و رد میکند. بجاى جستجو کردن علل شکست در تخطى این و آن از مارکسیسم بمثابھ یک تئورى، ما جنبش اجتماعى 
طبقھ کارگر و محدودیت ھا و افق و بى افقى آن را مبنى قرار میدھیم. و تازه از اینجا رھسپار بررسى علل تغییر کاربست 
مارکسیسم بعنوان یک تئورى توسط جنبش اجتماعى طبقات دیگر میشویم. در مورد خود مقولھ رویزیونیسم ما دیدگاه 
مکتبى را رد میکنیم و رویزیونیسم را بعنوان سیستم و روبناى فکرى جنبش ھاى اجتماعى بررسى میکنیم و بھ اعتبار 
اختالف کارگر با این جنبش ھا با آنھا گالویز میشویم و نھ صرفاً بعنوان ارتداد از مکتب. در قبال مسائلى مانند، اوضاع 
بین المللى، مبارزه اقتصادى کارگر، اصالحات، تبیین احزاب سیاسى، تحلیل تاریخ کمونیسم، تعیین وظایف و دورنماى 
حزب کمونیست، کار کمونیستى در درون طبقھ و غیره نیز میتوان اختالفات جّدى نظرى اى کھ میان کمونیسم کارگرى 
با چھارچوب فکرى پیشین پیدا میشود را دید. این اختالفات مادام کھ چھارچوب فکرى پیشین عمدتاً پوپولیسم را ھدف 
نقد خود داشت کامًال مشھود نمیشد. گفتم کھ در این عرصھ معیّن، تا آنجا اندیشھ مارکسیستى بھ جنگ خلق گرایى میرود، 
حرف خیلى زیادتر و یا متفاوتى ھم نمیشود زد. اما وقتى کار پوپولیسم تمام میشود و معضالت جدید، بویژه مسألھ پراتیک 

کمونیستى و بحران سوسیالیسم بورژوایى، طرح میشود، نقاط ضعف چھارچوب قبلى نمودار میشود.

سؤال: اما بخش مھمى از اختالفات نظرى اى کھ مطرح میکنید در طول سالھاى گذشتھ در چھارچوب ھمین حزب و 
بعنوان خط رسمى و یا استنتاج از مواضع رسمى حزب مطرح شده...

بھ حزب  ناظر  انقالبى» چھارچوب و موازنھ فکرى  از «مارکسیسم  است. منظور من  کامًال درست  منصور حکمت: 
کمونیست ایران در این مقطع نیست. بھ نظر من این عنوان میتواند بھ معنى دقیق کلمھ توصیفى از جریان ما تا قبل از 
کنگره اتحاد مبارزان کمونیست باشد. یعنى مقطعى کھ بحث پراتیک کمونیستى بطور جدى مطرح شد و کمبودھاى سیستم 
فکرى قبلى عیان شد. بعد از این مقطع و بویژه بعد از تشکیل حزب، بتدریج نظراتى در چھارچوب خط رسمى حزب 
مطرح میشود کھ دیگر مال این سنّت نیست. خود بحث کمونیسم کارگرى رسماً در کنگره دوم در سھ سال و نیم قبل 
مطرح شده. این مقطعى است کھ ما دیگر تقابل کمابیش رسمى و علنى کمونیسم کارگرى با چھارچوب فکرى قبلى و با 
سایر گرایشات فکرى موجود در حزب را میبینیم. اینکھ براى دوره اى، در واقع تا کنگره سوم، این بحث ھا در پیوستگى 
با گذشتھ مطرح میشود نباید بر تفاوتھاى فکرى و عملى این دیدگاه با چھارچوب قبلى سایھ بیندازد. خود من بھ درجھ اى 
کھ از چند سال قبل نسبت بھ این تقابل آگاه شده ام حتى المقدور از استفاده از عبارت «مارکسیسم انقالبى» در خصلت نمایى 

حزب کمونیست ایران و باالخص نظراتى کھ در این دوره مطرح کرده ام اجتناب کرده ام.

این را ھم بگویم کھ تمایز دیدگاھھاى امروز ما با چھارچوب فکرى قبلى چیزى نبوده کھ یکباره بھ آن رسیده باشیم. امروز 
ابتدا متوجھ دامنھ نظرى و عمق اجتماعى این  از  اینھا سنّت ھاى فکرى متفاوتى ھستند، اما لزوماً  تشخیص داده ایم کھ 

اختالفات نبوده ایم.

سؤال: شکل پیشروى و تثبیت این بحث ھا در حزب کمونیست چطور میتواند باشد؟ بگذارید بھ نحو دیگرى این سؤال را 
مطرح کنم. در حزب ما ھمانطور کھ گفتید در سطح رسمى مخالفتى با این جریان ابراز نمیشود. ھمین امروز این دیدگاه 
مورد موافقت تشکیالت و ارگانھاى حزبى است، کما اینکھ بحث ھایى کھ بھ قول شما انتقاد اساسى اى بھ چھارچوب فکرى 
و سیاسى حزب وارد میکنند بعنوان موضع رسمى و در ارگان مرکزى حزب چاپ میشوند. با این پذیرش عمومى گیِر 

کار دیگر کجاست؟

منصور حکمت: «موافقت» آن چیزى نیست کھ ما دنبال آن ھستیم. ھیچوقت از این نظر در مضیقھ نبوده ایم. ما موافق 
نمیخواھیم، ھمفکر میخواھیم. موافق کسى است کھ پاسخ آدم بھ موضوعى را بھ ھر حال میپذیرد، اما ھمفکر کسى است 
کھ در خود سؤال با آدم شریک است. علت عدم مخالفت رسمى گرایشات دیگر با این مباحثات در درجھ اول اینست کھ 
آلترناتیوى ندارند. پرچمدار ندارند و یا با ِمالکھاى خود تصور میکنند کھ از مخالفت در یک چنین شرایطى زیان خواھند 



166

کرد. در یک کلمھ براى مخالفت آمادگى ندارند. پذیرش رسمى و بعد مقاومِت عملى در برابر استنتاجات ناشى از این 
مباحثات، ھضم کردن این مباحثات و ُکند کردن لبھ تیز آن شیوه اصلى برخورد گرایشات دیگر بھ بحث ھاى ماست.

این خط بھ موافق احتیاج ندارد. بھ فعال و کادر و رھبر پُر شور احتیاج دارد. دوران مبارزه ضد پوپولیستى را بھ یاد 
بیاورید. ھر عضو و فعال این جریان نماینده پُر شور و با اعتماد بھ نفس و کوشایى براى این خط بود. اینھا کسانى بودند 
کھ در این جریان پاسخ مسائل واقعى و مبرم خود را گرفتھ بودند. این جریان نماینده اعتقادات و اولویت ھاى خود آنھا بود. 
اصرار داشتند آن را در محیط فعالیت خود، در سازمان خود و در ھر کانونى کھ میتوانستند بھ کرسى بنشانند. امروز 

ھم کار بدون یک چنین فعالین و رھبرانى جلو نمیرود. ما این را در آن ابعادى کھ باید نداریم و باید بھ وجود بیاوریم.

سؤال: بنابراین مسألھ بر سر کادر سازى است؟

منصور حکمت: این بیان خوب نیست. اوًال کادر سازى بار آموزشى و تربیتى دارد کھ ابداً مورد نظر ما نیست. و ثانیاً 
تالش ما یک جنبھ قوى تشکیالتى دارد. قصد ما آموزش و یا ترویج این بحث ھا نیست. ما داریم دیدگاه و سیستم فکرى و 
عملى معیّنى را در سطح اجتماعى طرح میکنیم تا نیروھاى مادى آن ِگرد بیایند. اول ھم گفتم کھ پایھ مادى این جریان را 
باید در جنبش اعتراض سوسیالیستى خود طبقھ جستجو کرد. ما یک انتخاب فکرى و سیاسى را جلوى کمونیستھا، فعالین 
سوسیالیست طبقھ و ھمینطور البتھ فعالین حزب کمونیست ایران بطور اخص قرار میدھیم. آنھا کھ در این نظرات و در 
این گرایش فکرى و سیاسى امر خود و اردوى خودشان را میبینند طبعاً حول آن متحد میشوند. مسألھ فقط بر سر کادر 

براى این جریان نیست. رھبران این خط باید پیدا بشوند و متحد بشوند.

از طرف دیگر حزب باید عمًال بر این گرایش کمونیستى کارگرى بنا بشود. قبًال ھم گفتھ ام کھ حزب کمونیست یک حزب 
چند پایھ و چند بُنى است، و از نظر ما باید بھ یک حزب تک پایھ سوسیالیسم کارگرى در ایران تبدیل بشود. این یعنى 
مبارزه براى کنار زدن گرایشات دیگر در درون حزب، حتى اگر با ھمھ قطعنامھ ھا و مصوبات موجود چپ کارگرى در 
این حزب موافقت داشتھ باشند. در یک جبھھ چند حزبى ھم ممکن است روى سیاستھا توافق وجود داشتھ باشد. ما حزب 
یک گرایش را میخواھیم. ما وحدت نظر و وحدت عمل روى آن موضوعاتى را میخواھیم کھ ھیچگاه در قطعنامھ ھا و 
مصوبات بیان نمیشوند. وحدت عملى کھ ناشى از تعلق یک حزب بھ یک سنّت مبارزاتى واحد است. تنھا در آن صورت 
است کھ پتانسیل عظیمى را کھ براى رشد کمونیسم کارگرى و جنبش حزبى آن وجود دارد میتوان تحقق بخشید. بھ ھر 
حال موافقت ھاى موجود ما را در قلمرو تشکیالتى بى وظیفھ نمیکند. برعکس باید از این شرایط براى یک کاسھ کردن 
حزب بر مبناى کمونیسم کارگرى استفاده کرد. پیشروى تشکیالتى کھ کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست میخواھد 
بسیار فراتر از داشتن موافقت و پذیرش عمومى است. خیلى کنکرت تر ھم ھست. این البتھ یک واقعیت است کھ مادام کھ 
این گرایش از تعداد کافى رھبران و کادرھاى توانا برخوردار نباشد بھ دست گرفتن عرصھ ھاى مختلف فعالیت حزب 

بزرگ و وسیعى مثل حزب کمونیست ایران برایش کار ساده اى نیست.

سؤال: آیا، الاقل تا آنجا کھ بھ حزب کمونیست مربوط میشود، شتاب این «انتخاب» ُکند نیست؟ آیا سھ چھار سال بعد از 
کنگره دوم حزب کھ این مباحثات در آن شاید براى اولین بار زیر تیتر واحد کمونیسم کارگرى مطرح شد، نمیبایست 
از نظر پیدا شدن آن نوع فعالین و کادرھایى کھ مّد نظر شماست پیشروى بیشترى از این صورت گرفتھ باشد؟ مقایسھ 
سرنوشت بحث ھاى امروز با مباحثات ضد پوپولیستى و سرعتى کھ توانست چپ ایران را تحت تأثیر قرار بدھد شاید 

بتواند نکاتى را روشن بکند.

منصور حکمت: بھ نظر من بھ چند عامل باید اینجا توجھ کرد. اوًال، طرح مباحثات امروز بعنوان نگرشى آلترناتیو در 
برابر چھارچوب فکرى پیشین در عمل، الاقل از نظر رفقایى کھ این مباحثات را نھ در جلسات ارگانھاى باالى حزب، 
بلکھ از طریق نشریات میشنیدند، بھ کنگره سوم برمیگردد و نھ کنگره دوم. در گزارش بھ کنگره دوم، در مقاالت ارگان 
مرکزى و غیره بھ ھر حال خود ما ھم، البتھ بھ نادرست، بحث را در پیوستگى بیشترى با گذشتھ فکرى حزب مطرح 
میکردیم تا امروز. حرف از گسست فکرى و غیره زیاد میزدیم، اما جاى این تفسیر باقى میماند کھ این سیر تکامل نظرى 
و سیاسى حزب است. بحث ما بصورت تالشى در تدقیق و تکمیل خط رسمى فھمیده میشد. این وضعیت بعد از کنگره 
سوم تغییر کرده و خود ما ھم سعى کرده ایم، حتى در ُفرم کارمان، وجود یک دو راھى و ضرورت انتخاب میان آنھا را 

برجستھ تر کنیم.

ثانیاً، ُکندى اى کھ مشاھده میشود در درون حصارھاى حقوقى حزب، و آن ھم بغیر از حوزه ھا و کانون ھاى کارگرى 
حزب، بیشتر مصداق دارد تا در درون آن جریانى کھ من بھ آن حزب بھ معنى وسیع کلمھ اطالق میکنم. در این قلمرو 
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وسیع تر، یعنى بویژه در درون محافل و شبکھ ھاى کارگرى کھ پیرامون حزب را گرفتھ اند، بازتاب مباحثات اخیر فرق 
میکند و از خیلى جھات امیدبخش و مھم است. تازه با توجھ بھ اینکھ این رفقا در جریان جزئیات مباحثات نیستند، خیلى 

از اسناد را ندیده اند و غیره.

مقایسھ اى کھ گفتید البتھ جوانب بیشترى را میتواند روشن کند. از یک طرف جّو انقالبى ده سال قبل قطعاً تعیین تکلیف 
فکرى و سیاسى جنبش ھا و افراد را بشدت تسریع میکرد. بعالوه، تفکر و نگرشى کھ در آن زمان مورد نقد بود خیلى 
توخالى و بطور عیانى راست و غیر مارکسیستى بود. این تفکر از دو لحاظ ورشکستھ شد. از نظر تئوریکى تناقضات 
آن با مارکسیسم عیان شد. از نظر سیاسى معلوم شد کھ کًال چھارچوب فکرى اى براى ھیچ نوع اپوزیسیون رادیکال را 
تشکیل نمیدھد. با انقالب نھ فقط تحلیل ھاى این جریان بلکھ شعارھا و مطالباتش ھم پیش پا افتاده از آب در آمد. وقتى 
صنایع ملى شدند، یا سفارت آمریکا را اشغال کردند، جریانى کھ محتواى سیاسى و اقتصادیش چیز زیادى بیش از اینھا 
نبود خودبخود نفوذش را در درون بخش ھاى رادیکال تر جامعھ از دست میدھد. اما مھم تر از ھمھ اینھا اینست کھ بحث 
ضد پوپولیستى مارکسیسم انقالبى ایران بحثى در درون یک سنّت مبارزاتى معیّن بود. منتقد و موضوع نقد در یک مکان 
اجتماعى یکسان قرار داشتند. چپ غیر کارگرى، اپوزیسیون چپ روشنفکرى، با جریان انتقادى اى در درون سنّت خودش 
مواجھ بود کھ بویژه بھ مسائل سیاسى و عملى ھمین سنّت جواب میداد. علت ھمھ گیر شدن سریع بحث ھاى آن روز، 
این بود. این بار مسألھ کامًال متفاوت است. ھمانطور کھ گفتم کمونیسم کارگرى با سنّتى کھ دارد نقد میکند در صورت 
مسألھ شریک نیست. بحث کمونیسم کارگرى پاسخ بھ تضاد ھا و تناقضاتى است. پاسخ بھ سؤاالت نظرى و عملى معیّنى 
است. اما سنّت چپ رادیکال غیر کارگرى این سؤاالت را ندارد. در مقابل، درست در ھمین دوره و تحت تأثیر ھمین 
بحث ھاست کھ بخش پیشرو و سوسیالیست جنبش طبقاتى با حساسیت و عالقھ روزافزونى متوجھ حزب کمونیست ایران 
و این نظرات در آن شده. بھ ھر حال ما میخواھیم جنبش اجتماعى خودمان را صاحب افق و چھارچوب منسجمى براى 
مبارزه کنیم. جنبش اعتراض سوسیالیستى کارگر را. خیلى بھتر است کھ فعالین چپ ھم از این مباحثات تأثیر بگیرند و بھ 
این جنبش نزدیک بشوند. اما کانون اصلى اى کھ مخاطب مباحثات ماست آنجا نیست. شخصا فکر میکنم چپ غیر کارگرى 
ھنگامى بطور واقعى در مقیاس وسیع تحت تأثیر این مباحثات جابجا بشود کھ از یک طرف سوسیالیسم کارگرى بعنوان 
یک جنبش حزبى و سیاسى قدرت نمایى بیشترى در صحنھ سیاسى بکند، و ثانیاً، این تفکر در نبرد با گرایشات فکرى 
بنیادى در جامعھ کھ امروز چپ غیر کارگرى را مقھور و متزلزل کرده است سنگربندى قدرتمندى بھ وجود بیاورد. فکر 
میکنم این یک قانون اساسى مبارزه سیاسى است کھ چرخش رادیکالیسم طبقات دیگر بھ َسمت جنبش کارگرى و اندیشھ 
سوسیالیستى کارگر، تابعى از قدرت کارگر و کمونیسم کارگرى در برابر بورژوازى بطور کلى است. ممکن است خیلى 
چپھاى رادیکال ما امروز انتخاب فکرى بھ نفع کمونیسم کارگرى نکنند، اما دیر یا زود ناگزیر خواھند شد یک انتخاب 

سیاسى و عملى بکنند.

سؤال: از کنگره سوم بعنوان یک مقطع مھم نام میبرید. خود بحث ھا سابقھ اش بھ کنگره دوم و حتى قبل از آن بھ خط 
مشى اى کھ در نشریھ کمونیست دنبال میکردید برمیگردد. لطفا درباره اھمیت کنگره سوم بعنوان یک نقطھ عطف بیشتر 

توضیح بدھید.

قالب  این بحث  تا کنگره سوم  کھ  گفتم  اما  میگویید.  است کھ  منصور حکمت: سابقھ بحث کمونیسم کارگرى ھمانطور 
کوششى، ظاھراً از جانب کمیتھ مرکزى، براى تدقیق و بسط نظرات رسمى حزب را بھ خود گرفتھ بود. این وضعیت 
واقعى نبود. واقعیت این بود کھ بحث کمونیسم کارگرى نھ امتداد خط رسمى بود و نھ کمیتھ مرکزى بعنوان یک کمیتھ یا 
کانون آن را بھ خود مربوط کرده بود. این بحث یک گرایش بود. در کنگره سوم، و در واقع در پلنوم سیزدھم قبل از این 
کنگره، ما این واقعیت را توضیح دادیم. بعد از کنگره بحث را از چھارچوب رسمى بیرون کشیدیم و با تعدادى از رفقا، 
مشخصاً رفقا رضا مقدم و ایرج آذرین، طرحى براى یک کمپین براى کمونیسم کارگرى، چھ در سطح علنى و چھ در 
درون حزب، ریختیم. کھ سمینارھاى کمونیسم کارگرى یکى از اولین اقدامات آن بود. بھ این ترتیب بعد از کنگره سوم 
است کھ لبھ انتقادى این مباحثات تیز میشود و عمًال کانونى براى پیشبرد آن شکل میگیرد. بنابراین مستقل از اینکھ حزب 
کمونیست این مباحثات را خط رسمى خود بداند یا نھ، کھ میداند، ما بعنوان فعالین این کمپین ھدف خود را طرح این 
مباحثات در سطح علنى (و آن ھم نھ فقط در محدوده چپ ایران) و تالش براى استوار کردن حزب کمونیست بھ این دیدگاه 
قرار داده ایم. و جالب اینجاست کھ با این اقدام در طى شش ماه پس از کنگره سوم بیش از کل دوره قبل توجھ و حساسیت 
بھ این مباحثات در درون حزب بھ وجود آمده است. ھمچنین کوشیده ایم تا نظرات مشخص خود را درباره عرصھ ھاى 
اصلى فعالیت حزب جمعبندى کنیم و آلترناتیوھاى خود را در این عرصھ ھا ارائھ کنیم. در مورد فعالیت کارگرى در 
ایران، درباره فعالیت حزب در کردستان و نیز در خارج کشور تاکنون در جزئیات نظر خودمان را بیان کرده ایم. در 
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مورد فعالیت کارگرى در شھرھا نظراتمان در نشریھ کمونیست منتشر شده. در مورد کردستان ھم نوشتھ ھاى مفّصلى 
در اختیار کمیتھ ھاى ذیربط و کل تشکیالت گذاشتھ ایم. اینھا ھم البتھ بھ روشن شدن سایھ روشن ھاى بحث ما در این دوره 

کمک کرده است.

سؤال: قبًال گفتید کھ در عین اینکھ تالش براى کمونیسم کارگرى یک تالش سیاسى و فکرى براى محکم کردن بنیادھاى 
این جریان و شکل دادن بھ یک حرکت وسیع در سطح جامعھ است، متضّمن پیشروى ھا و اقدامات معیّن تشکیالتى در 
چھارچوب حزب کمونیست ایران ھم ھست. درباره ابعاد سیاسى و فکرى مسألھ صحبت کردیم. میخواھم درباره وجھ 
تشکیالتى آن توضیح بیشترى بدھید. شکل مشخص تحولى کھ میخواھید در چھارچوب حزب کمونیست ایران بھ وجود 

بیاید چیست؟

منصور حکمت: ھمانطور کھ گفتم بحث ما در باره کمونیسم کارگرى از موقعیت حزب کمونیست استخراج نشده، اما 
وظایف روشنى را در قبال حزب بر دوش ما میگذارد. ما میخواھیم حزب کمونیست ایران حزب سوسیالیسم کارگرى 
برنامھ اش،  بشود.  تک-گرایشى  و  تک-پایھ  باید  حزب  این  ببندد.  را  خود  رادیکالى»  «چپ  پرونده  کًال  و  باشد  ایران 
رھبریش، سنّت ھایش، کادرھایش، مشغلھ ھایش، فعالیت روزانھ اش، و غیره تماماً منعکس کننده یک چنین جایگاھى در 
جامعھ باشد. شرط این کار اینست کھ این گرایش بتواند اوًال در سطح جامعھ با قدرت خود را مطرح کند و ثانیاً، در درون 
حزب آمادگى الزم براى بھ دست گرفتن و ھدایت فعالیت حزب را پیدا کند. گفتم کھ کادر و رھبر میخواھیم. این باید طى 
یک رَوند مبارزه سیاسى کھ در آن گرایشات مختلف در حزب بطور شفاف ترى در برابر ھم قرار میگیرند بھ وجود بیاید. 
این را ھم تأکید کنم کھ مسألھ صرفاً بر سر تعیین تکلیف کادرھاى فعلى حزب با خودشان نیست. وقتى از کادر و رھبر 
حرف میزنم کل سوسیالیسم کارگرى ایران را مّد نظر دارم. اعضاء آن حزب وسیعى کھ ما خود را عضو آن و حزب 
کمونیست را جزئى از آن میدانیم. رَوند پیدا شدن و پا جلو گذاشتن کادرھا و رھبران این خط در عین حال روند تغییر بافت 
حزب و کارگرى شدن آن و ھمینطور جاى گرفتن بیشتر حزب در متن مبارزه و اعتراض کارگرى ھم ھست. ما برنامھ 
حزبى اى بر مبناى این دیدگاھھا خواھیم نوشت و براى تبدیل آن بھ برنامھ حزب کار خواھیم کرد. بر این مبنا، و بر اساس 
موازین حزب، رھبرى حزب و تمام شالوده تشکیالتى حزب باید در دست سوسیالیسم کارگرى قرار بگیرد و حزب بر 

مبناى سنت ھاى سیاسى و تشکیالتى این جریان خودش را شکل بدھد.

در این فاصلھ و از ھم اکنون، بھ اعتقاد من باید کوشید تا نظرات و استنتاجات سیاسى و پراتیکى گرایش چپ و کارگرى 
در حزب با قاطعیت و سرعت عمل بیشترى بھ عمل در بیاید. باید بویژه گرایشات راست و بیگانھ با سنّت کارگرى کنار 

زده بشوند.

این عرصھ رَوند  افزودن بر تعھدات حزب در  با  بھ َسمت جنبش طبقاتى و  با سوق دادن دائمى حزب  باید کوشید کھ 
کارگرى شدن حزب کمونیست ھمچنان ادامھ پیدا کند.

سؤال: میگویید «در این فاصلھ». چھ ضرب االجل زمانى اى براى کل این تحول تشکیالتى مّد نظر دارید؟

منصور حکمت: تا کنگره چھارم حزب باید تکلیف گرایشات مختلف در حزب معلوم شود. خود کنگره مقطعى است کھ 
با برنامھ و رھبرى و ھمھ  میخواھیم در آن پیروزى سوسیالیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران رسمیت پیدا کند. 

چیزش.

بسوى سوسیالیسم دوره دوم شماره ٤ - آبان ۱۳٦۸
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مبانی کمونیسم کارگری - ۶
درباره سیاست سازماندھى کارگرى ما

سخنرانى در یک سمینار حزبى

(۱)

رفقا موضوع بحث امروز سیاست سازماندھى ماست. مقالھ «سیاست سازماندھى ما» در مھرماه ٦٥ چاپ شده و از نظر 
صرف گذشت زمان باید قاعدتا در موقعیتى باشیم کھ بتوانیم نتایج این سیاست را جمعبندى و ارزیابى کنیم. اما مسالھ اینجاست 
کھ ارزیابى ما، کھ در پلنوم سیزدھم کمیتھ مرکزى و در کنگره سوم حزب ھم طرح شد، اینست کھ این سیاست ھنوز خود بھ 
درستى درک و تثبیت و الجرم بھ معناى واقعى کلمھ اتخاذ نشده تا بتوان از نتایج آن سخن گفت. این سیاست بدرستى بھ فعالین ما 
منتقل نشده و خود ھمین مسالھ دشواریھا و مشکالتى نیز ببار آورده است. بنابراین در واقع ما در مقطع جمعبندى نیستیم بلکھ 
در موقعیت طرح مجدد آن ھستیم و بحثى کھ من امروز ارائھ میکنم مقدمھ اى است بر توضیح و تشریح مجدد این سیاست و 
یک دوره فعالیت فشرده از جانب کمیتھ تشکیالت براى اتخاذ عملى این سیاست و بھ نتیجھ رساندن آن. با این تفاوت کھ امروز 

مجموعھ اى از بدفھمى ھا و سوء تعبیرھا از این بحث ھم بھ مسائل ما اضافھ شده است کھ در بدو امر با آن روبرو نبودیم.

عالوه  باید  اینبار  کردیم.  آغاز  چپ  جنبش  در  عینى  عملکردھاى  و  نگرشھا  از  مجموعھ اى  نقد  از  ما  قبل  بار 
سازماندھى  سیاست  بحث  در  کھ  مقولھ  آن  یا  این  مثال  براى  چطور  کھ  بزنیم  حرف  نیز  این  از  اینھا  بر 
مثال  براى  است.  داده  میدان  نادرستى  پراتیک  بھ  و  است  گرفتھ  قرار  سوء تعبیر  مورد  خود  شده  مطرح 

غیره. و  است  داشتھ  دنبال  بھ  فکرى  آشفتھ  چھ  خود  سوسیالیست»  رادیکال  «کارگران  طیف  مقولھ 

بویژه  و  نظرند  این عرصھ صاحب  در  کھ  رفقا  از  زیادى  تعداد  بھ حضور  توجھ  با  کھ  اینست  امید من  این جلسھ  در 
پایان صحبتھاى  از  پس  چیست،  واقعا  سواالت  و  ابھامات  بفھمند  مستقیما  میتوانند  کھ  میکنند  کار  عرصھ اى  در  خود 
با  بھرحال  بدھیم.  پاسخ  آنھا  بھ  المقدور  حتى  و  باشیم  داشتھ  بحثى  اشکاالت  و  ابھامات  اینگونھ  مورد  در  بتوانیم  من 
این مقدمات بھ اصل بحث امروز بپردازیم. فرض اینست کھ رفقا مقالھ سیاست سازماندھى را بدقت مطالعھ کرده اند. 

الجرم قصد ندارم آن بحث را عینا اینجا تکرار کنم بلکھ بھ نکاتى میپردازم کھ بھ تشریح بھتر آن بحث کمک میکند.

بھ نظر من مقالھ سیاست سازماندھى نوشتھ بسیار مھمى است. اوال، نکاتى در این مقالھ مطرح شده کھ میبایست و ھنوز ھم باید نگرش 
ما را نسبت بھ جنبش طبقھ کارگر و کار در درون طبقھ کارگر متحول کند. توجھ بھ تزھائى کھ دراین بحث درباره اشکال وجودى 

طبقھ کارگر و سوخت و ساز درونى این طبقھ مطرح شده براى حزبى کھ میخواھد در درون طبقھ کارگر کار کند حیاتى است.

ثانیا، این بحث رھنمود و نسخھ اى بود براى آنکھ حزب ما رشد و گسترش پیدا کند و ابعاد فعالیت آن دگرگون بشود. بنظر من 
اتخاذ این سیاست یک راه حل واقعى و عملى براى رشد فعالیت حزب در شھرھا و در درون جنبش کارگرى است و عدم اتخاذ این 

سیاست بھ معناى محروم شدن حزب از امکانات واقعى اى بوده است کھ براى نیرومندى خود در اختیار داشتھ و ھنوز دارد.

یک  بھ  باید  ما  حزب  کند.  دگرگون  را  ما  حزب  طبقاتى  مختصات  و  بافت  باید  ھنوز  و  میبایست  سیاست  این  ثالثا، 
حزب کارگرى تبدیل شود و این سیاست ابزارى بوده است در این جھت کھ متاسفانھ بدرستى بکار گرفتھ نشده است. 
عدم  بود.  ما  قبل  دوره  عملى  فعالیت  ضعفھاى  از  معینى  جمعبندى  حاوى  عملى  نظر  از  بحث  این  اینکھ  دیگر  نکتھ 
ھست.  ھم  قبل  دوره  قبال  در  ما  انتقادى  جمعبندى  شدن  اثر  کم  و  شدن  کند  معناى  بھ  الجرم  بحث  این  تثبیت  و  تفھیم 
این  پیگیر  تشریح  عدم  اما  میکند،  ما  گذشتھ  کار  در  ایراداتى  متوجھ  را  ما  فعالین  طبعا  سازماندھى  سیاست  بحث 
نھ  و  میشود  معلوم  بدرستى  گذشتھ  کار  بھ  نقد  نھ  میگذارد.  بجا  ناروشنى ھائى  آن  اثباتى  وجوه  نیافتادن  جا  و  سیاست 
بود.  کارگرى  کمونیسم  مبحث  از  مھم  عملى  استنتاج  یک  بحث  این  مھمتر،  اینھا  ھمھ  از  باالخره،  و  آن.  اصالح  راه 

میخورد. لطمھ  ھم  کلى  بطور  کارگرى  کمونیسم  بحث  بماند،  زمین  روى  سازماندھى  سیاست  بحث  کھ  بدرجھ اى 

بخش مھمى از آن مقالھ در واقع بھ «سیاست سازماندھى» ما بھ معنى اخص کلمھ مربوط نبود. بلکھ مقدماتى بود براى آنکھ 
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اعوجاج و کج فھمى ھائى کھ در چپ ایران و ھمینطور در حزب کمونیست ایران نسبت بھ کار در طبقھ کارگر وجود داشت 
را کنار بزند تا تازه بتوان پس از آن بطور شستھ و رفتھ درباره کار در درون طبقھ کارگر و فعالیت تشکیالتى حزب در 
شھرھا فکر کرد. بعبارت دیگر چنانچھ این نگرش ھاى نادرست و وارونھ درباره طبقھ کارگر، جنبش کارگرى و سازماندھى 
حزبى و غیر حزبى در درون طبقھ کارگر و غیره را، کھ پائین تر توضیح خواھم داد ابدا جنبھ معرفتى ندارند، بدور انداختھ 
باشیم، درک بحث ما درباره سیاست سازماندھى حزب بسیار ساده میشود. آنگاه سیاست سازماندھى ما در تعدادى تز زمینى 
و قابل فھم خالصھ میشود کھ ھرکس میتواند در ظرف چند دقیقھ براى رفیق پھلودستى خود توضیح بدھد. بدون این نقد، 

ھمین تزھاى ساده ھم قربانى غامض بینى و ذھنى گرائى اى خواھند شد کھ مشخصھ چپ غیرکارگرى دوران ماست.

بدفھمى ھا

ما  سازماندھى  سیاست  بحث  از  کھ  تفسیرھائى  و  اخیر  سالھ  سھ  تجربھ  بھ  توجھ  با  بدھید  اجازه 
نیست. چیز  چھ  سر  بر  اساسا  ما  سازماندھى  سیاست  کھ  بپردازم  این  بھ  ابتدا  است  آمده  بعمل 

بحث  بھ  محفلى»  سازماندھى  «سیاست  اطالق  اما  دارند،  ما  بحث  در  پراھمیتى  بسیار  جاى  کارگرى  محافل    -۱
مطرح  حوزه اى  کار  بھ  فعالیت  محفلى  شکل  تقدم  در  را  بحثى  دارد  کمونیست  حزب  گویا  است.  نادرست  بسیار  ما 
دنبال  را  شھرھا  در  حزبى  کار  منضبط  اشکال  قبال  ما  گویا  یا  ماست.  دوره اى  سیاست  محور  این  و  میکند 

نیست. این  ما  بحث  میاوریم.  روى  رسمى  غیر  و  گشاد  و  گل  سازماندھى  بھ  داریم  االن  مثال  و  ایم  میکرده 

۲-  بحث سیاست سازماندھى بحثى بر سر ارائھ یک شکل آلترناتیو براى تشکل توده اى و غیر حزبى کارگران نیست کھ گویا با 
توجھ بھ ضعف سنت مبارزه متشکل کارگرى در ایران و فقدان شوراھا و سندیکاھا و غیره ما راھى پیدا کرده ایم و آن مثال این است 
کھ بجاى شوراھا و سندیکاھا شبکھ ھاى محافل را قرار بدھیم. این بحث ما نیست. بحث سیاست سازماندھى بحثى در چھارچوب 
مسالھ تشکلھاى توده اى طبقھ کارگر نیست. موضع و سیاست حزب در این عرصھ کامال روشن است. ما شوراھا و جنبش مجامع 

عمومى را ظرف مناسب مبارزه توده اى و علنى کارگران میدانیم و رابطھ آن با اتحادیھ ھا را ھم بھ تفصیل توضیح داده ایم.

۳-  بحث ما بحثى در چھارچوب سکتاریسم و انحالل طلبى نیست. این تصور کھ سیاست سازماندھى بحثى در جھت کمرنگ 
کردن تعین حزبى و ایدئولوژیکى حزب بھ نفع تقویت ھمسوئى ھاى عملى با سایر جریانات در مبارزات جارى است، کامال 
نادرست است. بحث سیاست سازماندھى مقدمھ اى بر بحث «اتحاد گرایشات» نیست. این عبارت اخیر اگر یادتان باشد در 
رابطھ با بحث قانون کار مطرح شد و ھنوز ھم مطرح است. بھ این معنى کھ اگر بتوانیم قانون کار انقالبى را ارائھ بکنیم مبنائى 
براى اتحاد گرایشات مبارز در درون طبقھ کارگر در مبارزات جارى بوجود مى آید و خود ما باید براى این اتحاد مبارزاتى 
حول قانون کار تالش کنیم. بحث سیاست سازماندھى ابدا بحثى در رد تعین حزبى و رادیکالیسم سیاسى و ایدئولوژیکى حزب 
نیست و بعدا اشاره خواھم کرد کھ اجتماعى شدن حزب نھ فقط مستلزم کمرنگ کردن اعتقادات ایدئولوژیکى حزب نیست 

بلکھ این اعتقادات و تبلیغ و بیان ھرچھ صریحتر آن در درون طبقھ کارگر شرط حیاتى اجتماعى شدن حزب ماست.

٤-  سیاست سازماندھى ما بحثى بر سر انتخاب موضوع کار تبلیغ و ترویج و سازمانگرى ما نیست. من با این تصور بسیار 
نادرست و شگفت انگیز برخورد کرده ام کھ در حالى کھ تا کنون موضوع و مخاطب کار حزب طبقھ کارگر بطور کلى بوده 
است، حاال گویا با بحث سیاست سازماندھى میخواھیم این مخاطب را محدود کنیم و صرفا بخش «رادیکال سوسیالیست» 
طبقھ کارگر را مد نظر قرار بدھیم. سیاست سازماندھى بحثى بر سر محدود کردن عرصھ فعالیت حزب در درون طبقھ 
این میان ما جایگاه ویژه اى براى طیف  ما در درون کل طبقھ است. در  فعالیت  بلکھ بر سر چگونگى  نیست،  کارگر 

رادیکال و سوسیالیست کارگران در امر سازماندھى و رھبرى کل طبقھ قائل ھستیم کھ آن را بروشنى توضیح داده ایم.

اینھا فقط نمونھ اى از بدفھمى ھاست. رفقا میتوانند در ادامھ بحث نمونھ ھاى دیگرى را کھ با آن برخورد داشتھ اند مطرح کنند.

مبانى سیاست سازماندھى ما

وار  فھرست  ابتدا  ھست.  چیز  چھ  باره  در  ما  سازماندھى  سیاست  بحث  اما 
میدھم. یک  ھر  درباره  توضیحاتى  سپس  و  میکنم  اشاره  اصلى  نکات  بھ 
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۱-  مقالھ سیاست سازماندھى بحثى است بر سر درک مادى و عینى از روند شکل گیرى یک حزب انقالبى و کمونیستى در 
درون طبقھ کارگر. شناختن مکانیسمھاى مادى این روند. این بحث میخواھد این مسالھ را توضیح بدھد کھ براى شکل گیرى 
انفعاالت عینى و مادى اى باید صورت بگیرد. این بحثى است علیھ  یک حزب انقالبى کارگرى بطور کلى چھ فعل و 

ذھنى گرائى چپ سنتى در ایران. بنابراین در یک سطح عمومى بحث بر سر مکانیسمھاى رابطھ حزب و طبقھ است.

۲-  این بحث حاوى تاکیدى بر برخى خصوصیات اساسى طبقھ کارگر در زیست و مبارزه است کھ اساسا از چشم چپ 
سنتى غیرکارگرى مخفى مانده است. تزھاى اصلى اى کھ در مقالھ بحث میشود و ھمانطور کھ در آنجا گفتھ شده مکمل 
بحثھاى قبلى ما، از کنگره اتحاد مبارزان کمونیست بھ بعد، درباره سبک کار و امر سازماندھى کارگرى است، ھمھ گواه 
این مسالھ است کھ ما داریم طبقھ کارگر را آنطور کھ ھست بھ چپ ایران «معرفى» میکنیم. کسى کھ قصد سازماندھى 
طبقھ کارگر را دارد حداقل باید طبقھ کارگر را بعنوان یک پدیده اجتماعى بشناسد. باید بداند حرکت طبقھ کارگر، چھ 
در زیست و تولید و چھ در مبارزه و اعتراض از چھ قانونمندى اى تبعیت میکند. چرا این را باید گفت؟ بھ این دلیل کھ 
اینجا ھم باز خواھم گفت، ما داریم از حرکت احزاب چپ غیرکارگرى بھ سمت  ھمانطور کھ بدفعات بحث کرده ام و 
طبقھ کارگر حرف میزنیم. این واقعیت چپ ایران و حتى خصلت نماى حرکت تاکنونى حزب خود ماست. بنابراین براى 
جریانى کھ از یک قطب غیرکارگرى در جامعھ بسمت طبقھ کارگر حرکت میکند و ھر روز در تبلیغات خود و نشریات 
و رادیوھاى خود صدھا بار نام طبقھ کارگر را میبرد و دفاع خود را از منافع و آرمان این طبقھ اعالم میکند حداقل 
انتظار اینست کھ این طبقھ را آنطور کھ ھست و با خصوصیاتى کھ مکان عینى اش در جامعھ بھ زیست و مبارزه اش 

میدھد بشناسد، و نھ برمبناى تجسم از پیشى و ذھنى طبقات دارا از کارگر و طبقھ کارگر. بھ این نکتھ برمیگردم.

کارگر  طبقھ  و  معین  کشور  یک  مشخص  احوال  و  اوضاع  و  ویژگیھا  درک  سر  بر  سازماندھى  سیاست  ۳-  بحث 
این  از  بیان میکند.  این طبقھ را  مبارزه  این بحث محدودیتھا و ویژگى ھاى زیست و  آن در دوره مشخصى است.  در 
این  از  است.  آورده  ببار  آن  براى  و ضعفى  قدرت  نقاط  چھ  طبقھ  این  مبارزاتى  سنت  و  تاریخچھ  کھ  میکند  صحبت 
گرایشاتى  چھ  و  است  در جریان  طبقھ  این  درون  در  روندھائى  ایدئولوژیکى چھ  و  فکرى  نظر  از  کھ  میکند  صحبت 
سطح  در  چھ  و  ایران  در  چھ  تاریخى اى  روندھاى  حاصل  ایران  در   ۱۳٦۰ سالھاى  کارگر  طبقھ  است.  گرفتھ  شکل 
و  زیست  اوضاع  او،  مبارزاتى  و  تشکیالتى  توانائى  طبقھ،  این  ایدئولوژیکى  ترکیب  و  نگرى  جھان  است.  جھانى 
تاریخ اجتماعى است کھ خصوصیاتى ویژه بھ این بخش طبقھ کارگر جھانى  نوع اشتغال او و غیره ھمھ حاصل یک 

کمونیستھاست. تفکر  و  تعقل  در  مشخص  خصوصیات  این  کردن  دخیل  سر  بر  سازماندھى  سیاست  بحث  میدھد. 

است.  مزبور)  مقالھ  انتشار  زمان  (تا  حزب  قبلى  سیاست  عملى  نواقص  درک  سر  بر  سازماندھى  سیاست  ٤-  بحث 
این  محورى  نکتھ  یک  میاید.  نامطلوب  ھمھ  بنظر  کھ  اوضاعى  در  کمونیستى  فعالیت  گسترش  براى  است  بحثى  این 
دوره اى  در  حزب  فعالیت  براى  ثمربخش  روشى  بحث  این  کھ  اینست  بنشاند،  کرسى  بھ  میخواھد  کھ  ادعائى  و  مقالھ 
کارگر  طبقھ  علنى  سازماندھى  کھ  کند،  پیدا  گسترش  خیلى  نمیتواند  کمونیستى  کار  سنتى  چپ  تصور  بھ  کھ  است 
غیر ممکن است، کھ اقبال کمونیستھا بھ پیدایش دوره ھاى انقالبى منوط شده است، کھ کمونیسم مجبور است روشنفکرى 
رشد  براى  راھى  ھم  شرایط  این  دل  در  کھ  نیست.  اینطور  ابدا  براینکھ  مبنى  ماست  ادعاى  بحث  این  غیره.  و  بماند 
دوره  ما  سازماندھى  سیاست  مقالھ  معنى  این  بھ  است.  عملى  و  عینى  کامال  کھ  دارد  وجود  کارگران  کمونیست  حزب 

مینماید. گوشزد  را  است  کارگر  طبقھ  درون  در  کمونیستى  فعالیت  رشد  مانع  کھ  را  نواقصى  و  میکند  نقد  را  قبل 

٥-  و باالخره ھمانطور کھ در ابتداى بحث گفتم، مقالھ سیاست سازماندھى بر سر ضرورت تحول یک چپ بھ چپ دیگرى است. 
تاریخ چپ ایران در بستر اصلى خود تاریخ رفرمیسم و ناسیونالیسم جناح چپ بورژوازى ایران است. بحث بر سر این است کھ 
این تاریخ بھ جائى رسیده است کھ دیگر یک کمونیسم کارگرى باید شکل بگیرد. کمونیسم اساسا قرار بوده است کارگرى باشد 
و قبل از اینکھ «ملى» شود و بھ انحاء مختلف توسط بورژوازى مورد تحریف و سوء استفاده قرار بگیرد، در صحنھ اجتماع 
پدیده اى کارگرى بوده است. بحث سیاست سازماندھى جزئى از یک تالش وسیعتر است براى شکل دادن بھ یک کمونیسم متفاوت 

و برخاستھ از یک خاستگاه اجتماعى متفاوت. بحث بر سر کمونیسم کارگرى و پیدایش حزب کمونیست کارگران است.

حزب و طبقھ

در مورد رابطھ حزب و طبقھ یک سلسلھ درکھا و مفروضات غلط در چپ سنتى ایران وجود دارد کھ باید از نقد اینھا 
شروع کنیم. تصور مسلط در چپ از رابطھ حزب و طبقھ اینست کھ در یک قطب عنصر تئورى، ایدئولوژى، آگاھى 
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و تشکل و انضباط وجود دارد و در قطب دیگر توده ھاى کارگر وجود دارند. حزب یا سازمان یک قطب و «توده ھا» 
قطب دیگر را تشکیل میدھند. مکانیسم سازمانیابى انقالب کمونیستى اینست کھ این سازمان آن توده ھا را گیر میاورد 
و اھداف و ایده آل ھاى خود را بھ آنھا منتقل میکند و آن توده ھا، تک تک و بصورت آحاد مستقل انسانى، تغییر تفکر 
نتیجھ  در  و  میبرند،  پى  خود  علل مصائب  بھ  میشوند،  معتقد  سوسیالیسم  و  کمونیسم  بھ  میدھند،  نگرش  تغییر  میدھند، 
کارگر ھستند  توده ھاى  در یک سو  دیگر  بعبارت  میشوند.  ھدفمند  و  آگاھانھ  مبارزه  وارد  و  میپیوندند  آن سازمان  بھ 

در شکل اتمھاى انسانى و در سوى دیگر سازمان و حزب قرار دارد بصورت تجسم آگاھى، تشکل و انقالبیگرى.

این دو قطبى «حزب -  توده ھا» است کھ در مقالھ سیاست سازماندھى بھ آن پرداختھ ایم. علت وجود چنین فرض و برداشت 
نادرست و خام اندیشانھ اى ضعف معرفتى چپ نیست. این در واقع انعکاس و امتداد ھمان برداشت و شناختى است کھ سرمایھ 
و سرمایھ دار در عرصھ تولید از کارگر دارد. سرمایھ صاحب چیزى است بھ نام سرمایھ. تولید حاصل این است کھ این سرمایھ 
را، این وسائل تولید را کھ بھ سرمایھ دار تعلق دارد و کارگر بنا بھ تعریف فاقد آن است، ببرند و در اختیار کارگر بگذارند تا با 
آن کار کند. کارگران در این رابطھ از نقطھ نظر سرمایھ دار اتمھاى انسانى ھستند کھ تک تک توسط سرمایھ استخدام میشوند. 
از نقطھ نظر سرمایھ کارگر فردى است کھ براى دوره معینى (روزکار) با سرمایھ تماس پیدا میکند و پس از آن دوباره در 
گوشھ اى گنگ و غبار آلود در جامعھ گم میشود تا فردا مجددا در کارخانھ حضور پیدا کند. در آنسوى کارخانھ، در آنسوى رابطھ 
حقوقى میان کار و سرمایھ، کارگر براى بورژوا پدیده اى ناشناختھ است. در نظر بورژوا کارگران ھمیشھ آدمھائى ھستند 

کھ بھ کار نیاز دارند و براى کار آمده اند. اینکھ بعنوان انسان در متن جامعھ چھ میکنند، مورد توجھ بورژوازى نیست.

نگرش سرمایھ بھ کارگر در تولید، پایھ و مبناى نگرش چپ حاصل از این سرمایھ بھ کارگر در عرصھ سیاست است. توده 
ھاى بیشکل. وقتى این چپ میخواھد از کارگر سخن بگوید متوجھ محرومیت و فقر او میشود. از اینرو در تئورى چپ سنتى 
طبقھ کارگر بھ روشنى از زحمتکش و رنجبر و فقیر بطور کلى قابل تمیز نیست. این چپ راجع بھ اینکھ این طبقھ کارگر 
بعنوان یک پدیده اجتماعى در چھ موقعیتى است و چھ میکند، آیا اساسا زندگى و سوخت و ساز سیاسى، فرھنگى، معنوى و 
ھنرى اى دارد یا خیر، آیا اعتراضى در درون آن در جریان است یا خیر و اشکال این اعتراض کدامند و غیره چیز زیادى 

نمیداند. این چپ کمترین تبیین و تحلیل را از این مسالھ دارد کھ کارگر در آنسوى تولید و اشتغال در اجتماع چیست.

وقتى یک بورژوا واقف میشود بھ اینکھ سوسیالیست است و باید کارى بکند، بدوا دلش بحال فقرا سوختھ است و معتقد شده 
است جامعھ نباید بھ فقیر و غنى تقسیم گردد. مارکس در مانیفست کمونیست درباره اینگونھ سوسیالیسم بورژوائى بدقت 
سخن گفتھ است. سوسیالیسم بورژواھا براى نجات محرومان و فقرا. این دیدگاه عینا بھ تئورى حزب اینھا منتقل میشود. از 
یکسو بھ مارکس رجوع میکند و درباره پرولتاریائى میخواند کھ سوسیالیسم تئورى انقالب اوست، آگاه و منضبط است، 
حکومت خود را برقرار میسازد، جامعھ را دگرگون خواھد کرد و بھ عالیترین اشکال ممکن اداره خواھد کرد و غیره. از 

سوى دیگر بھ جامعھ موجود خود مینگرد و «پرولتاریا» را در این انسانھاى «محروم و نا آگاه و پا برھنھ» پیدا نمیکند.

در نتیجھ «پرولتاریا» بتدریج براى او مشخصھ کسانى میشود کھ رشد و آگاھى مورد نظر را یافتھ اند تا بھ حزب او و مبارزه اى 
کھ او تعریف کرده است ملحق شوند. بھ این ترتیب حزب ایشان خود بھ شاخص و محک پرولتر بودن تبدیل میشود. کارگر 
زنده و حى و حاضرى کھ خارج از این حزب و جریان قرار بگیرد بھ سختى ممکن است بعنوان پرولتر بھ رسمیت شناختھ شود. 
پرولتاریا بخشى میشود کھ توانستھ است آن ایدئولوژى طالئى، انضباط طالئى و از خود متشکرى طالئى سازمان را قبول کند و 
بھ سازمان بپیوندد. بھ این ترتیب میتوان سازمانھاى رنگارنگ پرولتاریائى تشکیل داد بدون اینکھ سازماندھنده و در برگیرنده 

کارگران باشد. سازمانھائى کھ خصلت پرولتاریائى خود را صرفا از تئورى و ایدئولوژى و مواضع خود استخراج میکنند.

تفکر چپ سنتى ترکیبى است از یک تصور تجریدى و ذھنى گرایانھ و اختیارى از پرولتاریا از یکسو و یک درک و 
برداشت شماتیک و تنزل گرایانھ از کارگر بعنوان فقیر و پا برھنھ از سوى دیگر. ھیچیک از این برداشتھا درست نیست. 
ھر دو نشاندھنده اینست کھ دو قطبى حزب- توده ھا یک دو قطبى چرند و بى ارزش است کھ بر شناخت بورژوازى از کارگر 

در عرصھ تولید بنا شده است. این دو قطبى فقط موقعیت و تعلق طبقاتى سوسیالیستھاى بورژوا را برمال میکند و بس.

با توجھ بھ این مفروضات و برداشتھا، تزھائى کھ در ابتداى مقالھ سیاست سازماندھى ما مطرح شده است ممکن است 
براى خیلى چپھا عجیب بنظر برسد. این گفتھ کھ طبقھ کارگر در درون خود داراى یک فعل و انفعال سیاسى غنى است، 
کھ بھ مجموعھ مسائل اجتماعى فکر میکند، کھ در درون خود داراى گرایشات سیاسى و ایدئولوژیکى شکل گرفتھ است، 
کھ طبقھ کارگر در ھر حال داراى یک بافت رھبرى است، کھ در ھیچ مقطى فاقد نوعى آرایش و تشکل درونى نیست، 
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این دست  او بعنوان یک طبقھ است، و تزھائى از  این طبقھ و مبارزه او بالوقفھ و جزئى از موجودیت  کھ اعتراض 
براى خیلى ھا غیر قابل ھضم است و شاید برایشان نمودى از «کارگر زدگى» حزب ما یا نویسنده مقالھ مزبور باشد.

و  تحوالت شوروى  و  ایدئولوژیکى  و  سیاسى  بحران  و  داشتھ اند  کھ عقل  اخیر جریاناتى  سالھاى  ھمین  در طول  البتھ 
چین دگمھا و بھ اصطالح «آموزشھاى» تاکنونى شان را بى اعتبار کرده است، از بحثھاى ما تاثیر گرفتھ اند، چرا کھ 
مذھبى  شبھ  فرقھ ھاى  و  ھستند جریانات  ھنوز  اما  یافتھ اند.  آن  در  کارگر  طبقھ  درون  در  فعالیت  براى  راھى  بھرحال 

میکنند. کارگر زندگى سیاسى شان را سپرى  در مورد حزب و طبقھ  لوحانھ  باورھاى ساده  با ھمان  کھ  تاثیرى  کم 

بھ  آن  وجود  و  تولید  در  طبقھ  این  موقعیت  نھ  سنتى  چپ  تفکر  در  کارگر  طبقھ  نماى  خصلت  اینکھ  کالم  خالصھ 
دارد،  آن جریان  درون  در  کھ  انفعاالتى  و  فعل  و  و سازھا  با سوخت  مدرن  تولید  اجتماعى محصول  مثابھ یک طبقھ 
کارگر  طبقھ  مصرفى  الگوى  وقتى  کھ  دیده ایم  بسیار  و  است.  محرومیت  و  فقر  پدیده  و  طبقھ  مصرفى  موقعیت  بلکھ 
و  یخچال  مانند  خانگى  وسائل  مبارزه خود صاحب  با  و  میپوشد  بھتر  لباس  کارگر  وقتى  ایران  در  مثال  میکند،  تغییر 

تئوریھاى خودش دچار مشکل میشود. در  میکند و  پیدا  لکنت زبان  مانده  این چپ عقب  تلویزیون و غیره میشود، 

این چپ وقتى با کارگران سخن میگوید زبان کودکان را بکار میگیرد. در واقع خود را بھ کودکى میزند. دو ساعت حرف میزند 
تا بھ کارگر توضیح بدھد کھ مثال اگر مزدت باال برود بھتر است! چیزى کھ براى ھرکس کھ در یک خانواده کارگرى بھ سن 
پنجسالگى رسیده باشد جزو بدیھیات است. اینھا بخشى از آن «آگاھى» است کھ اینگونھ سازمانھا فکر میکنند انحصارش را دارند 
و باید بھ درون طبقھ ببرند. بحث سیاست سازماندھى ما با توجھ دادن حزب کمونیست بھ این مسالھ آغاز میشود کھ ما باید از این 
دو قطبى بورژوائى کنده باشیم و طبقھ کارگر را بھ عنوان یک موجودیت اجتماعى معترض، داراى تعقل سیاسى و آرایش درونى 

مبارزاتى و در جریان فعل و انفعال سیاسى بشناسیم. این حداقل انتظار از حزبى است کھ میخواھد حزبى کارگرى باشد.

این  میکنیم.  اشاره  کارگر  طبقھ  درون  در  موجود  واقعا  گرایشات  بھ  ما  تر،  مشخص  سطحى  در  و  رابطھ  ھمین  در 
بعد  قرن  یک  کارگر  باشد،  داده  بدست  کمونیسم  از  تعبیرى   ۱۸٤۷ سال  در  کسى  اگر  تاریخ اند.  حاصل  گرایشات 
شده،  مرتبط  قرن  یک  طول  در  کارگر  طبقھ  با  کمونیسم  این  شکل  ھزار و یک  بھ  میشناسد.  را  تعبیر  این  دیگر 
انقالبات  شده اند،  تشکیل  احزاب  کرده اند،  جدل  و  آمده اند  بوجود  نظران  صاحب  کرده،  مبارزه  آن  از  الھام  با  کارگر 
قرن  یک  از  بعد  دیگر  است  جامعھ  از  زنده اى  بخش  اینکھ  دلیل  بھ  کارگر  طبقھ  غیره.  و  است  گرفتھ  صورت 

است. کرده  تبدیل  خود  براى  درونى  پدیده اى  بھ  را  کمونیسم  و  مارکسیسم  کمونیست،  مانیفست  از  آن  از  بیش  و 

این کمونیسم در درون طبقھ کارگر محصوالت عینى اى بوجود آورده است. چند صد سال مبارزه علیھ سرمایھ دارى و روبرو 
شدن با سرمایھ دار و دولتھا و تاکتیکھایش در اشکال و صورتھاى گوناگون، کارگر معاصر را در مبارزه آموختھ و صاحب 
سنت (سنتھاى مختلف) کرده است. گرایشات گوناگون مبارزاتى در درون طبقھ کارگر بوجود آمده است. کارگر امروزى، 
درست نظیر بورژواى امروزى در لبھ انتھائى یک تاریخ طوالنى قرار دارد. این تاریخ در او تاثیر گذاشتھ و او را بھ پدیده 
اى بسیار بالغ و پیچیده تبدیل کرده است. حتى کارگر چند قرن قبل کھ تازه از روستا و کارگاه کنده شده بود، ذھن و زندگى اى 

پختھ تر و بالغ تر و شکل گرفتھ تر از چیزى داشت کھ چپ بورژوائى در مورد کارگر امروزى در فکر خود مجسم میکند.

عینى  پایھ  کارگر  طبقھ  درون  در  موجود  سیاسى  و  ایدئولوژیکى  گرایشات  این  کھ  بود  این  ما  بحث  دیگر  وجھ 
با  اصالح طلبانھ  گرایش  میکنند.  مرتبط  و  منتسب  کارگر  طبقھ  بھ  را  خود  انحاء  از  نحوى  بھ  کھ  ھستند  احزابى 
اصالح  احزاب  عینى  پایھ  این  و  دارد  وجود  مختلف  کشورھاى  در  کارگر  طبقھ  درون  در  سابقھ اش  و  سنت  و  تفکر 
گرایشى  دارد.  وجود  کمونیستى  و  انقالبى  گرایش  ترتیب  بھمین  است.  کارگر  طبقھ  درون  در  نفوذ  داراى  طلب 

آگاھند. خود  جریانات  دیگر  با  کارگرى  مسائل  قبال  در  ھایشان  حل  راه  و  نظرات  تفاوت  بھ  نسبت  آن  فعالین  کھ 

مسالھ بر سر مرزبندیھاى عمیق تئوریک نیست، بلکھ برسر مرزبندیھاى واقعى مبارزاتى میان سنتھاى مبارزاتى مختلف در 
درون طبقھ کارگر است. این گرایشات توده کارگران را تحت تاثیر قرار میدھند و بھ سمت خود جلب و جذب میکنند. طبقھ 
کارگر مدام در حال قطب بندى درونى، آرایش گرفتن درونى و حتى کشمکش درونى براى پیدا کردن و دنبال کردن بھترین 
و موثرترین راه بھبود اوضاع و رھائى خویش است. حال اگر یک حزب سیاسى بخواھد حزبى کارگرى باشد و یا در درون 
طبقھ کارگر براى خود حمایتى پیدا کند، اولین سوالى کھ در برابرش قرار میگیرد اینست کھ ما بھ ازاء اجتماعى آنچھ کھ این 
حزب در فکر و سیاست و مبارزه نمایندگى میکند در درون طبقھ کارگر بھ شکل گرایشى بالفعل وجود دارد یاخیر. این گرایش 
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در چھ موقعیتى در درون کل طبقھ کارگر قرار گرفتھ است. یک سازمان سوسیالیستى رادیکال کھ میخواھد در درون طبقھ 
کارگر کار بکند اصوال باید با این فرض شروع بکند کھ یک جریان سوسیالیستى رادیکال در درون طبقھ کارگر وجود دارد.

این تازه، گفتھ اى است مربوط بھ اوضاعى کھ نظیر ایران سازمان سوسیالیستى مربوطھ اساسا از ابتدا توسط روشنفکران 
و خارج محیط فعالیت سیاسى کارگرى تشکیل شده باشد. وگرنھ کمونیسم (گرایش مارکسیستى در آن) از ابتدا در محیط 
کارگرى شکل گرفت و گرایش سوسیالیستى در درون خود طبقھ را ھمراه داشت. باتوجھ بھ خصلت روشنفکرى چپ تاکید 
این ھم ضرورى است کھ بدیھى است کھ تبیین گرایش کارگرى رادیکال و سوسیالیست از ھویت سیاسى و ایدئولوژیکى 
خودش لزوما مانند تبیین سازمان مربوطھ نیست و نباید باشد. اما اگر واقعا داریم از سوسیالیسم انقالبى و رادیکال سخن 
میگوئیم آنوقت در اینکھ یک چنین جریانى بطور واقعى در درون طبقھ کارگر وجود دارد و دیگر در عصر ما بطور 
اجتناب ناپذیرى بازتولید میشود تردیدى نیست. جامعھ اى کھ در آن طیف رادیکال و سوسیالیستى کارگرى وجود نداشتھ 
باشد، جامعھ اى است کھ در آن سرمایھ دارى وجود نداشتھ است. قدمت سوسیالیسم کارگرى بھ قدمت خود سرمایھ دارى 

است و اکنون قریب یک قرن و نیم است کھ جناح رادیکال این سوسیالیسم کارگرى مستقیما از مارکسیسم الھام میگیرد.

بھ بیان دیگر بحث ما اینست کھ حزب بھ معنائى کھ معموال از آن حرف میزنیم، یعنى یک تشکیالت تعریف شده، صرفا 
یک تعین خاص از یک واقعیت اجتماعى وسیعتر است. واقعیتى کھ یک وجھ آن وجود اجتماعى یک گرایش و حرکت 
بالفعل در درون طبقھ کارگر است و وجھ دیگر آن وجود تشکیالتھا، برنامھ ھا و غیره. حزب صرفا تشکیالتى متشکل از 
افراد نیست کھ بر مبناى توافق بر سر برنامھ و اساسنامھ گرد ھم آمده اند. حزب حاصل بلوغ روندھاى تاریخى است کھ 
طى آن ماتریال کافى در سطح جامعھ، در درون طبقھ کارگر بشکل گرایشات و سنتھا و فعالین، و نیز در قالبھاى سیاسى 

و برنامھ اى، براى پیدایش یک سازمان کھ بتواند این حرکت اجتماعى را سازماندھى و رھبرى کند بوجود آمده است.

پس باید مقدمتا حزب را بھ معنى وسیع کلمھ در نظر بگیریم. گرایش رادیکال و سوسیالیستى طبقھ کارگر ایران ھم اکنون جزو 
و عضو حزب کمونیست ایران بھ این معنى وسیع ھست. ھر عضو این حزب کمونیست ایران موجود ھم (با تعریف محدود 
آن) قاعدتا بدوا باید خود را متعلق بھ این حرکت و این حزب وسیع اجتماعى بداند. ندیدن این رابطھ است کھ بنظر من بھ کار 
فعالین حزب کمونیست ایران لطمات جدى زده و میزند. ھر رفیق ما باید خود را بدوا جزء گرایش سوسیالیستى و رادیکال 
وسیعى بداند کھ کانون اصلى آن ھم اکنون در درون طبقھ کارگر قرار دارد. تفاوت ما باید صرفا اینجا باشد کھ ما اعضاء 
حزب آن بخشى از فعالین این گرایش را تشکیل میدھیم کھ مجدانھ براى ساختن و قدرتمند کردن یک حزب سیاسى (بھ معنى 
اخص کلمھ) براى این جریان اجتماعى تالش میکنند. ما داریم یک آرایش حزبى براى این طیف و این جریان بوجود میاوریم. 
فعالین ھمین جریان (کھ بخش بیشتر آنھا ھنوز عضو حزب کمونیست ایران نیستند) دارند مجمع عمومى و شورا و سندیکا 
بوجود میاورند، در برابر کارفرمایان و دولت اعتراض سازمان میدھند و غیره. اینھا ھمھ سوخت و ساز حزب کمونیست 

بھ مثابھ یک حزب اجتماعى است. اینھا ھمھ جزء تاریخ این حزب و تاریخ انقالب کمونیستى بھ رھبرى این حزب است.

بنابراین مسالھ محورى در سیاست سازماندھى ما این است کھ سوسیالیسم انقالبى طبقھ کارگر در ایران تشکل و تعین 
حزبى خود را چگونھ بدست میاورد و تقویت میکند. حزب کمونیست ایران میتواند ظرف این امر باشد، میتواند حزب 
طبقاتى کارگران و حزب انقالب کمونیستى کارگران باشد مشروط براینکھ گرایش سوسیالیستى کارگرى این حزب را 
در دست بگیرد، «فتح کند» و بھ ظرف مبارزه خود تبدیل سازد. حزب ما، نظیر ھر چیز دیگرى در دنیا، باید دیر یا 
زود جایگاه اجتماعى خود را پیدا کند. حزب کمونیستى کھ نتواند ظرف اعتراض سوسیالیستى طبقھ کارگر بشود بھ مثابھ 
حزب کمونیست از بین میرود. حزب ما باید بھ جزء ارگانیک و غیر قابل تفکیک حیات و حرکت جریان رادیکال و 

سوسیالیستى کارگران، و بھ این اعتبار بھ جزء غیر قابل تفکیک مبارزه کل طبقھ کارگر علیھ بورژوازى، تبدیل بشود.

در بحث سیاست سازماندھى میگوئیم بجاى اینکھ ما از یک تصور صرفا تشکیالتى حرکت کنیم و شروع کنیم براى حزب 
معین و محدود خود عضو گرفتن و حوزه و کمیتھ برپا کردن، بیائیم بدوا خود را بخشى از یک حزب وسیع اجتماعى 
(فى الحال اجتماعى) در نظر بگیریم و بپرسیم گسترش حزبیت و تعین این جریان در یک حزب سیاسى در گرو چیست. 
اینجاست کھ فورا متوجھ اوضاع و احوال آن طیفى از مبارزان این حزب وسیع میشویم کھ فى الحال خود را در راس 
توده ھاى وسیع کارگرى قرار داده اند، رھبران مستقیم و عملى بخشھاى مختلف طبقھ اند، با ھم متصل و در ارتباطند، و 

در برابر بورژوازى و گرایشات غیر کارگرى و غیر رزمنده در درون خود طبقھ کار صفبندى ایجاد میکنند و غیره.

چھ چیز مانع ادغام حزب کمونیست ایران بعنوان یک حزب معین و این بخش عظیمتر کمونیسم انقالبى در ایران در 
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یک پراتیک حزبى و طبقاتى واحد و یکپارچھ است؟ چھ چیز رھبرى جنبش کارگرى را توسط این حزب وسیع اجتماعى 
دشوار میکند؟ کدام اشکال سازمانیابى براى انجام این تحول تعیین کننده در این دوره معین مناسب است. براى شکل 
گرفتن این حزب عظیم کارگرى طیف رادیکال و سوسیالیست کارگران چھ تحوالت سیاسى و فکرى و تشکیالتى را 
باید از سر بگذراند، و متقابال، و بنظر من مھمتر از آن، حزب کمونیست ایران براى آنکھ ظرف مناسبى براى فعالیت 
و اتحاد کارگر کمونیست و انقالبى باشد باید چھ دگرگونى ھائى در کار خود ایجاد نماید؟ این سئواالت نقطھ شروع و 

محور بحث سیاست سازماندھى ماست کھ در ادامھ بحث بطور مشخصترى بھ تزھا و استنتاجات اصلى آن میپردازم.

(۲)

تزھاى عمومى بحث

از  وجوھى  تا  میکوشد  میگیرد  قرار  بحث  مورد  ما  سازماندھى  سیاست  مقالھ  ابتداى  در  کھ  تزھائى 
بشناساند. کمونیست  فعالین  بھ  را  کارگر  طبقھ  اجتماعى  ھویت  و  کمونیسم  اجتماعى  موجودیت 

۱)  ما میگوئیم در ایران نیز مانند سایر نقاط جھان گرایشات گوناگونى در درون طبقھ کارگر وجود دارد. قبل از دست زدن 
بھ ھرگونھ اقدام تشکیالتى براى حزب سازى باید از خود بپرسید کدام این گرایشات پایھ موجودیت اجتماعى بالفعل و مستقیم 
شما بعنوان یک حزب معین است و وضع این گرایش در صحنھ جنبش کارگرى عمال چگونھ است؟ این گرایش چقدر متحد، 
متشکل و خودآگاه است؟ چقدر فعال است و در چھ اشکالى فى الحال سازمان یافتھ است؟ ادغام این گرایش اجتماعى با حرکت 
حزبى شما در یک موجودیت یکپارچھ سیاسى و مبارزاتى با چھ موانعى روبروست؟ چھ موانعى مانع تبدیل رھبران بالفعل 

و عملى این جریان بھ ستون فقرات و کادرھاى یک سازمان حزبى است؟ در یک کالم تحزب این گرایش در گرو چیست؟

۲) ما میگوئیم طبقھ کارگر یک توده بى شکل و ساکن نیست. ھر جا استثمار ھست مقاومت و مبارزه علیھ آنھم ھست و این 
مبارزه فى الحال رھبرى میشود. طبقھ کارگر حتى در بدترین شرایط، ھنگامى کھ ابتدائى ترین تشکلھاى کارگرى وجود ندارند، 
بصورت اتمھاى منفرد وارد عرصھ مبارزه و مقاومت نمیشود، بلکھ داراى آرایش و سازمانى براى مبارزه است. کسانى در 
درون این طبقھ خود را بھ موقعیت رھبران عملى بخشھائى از طبقھ ارتقاء میدھند، کسانى ھستند کھ نبض طبقھ را در دست 
دارند و میتوانند آنرا بھ حرکت بکشانند. اینھا کسانى ھستند کھ نظر و تشخیص شان براى بخشھاى وسیعترى از طبقھ اھمیت 
دارد. اینھا سنتھاى مبارزاتى کارگران را با خود حمل میکنند و بھ دیگران انتقال میدھند. براى یک کمونیست حیاتى است کھ 
بداند کھ این رھبران چھ کسانى اند و چھ میکنند و کدام بخش آنھا رھبران سوسیالیست طبقھ اند. کسى کھ میخواھد حزب و حوزه 

و تشکیالت کمونیستى بسازد باید بدوا تصویر روشنى از این گرایشات و رھبرى ھا در درون طبقھ کارگر داشتھ باشد.

۳) نکتھ دیگر، کھ مبین جدال اساسى اى میان کمونیسم کارگرى با چپ سنتى و روشنفکرى ایران است، مسالھ مبارزه 
اقتصادى است. آن شبھ سوسیالیسمى کھ از بیدار شدن وجدان روشنفکر بورژوا نسبت بھ «فقر توده ھا» و تقسیم جامعھ بھ فقیر 
و غنى مایھ میگیرد، فورا بھ نسخھ اى براى اصالحات اجتماعى میرسد. تصویرى از جامعھ بدست میدھند کھ در آن با روى 
کار آمدن اینگونھ سوسیالیستھاى خیراندیش این محرومیتھا از میان میرود. اما در عین حال صریحا یا تلویحا چنین استدالل 
میشود کھ تا این جریان خود سر کار نیاید، یا تا «انقالب» نشود، بھبود جدى در زندگى توده ھا را نمیتوان انتظار داشت. و 

البتھ چپ غیرکارگرى خود بنا بھ موقعیت طبقاتى اش در این موقعیت عینى قرار دارد کھ میتواند «انتظار نداشتھ باشد.”

مبارزه  از  رفتن  طفره  براى  میشود  مجوزى  جریانات  این  براى  کارگرى  انقالب  مارکسیستى  تئورى  و  انقالب  ایده 
اصالحات  براى  کارگر  مبارزه  تحقیر  و  آینده  بھ  کارگر  دادن  حوالھ  کارگر،  طبقھ  اوضاع  فورى  بھبود  براى 
دیدگاه  این  در  کھ  است  بدیھى  است.  انقالب  امر  از  انحراف  نشانھ  گویا  کھ  چیزى  بعنوان  اجتماعى  و  اقتصادى 
«عمده»  نباید  مبارزه  این  کھ  میشود  تاکید  تبصره  این  بار  ھزار  اما  میشود،  تشویق  خود  حق  گرفتن  بھ  کارگر 
طبقھ  وجود  نفس  کھ  چرا  معناست.  بى  اساسا  این  مارکسیسم  براى  و  کارگر  طبقھ  براى  علیھذا.  قس  و  بشود 

است. کارگران  اقتصادى  اوضاع  بھبود  براى  بورژوازى  با  روزه  ھر  کشمکش  و  مبارزه  بھ  منوط  کارگر 

بحث بھ این صورت نیست کھ گویا کارگر مخیر است کھ مبارزه اقتصادى بکند یا خیر یا بھ این مبارزه شدت بدھد یا خیر. کارگر 
نھ فقط براى بھبود اوضاع خود بلکھ براى جلوگیرى از تنزل سطح موجود زندگى خود، براى حفظ حرمت انسانى خود، در 
جامعھ سرمایھ دارى ناگزیر و دائما باید دست بھ مبارزه براى بھبودھاى اقتصادى و اجتماعى بزند. بنابراین طبقھ کارگر قرار 
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نیست در قبال مبارزه اقتصادى «موضع» خاصى بگیرد. مبارزه اقتصادى یعنى طبقھ کارگر و طبقھ کارگر یعنى مبارزه 
اقتصادى. این جزء تعریف و از خصوصیات وجودى طبقھ کارگر است. ھمانطور کھ ماھى نمیتواند شنا نکند، کارگر نمیتواند 
مبارزه اقتصادى نکند. و اتفاقا پیشروى در این مبارزه انقالب کارگرى را تقویت و تسھیل میکند. تنوریھاى چپ سنتى آنان را 

بھ این نتیجھ میرساند کھ کارگران با یک درجھ رفاه «فاسد میشوند» و یا اینکھ فقر و فشار اقتصادى باعث انقالب میشود.

این تصورى پوچ و ضد کارگرى است. کارگر باید در موقعیت اقتصادى ھر چھ محکمتر و ایمن تر قرار داشتھ باشد. 
را  کارگرى  انقالب  و کل  بیاندازد  بھ ھمھ چیز چنگ  میتواند  باشد  پیشروى طبقاتى  در جریان  کھ  کارگرى  تنھا طبقھ 
باشد.  نمیتواند  کارگرى  انقالب  منشاء  اما  باشد،  میتواند  بورژوازى  خرده  مایھ عصیان  بست  بن  و  استیصال  بخواھد. 
بنابراین  اقتصادى طبقھ.  اوضاع  بھبود  و  نھ رفاه  و  فساد میکشاند  و  انحطاط  بھ  را  مبارزه کارگرى  کھ  است  فقر  این 
طبقھ  اجتماعى  وجود  الیتجزاى  جزء  کارگر  اجتماعى  حیثیت  و  حرمت  بردن  باال  براى  مبارزه  و  اقتصادى  مبارزه 
در  بدوا  باید  اصال  را  باشد  کارگران  حزب  میخواھد  کھ  کمونیستى  حزب  و  نیست  بردار  تعطیل  و  است  کارگر 

پرسید. کمونیستى  و  کارگرى  انقالب  براى  مبارزه اش  و  برنامھ  درباره  آن  از  بتوان  تازه  تا  کرد  پیدا  قلمرو  این 

مبارزه  این  با  عمل  در  و  نظر  در  کھ  دارد  وجود  دنیا  در  سوسیالیست  باصطالح  حزب  صدھا  امر  واقعیت  در  اما 
احزابى کھ  با گروه مجاور خالصھ میشود.  بیگانھ اند و ھویت شان دراختالفات نظرى شان  دائمى  اقتصادى جارى و 
آیا  کرد،  اداره  ھم  را  نفرى  سھ  خانواده  یک  میتوان  درآمد  این  با  آیا  میگیرد،  چقدر  رشتھ  فالن  کارگر  نمیدانند  حتى 
میتوان بچھ را تا فالن سن بھ مدرسھ فرستاد، یا مسالھ دوا و دکتر چھ میشود و غیره. خیلى از اینھا کارى بھ این مسائل 
چنین  غیره.  و  آنھاست  فرقھ اى  موجودیت  سرآغاز  عقیدتى  انشعاب  کدام  کھ  اینست  مشغلھ شان  و  مسالھ  تمام  و  ندارند 
جریاناتى ھر وقت من و شما را میبینند کھ داریم از اضافھ دستمزد و بیمھ و قانون کار و بن و غیره حرف میزنیم، 
فورا بھ ما لقب «اکونومیست» میدھند. و فورا ھم نام لنین را بھ میان میشکند. حال آنکھ لنین بھ جریان ما تعلق دارد. 
سرنگونى  کھ  گفتھ اند  است  بوده  عجین  اقتصادى  مبارزه  با  نیست شان  و  ھست  کھ  کارگرانى  روسیھ  در  دوره اى  در 
سوسیالیست  شبھ  شود.  سپرده  لیبرال  بورژوازى  بھ  نباید  و  است  مھمى  بسیار  امر  سیاسى  قدرت  مسالھ  و  تزاریسم 

اکونومیستھا را میبیند. بورژوا کھ اساسا از سوئى دیگر وارد بحث شده است ما را نشان میدھد و در ما مصداق 

گرفتھ ایم.  قرار  درستى  مسیر  در  کھ  کنیم  یقین  باید  میدھند  اکونومیست  لقب  ما  بھ  اینچنینى  جریانات  وقتى  من  بنظر 
جریان  کل  مانند  درست  کمونیست  حزب  کھ  وقتى  تا  است.  درست  جھت  تشخیص  براى  قطب نما  بھترین  خود  این 
نمیتوان  نباشد  کارگر  طبقھ  اوضاع  فورى  بھبود  براى  دائمى  مبارزه  درگیر  طبقھ  درون  در  سوسیالیست  و  رادیکال 
کردن  انقالب  و  کردن  سرنگون  و  کردن  قیام  سنت  میکنم  تضمین  من  کرد.  اطالق  کارگران  کمونیست  حزب  آن  بھ 
کھ  دارد  وجود  آن  براى  برنامھ  و  طرح  آنقدر  و  ھست  قوى  آنقدر  ما  حزب  در  پرداختن  سیاسى  قدرت  مسالھ  بھ  و 
بشویم.  تبدیل  روسیھ  در  قرن  اوانل  اکونومیستھاى  نوع  از  جریانى  بھ  ما  کھ  رسید  نخواھد  لحظھ اى  ھیچ 

است. شده  منتفى  تاریخا  کمونیسم  سنت  درون  در  اکونومیسمى  چنین  یک  پیدایش  امکان  میکنم  فکر  اساسا 

رد و تحقیر مبارزه اقتصادى توسط چپ غیرکارگرى در ایران زمینھ ھاى مادى مشخصى ھم دارد. اوال، اصوال بدلیل بافت 
شان فشار اقتصادى براى این جریانات ملموس و محسوس نیست. ثانیا، دخالت در مبارزه اقتصادى، بودن در آن مکان 
اجتماعى را ایجاب میکند. براى مبارزه اقتصادى «بھ کارگر احتیاج ھست». نمیتوان کارشناس تحصیل کرده بھ این مبارزات 
گسیل کرد. ھر نوع دخالت در مبارزه اقتصادى بھ تشکیالت کارگرى و رھبر عملى نیاز دارد و این جریانات فاقد چنین بافت 
و فعالینى ھستند. راستش بسیارى شان تصویرى بسیار ذھنى از اعتراض کارگرى دارند. اعتراض کارگرى براى اینھا، بھ 
شھادت ادبیات تبلیغى شان، ھمواره بصورت از کوره در رفتن جمعیت بیشکل کارگران در این یا آن محیط کار و زندگى مجسم 
میشود. و لذا شرکتشان در مبارزه اقتصادى عمدا حالت تالش براى عصبانى کردن کارگران را بخود میگیرد. اینھا ابدا تصویر 
یک مبارزه ھدف دار و با حساب و کتاب و داراى قواعد و سازمان و رھبرى را از اعتراض کارگرى ندارند. خود در متن 

این روابط و مناسبات قرار ندارند و لذا نھ فقط از دخالت بلکھ عموما حتى از فھم مکانیسم اعتراض کارگرى نیز ناتوانند.

۴) نکتھ دیگرى کھ باید بحث شود جایگاه حزب در دل این مبارزه جارى و تعطیل ناپذیر است. حزب و تحزب یک وجھ 
معین و یکى از اشکال تعین این مبارزه وسیع اجتماعى است و نھ «حلقھ آخر تکامل» این مبارزه. براى چپ سنتى حزب 
پلھ نھائى یک نردبان ترقى است. از محفل بھ اتحادیھ و سازمان صنفى و سپس بھ حزب. در مقالھ سیاست سازماندھى بھ 
این نکتھ تاکید شده بود کھ تحزب یکى از وجوه یک مبارزه و یک واقعیت چند وجھى است. واقعیتى کھ محافل کارگرى 
و اتحادیھ ھا و شورا ھا و غیره وجوه دیگر آنرا تشکیل میدھند و ھمھ مجموعا یک پدیده اجتماعى مرکب را میسازند. 
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توده عظیمى از انسانھا در ارتباط با ھم در حال اعتراض بھ سرمایھ دارى ھستند و این اعتراض وجوه و دقائق و لحظات 
گوناگونى دارد و اینھا در اشکال مختلفى بروز و تعین پیدا میکنند کھ یکى از آنھا حزب سیاسى طبقھ است. این حزب 
نماینده و سازماندھنده فعالیتى دائمى و ادامھ کار براى امر انقالب اجتماعى است و ھمھ مبارزات دیگر را در چھارچوب 
این مبارزه عمومى براى انقالب اجتماعى بھم مرتبط میسازد. این تحزب بنابراین ابدا آلترناتیو و بدیلى در مقابل سایر 
اشکال فعالیت طبقھ کارگر نیست. بحث ما اینست کھ بیائیم این واقعیت اجتماعى مرکب را ببینیم، آنرا در کلیت اش تقویت 
کنیم، ملزومات پیشروى این جنبش عمومى را فراھم کنیم تا تازه بتوانیم در متن این فعالیت وجھ حزبى این مبارزه را نیز 
سازمان بدھیم. نمیتوان جدا از کل این حرکت اجتماعى -  طبقاتى دست بکار ساختن یک حزب سیاسى براى طبقھ کارگر 

شد. کسى کھ میخواھد یک حزب کمونیستى کارگرى بسازد باید در کل این مبارزه ھمھ جانبھ و مرکب دخیل بشود.

۵) مسالھ دیگر بررسى برخى وجوه و ویژگیھاى اوضاع زیست و مبارزه طبقھ کارگر در ایران است کھ بر ابعاد 
مشخصتر سیاست سازماندھى ما تاثیر میگذارد.

اوال، طبقھ کارگر ایران طبقھ جوانى است. منظور من سن و سال کارگران نیست، بلکھ تاریخچھ وجود پرولتر شھرى 
در  کشورھا،  این  در  کارگرى  مبارزه  سنتھاى  است.  اروپا  در  سرمایھ دارى  مھد  کشورھاى  با  مقایسھ  در  ایران  در 
ایران  در  کارگرى  مبارزه  است. سنت  روندھائى طوالنى  غیره، حاصل  و  تحزب  توده اى،  سازماندھى  تشکل،  زمینھ 
سنت  مثال  براى  است.  پذیرفتھ  تاثیر  ایران  در  سرمایھ دارى  توسعھ  روند  و  تاریخ  و  ایران  جامعھ  موقعیت  از  طبعا 

است. ضعیف  ایران  کارگر  طبقھ  در  غیره  و  کردن  ایجاد  شورائى  و  اتحادیھ اى  سازمانھاى  شدن،  متشکل  سریعا 

اتمیزه بودن  اینست کھ این مشاھده بھیچوجھ چپ غیرکارگرى را مجاز نمیکند کھ  اما بحث مقالھ سیاست سازماندھى 
کارگر ایرانى را نتیجھ بگیرد. این خالء بھر حال از آنجا کھ مبارزه و اعتراض کارگرى تعطیل بردار نیست با اشکال 
دیگرى از سازمانیابى و فعالیت کارگرى پر میشود کھ با اوضاع و احوال حاکم بر جامعھ تناسب دارند. ما میگوئیم حتى 
بعنوان ظرف ھمفکرى  از محافل کارگرى در درون طبقھ کارگر شکل میگیرد کھ  نیز شبکھ ھائى  بدترین شرایط  در 
کارگرى و چاره جوئى رھبران کارگرى عمل میکند. ما این شکل را ایده آلیزه نکرده ایم. اما این آن شکل حداقل و پایھ اى 
اتحادیھ ھا و شوراھا  اینکھ عظیمترین  از  دنیا ھر جا کھ کارگر ھست و کار میکند وجود دارد، اعم  تمام  است کھ در 
با  را  کارگران  توده  آگاھتر  کارگران  آنھا  از طریق  و  درون  در  کھ  این شبکھ ھا،  یا خیر.  باشند  داشتھ  و غیره وجود 
مبانى مبارزه کارگرى آشنا میکنند، تبلیغشان میکنند، گردشان میاورند، بھ عمل میکشانند و رھبرى شان میکنند درست 

مانند خود مبارزه تعطیل بردار نیستند. ھیچکس، ھیچ کارفرما و حزب و دولتى نمیتواند این حرکت را تعطیل کند.

این ھم از خصوصیات وجودى طبقھ کارگر است و ھر بورژوائى کھ دارد تولید را سازمان میدھد ھمراه با آن بناگزیر 
انسانھائى کھ زیر یک سقف کار  این شود کھ  نمیتواند مانع  ناخواستھ بوجود میاورد. ھیچکس  نیز خود  این محافل را 
میکنند، شرایط مشابھى را تحمل میکنند، در موقعیت اجتماعى یکسانى قرار دارند و خود را با نیروى واحدى رو در رو 
مییابند و غیره، در درون خود ارتباط ایجاد کنند و بھ سرنوشت مشترک خود فکر کنند و براى موقعیت خود راه چاره 
جھان  کھ  آنچھ  بھ  حتى  و  خود  اوضاع  بھبود  براى  مبارزه  راھھاى  خود،  موقعیت  بھ  بناگزیر  انسانھا  این  بیاندیشند. 
میدھند. شبکھ ھاى  قرار  برابر خود  میکنند و دورنماھاى عملى در  فکر  آنھا میگوید  تنورى درباره  و  تاریخ  بصورت 
انفعاالت در درون طبقھ کارگر ھستند. درد کارگران  و  فعل  این  ناپذیر صورت گرفتن  اجتناب  و  اولیھ  محافل ظرف 
بنابراین حتى در  این یک جریان زنده مبارزاتى است.  این محافل بحث میشود.  این دردھا در درون  و راه حل براى 

ایران ھم، علیرغم نبود و یا ضعف سازمانھاى رسمى و شستھ و رفتھ کارگرى، الزم نیست از صفر شروع کنیم.

ثانیا، اوضاع مشخص ایران بر ضرورت جاى گرفتن جدى کمونیسم در متن مبارزه اقتصادى تاکید میکند. در کشورھاى 
دیگر شکاف کمونیستھا، یا چپھا بطور کلى، از مبارزه اقتصادى ممکن است بھ اندازه ایران عمیق نباشد. این شکاف باید 
حتما پر شود. اما در ایرانى کھ چپ اساسا در جناح چپ ناسیونالیسم طبقات غیر کارگر شکل گرفتھ است، سنت اش بھ دکتر 
مصدق و استقالل طلبى اقتصادى برمیگردد، چپى کھ افق مبارزه اش انجام اصالحات سیاسى و اجتماعى در «میھن خویش» 
بوده است و کارگر را بعنوان نیروى ذخیره مبارزه بورژوائى و اصالح طلبانھ خود نگریستھ است، در کشورى کھ مبارزه 
اقتصادى کارگرى مداوما توسط چپ تحقیر شده و بھ فرع مبارزه ضد استبدادى تبدیل شده است، در یک چنین کشورى 
کمونیست کارگرى باید با تاکید بمراتب بیشترى بھ امر مبارزه اقتصادى توجھ کند. این یک شاخص اساسى تفکیک پرولترھا و 

بورژواھا است. حزب ما و فعالین ما نباید از اینکھ این چپ بورژوائى انگ «اکونومیست» بھ ما بزند ھراسى بدل راه بدھند.
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بھ  چقدر  اینکھ  از  مستقل  اند،  شده  مطرح  سازماندھى  سیاست  مقالھ  در  کھ  تزھائى  ھمھ  نھایتا  بھر حال 
اوضاع  میکنند،  بحث  را  کارگرى  مبارزه  عام  خصوصیات  چقدر  و  باشند  تعمیم  قابل  دیگر  کشورھاى 
ما  کھ  است  ایران  موجود  تاکنون  چپ  بورژوائى  خصلت  براستى  این  کھ  چرا  دارند.  نظر  مد  را  ایران 

بپردازیم. کارگرى  مبارزه  مکانیسمھاى  و  کارگر  طبقھ  مورد  در  بدیھیات  تاکید  بھ  میکند  ناگزیر  را 

نواقص کار قبل از طرح سیاست سازماندھى

در مقالھ سیاست سازماندھى نسبتا بھ تفصیل بھ این مسالھ پرداختھ شده است. بنابراین اینجا فقط نکاتى را براى یادآورى 
تذکر میدھم. اگر بخواھم ارزیابى خالصھ اى از نقص اصلى کارمان در دوره قبل از طرح این سیاست بدست بدھم باید 
بگویم کھ ما کار را از وسط شروع کرده بودیم. ما بعنوان یک حزب سیاسى تالش میکردیم در میان پیشروان طبقھ 
کارگر کانونھاى حزبى بوجود بیاوریم. این کار البتھ یک جزء دائمى فعالیت ماست و ایرادى فى النفسھ بھ آن وارد نیست 
و حاصل سیاست سازماندھى کنونى ما ھم باید رشد سریع سازمان حزبى ما در میان کارگران باشد. اما، علیرغم اینکھ 
حتى در ھمان موقع بکرات بھ مسالھ ضرورت احاطھ شدن حوزه ھا و کانونھاى حزبى توسط طیف وسیعى از کارگران 

بود. توجھ  مورد  کمتر  کارگران  میان  در  تحزب  و  حزب  گسترش  اجتماعى  جنبھ  میکردیم،  تاکید  حزب  دوستدار 

سازمانیابى  موضوع  بدھیم،  سازمان  و  بشناسیم  برسمیت  اجتماعى اش  قامت  در  را  کارگر  میخواھیم  کھ  امروز 
باید اشکال واقعا  پیدا میکند. ھنگامیکھ ما بھ این مسالھ توجھ میکنیم کھ  محفلى کارگران جاى تعیین کننده اى براى ما 
تشکیل  را  بالواسطھ حزب  اجتماعى  پایھ  کھ  کارگران سوسیالیستى  بویژه  و  کارگران  اعتراض  و  موجود سازمانیابى 
کار  براى  ما  شروع  نقطھ  میشویم.  کارگران  محفلى  شبکھ ھاى  و  محافل  متوجھ  داد،  قرار  مبنا  و  شناخت  را  میدھند 
اکنون  ھم  کارگر  طبقھ  درون  در  فعال  و  واقعى  گرایش  یک  کھ  است  حقیقت  این  شناختن  برسمیت  کارگر  طبقھ  با 

بھ ما بعنوان یک تشکیالت معین نزدیک است. نمایندگى میکند و  سوسیالیسم و رادیکالیسم در جنبش کارگرى را 

این اصوال آن زمینھ عمومى است کھ امکان داده است حزب کمونیست ایران تشکیل شود و رشد کند. بنابراین توجھ 
با آن چیست، و ما چگونھ میتوانیم  ما بھ این قشر معطوف میشود. این طیف دارد چھ میکند، رابطھ حزب کمونیست 
این طیف را، کھ بھ اعتقاد من وسیع و با نفوذ است و کمتر اعتراض پرشور کارگرى بدون دخالت آن صورت میگیرد، 
تقویت و منسجم کنیم. در دوره قبل ما بھ این کار بنیادى کمتر توجھ کرده بودیم. مسالھ ما در درجھ اول سازمان دادن 
براى  کمابیش  حتى  و  ما  براى  پیش  از  کھ  است  کارگر  طبقھ  درون  در  رادیکال  و  سوسیالیسم  طیف  کردن  متحد  و 
بر  تنھا  بھم گره خورده است.  ایران  این طیف و حزب کمونیست  آینده  آنھا ھم روشن است کھ  از خود  بخش وسیعى 
پایھ ایست کھ ما قادر خواھیم بود تازه حوزه ھاى واقعى حزب را کھ در برگیرنده فعالین  این فعالیت  اتکاء بھ  با  مبنا و 

برمیگردم. مسالھ  این  بھ  ما  سازماندھى  سیاست  دورنماى  بحث  در  بدھیم.  گسترش  و  کنیم  ایجاد  باشند،  طیف  این 

بعبارت دیگر ما تمام دستاورد خود جامعھ را براى ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى کنار گذاشتھ بودیم و میخواستیم خود 
بھ ابتکار تشکیالت سلولھاى این حزب را ایجاد کنیم. حال آنکھ جامعھ فى الحال ماتریال زیادى براى شکل گیرى این حزب 
را فراھم آورده و اگر دقیقتر بنگریم بخشى از این حزب سیاسى بھ معنى وسیع کلمھ در درون طبقھ کارگر جاى دارد و کار 
میکند. پس اساس سیاست سازماندھى ما را چنین میتوان بیان کرد: بخشھاى مختلف جریان کمونیستى و رادیکال در ایران را 
متشکل و در یک حزب سیاسى متحد کنیم. حزب ما بھ عنوان تشکیالتى با حدود و ثغور اساسنامھ اى معین، با کادرھا و فعالین و 

حوزه ھا و نیروى نظامى و تبلیغات و رادیوھا و روزنامھ ھا و غیره اش تنھا یک بخش از این واقعیت وسیع اجتماعى است.

اما بخش وسیعى از این حزب، على الظاھر خارج دیوارھاى حزب ما، متشکل از طیف کارگران سوسیالیست و مبارزى 
است کھ ھم اکنون نھ فقط در راس اعتراضات جارى کارگرى ھستند، بلکھ مجموعھ اى از وظایف تبلیغى و آگاھگرانھ 
اجازه  اوضاع  کھ  اشکالى  در  و  امکاناتش  در حد  را  کارگران  دارد  بخش  این  میبرند.  پیش  بھ  نیز  را  و سازمانگرانھ 
میدھد متحد میکند، علیھ خرافھ در صفوف کارگران مبارزه میکند و حتى در مقابل ھجوم جانورانى نظیر رژیم اسالمى 
رابطھ اش را با توده ھاى طبقھ کارگر برقرار نگھ میدارد. از نقطھ نظر کمونیسم رادیکال در ایران، این طیف و حزب 
این  و  کمونیست  ما ھستند. حزب  فعالین  امر  واقعیت  در  این طیف  فعالین  اجزاء یک حرکت ھستند.  ایران  کمونیست 

طیف فعالین کارگرى باید آگاھانھ بھم نزدیک شوند و در ھم ادغام شوند. این اساس بحث سیاست سازماندھى ماست.

این بحث میخواھد فعالین حزب را بھ نیروى آگاه و فعال ادغام این دو بخش تبدیل بکند. یک راه واقعى این تحول اینست کھ این 
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بخش حزبى و تشکیالتى در مبارزه این طیف (یعنى بخش دیگر این جریان بالقوه واحد) دخیل شود و بر آن تاثیر بگذارد. حزب 
کمونیست باید بر ارتقاء خودآگاھى این جریان، رابطھ آن با سایر گرایشات در درون طبقھ کارگر، و توانانى آن در رھبرى 
اعتراضات کارگرى تاثیر بگذارد. بنظر من تعلق حزب و این طیف بھ یک واقعیت مبارزاتى واحد را باید فھمید و فرض 
گرفت. ھر اعتالى سیاسى در آینده و پیدایش ھر درجھ گشایش سیاسى این را کھ این طیف پایگاه حزب کمونیست و ساختمان 
اصلى کادرھا و اعضاء آن را تشکیل خواھد داد بھ روشنى بھ ھمھ اثبات خواھد نمود. حرکت این طیف کارگران از ھم اکنون 

جزئى از تاریخ حزب کمونیست ایران است کھ دارد در بیرون مرزھاى اساسنامھ اى حزب کمونیست ایران ساختھ میشود.

خطوط اصلى سیاست سازماندھى ما

بنابراین با توجھ بھ این مقدمات، سیاست سازماندھى ما را میتوان در چند حکم خالصھ کرد:

۱-  سازماندھى حزبى تابعى از موجودیت و قدرت یک طیف رادیکال و سوسیالیست در میان رھبران عملى کارگرى 
و کارگران مبارز است.

و  طیف  این  برگسترش  ناظر  ما  فعالیت  از  مھمى  بخش  بشود.  خودآگاه  و  منسجم  باید  و  دارد  وجود  قشر  این 
سایر  از  خود  سیاستھاى  و  نظرات  و  سنتھا  با  را  خود  باید  قشر  این  است.  آن  بھ  بخشیدن  نظرى  و  سیاسى  انسجام 
میدانم  اینکھ  براى  کند»  «تفکیک  نھ  و  بدھد»  «تمیز  میگویم  من  بدھد.  تمیز  کارگر  طبقھ  درون  در  گرایشات 
طیف  این  میگیرد.  نتیجھ  بیانى  چنین  یک  از  را  سکتاریسمى  چھ  ایران  چپ  بر  حاکم  بورژوائى  خرده  نگرش 

چیست. غیره  و  سندیکالیست  و  رفرمیست  جریانات  با  سیاسى  عمل  صحنھ  در  و  فکر  در  فرقش  کھ  بداند  باید 

این حکم بر این تاکید میکند کھ حزب را مصنوعا نمیتوان ایجاد کرد. حزب با فراخواندن آحاد کارگرى بھ حزب ساختھ 
نمیشود. بلکھ ھر قدر طیف رادیکال و سوسیالیست در طبقھ کارگر قوى باشد بھمان درجھ یک حزب کمونیست قوى و 
رادیکال متشکل از کارگران میتواند در جامعھ وجود داشتھ باشد. این دو واقعیت بھ ھم مربوطند و متقابال بر ھم تاثیر 
میگذارند. ھر قدر طیف رھبران کارگرى و کارگران مبارزى کھ فرق خود را در افق و دورنما، در تاکتیک و در اولویتھا، 

در سنتھا و ارزشھاى مبارزاتى با سایر گرایشات میدانند، قویتر باشد ساختن یک حزب کارگرى رادیکال مقدورتر است.

اگر کسى از من بخواھد حوزه اى حزبى در منطقھ و شھرى ایجاد کنم سوال اول من این خواھد بود کھ اوضاع آنجا چگونھ است؟ 
سابقھ مبارزات کارگرى در منطقھ چیست؟ کدام گرایش در میان کارگران آن منطقھ و یا رشتھ قویتر است؟ و سوسیالیسم و خط 
مشى رادیکال دربین رھبران کارگرى آنجا چھ نفوذ عمومى دارد؟ اگر پاسخى کھ بھ این سواالت پیدا میکنم مساعد باشد آنگاه 
دورنماى مساعدى را براى تشکیل کانونھا و سلولھاى حزبى پیش بینى میکنم و اگر نباشد قطعا کارم را با توجھ بھ این داده ھا 

از سطح دیگرى شروع میکنم. رشد حزب کمونیست متناسب با وسعت مابھ ازاء اجتماعى آن در درون طبقھ خواھد بود.

۲-  رابطھ سیاسى طیف کارگران کمونیست با حزب کمونیست ایران باید تحکیم شود.

این قشر باید حزب کمونیست را بتدریج بعنوان جریان حزبى خود قبول کند. این جملھ باید وصف حال بخش زیادى از 
رھبران کارگرى باشد کھ: «اگر بخواھم میان احزاب انتخاب کنم، من خود را بھ حزب کمونیست ایران نزدیک میدانم». 
این بنظر من تمام آن پیوندى است کھ در این مرحلھ باید بوجود بیاید. اگر بخش وسیعى از رھبران کارگرى این را بگویند، 
ھر تبصره اى ھم بدنبال آن بگذارند، کھ مثال این یا آن وجھ کار حزب عیب دارد، بھ اعتقاد من این یک پیروزى اساسى 
در ایران خواھد بود و کمونیسم ایران را در یک قدمى تشکیل یک حزب کمونیستى کارگرى، کھ خالء آن در تمام طول 
تاریخ معاصر محسوس بوده است قرار میدھد. در صورتى کھ چنین نزدیکى اى امروز بوجود بیاید، در آتیھ اى نزدیک، 
ھنگامى کھ مبارزات توده اى اعتالء پیدا کند و درجھ اى از آزادى عمل براى فعالیت کمونیستى بوجود بیاید، این بخش پا 
جلو میگذارد و این حزب را دیگر کامال مال خود میکند. در این میان ھم این حزب و ھم این رھبران و فعالین کارگرى 

میدھد. در چنان شرایطى بسرعت رخ  تحول  این  اما  نزدیک شوند.  بھم  و  کنند  تغییر  بسیارى  از جھات  قطعا  باید 

بھرحال اگر امروز از من بپرسند شاخص پیشرفت سیاست سازماندھى ما در این مرحلھ چیست، خواھم گفت کھ طیف وسیعى 
از رھبران عملى و رادیکال طبقھ کارگر خود را بھ حزب کمونیست ایران نزدیک حس کنند. نسبت بھ سرنوشت حزب و 
سیاستھاى آن حساس باشند. اگر براى مثال حزب کنگره میگیرد باید سیل نامھ از این رفقا سرازیر شود کھ در آن درباره 
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مباحثات کنگره اظھار نظر میکنند، ھر قدر ھم کھ خود را عضو حزب ندانند (کھ بنظر من باید از ھم اکنون بدانند). ھمینطور 
قطعنامھ ھا و بیانیھ ھا و سیاستھاى اعالم شده حزب باید مورد توجھ این رفقا قرار بگیرد و درباره آن اظھار نظر کنند.

۳-  باید کارگران رادیکال و کمونیست ھرچھ بیشتر با حزب سازمان یابند.

البتھ من این را بدون قید و شرط نمیگویم. اجازه بدھید صریحا بگویم کھ تا وقتى کھ حزبى داشتھ باشیم کھ چنانچھ رھبر عملى 
کارگرى بخواھد با آن کار کند دست و بالش بستھ تر بشود، اوضاعش ناامن تر بشود، با جوى روشنفکرانھ و گیج کننده در 
درون آن مواجھ بشود، من ترجیح میدھم این رفقا ھمان بیرون حزب کارشان را بکنند و ھنگامى مستقیما بھ حزب بپیوندند 
کھ حزب آمادگى کافى را در درون خود بوجود آورده است. ما در سالھاى اخیر شدیدا براى رفع این موانع تالش کرده ایم 
و بھمان درجھ ھم در نزدیک کردن این طیف از کارگران بھ حزب و کار در حزب موفق بوده ایم، ولى این بنظر من ھنوز 
ابدا کافى نیست. ما باید کارى کنیم کھ حزبى شدن و در صف تشکیالت حزب قرار گرفتن براى این رفقا مترادف با تقویت 
قابلیتشان براى ایفاى نقششان بعنوان رھبر در جنبش کارگرى باشد، بھ اطمینان خاطر و امنیت آنھا بیافزاید. بھررو یک 

بعد سیاست سازماندھى ایجاد ھمین تغییرات در روش زندگى و فعالیت حزب و جذب این رفقا بھ سازمان حزبى است.

٤-  کارگران کمونیست باید در ھمھ حال بھ اشکال مختلف و از جملھ در شکل شبکھ ھاى محافل کارگرى متحد و 
ھمبستھ بمانند.

را  آنھا  کنیم،  تقویت  را  آنھا  باید  ما  دارند  وجود  کھ  آنجا  کنیم،  ایجاد  باید  ما  ندارند  وجود  محافل  این  کھ  آنجا 
کارى  باید  ما  غیره.  و  کنیم  تدقیق  را  طیف  این  مبارزاتى  تاکتیکھاى  کنیم،  تغذیھ  فکرى  و  سیاسى  نظر  از 
سیاستھاى  و  مواضع  طبقاتى  مبارزه  وجوه  کلیھ  بھ  نسبت  سوسیالیست  و  رادیکال  کارگران  طیف  این  کھ  کنیم 

شوند. تبدیل  کارگر  طبقھ  درون  در  فعالى  بسیار  و  زنده  کانونھاى  و  محافل  بھ  و  باشند  داشتھ  روشن 

٥-  حوزه ھاى ما باید کانونھاى فعالى در این شبکھ محافل و سازمانھانى کھ توسط آنھا ایجاد و رھبرى میشود باشند.

حوزه ھاى تاکنونى ما، در عین اینکھ جایگاھشان را بعنوان سلولھاى پایھ حزبى حفظ میکنند و در رابطھ با سایر بخشھاى 
حزب بعنوان یک حوزه با حقوق و وظایف تعریف شده عمل میکنند، از نظر ماھیت کارشان باید بصورت یک تجمع 
محفلى فعال در این شبکھ کار کنند. حوزه ھاى ما نھ فقط در درون این شبکھ ھا، بلکھ حتى در صورت وجود تشکلھاى 

ببرند. پیش  مستقیما  را  حزب  سیاستھاى  و  باشند  فعال  حزبى  سلولھاى  بعنوان  آنھا  درون  در  باید  غیره  و  توده اى 

٦-  باید از میان رھبران با نفوذ این شبکھ ھا حوزه ھاى طراز نوین حزب شکل بگیرند.

بعبارت دیگر اتوریتھ ھاى واقعى این شبکھ ھا باید بتدریج بھ حزب بگروند و از این طریق حوزه ھاى طراز نوینى بوجود 
بیایند کھ رھبران این شبکھ ھا را در  برمیگیرند. ممکن است ما امروز بدالئلى کھ قبال گفتم از اینکھ اینھا را حوزه ھاى 
حزبى بنامیم دست و دلمان بلرزد، اما اسمشان ھر چھ باشد اینھا حوزه ھاى واقعى فعالیت کمونیستى و رادیکال کارگرى 
ھستند. این حوزه ھا متشکل از کسانى است کھ نفوذ توده اى وسیع دارند، در صدر اعتراض کارگرى جاى دارند و خطوط 
عمل مستقیم کارگرى را تعیین میکنند. اینھا کسانى اند کھ در آینده در صدر شوراھاى کارگرى و اتحادیھ ھا و غیره جاى 
میگیرند. این حوزه ھاى طراز نوین ھستھ ھاى کمیتھ ھاى حزبى در کارخانھ ھا و بخشھا و شھرھا و مناطق خواھند بود. بعدا 

بھ این میرسم کھ چگونھ خود ما باید آگاھانھ این روند را مبناى حرکت آتى خود تشکیل کمیتھ ھاى حزبى قرار بدھیم.

۷-  با گسترش نفوذ ما و بویژه با بھبود اوضاع امنیتى، این ماتریال انسانى و تشکیالتى بھ کمک ما کمیتھ ھاى حزبى را 
ایجاد و اعالم خواھد کرد.

بنظر  کنیم.  اینجا بحث  میتوانیم  بود  اقدام را ممکن خواھد کرد چھ خواھد  این  اینکھ مشخصات شرایطى کھ  در مورد 
فکر  بود.  خواھد  چگونھ  موجودیت  اعالم  از  پس  کمیتھ ھا  این  کارى  ادامھ  کھ  بود  خواھد  این  شاخص  مھمترین  من 
نمیکنم الزم باشد ما در ایجاد و اعالم این کمیتھ ھا ھیچ عجلھ اى داشتھ باشیم. آنچھ مھم است این است کھ طیف وسیع 
تداعى  سیاسى  حزب  این  با  را  خود  کھ  باشند  داشتھ  وجود  سوسیالیست  و  رادیکال  کارگران  از  نفوذى  صاحب  و 
آمد،  خواھد  بوجود  سریع  بسیار  حزبى  کمیتھ ھاى  شود  فراھم  گسترده  حزبى  کار  براى  شرایط  کھ  ھنگامى  میکنند. 
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و  حزبى  واقعیت  یک  از  جزئى  کھ  بدانند  فعالین،  طیف  این  ھم  و  حزب  ھم  یعنى  دو،  ھر  امروز  اینکھ  بر  مشروط 
کرد. ایجاد  باال  ابتکار  با  فقط  و  تصنعى  و  زودرس  بطور  را  حزبى  کمیتھ ھاى  نباید  ھستند.  واحد  مبارزاتى 

و سوسیالیست  رادیکال  کارگران  توانانى  دیگر  فاکتور  و  است  امنیتى  اوضاع  فاکتور  پیدایش شرایط مساعد، یک  در 
در ایفاى نقش خود بعنوان رھبر و آژیتاتور در شریط جدید است. اگر شما کمیتھ اى تشکیل بدھید کھ از فردایش بخش 
زیادى از نیرویش را صرف امور درون حزبى و گزارشدھى و غیره بکند بھتر است اصال این کار را نکنید. کمیتھ 
حزبى را ھنگامى تشکیل بدھید کھ این کمیتھ بتواند اساسا بعنوان رھبر مبارزه کارگرى در بیرون حزب ظاھر شود. 
با تغییر  این است:  آتى حرکت ما و دورنماى ما در مورد مرحلھ بعدى سیاست سازماندھى بطور کلى  بنابراین روند 
اوضاع، کھ بخشا حاصل کار مستقیم و رشد ما و بخشا حاصل وضعیت سیاسى جامعھ بطور کلى است، نیروھائى کھ 
در این دوره تحت پرچم «حزب بطور کلى» گرد آمده اند، «حزب بطور مشخص» را در سطح محلى ایجاد خواھند 
با حزب  متنوعى  اشکال  در  امروز  کھ  کارگرى  کمونیست  توسط رھبران  و محلى سریعا  کارخانھ اى  کمیتھ ھاى  کرد. 
و  میشوند  تشکیل  میکنند،  دنبال  را  فعالیت خود  غیره  و  مجامع عمومى  و  محافل  شبکھ ھاى  از طریق  و  ارتباطند  در 
این کمیتھ ھا را کھ براى  نامید و حزب کمونیست  آنھا راسا خود را کمیتھ ھاى حزبى خواھند  اعالم موجودیت میکنند. 
نخستین بار در تاریخ کمونیسم ایران از پائین و در محیط اعتراض کارگرى شکل گرفتھ اند بھ رسمیت خواھد شناخت و 

سازمانھاى منطقھ اى خود را با اتکاء بھ آنھا و با متحد کردن آنھا در یک سازمان حزبى منضبط بوجود خواھد آورد.

این یک دورنماى عمومى است. حتى در سطح نفوذ امروزى حزب کمونیست این روندى است کھ در یک اعتالى سیاسى بھ 
پیش خواھد رفت. این روندى است کھ واقعیات اوضاع کنونى و نتایج کار تاکنونى ما در برابر ما قرار میدھد. من فقط امیدوارم 
کھ ما بتوانیم خود را براى چنین شرایطى آماده کنیم و بتوانیم تضمین کنیم کھ در یک اعتالى سیاسى کھ مبارزه جوئى خرده 
بورژوانى را بیدار خواھد کرد و از جملھ بجان حزب ما ھم خواھد انداخت، ھیچکس و ھیچ گرایش کوتھ نظرانھ اى نتواند مانع 

گشوده شدن درھاى حزب بر روى رھبران کارگرى کھ براى مال خود کردن حزب کمونیست حرکت خواھند کرد بشود.

۸-  دخالت ما در مبارزات جارى در این مرحلھ اساسا توسط این شبکھ ھا صورت میگیرد.

در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکى  قدیم  از  آنھا  بر  تاثیرگذارى  و  کارگرى  جارى  مبارزات  در  شرکت  موضوع 
بنظر  میشدند.  مطرح  ھم  برابر  در  بنوعى  جارى  مبارزات  در  دخالت  و  حزبى  کار  حتى  سابقا  است.  بوده  ما  حزب 
کارگر  طبقھ  اجتماعى  مبارزه  متن  در  بدون حضور  نمیتواند  ھیچ جریانى  واحدند.  امر  یک  دوگانھ  وجوه  دو  این  من 
کفش  باید  بکند  دخالت  کارگرى  مبارزه  در  آنکھ  براى  زیرا  دارد  را  معضل  این  سنتى  چپ  بسازد.  کارگرى  حزبى 
محیط  بھ  میسازند  را  حزبش  اصلى  بافت  کھ  را  غیره  و  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان  از  تعدادى  و  بکند  کاله  و 
بھ  گام  و  میداند  خود  حزب  از  جزئى  را  کارگران  پیشرو  و  رادیکال  بخش  کھ  حزبى  براى  اما  کند.  روانھ  کارگرى 
ھدفمند  و  آگاه  دخالت  یعنى  مبارزات جارى  در  دخالت  میکند،  تبدیل  تشکیالت خود  اصلى  بھ ستون  را  بخش  این  گام 

و حزبى آن طیف. این شکلى است کھ حزب کمونیست ایران تا بحال عمال در مبارزات جارى دخالت کرده است.

در  ما  دخالت  ھاى  نمونھ  بھترین  از  یکى  اعتراضى  جنبش  در  آنھا  نقش  افزایش  و  کارگرى  مجامع عمومى  گسترش 
مبارزات جارى است. این امر و نمونھ ھاى دیگر نظیر آن اساسا از طریق نزدیکى طیف رادیکال کارگران بھ حزب 
کمونیست و سیاستھاى آن صورت گرفتھ است. واضح است کھ ھدف ما این است کھ دخالت ما ھرچھ مستقیم تر باشد. 
دخالتگرى  ما  بود.  خواھد  مقدور  حزب  بھ  کارگران  طیف  این  کردن  نزدیک  طریق  از  تنھا  ھم  امر  ھمین  حتى  اما 
دخالت  یعنى  جارى  مبارزه  در  ما  ممکن  و  واقعى  دخالت  کردیم.  نقد  آکسیونیسم  عنوان  تحت  را  نفوذ  کم  حوزه ھاى 
با حزب  و  میشوند  نزدیک  بھ حزب  بطور روزافزونى  کھ  مبارزات  این  در  رادیکال  و  کارگران کمونیست  از  طیفى 
دخالت  البتھ  باشد  نزدیکتر  رابطھ  این  یا خیر. ھر چھ  باشند  اعضاء رسمى حزب  رفقا  این  اینکھ  از  اعم  میکنند.  کار 
است  این  بر  سازماندھى  سیاست  بحث  در  ما  تاکید  اما  بود.  خواھد  نزدیکتر  و  مستقیم تر  جارى  مبارزات  در  حزب 
کھ گسترش دخالت ما از مجراى سازماندھى و تقویت طیف رادیکال کارگران در مبارزات جارى امکانپذیر میشود. 

حزب. خودنمائى  نھ  و  حزب  اصولى  سیاستھاى  عملى  شدن  اتخاذ  و  ھاست  شبکھ  این  آگاھانھ  دخالت  ما  ھدف 

۹-  سازماندھى منفصل ھمچنان شکل کار حزبى ما در شھرھا و در عرصھ فعالیت کارگرى است و با بحث سیاست 
سازماندھى ما تناقضى ندارد.
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سازماندھى منفصل امرى مربوط بھ حوزه ھاست و نھ شبکھ ھاى محافل. شاید براى برخى این تفکیک فرمال و حقوقى بنظر 
برسد. گفتھ میشود کھ در عمل شبکھ ھا باعث اتصال حوزه ھا میشوند. اما این تفکیک بسیار مھم است. مسالھ بر سر درک ما از 
اتصال است. سازماندھى منفصل یعنى مرتبط نبودن حوزه ھا در یک شبکھ حزبى. ما اتصال حوزه ھا را بدلیل خطرات امنیتى 
این امر در این مرحلھ رد کرده ایم. اما آیا ما رفاقت و روابط درونى کارگران را ھم رد کرده ایم؟ آیا ما مدعى شده ایم کھ کارگران 
کمونیست عضو حزب در متن مبارزه کارگرى با ھم تماس و تالقى پیدا نخواھند کرد و خود را در کنار یکدیگر نخواھند یافت؟ 

ابدا. چنین تصورى ابلھانھ است و خالف تمام آن چیزى است کھ خود ما درباره مکانیسمھاى مبارزه کارگرى میگوئیم.

را  خود  بودن  حزبى  حوزه  باید  حوزه حزب  یعنى  این  تشکیالت حزب.  با  رابطھ  در  است  بحثى  منفصل  سازماندھى 
بھیچ کس دیگر بروز ندھد. با ھیچ بخش تشکیالتى ھم سطح خود تماس نگیرد. اما کارگرانى کھ بى خبر از یکدیگر 
یعنى ھمین.  کنار ھم ھستند. سازماندھى منفصل  میدھند ھر روز  در یک واحد و یک محل چند حوزه حزبى تشکیل 
محفلى  شبکھ ھاى  اتصال  حزبى.  واحدھاى  سیاسى  اتصال  ظرف  بھ  کارگران  طبیعى  و  روتین  تماسھاى  کردن  تبدیل 
شوند.  معرفى  و  متصل  ھم  بھ  حوزه  بعنوان  نباید  حوزه ھا  است.  نازل  آن  امنیتى  بار  و  است  کارگران  واقعى  اتصال 
نوع اطالعى  و ھیچ  کنند  پیدا  با ھم رابطھ  ھا  در درون شبکھ  فعالین دوستدار حزب  بعنوان محافل  باید حداکثر  بلکھ 

نیست. حقوقى  ابدا  بحث  ترتیب  این  بھ  نکنند.  پیدا  یکدیگر  بودن  حزبى  حوزه  و  با حزب  دیگرى  رابطھ  از سطح 

طبقھ  درون  در  حزبى  کمونیستھاى  متقابل  تماس  و  کارگر  طبقھ  درون  در  کمونیستى  فعالیت  کھ  اینست  سر  بر  بحث 
این مرحلھ  نیز در  نیازى  نمیتوانیم و  امنیتى  دلیل مسانل  بھ  باشد. ما  باید بر مکانیسمھاى خود مبارزه کارگرى متکى 
فعالین  حوزه ھاى  میان  تشکیالتى  رابطھ  پیشرو  کارگران  محافل  درون  طبیعى  مناسبات  وراى  سطحى  در  کھ  نداریم 
باشد  مجاب  خود  پیش  حزب،  در  نبودنش  یا  بودن  عضو  از  مستقل  کھ،  کمونیستى  و  مبارز  کارگر  کنیم.  ایجاد  خود 
بدھد،  اونسبت  بھ  این را  از  بیشتر  نمیتواند چیزى  از موقعیت عینى یک کارگر معترض برخوردار است و کسى  کھ 
محفلى  درون شبکھ ھاى  در  خیلى ھا، چھ  است  ممکن  است.  گرفتھ  قرار  بسیار محکمترى  موقعیت  در  امنیتى  نظر  از 
امروز  کھ  اینگونھ حدسیات  اما  دارند.  با حزب  نزدیکترى  تماس  رفقا  فالن  شاید  کھ  بزنند  آن، حدس  در خارج  و چھ 
درباره بسیارى از کارگران مبارز وجود دارد کھ عضو حزب ھم نیستند، مادام کھ از حد حس و گمان خارج نشود و 
قابل اثبات نباشد ھنوز تھدید امنیتى تعیین کننده اى بشمار نمیایند. از این مسالھ میگذرم کھ طبقھ کارگر کال با اینگونھ 
اسرار خود برخورد بسیار حساب شده و پختھ اى دارد و فعالین خود را حفظ میکند. حدسیات این یا آن کارگر مبارز 

ھمان درجھ بار امنیتى ندارد کھ حدسیات کاسب سر محل درباره فالن حوزه دانش آموزى سازمانھاى غیرکارگرى.

خالصھ کالم ما داریم کارى میکنیم کھ حزبى بودن بھ وزنھ اى بپاى کارگر مبارز تبدیل نشود. اگر رفقانى حوزه حزبى 
تشکیل میدھند این باید مبین تقویت رابطھ آنھا با حزب باشد و نھ تغییر رابطھ آنھا با سایر کارگران مبارز و کمونیست در 
درون شبکھ ھا، و یا مخاطره آمیز شدن اوضاع امنیتى آنھا. حوزه بودن ھر جمع از رفقاى ما باید سرى باشد کھ تنھا خود 
اعضاء حوزه از آن مطلعند. ما باید بھ نحوى خود را سازمان بدھیم کھ کارگر کمونیست با پیوستن بھ ما ناگزیر بھ پرداختن 
تاوانى بیش از آنچھ ھم اکنون بعنوان رھبر اعتراض کارگرى در اوضاع سیاه کنونى میپردازد نشود. سازماندھى منفصل 
یک شرط تحقق این ھدف است. حوزه ھاى ما حتى آنجا کھ در صحنھ مبارزه عملى و یا در درون شبکھ ھاى محافل با ھم 
تالقى میکنند باید اصل انفصال را رعایت کنند و حتى حدسیات خود را نیز در جاى دورى در ذھن خود دفن کنند. حوزه 
ما براى کار با سایر رفقاى کمونیست خود در درون جنبش کارگرى نیاز بھ دانستن چند و چون رابطھ تشکیالتى آن رفقا 
با حزب ندارد. مھم اینست کھ رفقاى ما بتوانند در صحنھ مبارزه یک صف واحد را با ھم تشکیل بدھند و شبکھ محافل 
کارگرى میتواند ظرف این اتحاد و ھمسوئى حتى براى سلولھاى حزبى باشد. خط مشى سازماندھى منفصل نھ فقط با بحث 
سیاست سازماندھى ما کمرنگ نمیشود، بلکھ باید با تاکید بیشترى رعایت شود تا ما بتوانیم روند رشد تاکنونى خود و 

سطح باالى ادامھ کارى کھ در سالھاى پس از تشکیل حزب در عرصھ فعالیت کارگرى بدست آورده ایم را حفظ کنیم.

۱۰-  جزء دیگر سیاست سازماندھى ما بازنگرى بھ مسالھ عضویت کارگرى است.

این بحث را مستقال در دستور ھمین سمینار قرار داده ایم و لذا بھ تفصیل بھ آن نمیپردازم. فقط بھ رئوس بحث اشاره 
حزبى  شده  شناختھ  رسمیت  بھ  ارگان  یک  در  کھ  میشود  اطالق  افرادى  آن  بھ  کمونیست  حزب  اگر  میکنم.  کوتاھى 
آنوقت  غیره،  و  اند  داشتھ  کننده  توصیھ  دو  و  پذیرفتھ اند  را  اساسنامھ  و  برنامھ  میپردازند،  میکنند، حق عضویت  کار 
گرفتھ  درنظر  وسیع  اجتماعى  جریان  یک  کمونیست  حزب  اگر  اما  میشود.  شامل  را  افراد  از  معینى  مجموعھ  حزب 
تعداد  آنوقت  معین،  اجتماعى  و  سیاسى  نبرد  در  درگیر  و  معین  پراتیک  معین،  سیاستھاى  و  برنامھ  و  افق  با  شود، 
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میان  افراطى  تفاوت  این  بنظر من  بود.  قبلى حساب شده  تعریف  آنست کھ در  از  بیش  بسیار  اعضاء حزب کمونیست 
دامنھ واقعى حزب و دامنھ رسمى حزب دارد بھ ما ضرر زیادى میزند. این حتى مانع تفوق تفکر کارگرى و گرایش 
تاثیر  تحت  مانع  و  کارگرى  کمونیسم  جھت  در  حزب  کردن  پیدا  شفافیت  مانع  این  میشود.  حزب  درون  در  کارگرى 

داد. پاسخ عملى  باید  تناقض  این  بھ  میگردد.  کارگرى  گرایش  توسط  ارگانھایش  و  ھا  کنگره  و  گرفتن حزب  قرار 

بحث سیاست سازماندھى دارد عمال آن کارگرى کھ خود را با حزب کمونیست ایران تداعى میکند و بر طبق سیاستھاى حزب 
بھ شیوه اى کھ میتواند در جنبش کارگرى فعالیت میکند و خود را مانند ھر عضو حزب بھ مخاطره میافکند، بعنوان عضو 
حزب کمونیست میشمارد. بنظر من باید این رفقا را کھ تعدادشان بسیار از تعداد اعضاء حزب بیشتر است، عضو تلقى کرد 
و مستقل از اینکھ بدالنل مختلف بشود یا نشود و یا مایل باشیم یا نباشیم عضویت رسمى آنھا را بھ آنھا ابالغ کنیم، اما در عمل 
آنھا را عضو حزب بدانیم، بعنوان عضو آنھا را در حیات حزب دخیل کنیم و از آنھا انتظار داشتھ باشیم. بھرحال ھمانطور 

کھ گفتم در مبحث عضویت کارگرى بھ تفصیل نظرات کمیتھ تشکیالت شھرھا را در این مورد بیان خواھم کرد...

بحث سیاست سازماندھى ما استنتاجى است از بحث کمونیسم کارگرى. این سیاست قرار بوده است وسیلھ اى باشد کھ ما را 
قادر میسازد یک پرش اجتماعى مھم را در ایران صورت بدھیم: پرش کمونیسم از دنبالھ تاریخ اپوزیسیون بورژوائى و 
اعتراض ملى _ رفرمیستى بھ تاریخ اعتراض کارگرى و تبدیل کمونیسم بھ ظرف و ابزار اعتراض کارگرى. اعتراضى 
کھ ھمواره بھ موازات و ھمزمان با حرکت ملى _ رفرمیستى وجود داشتھ است. تبدیل شدن کمونیسم ایران بھ پرچم این 

بخش جامعھ. این سیاست نسخھ و روشى براى پیگیرى این ھدف در عرصھ سازماندھى و تشکیالت سازى است...

در پایان یکبار دیگر یادآورى میکنم کھ ھدف بحث امروز تشریح مجدد مباحثاتى است کھ قریب سھ سال قبل در مقالھ 
سیاست سازماندھى ما در نشریھ کمونیست مطرح کرده ایم. آن نوشتھ در جزئیات بھ نکاتى کھ اینجا گفتم پرداختھ است 
و در آینده ھم بحثھاى این سمینار در کنار آن مقالھ باید مطالعھ شود. امیدوارم در ادامھ جلسھ بتوانیم بھ جوانب مختلف 

سیاست سازماندھى ما و بویژه بھ جنبھ ھاى عملى تر و مشخص تر این سیاست در پرتو تجربھ سھ سالھ اخیر بپردازیم.

این مطب اولین بار بصورت یک سخنرانى در یک سمینار حزبى توسط منصور حکمت ارائه شد و بعد در کمونیست شماره 
هاى 48 و 49 به تاریخ اسفند 67 و فروردین 68 انتشار یافت.
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مبانی کمونیسم کارگری - ۷

استنتاجات عملى از سیاست سازماندھى ما در کردستان
من دارم اینجا درباره بعضى استنتاجات از سیاست سازماندھى در مورد کار در طبقھ کارگر در کردستان صحبت 

میکنم -  چند بخش دارد.

متکى  آن  بھ  سیاست  این  کھ  اساسى  درکھاى  و  حکمھا  آن  یا  ما  سازماندھى  سیاست  اصلى  خطوط  اول  اینکھ  یکى 
شرایط  بعد  بکنم.  بیان  بعداً  کردستان  در    - خودم  بنظر    - را  آن  کاربست  بتوانم  اینکھ  براى  میکنم  تکرار  است 
در  کارگرى  سازماندھى  در  باید  میکنم  فکر  کھ  استراتژى اى  بعد  میدھم  توضیح  کردستان  در  را  کارمان  خاص 
فوراً  کھ  عملى  خیلى  اقدامات  بھ  راجع  مقدار  یک  بشود  وقت  اگر  ھم  آخرش  قسمت  میگویم.  را  کنیم  دنبال  کردستان 
رفقایى  براى  و  است  من  نظر  کھ  است  واضح  حرفھا  این  میگویم.  را  داد  انجام  سیاست  این  کردن  پیاده  براى  باید 
دیالوگ  یک  بحثھا سر  این  حال  ھر  بھ  کھ  است  این  من  امید  ندارد.  جنبھ الزم االجرایى  ھیچ  مشغولند  کار  این  بھ  کھ 

بکنند. خودشان  کار  مورد  در  نتیجھ گیرى ھایى  بتوانند  و  است  کار  این  در  دستشان  کھ  بکند  باز  رفقایى  با  را 

باید  ما  کھ  چیزى  میکنم  فکر  من  میگرفت؟  مایھ  کجا  از  و  بود  متکى  حکمھایى  چھ  بھ  ما  سازماندھى  سیاست 
کارگر  طبقھ  در  کمونیستى  سازماندھى  و  کارگرى  جنبش  از  را  درک  و  بینش  ھمان  کھ  است  این  باشیم  دنبالش 
در  ما  کار  شباھت  و  من)  (بنظر  میگیریم  متفاوتى  خیلى  نتایج  عملى  نظر  از  ولى  بکنیم  پیاده  کردستان  در 
بحث  پشت  کھ  اساسى  درکھاى  آن  و  حکمھا  آن  بدرستى  اگر    - بود  خواھد  کم  خیلى  ما  سراسرى  کار  با  کردستان 

بود. خواھد  متفاوت  خیلى  میکنیم  کردستان  در  کھ  مشخصى  کار    - بدھیم  قرار  مبنا  را  بود  سازماندھى  سیاست 

یا  و  ساده تر  زبان  یک  بھ  را  اینھا  میکنم  سعى  من  و  بود  پایھ اى  حکم  تا  چند  بھ  متکى  سازماندھى  سیاست  بحث 
از  ما  کمونیستى،  سازماندھى  در  کھ  بود  این  بحث  اساس  بدھم.  توضیح  اینجا  دیاگرام  و  شکل  با  حتى  فھم ترى  قابل 
ھر  در  است.  آورده  بوجود  فى الحال  سازماندھى  این  براى  جامعھ  خود  را  ماتریالى  یک  نمیکنیم.  شروع  صفر 
رابطھ  نمیشود،  شروع  صفر  از  کارگر  طبقھ  سازماندھى  بگیرید،  فرض  کھ  سرمایھ دارى،  جامعھ  ھر  جامعھ اى، 
مقطع  در ھر  را خود جامعھ  مناسبى  موقعیت  و یک  ماتریال  بلکھ یک  نیست.  کارگر  آحاد  با  کمونیستى  بین سازمان 
طبقھ  درون  در  فى الحال  کھ  است  پروسھ اى  ادامھ  کارگر  طبقھ  کمونیستى  سازماندھى  واقع  در  و  آورده.  بوجود 

میکنم. رجوع  آن  بھ  دفعھ  چھار  سھ  چون  بکشم  شما  براى  باید  را  شکل  این  اینجا  من  است.  جریان  در  کارگر 

تصمیم  میتوانیم  بعداً  چون  میکشم  را  خط  این  من  است.  چیزى  چنین  یک  تصویر  ایران  چپ  براى  ببینید! 
جغرافیایى  حتى  کردستان  مورد  در  چون  است؟  جغرافیایى  است؟  سیاسى  است.  چھ  خط  این  کھ  بگیریم 

را. کارگر  طبقھ  اینجا  و  حزب)،  مینویسم  اینجا  (من  دارید  را  حزب  کمونیستى  سازمان  شما  اینجا  است. 

وقتى از سازماندھى کمونیستى صحبت میشود، صحبت از سازماندھى کمونیستى این طبقھ است. و بنظر میآید این کار، 
کار این بخش است. این سازمان باید بیاید روى این طبقھ کار بکند و سازماندھى کمونیستى بوجود بیاورد. ولى بھ خود 
این کھ نگاه میکند -  این شامل یک سلسلھ اتمھاى کارگر است. بى شکل است. دریافت کننده تئورى است. دریافت کننده 
سازمان است. در خودش ھیچ جنبش و جوش و حرکتى نیست. این سازمان ظرف تئورى است، ظرف آگاھى سوسیالیستى 
است، ظرف آرمانھاى سوسیالیستى است. و این {حزب} میآید-  با این {طبقھ کارگر} پیوند برقرار میکند، روى این 

بخش کار میکند تا این را ببرد بھ این طرف صحنھ و عضو سازمان کمونیستى بکند، با سازمان کمونیستى فعال بکند.

ما آمدیم و این را رد کردیم. ما گفتیم در این بینش مبناى سازماندھى کمونیستى مسألھ اى است کھ با سازمان شروع میشود. سازمان 
مسألھ اش سازماندھى کمونیستى طبقھ کارگر است. در صورتى کھ بحث سیاست سازماندھى ما متکى بر این است کھ اینطور 
نیست! بحث ما این است کھ جنبش ،جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر نقطھ شروع سازماندھى کمونیستى، سازماندھى حزبى 
طبقھ است. سازماندھى «حزب کمونیستى طبقھ کارگر» نقطھ اى است در ادامھ جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر. بنابراین اول 
باید بھ این {طبقھ کارگر} نگاه بکنیم. ببینیم وضعیت اینجا چھ است. و بحثى کھ من در مقالھ سیاست سازماندھى (در سمینار 

دیگر) کردم این است کھ اگر شما بھ این نگاه بکنید میبینید کھ این {طبقھ کارگر} اصًال آن حالت اتمیزه و بى شکل را ندارد.
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اگر حزب را فرض کنید ما اینجا با یک عالمتى مثل این نشان بدھیم -  طبقھ کارگر یک پدیده پیچیده اى است، در آن 
جھت گیرى ھاى مختلف دیده میشود، حاصل تاریخ مشخصى است، و آن ھاشور ھم یک جایش وجود دارد. و این تصویر 
پیچیده از طبقھ کارگر باید مبناى کار ما باشد. اگر نگاه بکنیم میبینیم علت اینکھ «چپ ایران» سازماندھى کمونیستى را بھ 

این صورت میدید -  کھ سازمان میرود طبقھ اتمیزه را سازمان میدھد -  بخاطر اینست کھ چنین خطى واقعاً وجود دارد.

یعنى سازمان کمونیستى اصًال از درون این بستر اجتماعى مایھ نگرفتھ، از اینجا بوجود نیامده است. شما این را راجع 
اینجا  باید  را  کمونیست  حزب  آنجا  بگویید.  نمیتوانید   ۲۰ دھھ  و  اول  جنگ  از  بعد  دھھ  در  آلمان  کمونیست  حزب  بھ 
بکشید و از سازماندھى کمونیستى کل این {طبقھ کارگر} توسط این بخشش {حزب کمونیست} حرف بزنید. مانیفست 
کمونیست ھم ھمین تصویر را بھ شما میدھد. ولى در چھار چوب ایران کھ نگاه میکنید میبینید وقتى مینویسید «فدایى» 
یا غیره  یا کومھ لھ  ایران  این خط را بکشید، مینویسید حزب کمونیست  باید  باید این خط را بکشید، مینویسید «پیکار» 
باید این خط را بکشید -  حزب را بگذارید آنجا طبقھ را بگذارید اینجا. و «این سازمان»، «این نوع چپ» مشکالتش 
را براى شما توضیح میداد؛ کھ اختناق نمیگذارد من این مسیر را طى بکنم! اختناق تماس من را با این {طبقھ کارگر} 
است!  مانده  بخش عقب  این  مثال  براى  بکنم!  بخش  این  حالى  نمیتوانم  میدانم  من  کھ  چیزھایى  آن  است!  کرده  مشکل 
دالیلى روى  بھ  نمیتواند  است  {طبقھ}  این  بیرون  تعریف  بھ  بنا  کھ  {سازمان}  جریان  این  این،  شده!  فاسد  بخش  این 
و  اسپانیا  کمونیسم  مورد  در  روس،  دمکراسى  سوسیال  مورد  در  آلمان،  درمورد  بکند.  کار  {طبقھ}  بخش  یک  این 
تأثیر آن پدیده اجتماعى  آنجا معنیش یک چنین خطى و یک  اینھا صدق نمیکند. سازماندھى کمونیستى  ایتالیا ھیچکدام 

بھ این پدیده اجتماعى نبود بلکھ حاصل فعالیت بخشى از خود این طرف تصویر بود. پس این خط را نمیشد کشید.

ما آمدیم گفتیم درون این طبقھ کارگر گرایشاتى وجود دارد. گرایشات تاریخى مبارز دارند بھ این وضعیت آلترناتیو میدھند، 
اھداف کارگرى را تعریف میکنند. ما آمدیم گفتیم «سازمانیابى ابتدایى» در خود اینھا وجود دارد. وقتى بھ این نگاه میکنید میبینید 
درون این، «جنبش» وجود دارد. در این اَشکال «اتحاد» وجود دارد. در این آرمانھاى سوسیالیستى وجود دارد. و الزم نیست از 
آن بیرون چیزھاى خاصى، کس خاصى کھ مشخصاً با یک خط جدا میشود بیاورد و بگذارد داخل این. مسألھ «خود- سازمانیابى 
کمونیسم کارگرى» کھ در جنبش کارگرى است، این جریان فى الحال فعال است (این حرفھاى مارکس است). ما گفتیم این 

طبقھ بطور روزمره در برابر بورژوازى قرار گرفتھ و بطور روزمره دارد مبارزه میکند، در درونش رھبر وجود دارد.

بھ ھر حال بحث سیاست سازماندھى این بود کھ ما این تصویر را قبول نکنیم -  حاال ما حزب کمونیست ھستیم مجبوریم 
از اینجا حرف بزنیم -  تاریخ این قضیھ را وقتى نگاه بکنید، وقتى کھ شما را بعقب برمیگرداند، میرساند بھ اپوزیسیون 
بورژوایى. از انقالب مشروطیت آمده تا َدم اصالحات ارضى، تا بعداً جبھھ ملى و حزب توده و غیره. و بعد باألخره 

آمده. بوجود  اجتماعى  این خط  آن طرِف  از  باألخره  کومھ لھ.  ایران،  کمونیست  فدایى، حزب  پیکار،  بھ  شده  تبدیل 

کمونیستى  سازمانیابى  اصلى  بستر  کھ  بفھمیم  باید  رسید،  اینجا  بھ  کھ  عقلمان  ولى  شده  اینطورى  حاال  گفتیم  ما 
طبقھ  ھست.  طبقھ  درون  در  سوسیالیستى  حرکت  یک  و  ھست،  کارگر}  {طبقھ  طرف  این  طبقھ  درون  در 
است.  چطورى  آن  سازمانیابى  خود-  است،  چھ  آن  داخلى  جنبشھاى  ببینیم  بشناسیم.  ھست  کھ  طورى  آن  کارگر 
است.  طبقھ  بخش  این  بحث  کمونیست  حزب  تشکیل  و  کمونیست  حزب  بحث  و  است.  چگونھ  آن  داخلى  رھبرى 
میگذارد؟  تأثیر  طبقھ  این  کل  روى  حزب  طریق  از  طورى  چھ  میگیرد؟  خودش  بھ  حزبى  سازمانیابى  چطورى 

غیره؟ و  میکند  چھ  را  رھبرى  میبرد،  بجلو  را  جنبش  این  میکند،  انفعال  و  فعل  دیگر  گرایشھاى  با  چگونھ 

این بحث را بعداً کھ در مورد کردستان و کومھ لھ توضیح میدھم کھ چطور این تصویر در مقیاس سراسرى یک چیز است براى ما، 
وقتى برویم در کردستان یک خصوصیات متفاوتى در قوطى این طرف {طبقھ کارگر} میبینیم. کھ عین ھمان بحث؛ کھ ما باید از 

این طرف شروع کنیم، این را مبنا قرار بدھیم، وضعیت این را نقطھ آغاز خودمان بگیریم، اینجا ما را بھ یک نتایج متفاوتى میرساند.

این  ما  کردیم.  رد  سازماندھى»  سیاست  «بحث  در  را  جدایى  این  ما  کھ  کنم  تأکید  خواستم  را  این  حال  ھر  بھ 
تکھ  تکھ  اتمھاى  این  روى  بیاید  باید  کھ  است  دار  اساسنامھ  دار،  برنامھ  دار،  خط  آگاه،  متشکل،  جریان  این  کھ  را 
حاصل  کمونیستى  سازماندھى  کھ  گفتیم  را  این  ما  کردیم.  رد  بیاورد  در  خودش  رنگ  بھ  یکى  یکى  و  بکند  کار 
ھر  (از  دارد  نقشى  سیاسى  حزب  یک  اگر  و  است.  طبقھ  این  خود  درون  گرایشھاى  انکشاف  از  درجھ اى 

کند. ھدایت  را  آن  و  کند  کمک  طبقھ  سوسیالیستى  جنبش  حزبى  سازمانیابى  بھ  کھ  است  این  آمده)  سابقھ اى 
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مقوالتى این موضوع را پیچیده کرده؛ مثًال سوسیالیست در طبقھ چھ کسى است؟ توده اى داریم و غیره. ولى ھیچ چیزى 
از این کم نمیکند کھ جنبش سوسیالیستى و یک حرکت اعتراضى درون خود طبقھ در جریان است. در «سمینار کمونیسم 
پیدایش جنبش کمونیستى در درون  این بخش صادر کرد. بھ دلیل  کارگرى» من گفتم کھ اصًال مانیفست کمونیست را 
کل جنبش طبقاتى بود کھ یکى آمد و اسم مانیفستش را گذاشت «مانیفست کمونیست». و آرمانھاى این بخش را تعریف 
ابراز وجود یک بخشى از خود طبقھ را در  تا مدتھا وقتى ما از کمونیسم حرف میزنیم، صحبت اظھار نظر و  کرد. 
آن میبینیم، تا مدتھا چنین است. ولى چیزى کھ مشخصاً در ٤۰ -  ٥۰ سال اخیر ھر وقت شما از کمونیسم و حزبیت 
حرف میزنید میبینید یک کسى از یک موضع ملى براى استقالل، براى اصالحات، بھ دنبال انشعابھاى متعدد در مثًال 
تازه  مشکل  حاال  کھ  گرفتھ اند  شکل  مارکسیستى  سازمانھاى  کشور،  آن  بورژوایى  رفرمیسم  در  کشور،  آن  لیبرالیسم 
برایشان مطرح شده کھ چگونھ با طبقھ کارگر پیوند برقرار کنند؟ چطور سازمانش بدھند؟ و معموًال ھم بھ این نتیجھ 
میرسند کھ نمیشود، سخت است، بلد نیستیم یا اینکھ اصًال احتیاجى نداریم! احتیاجى نداریم ھم زیاد است، چریک فدایى 

آنھا کار میکند! نداریم! فعال مبنا را میگذارد روى دانشجوھا و روشنفکران و روى  این مرحلھ احتیاجى  گفت در 

و  کردیم  رد  را  توده ھا  و  حزب  قطبى  دو  این  کھ  بگویم  را  این  میخواستم  اینکھ  براى  برمیگردم.  تصویر  این  بھ  من 
طبقھ  تالقى  کارگرى،  جنبش  اسم  بھ  میگیرد  خاصى شکل  اجتماعى  بستر  در  کمونیسم  کھ  است  این  قضیھ  تمام  گفتیم 
کارگر و بورژوا. این حرکتھاى آگاھانھ روشنفکران و سوسیالیستھایى کھ آرمانھاى پختھ شده و نظریاتى دارند، تازه 
وقتى میرود اینجا و توسط بخشى از خود این طبقھ دست گرفتھ میشود، ظرفیت سازمان دادن و متحد کردن را بدست 

کند. لیبرال ممکن است بخواھد رأى جمع  این تصویر عیناً شکلى است کھ مثًال حزب  میآورد. وگرنھ ھمینطورى 

بھ ھر حال بحث ما این بود کھ گرایشات مختلف درون این طبقھ کارگر ھست، اَشکال ابتدایى سازمانیابى ھست، شبکھ ھا 
ھست، محافل ھست. بستگى دارد کھ تاریخچھ آن طبقھ چھ ھست. حتى ممکن است اتحادیھ ھا و شوراھا باشند. ممکن است 
جنبشھاى تعاونى قوى در آن باشد. از یک تاریخ معیّنى بیرون آمده. پدیده اى است کامًال پختھ، مرکب و قابل بررسى. یک 
توده بى شکلى از انسان نیست. کھ تازه این را ھم بگویم کھ «چپ» وقتى آن را میدید -  دقیقاً این قوطى را کھ من کشیدم -  
نگاه نمیکرد. از یک طرف یک بخشى از این طبقھ را شاید چون یخچال و تلویزیون دارد میگذارد بیرون، از طرف دیگر ھر 
کسى کھ فقیر و پابرھنھ است -  از ھر کجاى دنیا آمده -  را میگذارد داخل آن. حتى واقعاً بھ این قوطى، بھ این مربعى کھ من 
اینجا کشیدم نگاه نمیکرد. یک مربع دیگرى ھست -  کھ یک بخش آن میافتد روى این -  و آن چپ بھ آن نگاه میکرد و خیلى 

از ایده ھایش را راجع بھ سازماندھى کمونیستى زحمتکشان را از آنجا میگرفت، کھ باز ربط خاصى بھ این قوطى ندارد.

اینطورى  این شکل را میفھمیم کھ حاال  اگر ما  باشد!  بود کھ،  این  یک نکتھ دیگر در بحث «سیاست سازماندھى ما» 
است،  آنجا  داخلیش  کشش ھاى  و  حرکتھا  آن  با  طبقھ  است.  اینجا  حزب  است.  اینطور  واقعاً  ما  وضعیت  اآلن  است، 
سریع باید این پروسھ را ختم کنیم. و اگر بھ یک جایى رسیدیم سریع باید این را عملى کنیم، و الجرم یک تأکیدى بھ 
طبقھ.  سوسیالیست  بخش  سازماندھى  خود  بھ  آن  کردن  تبدیل  و  بخش  این  در  کمونیستى  سازماندھى  ثقل  مرکز  بردن 
واقعاً  ما  اگر  یعنى  نمیگذاشتیم.  بود  آن  از  غیر  اگر  کھ  بگذاریم  آن  روى  باید  تأکیدى  زدن،  حرف  آن  از  دید  این  با 

میکردیم. مطرح  دیگرى  تأکیدھاى  با  را  حرفھایمان  از  خیلى  من  بنظر  بودیم  {طبقھ}  طرف  این  از  بخش  یک 

ما امروز مدام داریم میگوییم آن طرف است، آن طرف است باید بروید بھ درون آن، باید خود- سازماندھى آن بخش 
کسى  ھر  آخر  است!  مالک  آگاھى  جان  بابا  میگفتیم  بودیم  {طبقھ}  بخش  آن  در  اگر  کھ  در صورتى  کنید.  تسھیل  را 
این شرایطش است! و خیلى  این است!  بودن در درون طبقھ کارگر  بزند! ملزومات کمونیست  نمیتواند ھر حرفى را 
چپ  یک  از  وقتى  ولى  طبقاتى.  جنبش  میگوییم  کارگر  طبقھ  درون  در  چیزى  چھ  بھ  اینکھ  روى  بودیم  گیرتر  سخت 
این بخش از ھر حرف ما و از ھر حرکت ما  تفسیرى کھ  بنظر من مجبوریم-  بخاطر  بورژوایى داریم کنده میشویم 
بیشتر  مرتبھ  را صد  تأکید  کھ    - بماند  خودش  اجتماعى  جاى  سر  اینکھ  براى  دارد  بخش  این  کھ  استعدادى  و  میکند 
یعنى  کارگر».  طبقھ  کارگرى  کمونیست  گرایش  سازماندھى  «خود-  یعنى  کمونیستى  سازماندھى  اینکھ  روى  بگذاریم 
مدام نقش از باال و آگاه خودمان را حتى کمرنگ تر جلوه بدھیم از آن چیزى کھ باید باشیم. براى اینکھ باألخره سر این 

پدیده بورژوایى را از آنجا بَکنیم و آن دیوار را برداریم و بگذاریم آن طرف تا بتوانیم بخشى از خود طبقھ را ببینیم.

اگر بھ این شکل برگردم حرف ما این بود؛ گفتیم وقتى بھ جنبش کمونیستى نگاه میکنید (در مقاالت آخرى کمونیست 
ھم ھمین بحث را داریم) باألخره حزب کمونیست یا جنبش کمونیستى فقط این نیست، بلکھ دو بخش کامًال متمایز پیدا 
کرده است. یک عده فعال سیاسى و ناشر روزنامھ و و جنگجو و مبلّغ کھ در یک سازمانى بھ اسم حزب کمونیست جمع 
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شده اند، یک بخش خیلى عظیم ترى (شاید نگاه کنید این یک میلیون برابر آن است) از کارگرھاى سوسیالیست کھ دارند 
ھمان اھداف و آرمانھا را در جنبش طبقاتى دنبال میکنند. و بحث سازماندھى کمونیستى یعنى چطورى؟ براى ما یعنى 
چھ؟ چھ طورى این بخش میتواند شرکت بکند درون آن بخش کھ بھ خودش آرایش بدھد؟ این فى الواقع بخشى از ھمان 
کمونیسمى است کھ این {بخش خود آگاه درون طبقھ} ھم یک بخش دیگرش است، و بحث تشکیل حزب میبایست بحث 
ادغام اینھا باشد. و واقعیتى کھ ما با آن روبرو ھستیم این است کھ این حزب بطور سیستماتیکى وجود این {بخش خود 
آگاه درون طبقھ} را انکار میکند، بطور سیستماتیکى جلوى آن دیوار میکشد و نمیگذارد بھ داخل تشکیالتش برود. بطور 
سیستماتیکى تحقیرش میکند، بطور سیستماتیکى برایش شانھ باال میاندازد و برسمیتش نمیشناسد. در حالى کھ خودش جزء 

کوچکى از یک حرکت سوسیالیستى در جامعھ است ولى ادعایش این است کھ کلیددار انحصارى درش ھم ھست.

و  حزب  رابطھ  بھ  راجع  کلى  تصویر  آن  از  غیر  سازماندھى»،  سیاست  «بحث  حکم ھاى  از  یکى  پس 
از  داریم  ما  و  بوده.  بورژوایى  خرده  بورژوایى-   چپ  یک  ایران»  «چپ  مشخص  بطور  کھ  بود  این  طبقھ، 
را  این  باید  دیگر  و  کمونیستى!  سازمان  فالن  میگوییم  و  میزنیم  حرف  بورژوایى  اپوزیسیون  چپ  انتھاى 

میکنیم. اقتصادى  مبارزه  روى  بر  ما  کھ  تأکیدى  با  برویم،  باید  بیشترى  شدت  با  شده ایم،  آگاه  این  بھ  اگر  و  َکند 

آن بخش واقعى خود طبقھ نمیتواند ھمان لحن را بکار ببرد. یعنى یک جاھایى با قدرت میتواند بگوید این بحثھا را بگذار 
کنار. اآلن وقت این حرفھا نیست. من و تو یا ما کھ میخواھیم یک عده اى را از این سر بکشانیم و ببریم بگذاریم در آن 
موقعیت اجتماعى و آن بستر اجتماعى، مجبوریم یک تأکیدھایى بکنیم کھ ھمینطورى اگر روى چھارچوب تئوریکى نگاه 
کنیم بنظر میآید زیادى رو بھ خودبخودى است. توى گیومھ است. زیادى رو بھ مبارزه اقتصادى است. زیادى عنصر 
تئورى در آن دارد کمرنگ میشود. زیادى عنصر دیسیپلین دارد در حرفھایشان کمرنگ میشود. حزب باید دیسیپلین داشتھ 
باشد. آخر گزارشدھى حزب چھ میشود؟ اساسنامھ حزب چھ میشود؟ ما میگوییم بھ ھمان محفلش بگویید حزب! در صورتى 
کھ آن طرف وقتى در آن موضع قرار بگیرد میگوید؛ «نمیتوانم بھ محفل بگویم حزب، بروید یک سازمان درست و جمع 

و جورى بخودتان بدھید، انضباط را رعایت کنید». این آن نوع صحبتى است کھ آن بخش میتواند با خودش بکند.

جالب اینجا است کتابھاى مارکس و لنین را کھ میخوانید چون ھمھ از «آنجا» است. از این حکمھا در آن زیاد است. 
تأکید  انضباط،  زیادى روى  تأکید  میزند،  این طرف  کھ یک خرده  گرایشى  ھیچ  با  ناپذیرى  زیادى روى سازش  تأکید 
زیادى روى ایدئولوژى و تئوریک بودن کارگر کمونیست، تأکید زیادى روى اھمیت مبارزه سیاسى... اینھا در بحثھاى 
تازه  کھ  چیزھایى  آن  تمام  و  طبقھ} ھست.  {درون  آنجا  بخشش  یک  کھ  است  این  علتش  است.  خیلى مطرح  بلشویسم 
یک  روس  دمکراسى  سوسیال  یعنى  است.  آن  وجودى  مفروضات  و  فرضھا  پیش  جزو  بیاوریم  بدست  میخواھیم  ما 
کھ  جھتى  آن  بھ  و الجرم  میکنند.  فکر  تئورى  بھ  میکنند،  فکر  سیاست  بھ  کھ  ھستند  اقتصادى  مبارزه  درگیر  آدم  عده 
میخواھند بروند تأکید میکنند. انضباط را مطرح میکنند. در صورتى کھ ما یک جریانى ھستیم کھ انضباط و تئوریمان 
شکلى،  چھ  نیست  مھم  آنجا،  برویم  شویم  بلند  بابا  کھ  کنیم  تأکید  باید  و  نیستیم  آنجا  فقط  ولى  است  خودش  جاى  سر 

حتى در این فاصلھ بھ سر انضباط و تئوریمان ممکن است چھ بیاید (البتھ این بحث من ھم نیست بھ این شورى.(

یکى دیگر از احکام «سیاست سازماندھى» بحث اوضاع سیاسى جامعھ در ھمین مقطع است. و مسألھ اختناق، مسألھ 
منفصل. سازماندھى  مثل  میگیریم،  آنجا  از  سازماندھى»  «سیاست  بحث  در  را  حکم ھایمان  از  بخشى  کھ  سرکوب 

٭ ٭ ٭

یک عامل دیگر مرتبط با اوضاع سیاسى؛ مثًال درجھ قطبى بودن، تحزب پیدا کردن کارگرھا است. اآلن چطورى است؟ 
ما یک بخش از حرفھایمان را از آنجا میگیریم. براى مثال در ایران موقعیتى داریم کھ تعلق حزبى کارگر خیلى کم است. 
دارد بیشتر میشود ولى کم است. در نتیجھ ما یک سرى استنتاجات سازمانى مان را از آنجا در میآوریم. کھ بعداً در مقایسھ 

کردستان با سراسر ایران این را میگویم. بھ ھر حال بخشى از حرفھاى ما از بررسى وضعیت سیاسى ویژه درمیآید.

یک بخش دیگر حکم ھاى سیاست سازماندھى از تاریخچھ طبقھ کارگر در میآید. طبقھ کارگرى کھ تاریخچھ دیگرى داشتھ باشد 
یک چیز دیگرى باید راجع بھ آن گفت. ولى کارگر ایرانى با این سطح تجربھ خود- سازماندھى، با این سطح تجربھ سیاسى، با 
این سطح نفوذ تئورى سوسیالیسم یک حکم ھایى ما راجع بھ آن میدھیم کھ الزاماً در افغانستان ممکن است صادق نباشد. این تأثیر 

دارد روى اینکھ ما چھ میگوییم در مورد مثًال اَشکال سازمانیابیش، چھ چیزى باید محور سازمانیابى طبقھ باشد و غیره.



188

بھ ھر حال با این مجموعھ تصویر، یعنى از یک مقطعى برش دادن از طبقھ کارگر در این لحظھ، دیدن جنبشھایى در 
آن، دیدن حرکتھایى در آن، دیدن رابطھ اش با آن حزب سیاسى بطور عینى، آن حزبى کھ فعًال بوجود آمده. دیدن تاریخچھ 
آن طبقھ، ظرفیت ھایش و اوضاع سیاسى کھ در آن بسر میبرد ما بھ یک استراتژى رسیدیم، کھ این استراتژى طبعاً دارد 
دوره انتقالى را بیان میکند. چون ھیچکدام این فاکتورھایى کھ من گفتم خصوصیات دائمى طبقھ نیستند. اوضاع سیاسى 
یک امر دائمى نیست. ما بھ یک استراتژى دوران انتقالى رسیدیم براى وضعیتى کھ کارگر در آن سازماندھى کمونیستى 
ندارد و حزب کمونیست نفوذ کارگرى ندارد، این را تبدیلش کنیم بھ یک وضعیتى کھ گرایش سوسیالیستى کارگرى حزبیت 

یافتھ قوى در جنبش طبقھ کارگر باشد. تازه از آن موقع بھ بعد بحثھاى ما ممکن است شبیھ کتابھاى کمونیستى بشود.

بحث سیاست سازماندھى بحثى است براى طى کردن این انتقال. بعضى رفقاى ما فکر کردند این بحث ابدى ما است. 
کھ  گفتیم  را  کارگرھا  از  مشخصى  طیف  ما  میکنند.  کار  کارگر  طبقھ  روى  کمونیستھا  میگویند  ھمیشھ  مثال؛  براى 
اینھا معادلھاى ما ھستند در آن طرف  اینھا موضوع فعالیت ما ھستند، گفتیم  اند، گفتیم  اند، سوسیالیست  اینھا رادیکال 
فھمیده  اینطورى  بحث  و  بگیریم.  اول  درجھ  در  را  اینھا  باید  و  خط  این  طرف  آن  در  ھستند  ما  بچھ ھاى  خط،  این 
طبقھ  کمونیست  حزب  کار  موضوع  و  بکند؟!  کار  کلى  بطور  کارگر  طبقھ  روى  نباید  کمونیست  حزب  یعنى  کھ  شد 

کارگر نیست؟ من میگویم این قاطى کردن چطورى میخواھیم بھ یکجایى برسیم با آنجایى کھ میخواھیم برسیم است.

ولى  بکند.  را  کار  این  میتواند  باشد  آن طرف  کھ  بشرطى  بکند،  کار  کارگر  طبقھ  باید روى  باألخره  کمونیست  حزب 
اصًال صحبت سر انتقال بھ آن طرف است. صحبت سر سازمان دادن خود پایگاھھاى حزب کمونیست آن طرف است. 
است،  بکند  کار  طبقھ  در  بتواند  کھ  حزبى  یک  میشویم  ما  چطورى  بحث  سوسیالیست،  رادیکال  کارگر  طیف  بحث 
برایمان مطرح  مانیفست  این سؤال  تازه  کھ    - در درون خود طبقھ  گرایشى  و  از خود طبقھ  بخشى  میشویم  چطورى 
شود کھ ما درون طبقھ چھ چیزى را نمایندگى میکنیم؟ براى کل طبقھ، کل منافع طبقھ و منافع اساسى آنھا را نمایندگى 

میکنیم، با بخشھاى دیگرش تضادى نداریم. تازه اینھا را بتوانیم راجع بخودمان بگوییم. اآلن شوخى است راستش.

آن  جزء  مقابل  در  را  کلش  منافع  کھ  است  پرولتاریا  از  بخشى  آن  دھقانى  اشرف  سازمان  بگوید  کسى  مثًال 
بھ  راجع  ولى  میخندیم  راستش  میکند!  نگاه  گذشتھ اش  و  حال  مقابل  در  را  آینده اش  منافع  و  میکند  نمایندگى 
آن  منافعش  درمقابل  را  بخشش  کدام  گفت.  میشود  را  ھمین  باشد،  ھمینطور  باید  لبخندى  یک  با  ھم  کمونیست  حزب 
را  دیوار  این  باید  بکنیم،  استفاده  آن  از  بتوانیم  برود،  بکار  ما  مورد  در  بخواھد  این حکم ھا  اگر  میکند؟!  نمایندگى  را 

میگیرد. قرار  خودش  جاى  سر  ھم  مارکسیسم  و  مارکس  و  آگاھى  و  تئورى  تازه  و  طرف.  آن  رفت  و  برداشت 

اینکھ  بھ  راجع  کرده ایم.  بحث  و  نوشتھ ایم  بار  ده  را  اینھا  چون  نمیشوم  سازماندھى  سیاست  تزھاى  بحثھاى  وارد  من 
سوسیالیسم چھ است، تئورى سوسیالیسم آنھا چقدر در مبارزه خودبخودى نفوذ کرده، راجع بھ اینکھ محافل چھ وضعى 

شده. مطرح  کھ  چوبى  چھار  در  الاقل  ھستند.  َبر  از  میکنم  فکر  رفقا  ھمھ  را  اینھا  کى ھست.  عملى  رھبر  دارند، 

کھ  میدھم  توضیح  بعد  میکشم  را  شکلش  اول  من  میکند.  فرق  اوضاع  کردستان  در  حال  ھر  بھ 
بگیریم،  نظر  در  را  کردستان  ما  اگر  ببینید،  ھستند.  تاریخى  چھ  حاصل  اینھا  و  میکند  فرق  چرا 

بکند.) را  کار  این  دارد  دوست  ھمیشھ  کومھ لھ  (چون  کومھ لھ  بگذارم  اینجا  حزب  بجاى 

اینجا ما یک پدیده کامًال متفاوتى میبینیم راستش، یعنى در مقایسھ با شھرھا در مقیاس سراسرى. اولین چیزى کھ میبینیم ھمھ این 
صفحھ را باید ھاشور زد براى اینکھ در جنبش کارگرى در کردستان آن گرایشات عجیب و غریبى کھ در مقیاس سراسرى 
از آن حرف زدم، بھ آن شدت دیده نمیشود. درمقابلش این توده عظیم کارگر خودش را ھمرنگ این تشکیالت میداند. این 

دیوار ھمچنان ھست حتى جغرافیایى است. یعنى در مقیاس سازمانھاى دیگر جغرافیایى نیست ولى اینجا جغرافیایى است.

سنت  است.  ضعیف تر  مبارزاتش  تاریخچھ  کھ  ھست  کارگر  طبقھ  یک  میبینیم  میبینیم.  دیگرى  خاصیت  یک  ما  اینجا 
تأثیر  آن  در  کھ  مختلفى  گرایشات  است.  کمتر  آن  در  کردم  صحبت  من  کھ  عملى ھایى  رھبر  است.  کمتر  مبارزاتش 
سازماندھى  خود-  در  تجربھ اش  و  قدرت  کرده،  نفوذ  آن  در  عمیق  کمتر  سوسیالیسم  تئورى  اند.  پختھ  کمتر  میگذارند 
حزب  این  مدافع  و  طرفدار  را  خودش  کًال  کھ  است  این  آن  و  دارد  دیگرى  خاصیت  یک  ولى  است.  ضعیفتر 

دارم. قبول  را  اینھا  من  میگوید  میکند.  تبدیل  خودش  حرفھاى  بھ  عیناً  را  میزند  حزب  آن  کھ  حرفھایى  و  میداند 
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را  کارگرى  منفعت  و  کارگرگرایى  کھ  ھست  کارگرى  طبقھ  یک  کھ  میبینیم  کنیم  نگاه  کھ  را  آن  تھ  و  بیاییم  کھ  وقتى 
اصًال  میکند  کار  اینجا  کھ  سازمانى  این  طریق  از  دارد  آگاھیش  خود-  یعنى  است.  شنیده  جریان  این  زبان  از  عمدتاً 
این تعلق دارد. مثًال وارد مبارزات  آینده  بھ  افتاده،  تبریز  اتفاقھایى کھ در تھران و اصفھان و  از  شکل میگیرد. خیلى 
اعتصابى بشود و گرایشات «اصالح طلب و امکان گرا» در مقابل گرایشات «انقالبى تر و رادیکال تر» مثًال تازه درون 
آن بوجود بیایند، در مقابل ھمدیگر، این متعلق بھ آینده است. امروز یک طبقھ کارگرى داریم کھ بطور وسیعى طرفدار 

آن است. سوسیالیسم و حزبیت و انقالب و ھمھ چیز را بھ زبان این تشکیالت دارد میفھمد و بھ رنگ آن در میآید.

اینجا  کھ  کومھ لھ اى  این  کھ  است  این  میشوم)  بخش  این  بجزء  جزء  خصوصیات  وارد  اآلن  (من  افتاده  کھ  اتفاقى 
رسمى  غیر  کارگرى  کومھ لھ  یک  این  است،  کارگرى  کھ  آورده  بوجود  اینجا  را  دیگرى  کومھ لھ  یک  ناخواستھ  بوده 
است.  اعتراضى  حرکت  حال  در  و  دارد  ضعیفى  سازمانیابى  نشناختھ.  رسمیتش  بھ  کومھ لھ  بعنوان  کسى  است، 
کارگرى  مبارزه  دارد  است،  کارگرى  اعتراض  مشغول  نیست،  خودش  سازى  حزب  مشغول  جریان  یک  یعنى 
در  عمدتاً  (کھ  میشناسیم  ما  کھ  کومھ لھ اى  آن  و  است  دیوار  طرف  این  آمده  بوجود  کھ  وسیعى  کومھ لھ  این  میکند. 

است. ایستاده  طرف  این  میشود  مشخص  جنگیش  نیروى  و  رھبرھا  و  تبلیغاتش  اردوگاھھا،  با  گفتم)  قبلیم  بحث 

باید  دارد؟  ملزوماتى  چھ  اینجا  کمونیستى  سازماندھى  است؛  این  کردستان  در  ما  سازماندھى  سیاست  سؤال 
میدھد  سازمان  را  بخش  این  چطورى  بخش  این  میدھد؟  سازمان  را  خودش  چطورى  بخش  این  کنیم؟  چکار 
بوجود  این  در  حزبى  سازماندھى  یا  میکند  بیشتر  را  آن  داخلى  اتحاد  میآورد،  بوجود  آن  در  تشکیالتى  آرایشھاى  و 

بدھد؟ سازمان  را  بخش  این  و  بیاید  است  قرار  بخش  این  چطورى  است.  ما  جلوى  کھ  است  سؤالى  این  بیاورد؟ 

طبقھ  بعد  و  کلى  بطور  را  ایران  کارگر  طبقھ  بافت  کنید  مجسم  دقیقھ  یک  خودتان  اگر  داریم  اینجا  کھ  تصویرى 
کلى  بطور  ایران  مورد  در  کھ  است  صادق  اینجا  مختلفى  پارامترھاى  چھ  کھ  میفھمید  را،  کردستان  در  کارگر 
تفاوتھاى  اآلن  من  میکند.  فرق  ھم  این  خود  آنوقت  کھ  میآورد  بوجود  مختلفى  وضعیت  نتیجھ  در  و  نیست  صادق 

سراسرى. مقیاس  در  را  بخش  دو  این  رابطھ  تفاوتھاى  و  میگویم  را  بخش  آن  تفاوتھاى  میگویم.  را  بخش  این 

است  مساعدتر  خیلى  اوضاع  آنجا  میگویند  میزنند  حرف  کردستان  در  کارگرى  کار  از  ما  رفقاى  وقتى  معموًال 
«مناسب»  کلمھ  نمیکنم  فکر  من  است).  من  تصویر  اینجا  ھم  جمالت  ھمین  (شاید  غیره  و  کمونیستى  کار  براى 

است. مناسب تر  کردستان  کارگر  طبقھ  در  کمونیستى  کار  براى  اوضاع  گفت  نمیشود  باشد.  درستى  کلمھ 

مسألھ بنظر من بھ این صاف و سادگى نیست. ما یک موقعیت متفاوتى داریم کھ نقاط ضعف و قدرت خودش را بھ ما میدھد. 
بنظر من اینطور نیست کھ کردستان یک موقعیت جلوترى را نشان میدھد بھ نسبت مثًال اصفھان، براى کار ھمین حزب 
کمونیست. یک موقعیت متفاوتى است و در نتیجھ روند حرکت آتى آن ھم پیچیده تر است و بھ اَشکال دیگرى سیر میکند. من 
فقط میتوانم بگویم کھ این روى کار ما نتایج مثبت و منفى دارد. منتھا نکتھ مھم اینجا است کھ در این وضعیت مشخص، منفى 
و مثبت آن خیلى دست خودمان است. یعنى بستھ بھ این کھ حزب در کردستان چھ روشى را در قبال سازماندھى کارگرى در 

پیش بگیرد تعیین میشود کھ کردستان بعد از پنج سال دیگر یک جنبش کارگرى عقب تر از کل کشور داشتھ باشد یا جلوتر.

آینده  بھ  پذیرفتھ،  خودش  بھ  تحوالتى  آن  در  و  گذرانده  سراسرى  مقیاس  در  کارگرى  جنبش  کھ  مراحلى  از  خیلى 
جریانى  یک  آینده  ھمین  در  حال  عین  در  کھ  است  این  آن  تفاوت  ولى  دارد.  تعلق  کردستان  در  کارگرى  جنبش 
وسیع  مبارزات  دوره  یک  مثال  براى  نداشتھ اند.  را  این  اصًال  طبقات  آن  کھ  کند  شرکت  آن  در  آگاھانھ  میتواند 
خالى تر  دست  خیلى  سراسرى  مقیاس  در  ایران  کارگر  کارگرى.  مطالبات  درک  شورایى،  جنبش  اقتصادى، 
کھ  ُکرد  کارگر  کھ  در صورتى  شده اند.  کار  قانون  بحث  وارد  اختناق،  مقابل  در  مراحل،  این  تک  تک  وارد  رفتھ اند 

ھست. کنارش  کھ  حزبى  کمک  بھ  باشد  مجھزتر  خیلى  میتواند  وسیع،  مبارزه  عرصھ  بھ  میگذارد  پا  دارد  اآلن 

از نظر موقعیت اقتصادى این بخش طبقھ از نظر صنعتى عقب مانده تر است. این را ھمھ میدانند. مقیاس تولید کوچکتر 
است. در نتیجھ تمام آن خواص مبارزاتى و آگاھى سیاسى کھ تولید بزرگ با خودش میآورد اینجا بھ درجھ کمترى شما 
مشاھده میکنید. سطح زندگیش بطور متوسط پایین تر است. یا الاقل میشود اینطور گفت کھ کارگر صنعتى در آن کمتر 
است، کارگر با درآمد باال در آن کمتر است. خود طبقھ تجربھ مبارزاتیش کمتر است. اصال طبقھ از نظر سنى نسلى 

جوان است. یعنى تعداد نسلھاى زیادى کارگر مزدبگیر نیمھ صنعتى نبوده، احتماًال این اولین آن است بطور جدى.
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گذاشتھ  صحنھ  بھ  پا  مدرن  طبقھ  بعنوان  چقدر  نمیدانم  کًال  اصًال  دارد.  کوتاھى  خیلى  تاریخ  مدرن  طبقھ  یک  بعنوان 
پا بھ میدان  دارد آن حالت پرولتاریاى مدرن صنعتى را بھ خودش میگیرد ولى از اولش بھ این صورت  است. اخیراً 
دارد  بھ درجھ اى  این کارمزدى  مبناى  بر  پیدا کرده حاال  کار مزدى رواج  نیامده، برعکس.  تولید بزرگ  با  نگذاشت، 

جذب تولید مدرن میشود و کارگر تازه دارد بھ خودش بعنوان یک طبقھ مدرن، طبقھ محصول اجتماعى فکر میکند.

ھمینطور  و  است.  نگرفتھ  شکل  درآن  صورت  آن  بھ  ھنوز  کارگرى،  سنتھاى  متقابل،  و  رقیب  مبارزاتى  سنتھاى 
در  ھمھ  اینھا  میکند  پیدا  کھ  رھبرھایى  و  میدھد  خودش  بھ  کارگر  کھ  درونى  سازمانیابى ھاى  مبارزاتى،  محافل 
است.  پیچیده  کمتر  کھ  گفت  میشود  طبقھ  بخش  آن  بھ  راجع  کًال  بنابراین  است.  نپختھ ترى  و  خام تر  مرحلھ  یک 
سیاسى  و  اقتصادى  فعالیت  از  مقدماتى ترى  مرحلھ  یک  در  ایران  صنعتى تر  مناطق  در  کارگر  طبقھ  بھ  نسبت 

است. پیچیده تر  دیگرى،  نظرھاى  از  بدرجھ اى،  کارگر  طبقھ  بخش  این  وضعیت  منتھا  است.  گرفتھ  قرار 

ایدئولوژیکى  موقعیت  یک  و  سیاسى  موقعیت  یک  ملى  مسألھ  این  کھ  است.  ملى  مسألھ  آنھا  از  یکى 
بوجود  ملى  مسألھ  را  آنھا  گفت  نمیشود  ھیچوقت  آورده.  بوجود  کردستان  در  را  متفاوتى  حزبى  و 

است. گرفتھ  صورت  تحوالت  این  آن  طریق  از  کھ  بوده  دریچھ اى  آن  ملى  مسألھ  بلکھ  آورده، 

وجود یک مسألھ ملى در کردستان اجازه داد کھ در دنبالھ انقالب ٥۷ ھمان بُعد اختناق و سکون سیاسى کھ در مقیاس 
سراسرى بھ مردم تحمیل شده، آنجا تحمیل نشود. علتش ھم این است کھ بورژوازى یک راھى براى اعتراض کردن 

داشت، در تھران نداشت، ُدمش را گذاشت روى کولش. احزاب قدیمى و نیروھاى قدیمى بورژوازى کنار کشیدند.

در صورتى کھ بورژوازى ُکرد سھم خواھى برایش مجرا داشت و چھارچوب مسألھ ملى برایش چھارچوب مناسبى بود. 
یک مسألھ اى کھ پایھ ھویّت دیگرى میدھد بھ کسانى کھ میخواھند در صحنھ اعتراض بمانند، حاال بعنوان ُکرد میمانند. 
قبًال بعنوان ایرانى ھایى کھ بر علیھ استبداد داشتند اعتراض میکردند، از یک مقطعى کھ آن مسألھ در مقیاس سراسرى 
حل و فصل میشود، در کردستان ھویّت ُکرد برجستھ میشود و یک مبنایى میشود براى ادامھ اعتراض. من ھم راستش 
فقط ھمینقدر براى آن اھمیت قائلم. و فکر میکنم مسألھ ملى در ھر رشد مبارزه سیاسى کمرنگ میشود و با ھر افولش پُر 
رنگ میشود (با اوضاع فعلى) مگر اینکھ یکى بیاید آن را حل کند، بھ یک نحوى ختم کند. ولى در این مقطع نشان دھنده 

عقب نشینى کل جنبش سیاسى در ایران بود و نشاندھنده این کھ بورژوازى ُکرد باألخره در صحنھ اپوزیسیون ماند.

سؤالى  یک  من  داد.  توضیح  باید  چھارچوب  این  در  را  دمکرات  حزب  و  کومھ لھ  پیدایش  میکنم  فکر  کًال 
یک  اگر  غیره،  و  بعد  بھ  مرداد   ۲۸ از  آن،  از  بعد  و   ٥۸ نوروز  در  اگر  بدھند؛  جواب  میتوانند  رفقا  خود  میکنم، 
نیرویى  چھ  مقابل  در  بود  کارگرى  مطالبات  و  شورا  و  اتحادیھ  فکر  در  ھمھ اش  کھ  میشد  پیدا  کارگرى  جریان 
را  دمکرات  حزب  فقط  نمیکنم  فکر  من  میشد؟  روبرو  موانعى  چھ  با  میگرفت؟  قرار  کردستان  جامعھ  در 

بود. کومھ لھ  موقع  آن  میدید  خودش  کار  مزاحم  کھ  جریاناتى  از  یکى  میکنم  فکر  میدید،  خودش  کار  مزاحم 

یعنى او میگفت بابا دست بھ اسلحھ ببرید، کھ ُخب باید ببرند. خودمختارى، ھیأت نمایندگى، شیخ عّزالدین حسینى، اینھا ھمھ از 
چھارچوبھ ھاى سیاسى اى بود کھ جامعھ کردستان باید با آنھا فکر میکرد. و بعداً جنبش پیشمرگایتى، کیش پیشمرگایتى، مبارزه 
مسلحانھ وسیع و آن سازمان کارگرى کھ میخواست در سنندج اتحادیھ تشکیل بدھد، مدام (نھ بھ این معنى کھ کسى از طرف کومھ لھ 
با آن مخالف است) با یک پراتیک دیگرى روبرو میشد کھ بھ آن دارند میگویند پراتیک پیشرو. و چھ بسا اگر فقط میخواست 

در بحث اتحادیھ و شورا و اعتراض کارگرى بماند، واقعاً ھم باید چیزى از آن جنبش یاد میگرفت و بھ آن ربط پیدا میکرد.

ولى این را میخواھم بگویم کھ چھارچوب مسألھ ملى کومھ لھ و حزب دمکرات را با خودش بسرعت پرتاب کرد بھ درون 
یک نوع فعالیت سیاسى براى چند سال، کھ ُفرجھ اى براى حرکت مستقل طبقھ کارگر و گفتن مطالبات مستقلش باقى نمیماند. 
و اتفاقاً جناح چپ آن اعتراض ملى است کھ وقتى کھ بھ خودش بر میگردد و باألخره آن شور و شعف مبارزه ملى دور 
اول و ھیأت نمایندگى و غیره فروکش میکند، وقتى بھ خودش فکر میکند میبیند سوسیالیست است و اآلن باألخره باید بیاید 
مطالبات طبقاتى خودش را در این جنبش فورمولھ بکند، حاال از درون چھ مسیر پُر مشقتى این میگذرد من کارى ندارم. 
ولى باألخره ھم جنبش کارگرى، حرکت اعتراضى کارگرى در کردستان است کھ میآید این مطالبات را مطرح میکند، 
رھبرى بوجود میآورد. جناح چپ مبارزه تا آن موقع ملى، تصمیم میگیرد کھ مبارزه ملى کافى است یا بھ ھر حال حد آن 

اینجا است، من باید بھ کار خودم برسم. ولى در این فاصلھ یک سھ چھار سالى گذشتھ است تا باألخره این اتفاق میافتد.
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فضاى  نگھداشتن  باال  و  اعتراض  ادامھ  براى  میکند  باز  چھارچوبى  کھ  است  این  ملى  مبارزه  خاصیت  حال  ھر  بھ 
سیاسى و ّجو سیاسى. ولى در عین حال تحت الشعاع قرار گرفتن جدى سوسیالیسم، طبقھ کارگر و ھر چیزى کھ مربوط 
سراسرى)  مقیاس  (در  ایران  چپ  جنبش  نمیبینیم.  سراسرى  مقیاس  در  را  خاصیت  این  ما  چون  تا.  دو  این  بھ  میشد 
مربوط تر  خودش  بھ  را  کارگرى  اعتراض  و  شد  مربوط  آن  بھ  سوسیالیسم  و  شد  تعمیق  انقالب  گسترش  با  مسائلش 
یک  آن  جاى  و  میرود  عقب تر  کارگر  کردستان  در  طلبى  خودمختارى  جنبش  گرفتن  باالتر  با  کھ  صورتى  در  کرد. 

اَشکال مبارزاتى و بخشھاى اجتماعى اى پا بھ صحنھ میگذارند کھ فعًال آن را کمرنگ تر و کم اھمیت تر جلوه میدھند.

چپ ایران زیر انتقاد سوسیالیستى قرار گرفت. در ھمان فاصلھ اى کھ کومھ لھ و حزب دمکرات دست بھ اسلحھ میبرند، 
بھ  باید   {..} ُکردى  ھر  اصًال  کھ  اَشکالى  عنوان  بھ  میشود،  تقویت  مسلحانھ  مبارزه  میشود،  تقویت  پیشمرگایتى  سنت 
کھ  میگیرند  را  ھمدیگر  یقھ  دارند  ملت  تھران  در  موقع  ھمان  مقابلش،  در  دارد  وظیفھ  و  کند  کمک  و  کند  فکر  آن 
چرا سوسیالیست نیستى. آن پروسھ رو بھ سمت شکافھاى عقیدتى، شکافھاى طبقاتى در چپ ایران دارد تعمیق میشود 
و  سراسرى  مقیاس  در  شکست  از  بعد  تازه  و  میبینیم  را  کومھ لھ  دمکرات-   ھمسویى  کردستان  در  کھ  صورتى  در 

ضرباتى کھ چپ میخورد است کھ ما در کردستان عالئمى میبینیم کھ آنجا ھم شکاف طبقاتى تأثیر خودش را بگذارد.

بھ ھر حال ھر دو تأثیر را روى این طبقھ داشت، از یک طرف یک فرجھ وسیعى داده براى اعتراض سیاسى براى اینکھ در 
صحنھ بماند، براى اینکھ بھ سیاست فکر کند و غیره، براى اینکھ فعالیت سیاسى وسیع را بتواند ببیند و برایش معنى داشتھ 
باشد. در عین حال براى مدتى وجود این طبقھ انکار میشود، براى مدت طوالنى مطالباتش پرداختھ نمیشود. براى مدتى 
طوالنى و اصًال -  تا ھمین امروز -  سازمانیابى این طبقھ مالک کار خاصى نیست. یعنى سازماندھى روى آن بخش فلسفھ 
وجودى احزاب سیاسى اپوزیسیون در کردستان را تشکیل نمیدھد. در صورتى کھ سازمان پیکار در سال ٥۹ – ٦۰ دیگر 
داشت میرفت تشکیل بدھد. اآلن سال ٦۷ است و ما داریم راجع بھ سازمانیابى کارگر ُکرد حرف میزنیم. این مسألھ براى چپ 
پوپولیست در سال ٥۹ -  ٦۰ دیگر بطور عینى مطرح بود و تناقضات اینکھ «نمیتوانید یک سازمان دانشجویى باشید و در چنین 

اوضاعى فعالیت بکنید» داشت خودش را نشان میداد. ھمھ داشتند بھ سراغ این مسائل میرفتند. این حالت دوگانھ را داشت.

یک دوگانگى دیگر داشت کھ جامعھ کردستان را بشدت حزبى کرد. ولى گفتم این حزبى شدن از سوراخ آن مسألھ ملى و جنبش 
مسلحانھ صورت گرفت و فقط ھم راستش یک چنین وقایعى میتواند جامعھ را اینقدر سریع قطبى کند. یعنى نمیشود روى قانون 
کار جامعھ را اینقدر سریع قطبى کرد. حزبى شدن جامعھ کردستان بخاطر اینست کھ مسألھ سراسرى دارد کھ بنظر میآید بھ 
سرنوشت ھمھ مربوط میشود و ھمھ جامعھ را درگیر خودش کرده، احزاب مختلف آمده اند و روى آن پا بھ میدان گذاشتھ اند. و 
کومھ لھ بعنوان جناح رادیکال «آن مسألھ سراسرى» اول محبوبیت پیدا میکند و بعد بتدریج است کھ طبقھ کارگر میفھمد باید این را 

حزب خودش بداند و کومھ لھ میفھمد کھ جناح رادیکال آن جریان بودن امرش نیست، امرش یک حرکت مستقل طبقاتى است.

دمکرات.  ھم  و  کومھ لھ  ھم  شدند.  اجتماعى  کردستان  در  احزاب  کھ  بوده  این  حال  ھر  بھ  پروسھ  این  خاصیت  ولى 
شروع  آنھا  طبقاتى  پایگاھھاى  تازه  گرفتند  قرار  اجتماعى  مسائل  کانون  در  و  شدند  اجتماعى  اینکھ  از  بعد  و 
در  سال  فالن  عمومى  اعتصاب  جنبش  مبناى  بر  کومھ لھ  مثًال  کھ  نشدند  اجتماعى  طرف  آن  از  شدن.  تفکیک  بھ  شد 
دست  کومھ لھ  کشیدند  بخون  را  شھرھا  در  را  کارگرى  شوراھاى  اینکھ  از  بعد  و  باشد  گرفتھ  شکل  کردستان 
نتیجھ  بھ  مذاکرات  و  میرود  سؤال  زیر  سرنوشت  تعیین  حق  مسألھ  و  میآید  ارتش  اینکھ  از  بعد  باشد.  برده  اسلحھ  بھ 
متوجھ شوراى  تازه  کھ  است  پروسھ  این  در طى  تازه  بعد  و  میبرد  اسلحھ  بھ  دست  کومھ لھ  غیره،  و  غیره  و  نمیرسد 

ھستیم. پروسھ  این  در  اآلن  تازه  میشویم.  غیره  و  عمومى  اعتصاب  و  کارگرى  اعتراض  کارگر،  طبقھ  کارگر، 

بنابراین این تحزب یعنى اینکھ کارگر ُکرد اول متوجھ احزاب دوگانھ اى در کردستان میشود و بعد بتدریج یکى از آنھا را انتخاب 
میکند، با توجھ بھ اینکھ آن یکى حزب بھ سمتش میچرخد. و این حالت در جاى دیگر وجود ندارد. یعنى حزب سوسیالیستى 
اینقدر در جامعھ حزب طبیعى و قراردادى و قبول شده آن بخشى باشد کھ قاعدتاً دارد از آن حرف میزند. یعنى کارگر ُکرد 
خودبخود بگوید « این کومھ لھ ُخب حزب من است». ھمھ دارند این را میگویند. کارفرما میگوید، حزب دمکرات میگوید، 
دولت مرکزى میگوید؛ ھر کسى میگوید کومھ لھ در کردستان جناح کارگرھا است، سازمانى است کھ کارگرھا دوستش دارند. 

دمکرات ھم سازمان کسبھ، کدخداھا و روشنفکران و کسان دیگر ممکن است باشد. بنابراین این تفکیک حزبى ھم بوجود آمد.

٭ ٭ ٭
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نتیجھ دیگر این وضعیت باز این بوده کھ جمھورى اسالمى در کردستان ھمیشھ با یک موقعیت دولبھ اى روبرو است. 
اگر بیاید و خودش را با جنبشھاى اعتراضى غیر مسلحانھ و غیر براندازانھ طرف بکند و بخواھد بھ آن فشار بیاورد، 
یعنى  نیروى مسلح و دوباره روى سر خودش میگذارد.  منتقل میکند در قدرت  کانال دیگرى  از  این فشار خودش را 
اگر بھ مردم فشار بیاورد جنبش مسلح از سر و کولش باال میرود، اگر بھ مردم فشار نیاورد براى اینکھ آن جنبش افت 

میگیرد. پا  جلوى چشمش  ھمانجا  در  اعتراضى  جنبش  آنوقت  کسبشان،  و  کار  سر  بروند  مردم  اینکھ  براى  بکند، 

بزند.  میتواند  نیست،  اینطورى  ایران  سراسر  در  است.  ویژه  کردستان،  در  اسالمى  جمھورى  دوگانھ  موقعیت  این 
نیست  باز  مردم  جلوى  متنوعى  مبارزاتى  آلترناتیوھاى  اینکھ  براى  نمیشود.  منتقل  دیگرى  جاى  ھیچ  از  فشار  آن 
این  کنند.  منتقل  خودش  بھ  و  بگیرند  فشار  این  از  را  عکس العملش  کھ  ندارند  وجود  قدرت  آن  بھ  سیاسى  احزاب  و 
دیگر  مسالمت آمیز  اعتراض  یعنى  آورده.  بوجود  سیاسى  بازتر  فضاى  یک  دیگر  جاھاى  با  مقایسھ  در  کردستان  در 
بگویید  قشرى  یک  آدمى،  یک  موضع  از  بروید  کھ  اعتراضى  بدھد.  اجازه  آن  بھ  قاعدتاً  باید  طرف  کھ  است  چیزى 
گذاشتھ  را  زدن  اینکھ  براى  بزند،  کھ  است  کوتاه  دستش  دیگر طرف  میخواھم!  کارگرم،  Xو Y را  من  معلمم،  من 

براى آن کسى کھ برایش اسلحھ کشیده. اگر بخواھد این را ھم بزند آنوقت دیگر ھمھ برایش اسلحھ دست میگیرند.

این وضعیت یک فضایى بوجود آورده کھ اعتراض کارگرى جا دارد. بھ اضافھ این کھ وضع کارگر آنقدر بدتر است 
بکنم.  اینجا اصالحات  باید  من  میکند  قبول  کھ ھر کسى حتى خود رژیم  نشده  پیاده  آنجا  قبلى طرف  قانونھاى  و حتى 
باید اصالحات بکنم و آن چیزى کھ این از من میخواھد چیزى است کھ بلھ باید بخواھد؛ برادر! بیایید اینھا این چیزھا 
را میخواھند این را باید بھ آنھا داد. یعنى نیاز بھ اصالحات در کردستان را پذیرفتھ. اصًال خودش این را بعنوان یکى 
براى  کارگرى  اعتراض  و  دارد  دستورش  در  را  این  مسلحانھ،  جنبش  پاى  زیر  کردن  جارو  براى  تاکتیک ھایش  از 
این منطقھ  از  ببندد. حتى وقتى میخواھد  با قاطعیت برود جلویش سد  بتواند  بھبود اوضاع خود چیزى نیست کھ رژیم 

براى جنگ! آدم میبرم  دارم  از شما  توجیھ کند، کھ من  دارد، کھ چطورى خودش را  ببرد مشکل  آدم  براى جنگ 

از وجود یک  ناشى  این خودش  کھ  دارد  اعتراضى غیر مسلحانھ وجود  مبارزه  براى  بگویم کھ یک فضایى  میخواھم 
افق  این جنبش کارگرى یک  باز جلوى  اینھا ھمھ  بھ ھمدیگر.  این دو  تأثیر متقابل  مبارزه اعتراضى مسلحانھ است و 
سنندج  کارگرھاى  کھ  نیست  این  نشاندھنده  این  میزنید  سنندج حرف  در  مھ  ماه  اول  از  وقتى  میدھد.  قرار  را  متفاوتى 
روشھایى در سازماندھى آکسیونھاى توده اى پیدا کرده اند کھ کارگر اصفھانى یا کارگر تبریزى نمیداند. برعکس، بخاطر 
نبودن  حزبى،  نظر  از  صحنھ  بودن  رفتھ  و  شستھ  باصطالح  آن  وجود  میکنند،  کار  آن  در  اینھا  کھ  مساعدى  محیط 
اصطکاک گرایشھا، ضعف رژیم در محدود کردن این حرکتھاى کارگرى و غیره، ناتوانیش در جامعھ کردستان، ھمھ 
اینھا یک شرایط متفاوتى را براى جنبش اعتراضى طبقھ بوجود میآورد. یک تناسب قواى دیگرى کھ ما ھمیشھ از آن 

قانونى اعتراضى، جنبش واقعى. قانونى نھ زرد. جنبش علنى  حرف زدیم در کردستان وجود دارد... جنبش علنى 

در رابطھ با حزب و طبقھ

شاید  کردم  کار  آن  روى  کھ  کمى  مدت  من،  ناخوشى  بھ  توجھ  با  بحث  این  بگویم،  کردم  سعى  حال  ھر  (بھ 
خصوصیات  چھ  بخش،  آن  کھ  است  این  بگویم  کردم  سعى  حاال  تا  کھ  چیزى  ولى  باشم).  نگفتھ  را  نکات  ھمھ  اینجا 

ایدئولوژیکى، چھ خصوصیات عینى و ابژکتیوى دارد، چھ فشارھایى روى آن است، چھ امکاناتى جلوى آن است.

بیاییم برسیم بھ این بخش {حزب} و رابطھ اش با آن بخش. تأثیرات ھمین پروسھ ھا را در این بخش ھم میبینیم. اوًال این 
از مبارزه مسلحانھ. من مثالھایى میزنم کھ شاید براى خیلیھا نکتھ گیرى  حزب کمونیست مدتھا زیر- مجموعھ اى بوده 
بیھوده باشد ولى بنظر من گویا است. رادیو کومھ لھ را تا مدت ھفت-  ھشت سالى کھ کار میکند بشنوید ھمیشھ این تصویر 

را میدھد کھ پیشمرگان کومھ لھ داشتند از یکجایى رد میشدند، خبر شدند کھ سپاه آمده آنجا، ریختند سرش و آنھا را زدند.

پیشمرگان کومھ لھ در تاریخ کردستان منشأ یک سلسلھ فعالیتھا ھستند. آدم یواش یواش این احساس را میگیرد کھ پیشمرگ 
کومھ لھ یک پدیده درخود است، اصًال «پیشمرگ کومھ لھ» شروع فعالیت است! من ھمیشھ از خودم میپرسم مگر این 
حزب سیاسى خودش، یعنى «کومھ لھ»، کمیتھ منطقھ اش نگفت کھ برود و بزند؟! اینطورى نیست کھ پیشمرگ بصورت 

یک جماعتی از جنگجوھا در کوه و دشت ولو ھستند و اگر ارتش تکان بخورد این متوجھ بشود میرود میزندش!
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پایگاه.  باالى سر یک  برود  بدھد، تصمیم گرفتھ  نظامى اى سازمان  نیروى  آنجا ھست. تصمیم گرفتھ  حزب سیاسى اى 
مثل  است!  کومھ لھ  پیشمرگ  نیست،  طبقاتى  سیاسى  موجودیت  یک  کومھ لھ  پیشمرگ  بعنوان  کومھ لھ»  «پیشمرگ 
جمھورى  براى  چقدر  ببینید  زدند!  و  رفتند  فھمیدند،  تا  ما  سربازھاى  آمد،  جا  فالن  از  عراق  ارتش  بگویید  است  این 
در جزایر  آرژانتین  دیدند  وقتى  انگلیس  بگویند؛ سربازان  یا  بگوید.  را  این  اگر  میآید  بنظر  این حرف عجیب  اسالمى 
مالویناس نیرو پیاده کرده، با کشتى رفتند و آنھا را زدند! آخر انگلستان مارگارت تاچرى دارد، دولتى دارد، پارلمانى 
دارد، سیاستى امپریالیستى پشتش است بلکھ این جنگ را باعث شده باشند، دستور داده اند تا چھ ساعتى بجنگند و چھ 
براى  بمثابھ سازمان سیاسى  قایم میکند. کومھ لھ  پیشمرگش  نجنگند. ولى در کردستان کومھ لھ خودش را پشت  ساعتى 
سالھاى زیادى خودش را پشت پیشمرگش و پشت مبارزه مسلحانھ قایم میکند و از این مبارزه مدام اعتبار میگیرد. اگر 

کومھ لھ مھم است براى مبارزه مسلحانھ اش است. اگر X مھم است براى شرکتش در مبارزه مسلحانھ است و غیره.

مبارزه مسلحانھ و  گفتم در غیاب  ندارد. ھمانطور کھ  ایرادى  مبارزه مسلحانھ  دارد، ولى خود  ایراد  بخودى خود  این 
در غیاب ادامھ دادن مبارزه مسلحانھ آن تحزب و آن رابطھ ویژه کومھ لھ با طبقھ کارگر ُکرد بوجود نمیآمد. نباید ھیچ 
و غیر  بحث عمده  مسلحانھ»!  مبارزه  مسلحانھ»! «عمده شد  مبارزه  در  کھ «زیاده روى شده  داشت  این  از  تصورى 
عمده بنظرم غلط است. مبارزه مسلحانھ باید یک رکن اساسى فعالیت کومھ لھ بماند براى اینکھ این شرایط را حفظ کند. 
براى اینکھ اصًال بھ این دلیل کارگر بھ کومھ لھ بعنوان یک سازمان معتبر نگاه کرده کھ آن را یک آلترناتیو اجتماعى 
بگیر.  را  برو مزد خودت  بگوید  و  بزند  بھ سوسیالیسم حرف  مقدار راجع  میتواند یک  کھ  نھ یک جریانى  است.  دیده 

یک جریانى است کھ میتواند تعرض را علیھ بورژوازى سازمان بدھد. این اھمیت را در آن دیده کھ رفتھ سراغش.

ولى واقعیت این است کھ کومھ لھ نیامده بگوید من یک حزب سیاسى ھستم با ھدفھاى اعتراض کارگرى، اعتراض انقالبى، سازماندھى 
سوسیالیستى، سازماندھى کارگرى، این ھم نیروى نظامى کھ سازمان داده ام، این ھم ستاد فرماندھیش است، این ھم عملیاتھایى است 

کھ میکند، این ھم سازمان من است. کومھ لھ خودش را آن بخش نظامى تعریف کرده و یک چنین تصویرى از خودش داده است.

کھ  من  بابا!  اى  میگوید  کنید  نگاه  بخش  آن  بھ  اگر  چون  است.  بخش  آن  و  بخش  این  رابطھ  اساس  از  یکى  این 
کھ  من  بابا!  اى  بگذارم.  پاسدارھا  دنبال  کوھھا  بھ  بزنم  و  بگیرم  دست  اسلحھ  نمیتوانم  کھ  من  باشم،  کومھ لھ  نمیتوانم 
بابا جرأت  آن  کھ  کرده  تداعى  نظامى  با سازمان  را  چنان خودش  کومھ لھ  تعریف  بھ  بنا  باشم!  کومھ لھ  نمیتوانم عضو 
ندارد  دوست  ھم  این  راستش  و  بداند.  مبارزه  آن  از  بخشى  را  خودش  نمیکند  جرأت  بابا  آن  باشد،  عضوش  نمیکند 

گرفت! خواھد  یا  گرفتھ،  یا  بگیرد،  بدست  تفنگ  میتواند  آن  کھ  نباشد  مطمئن  اگر  بداند،  مبارزه  از  بخشى  را  آن 

”من باألخره، این نیروى مسلح ھستم»! تعیین میکند کھ آن {طبقھ} چھ قضاوتى از من میکند. و آن بخش ھم بھ کومھ لھ 
بعنوان سازمان مسلح رابین ھودى خودش نگاه میکند کھ بموقع بھ دادش میرسد، قرار است بعداً امرش را پیش ببرد! خوب 
کھ اعتراض کردم این {کومھ لھ} با زورش میآید و بورژوازى را میزند میاندازد و بعد دیگر بھ خودش قول داده کھ حکومت 
را بدھد دست من! و من در چھارچوب قدرت کومھ لھ بھ حقوق خودم برسم. کومھ لھ یک حالتى مثل ستارخان و باقرخان 

را بھ خودش گرفتھ. بھ ھر حال این رابطھ بنظر من رابطھ اى است کھ سازمانیابى کمونیستى کارگرى را مشکل میکند.

یکى دیگر از خصوصیات این رابطھ این است کھ این کومھ لھ مشخصاً فعالینى را ندارد، یا در خودش جمع نکرده کھ بتوانند اینجا 
جوابگوى نیازھاى آن سازمانیابى باشند. ساختمانى را بھ خودش نگرفتھ است کھ انعکاس نیازھاى آن عرصھ مبارزه باشند. 
حتى محیط اجتماعى و جغرافیایى آن اعتراض را رھا کرده است. براى مثال چندین سال طول میکشد تا کسانى باألخره در عین 
اینکھ دارند عرق پیشانى خودشان را پاک میکنند جرأت کنند در این کنگره و یا آن کنگره بگویند «شھرھا کانون عرصھ مبارزه 
است». در واقع تفوق روستا، غلبھ روستا بعنوان محیط فعالیت کومھ لھ تا یک سالھایى خیلى برجستھ است، بشدت برجستھ 

است. یک دو سھ سال است کھ شھر دارد جاى خودش را در طرز تفکر سازمانى کومھ لھ، تفکر سیاسى کومھ لھ پیدا میکند.

شکل  معیّنى  قالب  یک  بھ  را  کومھ لھ  شد  ناشى  آن  از  کھ  مسلحانھ اى  مبارزه  و  ملى  جنبش  سابقھ  آن  بگویم  میخواھم 
من  بنظر  بدھیم.  سازمان  را  بخش  این  برویم  بیا  حاال  ُخب  بگویید  نمیتوانید  بسادگى  کھ  زده  قالب  نحوى  بھ  داد، 
تشتت  بھ  بکند،  مطرح تر  آن  با  را  کارگر  طبقھ  اقتصادى  و  سیاسى  آرمانھاى  توانستھ  اینکھ  عین  در  کومھ لھ  فعالیت 
تشکیالتى طبقھ بشدت دامن زده است. یعنى در غیاب یک سازمان اعتراض نظامى کھ آنجا مبارزه جویى را بصورت 
را  ھمدیگر  تایشان  چھار  میکردند،  جور  محفلى  یک  ھم  دور  کارگرھا  باألخره  میدھد،  توضیح  مسلحانھ  فعالیت 
بھترین ھاى  از  پیستون میرود و میآید، مدام خیلى  اینجا ھمیشھ وجود آن عامل مبارزه مسلحانھ، کھ مثل  میدیدند. ولى 
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است! بد  یکى  آن  براى  است  خوب  مبارزه  این  براى  میکند.  جذب  و  خودش  داخل  میِکشد  را  حرکتھا  این 

یک  کنارش  کھ  است  این  میماند  سازماندھى  اولیھ  اَشکال  منتظر  مدتھا  کردستان  در  کارگر  طبقھ  اینکھ  دلیل  یک 
تا  بنابراین کارگر  و  مبارزه، جاذب است.  دیگر  آن شیوه  میکنند.  پیشنھاد  بھ کارگر  دارند  مبارزه را  دیگر  نوع شیوه 
میشود،  زیستش  و  کار  محل  در  خود طرف  سازمانیابى  این  متوجھ  کومھ لھ  کھ  پیش،  سال  چھار  سھ-   اواخر،  ھمین 
اولیھ  شکل  گونھ  ھر  مدام  الجرم  و  نمیبیند.  آن  ھمسطح  را  خودش  ھنوز  کھ  است  اعتراضى  شیوه  آن  بدھکار  ھنوز 
تماس و آگاھى سیاسى بخواھد در کارگر ُکرد شکل بگیرد، گام بعدش متشتت شدنش، خوب و بد شدنش، خوب ھایش 

است. کردن  شروع  را  پروسھ  این  نو  از  باز  و  مانده اند  آن  ضعیف ترھاى  و  کومھ لھ  علنى  سازمان  در  رفتھ اند 

و  کارگر  امر  کًال  گفتم،  کھ  است  این  نکتھ اش  مھمترین  ھست،  تا  دو  این  رابطھ  بین  دیگرى  چیزھاى  یک  منتھا 
ُکرد  کارگر  یعنى  تداعى میشود.  با «این»  دارد و غیره،  است، ھدفھاى مستقلى  اینکھ یک طبقھ  بھ  کارگر  خودآگاھى 
و  میشنود  آن  از  کھ  چیزى  آن  اعتبار  بھ  میآورد،  بدست  طبقاتى  خودآگاھى  کومھ لھ  با  میشود،  کارگر  کومھ لھ  با  دارد 
پختھ،  کارگرھاى  کارگرى،  قدیمى  رھبرھاى  تعدادى  یک  کھ  نیست  اینطور  میکند.  طى  را  پروسھ  این  سریع  خیلى 
سال  پنج  از  بعد  کارگر جوان  پختھ شود،  آگاھى ھا  این  اینکھ  براى  کنند  کار  طبقھ  درون  در  و شب  ھمینطورى روز 
اینھا  دارند  رادیو  از  ھمان روز  میکند  کار  کھ  ھمان روز  کرد.  نگاه  دنیا  بھ  باید  اینطورى  ما یک طبقھ ایم،  کھ  بفھمد 
تبلیغ کومھ لھ بنظر من باعث شده کھ کارگر ُکرد خیلى سریع بھ  این  را بھ او میگویند و مدام دارند بھ او میگویند. و 
خیلى  و  دارم.  مطالباتى  و  دارم  برنامھ  و  دارم  ایده  آل  و  دارم  حزب  کھ  کند  نگاه  اجتماعى  طبقھ  یک  بعنوان  خودش 

است.” من  مال  اینھا  کنم،  قبول  «باید  میگوید  کھ  چیزھایى  بعنوان  کند،  قبول  را  کمونیسم  و  سوسیالیسم  سریع 

مشکل میرود سر عمق این باورھا، سر اینکھ آن کمونیسم را چگونھ فھمیده، از آن چھ انتظارى دارد، کمونیسم او چقدر بھ مارکسیسم 
ھم مربوط میشود. اینھا جنبھ ھاى ضعف این پروسھ است. کارگر ُکرد نمیتواند از حزب خودش تئوریک تر و سوسیالیست تر بشود. 
ھمان درجھ اى کھ این بھ مارکسیسم بھا بدھد او ھم بتدریج بھ مارکسیسم بھا خواھد داد. ھمان درجھ کھ این راجع بھ مارکسیسم 

عمیق فکر کند او ھم بھ مارکسیسم عمیق فکر خواھد کرد. اگر این جزوات مارکسیستى توزیع کند او ھم مارکسیست میشود.

میخواھم بگویم این پدیده تقصیر آن بابا نیست. از یک نظر نشاندھنده سرعت پروسھ اشاعھ سوسیالیسم است کھ سریعاً 
اینکھ  مورد  در  است  طبقھ  این  رھبرھاى  و  سیستماتیک  نشدن  کار  نتیجھ  بعد  و  میکنند  قبول  را  اولیھ اش  احکام  ھمھ 

درکشان از سوسیالیسم تعمیق و قوى شود، و کانونھایى باشد کھ ما در درون آن واقعاً سوسیالیسم را عمیقاً میبریم.

آنچھ کھ ھست بھ ھر حال این است کھ این بخش خودش را سوسیالیست و کمونیست میداند. کمونیست یک لغت خیلى 
معتبرى است در جامعھ کردستان. مایھ افتخار است. کارگر براحتى میگوید من کمونیستم. مشکلى ندارد کھ «کارل ُکرش» 
در فالن سال راجع بھ فالن چیز چھ گفتھ! یا انتقادھاى ضد استالینى چھ تأثیرى بجا گذاشتھ! یا انسانگرایى مارکسیسم در 
چھ تاریخى چھ بسرش آمده! این مشکالت را ندارد. راست فھمیده سوسیالیسم یعنى انقالب کارگرى، انقالب کارگرى 
یعنى حکومت من، حکومت من یعنى یک سلسلھ مطالبات، اصًال لغو پول، لغو ھمھ چیز. این را راحت قبول کرده. فعال 
بھ تناقض ھایى کھ گرایشھاى دیگر در مقابلش مطرح میکنند حتى برخورد نکرده. یک بخش از این بحث را، کھ میگویم، 
نصف بیشتر تاریخ این حرکت بھ آینده تعلق دارد. تا گرایشھاى دیگر بیایند و بھ این طبقھ کارگر بخورند. ولى بھ ھر 

حال این طبقھ کارگر رنگ این حزب را بھ خودش پذیرفتھ، آماده سازماندھى شدن توسط این بخش حزبیش ھست.

از  بیاید  نباید  بزند  از سیاست سازماندھى حرف  میخواھد  کھ  بگویم کسى  بود. من سعى کردم  این  خالصھ حرف من 
تئوریھاى خودش و از آن چیزى کھ راجع بھ کارگر و غیره در این چھارچوب یاد گرفتھ است حرکت بکند. باید برود و 
جامعھ کارگرى را ببیند و بگوید چھ گرایشھایى وجود دارد، ماتریال براى کار کمونیستى اینجا چھ است؟ باألخره میرسد 
بھ یک شرایط اولیھ اى کھ وجود دارد و یک شرایط مطلوبى کھ میخواھد بوجود بیاورد. بعد سیاست سازماندھیش این 
است کھ چطورى این شرایط بھ آن شرایط تبدیل میشود. چطورى این تصویر امروزى از طبقھ کارگر تبدیل میشود بھ 
آن تصویرى کھ من میخواھم داشتھ باشد، کھ گفتم تازه مبارزه روتین کارگرى سوسیالیستى در ابعاد حزبى معنى پیدا 

میکند. آخِر سیاست سازماندھى انقالب کمونیستى نیست. آخِر سیاست سازماندھى وجود یک حزب کارگرى است.

یعنى تازه این حلقھ را کھ ما طى بکنیم یک حزب کارگرى داریم کھ بھ حرفش اعتصاب میشود، با حرفش اعتصاب تمام میشود، 
در انتخابات آراء کارگرھا را دارد، دست بھ سازماندھى مسلح بزند کارگرھا مسلح میشوند و غیره. آخِر پروسھ سیاست 
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سازماندھى پیدایش یک حزب کمونیستى کارگرى است. حاال آن چند سال طول میکشد یا اصًال طول میکشد یا نمیکشد کھ قدرت 
را بگیرد، آن بحث سیاست سازماندھى نیست، بحث سیاست است. بحث آن در نشریھ کمونیست است و سرمقالھ ھایش.

آن چیزى کھ ما داریم در بحث سازماندھى حرف میزنیم، تبدیل این پدیده بى شکل یا بھ ھر شکلى کھ ھست -  در کردستان 
بھ یک شکل و در تھران و اصفھان بھ یک شکل -  بھ یک پدیده شکل گرفتھ تحت پرچم سوسیالیسم کارگرى و کمونیسم 
است. یک پدیده اى است کھ حزبیت بھ خودش گرفتھ و گرایش حزبى و سازمان حزبى در آن نفوذ قوى دارد بطورى کھ 
میتواند این قوطى را با فعالیتش جابجا کند. طورى آن را گرفتھ  کھ میتواند آن را جابجا کنند. در مقیاس سراسرى گفتیم 
این حاصل گرایشات است، روندھا در درون آن ھست، سنتھا در درون آن ھست، رھبر در درون آن ھست، اَشکال 
اولیھ سازماندھى در درون آن ھست، اتفاقاً یک بخش آن عیناً ھمان کارھا را میخواھد بکند. بنابراین مسألھ سازماندھى 
کمونیستى کمک کردن بھ این بخش است و خود را جزئى از این بخش دانستن کھ میخواھد این کار را در درون طبقھ 

بکند و این دیوار را برداشتن و از آنجا شروع کردن، و از اَشکال اولیھ سازمانیابى این بخش شروع کردن و غیره.

عجلھ  با  حال  ھر  بھ  و  خرد  خرد  من  کھ  چیزھایى  این  گفتیم.  دیگر  چیزھاى  یک  من  بنظر  کردستان  مقیاس  در 
ھر  واقعاً  کسى  نمیکنم  فکر  میگیریم.  کردستان  در  قوطى  این  از  دیگرى  تصویر  یک  بگذارید،  ھم  کنار  اگر  گفتم، 
بودن  سوسیالیست  سطح  را،  تحزب  نقش  نبیند.  را  بخش  دو  این  بین  شباھت  عدم  باشد  داشتھ  کمى  مطالعھ  ھم  چقدر 
است.  آنھا  جلوى  اعتراض  براى  کھ  نامساعدى  و  مساعد  شرایط  را،  مبارزه  دامنھ  را،  بخش  دو  این  در  کارگر 

میکند. فرق  کردستان  مقیاس  در  ھمھ  اینھا  دیگر.  گرایشات  وجود  حزبى،  تشکیالت  خود  بھ  خاطرشان  تعلق 

در  منطق  ھمان  بردن  بکار  یعنى  کردستان  مورد  در  گرفتن  نتیجھ  و  سازماندھى  سیاست  بحث  از  کردن  حرکت 
بھ  کمونیستى  شده  کار  یک  شمایل  و  این چطورى شکل  کھ  بفھمم  بیایم  باید  منم»  این  «پس  باألخره  اینکھ  یعنى  آنجا. 
کردستان؟  در  کمونیستى  کارگرى  حزبى  سازمان  یک  بھ  میرسد  بعداً  چطورى  اولیھ  شکل  این  در  میگیرد؟  خودش 
نیست.  سازماندھى  سیاست  بحث  موضوع  اینھا  دارد؟  ربطى  چھ  قیام  بھ  دارد؟  ربطى  چھ  خودمختارى  بھ  اینھا  حاال 
شده  مربوط  سوسیالیسم  بھ  مختلف  درجات  بھ  کھ    - کارگرى  جنبش  کردن  تبدیل  سازماندھى  سیاست  بحث  موضوع 
دارد،  قوى  نفوذ  حزبى  جریان  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم  آن  در  کھ  است  کارگرى  جنبش  یک  بھ    - نشده  یا  و 
اعتراض جلوى  در  میکند،  تربیت  میدھد، رھبر  میگیرد، سازمان  نیرو  کارگران  از  دارد،  را  بازتولید خودش  قابلیت 

خوانده اید. آلمان  و  روس  دمکراسى  سوسیال  بھ  راجع  کتابھا  در  شما  کھ  چیزى  غیره.  و  غیره  و  است  صحنھ 

باألخره  وقتى  کھ  آلمانى  آن حالت چپ  بھ  و غیره  کارگر  بورژوایى-   اپوزیسیون  ایرانى  این حالت چپ  کردن  تبدیل 
آن کمونیسم  در  است،  تریدیونیسم  آن  در  است،  کارگرى  این جنبش  کھ  میگیرید  آن  از  را  این  میکنید  نگاه  بھ تصویر 
ھست.  اینجا  چیزھایى  یک  بلھ!  میکنید  نگاه  وقتى  و  آلمان.  کمونیست  حزب  بنویسى  باید  کمونیسم  این  وسط  و  است 
و  میشود  منتشر  روشنفکرى  تا  شش  توسط  شھر  فالن  در  کھ  آن  تئوریک  نشریھ  پارلمان،  در  را  نمایندگیش  ھیأت 
اجتماعى  قشر  آن  در  و  کارگرى  متن جنبش  در  بطور روزمره  است. حضورش  اینجا  ھمھ اش  ولى  است،  مانده  اآلن 
ما  رفقاى  را  این  میآید  بنظر  است.  کمونیستى  غیر  وضعیت  داریم  ما  کھ  وضعیتى  این  میزنیم.  حرف  آن  از  ما  کھ 
است  طبقھ  بیرون  اینقدر  و  روشنفکرى  اینقدر  کمونیسم  کھ  ھستیم  عجیبى  موقعیت  در  ما  یعنى  نمیکنند.  توجھ  خیلى 
بھ آن چیزى گفتن  پیدا کردن و  تازه موضوع کار را  پیوند و بحث ھزار و یک چیز مطرح میشود. و  تازه بحث  کھ 
و  بدھد  تکان  را}  طبقھ  {کل  را  این  میتواند  آیا  این  حاال  است؛  این  آخرى  تصویر  است.  سازماندھى  معضالت  جزو 

میزنیم.( حرف  داریم  ایران  در  سازماندھى  سیاست  بحث  در  ما  کھ  نیست  مسألھ اى  آن  (این  بکشاند؟  انقالب  بھ 

خالصھ کالم! سیاست سازماندھى بحث یک حرکت انتقالى است. انتقال از وضعیت فعلى است کھ ما در کردستان یا در مقیاس 
سراسرى میبینیم، بھ یک وضعیت روتینى کھ در آن حزب کمونیستى یک حزب کارگرى است، سازمان کمونیستى بدنھ اش در 
بین کارگرھا است، در اعتراض علنى و توده کارگر نفوذ دارد، رھبرھاى اعتراضى کارگرى عضوش ھستند (الاقل ھمھ آنھا، 
باألخره آنھایى کھ کمونیستند)، و بازتولید آن حزب کھ از طریق بازتولید این فعالیتھا انجام میشود. یعنى اگر این حزب فردا و پس 

فرداى آن ھست یعنى باز فردا و پس فردا ھم این کارھا در طبقھ کارگر انجام میشود. این ھدف بحث سیاست سازماندھى است.
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استنتاجم. بحث  اصل  میشود  کھ  کردستان.  در  کار  این  استراتژى  سر  میروم  صحبتم  از  بعد  قسمت  در  من 

استنتاج -  استراتژى ما در کردستان

رفقا! تصویرى کھ من از آن خالصھ کردم این است کھ در این بخش دیگر جامعھ، ُجدا از آن کومھ لھ اى کھ بھ ھر حال از 
نظر حقوقى و تشکیالتى از آن کل جنبش کارگرى تفکیک میشود، یک کومھ لھ کارگرى ھست کھ مرکز آن در شھر است و 
فعال است شکل گرفتھ. آن کومھ لھ وسیع کارگرى خودش را با این کومھ لھ رسمى تداعى میکند، قبولش دارد و این را پرچم 

خودش و سازمان خودش میداند. منتھا خود این سازمان نیافتھ است، تازه رھبرانش دارند در صفوفش پیدا میشوند.

اگر بخواھیم از سازماندھى اولیھ در کومھ لھ کارگرى حرف بزنیم، شکل اولیھ اش محافل و شبکھ ھا است. منتھا فرقى کھ محافل 
و شبکھ ھا اینجا دارند این است کھ در مقیاس سراسرى محافل را بر مبناى ھم- خطى و ھم- افقى روى جنبش کارگرى، کما بیش 
در یک رابطھ گاه و بیگاھى با اعتراضات کارگرى میبینیم. یعنى اعتراضات کارگرى ممکن است باشد، ممکن است نباشد 
ولى محافل ھست و شبکھ ھا ھستند. تماسھایشان ھست. توجھشان بھ ھم و نظرات ھمدیگر ھست. ولى در کردستان فکر میکنم 
خاصیت این شبکھ ھا و محافل این است کھ خیلى مستقیما بھ مبارزات اعتراضى مربوطند. من مطمئن نیستم چقدر در غیاب 

مبارزه اعتراضى یک ادامھ کارى در این محافل و شبکھ ھا ھست. این را رفقایى کھ کار کرده اند بیشتر میتوانند توضیح بدھند.

در  عمدتاً  اینھا  دارند.  قدیمى ترى  و  درونى  پایھ  یک  سراسرى»  «مقیاس  از  کمتر  محافل  کھ  است  این  من  استنباط 
اینھا  اعتراضند  حال  در  دائماً  و  فعالند  دائماً  چون  و  گرفتھ اند.  شکل  کارگرى  مختلف  بخشھاى  اعتراضات  با  رابطھ 
کھ  باشد  گرفتھ  پختھ شکل  کارگر سرشناس  تا  چند  محفل حول  مثًال  کھ  حالتى  آن  ولى  میدھند.  ادامھ  بقاء خودشان  بھ 
ببینند چھ  میخواھند  میروند،  آنھا  دارند، خانھ  کار  و  آنھا سر  با  و  اینھا را گرفتھ اند  دور  اینھا  کھ  باشند  بچھ ھایى  اینھا 
یا  بخوانند.  چیزى  سوسیالیسم  بھ  راجع  خودشان  توى  میخواھند  نباشد)  چھ  باشد  کار  در  اعتراضى  (چھ  میگویند، 

میشود. دارد شروع  تازه  احتماًال  میآید  بنظر  اینھا  قرار کردن،  بر  ویژه اى  با ھم روابط  یا  بفھمند  را  نظر ھمدیگر 

آن چیزى کھ اصلى تر است بنظر میآید محافلى است کھ حول اعتراض شکل میگیرد و شبکھ ھایى کھ حول اعتراض 
گفتم  است.  من  استنباط  این  است.  کمتر  کردستان  در  محفلى  شبکھ ھاى  داخلى  قوام  معنى  این  بھ  میگیرد.  شکل 

فھمید. میتوان  آنھا  آکسیونھاى  از  یا  کرده اند  صحبت  مختلف  جلسات  در  رفقا  کھ  است  حدى  ھمین  تا  من  شناخت 

این بخش در دور باطل احساس حقارت نسبت بھ این سازمان تشکیالت -  کومھ لھ رسمى -  قرار دارد. و این تازه دارد 
شکستھ میشود. یعنى اولین آثارش این است کھ آن بخش میآید و میگوید من اینطور فکر میکنم ،من این را درست میدانم 
،من اینکار را میخواھم بکنم. سھ سال پیش اصًال یک چنین حالتى وجود نداشت. یعنى این بخش رسمى کومھ لھ تفوق 
ھمھ جانبھ اى داشت بھ آن سازمان کارگرى و آن تشکیالت کارگرى، راجع بھ این کھ اصًال حقیقت چھ ھست، تو کى 
ھستى، چھ باید بکنى. اآلن با توجھ بھ یک پشتوانھ اى از جنبش اعتراضى کھ اینھا کرده اند، در آن فعال بوده اند تازه دارد 

این کھ «من کسى ھستم» و «ما براى خودمان یک بخشى ھستیم و آگاھى خاصى داریم»، درون آنھا شکل میگیرد.

اگر دقت بکنید این یک فرقى دارد با، فرض کنید، محافل در مقیاس سراسرى. آنجا، براى مثال، محافل بھ حزب انتقاد دارند. حزب را 
براى کار خودشان کم میبینند، حزب را براى کار خودشان نامناسب میدانند. در کردستان اینطورى نیست. یعنى آنجا محافل کارگر 

سوسیالیست با حزب کش و قوس دارد. میخواھد ببیند باألخره تو کجا میایستى تا او بتواند راجع بھ شما اظھار نظر مثبت بکند.

خودآگاھى  درجھ  یک  کرده اند  شروع  تازه  و  دارند  قبول  را  حزب  محافل  این  کردستان  در  کھ  صورتى  در 
پیش  اینجا  سیاست  این  نمیچسبد،  اینجا  شما  بحث  این  آقا  بگویند  کھ  بیاورند  بدست  خودشان  خاص  تجربھ  مبناى  بر 
یک  رھبر  سراسرى  مقیاس  در  ھمینطور.  ھم  رھبرانش  ترتیب  ھمین  بھ  میرود.  پیش  اینطور  اینجا  نمیرود، 
مختلف  جوانب  ھمھ  دادن  توضیح  و  بحث  ھزار  با  و  او  بارگاه  برود  باید  تازه  کھ حزب  است  کسى  شبکھ ھایى  چنین 
این  با  او  اگر  و  میکنیم.  دنبال  را  کارگرى  امر  ھم  ما  ھستیم،  تو  مثل  ھم  ما  کھ  بکند  متقاعد  را  حیات حزب، طرف 
سطح  اختالف  این  ھمیشھ  کردستان  در  کھ  صورتى  در  است.  شده  پیدا  ما  فعالیت  براى  رھبر  یک  بیاید  تشکیالت 

دارد. وجود  شکل  این  مثال.  بطور  بدھید،  یاد  چیز  طرف  بھ  و  بنشینید  باید  شما  میآید  کھ  طرف  تازه  میبینیم.  را 

رھبرھایى کھ درون این محافل دارند شکل میگیرند، استنباط من ھم این است کھ، قبل از اینکھ رھبرھاى کارگرى باشند، 
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بھ معنى کالسیک کلمھ -  یعنى کارگرھاى صاحب نفوذ بھ اعتبار اینکھ کى ھستند و تجربھ شان چھ ھست و نفوذ کالمشان 
و آن باال بودن نگرش و دیدشان در درون کارگرھا، کسى کھ قائد یک عده اى است و قبولش دارند -  بیشتر رھبران جنبش 
اعتراضى اند کھ دارند این نقش را بتدریج پیدا میکنند. یعنى رھبرى این شبکھ ھا در کردستان آن رھبرى قدیمى نیست کھ فالنى 
با فالن حزب بوده، بحثھایش را کرده، ھمھ چیزھا را خوانده و میداند، با ھزار و یک گروه سر و کلھ زده و پختھ است. ده تا 
اعتصاب دیده و آدم شریف و سالمى است و غیره باید باھاش سر و کار داشت و این خوب است. برویم خانھ اش یا ھر چھ این 
گفت ما میرویم و درون شبکھ ھا میکنیم... بیشتر آنھا رھبرانى ھستند کھ تازه دارند مرحلھ اولیھ اى را میگذرانند کھ آن آدمھا 
گذرانده اند. یعنى در اعتراضھاى اولیھ تازه دارند خودشان را نشان میدھند. بھ این اعتبار یک عده قبولشان کرده اند و دور آنھا 

جمع شده اند. تا اینکھ این آدمھا بھ نفوذھاى معنوى درون طبقھ کارگر در کردستان تبدیل بشوند ھنوز راھى باقى مانده است.

یک واقعیت دیگر این است کھ این کومھ لھ وسیع کارگرى توسط کومھ لھ رسمى برسمیت شناختھ نشده است. وجھ دیگر از 
ھمین واقعیاتى است کھ گفتم؛ دور باطل حقارتى کھ این بخش در آن قرار گرفتھ. و این فشار تازه دارد در کومھ لھ محسوس 
میشود براى اینکھ این را بعنوان یک بخش برسمیت بشناسیم (من اینطورى فکر میکنم). و این بخش جاى واقعى خودش 
را در سیاست حزب ما در کردستان پیدا نکرده است بنظر من. در حالى کھ از نظر ّکمى چندین ده برابر کومھ لھ رسمى 
است، از نظر پراتیک مبارزاتى بسیار مؤثر است، از نظر بافت تماماً کارگرى و عمدتاً کارگرى است، جاى خودش را در 

الویّت ھا و مشغلھ کومھ لھ بھ آن معنى حقوقى و رسمیش پیدا نکرده است. این کومھ لھ معطوف بھ مبارزه آن بخشش نیست.

کلى  بطور  ایران  مثال سازمان خارج کشور حزب کمونیست  براى  است)  اینطورى  اآلن  کھ (وضعیت  است  این  مثل 
ھمھ  این  تشکیالت  از  دیگرى  بخش  یک  کھ  داریم،  حالتى  چنین  یک  کردستان  در  اآلن  باشد.  تشکیالتش  مھمترین 
مشغلھ و توجھ را بھ خودش جلب کرده در صورتى کھ بخش واقعى تشکیالت در شھرھا، کھ مطابق بحث برنامھ اى 

میکند. اشغال  را  کمترى  خیلى  جاى  کردستان  در  است،  حزب  مبارزه  محور  خودمان  استراتژیکى  و  سیاسى  و 

توانایى  این بخش رسمى  این است کھ  پیدا میکنیم  ما  اولیھ اى کھ  با ھم و وضع  تا  این دو  نکتھ دیگر در مورد رابطھ 
سازماندھى بخش کارگرى را ندارد. این فکر کنم صورت مسألھ اصلى در بحث «سیاست سازماندھى ما در کردستان» 
آن  با  را  بخش  آن  کھ  ندارد  شناختى  بخش  این  بدھد.  سازمان  آن  با  را  بخش  آن  کھ  ندارد  را  کسى  بخش  این  است. 
این بخش نسبت بھ مسائل آن بخش احاطھ  نھ از رھبرى سیاسى.  سازمان بدھد. من دارم از سازماندھى حرف میزنم 
ندارد، این بخش کادر ندارد براى سازمان دادن آن بخش، این بخش تماس ندارد با آن بخش براى سازمان دادن درست 
است  ناچیز  خیلى  تشکیالت  کارگرى  واقعى  بخش  آن  روى  جدى  بطور  تشکیالت  رسمى  بخش  این  مستقیم  تأثیر  آن. 
و بسادگى نمیشود اراده کرد و تصمیم گرفت این را زیاد کرد و تأثیرش را خیلى زیاد کرد. و براى این بخش آن را 

ندارد. را  امکاناتش  ندارد،  را  آن  ماتریال  کرد.  کسى صادر  براى  بشود  کھ  نیست  یک حکمى  این  بدھد.  سازمان 

بھ  آن  انکشاف  و  درونى  توسعھ  تمام  کھ  است  این  بگویم  بخش  این  خصوصیات  بھ  راجع  میخواھم  کھ  دیگرى  نکتھ 
شکل  این  نرسیده ایم.  نھایى  شکل  بھ  کردستان  در  کارگر  طبقھ  سوسیالیستى  جنبش  در  ما  یعنى  دارد.  تعلق  آینده 
رشد  گرایشات  آن  درون  کھ  میبینیم  آینده  در  تازه  است.  آورده  بدست  کھ  نیست  نھایى  باالنس  این  نیست،  آن  نھایى 
کانونھاى  کھ  میبینیم  آینده  در  میگیرند.  قرار  ھم  مقابل  در  آن  درون  مبارزاتى  سنتھاى  کھ  میبینیم  آینده  در  میکند، 
آنھا  در  علنى  تشکلھاى  براى  مبارزه  استراتژى ھاى  کھ  میبینیم  آینده  در  میکند.  پیدا  چندگانھ  و  دوگانھ  رھبرى 

میبینیم. آینده  در  را  چیزھا  خیلى  غیره.  و  شورا  اتحادیھ،  میشوند،  ھم  رقیب  اینھا  کھ  میگیرد  مختلف  قطبھاى 

در مورد خود تئورى سوسیالیسم، در مورد سوسیالیستى بودن این بخش و تجسمش از کمونیسم. در آینده میبینیم کھ چھ 
بخش آن بھ سرمایھ دارى دولتى توّھم پیدا میکند، چھ بخشش طرفدار سوسیالیسم مارکسیستى میشود. کل تکامل داخلى بخش 
کارگرى «سوسیالیسم کارگرى» در کردستان مربوط بھ آینده است. بنابراین ھر نوع فعال شدن این، تسریع پروسھ پیچیده 

شدن مناسبات درونى آن و پیدا شدن تناقضات و کشمکش ھاى جدید داخل آن است. بنابراین این حالت را باید در نظر داشت.

و باألخره اینکھ اگر بخواھیم یک موقعى از یک حزب کارگرى سوسیالیستى در کردستان حرف بزنیم، آن بر دوش یک 
استخوانبندى سخت کارگر-  کمونیستى است کھ بر مبناى رادیکالیسم مارکسیستى متکى شده باشد. آن بخش امروز وجود 
ندارد. گفتم «رھبر سوسیالیست» ھایى کھ ما داریم «رھبر سوسیالیست» بطور کلى اند. یا در کوران مبارزه اى قرار نگرفتھ اند 
کھ تازه تبدیلش بکند بھ کسى کھ بھ یک روایت خاصى از کمونیسم چسبیده و تبیین خاصى از کمونیسم را در جنبش کارگرى 

میبرد. ھنوز ممکن است باز باشد براى رھبر کارگرى در کردستان، کھ ادامھ تفکر و فعالیتش را برساند بھ تریدیونیسم.
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بنابراین وقتى کھ شما از سازماندھى آن و از رھبرى آن حرف میزنید باید این را بدانید؛ آن شبکھ رھبران کارگر کمونیست 
با نفوذى کھ باید ساختمان حزب کمونیست کارگرى در کردستان بھ دوش آنھا متکى باشد، آن الیھ وجود ندارد، غربال نشده، 
نمیشناسید آن الیھ کدام است. اآلن در جنبش اعتراضى رھبرى را میبینید، نفوذش را درون شبکھ ھا میبینید، تعلق خاطرش را بھ 
کومھ لھ میبینید. ولى ادامھ این مبارزه روى دوش ھمین ھا نمیتواند کامًال بھ ھمین شکل بنا شود. باألخره حزب سیاسى باید وارد 
یک فازى شود کھ آن کارگرى کھ آنجا عضو حزب و کادر حزبى است مثل رھبرى حزب روى خط حزب و روى گرایش معیّنى 

کھ حزب نمایندگى میکند باصطالح «ساغ» {لغت ُکردى بمعنى روى خط، بى ابھام} باشد، نھ فقط سوسیالیسم بطور کلى!

این ھمان چیزى است کھ در مقیاس سراسرى ھم داریم. فرق آن این است کھ ما در مقیاس سراسرى داریم رھبران گرایش رادیکال 
را مخاطب قرار میدھیم کھ حزب را برسمیت بشناسند. در این حالت برعکس است. رھبرانى کھ حزب را برسمیت میشناسند 
دارند میروند بھ یک سمتى کھ بفھمیم کدامشان واقعاً گرایش رادیکال اند، و کدامشان براستى مثًال رھبران سازمانھاى دولتى 
در کردستان بشوند. ھنوز این را نمیدانیم. ھنوز نمیدانیم کھ چھ بخشى از اینھا در کوران مبارزه طبقاتى بعنوان مثال اتحادیھ چى 

میشوند، مبارزه سیاسى را زاید میدانند، یا کمونیسم را ممکن است اتوپى بدانند. خیلیھا ممکن است بھ این َسمت رانده شوند.

از  ھم  است،  مقدور  جلویش ھست  کھ  وسیعى  پھنھ  با  طبقھ  این  براى  اعتراضى  مبارزه  گفتم  کھ  ھمانطور  باألخره  و 
باآلنس قوا و ھم از پذیرش اینکھ در جامعھ کردستان باید رفرم صورت بگیرد، توسط کل بورژوازى، ناشى میشود. 
یعنى وقتى بورژوازى رفت در یک موضعى کھ باید در فالن جا رفرم صورت بگیرد، آن موقع طبقھ کارگر بیشترین 
دامنھ عمل را پیدا میکند، براى اینکھ بورژوازى نمیتواند بھ آن راحتى کھ در جاھاى دیگر مقابل طبقھ کارگر میایستد، 
است،  بد  خیلى  پزخانھ  کوره  کارگرھاى  وضع  دارند،  حق  واقعاً  بلھ!  کھ  برسد  نتیجھ  این  بھ  طرف  بایستد.  آنجا  در 
بایستد. چون خود بورژوازى و سردمداران  نمیتواند جلوى آن  این یعنى یک دوره اعتراضات کوره پز خانھ کھ کسى 
اولین مرحلھ ھر  این را میبینید.  قبل از تحوالت  تغییر بکند». در ھمھ جا  باید  این کھ «این  بھ  سیاسیش اذعان میکنند 
مبارزه این است کھ یک طرف بھ طرف مقابل بقبوالند کھ یک چیزى باید تغییر بکند. این مرحلھ در کردستان داده شده 

است. این را ھمھ قبول کردند کھ یک چیزى باید تغییر بکند در کردستان، در وضعیت طبقھ کارگر در کردستان.

با چنین شرایطى ما میخواھیم از سازماندھى حرف بزنیم. من میپرسم آیا میتوانیم مستقیماً درگیر سازماندھى این بخش 
شویم، توسط آن ابزار سازمانى کھ داریم، یعنى کومھ لھ امروز؟ آیا کادرھایى را داریم کھ بروند و این بخش را سازمان 
یعنى  است.  «نھ!»  سؤالھا  این  ھمھ  بھ  من  بدھد؟ جواب  سازمان  را  بخش  این  بتواند  کھ  داریم  را  تجربھ اى  آیا  بدھند؟ 

میخواھم دنبال یک سیاست سازماندھى در کردستان بگردم کھ با فرض این جوابھاى «نھ»، پاسخ مسألھ را بدھد.

من از شما میپرسم آیا کسى میتواند برود داخل؟ چون گفتم با بى سیم نمیشود جنبش کارگرى سازمان داد، از دور نمیشود 
سازمان داد. بى تجربھ نمیشود سازمان داد، با کارت «کادر حزبى» نمیشود سازمان داد. من «کادر» حزب ھستم پس شما 
بروید این کارھا را بکنید! باید درون آن جنبش، بمثابھ گرایش پختھ اى درون خود ھمان جنبش کار کرد و سازمانش داد. 
سؤال من این است کھ از این بخش میشود کسى را گذاشت آنجا کھ آن کار را بکند؟ اصًال بنظر من تناقض کومھ لھ، آن 
مانعى کھ کومھ لھ مدام در مقابلش بکسوات میکند و نمیتواند جلو برود ھمین است. کسى را ندارد کھ بفرستد آن جنبش را 

برایش سازمان بدھد. کسى را ندارد کھ آن تجربھ را داشتھ باشد، کسى را ندارد کھ در آن محیط بتواند حضور پیدا بکند.

این است کھ یک عده از سازماندھان خود را میفرستد  باألخره حداقل سازماندھى کارگرى براى ھر سازمان سیاسى 
میکنند  توجیھ  را  نفر  دو  یکى  و  میآیند  باألخره  کھ  میبینید  کنید  پیدا  و  بروید  تاریخ ھر حزبى  در  کارگرى.  محیط  در 
در  میروند  و  برمیدارند  جزوه  و  پوشھ  و  اعالمیھ  مقدار  یک  و  میشوند  بلند  و  میخواھیم  کارگرى  کمیتھ  آنجا  ما  کھ 
محلھ و چھار تا را پیدا میکنند و شروع میکنند بھ سازمان دادن کارگر. در اینجا ھم ھمین وضع است. ولى سؤال این 
با این بخش  آیا کسى ھست؟ من استنباطم این است کھ کسى نیست و این رابطھ مستقیم سازماندھى را نمیتوانیم  است 

بگذارد. کارخودش  را شروع  این «نھ»ھا  باید  واقعى  راه حل  کرد. ھر  باید شروع  اینجا  از  بنابراین  باشیم.  داشتھ 

پس پاسخش بنظر من این است؛ با توجھ بھ موقعیتى کھ این بخش کومھ لھ در مقابل آن بخش کومھ لھ پیدا کرده، کارى کھ 
این میتواند بکند این است کھ کمک کند بھ خود- سازمانیابى کمونیست در آن بخش. یعنى من دارم اساساً از سیاست ما 
براى تسریع خود- سازمانیابى کمونیستى کارگر ُکرد حرف میزنم. بھ این میگویم سازماندھى این بخش توسط ما. منتھا 
ببینید اگر یک عده، مثًال فرض کنید یک عده «سرباز وظیفھ» را میآورید و میخواھید در گروھانھا سازمان بدھید ھمھ چیز 
کار دست شما است. یک پدیده اى است تصادفى-  اختیارى. میگویید شما سیزده نفر بروید توى این گروھان، شما بروید 
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در این دستھ، شما تفنگ بردارید، شما مسئول آبدارخانھ اش ھستید و غیره... ولى براى سازمان دادن یک جنبش اجتماعى، 
روند حرکتش ھم اجتماعى است. یعنى اگر این جنبش ھم اجتماعى و کارگرى است سازمانیابى کمونیستیش حاصل یک 
با دستور دادن  اینطورى نیست کھ سازمانیابى کمونیستى یک جنبش اجتماعى را بروید  پروسھ تحول اجتماعى است. 
آرایشھاى تشکیالتى داخل آن بدست بیاورید. بگویید بنظرم شماھا بھ ھم وصل شوید، شما مسئول این حوزه باش، شما باید 
بھ این گزارش بدھید، ھر ماه یکبار باید گزارشھا را بفرستید براى حزب. این شعارھاى شما است در آکسیونھا و غیره. 
این نیست سازمانیابى کمونیستى در داخل یک جنبش واقعى، جنبش اجتماعى. بلکھ طى شدن مراحلى است کھ در آن این 

رھبرى، این شعارھا، این شبکھ ھا و این کانونھا بوجود میآید. و ما آگاھانھ کمک میکنیم کھ در آن مرحلھ بوجود بیاید.

در جنبش کارگرى اى کھ اصًال در حال اعتراض نیست، از مرحلھ ماشین شکنى ھم حتى عبور نکرده، شما نمیتوانید ناگھان 
بروید ده تا را بھ ھم وصل کنید و بگویید گزارش بدھید! این سوسیالیسم است و غیره! جنبش کارگرى با رد شدنش از مراحل 
مختلفى است کھ سطوح مختلفى از خود- آگاھى سیاسى-  ایدئولوژیکى و ھمینطور سازمانیابى درونى را پیدا میکند. در کردستان 
مسألھ عیناً ھمین است. وقتى ما میگوییم «کومھ لھ یک نیروى اجتماعى است» یعنى ھر تغییرى و ھر تأثیر گذارى روى آن 
باید در روندھاى اجتماعى صورت بگیرد. بنابراین عامل دومى کھ من از آن حرف میزنم این است؛ پروسھ «خود سازمانیابى 
کمونیستى کارگر ُکرد» بھ ھدایت ما و تحت رھبرى سیاسى ما و تحت رھنمود ما یک پروسھ اجتماعى است. یک اقدام 

تشکیالتى نیست. بحث من این است کھ در کوران یک دوره مبارزه اعتراض اقتصادى و اعتراض اجتماعى بوجود میآید.

آن  کنیم کھ  اعتراضى-  کارگرى در کردستان کمک  بر مبناى یک دوره جنبش  باید  ما  این است؛  خالصھ حرف من 
ماتریال و زمینھ ھاى سازمانیابى کمونیستى این طبقھ را درون آن شکل بدھیم. ما گفتیم سازمانده نداریم؟ بنظرم در یک 
دوره اعتراضى تازه میتوانیم سازمانده کمونیست این جنبش را بدست بیاوریم. گفتیم کادرھاى ساغ با تجربھ نداریم براى 
این فعالیت؟ بنظرم در یک دوره مبارزه اعتراضى در کردستان است کھ ما باید بتوانیم این کادرھا را بوجود بیاوریم. 
نمیتوانم طرف را بیاورم در اردوگاه و آموزش بدھم. این کارى است کھ حتماً باید بکنم، ولى این آن کار آموزش اصلِى 
دوره  یک  در  بلکھ  شوند،  ایجاد  کنم  ابالغ  را  محافل  نمیتوانم  من  نیست.  شدِن طرف  کادر  پروسھ  این  نیست،  طرف 
بیاورم کھ خوبھایش، ھم- خطھایش، کمونیستھایش  بوجود  اعتراض  تخمیر در صف  نوعى  میتوانم  اعتراضى  مبارزه 

شوند. حزبى  فعالیت  و  متوجھ حزب  جدى ترى  بطور  و  بگیرند  قرار  ھم  با  ترکیبى ترى  و  پیچیده تر  شکل  یک  در 

علیھ  کارگر  اعتراض  مبارزه  دوره  یک  بھ  متکى  دوره  این  در  ما  فعالیت  است؛  این  من  حرف  خالصھ  ولى 
بورژوا  با  تالقیش  بورژوا،  با  او  رابطھ  دوره  یک  حزب!  یک  بعنوان  من  با  او  رابطھ  دوره  یک  نھ  است.  بورژوا 
رھبر  بدھد،  کادر  ما  بھ  پروسھ  این  اینکھ  براى  بکنم  دخالت  آگاھانھ  باید  پروسھ  این  در  کاتالیزور  بعنوان  من  و 
نمیتوانم  ندارم،  را  سازمانده  چون  میکنم.  نگاه  سازمانده  بعنوان  او  بھ  من  کھ  بدھد  شھرى اى  کمونیست  بدھد، 

تا را بتوانم. ما داریم راجع بھ چند میلیون و چند صد ھزار آدم حرف میزنیم. بستھ بندى کنم! فوقش اینست کھ دو 

یکى از بحثھایى کھ من قبًال میبایست بگویم این بود کھ سیاست سازماندھى ما در کردستان (یعنى گفتم چھارچوب اجتماعى 
بودن مسائل در کردستان) سیاست سازماندھى گروه ٦۸ نفره یا سیاست سازماندھى ۲٥۰ آدم نیست. سیاست سازماندھى یک 
طبقھ کارگرى است زیر پرچم کمونیسم و زیر تشکیالت کمونیستى در مقیاس چند ده و چند صد ھزار است. یعنى تفاوت اساسى 
کردستان با مقیاس سراسرى این است کھ اینجا مقیاس اندازه ھاى فعالیت ما فرق میکند. اگر کسى بیاید در مقیاس کوچک بخواھد 

بھ مسألھ سازماندھى کمونیستى کارگر ُکرد جواب بدھد اصًال جوابى ندارد، چون این مسألھ اى نیست کھ امروز مطرح است.

گفتم مسألھ ما را بعنوان یک سازمان در نظر نگیرید کھ تشکیالت شھر ندارد یا فکر میکند تشکیالت شھرش کوچک است. 
مسألھ را ادامھ آن بگیرید. بگویید کارگر ُکرد رسیده بھ جایى کھ خودش را سوسیالیست میداند، با یک حزب سوسیالیست 
تداعى میکند، ۱۰۰ ھزار نفر، ۲۰۰ ھزار نفر در این پروسھ درگیر ھستند، این میخواھد بھ خودش سازمان کمونیستى بدھد. 
سیاست سازماندھى باید جواب این سؤال را بدھد نھ جواب اینکھ کومھ لھ در این تاریخ تصمیم گرفت تشکیالت شھرش را 
دو برابر کند! ممکن است «راه کارگر» ھم تصمیم بگیرد تشکیالت شھرش را سھ برابر کند، ولى این واقعھ ھیچ تأثیرى در 

سازمانیابى کمونیستى طبقھ کارگر در آن دوره ندارد. خوب این سازمانش را سھ برابر کرد، حتى ھمھ اش کارگر باشد.

بنابراین مسألھ سیاست سازماندھى در کردستان مسألھ سازمانیابى کمونیستى آن کارگر سوسیالیستى است کھ فى الواقع 
چند  و  ھزار  ده  چند  مقیاسش  مسألھ  این  میکند.  اعتراض  دارد  سوسیالیست  کارگر  بعنوان  و  ایستاده  میدان  در  ھست. 
بکنیم،  کارى  یک  سقز  یا  بوکان  بفرستیم  کھ  باشیم  داشتھ  ھم  کادر  نفر   ٥ حتى  ما  اگر  بنابراین  و  است.  ھزار  صد 
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نمیدھد،  جواب  را  بوژوازى  مقابل  در  سوسیالیست  رھبرى  مسألھ  نمیدھد،  جواب  را  توده اى  تشکلھاى  ایجاد  مسألھ 
غیره. و  نمیدھد  جواب  را  این  میکند،  ایجاب  پروسھ  این  کھ  سوسیالیستى  آگاھى  سریع  رشد  سازمانیابى  مسألھ 

ما داریم از این حرف میزنیم کھ یک الیھ اى از رھبران و سازماندھان کمونیست در خود این جنبش بوجود بیاید. کجا میتوانند 
بوجود بیایند؟ در دل یک دوره جنبش اعتراضى. چھ کسى میتواند بوجود بیاورد؟ کسى کھ آگاھانھ در این جنبش اعتراضى بھ 
دنبال پیدا کردن و شکل دادن بھ این رھبران میگردد، کسى کھ دنبال ایجاد یک چنین الیھ ھایى میگردد. بنابراین سطح دوره 
اول «بحث سیاست سازماندھى ما» بنظر من یک دوره خیلى غیر رسمى است. محور اساسى آن کادر است. نھ بھ معنى 
تشکیالتى «کیف بدست» کھ میرود دو نفر را میبیند، بھ معنى کادرى کھ میتواند جلوى جمعیت کارگرى حرف بزند، کادرى 
کھ میتواند درون شبکھ ھاى کارگرى نفوذ پیدا کند و کانون تشکل و تمرکز یک عده باشد، کادرى کھ میتواند مجابشان کند بھ 
اَشکال مبارزه. میخواھم بگویم اوضاع خیلى کالسیک تر است بھ این ترتیب. مسألھ بردن حزب کمونیست و بردن سازمانیابى 

در دسترسى یک عده آدم است و بعد سعى کردن کھ آنھا بیایند درون این آرایش و بیایند در چنین موقعیتى قرار بگیرند.

باید  گفتم  کھ  ھمین جھت ھایى  بدھیم.  پروسھ جھت  این  بھ  باید  ما  من  بنظر  میکنیم؟  بازى  را  کاتالیزر  نقش  ما چگونھ 
سازماندھى  خود-  براى  باشیم  مرکزى  یک  باید  ما  من  بنظر  میکنم).  صحبت  جھت ھایش  بھ  راجع  بعدا  (حاال  بدھیم 
کھ  باشیم  کانونى  میدھد.  سازمان  خودش  بھ  بخش  آن  آن،  با  انفعال  و  فعل  در  مدام  کھ  باشیم  کانونى  آن  بخش.  این 
خودش را با آن چک میکند، از آن الھام میگیرد، از آن خط میگیرد، سازمان میدھد، از طریق آن برسمیت میشناسد و 

تحکیم میکند، آدمھایى کھ بار میآورد را بعنوان کادرھاى اصلى براى خودش مسجل میکند {از طریق آن مرکز}

ما یک کانون تشعشعى باشیم براى این کھ آن بخش در رابطھ با ما مدام فعالیتى را تکرار بکند و خودش را سازمان 
بدھد. ما باید آگاھى ایدئولوژیکى و عقیدتى را تأمین بکنیم. ما باید آگاھى سیاسى را تأمین بکنیم در این دوره. ما باید 
آن را از مراحل مختلف توسعھ اش آگاھانھ رد بکنیم. باید متوجھ باشد کھ حاال این مرحلھ عوض میشود و حاال باید این 
دوره را طى کرد. و این را بھ این جنبش القاء بکند کھ باید بھ این سمت برود. ما باید حرکتش را ھدایت و تصحیح بکنیم 
ھر جا کھ الزم باشد. باید با یک افقى بار بیاوریم. باید رھبرى سراسرى بھ آن بدھیم. من گفتم رھبر حضورى و کادر 
ندارد ولى رھبرى سراسرى این پروسھ را حزب ما باید تعیین بکند. یعنى کًال بنظر میآید در ھمان محل رھبرى دارد 
کھ بھ سطوح مختلف فعالیتش شکل میدھد و رھبرى کومھ لھ باید این نقش را داشتھ باشد. ما باید این پروسھ را تسریع 

این پروسھ را بشدت تسریع کنیم. باید  ما  بنابراین  میافتد.  اتفاق  این  بھ حالت خودبخودى ھم یک مقدار  کنیم. چون 

بھ ھر حال حرف من این است کھ این خود- سازماندھى بخش کارگرى کومھ لھ (بھ این دلیل کھ بخش غیر کارگرى آن 
نمیتواند کمک مستقیم سازمانگرایانھ اى بھ آن بکند) یک امر فنى نیست، یک امر تشکیالتى نیست، یک امر تاریخى- 
اجتماعى است و یک تحول ابژکتیو در جامعھ کارگرى کردستان را ایجاب میکند. پیدایش چیزھایى کھ اآلن در آن نیست. 
کادرھاى کارگرى و ساختارھاى مبارزاتى کھ اآلن در آن نیست، یا در شکل جنینى آن ھست. سنتھاى مبارزه مخفى کھ 
اآلن در آن نیست. سطحى از آگاھى سوسیالیستى کھ اآلن در آن نیست. و طیفى از رھبران کھ اآلن بھ آن صورت در 

آن نیستند. اینھا باید طى یک دوره اى توسط ما شکل بگیرند. این مرحلھ مقدماتى سیاست سازماندھى ما باید باشد.

کلید این پروسھ ھمانطور کھ گفتم جنبش اعتراضى توده اى کارگرى در کردستان است. و از این مرحلھ باید عبور کنیم. 
این را حیاتى میدانم. اگر امروز کسى برود و بر مبناى آن ماتریالى کھ در کردستان امروز ھست شروع کند بھ  من 
سازمان ساختن، حتى اگر بتواند یکى را بفرستد کھ اینھا را بھ ھم وصل کند، با اولین موج اعتراضى سازمانش بھ پودر 
تبدیل میشود و از بین میرود. براى اینکھ این یک جنبش الک نشده است، رھبرھاى بى تجربھ اند. رھبرانى کھ مبارزه 
کمونیستى را در ھمین حالت عام خودش گرفتھ اند کھ کمونیست کارگرى است و کارگر کمونیست است و این ھم مطالباتم 
است و رفتھ اند جلو. این آدم بھ اولین سدى کھ بخورد برمیگردد. بعضى ھایشان ظرفیت آن را دارند کھ بروند جلوتر، 
کھ  میزنند. کسى  جا  میدھند،  از دست  را  توانایى خودشان  برمیگردند.  بعضى ھا  میکنند،  تعمیق  را  بعضى ھا خودشان 
امروز سازمان کومھ لھ را میگذارد روى دوش ھمین ھایى کھ امروز میتوانند سمپاتش باشند و باصطالح میتوانند حرفشان 

را بزنند در اولین دور مبارزه بھ وضعیت پیکار درمیآید. تاب نمیآورد، میرود میخورد تا متفرق بشوند. نمیتواند.

٭ ٭ ٭

میگوید اینجا بروم بجنگم، آنجا بروم بجنگم، میگوید بیایم ماشین پلى کپى ات را راه بیاندازم، این کارھا را میکند. ولى 
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آن کسى نیست کھ در آن مقطع بگویید این دارد فعالین حزب کمونیست در فالن ناحیھ را اداره میکند، قائدشان است، 
رھبرشان است، تشخیص میدھد راجع بھ اینکھ چھ سیاستى را تبدیل بھ سیاست حزب بکند، نامھ بھ رھبرى حزب بنویسد، 
احتماًال در فالن انتخابات ھم کاندید کمیتھ مرکزى شده و انتخابش را بکند. این خواص را ندارد. بعالوه تنھا در چنین 

پروسھ اى است کھ در خود کومھ لھ رسمى یک رھبرى شکل میگیرد کھ این پراتیک و این مشغلھ را نمایندگى بکند.

ببینید! ما محصول شرایطى ھستیم کھ از آن عبور کرده ایم و این ھم بنظر من ھیچ ننگ و عارى ھم نیست. اگر ۱۰ سال مبارزه 
مسلحانھ کردیم بھ آدمھاى پختھ در عرصھ مبارزه مسلحانھ تبدیل میشویم. و اگر ٥ سال مبارزه کارگرى کردید بھ آدمھایى در 
عرصھ مبارزه کارگرى تبدیل میشوید. کومھ لھ آن روزى ھم کھ من تصویرش را دادم، حزب کمونیست آن روزى درکردستان 
کھ من تصویرش را دادم، کمیتھ مرکزیش ھم یک شکل دیگر است. نمیگویم یک آدم دیگر است، یک شکل دیگر است، پراتیک 
اجتماعیش یک چیز دیگر است، مشغلھ اش یک چیز دیگر است، شناختش از دنیا یک طور دیگر است و از صبح تا شب او یک 

طور دیگرى میگذرد. خود این دوره مبارزه اعتراضى است کھ بنظر من الزم است براى اینکھ این طرف را ھم تغییر بدھد.

مادام کھ این حرکت نباشد و مادام کھ آن پراتیک وسیع اجتماعى این کومھ لھ را یکبار دیگر قالب نزند، شما سازمانى ندارید کھ 
ھیچوقت بتواند بھ آن بخش کمک بکند. براى اینکھ یک پراتیک عظیم اجتماعى قالبش زده، بھ یک شکل دیگرى درآورده است. 
این تکامل در خود کومھ لھ کھ اینکھ مثًال دیگر روزنامھ مینویسد این روزنامھ مشحون باشد از مطالب مربوط از فعالیت کارگر 

در مقابل بورژوا و بردن سوسیالیسم و رادیکالیسم مارکسیستى در درون طبقھ کارگر، کار میبرد و بھ یک دوره احتیاج دارد.

بھ ھر حال از طریق این پروسھ است کھ یک پروسھ تربیت و انتخاب طبیعى در جامعھ کردستان صورت میگیرد، تربیت و انتخاب 
طبیعى کھ در آن کومھ لھ شھرى و حزب کمونیست شاخھ کردستان و سازمانیابى کمونیستى حزب در کارگر ُکرد تازه آدم و سنت 

و ماتریال و روشھایش را پیدا میکند و بر یک مبناى ادامھ کارى قرار میگیرد، کھ تازه با آن ما میتوانیم وارد فاز دیگرى بشویم.

پس خالصھ حرف من این است. سیاست سازماندھى ما در کردستان یک مرحلھ مقدماتى دارد، استراتژى ما در این دوره 
انتقالى یک مرحلھ اولى دارد، کھ این مرحلھ اول این است کھ ماتریالى کھ اآلن وجود دارد را بھ سطح قابل استفاده اى 
باال بکشد. معنى این صبر کردن نیست. اتفاقاً شکل خاصى از فعالیت تشکیالتى از طرف ما ایجاب میکند کھ من بھ اینھا 
میرسم. یعنى این یک کار جدى سازماندھى میبرد. ولى این آن سازماندھى نیست کھ ما فکر میکنیم بھ یک کمیتھ داده ایم، کھ 
برو و نیروى انسانى من را در شھرھا سازمان بده! برعکس این سازماندھى یک نوع حرکت است در شھرھا و ھدایت آن 
حرکت و دخالتھاى بموقع در آن حرکت بھ نحوى کھ این ماتریال و این شکلھاى مقدماتى کھ ما بھ آن احتیاج داریم را بیرون 
بدھد کھ دیگر با بن بسِت نمیتوانیم! نمیدانیم! کسى را نداریم! روبرو نباشیم. بگوییم آن بخش ما میتواند سازمانیافتھ باشد، 
اآلن دیگر میتواند تشکیالت باشد، اآلن میتواند در محل رھبر داشتھ باشد، اآلن میتواند آژیتاتور داشتھ باشد، اآلن میتواند 
مرّوج داشتھ باشد و غیره. اآلن میتواند در مبارزه علنى باشد، اآلن میتواند در مبارزه زیر زمینى باشد. این پروسھ است 

کھ وظیفھ سازماندھى ما است. چھ کارھایى در این مرحلھ اولیھ استراتژیک در سیاست سازماندھى ما مطرح است؟

بنظر من اولین آن اعالم عزم جزم ما براى تبدیل شدن بھ یک حزب کارگرى در کردستان و تبدیل سازمان کارگرى بھ کانون و 
ھستھ اصلى حزب ما در کردستان است. من این را میگویم. شنیدم و رفقاى دیگر بحث کردند از نظر عمده بودن یا عمده نبودن 
مبارزه مسلحانھ. بحث من کامًال با این متفاوت است. من بحثم عمده بودن مبارزه مسلحانھ نیست. راستش من از این لغت عمده 
خوشم نمیآید. عمده یعنى چھ؟ یعنى وقت بیشتر ما را گرفتھ یا چى؟! چیزى را توضیح نمیدھد. ھر کارى براى خودش یک کارى 
است حتماً الزم بوده کھ کرده اند. ولى یک حزب کارگرى میتوانیم داشتھ باشیم کھ مبارزه مسلحانھ میکند و یک حزب کارگرى 

ھم میتوانیم داشتھ باشیم کھ مبارزه مسلحانھ نمیکند. در ھر دو حالت یک چیزى پشت آنھا است و آن حزب کارگرى است.

یعنى اگر حزب کمونیست ایران شاخھ ھاى کارخانھ اى، فعالیتش در داخل سلولھا و ھستھ ھاى کارگرى آن در اعتراضات و 
اعتصابات سر جاى خودش است، میتواند یک ارتش بزرگ ھم داشتھ باشد کھ از یک گوشھ اى مشغول فتح کشور باشد. و ھمھ این 
شاخھ مشغول تبلیغ این باشد کھ کمک کنید آن ارتش بیاید شھر را بگیرد. فلج کنید کھ آن ارتش بیاید و شھر را بگیرد. ممکن است 
بظاھر بگویید «مبارزه مسلحانھ عمده است»، ولى حزب کارگرى بھ آن دست زده و حزب کارگرى راجع بھ مبارزه مسلحانھ اش 
اینطورى حرف میزند کھ این ارتش من است، این نیروى رزمى من است، این ملیس من است. «من» ملیس آن نیست. «من» 

ھمان سازمان پایھ کارگرى آن است کھ در محیط کار و زیست دارد با کارگر کار میکند. این تعریف حزب کمونیستى است.

در کردستان مسألھ ما این نیست کھ مبارزه مسلحانھ عمده بوده و حاال مبارزه کارگرى عمده است. خود این یعنى اصًال 
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بدترین نوع تفکر غیر کارگرى. در این حزب مسألھ این است کھ شما سازمان کارگرى را بسازید، ولى تو را بخدا مبارزه 
مسلحانھ ات را اصًال عمده بکنید. بحث من این است راستش. من میگویم اگر ما یک حزب کارگرى بودیم کھ در کانون 
اعتراض اجتماعى کارگر قرار داشتیم، رھبرى آن را در دست داشتیم، سلولھاى کارگریمان تعریف میکرد داریم چکار 
میکنیم، ارتش ما خیلى وقت پیش بورژوازى را در کردستان فلج کرده بود. اینکھ نمیتوانستیم بدرستى از پتانسیل نظامى 
استفاده کنیم دلیلش این است کھ در یک موقعیت اجتماعى نامناسبى قرار گرفتھ ایم. وگرنھ اگر حزب کارگرى ارتش راه 
بیندازد حقانیت این ارتش، قدرت اجتماعى این ارتش، سبک کار این ارتش، خالقیتھایى کھ در عملیاتھایش بکار میبرد زمین 
تا آسمان با سنت پیشمرگایتى قدیمى در کردستان فرق میکند. ُخب ما آن نبودیم، گناھى ھم نکردیم، از وقتى کھ خودمان را 
شناختیم داریم یک چنین سازمانى میشویم. ولى بھ ھر حال بحث سر عمده بودن مبارزه مسلحانھ یا نبودنش نیست، بحث سر 
این است کھ مبارزه مسلحانھ توسط یک حزب کارگرى صورت بگیرد. حزب کارگرى با ایدئولوژى و برنامھ اش مالک 
نیست کھ کارگرى است یا نھ. با کارگرى بودنش مالک است. یعنى استخوانبندى این حزب در شھرھا و کانونھاى کارگرى بنا 

شده. رھبرى این حزب جوابگوى مسائل آن حزب است. ھر نوع تاکتیکى ھم داشتھ باشد میشود راجع بھ آن صحبت کرد.

بنابراین اولین قدم ما کھ بنظر من بدون آن نمیشود گام از گام برداشت بخاطر اینکھ آن نیروى اجتماعى باورتان نمیکند 
و شما را بعنوان مرکز تشعشع رھنمود و سیاست قبول نمیکند. اولین قدم شما این است کھ من این مرکزم، اصًال اگر 
بگویید. راجع  را  این  بروید  باید  کارگرى در کردستان ھستم.  آگاه سازمانیابى  نیروى  این مرکزم، اصًال  چیزى ھستم 
فکر  عده اى  اینکھ یک  براى  بگویم  مجبورم  مدام  را  این  بدھید.  ھم  را  جنگتان  بپرسند جواب  شما  از  ھم  بھ جنگ تان 
آدم  منتالیتى  در مقابل یک چنین  دقیقاً  نمیشود!  تا یکى گفت کارگر، دیگر «مبارزه مسلحانھ» عمده  میکنند کھ ھمیشھ 
مجبور میشود آن را بگوید وگرنھ ھیچ احتیاجى نیست. آقا جان! «ما حزب کارگرى ھستیم». باید این را بتوانیم برویم 
بگوییم. نھ اینکھ این را بگویم کھ دیگر کسى نتواند در حزب ما زیر آن بزند! این را براى این میگویم کھ آن صد ھزار 
نفر بفھمند یک خبرى میخواھد بشود و خودشان را آرایش بدھند و خودشان را در رابطھ با آن آرایش بدھند. اگر شما 
نمیکند.  برقرار  رابطھ اى  آن  با  و کسى  نمیشود  شما  فعالیت  متوجھ  اجتماعى کسى  مسألھ  بروید سراغ یک  زیرُجلکى 
امیدوار بشوند و شروع کنند،  این است  تا یک عده دیگرى ھم کھ کارشان  این است»  بیایید و بگویید «من کارم  باید 

بدھند. قرار  خودشان  دستور  در  را  دیگرى  کارھاى  یک  امروز  از  میکردند،  دیگرى  کارھاى  یک  دیروز  تا  اگر 

این مسألھ تغییر ریلى کھ از آن حرف میزنیم -  در کردستان -  در جھت اینکھ ما سازمان اعتراض کارگرى ھستیم، لزوم آن از 
اینجا ناشى میشود کھ بتواند رھبر عملى کارگرى را، بتواند کارگر سوسیالیست در کردستان را متوجھ شروع فاز اساسى در 

زندگى خودش و وظایف خودش بکند. نھ فقط اینکھ از خودمان تضمین بگیریم کھ حاال قرار است بھ این مسألھ توجھ بکنیم!

کارگرى  کمونیسم  یک  دادن  سازمان  براى  ما  حول  کھ  بخواھیم  کارگرى  رھبرھاى  از  علنى  بیان  ھمین  در  باید  ما 
این  بگذارند.  میدان  بھ  پا  اعتراضى  جنبش  در  کارگرى  وسیع  شبکھ ھاى  دادن  سازمان  براى  کردستان،  در  قدرتمند 
در  متشکل  کارگر  غلبھ  دیگر  سال  دو  کردستان،  دیگر  سال  دو  آینده،  دوسال  شده،  پروسھ  این  بگوییم  بخواھیم.  را 
کھ  بگوییم  آنھا  بھ  باید  را  این  باشد.  باید  کردستان  سیاسى  فضاى  و  کارگرى  شبکھ ھاى  شوراھا،  اتحادیھ ھا، 
حزب  آن  سازماندھى  خود-  پروسھ  این  کانون  کھ  بفھمانیم  آنھا  بھ  باید  و  کنیم.  شروع  را  پروسھ  این  میخواھیم 
بھ  شما  توجھ  کنید.  چک  ما  با  را  خودتان  مرحلھ  ھر  در  میگوییم،  چھ  ما  کھ  بدھید  گوش  ما،  بھ  کنید  توجھ  است. 

کردستان. جامعھ  در  اجتماعى  تحول  این  براى  میدھد  رھنمود  شما  بھ  مدام  دارد  کانون  این  باشد.  کانون  این 

دومین جزء سیاست سازماندھى ما در این دوره بنظر من ایجاد تماس، تماس مستقیم و حضورى و ایجاد یک رابطھ سیاسى 
و عملى محکم با رھبران فعلى جنبش اعتراضى است. من فکر میکنم این بھ تنھایى براى ھر نوع کمیتھ تشکیالت کافى 
است، کھ بگویند شما از حاال تا یک سال دیگر باید ۱۰۰-  ۱٥۰ نفر را پیدا کنید، ببینید، با آنھا حرف بزنید. نھ! من نمیگویم 
سازمانش بدھید! ببیننید با آنھا حرف بزنید و ببینید کھ میخواھیم چکار بکنیم، من میرسم بھ اینکھ بھ این کسان میخواھیم چھ 
بگوییم. ولى اولش این است کھ تماس داشتھ باشیم. اولش این است کھ حزب کمونیست ایران با رھبر جنبش اعتراضى تماس 
داشتھ باشد. بداند دارد بھ آنھا چھ میگوید، او ھم بداند طرف صحبتش این است و این ھم بداند طرف صحبتش او ھست. بتواند 
بھ آن دسترسى داشتھ باشد. و با آنھا وارد یک رابطھ سیاسى محکم بشویم. راستش من بھ این میگویم عضوگیرى. یعنى اگر 
کارگر پیشرویى در کردستان آمد و رفیق ما را دید و قرار گذاشت کھ با ھم یک کارى بکنیم من بھ این میگویم یک عضو 
حزب کمونیست، یک کادر حزب کمونیست. بھ این میگویم بھترین نوع سازماندھى. بنابراین رھبران جنبش اعتراضى این 
دوره را، کسانى کھ نفوذى بھ ھم زده اند (گفتم پشت ھر تصویر من این است کھ در کردستان ھر کارگرى را از ھر طرفى 
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بیاندازید با چھار دست و پاى کومھ لھ میآید زمین)، این رفقاى خودمان را باید بیاوریم و با آنھا حرف بزنیم و روى چیزھاى 
اساسى با آنھا توافق کنیم. کھ از جملھ خود این افق و دورنما است بعالوه اقداماتى کھ آنھا باید بکنند و ما خواھیم کرد.

آن  کانال  از  اصًال  باید  کھ  اعتراضى،  جنبش  این  کھ  است  این  بکنیم  صحبت  باید  کھ  چیزى  اولین 
است؟  اتحادیھ  است؟  چھ  آن  سازمانى  شکلھاى  و  میافتد.  راه  چطورى  بکنیم،  شروع  را  کارمان 

میاندازیم؟ راه  را  آنھا  از  یک  کدام  امسال  است؟  چھ  براى  ما  برنامھ  و  کجا؟  شوراى  کجا؟  اتحادیھ 

و...  است  چطورى  تو  کھ عضویت  باشد  این  سر  نباید  میآید  شھر  از  وقتى  ما  فعال  با  ما  توافق  اولین  باید  من  بنظر 
بکنیم؟  اینطورى کار  بیاندازیم و  اتحادیھ فالنجا را راه  نفر ھستیم؟ میتوانیم کانون ھیأت مؤسس  باشد کھ چند  این  سر 
را  بوکان  کارگرھاى شھردارى  میتوانید  شما  بیاندازیم؟  راه  را  اتحادیھ  فالن  میتوانیم  بگذاریم  وقت  ماه  اگر شش  مثًال 
این  کھ  نیست  آن سطحى  در  ما  گفتم مسألھ  کنید؟ چون  آنھا درست  براى  کانونى  اتحادیھ اى، یک  بدھید؟ یک  سازمان 
مبارزه میخواھد چھ بمبى در کردستان منفجر کند! مسألھ این است کھ ما با شروع این مبارزه تازه آن ماشینى را کھ 
میتوانیم ھدایتش کنیم، در جھتى کھ میخواھیم، بدست آوردیم. با شروع مبارزه کارگرھاى شھردارى یا کارگر ساختمانى 
را  کمونیستى  سازماندھى  بتوانیم  آن  در  کھ  روابطى  و  عناصر  کردن  پیدا  بھ  میکنیم  شروع  تازه  ما  دیگر  جایى  یک 
باید  بکند.  پیچیده اى  کار  برود  نباید  ندارد.  خاصى  وظیفھ  ما  رفیق  اآلن  نیستیم.  آن وضعیت  در  اآلن  کنیم.  پیچ  آن  بھ 

کند. پیدا  سازمان  کنیم  کمک  میتوانیم  چطور  ما  بکنیم  توافق  ھم  با  را  میکرد  دیروز  تا  کھ  را  کارى  ھمان  بیاید 

کارگران  سراسرى  اتحادیھ  میتوانیم  ما  بگویند  کھ  باشند  موقعیتى  یک  در  شھر  در  است  ممکن  رفقا  بعضى 
متونى  چھ  میآید؟  بر  ما  از  آن  تبلیغ  ببندیم؛  را  آن  قرارداد  باید  بتواند  اگر  واقعاً  کنیم.  درست  را  کردستان  در  فالن 
حمایت  چطورى  ما  میگیرید،  اعتراضتان  در  شما  اَشکالى  چھ  بیاید؟  کاغذ  روى  باید  مطالباتى  چھ  است؟  احتیاج 
پروسھ  این  باشید!  کار  سنبھ ھاى  و  سوراخ  این  مواظب  میشویم؟  خبر  با  مبارزه  این  دقایق  از  ما  چطورى  بکنیم؟ 
و  کارگرى  اعتراضى  جنبش  رھبرھاى  و  فعال  رفقاى  آوردن  است.  اول  درجھ  در  ما  سازماندھى  سیاست  کھ  است 

مشخص: معنى  دو  بھ  اعتراضى  مبارزه  در  ما  سیاست  و  استراتژى  سر  کردن  توافق  و  آنھا  با  نشستن 

اول گسترش مبارزه اعتراضى بطورى کھ ھر چھ بیشتر بخشھاى بیشترى از کارگرھاى ُکرد در کردستان را در بر 
بگیرد، تعداد اعتصابات، تحصنات و اعتراضات.

دوم داشتن سازمان توده اى براى این اعتراض. بر مبناى این اعتراضھا، یا از طریق این اعتراضھا، یا مقّدم بر این اعتراضھا، 
ایجاد سازمانھاى توده اى مثل اتحادیھ و شورا (کھ من در این بحث وارد آن نمیشوم چون اصًال مربوط بھ این بحث نیست 

-  این را یک جاى دیگر باید تصمیم بگیریم کدام اتحادیھ براى کجا؟ کدام شورا براى کجا؟) و توافق کردن بر سر اینھا.

و باألخره سازمان پیدا کردن شبکھ ھایى در داخل این اعتراضات از رفقایى کھ عقل کارگرى آنھا بیشتر است، 
خودآگاھى کارگرى آنھا بیشتر است. و بوجود آوردن شبکھ ھا. شبکھ ھایى از فعالین ادامھ کار در این جنبشھا، 

شبکھ ھایى از فعالین سوسیالیست تر و دلسوزتر در این جنبشھا.

بر  عالوه  پروسھ  این  طى  ما  رفیق  باألخره  ولى  میرود  و  میآید  دارد،  مسألھ  میآید،  امروز  اتفاقى  بطور  کارگر  یک 
شده ایم  حاال  کھ  باشد  ھم  این  فکر  باید  است  اعتراض  خود  و  اعتصاب  خود  فکر  و  است  شورا  و  اتحادیھ  فکر  اینکھ 
نزدیک  از  بکنم کھ صداى کومھ لھ  کارى  و  بکنم  کار  بطور سیستماتیک ترى  آنھا  میتوانم روى  اآلن  کھ  نفر   ۲٥ -۲۰

دارد. را  وجھ ھا  این  حال  ھر  بھ  بکنیم.  باید  کارھا  چھ  شبکھ ھا  این  داخل  ما  میگویم  بعداً  کھ  برسد.  اینھا  گوش  بھ 

این  است.  رھبرھا  این  تجھیز  و  آموزش  آموزش،  فقط  نھ  است.  رھبرھا  این  آموزش  خود  ما  وظایف  در  دیگر  نکتھ 
ماتریال  بکنیم.  آشنا  با کمونیسم  را  باید طرف  ما  نیست.  یعنى چیز عجیب و غریبى  دارد  ھم یک روشھاى کالسیکى 
در  را  کارگرى  جنبش  تجارب  باید  ما  میگوید.  چھ  کمونیسم  و  میگوییم  چھ  ما  بفھمد  و  بخواند  بگذاریم  را  کمونیسم 
انقالب  از  قبل  تاریخ  در  یا  گرفتھ ایم  یاد  «اردوگاه»  در  ما  کھ  نیست  شگردى  و  فن  و  فوت  یعنى  بگذاریم.  اختیارش 
مسائل  بھ  کنیم،  کار  آنھا  با  بگذاریم  اختیارش  در  بیاوریم  باید  را  کارگرى  جنبش  نگفتھ ایم.  آنھا  بھ  کھ  گرفتھ ایم  یاد 
چطورى  بدھیم  نشان  طرف  بھ  کھ  است  این  ما  وظیفھ  کنیم.  باز  را  افقش  کًال  بدھیم،  جواب  اش  سیاسى  و  تئورکى 
سراغ  برود  چطورى  و  بکند  استفاده  آن  از  چطورى  تاریخ،  این  سراغ  برود  چطورى  ماتریال،  این  سراغ  برود 
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برسانیم. عالیترى  سطح  یک  بھ  را  رھبران  این  کھ  است  این  ما  کار  بنابراین  و  بخوانیم.  برایش  و  تئورى  این 

این را گفتم از ھمان شرایطى است کھ بخصوص در کردستان توصیف کردم ایجاب میشود. در تھران بحث من کمتر آموزش 
و تجھیز است بیشتر ھم- خطى است. طرف یک نظرى دارد راجع بھ کمونیسم، من ھم یک نظرى دارم، توى سر و کلھ ھم 
میزنیم. ولى در کردستان او تازه میخواھد سوسیالیست را از طریق شما بشناسد. در تھران طرف ده جور کمونیسم را دیده، 
زیر بار یازدھمى آن نمیرود. من میخواھم بھ او بگویم این یکى فرق دارد. ما داریم این را میگوییم، آخر تو چرا این را میگویى؟ 
در آن سطحى کھ من دارم میگویم، کسانى کھ بعداً کانونھاى کمیتھ ھاى منطقھ اى و شھرى ما باید بشوند. این آدمھا نظر دارند. در 
کردستان جوانند، میخواھند بدانند و بنابراین ما وظیفھ داریم این آگاھى را باال ببریم و اگر باال نبریم (ھمان چیزى کھ گفتم) بعد از 

٤ -  ٥ سال عقب ماندگیھا میشود شاخص جنبش طبقاتى در کردستان نھ خواص مساعدش کھ ما میبایست رویش آن کار کنیم.

ما باید بھ آنھا ماتریال بدھیم. کارگر اصفھانى سالھا بدون اینکھ اصًال یک قانون کار بدستش داده باشند کھ قانون کار 
خوب این است، مبارزه کرده و تازه شده این. کارگر ُکرد این آوانتاژ را دارد اولین روزى کھ میگوید قانون کار ممکن 
است یک پوشھ ھم دستش بدھیم. اول از ھمھ وقتى کھ بھ او میگویند زن و مرد، یک پوشھ ھم راجع بھ برابرى زن 
و مرد بھ او میدھند. خاصیت آن اآلن این است کھ در اول ماه مھ در کردستان سریع میگوید برابرى زن و مرد. این 
تا طرف یک  برده و غیره،  اتحادیھ ھا را  مبارزه بخشھاى مختلف  تبریز بچسبانید. سالھا  نمیتوانید در  براحتى  را شما 
عقاید  جور  ھمھ  براى  زمینھ  خودبخود  بوده،  ما  کانال  از  کارگرى  خودآگاھى  این  اول  از  چون  ولى  میگوید.  چیزى 
کردستان  جامعھ  در صحنھ  قوى  خیلى  اول  روز  از  میتواند  داشت.  را  آن  ماتریال  بنابراین  است.  جمع  آن  در  پیشرو 
اینکھ  با  کردستان.  جامعھ  براى  دارد  برنامھ  ُکرد  کارگر  ولى  میکند  بل  بل  دارد  ُکرد  بورژوازى  اآلن  بیاید.  بیرون 
با اینکھ تازه دارد با سوسیالیسم آشنا میشود  با اینکھ یک نسل و نیم است کھ آمده در مبارزه اعتراضى.  جوان است، 

ولى روز اول میتواند برنامھ اش را بیاورد، حتى برنامھ براى بھداشت جامعھ کردستان را بگذارد کف دست مردم.

ما باید بھ اینھا ماتریال بدھیم و این کمک میکند کھ این آدمھا در مقیاس جامعھ کردستان سرشناس بشوند. اینطور نباشند 
کھ کارگر کھ خیلى خیلى مھم شد، فقط در محافل پیرامونى خودش مھم باشد، ولى وقتى میخواھید دنبال آدم مھم بگردید 
توى آخوندھا، اطباء و حقوقدانھا باید پیدا کنید. در کردستان وضع اینطور نیست. یعنى کارگر ُکرد میتواند کسى باشد کھ 
صاحبنظر است، مردم عموماً قبولش دارند. اآلن در اتحادیھ ھمبستگى لھستان یک بابایى (من کارى بھ عقاید و مواضعش 
ندارم -  دست چھ کسى را میبوسد یا نمیبوسد) ولى باألخره طرف کسى است کھ وقتى دمکراسى میشود او میشود رئیس 
آن جنبش اجتماعى. کارگر بود، خودش با اعتراض کارگرى شروع کرد. کارگر ُکرد این موقعیت را دارد کھ دستش 
پُر از سند و مدرک و برنامھ و پالتفرم و ادعانامھ است. این را ما باید بھ او بدھیم و باید کمک کنیم کھ دستش ھمیشھ 
بھداشت، مسکن.  قانون کار، راه حل مشکالت بخشھاى مختلف جامعھ کارگرى در کردستان،  بحثھایى مثل  باشد.  پُر 
اینھا را میشود راجع بھ آن حرف داشت و حرف زد. بخصوص ما در کردستان در موقعیتى ھستیم کھ میتوانیم  ھمھ 

حرف بزنیم عملى کنیم. بنابراین دست این رفقا را باید پُر کرد براى اینکھ بتوانند بعنوان رھبر توده اى ظاھر بشوند.

در مورد خود آن شبکھ ھا ما بھ نظر من باید مداوماً این شبکھ ھا را بعنوان اجزاء سھ گانھ کارشان: اعتراض، سازمان توده اى 
اعتراض و بعد سازمان شبکھ اى و محفلى اولیھ سوسیالیستى کھ باید داخل آن کارگرھا بوجود بیاید و روى آن کار بکنند، اینھا 
مشغلھ ھاى اصلى آن رفیق ما است. داخل آن شبکھ ھا، کھ فکر میکنم در کردستان تقریباً میشود کل اعتراض، ھر موقع دارید 
حرف میزنید ھمھ شان در آن شبکھ ھا جا گرفتھ اند، در آن شبکھ ھا باید ماتریال آژیتاسیون و پروپاگاند ما بشدت وسیع پخش 
بشود. این مورِد کالسیک است در کردستان. در کردستان اگر بگویند کومھ لھ این جزوه را نوشتھ راجع بھ سوسیالیست چیست، 

ھر جا بروید این جزوه ھست، اگر بدھید بھ یک شبکھ کارگرى در شھر. عین حالت سوسیال دمکراسى روس میماند.

بدھم  را  باید جزوه  من  تھران  در  تفاوتھا ھست.  این  بگویم  اینکھ  براى  دادم  توضیح  من  کھ  زمینھ ھایى  آن  تمام  گفتم، 
جنبش  رھبران  از  اقلیتى  ما  میکند،  کار  کارگرى  جنبش  از  حدودى  یک  در  بخوان!  بخدا  را  تو  بگویم  و  طرف  بھ 
اکثریت  ما  کردستان،  در  میآید.  قوس  و  کش  آنھا  با  و  میکند  فعالیت  دارد  بقیھ  بغل  کھ  داریم  خودمان  با  را  کارگرى 
میآید.  بار  آن  با  کارگرى  ھر  و  قرآن  میشود  بدھیم  جزوه اى  ھر  ھستیم  کارگرى  جنبش  در  اکثریت  گرایش  داریم، 
این  باز  و  زیاد.  بمقدار  برود.  باید  ما  ترویجى  تبلغى-   ماتریال  زیادى  مقدار  بھ  شبکھ ھا  این  داخل  من  بنظر  بنابراین 
سازمان  یک  اعتراضات  و  اعتصابات  این  دل  در  اینکھ  براى  بوده ایم  خوبى  کاتالیزر  مرحلھ  این  از  کھ  میکند  تعیین 
از  خانھ ھایشان.  میروند  اینھا  و  میخوابد  اعتراض  نمیگیرد.  شکل  نکنیم  چون  نھ.  یا  بگیرد  شکل  کارگرى  کمونیستى 
این طریق ما داریم آن ھویّت سیاسى-  ایدئولوژیکى در کارگر ُکرد و در الیھ ھاى آن بوجود میآوریم کھ بعد از افت 
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کنم. پایھ ام را جمع و جور  دیگر سازمان  باشد کھ حاال  این  دفعھ فکرش  این  و  بماند  اعتراضات سر جاى خودش 

٭ ٭ ٭

بعالوه این جزوات کمک میکند کھ یک خودآگاھى حزبى سراسرى بوجود بیاید. اآلن کومھ لھ با شعارھا و مطالباتش شناختھ 
شده. کارگرھاى ُکرد کومھ لھ را قبول دارند. من میگویم وقتى میگویند «کومھ لھ» یعنى باید دقیقاً بدانند یعنى «چھ حرفھایى»، 
حتى در جزئیات. و بدانند چند تا جزوه آموزشى دارد. و بدانند کھ متعلق بھ یک حزبى ھستند کھ این بحثھاى داخلى آن است، حتى. 

اینھا رھبرانش ھستند، این را میگویند. این تاریخ کردستان بقلم اینھا است. خود آگاھى حزبى کارگرھاى ُکرد عمیق شود.

رفقاى ما کھ درگیر این سازماندھى میشوند یا نقش کاتالیزر این خود سازماندھى را بعھده میگیرند باید بھ مسائل ھر روزه 
سازمانى و سیاسى کھ این رفقا (کھ گفتم باید دیده باشید و حرف زده باشید) و رھبر عملى ُکرد با آن روبرو ھستند جواب 
بدھند. و کماکان این ابزارھا روزنامھ ھا و رادیو است. باید از مسائل او جواب خودت را بدھى. یعنى نباید از خودمان یک 
چیزھایى بگذاریم و بگوییم حاال مثًال بیایید راجع بھ محافل نظر بدھید! محافل مسألھ اش نیست. اگر میتوانید راجع بھ مسألھ 
کارگرھاى شھردارى نظر بدھید، بدھید. کھ اگر رفتند و گیر کردند و دولت دارد آنھا را اینطورى سر میدواند و نمیگذارد 
اتحادیھ شان را تشکیل بدھند شما بگویید راھش چھ است. ولى یک چیزھایى کھ از پروسھ تسویھ حساب عقیدتى ما با 
خودمان بیرون آمده را بھ معضل آن کارگر تبدیل نکنید چون واقعاً مسألھ او نیست. اینھا کاذب است. من میگویم سازمانى 

کھ مسئول سازماندھى ما است باید عمًال کمابیش بشود رھبر آن جنبش اعتراضى. بھ این عنوان میتواند بھ آنھا کمک کند.

یک سرى اصول در دوره اول ناظر بر کار ما است. من این را میگویم. سناریویى کھ بنابراین داریم این است: یک موجى از 
اعتراض کارگرى با الھام از حزب کمونیست (کومھ لھ در کردستان) کارگرھاى پیشرو و توده کارگرى را فعال میکند. در این 
موج اعتراضى کھ دوره اش میتواند کمابیش کوتاه باشد یا طوالنى، الیھ اى از کادرھا و رھبرھاى کمونیست داخل خود طبقھ 
کارگر در کردستان بوجود میآید، با رابطھ تحکیم شده اى با حزب کھ اینھا تازه ماتریال ایجاد ساختارھاى حزبى در شھرھا 
خواھند بود. بنابراین در این دوره ما از ساختارھا حرکت نمیکنیم. بحث من این است. ما در این دوره از کادرھا حرکت میکنیم. 
بنظر من جامعھ کردستان اآلن اینطورى است کھ اگر کادر کومھ لھ در محل باشد و بعد کل این شبکھ ھاى غیر رسمى و شبکھ ھاى 

اعتراضى وجود داشتھ باشد من میگویم کومھ لھ ھست و دارد فعالیت میکند و عظیمترین شاخھ اش ھم در داخل است.

اآلن علت اینکھ ما نمیتوانیم بھ آن کومھ لھ بگوییم «کومھ لھ داخل» این است کھ کادر سرش نداریم. اینطور بگویم: بھ 
بگذاریم کھ  تأثیر  اینکھ  براى  میبرد  مبارزه  بدھد. یک  انجام  نمیتوانیم حرکت A یا حرکت B را  نمیچرخد،  ما  اختیار 
حرکت A و B را انجام بدھد. حزب سیاسى یعنى وقتى میگوید میخواھد A را در شھر انجام دھد یعنى A را باید انجام 
دھد. ھمین امروز گیر ما کادر است. یعنى اگر شما امروز ۱۰ نفر، ۱٥ نفر کمونیست آبدیده اى داشتھ باشید کھ در رأس 
جنبش اعتراضى کارگرى ھم بود، ھیچ کسى ھم نمیداند از اینکھ چھ موقع باألخره اینھا حرف خودشان را بگوش رھبرى 
میرساند و آنھا چطورى بھ اینھا خط میدھد، نمیداند. من و شما میدانیم با ما است. خودش ھم میداند کھ با ما است. او دارد 
کارگر را این طرف و آن طرف میبرد و شما با یک نامھ بھ او میگویید بس است! ھمین قدر مزد را بگیرید و کوتاه بیایید! 

او ھم ھمان قدر مزد را میگیرد و کوتاه میآید، حزب کمونیست قویترین نیرو را در شھر دارد. حزب سازمان دارد.

ساختار  بھ  ولى  سازمانى.  ساختارھاى  بھ  میرسیم  باألخره  آخرش  است.  نسبى  مقولھ  یک  سازمان 
تجربھ  است،  ما  آمادگى  است،  قوا  توازن  آنھا  از  یکى  کھ  است  فاکتورھایى  تابع  میرسیم،  کى  سازمانى 

بدھیم. دستش  از  و  بیاوریم  بوجودش  روزه  دو  نمیخواھیم  چون  ساختار.  این  حفظ  براى  است  ما 

ولى اآلن بحث من این است کھ یک دوره اى از مبارزه اعتراضى کادرھایى را میدھد کھ این کادرھا این امکان را بھ 
ما میدھند کھ برویم روى مسألھ ساختارھاى حزبى فکر بکنیم. اآلن نباید از سر ساختارھاى حزبى برویم. اآلن باید از 
سر شبکھ ھا برویم، و حتى محفل تقّدم دارد بر شبکھ ھا در کردستان، براى اینکھ جنبش اعتراضى بھ اینھا یک حالت 
وسیعترى میدھد. محفل یک چیزى است بیرونى تر و حاشیھ اى تر از آن اتفاقى کھ دارد میافتد. بمجرد اینکھ این محافل 
میرود در اعتراض، ناگھان میبیند یک شبکھ وجود دارد، و این شبکھ بیشتر بھ چشم میآید. اآلن رابطھ شبکھ ھا و محافل 
و رھبران، اینھا مقوالتى است کھ باید بھ آن فکر کنیم. رھبران، شبکھ ھا، محافل، جنبش اعتراضى، سازمانھاى توده اى 
آن  کانال  از  با شبکھ ھا  ما  نفوذ سیاسى عمیق و رابطھ  و  نزدیک عملى و سیاسى،  ارتباطات  با رھبران.  ما  و رابطھ 

رھبران بطور غیر رسمى است، از طریق ماتریالى کھ مدام داخل این شبکھ ھا میریزیم. این دوره اول کار ما است.
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یک فرقى کھ بحث شبکھ ھا و محافل، با شھر دارد {در سیاست سازماندھى} این است کھ ما داریم این شبکھ محافل کارگرى را 
از بغل میگیریم. یعنى ما میرویم داخل آنھا کھ روى آنھا تأثیر بگذاریم. وقتى رھبرى باالى شبکھ آمده با ما میگوییم حوزه ھاى 
طراز نوین. میگوییم اگر باالى شبکھ ھا، آن مرکز اندیشمند و مؤثر این شبکھ ھا آمده با حزب ما بھ این میگوییم این نطفھ کمیتھ 
کارخانھ و کمیتھ شھر ما است و این شد حوزه طراز نوین. ولى بطور روتین، فعالیت ما با این محافل از بغل است. با بعضى ھا 

از باال است ولى فشار ما این است کھ رفقاى ما بروند از بغل با آن کار کنند. یکى از محافل داخل این شبکھ ھا بشوند.

کھ  نیست  درست  کومھ لھ  براى  من  بنظر  گرفتھ ایم.  نقطھ اش  باالترین  از  را  شبکھ  ما  است:  این  تفاوت  کردستان  در 
برود از پھلو روى شبکھ ھاى کارگرى کار کند. باید بگوید رھبرش بلند شود بیاید چون بھ حرف کومھ لھ گوش میکند 
و بلند میشود میآید. بھ او بگوید این کار و این کار را میخواھم، او ھم میگوید من این کار و آن کار را میخواھم. بھ 
دست  بغل  چون  نداریم.  پھلویى  از  رابطھ  میکنم.  فکر  اینطور  من  میگوید  ھم  او  میکنم  فکر  اینطورى  من  بگویید  او 
و  باشد  آنجا  کھ  است  نگذاشتھ  را  خودش  قاچ  و  قاچ  کدام  ھر  اسالمیھا  شوراى  و  سندیکالیستھا  و  امکان گراھا  من 
رادیکال- سوسیالیستھا ھم با چندین نوع تأکید و مکث مختلف آنجا وجود داشتھ باشند، من ھم یکى از آنھا کھ تازه او 
چندان قبولم ندارد و تازه دارد قبولم میکند از طریق رادیو و بحثھایى کھ در طول ٥ سال کرده ایم، کھ باشد قبول! ما 
رھبر  میخواھد،  کھ  موقعى  ھر  میتواند  کومھ لھ  نیست.  اینطورى  ھستیم!  نفوذى  صاحب  آدمھاى  یک  شبکھ  داخل  ھم 
تفاوت اصلى  این  و  میگیرم  باال  از  ما  بنابراین در کردستان شبکھ ھا و محافل را  کند.  ھر شبکھ اى کھ میخواھد صدا 

بزند. بنشیند حرف  ما  با  بیاید  کنیم  خبر  را  برویم صاحبش  باید  است.  ما  مال  داریم.  بگیریم.  باال  از  باید  و  است. 

بنابراین شکل اولیھ سازمانیابى ما در کردستان ھمین است: شبکھ ھا و محافل. اگر فقط راجع بھ ساختارھاى سازمانى 
حرف میزنیم محافل و شبکھ ھاى محفلى است و شبکھ ھایى کھ در دل اعتراض جارى بوجود میآید. این شکل سازمانى 
ما باید تلقى شود. فرق آن این است کھ ما رھبرى آن را داریم اگر رھبرى آن را نداریم نگوییم آن شبکھ مال ما است. 
ولى بنظر من ما باید برویم رھبرى آن را پیدا کنیم. رھبریش مال ماست و میتواند باشد. بنابراین باالى آن را باید گرفت 

و باالى آن را مال خود کرد و باالى آن را باید بھ کار خودش مسلط کرد. ھمھ کارھا از آن مجرا میگذرد، بنظر من.

ما نباید علناً بھ اینھا بگوییم شبکھ ھاى حزبى. علناً، یعنى «شبکھ ھاى حزب» چون ھمھ جا ھست. این مشکالتى ایجاد میکند. ولى 
باید بآسانى از نیروھاى حزب حرف بزنیم. ولى نگوییم کھ ھر جنبش اعتراضى و رھبرش شبکھ من است. این را باید مواظب 
باشیم کھ «ھر جنبش اعتراضى شبکھ من است»! باید بگوییم رفقاى حزبى این کار را بکنند رفقاى حزبى آن کار را نکنند، 
رفقاى کارگر این کار را بکنند رفقاى کارگر آن کار را نکنند. و بعد بگذاریم کھ رھبرش این را بھ زبان خودش از قول خودش 

ھم در درون آن شبکھ پیش ببرد. باید ھنر طرف طبعاً باید این باشد کھ سرش را باالى اختناق نگھدارد و ضربھ نخورد.

این  دارم  اول  دور  براى    - سازمانى  شبکھ ھاى  نھ  کنید  نگاه  اعتراضى  شبکھ ھاى  بعنوان  شبکھ ھایمان  بھ  بنابراین 
اعتراض  شبکھ  یک  بگوییم  میکنیم  کار  و  داریم  تماس  آن  با  ما  کھ  ھست  شبکھ اى  یک  میگوییم  وقتى  میگویم.  را 
اند و نفوذ سیاسى و  اینھا دور ھم جمع  کارگرى است. حتى وقتى کھ بیشتر از این است یعنى در غیاب اعتراض ھم 
اینکھ  براى  دوره اى،  یک  براى  ما  میگیرند،  دارند جزوه  حتى  و  آنھا ھست  حتى روى  ھم  ما  سیاسى  و  ایدئولوژیک 
بحث  قضیھ  اصل  نیستیم،  ُکرد  کارگرھاى  داخل  در  مطالعاتى  محافل  ساختن  مشغول  ما  کھ  شود  تثبیت  وضعیت  این 
آنھا را بعنوان شبکھ ھاى اعتراضى نگاه بکنیم، و اسم ساختار حزب روى آن نگذاریم کھ بعد  شبکھ اعتراضى است. 
یک  در  برود  طرف  کھ  دارند؟  فالن  تا  چند  شما  شبکھ  نمیدانم،  بده.  را  شبکھ ات  گزارش  کھ  باشد  این  مطالبھ  فردا 

است. این  من  بحث  ھستند.  من  مسئولیت  تحت  آدمھاى  اینھا  آھان!  کند  فکر  شبکھ اش.  بھ  نسبت  حزبى  خودآگاھى 

یعنى بھ این شبکھ ھا بگوییم شبکھ ھاى جنبش اعتراضى اند رفیق ما ھم رھبرى آن را دارد. اینھا در عین حال منطبق 
نگھداریم.  معترض  کارگر  بعنوان  آنھا  با  را  ما  سیاسى  مناسبات  ھمھ  ولى  میخواھیم.  ما  کھ  آدمھایى  ھمان  بھ  ھستند 
آن شبکھ  بکند کھ رابطھ رھبر  تداخل  بھ نحوى  نباید  این  اگر روى کاغذ یک چیز دیگرى است،  داخل خودمان  حتى 
اعتراضى را با «شبکھ اعتراضى» تبدیل بکند بھ رھبر حزب با اعضاء حزب در محل. این مضر است براى دوره 
اول. من این را میگویم. بخاطر اینکھ جلوى آن ظرفیت اعتراضى شبکھ را میگیرد، آزادى عملش را در دفع شر از 
انگار بعنوان یک حزب ضربھ خورده، رھبرش دست و پاى خودش را گم  خودش محدود میکند، اگر ضربھ بخورد 
میکند. بنظر من باید بھ رھبرش فشار نیاورد. گفت شما رھبر ھمان اعتراض باشید کھ ھستید. تو و اعتراضت و ھمھ 
چیز شما را اینجا با یک قلم حزبى تعریف میکنم، ولى مشکل این را نداشتھ باش، تو برو اینھا را جلو ببر، رابطھ ات 
را  نفوذت  است.  این  قضیھ  تمام  نگھدار.  بخورش  بدرد  و  خوب  آدمھاى  با  اعتراض  ماوراء  و  اعتراض  از  بعد  را 
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نگھدار! کنترل خودت را داخل این شبکھ ھا نگھدار -  حتى وقتى کھ اعتراض تمام میشود -  و روى آنھا کار کن!

ھمانطور کھ گفتم ما این شبکھ ھا را از سر میگیریم. رفقاى ما باید خودشان را در شھرھا، فعال کارگرى بدانند نھ فعال 
حزبى. راستش اینھا ھمھ بخاطر اینست کھ این قضیھ براى ما تأمین است. اگر تأمین نبود من اصرار میکردم حتماً بھ 
خودشان بگویند فعال حزبى چون بغلى ممکن است بگذارد بھ حساب خودش. ولى این در کردستان تأمین است. فعال 
کارگرى در جامعھ کردستان یعنى یکى از اعضاء حزب کمونیست. یکى از اعضاء کومھ لھ. بنابراین در خودآگاھى خودش 
راجع بھ کارش بنظر من باید بگوید فعالین کارگرى، فعالین جنبش اعتراضى، فعالین جنبش مجمع عمومى، فعالین جنبش 

اتحادیھ اى. بھ خودش باید بگوید فعال کارگرى، رھبرش ھم بھ خودش بگوید رھبر کارگرى، من رھبر کارگرى ھستم.

رابطھ اى کھ ما با آنھا داریم، از طریق آن ارتباط حضورى و مستقیم، آن ماتریالى کھ میدھیم درون این شبکھ ھا، آن 
رادیویى کھ باالى سر آنھا مدام دارد حرفھایشان را میزند، و آن کار ایدئولوژیک-  سیاسى اى کھ روى خود رھبریش 
میکنیم کافى است براى اینکھ این پدیده را تبدیل کند بھ جزء الیتجزاى حزب. منتھا در دور اول، ما نباید برویم ساختمانھا 
و باصطالح باورھایى را ایجاد بکنیم کھ فکر کنند تشکیل ساختارھاى حزبى تقدم پیدا کرده بھ گسترش مبارزه اعتراضى، 

بدھیم. تقّدم  این دوره  این یکى را در  باید  ما  اعتراضى.  نفوذ رھبرى جنبش  اعتراضى و گسترش  گسترش تجربھ 

خالصھ حرفم این است؛ در این دوره ساختار ثانویھ است. تماس، ارتباط و نفوذ سیاسى تقّدم دارد، و توسعھ شبکھ ھا و 
مقیاس فعالیت آنھا. در مورد شھرھاى دیگر در ایران چیزھاى دیگر میگوییم. من بحثم این است. من میگویم باید مقیاس 
فعالیت رھبر ما وسیع شود. اگر تا دیروز یک بخش را بھ اعتصاب میکشانده بگوییم سعى کنید ھمھ را بکشانید بھ این 
اعتصاب. سعى کنید حرف شما در ھمھ بخشھا دررو داشتھ باشد. رابطھ و نفوذ ما سیاسى است. ھمینکھ ما را قبول دارد، 
حرفھایمان را بھ او میزنیم، کافى است. و اینکھ او را میبینیم یا از او نامھ داریم، جواب ھمدیگر را داریم میدھیم، و من 

میدانم دارد چکار میکند و او میداند اگر کارى میخواھد بکند بھتر است نظر مرا بداند. این کافى است براى دور اول.

بر مبناى این دوره اول است کھ بنظر من یک جنبش اعتراضى را در کردستان بشود شکل داد. یعنى جنبش اعتراضى 
میرود با بورژوازى گالویز میشود، یک چیزھایى بدست میآورد و یک چیزھایى بدست نمیآورد. ما مسئول امنیتى این 
جنبش اعتراضى نیستیم. ھیچکس بنظر من بعنوان وجدان امنیتى جنبش اعتراضى کار نکند. میخواھد برود اعتراض بکند 
براى دستمزد خودش، میرود میکند. شما کاسھ داغتر از آش نباید بشوید برایش کھ «نروید توى اعتراض ھا»! اگر نرود 
شما آدم بدست نمیآورید بحث ما این است. عیب ندارد آنھا را میگیرند، مسألھ این است کھ بخاطر من نیامده توى مبارزه، 
زندگى خودش است. تازه شما آمده اید چیزى بھ او گفتید کھ فکر کرده زندگیش را بھبود میدھد. او اعتراضش را میکند، 
شما یادش بدھید کھ چطورى یکدستى نخورد، چطورى کلک نخورد، چطورى بھ بیشتر از آن چیزى کھ خودش میخواھد، 
نتوانند متھمش کنند. ھمھ اینھا را یادش بدھید ولى باید برود جلو، باید برود توى اعتراض. و فقط اگر برود توى اعتراض 

است کھ وقتى برگردد حزب ۱۰ نفر را دارد. اگر نرود توى اعتراض، ھمیشھ خیال میکنیم یک عده زیادى را داریم.

بھ ھمین خاطر ھم ھست کھ تأکیدم این است کھ این را بعنوان شبکھ اعتراضى نگھدارید براى اینکھ بخواھد بیشتر اعتراض کند، 
بخواھد برود بھ اعتراض خودش وسعت بدھد، بخواھد عده بیشترى را بکشد بھ داخل صف خودش، بخواھد علنى تر حرف 
خودش را بزند، بخواھد حرفھایش را بھ کرسى بنشاند، بخواھد بیشتر از نظر قانونى حرفھایش را ثبت بکند. بخواھد ببرندش 
در تلویزیون حرفش بزند و دولت سازمانش را برسمیت بشناسد. این کارھا را بکند. این جنبش میرود میخورد بھ تخت سینھ 
بورژوازى. بخشى از مطالباتش را میگیرد بخشى از آن را ھم نمیگیرد. یک تعدادى از آنھا زندان میافتند، یک تعدادى شان 
نمیافتند. آنھایى کھ زندان میافتند و میآیند بیرون من کاندید کمیتھ مرکزى شان میکنم. آنھایى کھ نمیافتند زندان بیرون میمانند و 

تشکیالتھاى ما را طورى میسازند کھ ما در خواب ھم نمیتوانیم ببینیم. بحث من این است. در کردستان این است وضعیت ما.

یک دوره تجربھ این رھبرھا در سازمان دادن کارگر، بردن آنھا جلوى صحنھ، حق گرفتن، برگشتن، پشت دست را 
داغ کردن و یک کارھایى نکردن و در این فاصلھ سوسیالیسم خواندن، با حزب تماس داشتن و رھبر واحد و دلسوز و 
روزمره دیدن در حزب، یک قشرى در درون کارگرھاى ُکرد بوجود میآورد کھ کیس آن را شبیھ ایتالیا میکند، شبیھ 
آنھا را  نمیتواند  اعتراضھا ھم دستشان است، کمونیست ھم ھستند، ھیچکس ھم  یعنى یک عده کارگرند،  آلمان میکند. 
قاچاقى  آن ھستند،  اینھا عضو  کھ  نیست. یک حزب سیاسى ھست  کمونیسم ھوایى  این یک  و  بدھد.  تکان  از جایشان 
بنظر  کھ  این تصویرى است  آن خط میگیرند.  از  قاچاقى  مینویسند،  نامھ  برایش  قاچاقى  میکنند،  در کنگره اش شرکت 
بورژوازى عقب  مدام  است  بجلو. ممکن  اعتراضى  این جنبش  بردن  استقبال  بھ  برویم  باید  ما  و  باشیم.  داشتھ  باید  من 
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بنشیند، ُخب دیگر چھ بھتر. اصًال مدام میرویم قاطى تر با آنھا میشویم و ساختارھایمان را یک موقعى بوجود میآوریم 
کھ فى المثل اتحادیھ سراسرى کارگرھاى فالن وجود دارد. آنوقت درست کردن سازمان حزبى براى ما کارى ندارد.

آن چیزھایى کھ باعث نگرانى میتواند باشد در این دور اول این است؛ کم بھا دادن بھ امر تماس. صحبت از دیدن یکى دو سھ نفر 
و نوشتن یکى دو سھ نامھ نیست. صحبت سر این است کھ رفیق ما بتواند با دھھا فعال کارگرى جنبش تماس بگیرد. من نمیگویم 
حاال حتماً ھر کسى را باید قاچاقى بیاورید «اردوگاه». باید تماس بگیرید، باید بدانید دارد چکار میکند، حرف شما را بشنود، قرار 
و مدارتان را با او بگذارید. مثل ھر رفیق دیگر تشکیالتى. ارتباط شرط اساسى ھر نوع سازمان است. من میگویم اولین بخش 

سازمان ما اینھا ھستند کھ رھبر این جنبشھا ھستند، با ما ھستند، باید با این بخش تماس بگیریم و حرفھایمان را با آنھا یکى کنیم.

دوم سطح پایین آگاھى سیاسى-  ایدئولوژیکى این رھبرھا است و احتماًال غفلت ما از کارکردن روى آنھا. اگر این کار را نکنیم 
در موج برگشت «جنبش اعتراضى» ما از خودمان سرخورددگى بجا میگذاریم. بحث من این است. یعنى این سیاست را دارم 
میگویم کھ میرویم و در این رابطھ آدمھا را میسازیم. اگر نسازیم میرود و میخورد آنجا و برمیگردد و میگوید یک مشت حرفھاى 

تو خالى بھ ما زدید و رفتیم و دو لایر ھم گیرمان نیامد، اآلن ھم ھیچ چیز دستگیرمان نیست، سوسیالیسم بھ چھ درد میخورد؟!

یعنى این را بارھا تأکید کردم؛ ابھامات کارگر ُکرد، کشمکشھاى درونى کارگر ُکرد، گرایشات مختلف درونى کارگر ُکرد مال 
آینده است. سراغ ما میآید. کارگر ُکرد بھ ابھام میخورد وقتى مبارزه اتحادیھ اش سرکوب شود. اآلن نکرده و نخورده. میخورد 
و بھ مارکسیسمش ھم دوباره شک میکند. اینطورى نیست کھ ما یک اکسیرى زدیم بھ جامعھ کردستان کھ اینھا پنجاه پلھ از 
ھمھ جاى دنیا جلوتر افتاده اند. این ھنوز وارد این فازھا نشده. ما میتوانیم یک طورى برویم در این قضیھ کھ وقتى میخورد و 
برمیگردد و تلفات اجتناب ناپذیر سیاسى-  ایدئولوژیکى خودش را ھم میدھد، آنقدر دستآورد تجربى و کادرى داشتھ باشد کھ 

تازه ما آن موقع خودمان را یک قدم جلوتر حس بکنیم. کادرھا و شبکھ ھایى باشند کھ بتوانیم حزب ما را روى آن بسازیم.

در دوره اى کھ ما این کار را میکنیم گرایشھاى دیگر فعال میشوند. یعنى فکر نکنید ما اعتراضات راه بیاندازیم و گرایش توده اى 
و گرایش شوراى اسالمى ھیچ چیزى نمیگویند. نگاه میکند و میگوید ببیند کومھ لھ عجب اتحادیھ اى راه انداختھ! میآید کھ بگیرد. 
بنابراین یکى از وظایف آن تشکیالت سازمانده ما در این بخش این است کھ حواسش بھ این باشد کھ آنھا را مدام از جلوى پاى اینھا 

بزند. چون اینھا میروند تأثیر میگذارند. ھم روى جنبش تأثیر میگذارند و دامنھ اش و ھم اینکھ روى رفیق ما تأثیر میگذارند.

بنابراین یکى از مسائل ما میشود جدال با گرایشات دیگر. شما اگر یک دوره در کردستان فعال بشوید، مطمئن ھستم بساط 
خانھ کارگر النگ و دولنگ خودش را برمیدارد و میرود آنجا یکى خوبش را درست میکند. چون تھران کھ خوبش را نمیتواند 
درست کند، آنجا یک دانھ خوبش را درست میکند چون میشود بھ مدیریت و کارفرما فحش بیشترى داد. اصًال الزم نیست 
اسم خودش را ھم اسالمى بگذارد. توده اى میآید کھ سابقھ دارد در آن ناحیھ، آنجا کار کرده و از قدیم در جامعھ کردستان 

بوده، بساطش را برمیدارد و میآید و حرفش را میزند. بنابراین یکى از نقاط اصلى توجھ ما در این پروسھ این باشد.

یکى دیگر از مشکالت ما حساس نبودن رھبرى تشکیالت فعلى ما بھ این مسألھ و محدود ماندن افقش از این فعالیت است. 
باریک بینى، باریک بودن تصویر و پرسپکتیوى کھ جلوى این رھبرى است. چون این قضیھ ھمینطور آرام نمیگذرد کھ 
ھمھ خوش بگذرانند و برود. خالصھ باألخره یکى را میگیرند. یک جایى ناگھان ضربھ میخورد برعکس یک جایى ناگھان 
معلوم میشود ارتش ما میتواند ضربتى برود تا بوکان. ھمھ اینھا معلوم میشود و میآید، یک موقعى شروع میکنند پشت سر 
ما حرف میزنند، یک موقعى ابھامات در تشکیالت شھر زیاد میشود، یک موقعى یک رھبرى کھ با ما بود میرود. با ھر 
«یک دفعھ اینھا» نباید یکبار رھبرى ما بنشیند و فکر کند کھ اصًال این کار عاقبتى دارد؟! برگردد و سرش را بکند بھ آن 
کارى کھ خوب بلد است. من میگویم این یکى از چیزھایى است کھ ما را تھدید میکند. باید تا تھ این پروسھ را با استحکام 

رفت و این احتیاج بھ رھبرى اى دارد کھ بھ این روند حساس است و کار خودش را این میداند. باید تا تھ آن را خوانده باشد.

یکى دیگر، ناتوانى ما بعنوان بخش این طرفى خط، از برسمیت شناختن رابطھ غیر رسمى و فھمیدن ارزش سیاسى 
رابطھ غیر رسمى و فعالیت غیر رسمى تشکیالتى است. ما این را در کمیتھ شھر و غیره داشتیم و بھ آن فائق آمدیم. 
نھ  تا  کشیده  طول  کلى  نمیکند.  حسابش  آدم  نگیرد  گزارش  تا  شش  او  از  تا  و  نکند  کمیتھ اش  تا  کھ  بود  موقعى  یک 
میگرفتھ،  و عضو  بوده  محل  در  کھ  ما  رفیق  بلکھ  کرده ایم،  کار  آن  حرفھ اى  و  علنى  بخش  در  کھ  ما  از  کسانى  فقط 
بچسبانند روى  را  و مھر و عکس طرف  بیاید  پوشھ  کھ روى  نیست  رابطھ اى  رابطھ عضویت طرف یک  کھ  فھمیده 
بعنوان  میتوانم  من  بنابراین  میکند،  کار  دارد  و  دارد  خودش  از  استنباطى  او  دارم،  او  از  را  استنباط  این  من  آن. 
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چون  داریم  را  مشکل  این  کمتر  شاید  کردستان  در  نکن.  را  کار  آن  یا  بکن  را  کار  این  بگویم  او  بھ  حزبى  آدم  یک 
بوده اند. ما  دیگر  بخشھاى  از  اجتماعى تر  ھم  آن  حرفھ اى  پرسنل  حتى  و  است  اجتماعى تر  جنبش  این  حال  ھر  بھ 

فعالیت،  براى  و گشاد  نظر حقوقى گل  از  و  کانالھاى غیر رسمى  فعالیت غیر رسمى،  ارزش  نشناختن  برسمیت  ولى 
آژیتاسیونى.  و  پروپاگاندى  ماتریال  کافى  اندازه  بھ  تولید  در  ما  ناتوانى  باشد.  ما  است یک سوراخ ضعیف  ممکن  این 
از این بابت من خیلى نگران میشوم. یعنى فکر میکنم اگر این کار بخواھد پیش برود باید جزوات ما راجع بھ از اول 
از  تا  ده  واقعاً  کھ  است  کردستان طورى  میکنم  فکر  باشد.  پُر  در شھر  جا  فالن  اعتراضى  مبارزه  آخر  تا  سوسیالیسم 
با  گفتم  کند.  تھیھ  نرود  ننویسد،  و  نرود  این طرف کسى  از  کھ  میترسم  میشود.  پُر  در شھر  بھ شھر،  برسانید  را  آنھا 

برسیم. منفى  کامًال  نتایج  بھ  میتوانیم  ما  میکنم  فکر  و مشکالت جنبش،  و سرخوردگى ھا  دیگر  گرایشھاى  بھ  توجھ 

کم- صبرى بخش حرفھ اى-  نظامى حزب. در نتیجھ تحقیر شدن این کار توسط این بخش. این یکى از فشارھایى است 
کھ باید بھ آن فائق آمد. حوصلھ اش را ندارد صبر کند، کھ حاال شما دارید بذر یک چیزى را بنظر او میپاشید. میگویید 
فالن جا اعتصاب کرده اند، میگوید باور نمیکنم اینقدر ھم نبوده حتماً یازده نفر بودند، دارید چاخان میگویید! یعنى بھ این 
حالت باید فائق آمد. بى صبر است، دوست دارد فشفشھ ھا را زودتر ببیند. او ارتشى است، جنگى است، میخواھد برود 

از کوه بزند و شھر را بگیرد و ممکن است ارزش آن سازمانى کھ دارد پایھ خشت خود را میچیند درست درک نکند.

٭ ٭ ٭

یکى دیگر در ھمین رابطھ آن تناقض قدیمى بین کار نظامى و کار مخفى است. البتھ اآلن کومھ لھ کمتر این را دارد. 
شاید یک دلیلش این است کھ کمتر کار نظامى میکند. ولى این خطر ھمیشگى است. براى ھمین در این حالتى کھ من 
میگویم دغدغھ زیادى نیست چون اگر آن را درست جا انداختھ باشیم کارگران دارند اعتصاب میکنند و پیشمرگھ آمده 
برود  نیست  قرار  و  کارگرھا کشیده  براى  او ھم یک ھورایى  و  برایش کشیده اند  کارگرھا ھم یک ھورایى  و  و رفتھ 
میتواند  «اعتصابى»  ولى  میکند.  کرده  امکانسازى  خودش  براى  ھم  کسى  ھر  میرود.  و  میآید  اعتصابى.  رھبر  خانھ 
این  بتوانیم  اگر  نیاورده ام.  را  آنھا  من  نیست،  مربوط  من  بھ  میرود  و  اینجا  میآید  پیشمرگھ  ندارم  تقصیرى  من  بگوید 

بخش را، بھ این معنى کھ گفتم جنبشى تعریف کنیم این تناقض حل میشود. ولى ھنوز این بُعد را باید در نظر گرفت.

تغییر در موقعیت نظامى و احیاى تعصبات و مشغلھ ھاى قدیمى در سازمان: بھترین چیزى کھ براى ما میتواند پیش بیاید 
این است کھ گشایش نظامى پیش بیاید و ما بتوانیم حملھ کنیم و شھرھا را بگیریم. این از ھمھ چیز بھتر است. آسانترین 
بھ  میتواند  اینھا  پیشمرگھ،  کیش  نظامیگرى،  بیاید،  پیش  چنین وضعى  یک  اگر  ولى  است.  کردستان  در  ما  استراتژى 
این کار ما لطمھ بزند. و وقتى ارتش رفت و پیشمرگ شھر را گرفت ممکن است کارگر رھبر اعتصابى بیاید و بگوید 
«ًخب من آمده ام رئیس شورا شوم»، من بگویم بنشین سر جایت! رئیس شورا کاک فالنى است کھ جنگ بزرگ فالن 
را سازمان داد! این یک واقعیت است، اآلن ممکن است ما راجع بھ آن بخندیم، چون ما چنین آدمھایى نیستیم. ولى باور 
کنید کھ این یک واقعیت است. شما ارتش را میبرید توى شھر، شبکھ ھاى سیاسى-  تشکیالتى قدیمى- کار حرفشان پیش 
نمیرود، مردم ھم ھورا میکشند براى آن بخش، کًال در آینده سیاسى خودت، یک چیز دیگر از آب در میآیى. اگر این 
تا آن موقع ھویت سیاسى و اعتبار اجتماعى داشتھ باشد میتوانیم این وضع را کنترل کنیم وگرنھ ناگھان میبینید  بخش 

میکند. مشخص  را  مردم  تکلیف  و  میدھد  سازمان  را  ھمھ  دارد  پیشمرگھ  نیروى  گرفتھ،  را  حکومت  آمده  ارتش 

مسألھ امنیت. مسألھ ھمیشگى ما است اگر در این پروسھ نتوانیم تصویر درستى از شیوه ادامھ کارى بھ این رفقا بدھیم و 
یا خودمان مخدوشش کنیم و غیره.

یک مسألھ دیگر کھ باز روى این پروسھ تأثیر میگذارد فعال شدن تحرک بخشھاى غیر کارگر در جامعھ کردستان است و ناتوانى 
احتمالى این بخش ما است {کومھ لھ رسمى} کھ با آن کنار بیاید، آن را {رھبران عملى طبقھ را} تابع خودش بکند و پشت سر 

خودش بیندازد. ھمینطور کھ رھبریش الویّتھاى خود را در نتیجھ یک چنین تحرکھایى در بخشھاى غیر کارگرى جامعھ گم بکند.

اینھا مالحظاتى است کھ باید مواظبشان بود. بر مبناى این دور اول مقدماتى کھ من فکر میکنم یکى  بھ ھر حال گفتم 
دو سال مبناى سیاست سازماندھى ما باشد ما میتوانیم بھ یک وضعیتى برسیم کھ بر مبناى این کادرھا و نفوذ سیاسى 
و اجتماعى کھ پیدا کرده اند، از ساختار حزبى حرف بزنیم. طى این پروسھ و در دل خود این دور اول است کھ یک 
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میگیرد.  -  غربالى صورت  نبودن  و حزبى  بودن  نظر حزبى  از    - کردستان  در  کارگر  در صفوف طبقھ  تصفیھ اى 
کھ  است  موقع  آن  کارگرى.  در جنبش  فعال  و  اعضاء حزب  میشوند  و یک کسانى  میشوند سمپات حزب  یک کسانى 
ما میتوانیم از ساختار حرف بزنیم. آن موقع است کھ ما میتوانیم یک حزبى داشتھ باشیم مجرب کھ از آن بخواھیم در 
باشد، بعالوه مخفى و زیر  فعالیتش مبارزه اعتراضى  اینکھ بخواھیم، محیط طبیعى  نھ  مبارزه اعتراضى شرکت کند. 

زمینى، کھ دارد کار حزبى میکند. یعنى آن موقع میشود یک سازمان زیر زمینى فعال در مبارزه اعتراضى داشت.

یک ترجیح من این است کھ دامنھ زیادى استقالل عمل بدھیم بھ رفقاى آن بخش، بھ آنھا بگوییم این خود- سازماندھى 
شامل چھ پروسھ ھایى است و نقش ما چھ است و نقش شما چھ است. ولى ابتکار عمل را در مراحل عملى بگذاریم دست 
خود آنھا و خیلى مزاحمشان نشویم. راستش من فکر میکنم بخش علنى توانایى سازماندھى آنھا را ندارد. توانایى بودن 
در رأس این پروژه بطور مستقیم ندارد. باید کسى باشد کھ آنھا را آگاه میکند کھ آنھا چھ باید بکنند. از تماس با آنھا تا 
کارگرھا  در  کمونیستى  کار سازمانیافتھ  از  مفاھیمى  و  مدلھا  آن  بھ ھر حال  میشود.  کارھا شروع  کھ  تکلیفشان  تعیین 

کھ ما داریم برمیگردد بھ این دوره دوم. آن موقع است کھ ما میتوانیم بر مبناى اساسنامھ و این چیزھا حرف بزنیم.

شویم. دقیق  بحث  در  است  بھتر  کنم.  صحبت  اینھا  از  بیشتر  نمیخواھم  مانده،  من  یادداشتھاى  از  خیلى 

خالصھ حرف من این بود کھ با توجھ بھ داده ھاى جامعھ کارگرى در کردستان سیاست سازماندھى ما از یک مرحلھ 
مقدماتى باید عبور کند کھ این مرحلھ مقدماتى «خود- سازماندھى کمونیستى» این کارگرھا است و ما بعنوان عامل کاتالیزر 
و رھبر و ھدایت کننده و تدارک کننده در ھر مرحلھ اش ظاھر شویم. این پروسھ باید اجتناب ناپذیر بگذرد براى اینکھ 
کادرھایى کھ از آن بھ بعد بعنوان حزب سازمان بدھند، تازه پیدا بشوند. علت این وضعیت، آن جدایى است کھ بین آن بخش 

{طبقھ}، از نظر مقدرات و وضعیت و موقعیتش ھست ،با این یکى بخش {حزب} از نظر تواناییش در انجام آن کار.

این وضعیت میتواند سریع بگذرد ولى باید اجتماعى طى شود. این وضعیت حاصل یک دوره آموزشى با آدمھا نیست. 
با  کسى  با  تماسى  ھیچ  حاصل  نیست،  شھر  بھ  کسى  اعزام  حاصل  نیست،  کسى  با  مدار  و  قرار  دوره  یک  حاصل 
این حاصل یک دوره  نیست.  بکنید فالن شاخھ سنندج ما درست شود  اینکھ شما کارھاى A و B و C و D را  گفتن 
کمونیستى  حزب  میآید،  بوجود    - بخور  شھر  بدرد    - کومھ لھ اى  بخور  بدرد  آدم  آن  در  کھ  است  اجتماعى  اعتراض 
آنھا میشود حزب را در شھر سازمان داد. قبل از آن ما یک  بدرد شھر بخور در کردستان بوجود میآید کھ بر مبناى 
حزبى ھستیم با یک شاخھ وسیع کارگرى کھ باید بر مبناى یک روابط غیر رسمى، با اتکاء بھ رھبرى آن و بر مبناى 
اعتراضى  تشکیالت جنبش  این  ابراز وجود  بکنیم. ولى ظرف  بدھیم، ھدایتش  آگاھانھ شکل  باید  آن  در  کھ  شبکھ ھایى 
کھ  این  است.  من  بحث  اصلى  ھستھ  این  دھد.  آرایش  خودش  بھ  بتواند  تا  بکند  را  کار  این  باید  است.  فورى  بالفعل 
کل  بھ  راجع  میخواھد  دلم  آن  از  قبل  منتھا  دارم.  را  اینھا  نوشت،  باید  داد، چھ  تشکیل  باید  را  فالن  کمیتھ  نتایج عملى 

بھ مسألھ صحبت بکنیم، بعدش میتوانیم روى جزئیات آن صحبت بکنیم... این نحوه نگاه کردن  این چھار چوب و 

حرف  کردستان  کارگرى  جنبش  در  کادرھا  پیدایش  بھ  راجع  اینجا  من  بود.  کادر  و  عضو  مقولھ  فرق  میکردم  فکر 
پلنوم  در  ھم  را  آن  قرار  کردیم،  کمیتھ شھر  در  ھم  قبًال  کھ  کارگرى»  آن «بحث عضویت  اعضا.  بھ  راجع  نھ  میزنم 
حزب  اآلن عضو  شبکھ ھا  این  از  وسیعى  بخش  خیل  اینکھ  یعنى  ھست.  خودش  جاى  سر  من  بحث  آن  کرده،  صادر 
این  من  بحث  و  در محل.  میبوسد  را  کادرھایى  این بخش، دست  کھ سازمانیابى  بود  این  منتھا صحبت من سر  باشند. 
نداریم  بکنند،  را  کار  این  بفرستیم  نداریم  کھ  کردم  اینجا شروع  از  ھستند.  پروسھ اى  کادرھا محصول چھ  این  کھ  بود 
و  ھستند  عضو  شبکھ  این  کھ  این  ھستند.  پروسھ اى  چنین  یک  محصول  اینھا  و  بکنند.  را  کار  این  محل  در  بگذاریم 

باید ھم عضویت را اشاعھ بدھیم. منتھا بحث سر پیدایش آن کادرھا بود. اند و غیره بجاى خودش محفوظ،  حزبى 

کاربرد مکرر حروف اشاره «این»، «آن»، «قوطى»، «این طرف»، «آن طرف» و غیره در بحث بعلت این است که سخنران شکلهایى 
را روى تخته سیاه رسم کرده و با اشاره به شکلها بحثش را ارائه میداده است. متأسفانه این شکلهاى در دسترسمان نیست. براى 

سهولت در فهم نوشته، موضوعات مورد اشاره، بى آنکه صریحا گفته شده باشند، در بین دو آکوالد { } به متن اضافه شده اند.
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