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ً  يعنی .ميبريم بکار کمونيسم بجای ما که است عبارتی "کارگری کمونيسم" که بود اين همه از اول کرديم قبل سمينار در که صحبتی  دقيقا
 هم ما - مارکسيسم معتقدين توسط چه و مارکسيستها توسط چه جامعه، توسط چه - است رفته بکار کمونيسم کلمه که ظرفيتی همان در

 کمونيسم" است، اجتماعی جنبش يک کمونيسم که طور همان است اين منظورم .ميبريم بکار ظرفيت همان در را کارگری کمونيسم
 ميگويد کسی وقتی بود، نگریجهان يک کمونيسم که طورى همان . است اجتماعی جنبش يک عنوان، اين تحت ما، نظر از هم "کارگری
 از و عينی دنيای از و جهان از تحليلها و ديدگاهها سلسله يک و نگریجهان يک اجتماعی، جنبش يک بر عالوه منظورش .مکمونيس

 .هست هم نگریجهان يک و ديدگاهها يک از ایمجموعه همينطور هم کارگری کمونيسم است، اجتماعی -اقتصادی نظام
 -حزبی جنبش يک کشور، آن در کمونيستها کشور، اين در کمونيستها ميگفتيم وقتی .است سياسی -حزبی جنبش يک کمونيسم باألخره و

 و کارگری و سوسياليستی محافل و کارگر طبقه کشور، آن کمونيستی گروههای و کمونيست حزب که ميآورد ذهن به را معيّن سياسی
ً  ما بحث در هم کارگری کمونيسم .ميگرفت بر در را غيره  يک طبقاتی، -اجتماعی جنبش يک وجه سه نتيجه در .ددار هم را جنبه اين دقيقا

 هم کارگری کمونيسم در ميآيد ذهن به کمونيسم کلمه در که همانطور جهان، به نگرش و ديدگاهها سلسله يک و سياسی -حزبی جنبش
 اين به مقداری پيش هدفع بحث ميکنيم؟ استفاده و پيشنهاد کمونيسم بجای را کارگری کمونيسم کلمه چرا .است نظر منظور همانها

 .کنيم باز بيشتر را اين کرديم سعی و پرداخت
 

 ميشود، شروع ایاوليه مشاهدات سلسله يک از بحث اين که گفتم پيش جلسه بود؟ چه ما برای "کارگری کمونيسم" بحث شروع نقطه
 کمونيسم بحث ميکند، فکر خودش ذهن در آدم وقتی .تحليلی نظر از چه و ميشود شروع مشاهدات سلسله يک از تاريخی نظر از چه

 يا کمونيستها اينکه اول .شمردم برايتان را اينها و .شود شروع ایاوليه مشاهدات يک و عزيمت نقطه يک از است قرار کارگری
 انبعنو دارد ميکند فکر و اوست انديشه کمونيسم که کسی هر برای اين و است نفوذی بی و قدرت بی جريان يک ما زمان کمونيسم

 از منظورم است؟ ایحاشيه و نفوذ بی جريان يک ما جهان در کمونيسم چرا که ميآورد ذهن به را سؤال اولين ميکند، فعاليت کمونيست
 در چکسلواکی، در بلغارستان، در شوروی نوع کمونيستهای ميدانيم ما همه چون .نيست قدرت در جايی هيچ که نيست اين بودن نفوذ بی

 اردوگاه کمونيسم بودند معتقد آن به جهان مارکسيستهای از عظيمی بسيار بخش که کمونيسمی آن .بودند کار سر روسيه و مجارستان
 چه و است ما دست دنيا وکجای ايمچکاره ما که بود اين بود مارکسيستها از خيلی جلوی که واقعی سؤال نتيجه در نبود، چين يا شوروی
حاشيه خيلی جنبشهای معموالً  کمونيستی جنبشهای ميکردی نگاه وقتی و ميگذاريم؟ خودمان مانز مردم حيات و زندگی در داريم تأثيری

 اعتراضی جنبشهای روی نفوذی .بودند تأثير کم کشورها اين سياسی ساختارهای در نبودند، دولت در فقط نه .بودند نفوذی بی و ای
 قضيه که ميکند وادار فکر به را کمونيست يک که است مشاهده اولين اين .نبود بند بجايی دستشان مجموع در و صورت آن به نداشتند
کاره کشوری هيچ در است آن وارونگی بردن بين از و زمين بر اشقاعده از آن دادن قرار و جهان تغيير هدفش که کمونيسمی چيست؟

 .نيست ای
 

 آلهایايده بين شکاف و تفاوت و تناقض بين است ایمشاهده است کارگری کمونيسم بحث شروع فکری نظر از که دومی مشاهده
ً  کمونيسم که واقعياتی آن با کمونيسم  .است آزاديخواهانه جنبش يک .شمرديم را آنها پيش دفعه .ميکند نمايندگی شما زمان موجود واقعا

 آزادی کشورهای بودند کار سر آن در کمونيستی احزاب و "سوسياليستی کشورهای" ميگفتند خودشان به که کشورهايی که صورتى در
 تريناخالقی مقيدترين، از يکی کمونيستی جنبشهای که صورتى در است، فرهنگی و اخالقی رهايی و آزادی جنبش يک کمونيسم .نبودند

 از خيلی انديش آزاد و روشنفکر باصطالح جناح آن کمونيستها .بودند خودشان کشور اجتماعی جنبشهای محدودنگرترين معنی يک به و
 هایانديشه و آوانگارد عقايد پرچمدار که بود مدتها کمونيستی جنبش هم اروپا همين در ولی .سوم جهان در بخصوص نبودند، ورهاکش
 خيلی گرايی نو مقابل در حتی .ميکند دفاع سنت از بخصوص که شرق در .ميکند دفاع سنت از بشدت ميبينيم جاهايی يک حتی .نيست نو

 .ميکند مقاومت جاها
 
ً  کمونيستها !مارکسيسم انسانی آلهایايده بين شکاف حال هر به  باصطالح جوامع از خيلی ولی هستند اعدام مجازات مخالف قاعدتا

 حال هر به است؟ اينطوری چرا .است غربی اروپای در متعارف ليبرالی کشور يک از ترسختگيرانه بسيار آنها جزايی قوانين کمونيستی،
 در اينها که بحثهايی و بگيرد آلمانی ايدئولوژی و کاپيتال و مانيفست از مارکس، از را کمونيسم و ميکند فکر مسأله اين به که کسى اگر

 که ميديد ميشد، روبرو پيش سال پانزده پيش، سال بيست کمونيسم واقعيت با وقتی کردند، مطرح خودشان زمان مختلف ديدگاههای مقابل
ً  کمونيسم که ميآيد بنظر .ميکرده فکر آن به راجع آنطور که نيست چيزی آن اين و دهخوان آن به راجع که نيست چيزی آن اين  آن اساسا

 .نميکند دنبال را آلهاايده آن و آرمانها
 

ً  کمونيسم ديگر تعريف يک  يک مشاهده باز .است کارگر طبقه جنبش و طبقاتی است جنبشی .است کارگر طبقه جنبش که است اين قاعدتا
 مشاهده ميکنم فکر ميبينيد، ايران کمونيسم چهارچوب در را بحث اين هایپايه الاقل که وقتى ، ١٩٧٥ تا ١٩٧٣ لسا در کمونيست

ً  رابطه حتی و نيست کمونيسم اين تأثير تحت کارگر طبقه که است اين پيش سال بيست در کمونيسم طبيعی  .ندارد آن با نزديکی دقيقا



 هااتحاديه از بعضی شاخه در بريتانيا کمونيست حزب يا دارد، نفوذ هايیاتحاديه يک در هفرانس کمونيست حزب مثال برای است درست
 پارتی ليبر "اسکارگيل" بود، کمونيست يک که آن، رأس در باشند رفته هم کمونيست تا دو است ممکن معدنچيها اتحاديه در .دارد نفوذ
 جنبش تأثير تحت کشورها اين همه در کارگری جنبش ولی .دارد نفوذ رگرهاکا در که ايتاليا کمونيستی جنبش يا  .بود مثال بطور است

ً  که است ایاتحاديه  که آمريکا در يا اروپا از خارج کشورهای در .است بند کشورها اين دمکراسی سوسيال و "ليبريسم" به سرش اساسا
ً  کمونيسم .ترتيب همين به سوم جهان کشورهای در .ندارد طبقه جنبش در نفوذی هيچ مشخص بطور آن کمونيسم  است جنبشی اساسا

تحصيلکرده و روشنفکرها جنبش .است روشنفکرها جنبش است فعال خاورميانه در يا التين آمريکای مثل که آنجايى حتی .طبقه بيرون
 بايد را آدمها که است، ديگر مشاهده يک اينهم .ندارد کارگری اعتراضات و کارگر طبقه جنبش با جدی رابطه و است ناراضی های

 است ما زمان راديکال کمونيسم است، ما زمان کمونيسم وجنات عمومی کارآکتر ديگر مسأله يک .است اينطور چرا اينکه دنبال بفرستند
 .مياندارد بفکر را آدم که

 اين دارم من .شده عوض گذشته سال پانزده طی چيزها خيلی چون .پيش سال پانزده به برگردانيم را بحث ،"ما زمان" ميگويم وقتی
 من بنظر .شد پيدا که آنطورى کارگری، کمونيسم به راجع است سميناری سمينار اين واقع در .ميکنم دنبال خودشان ريشه از را بحثها
 هم آن با وضع اين برسيم، ميتوانيم اآلن کمونيستهای وضع به .بگذاريد خودتان چشم جلوی بايد را پيش سال بيست سال، شانزده -پانزده

 و بودند زيادی کمونيستی جنبشهای موقع آن .است متفاوت بسيار اوضاع ولی ايم،نشده قويتر .دارد فرق خيلی - بود موقع آن که -
 .بود آنها اغلب مشخصات ميگويم که اينهايی ولی بودند، زيادی سازمانهای و احزاب

 
 که مهجور آدم عده يک يعنی .بودند شده "کريشناهاری" و "یساينتولژ" و "مونيستها" اين شبيه کمونيستها اينکه ديگر نکته يک

 .است جامعه حاشيه از پيامبرگونه دعوت يک بيشتر ولی ميکنند، دعوت عجيبی جامعه يک به و آينده در دوری سعادت يک به را مردم
 دارند مختلف کشورهای سياسی احزاب ليکهحا در .بکنيد  مالی کمک آنها به که ميخواهند شما از و ميگيرند ِرنگ فرودگاه در که آنهايى

 جنبش يک کمونيستی جنبش ميکنند، دخالت ایتوده نهادهای در و ميکنند بحث و ميکنند پلميک هم با غيره و اعتصابات و انتخابات سر
 .جديدی زندگی نوع يک به حتی جديدی، کار يک به ميکند دعوت را ملت دارد که است، ایحاشيه مذهبی هایفرقه شبيه نظر به ای،فرقه

 بيرون بمعنی آنها شدن کمونيست بکنيد نگاه که ٧٠ -٦٠ دهه جوانهای از خيلی به .فرقه اين در برويد بايد ُشديد که کمونيست ظاهراً 
 لسلهس يک با و داخلی اخالقيات يک با و متقابل رفاقت هایفرقه يک به شدن وارد و اجتماعی زندگی و اجتماعی فعاليت از آنها رفتن

 يا ميدهد مانيفست در مارکس که تبيينی آن شبيه ميکنيد مشاهده که کمونيستی جنبش .است داخلی فرهنگ يک با و داخلی مراتبهای
 بلکه اند،غيره و مالکيت عليه و سلطنت و استبداد به اعتراض مشغول اجتماعی آدم عده يک که نيست، مارکس زمان کمونيستهای شبيه
 .هستند جامعه حاشيه در مذهبی هجورم هایفرقه يک شبيه

 
 پيدا زمينی زير چريکی سازمانهای در و چريکی مشی در ميرويد بکنيد مشاهده ميخواهيد را کمونيستها اگر ايران مثل جاهايی حتی

 و اندرفتهگ دست مسلسل ميگذارند، بمب .است، عقاليی غير و مهجور بشدت اجتماعی پديده يک بعنوان هم آنها خصوصيات که .ميکنيد
 از که نميبينيد، التين آمريکای کشور فالن دهقانی جنبشهای يا پديده اين بين مستقيمی ربط هيچ شما .ميکنند زندگی تيمی هایخانه در

 بر بود قرار که کمونيسمی .نميبينيد غرب صنعتی کارگر کمونيسم با هاپديده اين بين ربطی .کنند اشمحاصره که شهر به ميآيند دارند کوه
 با باشد عظيم اجتماعی جنبش يک هست، معاصر جهان به انگلس و مارکس نقد در يا هست، کمونيست مانيفست در که مباحثاتی مبنای

 .نميبينيد را اين غيره، و محروم، اقشار همه برای جامعه تغيير پرچمدار و جامعه اقتصادی تحول برای اجتماعی برنامه يک
 

 رنگ به نميتوانند مردم ٪٩٩ ميکنند، فعاليت تقليدی قابل غير و راديکال اَشکال به دارند که هستند کیکوچ گروههای عده يک ميبينيد
 سازمانهای چه روستايی، چريکی سازمانهای چه شهری، چريکی سازمانهای چه گفتم، .کنند تکرار را کار آن نميتوانند و بيايند در آنها

 آخر، هزاره اين در ميگويند ميدهند، وعده را جهان نابودی که مذهبی هایفرقه شبيه تربيش که غربی تروتسکيستی ِشبه و تروتسکيستی
 بستر و main streamm مذهبی هایفرقه حتی نه .اندگرفته خودشان به را اقليت مذهبی سکتهای رنگ بيشتر .ترکيد خواهد دنيا

 مثال برای و .ميکند کار مردم بين در که نيست المیاس جنبش اصلی جريان يک شبيه حتی .نيست مسيحت شبيه حتی .مذاهب رسمی
 جنبش .ميکند کار جوانان و مردم با ميکند، درست کلينيک ميگذارد، مطب ميکند؛ چکار بکنيد نگاه فلسطين در را اسالمی جنبش

 و ميکنند، تبليغ دارند را بیغري و عجيب عقايد يک معموالً  که است مذهبی مهجور هایفرقه شبيه .نيست هم اينها شبيه اصالً  کمونيستی
 مثل .بگيرد صورت جهان در انفجاری يک چيزی، يک فردا پس همين منتظرند و ميدهند جامعه به غريبی و عجيب هشدارهای يک

ً  .ببرند خودشان با را ما و بيايند ديگر ُکرات از است قرار ميگويند که کسانى  شما راگ .است پيش سال بيست راديکال کمونيسم اين تقريبا
 راديکال سازمانهای در برويد و بشويد تداعی (ميکند را کارش دارد و است معيّنی اجتماعی جريان که) روس طرفدار طيف با نخواهيد

 .است ایحاشيه و ایفرقه و مهجور پديده يک کمونيست آن کمونيستی،
 و است، جهان ترقی خواهان ميکند، نگاه چشم يک به را جهان همه اين ميکرد فکر آدم که بود کمونيسم در هميشه ایرگه يک باألخره و

 جنبشهای که ميديديد شما و .است جهانی کمونيسم .برساند يونيورسال و جهانشمول آلهایايده سرى يک به را انسانها همه ميخواهد



 و سر ١٣٥٧ سال از قبل پچ گروههای با شما از کدام هر .هستند خودی فرهنگ در آمده بار حتی و ملی و کشوری بشدت کمونيستی
 SWP کتابفروشی به همينجا شما اگر حتی .هستند خودشان ملت يا خلق سنن و فرهنگ تأثير تحت بشدت اينها ميبينيد باشيد، داشته کار

 شخصيتهای تک تک به راجع ولی .ندارد ميخواهم، جهان به راجع کتاب يک من بگوييد و برويد [بريتانيا سوسياليست کارگران حزب]
 بخوانم، چيزی المللیبين صحنه در کمونيسم تاريخ به راجع ميخواهم من بگوييد .هست بيوگرافی و هست کتاب انگليس کارگرى جنبش

 حزب نشريه "استار مورنينگ" اول صفحه يا SWP در برويد شما .است انگلستانی جريان يک ندارد، چيزى اينجا SWP کتابفروشی
 در هم آن و هستند خودشان کار در و خودشان برای .ميکنند صحبت چيزی چه به راجع دارند مردم ببينيد د،کني نگاه را بريتانيا کمونيست

 .اندداده تشکيل خودشان اعضاء با که کوچکی محدوده همان
 
 طرفدار ربيشت جاها خيلی کمونيستها و .شده تبديل ُخرد و کوچک خصلتهايی به کمونيسم جهانشمول و جهانی خصلتهای آن حال هر به

 موجود وضع از ناسيوناليستی زمخت دفاع يک حتی و خود ملت و خلق فرهنگ تقديس ديگر، فرهنگهای از نگرفتن ياد نرفتن، جلوتر
 فرهنگ به ژاپن در ژاپنی کمونيست باشيد داشته انتظار ميتوانيد شما يعنی .باشند جهان جهانی کردن رو و زير طرفدار اينکه تا هستند،

 پيش سال بيست اگر شما و .داشت سمپاتی ايرانی کهنه فرهنگ به ايران در ايرانی کمونيست که همانطور .باشد داشته پاتیسم ژاپن کهن
 يک ميخورديد، مسلمانها از چک يک بگوييد، مملکت آن مانده عقب فرهنگ عليه اىکلمه ميخواستيد و ميکرديد باز دهان چپ آن جلوی
 .چپها از هم چک

 
 کارگر پيدايش با که کمونيسمی به شباهتی ميشويد، متوجه پيش سال بيست کمونيسم زمان، اين کمونيسم از که چيزی ناولي حال هر به

 بارآوری است قرار که طوری کند، دگرگون را اجتماعی توليد ميخواهد است، جهان انقالبی تحول نماينده ميشود، پديدار غرب در صنعتی
 بيشتر .ندارد بياندازد، بيرون پنجره از را حاکم طبقات آراء همه و کهنه عقايد همه است قرار و شودب برابر صدها بشر توليدی کارآيی و

 اين .بود کوچه اخموتر آدمهای و دانشگاه فالن خوب هایبچه مذهبی، جنبش افراطی جناح ناسيوناليستی، جنبش راديکال جناحهای شبيه
 .مدرن صنعتی کارگر طبقه هانیج جنبش تا است شما زمان کمونيسم کارآکتر بيشتر

 طبقه با آن ارتباط عدم مارکسيسم؟ آزاديبخش و انسانی عقايد به آن شباهت عدم کمونيسم؟ ناتوانی چيست؟ داد اين به بايد که جوابی پس
 اينطور راچ بپرسيد خودتان از غيره؟ و اخالقی و فکری و فرهنگی ماندگی عقب و اجتماع و سياست صحنه در آن تأثيری بی کارگر،
 ميگذاشتند ما دست کف که حرفى اولين شد، مطرح بحثها اين که روزی آن تا .ميگرديد حلش راه دنبال بعد و است؟ اينطور چرا است؟
 در اگر باشد، بايد که نيست آنطوری مارکسيسم اگر .است گرفته قرار نظر تجديد مورد مارکسيسم ميگفتند .بود "رويزيونيسم" مقوله

 را کارگر طبقه اگر نيست، ایکاره انگلستان در اگر خورد، شکست آلمان در اگر خورد، شکست چين در اگر خورد، شکست روسيه
 نتيجه در .شده غالب کمونيسم بر طلبی نظر تجديد و "رويزيونيسم" که است اين بخاطر ندارد، قوی احزاب اگر ندارد، خودش همراه
 در اما هست، درستی عقايد يک يعنی .است رويزيونيسم ميدهند شما به مطلوب نا اوليه وضعيت اين علت کشف بعنوان که تبيينی اولين

 هم اين .غيره و نميکند دنبال را  احکام آن و نميزند را حرفها آن ديگر شده، دگرگون عقيدتی نظر از کمونيسم .شده نظر تجديد عقايد اين
 شوروی و چين که گفتيم ما همه يعنی .شديم کمونيست ستیرويزيوني ضد سنت در ما بيشتر .خودش برای است فرمولی يک

 زمان کمونيسم اصلی گرايشات از را خودمان کمونيسم خواستيم که وقتی ما همه و .است رويزيونيست تروتسکی يا هستند، رويزيونيست
 رويزيونيسم نتيجه در .کرديم صحبت ميکنيم، جدا را خودمان که قالبی بعنوان طلبی نظر تجديد يا رويزيونيسم از کنيم، تفکيک خودمان

 اين داريم، قبول گفتند خودشان که آنطوری را مارکسيسم ما نيستيم، رويزيونيسم ما نميکنيم، نظر تجديد که هستيم کسانی ما که اين يعنی
 تجربه" مثال بطور .نکرده کار شده، نظر تجديد عقايد اين اينکه به ميگردد بر شکستها نتيجه در و .واقعی کمونيسم مبنای ميشود

 کارگر طبقه کمونيست احزاب که است رويزيونيسم بخاطر غربی اروپای در يا .ميخورد شکست رويزيونيسم نوع يک بخاطر "شوروی
 .غيره و نيستند صحنه در مستقالً  کارگرها و .ميخوانند فرا حاکمه طبقه با عظيم طبقاتی سازش يک به را
 

 کارگری مکمونيس بحث اجتماعی تفاوت اولين
 

 سلسله يک در نظر تجديد .است مذهبی مقوله يک "رويزيونيسم" کنيد نگاه اگر و ميشود بيان که است اینکته اولين رويزيونيسم
 که نيست هم عجيب .است مذهبی تبيين يک قبلی، احکام سرى يک در کردن نظر تجديد گناه .گناه بعنوان قبلی شده صادر احکام و درسها
 غلط که را کسانی کار شوند، روبرو ناکامی با وقتی ميکنند،  قبول را کتابهايی و ميشوند معتقد بزرگی آرمانهای به وقتی یکل بطور آدمها

 و ناتوانيها اين علل و علت بعنوان رويزيونيسم له مقو کردن پيدا نتيجه در .بکنند متهم آلهاايده آن از و اصول آن از عدول به ميدانند
 شيعه سنی خوارج، ميگويد ديگری به يکی .دارند را خودشان رويزيونيستهای مذاهب همه .نيست سابقه کم اصالً  بشر تاريخ در کمبودها

 وقتی حتی مثال برای وقتی که است جالب .ميداند رويزيونيست را همديگر که هستند مسيحيت مختلف کليساهای ميداند، رويزيونيست را
 نبود معلوم چون .مرتد بگويد کسی به نميتوانست مارکس !مرتد کائوتسکی .مرتد ميگويد او به ميکند بحث کسی با دارد لنين مثل کسی



 ديگر آنوقت ميشوند محسوب او امت بقيه و ميشود تعريف پيغمبر بعنوان نفر اولين اينکه بمجرد ولی .است کرده عدول چه از طرف آن
 .ستا پيغمبر آن اوليه صاف و پاک عقايد از عدول در کار اشکال

 
 چپ اصلی پرچم و سنبل اين که است رويزيونيستی ضد تبيين يک کمونيسم ناتوانی و کمونيسم شکست چرايی تبيين اولين حال هر به

 ميگفتيم مانبرنامه در و !رويزيونيست ميگفتيم او به بود شوروی طرفدار يکی تا و بود رويزيونيست ضد چپ، .بود راديکال
 .ميکرديم تبيين زاويه آن از و يرهغ و چينی و روسی رويزيونيسم

 
 خيانت ما به تاريخ در کسانی معموالً  .است شکستها اين تبيين در داشتن گرانهتوطئه ذهن يک و توطئه کردن جستجو ديگر، تبيين يک

 پيائو لين و وشائوچیلي بعد ميکند، خيانت جايی يک خروشچف بعد ميکند، خيانت جايی يک استالين .ايمآمده در روز اين به که اندکرده
ً  اين ...ميکنند خيانت جاهايی يک بوخارين و کامنف و زينوويف .ميکند خيانت تروتسکی بعد ميکنند، خيانت جاهايی يک  همان دقيقا

 را زنده شخص يکی اين ميزند، حرف هاايده از کردن عدول از دارد طلبی نظر تجديد اگر که تفاوت اين با .است ديدگاه همان است، مکتب
 آميز توطئه" تبيين و !"کرد خيانت جنبش اين به جايی يک نفر، يک که است اين برای خورديم شکست ما اگر" ميآورد؛ ميان به هم

 .دادند ما به که است ديگرى توضيح يک هم "کمونيسم ديدن
 

 استالين گفت که کرد چاپ را آن تکست CIA کنم فکر که ١٩٥٤ سال شوروی کمونيست حزب کنگره در خروشچف مخفی سخنرانی
 از هافدايی ميشود باعث باصطالح که است خطی خيانت شروع .دادند ما به که است ديگرى توضيحی هم اين کرده، اساسی اشتباهات

 نکرده، خيانت استالين فدايی برای .شد جدا استالين از خروشچف اينکه بخاطر نرفت توده حزب با فدايی اينکه .شوند جدا توده حزب
 سوا را خودشان راه ديگر خيانت آن سر از که داريم را ديگری کسان يک .کرده خيانت استالين ترآنطرف پله يک .کرده خيانت چفخروش
 هم اين ،"شد رانده حاشيه به کمونيسم که کردند خيانت کسانی يک" که اين تاريخی، هایپروسه ديدن شخصی تبيين حال هر به .کردند

 .ايماشتهد که است ديگری تبيين يک
 

 باب ميگيرند درس خيلی تاريخ از ظاهراً  که کسانى و انتلکتوئل آدمهای ليبرال، روشنفکران در بخصوص که قضيه به ديگر نگاه يک
 عقايد پذيرش آمادگی جامعه کالً  و بود زود قدرت به کمونيستها بردن دست بود، زود روسيه انقالب !"بود زود" که است اين است،

 پيدا را کسانی يک هميشه .است نکرده پيدا آمادگی هم هنوز بگويند عده يک کنيد بحث هم اآلن شايد !بود نکرده پيدا نوزه را کمونيستی
 جايی هر يا و التين آمريکای يا چين شوروی، در اينکه علت است، درست هم آلهايشايده است، درست کمونيست بگويد که ميکنيد

 و صنعتی نوع عقايد اين که است نکرده رشد کافی اندازه به اجتماعی و اقتصادی و توليدی ظرن از جامعه که است اين ميخورد شکست
 به و ميخورد شکست مانده عقب شوروی در کمونيستی پيشرو عقايد که است معلوم و باشد داشته اِعراب از محلی آنجا در غيره و مدرن
 !ميشود تبديل خودش عکس

 شايد .بود نرسيده فرا وقتش کمونيسم که است اين ميدهند ما اوليه سؤالهای اين به که وابهايیج آن از يکی توضيح، از ایشاخه يک
 شکست اروپا از بخشی و چين و شوروی در چرا که اين از تاريخی تبيين ولی .است نرسيده هم اآلن ميگويند عده يک کنيد بحث هم اآلن

 رشد کافی اندازه به مولده نيروهای" ،"نيست آماده شرايط" ،"است زود" که است اين نميرسد، جايی به غربی اروپای در و خورد
 .غيره و "نکرده

 
 اينکه نه را امروز کمونيسم وضعيت علت هاتبيين اين از هيچکدام .نميدهد جواب ما سؤال به اينها يعنی .نشد جواب من بنظر اينها

 خودش، شکستهای در اخالقی -مذهبی يابیريشه يعنی .دارد مروزا کمونيسم که است ذهنيتی دهندهنشان خودش بلکه نميدهد توضيح
 يابیريشه -بازيابی نيست، کمونيسم کمونيسم اگر .است کمونيسم ريل تغيير عوارض همان از بخشی است، پديده همان خود دهندهنشان

 يک جدال بنابراين .کند پيدا خودش اريخت در ارتدادهايی، يک با را، کسانی يک برود که ميآيد بيرون آب از همين هم هايشبدبختی
 پيامبرهای سلسله يک با غلط، عقايد سلسله يک با .ميکند اکبر جهاد خودش نفس در دارد مدام که ميشود اين زندگی در مؤمن کمونيست

 حزب ٢٢ و ٢٠ کنگره ات را خود مرزبندی ميتوانست ديروز تا .ميکند مرزبندی دارد افتاده تخت از امامهای سلسله يک با و کرده سقوط
 صحبت او با بيشتر اگر و .بيايد شما با هم ١٩٣٦ سال تا است حاضر بزنيد حرف او با خيلی شما اگر امروز برساند، شوروی کمونيست

 ضد که کسانی زندگی ميشود کمونيسم تاريخ در خيانت محل ارتداد، محل کردن پيدا معنی يک به .ميآيد شما با هم ١٩٢٤٤ تا کنيد
 شما .دارند اختالف هم با عددها اين سر که هستند سياسی احزاب از زيادی تعداد و بمانند راديکال ميخواهند و هستند زيونستروي

 از اصالً  معتقدم من ميگويد يکی ميبينيم، ١٩٢٤ ما ميگويد مقابل طرف ،١٩٢٦ ميگويد ميبينيد؟ سالی چه را شکست شروع ميگوييد
 .دميبردن بقدرت دست نبايد ١٩١٧

 



 صف جلوی يا و "معيّن انديشه يک بردن سؤال زير" يا ،"ما ناگهانی غفلت" يک دليل به گويا که هايیراهی دو اين بگويم ميخواهم
 هويت کننده تعريف عطفها نقطه اين آمده، در وضعيت اين به جهانی کارگر طبقه و کمونيسم زندگی که بود "ناباب آدم يک" آمدن

 "تيتويست" يکی است، "گرامشيست" يکی است،"کاستريست" يکی است، "بورديگيست" يکی .است دهش مختلف سياسی گروههای
 اينکه بخاطر ميشود سوا من راه ازاينجا آمديم، هم با ما آنجا تا ميگويند و ميگذارند انگشت نقطه يک روى نحوی به دارند کدام هر .است

 !چرخيديد ارتداد به شماها
 همه .داد توضيح اجتماعی بايد را اجتماعی پديده .نيست جوابگو مذهبی تبيين ما بنظر که اين بخاطر چيز هر از قبل .ميکنيم رد را اين ما
 از بعد چرا !باشد که، است اين ميآيد پيش که سؤالی بعد .رهايی برای است کارگر طبقه اجتماعی جنبش کمونيستی جنبش ميگوييم ما

 چيزی آن کمونيستی جنبش ميشود باعث ایپروسه چه نکرد؟ دنبال را سابقش عقايد يگرد مربوطه جنبش عقيده، اين از بعضى عدول
 .ميکنند عوض را شانمشی خط احزاب يا ميکنند عوض را خودشان عقيده اشخاص که ميفهميم را اين باشد؟ ميبايست يا بود، که نباشد
 آيا ببيند که نميرود اين سراغ هيچکس است؟ آمده چه سال صد و سال ٧٠ -٦٠ اين در کارگر طبقه سوسياليستی جنبش سر بر ولی

 نه؟ يا هست طبقه آن اجتماعی جنبش هنوز ميزنيم حرف آن از داريم ما که کمونيسمی
 

 کارگری کمونيسم اجتماعی انتقال
 

 ضد و رويزيونيسم ثبح ما که است اين دارد زيادی تئوريکی اهميت ميکنم فکر و آورديم بدست بحث اين در ميکنم فکر که چيزی اولين
 شدند، منزوی و شدند فعال کمونيسم نام تحت که جنبشهايی گفتيم .زديم حرف کمونيسم اجتماعی انتقال از و گذاشتيم کنار را رويزيونيسم

ً  نخوردند يا خوردند شکست  مالک را کارگر کلمه بياييم حاال که نميگوييم اين بخاطر  را اين .بودند ديگری اجتماعی جنبشهای اساسا
 ما عينی مشاهده بحث !خورديد شکست نبوديد کارگری چون بگوييم !نبود کارگری کدام و بود کارگری کدام بگوييم و دهيم قرار هويت
 .است

 
 در که دعوتی داد، بدست خودش از که تبيينی داد، قرار خودش جلوی که اهدافی و ميکنيم نگاه چين کمونيستی جنبش به مثال برای

 مارکسيسمی و مارکس کنيد فرض) روشن خيلی بدهد، پاسخ آن به کرد سعی که تضادهايی و کرد جمع خود پشت که ردمیم و کرد جامعه
 تبديل متحد کشور يک به و بياورد بيرون استعماری کولونيال موقعيت يک از را چين که آمد و داشت وجود جنبش اين (نيست کار در

 برطرف چين در را مخدر مواد حاکميت و ترياک کند، کن ريشه را بيسوادی کند، گذاری پايه آن در را امروزی مدرن صنعتی اقتصاد کند،
ً  که شدند، جنبش اين اصلی نيروی فقير دهقانهای است، کشاورزی جامعه يک چين .ببخشد وحدت مختلفش هایتکه به کند،  در اساسا
 کردن تبديل برای بود چين ملی جنبش نبود، سوسياليسم برای ينچ کارگر طبقه جنبش اين .بود متمرکز و باال از کشورسازی برای چين
 متوسل مارکسيسم به و زدند حرف مارکسيسم از اگر .داخلی بازار يک و متمرکز حکومت يک با امروزی، معتبر، کشور يک به چين
 هيچ اينکه بدون لنين، از قبل حتی يا ،مارکس از قبل جنبشهايی چرا .کردند را کار اين چرا که بگوييم و بياييم که است ما وظيفه شدند

 برای کمونيسم، نام تحت مجبورند بلشويسم و لنين پيدايش از بعد ميکنند، دنبال را اهداف همين باشند داشته مارکسيسم اسم به نيازی
 .بکنند را کار اين ای،دوره

 
 پخش غيره و "گرين" احزاب در جنبش اين سران اآلن کمونيست؟ بگويد خودش به دارد لزوی چه غربی اروپای دانشجويى جنبش يا

 فعاليت انگلس و مارکس پرچم زير دارد لزوی چه ١٩٦٨ سال دانشجويی جنبش سران .هستند آلمان دولت در آنها از بعضی .اندشده
ً  آنها جنبش که وقتى بکنند؟  از بعد رونق از حاصل ثروتهای تقسيم به دارد که است، دمکراتيک و بوروکراتيک آنتی جنبش يک اساسا
ً  شويم دقيق اگر که شويد، دقيق آن روی و برويد اگر که ميدهد، جواب جهانی دوم جنگ  دولت آوردن بوجود برای است جنبشی اساسا
 جنبش که وقتى ،"کمونيست" ميگويد خودش به چرا جنبش اين .چپگراتر دولتی و غربی اروپای در رفاه دولت پيدايش هایپايه و رفاه
 ميگويد خودش به چرا است، دمکراتيک جنبش يک نيست؟ آن هم اشبرنامه نيست، آن هم اهدافش نيست، کشورها اين گرکار طبقه

 مارکسيست؟
 

 تا "نفر سه و پنجاه" از کمونيست، گفتند خودشان به جنبشها خيلی که است درست که است اين ميکند جلب را ما توجه که چيزی اولين
 به چرا خاورميانه، در طلب اصالح مختلف احزاب تا التين، آمريکای چريکی تاجنبشهای کوبا، در وکاستر جنبش تا ،"توده حزب"

 تعريف مارکسی کمونيسم درون را اينها اول مجازيم ما کمونيست گفتند خودشان به اينها که اين ِصرف به آيا کمونيست؟ گفتند خودشان
 قابل ای؟شده تعريف اهداف برای هستند اجتماعی طبقات جنبشهای اينها بگوييم اول از نميتوانيم کنيم؟ صحبت ارتدادشان از بعد و کنيم

 .هستند قوی و ابژکتيو کرد، نگاه ميشود است، مطالعه
 



 نشده تشکيل سوسياليستی انقالب برای ايران توده حزب که همانطور نشد تشکيل سوسياليستی انقالب برای عراق "شيوعی حزب"
 ترقيخواه حزب را خودش نميدانند، کمونيست را خودشان اصالً  بخوانيد را است اولشان اجتماع که ولشان،ا کنگره اساسنامه .است

 اداری اصالحات ميخواهند شوند، غربی اروپای شبيه ميخواهند ایشده بيست قرن وارد تازه کشور يک روشنفکرهای .ميکند تعريف
 و شهری جامعه يک ميخواهند شود، کن ريشه روستاها در فئوداليسم يخواهندم شود، لغو دولت مايشايی فعال ميخواهند بگيرد، صورت

 آيا کمونيست گفتند خودشان به اگر و کمونيست؟ ميگويند خودشان به چرا .بلژيک مثل اىاساسی قانون با باشند داشته غربی و امروزى
 مارکسيست يک بعنوان آيا کنيم؟ پيدا را آنها خيانت و ارتداد علت برويم بعد و کنيم قبول کمونيستی جنبش از بخشی بعنوان را اين بايد ما

 گفته خودش به اجتماعی -تاريخی داليل چه به و چرا ببينيم بعد و کنيم نگاه جنبش اين اجتماعی خصوصيات به اول نيستيم موظف
 کمونيست؟ يا سوسياليست

 جنبشهای رويزيونيستی جنبشهای .نيست جالب اصالً  اشکلمه دارد،ن مذهبی بار ديگر رويزيونيسم مقوله ميبينيم کنيم نگاه اينطور اگر
 پرچم و بگذارند خودشان روی سوسياليسم اسم اندشده ناگزير بيستم قرن اعظم بخش فکری قوای تناسب بخاطر که هستند ديگر طبقات

ً  را خود نيروی که اندهبود کشورهايی طلب اصالح يا ترقيخواه جنبشهای واقع در ولی .کنند بلند را لنين و مارکس  همان از اساسا
 گرفتند، پا کارگری غير شهری طبقات و روشنفکرها در و رفتند .ميگيرد را نيرويش دمکراتيک بورژوا انقالبات که اندگرفته بخشهايی

 فحششان رويزيونيست بعنوان بعد و کمونيست بگوييم بآنها بايد اول چرا .انداختند راه جنبشهايی کردند، جمع را تحصيلکرده اقشار
 درآمد تقسيم تر،دولتی اقتصاد يک خواهان سالها اين فاصله در اجتماعی طلب اصالح حزب يک گفت توده حزب به نميشود چرا بدهيم؟

 .کمونيست گفته خودش به خودش حاال است؟ بوده اداری مدرنيزاسيون و جامعه در ثروت تعديل ملی،
 

 جنبش متحد کردند قبول و دادند آوانسهايی کند فعاليت جهان در ميخواست که جنبشی هر به ق،شر ملل کنگره در روسيه کمونيستهای
 را خودش اسم که ديده اين را چيز آسانترين بکند، آزاديخواهی خواسته جايی هر در کسی، هر بلشويسم از بعد .باشند جهانی کمونيستی

 شما به روز همان کنيد بحث آنها با اگر .ناميدند کمونيست را خودشان تندنيس کمونيست که آنها از خيلی نتيجه در .کمونيست بگذارد
 ديگر موقع يک مال کارگری انقالب بحث نيست، عملی اشتراکی مالکيت ميگويد شما به .ندارد نظر تجديد به احتياجی است، زود ميگويد

 توصيه حتی و گفت خواهند شما به استالين حکومت در .ويندميگ شما به را اين استالين زمانِ  همان در .ميگويند شما به روز همان .است
 وقت فعال .بگيريد دنبال را ملی -دمکراتيک انقالب فعالً  شما نکنيد، شلوغش که بود اين ديگر کشورهای در چپ احزاب از خيلی به آنها

 .کنيد بسيج را مردم برويد و باشيد ما متحد نيست، شما کشور در سوسياليستی اهداف
 
 کمونيست نام تحت ديگر ولى هستند، هم هنوز و کردند کار و شدند پيدا بيستم قرن در کمونيست نام تحت که جنبشهايی از خيلی تيجهن در
 و معنوی قوای تناسب به بنا که بودند امپرياليستی ضد -استعماری ضد و ناسيوناليستی طلب، اصالح دمکراتيک، جنبشهای نميکنند، کار

 نظريات از کمونيستی پراتيک عدول بحث فقط نتيجه در .گذاشتند خودشان روی را کمونيسم اسم خودشان، مانز جهان ايدئولوژيکی
 .کمونيست ميگويند خودشان به و هستند جامعه در که است مختلفی جنبشهای بحث نيست، کمونيسم تئوری در نظر تجديد و کمونيستی

 کار ،لغو اشتراکی مالکيت برای کارگر طبقه اجتماعی مبارزه که کنيم تعريف یجنبش کلمه دقيق معنی به را کمونيستی جنبش بايد ما
 يک اگر ولی .است اشانديشه مارکسيسم بگوييم و کمونيستی بگوييم ميتوانيم را جنبش اين .ميکند دنبال را طبقه بدون جامعه و مزدی
 کمونيسم، ميگويد خودش به و بکند استفاده بازار از خواهدمي و ميکند دنبال را اداری "مدرنيزاسيون" و "ثروت تعديل" ديگری جنبش

 .نيست کارگری کمونيسم مسلم قدر - هست کمونيسمی هر - اين بگوييم بدرست بايد ما
 
 که - مارکسيسم طبيعی انتظار آن که باشد کمونيستی جنبشهای تفاوت ما برای بود قرار "کارگری کمونيسم" در کارگری کلمه نتيجه در

 ميشود هم کارگری غير کمونيسم .ميکنند برآورده را - غيره و است صنعتی انقالب محصول و است کارگر طبقه جنبش ونيستیکم جنبش
 در سالی يک از .ميکرد دنبال را اهدافی چه روسيه در  کارگری غير کمونيسم کرد نگاه يک به يک و نشست بايد گفتم؛ که داشت

 مبنای بر است جهان پهنه در نظامی -سياسی -اقتصادی قدرتمند بلوک يک ساختن و زیکشورسا پرچم کمونيسم مشخص بطور شوروی
 هم اين، با را خودمان نيستيم مجبور هيچ .است روسی کمونيسم اين .(ميرسيم اين به بحث در بعداً ) مزد به متکی دولتی اقتصاد يک

 در است جنبشی است، کشورسازانه جنبش يک است، ژوايیبور جنبش يک و روسی کمونيسم اين بگوييم ميتوانيم .کنيم حس خانواده
 نقدش ميکند، فرق ما با آن تئوريکی هایانديشه و اقتصادی مدل دارد، امکانات العادهفوق است، قوی هم العادهفوق خودش، قدرت جهت

 فرق ما با ميدهد سازمان که ایمعهجا ميکند، فرق ما با ميکند بسيج که اىاجتماعی نيروی ميکند، فرق ما با داریسرمايه جهان به
 .هستيم کارگری کمونيسم ما است، بورژوايی کمونيسم آن .ميکند

 
ً  مارکس گفتم پيش جلسه در  .کنند استفاده ميخواهند اينها که است ایکلمه کمونيست موقع آن .ميکند را کار همين مانيفست در دقيقا

 درنتيجه و .داريم هم فئودالی سوسياليسم داريم، هم بورژوايی سوسياليسم داريم، کارگری سوسياليسم اينکه برای چرا؟ ميگويد مارکس
ً  ما برای کمونيسم کلمه از استفاده علت  ميگويند دروغ به هستند عده يک" بگويد نيامد مارکس .است اجتماعی تفکيک همان دقيقا



 سوسياليسم و هستند، ديگری طبقات به متعلق هایيسمسوسيال اينها که بگويد آمد مارکس !"دروغين سوسياليستهای" !"سوسياليسم
 .است اين طبقه آن
 

 .سوسياليست ميگويد خودش به "پارتی ليبر" نتيجه در .نکرده ثبت خودش اسم به اسنادی ثبت اداره هيچ در قبالً  را سوسياليسم کسی
 مسئول دولت ثروت، تعديل است؛ اين من ياليسمسوس ميگويد .کند تعريف کاغذ روی را خودش سوسياليسم ميتواند و است سوسياليست

 چرا ميگويی !است سوسياليسم .کليدی صنايع  کردن ملی يا دولتی، مالکيت و تصاعدی ماليات اجتماعی، محروميتهای مقابل در
 را پرورش و شآموز کردم، اجتماعی را ترانسپورت کردم، اجتماعی را طب ميکنم، اجتماعی دارم را چيزها اين ميگويد سوسياليستی؟

 .سوسياليست ميگويم خودم به من .کردم اجتماعی هم
 

 از بعد سال پنجاه و صد اآلن کند، کار و بگذارد خودش روی ميتواند را خودش اسم کارگری غير و کارگری سوسياليسم که طور همان
 .نيست ديگری کمپ به خائن کسی و نيست کیي آن مرتد کسی است، زياد کمونيسم !بله بگويد بيايد بايد هم کارگری کمونيسم مانيفست،

 حاال .است بورژوايی کمونيسم هم آن است، کارگری کمونيسم اين .ميکند تالش خودش کمونيسم برای دارد خودش جبهه در کسی هر
 بدردش که را ایانديشه بايد بورژوايی کمونيسم تعريف به بنا .کند نظر تجديد مارکس افکار در بايد تعريف به بنا بورژوايی کمونيسم

 اشتراکی مالکيت گفت و آمد يکی اگر .بخورد دردش به تا بدهد تغييراتی کرده، بيان مارکس که اىآماده و حاضر صورت آن به نميخورد،
 و کنيد اشتراکی را مالکيت نميخواهيد شما و ببريد بکار را آن (چرا ميگويم حاال که) داليلی به مجبوريد شما و است تئوری يک
 .است دولتی مالکيت منظور بگوييد کنيد، بيان کردن دولتی بعنوان اشتراکی مالکيت از را تانتبيين بياييد بايد کنيد، دولتی واهيدميخ
 بحث است مجبور ميداند، جوابگو را دولتی صنعت ولی دارد احتياج مزد به چون نباشد، مزدی کار لغو طبقات محو از منظورش کسی اگر
 خبث سر از کسی .ميکند نظر تجديد بنابراين .ندارد خواست اين برای جايی او سوسياليسم .بدهد حواله ٢٦ قرن هب را مزدی کار لغو

 به اشآماده و حاضر صورت آن به تئوری آن اينکه بخاطر .نميکند نظر تجديد مارکسيسم در غيره و بودن گرجستان اهل نامردی، طينت،
 چين به که کند مستطيل دادند دستش به که را ِگردی کمونيسم که ميآيد "تونگتسه مائو" نتيجه در .کند نظر تجديد بايد نميخورد، دردش

 دهقانی انقالب دولتی، کنترل کمک با صنعتی کشور يک ساختن برای داريد شما اگر .دهقانی انقالب تئوری بشود باألخره که شود، چفت
 ديگرى فکر بايد خوب ،(است مائوئيسم باألخره که چه هر و) اقتصاد نه باشد قدرت مسند در سياست که اينست تانسعى و ميکنيد،
 .نيست مارکس در اين بکنيد،

 
 مجبوريد - ١٩٢٨ تا ١٩٢٣ سالهای زمان، آن در کمونيسم المللیبين وجهه خاطر به کمينترن، به احتياج خاطر به - داليلی به شما اگر و
 ميشود مارکس ديالکتيک آنوقت .است اين مارکس از من تفسير بگوييد که مجبوريد آنوقت ،"چين کمونيست حزب" بگوييد خودتان به

 اسم به و بزند حرف کمونيسم اسم به کرده مجبورش تاريخ  ولی .است آن مائو انديشه .ندارد نظر تجديد قصد مائو .مائو تضاد درباره
 ما به که هستيم فشار زير آنقدر چون ميگيرند، را سرخ تابک آن که هستند شما و من مثل نفر مليونها بعد و .ميزند حرف کمونيسم
 با بورژواها از بيشتر که هستند دنيا اين در کمونيستهايی من بنظر .ميکنيم نگاه آن به مناسب نظر با باألخره است، کمونيستی ميگويند

 .ميگيرد قرار سنتی چه در ايشان نظر ببينيم هک ميخوانيم را کتابش ميرويم ما کمونيسم، گفت خودش به که همين ولی دارند، فاصله ما
 
 جنبشهای به راجع بلکه - مختلف هایانديشه به راجع نه - ما که است، اجتماعی تفاوت اين کارگری کمونيسم بحث اولين حال هر به

ً  اجتماعی، جنبش ميگوييم وقتی .ميزنيم حرف داريم مختلف اجتماعی  آدم از زيادی تعداد و حجم نیمع به اآلن من را اجتماعی کلمه اساسا
 قرار کمونيستی جنبش .دارند اجتماعی هایريشه و اجتماع  در ريشه که جنبشهايی يعنی .ميبرم بکار مختلف طبقات بعنوان نميبرم، بکار
 به زيادی احتياج آنوقت باشد جنبش اين اگر .کند نمايندگی داریسرمايه جامعه در بورژوا با را کارگر منافع تضاد که باشد جنبشی بود

 خيلی يک، و بيست قرن اوايل بيست، قرن آخر کارگری کمونيستی جنبش يک باشد الزم است ممکن .ندارد هم مارکسيسم در نظر تجديد
 ما نياز مورد حرفهای تمام (انگلس و مارکس) نوزدهم قرن آدم تا دو داشت انتظار نميشود چون .بگويد و بياورد در خودش از را چيزها

 نقد برود ندارد احتياجی کند، عوض را مارکس دولت تز برود ندارد احتياجی .نيست مارکسيسم در نظر تجديد اسمش ولی باشد، زده را
 برود ندارد احتياجی کند، عوض را کمونيسم اجتماعی پايگاه برود ندارد احتياجی کند، عوض را داریسرمايه اقتصاد از را مارکس
 .است چه داریسرمايه جهان امروز ببيند بيايد بايد .ندک عوض را اضافه ارزش تئوری

 
 در وجوديشان خصلت اين .نيست اصليشان گناه اين ولی .ميکنند نظر تجديد هم مارکسيسم در نتيجه در و ديگرند جنبشهای اينها ولی

 اين چرا .است افتاده راه هم اعتبار همان به و شد زده قالب و .شود زده قالب بايد ديگری اهداف برای آنها کمونيسم که است جامعه
 کشوری يک در فئوداليسم به ميخواهد مثال برای يا بيايد، بيرون استعمار زير از "غنا" ميخواهد مثال برای که اجتماعی جنبشهای

 ملی بورژوازی به متکی اقتصاد نوع يک و کند کوتاه را کمپرادور بورژوازی دست ميخواهد التين آمريکای در مثال برای يا دهد، خاتمه



 ميگفت خودش به کسی هر که بوديم شاهد سال چند اين در که دليلی همان به کمونيست؟ گفت خودش به چرا کند، بنا کشورها اين در را
 .شده خودش زمان آزاديخواهی معتبر لقب هم کمونيست .دمکرات و بشری حقوق

 
 

 دوم بخش

  
 [است نشده ضبط نوار تعويض حين در جمله چند]

 و است نفعش به بزند آزادی از حرفی ميخواهد يا و دارد کار فقرا با کسی هر آنوقت .کند آزاد را فقرا آمده اندشنيده که پيغمبری مثل ...
 جلوه هم نزديک بلکه ميکند حس نزديک فقط نه .ميکند حس نزديک لنينيسم و کمونيسم به را خودش و ميشود عالقمند هم طبيعی بطور
 کمونيسم وقتی است، مطرح کمونيسم وقتی است، باب کمونيسم وقتی است، مد کمونيسم وقتی شد کمونيست ميشود احتر خيلی .ميکند

 .کمونيست ميگويند خودشان به خيليها که است طبيعی است، نيرو جامعه در روسيه انقالب اعتبار به
 

ً  هفتاد دهه در داريد، نايیآش آنها با يا و سابقه غربی اروپای دانشگاههای در چقدر شماها نميدانم  تای دو دانشگاه استاد تا سه هر تقريبا
 دلش ته ولی هستم مارکسيست ميگفت .مارکسيست ميگفت خودش به ولی نبود هم مارکسيست .مارکسيست ميگفت خودش به آنها

 خودشان به بودند مارکس الکاپيت مخالف که کسانی حتی .است "رابينسون جون" عقايد طرفدار يا دارد، قبول را "کينز" ميديدی
 تئوری سر مارکس بگويند ميکنند سعی دارند انگلستان مارکسيستهای که ،١٩٧٦٦ سال در است زيادی کتابهای .مارکسيست ميگفتند
 برای چرا؟ مارکسيست، نميگويد خودش به آدم همان ديگر اآلن .مارکسيست ميگويد خودش به هنوز طرف ولی .ميکرد اشتباه ارزش
 .ندارد را آزاديخواهی غير از آزاديخواهی کردن متمايز حالت آن و نفوذ آن و اجتماعی وجهه آن ديگر اآلن مارکسيسم اينکه

 
 و کمونيست خودش بجز را هيچکس پيکار سازمان رهبری در طرف .شدند دمکرات همه کنيد دقت اگر شوروی ماجرای از بعد

 هر به .است باب بودن دمکرات يعنی شد، دمکرات طرف !دمکرات ميگويد دشخو به شوروی سقوط از بعد نداشت قبول استالينيست
 اآلن يا هستم، ليبرال يک من يا هستم، انديش دگر يک من يا .ميدانم دمکرات يک را خودم که من ميگويد است؟ چه نظرت بگوييد کسی
 را خود َدم از اآلن کرد، کاری نميشد چپ سازمانهای در آنها اجازه بدون ديروز تا که ایعده ناگهان .ميدانم بشر حقوق مدافع را خودم
 !نيست مد ديگر کمونيسم .ببرند بکار خودشان به راجع را کمونيست کلمه نيستند حاضر و ميداند دمکرات و آزاديخواه و ليبرال

 
 اين و مائو استالين، انگلس، ين،لن مارکس، انديشه بگويد خودش به ندارد احتياجی هيچ ببرد اسلحه به دست فيليپينی دهقان اگر اآلن

-پُست ميتواند کلينتون، آقای باد زنده بگويد راحت خيلی ميتواند .نيست مد اينکه برای .ميکند کشاورزی فيليپين در که من، رفيق
 که ندارد اینهآزاديخواها مکتب هيچ را سياسی -فرهنگی هژمونی آن ديگر اآلن چون .باشد چه هر ميتواند کند، انقالب و باشد مدرنيست

 هم کسی هر نتيجه در و نيست اينطور ." است همراه کمونيسم اسم با بندگی يوغ کردن باز يا کشورها همه در انقالب" بگوييم اآلن
 .مارکسيست نميگويد خودش به کند خالص را خودش بخواهد جهان در امروز

 
ً  .بودن مارکسيست به بود نزديک خيلی ودنب فمينيسم که بود موقعی يک .است ديگرش نمونه يک فمينيستی جنبش  فمينيستها تقريبا
 کرده هنر خيلی سوسياليست بگويد خودش به که کنيد پيدا فمينيست يک شما اگر اآلن .هستند هم سوسياليست بگويند که ميکردند سعی
 .نميخواهند ديگر را لقب آن ولی .است نيامده بوجود تغييری ديدگاههايشان در خيلی که گرفتند، فاصله بسرعت .است

 قبله چنان کرد، پيدا جهانی سطح در ایوجهه و قدرت چنان روسيه انقالب با کارگری کمونيستی جنبش که بود چيزی آن لقب نتيجه در
 صورت کاری ميخواست که مختلف کشورهای طلب اصالح و دمکرات و آزاديخواه رهبر هر که شد جهان محروم مردم اميدهای و آمال

 بگويند خودشان به راديکالترشان جناحهای حتی بعداً  و بيندازد کمونيسم با عکسی و بدهد کمونيسم با دستی يک شد جبورم بدهد،
 .کمونيست

 
 دو بين ايران" فدايی، و مجاهد به راجع فقط دارد فصلی ميکردم، نگاه که را آبراهاميان کتاب .بخوانيد را ايران چريکی جنبش تاريخ
 ببينيد برويد .دادند ايدئولوژى تغيير چطور و آمدند کجا از خلق مجاهدين نفر شش آن ببينيد برويد بوده، چه داستان ينيدبب برويد ."انقالب
 دانشجوهای و محل اسالمی انجمن با چقدر و داشته ربط طبقه سوسياليستی و کارگری جنبش با چقدر ايران کمونيستی راديکال جنبش

 اسالمی انجمن طرف !است بوده بهائيّت ضد جنبش مديون ايران کمونيسم چقدر و .تهران دانشگاه نیف و ادبيات هاىدانشکده ناراضی
 ايدئولوژی تغيير سران از و طالقانی هللا آيت پسر طالقانی مجتبی) پدرش به طالقانی مجتبی نامه سال شش از بعد و ميکند درست

 البته که مسلمان است آدمی يک .(شد تأسيس پيکار وقتی انقالب از بعد -پيکاربود سازمان کليدی شخصيتهای از يکی و پيکار سازمان
 اين به داريم، ما که آرمانهايی با ولی ميگذارم احترام شما به چقدر من که مينويسد پدرش برای سوخته، جهان محرومين برای دلش



 حاال است، رهايی آن علم قرآن ميکرده فکر قبالً  هک بودند رهايی يک دنبال ايشان .است جهان رهايی علم مارکسيسم که رسيديم نتيجه
 !است رهايی آن علم مارکسيسم !نه که شده متوجه

 
 چه دادند را تغييرايدئولوژی اين ايشان که لحظاتی همان در يا ميگويد چه جهان کارگری جنبش يا ميگويد چه ايران کارگری جنبش

 به بيشر .ندارد مجاهدين سازمان مارکسيستهای اول نسل روی تأثيری هيچ نهااي است، جريان در فرانسه و آلمان در کارگری مبارزت
 پيروزی کليد که است کارگر اين مينويسد خودش بابای به کرد، مبارزه شاه عليه نميشود اسالمی حرفهای اين با که رسيدند نتيجه اين

ً  آبراهاميان کتاب فصل اين .است دستش  کجا از کشور، آن در الاقل ما، دوره راديکال کمونيسم يمبدان آنکه برای است آموزنده واقعا
 .آمد بيرون

 
 کمونيسم جنبش .محفوظ خودش بجای اجتماعی تغيير هرنوع برای طبقاتی هرتالش و آزاديخواهی هر ميگويد دارد کارگری کمونيسم
ً  که ميگوييم جنبشی آن به ما کارگری،  موقعيت ميخواهد و است طبقه اين وسياليستیس انتقاد ميشود، پديدار صنعتی کارگر با تاريخا
 در نشدن و شدن صنعتی حاال کند، دگرگون را  دستمزد پرداخت مبنای بر استثمار و مزدی کار يعنی جامعه، در طبقه اين اجتماعی

 نوع هر از ادآز جامعه و اشتراکی مالکيت و کارگری انقالب آن نهايی آرمان و است اين نقدش محفوظ، خودش بجای ديگر کشورهای
 .است داریسرمايه جامعه در کارگر طبقه اعتراض و کارگری اعتراض در قلبش و جامعه اين مبنای .است طبقه

 
 مشکل اين هميشه شما اگر .غيره و استالين خيانت رويزيونيسم، ميگيرد؛ قرار خودش جای سر زيادی مقدار يک مقوالت اين نتيجه، در
 زيادی عده يک ولی آورد در را ما پدر ميگويند عده يک .ميکنند فکر چه استالين به راجع بپرسيد سيهرو مردم از برويد که داريد را

 .ايستاد فاشيسم جلوی داد، شکست استالينگراد در را کشيد،آلمانها بيرون تزاريسم سياه دوران آن از را ما است، ملت اين پدر ميگويند
 يکی اين دارد، را آتاترک هم آن .آورده بيست قرن به رهبری يک باألخره را کشوری ره .است روسها "آتاترک" خودشان برای استالين

 .آورد بيست قرن به را روسيه که است کسی هم استالين .دارد را نکرومه قوام هم آن دارد، را تنگ مائوتسه هم آن دارد، را استالين هم
 

 متوجه استالين کار اواسط به ميرسيم وقتی ولی .ميدهد سازمان را طبقاتی مبارزه و است خودش زمان کارگری جنبش مال هنوز لنين
 يک و .خودش بورژوايی شيوه به بياورد، بيست قرن به را روسيه توانست بلشويکی انقالب کمک به روسيه بورژوازی که ميشويم

 و برژنف دوره آخر سال بيست از د،کن تبديل دوره آن برای عظيم تکنولوژيکی قطب يک عظيم، صنعتی قطب يک به را مانده عقب کشور
 داد رخ کارگری انقالب همزمان بورژوايی انقالب .نکرد خيانت کارگری انقالب به کسی .است روسيه تاريخ داستان اين .ميگذريم ديگران

 .بود پديده تا دو اين همزمانی يعنی .رفت آب زير وسط اين جايی يک سرش هم کارگری انقالب .شد پيروز و
 

ً  کرديم مطرح را شوروی تزهای بحث که شوروی بولتن کتاب در کنيد هنگا اگر  خواست تا دو چطور که ميکنيم اشاره اين به دقيقا
 بلشويکها خواست با صنعتی، آباد جامعه يک به روسيه تبديل و روسيه کردن مدرنيزه خواست .ميرود جلو همزمان روسيه در اجتماعی

 که بشوند، هم اکتبر از بعد وقايع وارد مجبورند دو هر .ميشوند فوريه انقالب وارد دو هر نهااي کارگری، اجتماعی انقالب يک برای
 .کشور پرچم ميشود است، جنبش يکی آن خواست که روسيه ملی اقتصاد ساختن جايی يک از .ميشوند

 
 ساده خيلی و ميکنيم نگاه اجتماعی شيوهب کنيم، نگاه ديگر جنبشهای يا و تاريخ به اخالقی بشيوه و مذهبی بشيوه اينکه بجای خالصه

 کمونيسم سومی، جهان کشورساز کمونيسم متوسط، طبقه کمونيسم هست؛ مختلف هایکمونيسم ميگوييم اول روز همان از مارکس مثل
 آن به نيمميک سعی داريم ما که حاضر قرن کارگری کمونيسم و امپرياليسم سلطه تحت ناسيوناليست کمونيسم غربی، اروپای دمکراتيک

 .است متمايز اجتماعی جنبش يک ميکنيم قبول ولی بدهيم، شکل
 
 منظورم رفرميسم، يکی و است دمکراسی يکی است، ناسيوناليسم يکی داشته؛ اساسی سرچشمه تا سه بنظرم غيرکارگری کمونيسم آن

 از بخصوص ناسيوناليسم .دادند کمونيسم لقب خودشان به که بودند آزاديخواهی نوع سه منشأ سر اينها .است اجتماعی -اقتصادی رفرم
 فرانسه و بلژيک و آمريکا و انگليس سلطه از رهايی جنبش - امپرياليسم سلطه تحت کشورهای در بوده، روبرو امپرياليسم با که آنجايی

 در که امپرياليسم آنتی نبنابراي .است استعمار چنگال از رهايی آن اساسی جوهر و اساسی هدف ولی .ميزند کمونيستی رنگ خودش به -
 ضد جنبش" نتيجه در ...نه يا هستيد آزاديخواه شما اينکه عالمت بودن، آمريکايی ضد بودن، يانکی ضد اصالً  التين آمريکای

 .است ما زمان کارگری غير کمونيسم هایسرچشمه از يکی "امپرياليستی
 

 کردن باز برای بيستم قرن مبارزه .سنتی جوامع بعداً  و مستبد، امعجو استبدادی، حکومتهای در است؛ طلبی دمکراسی جنبش ديگر يکی
 عليه .ميشود دنبال که نيست کليسا و سلطنت عليه جمهوريخواهی چهارچوب در ديگر کنند، دخالت سياست در بيايند که مردم روی به در



 دمکراسی و آزاديخواهی جنبش جاها خيلی نتيجه رد .است غرب داریسرمايه در آنها ُدم اصالً  که است پليسی -نظامی مستبد حکومتهای
 .بدهد سازمان خودش به توانسته چتر اين زير و کرده قبول را کمونيسم اسم و گرفته خودش به کمونيسم چهره طلبی

 
ً  که ستا هايیخواسته اينها .کردن کن ريشه را بيسوادی کردن، ايجاد رفاه دولت کردن، ايجاد برابری اقتصادی؛ رفرم باألخره و  با سنتا

 در چه و فقير کشورهای در چه خواهیاصالحات نفس منتها .است کمونيستها پالتفرم از بخشی که است واضح و شده تداعی کمونيستها
 و بگيريد آن از کنيد، تعديل را ثروت اينکه نفس ميکند، پيدا افزايش سرمايه انباشت با دارد طبقاتی شکاف آنها در که غربی کشورهای

 نو چپ و اروکمونيسم در را آن مختلف هایرگه که کشورها اين در کمونيسم نوع يک برای بوده مبنايی کنيد، توزيع تجديد بدهيد، اين به
 چپها که، ميبينيد کنيد توجه اگر غرب، بورژوازی محوری-اروپا مقابل در اآلن .است قوی باز هم اينجا ناسيوناليسم .ميبينيم غيره و

 سراغ به اگر غربی اروپای کشورهای در حتی .نگهميدارد پا سر را چپ نحوى به که ناسيوناليستی رگه يک .اندشده  اروپايی ضد بشدت
 احزاب تا بگير ایاتحاديه رهبران از انگلستان در .ميبينيد قوی بشدت آنها در را ناسيوناليسم برويد، کارگری جنبش چپ اصلی رهبران

 اتحاد طرفدار که هست غربی اروپای راديکال چپ حزب کمتر و ،"نداريم قبول را واحد اروپای" و "انگليشيم" ما که ميگويند آن، چپ
 .است اينها رکن قوی ناسيوناليسم يک .باشد اروپا

 
 است طرف خودِ  جنبش اين نيست، رويزيونيسم اسمش گفتم که همانطور .است مربوطه "رويزيونيسم" آن منشأ سه اينها حال هر به

 ميگفت خودش به ايتاليا در که ایپديده آن .گذاشت رويش هم را واقعيش اسم و ديد را طرف جنبش درست برداشت، را عينک بايد ولی
 جايی به کرد فعاليت عمرش تمام "گوئربرلين" .داد وزير نخست ميکند کار دارد "چپ دمکرات" بعنوان اآلن ايتاليا کمونيست حزب

 ديگر اينها بگويم ميخواهم .باشد متفاوت ايتاليا اروکمونيستهای از اهدافش نبايد خيلی .داد وزير تنخس ايتاليا چپ دمکرات حزب نرسيد،
 حرف خودش اسم به ميتواند .بفروشد را مارکس کتاب يا بياورد را لنين عکس برود ندارد اصراری ديگر .ميکنند کار خودشان اسم تحت
 .نيست مارکسيسم در رويزيونيسم مشغول ديگر کسی .نيست خبری یجاي در رويزيونيسم از ديگر کنيد دقت اگر و بزند

 
 ديدگاه يک از الجرم و متمايز اجتماعی جنبش يک از داريم کنيم مشخص اينکه برای کرديم اضافه کمونيسم به را کارگر صفت ما بنابراين

 مارکسيسم .بسازند ميخواهند ديگری کسان که ديگری جنبش هر نه و جنبش اين با است متناظر که ديدگاهی .ميزنيم حرف متمايز فکری
 تجديد آن در بايد کنيد، عوضش بايد بسازيد ملی انقالب تئوری  آن از بخواهيد شما اگر .کارگری کمونيسم جنبش با است خوانا و متناظر

 .کنيد نظر
 
 را کارگر کلمه .کنيم تفکيک آن اجتماعی پايه در و طبقاتی نظر از جنبشی، پايه در را کمونيسم که آورديم عنوان اين به را کارگر کلمه ما
ً  کمونيستی هر .است کمونيستی هر تعريف اين چون .نياورديم ميکنند کار هاکارخانه در که اشخاصی به وفاداری اعالم عنوان به  قاعدتا

 .دارد تریعلمی و ترتئوريک بار بحث، ناي در اآلن ما، برای  کلمه اين .کند کار کارگرها بين در ميرود و کارگر طبقه باد زنده ميگويد
 .است ديگر اجتماعی طبقه اجتماعی جنبش که است کمونيسمی معنی به بلکه نيست، کارگر به متوجه کمونيسم معنی به کارگری کمونيسم

 جهان کمونيسم ن،چي دهقانی کمونيسم روسيه، بورژوايی کمونيسم ميگذاريم؛ اسم آنها روی که غيرکارگری هایکمونيسم با تمايز در
 کارگری کمونيسم ما .داشتيم کار و سر سازمانهايش با خيليها و بوديم شاهدش که خلقی بورژوايی خرده کمونيسم و خاورميانه در سومی

 مطرح داريم ما را پرولتاريايی کمونيسم .سوسياليسم يعنی پرولتر گفت هم مارکس خود .کارگری طبقه عنوان به ميکنيم مطرح را
 و ميآمد کمونيسم که بود وقت خيلی بايد .ميدهيم انجام داريم را بود شده وقتش که ایکهنه کار ولی نميکنيم ایتازه کار بعبارتی .ميکنيم
 ميکنيم، دنبال را پيغمبری همگى گويا که نبود قرار فقط باشد، متفاوتی اجتماعی جنبش کمونيستی جنبش بود قرار ميگفت ديگر يکبار

 من که کارگری، کمونيسم نتيجه در .است متمايز اجتماعی جنبش يک !است قبول بگذارد را خودش تفسير کسی هر و انگلس، -مارکس
 .است چه اينها و طبقاتی مبارزه با کارگری، سوسياليسم با فرقش که ميدهم توضيح و ميکنم باز را ديگرش هایجنبه ترپايين

 
 جنبش با تمايز در است، کارگر طبقه کمونيستی -سوسياليستی جنبش کارگری مکمونيس کارگری کمونيسم و کارگری سوسياليسم فرق

 را خودشان گل و آب حق ميتوانند هم کلمه اين به نسبت دارند، را خودشان مال هم آنها ندارد، اِشکالی هيچ .ديگر طبقات کمونيستی
ايستاده هم هيتلری فاشيسم جلوی و اندکرده هم جنگ نيسمکمو آن اسم به ميشوند، کشته و ميگويند هم کمونيسم باد زنده باشند، داشته

ً  و .اند ً  و اندداده شرکت هاپروسه اين در و اندبرده خودشان با هم را ما طبقه نيروی از زيادی بخش اسمی تشابه اين بخاطر بعضا  بعضا
 کلمه اين از و بايستد پا سر توانست که داد روسيه کارگر به امتيازاتی باألخره روسی کمونيسم واقعی بطور .اندداده امتياز ما به هم

 را اينها .مجانی پزشکی و شما مسلّم حق بعنوان مسکن اخراج، ممنوعيت کامل، اشتغال قبيل از .بکند استفاده کارگر طبقه تاريخی
 .بود داده را اينها سيهرو بورژوازی ميبرد، جنگ سال پانزده ده کشورها اين در کدامشان هر گرفتن که چيزهايى داده، باألخره

 



 .ميکند ُجدا را اينها عظيمی طبقاتی شکافهای که شاهديم ولی .ميبرند بسر کارگری کمونيسم با سازشى در اينها باألخره بگويم ميخواهم
 از ودهت حزب که ميفهمی خوب !پوک هایتربچه اى،-CIA ميگويد افراطی چپ به .ميکند دفاع ايران بورژوازی از توده حزب که طورى

 زيادی بخش نميگويم، را توده حزب ميکند، قبول آزاديخواه عنوان به را خاتمی طرف .نيست تاکتيک بحث .است ايستاده کجا طبقاتی نظر
 همان مال .ميدهد توضيح را اجتماعيش تعلق دارد !ديکتاتور ميگويد شما و من به و آزاديخواه ميگويد خاتمی به مملکت، آن چپهای از

 ديکتاتورها، ما، چرا که بدهکاريم تهرانی خانبابا آقای به شما و من يعنی .است شخصيتهايش از ديگر يکی هم خاتمی که ستا ایطبقه
 !ايمنکرده دفاع دارد، زندان و شده مردم جمهور رئيس آمده طوری چه نيست معلوم که خاتمی آقای از مردم، قيّم مستبدهای

 
 کردم بحث هم را اين پيش، جلسه آخر در باألخره و .است لغت اين کارگری کمونيسم و ديد بايد را ااينه اجتماعی جايگاه بگويم ميخواهم

ً  صحبتش .است بورژوايی روايت يک خودش هم است اخالقی که کارگريى که  برنامه کردن پياده برای کارگر دهان در بستن دقيقا
 در که اىپرستی کارگر .فرد يک بعنوان يا شغل يک عنوان به دميکن تقديس را کارگر که کسی صحبت .است گارگری غير اجتماعی

ً  نشانده، خودش مذهب مقدس هایپديده همان بجای را کارگر که اىپرستی کارگر ديديم، خلقی چپ سازمانهای  جايگاه کردن پنهان دقيقا
نوشته .بدهد بيرون خودش از پرستی کارگر و یپناه کارگر که ايدنديده را کارگری اتحاديه رهبر يک حاال تا شما چون .است اجتماعيش

 آگاه و قوی و غيور کارگران که نيست اين اشاطالعيه کنيد نگاه را اوغلی عمو حيدر و سلطانزاده زمان ايران کمونيست حزب اوليه های
 ؟"دبدهي تن خفت اين به ميخواهيد کی تا آخر !مملکت شعور کم و غيرت بی مردم" ميگويد خيزيد، بپا ايران

 
 تشکل ايرانی کارگر که واقعيت اين پوشاندن و کارگر به دادن قرض نان به کرد شروع کسی اگر .نميکند جدا طبقه آن از را خودش طرف
ً  ندارد،  پيروزی به و شده تمام پديده يک بعنوان کارگر تقديس به کرد شروع و ندارد سرشناسی عملی رهبر ندارد، جدی سازمان اساسا
 ميخواهد را ايرانی چپ ناسيوناليسم جناح از ديگر کالشی نوع يک آدم اين بنوشند، محضرش در را آزاديخواهی جرعه بايد که رسيده
 ما، ميهن کارگران ما، کارگران" .بکند خودش سازی ملت تظاهرات وارد "شاه جاويد" بعنوان را کارگر ميخواهد که بدهد نشان

 مرکزش هم خودش دارد، ميهن يک او !"ميکنند فکر آنطور ما، کارگران" - ميآورند ار ما اين هم هميشه - "نميکنند فکر اينطوری
 از بود ممکن شاه که طورى همان ميکنند، را تقديس اين که کسانی و .است ميهن آن پرسوناژهای از يکی او  براى هم کارگر و است
 .ميکنند تقدير رکارگ از هم اينها بکند، تقدير ايران غيور عشاير و رنجبر و صبور مردم
 به راجع ميتواند کامل صراحت با من بنظر و کارگر طبقه داخل به متعلق است جريانی کارگری کمونيسم .ندارد اين به ربطی ما بحث

 اين ميکند رشد چپ احزاب خود در که گرايشاتی از يکی و .ندارد گفتن طبقاتی تملق به احتياجی .بزند حرف کارگر طبقه بقيه و خودش
 از ایمجموعه زير ميشود لنينيسم و مارکس حتی و !"بوده کی مارکس" و ،"هستی کی تو" و "است کارگر با آخر حرف" که است
 !کنيم قبول آنها از بياييم بايد شما و من کرده اشتباه مارکس که بدهند رأی ایکارخانه يک در کارگرها اگر که معنی اين به !کارگر پديده

ً  گفتم و بورژوايی گرايی کارگر نوع يک اين، از باالتر است ایکلمه حتی اکونوميسم آن  بورژوای طبقه تاريخی گناه احساس آن دقيقا
 از کردن، چاپلوسی و گفتن مجيز با را اين ميخواهد و .کند برقرار مملکت آن در را ملی طب يک نتوانسته حتی که ميدهد نشان را ايران

 .کارگری کمونيسم بحث با رابطه در ما صحبتهای قبلی بخش در بود نکاتی هااين حال هر به .آورد در کارگر طبقه دل
 

 ميکنم بحث اين پيدايش تاريخ به ایاشاره
 

 شروع هم اسپانيا و ايتاليا کمونيست حزب در نشد، شروع چين کمونيست حزب در نشد، شروع شوروی کمونيست حزب در بحث اين
 نوشته آنجا شد، شروع آنجا بحثها اين .بکند نميتواند کاری اين با کسی است، واقعيت يک اين .شد شروع ايران کمونيست حزب در نشد،
 محتوايی بخش در بعداً  را اين .بود ايران در تاريخی پروسه يک محصول و است زبان آن به متأسفانه اسنادش و شد مکتوب آنجا شد،
 .بخصوص سياسی جنبش با انديشه رابطه ميدهم، توضيح بحثم

 
 مشخص، بطور عراق و ايران در منطقه، در را آدم همه اين و شود پيروز و ببرد توانست ايران در بحث اين اينکه علت واقعی بطور ولی
 ديروز همين انگلستان در .آمدند ميدان به کارگرها آن در که بود وسيعی انقالب يک به پشتش که است اين نگهدارد متحد خودش دور

 شعار جز .بخورند نميتوانند تکان اصالً  اينها کارگران و ميکند بيکار را نفر هزار پنجاه و فروخته ار Rover شرکت BMW کمپانى
 .بکنند نميتوانند کاری خودشان هایخانه ديوار و در به نوشتن

 
 شد معلوم ،"کارگرند طرفدار مسلمانان" شد معلوم و "است کارگر خودش خدا" شد معلوم آمد ميدان به کارگر ايران انقالب در
ً  کشور يک در پيش سال بيست دارد، کارگر طبقه که ظرفيتی آن و پتانسيل آن ."انقالبند سخت سر رهبر کارگران"  -٣٠ با بزرگ نسبتا

 دو يکی ظرف در و .داد تکان را خودش کارگر طبقه مهم، الجيشیسوق نظر از بزرگ جغرافيايی نظر از موقع، آن جمعيت ميليون ٤٠
 و شود بحث و شود تکليف تعيين سال ٣٠ - ٢٠ ديگر کشورهای ديگر سياسی اجتماعی جنبشهای در است ممکن که بحثهايی سال



 درست مارکس نميخورد، درد به خلقی کمونيسم که شد معلوم ايران در سال دو يکی ظرف در است، کی با حق نشود معلوم هم آخرش
 حزب در ميشد را بحثها اين عين يعنی .بود هژمونيک بحثهای حزب آن در ثهابح اين از خيلی که شد تشکيل ايران کمونيست حزب و گفته

 ايران چپ سال سه ظرف در بحثها اين .بوديم رهبرهايش ما و کنم پياده ميخواهم اآلن همين ميگفت و زديم، و زد سابق ايران کمونيست
 کسی که بود کرده عيان را ديگر جنبشهای کمونيسم بودن دروغين مشهودی بطور آنقدر انقالب اين اينکه برای چرا؟ برد، خودش با را

 کنند؟ چکارش ميخواستند ديگر بود، کار سر که مرتجعی حکومت پشت رفت بورژوايی کمونيسم جنبش .کند دفاع آن از نميتواند
 

 چکار است معلوم خيلی مينیخ پشت برويد ايران در ولی ايد،کرده چکار نيست معلوم هنوز بلر تونی پشت برويد شما انگلستان در اآلن
 سه و چينی کمونيست کمپ در بماند، روسی کمونيست کمپ در نميتوانست بود قائل احترام خودش برای که کمونيستی هيچ و .ميکنيد
 و سیسيا پروسه نتيجه در .ميکرد دفاع حاکميت جناح يک  از داشت دوران تئوری با که بماند فدايی کمپ در نميتوانست بماند، هاجهانی

 مطرح هم انگلستان در ميتوانست .شود مطرح هم آلمان در ميتوانست که بحثی .بود فاکتور مهمترين افتاد ايران در که سياسی اتفاقهای
 کشورها اين در و رسيدند بحثها اين به مستقالً  خيليها است ممکن کردند، را بحثها اين هم خيليها نداريم، خبر ما و شده هم شايد و شود
 دور آدم همه اين و عراق و ايران چپ در جنبشی انفجار يک به ميشود تبديل بحثها اين ولی .نگرفت تحويلشان هم کسی و ردندک طرح

 حضور ديد، ميشد را طبقاتی شکاف و داشت نقش آن در کارگر که ميآييم بيرون انقالبی تجربه يک از اينکه بخاطر .ميکند جمع خودش
 اتفاق ما چشم جلوی اينها .نماندند کتابی مقوالتی سرنگونی دولت، قدرت، اعتصاب، حزب، قيام، مثل پديدهايی و ديد ميشد را طبقه

 يکی به فرانسه در برويد شما .هستيد سياسی غنی تاريخ چه شهود که نباشيد متوجه است ممکن شما .جنگ کودتا، ضد کودتا، .افتادند
 .کشتند گرفتند را تا صدهزار و کردند کودتا و ريختند شما و من سر روی .ندارد کودتا از ایتجربه هيچ خودش کودتا، بگوييد

 
 نيست معلوم مسلحانه، مبارزه .است خودمان زندگی تاريخ ايران اعدامهای موج ولی ميخوانيم کتاب در ما را اندونزی اعدامهای موج
 کتاب در کردند، مخفی مبارزه که کسانى .هستند يليهاخ اند،نشسته سالن اين در کرده جنگ سال هشت هفت که مسلحی پارتيزان تا چند

 صدها ما خود .ميدادند و ميآوردند باکو از يواشکی و ميکردند چاپ بلشويکها را ريز روزنامه "علنی و مخفی مبارزه تلفيق" ميخوانديم
 تئوريها همه نتيجه در و ديد بعينه نسل اين را، دشو خوانده و شود شنيده کتابها در بود قرار که هايیپديده تمام .کرديم را کارها اين برابر
 -عملی و اجتماعی معنی که شد معلوم جوابش سريع خيلی .شد معلوم جوابش سريع خيلی و .شد گذاشته آزمايش بوته به سريع خيلی

 .ميشود معلوم بعدش ماه دو است؟ چه آن ميگويد که رزمندگان با فرقش ، اين ميگويد که مبارزان اتحاد چيست؟ بحثها اين سياسی
 رابطه .ميشد تبديل ميکرد پيدا عملی معنی و برد که بحثهايی به سرعت با باشد، افکار بين جدل بحثها و بماند ساکن نميتوانست جامعه
 ويستد طرفين از کدام هر که جنگی شد، جنگ دارد، کس هر که تبيينی هر با ُکرد، پرولتاريای ُکرد بورژوازی له،کومه و دمکرات حزب

 ُمهر و شدند، کشته زيادی عده آن در که کردستان در کمونيستی و بورژوايی نيروهای بين شد عظيم جنگ يک .دادند کشته نفر چند و
 بحث سر بر .گرفت صورت کمونيسم آنتی و کمونيسم بحثهای سر بر و است ما نسل مال زده، کردستان جنبش به هميشه برای را خودش
 .شد جنگها اين زن، آزادی شورا، تشکيل آزادی تشکل، حق شرط، و قيد بی آزادی بيان، آزادی

 
 دعوايتان هم دمکرات حزب با هيچوقت نميکرديد تبليغ را کمونيسم و نميکرديد دفاع بيان آزادی از و نميکرديد پيشمرگه را زن اگر شما

 به طرف منافع .ميشوراند را مردم و ميکرد بليغاتت و روستا در ميرفت زن پيشمرگه اينکه برای کردی جنگ دمکرات با ولی .نميشد
 کجا بحث يک اينکه .راند صحنه جلوى به را بحثها اين که بود نيرويی اجتماعی عظيم مادی جنبش يک بگويم ميخواهم .بود افتاده خطر

 هر شما .نيست کننده نتعيي زياد ميآيد در کجا از فکری و تئوريکی نظر از کجا از بحث اينکه نيست، مهم آنقدر ميشود مطرح
 در ميگذاشتيد را پرتغال و ايتاليا چپ در موقع آن راديکال آدم هر يا بهترشان گروههای ايران، در ميگذاشتيد را انگليسی تروتسکيست

 بکنيد زيادی کار انديشه نظر از شما نبود احتياجی يعنی .ميشد متوجه فوراً  است، خلقی که اين است، ملی جنبش که اين ميگفت ايران
 به فوراً  اين که بود اين ايران فرق .گفتند هم ديگر کشورهای در .گفتند خيليها و .نيست کمونيستی اتفاق آن بگوييد و بفهميد اينکه برای
 .کرد رشد بحثها اين و شد تبديل مادی نيروی يک

 
 يک به و کرد، رشد بحثها اين با ٥٧ انقالب نحي و ٥٧ انقالب بعد که است ايرانی کارگر تحرک محصول ترتيب اين به کارگری کمونيسم

 استثمار اصلی قشر به آن در کارگران که است ايران در چهل دهه ارضی اصالحات محصول .است ارضی اصالحات محصول اعتبار
 جامعه اصلی احزاب آنها ديگر و شد برچيده توده حزب و ملی جبهه اپوزيسيونيسم دوره بساط و شدند بزرگ شهرها .شدند تبديل شونده

 بروند تا ميشدند جمع آن دور مردم بيشتر کند، بلند کمونيسم پرچم يک فدائی، يک جايی، يک جوانی يک بود کافی .نميدادند تشکيل را
 .آمد بوجود کوچه هر در متعدد کمونيستی سازمانهای ولی بود ثانوی پديده يک مردم برای ملی جبهه ديگر .شوند جمع توده حزب دور

 بحثی .بود ايران جامعه در کارگر دخالت خاصيت بعد و ايران جامعه شدن کارگری شدن، صنعتی خاصيت .آمد بوجود کارگری شوراهای
 .است ترسخت اآلن البته .شد پيروز ايران چپ از نسل آن در و شد مطرح بسادگی ايران در بود، کاغذ روی و بود کرده مارکس که
 



 نقشه اگر که بوديم، جنبش اين در يا هستيم عراق و ايران کمونيست حزب در بعضی که ماهايی فقط نه دارند، قبول همه ميکنم فکر
 غيره و کارگر راه و فدايی کمونيستی انديشه از نميتوانيد شما .است ایويژه پديده آن در کارگری کمونيسم بچينيد را ايران کمونيسم

 همه ولی .هست هم اآلن بوده هميشه که ایآزاديخواهانه افکار ِسری يک .نيدبز حرف داخلی ديناميسم دارای متعين هایپديده بعنوان
ً  ایآينده يک و گذشته يک که را ایويژه چيز يک ميفهمند  ايدئولوژيک جريان تنها .است اين پشت داستانی يک .ميکند بيان دارد حتما

 از را بحث نتيجه در و .آورد صحنه جلوی را انقالب آن اينکه بخاطر و بود آن پشت انقالب اينکه بخاطر .است منطقه و ايران چپ معتبر
 اشاره آن به پيش جلسه در که بود بحثهايی اينها .کرد اجتماعی سريع خيلی را بحث و برد بيرون رويزيونيسم و وپلميک افکار قلمرو
 .کرديم
* * * 

 اقتصاد، متد، مختلف هایجنبه به راجع اينکه .کنيم بتصح کارگری کمونيسم اين فکری محتوای به راجع ميخواهم ايندفعه سمينار در
 مانمارکسيسم به راجع ميخواهيم حاال کرديم بحث جنبشمان اجتماعی خصلت از اينکه به توجه با يعنی .ميکنيم فکر چه غيره و سياست

 .کنيم صحبت بيشتر مقدار يک
       

 کارگر طبقه رهايی شرايط علم کمونيسم

 
 گفتم قبلی بحث در .ميکنم اشاره کارگری کمونيسم مبنای دو به سريع خيلی ولی ميرسيم است بحث دستور جزو که سمينار دوم بخش به
 رهايی شرايط علم است، کارگر طبقه رهايی علم کمونيسم طرف يک از که چيست، مبنا تا دو اين معنی ميگويم، بعدی بحث در هم اآلن و

 اين کردم سعی پيش دفعه .کند آزاد را جامعه کل خودش همراه اينکه بدون شود آزاد نميتواند رکارگ طبقه اينکه دوم و .است کارگر طبقه
ً  هم امروز بحث اول تکه در .بدهم توضيح مقداری را  .دوم جمله به برميگرديم عمالً  بحث دوم تکه در و کرديم بحث را اول جمله دقيقا
 

 و نگرش مجموعه و است اىايدئولوژی است، ایانديشه (کمونيسم) کارگری مکمونيس اينکه يعنی است کارگر طبقه رهايی علم اينکه
 از بعد و صنعتی انقالب همراه که مزدبگير کارگر طبقه اسم به است معيّنی طبقه يک پيدايش از ناشی که است اىاستراتژی و ديدگاه
 جامعه در را کمونيسم که است خودش آور استثمار طشراي از رهايی برای جنگش رهايی، برای جدالش با خودش، همراه صنعتی، انقالب
 .ميکند بارور و ميدهد شکل

 
 هم ناسيوناليستی ديدگاه و افکار يا ناسيوناليستی جنبش .باشد سلطه تحت کشورهای بورژوازی رهايی علم است ممکن ناسيونايسم

 برای است طبقه اين تالش بر ناظر ديدگاه و وژیايدئول مشخصی بطور که است اين مارکس بحث کمونيسم .ميکند کسی رهايی به کمک
 پرچم هم دفعه هر و دارد وجود جامعه در کننده استثمار و شونده استثمار بين تضاد هميشه .کرديم صحبت قبل جلسه در که .رهايی
 .است شده بلند انقياد و استثمار آن از رهايی برای مبارزه

 
 وقتی جامعه ديگر ستم تحت اقشار يا رعيت يا برده .است جديد شونده استثمار نوع ينا پرچم کمونيسم پرچم که است اين مارکس بحث

ً  شوند بلند خود رهايی برای ميخواهند  جامعه، در خودش عينی موقعيت بخاطر که است کارگر طبقه .نميکنند بلند را کمونيسم پرچم لزوما
 لغو برای شما که نيست احتياجی .است بگيری مزد وضعيت آن و ميدهد هخاتم عينی موقعيت آن به که کند بلند را ایمبارزه پرچم بايد

 از و شد لغو داریبرده ميگوييد شما .است عملی کاپيتاليستی انديشه با کامالً  داریبرده لغو .باشيد داشته کمونيستی انديشه داریبرده
 .شد تمام .نميکند بردگی کسی برای کسی نيست، کسی صاحب کسی .بياورد در جسمی انقياد تحت را کسی ندارد حق هيچکس امروز
 از و زمين به است وابسته طرف يک از که رعيت و ارباب رابطه و فئوداليسم در حتی يا .بکنند را زندگيشان و کار بروند است آزاد بازار
 ميگويند و ميبرند و ميآيند هر،ش برود و پايين بيندازد را سرش ميتواند رعيت که نيست اينطوری .است اربابی ملک از بخشی طرف يک
 تقسيم پرچم رعيت .ميکند کشت ولی ندارد خودش از زمينی همانطور .بمانيد زمين سرِ  آنجا بايد هستيد، خان فالن جمعی ابواب از شما

 .نميگيرد بدست را کمونيسم پرچم ميگيرد، بدست را اراضی
 

 استثمار مزدبگيری مکانيسم طريق از آن در که وضعيت، اين از بخواهد بگير مزد کارگر اگر .است کارگر طبقه رهايی علم کمونيسم
 رهايی بتنهايی مزد رفتن باال ولی نيست کمونيسم پرچمش ببرد باال را مزدش بخواهد اگر .کمونيسم ميشود پرچمش شود رها ميشود،

ً  اول جمله آن معنی اين به .نيست کارگر  هر تئوری کمونيسم .بگوييم کرديم سعی جلسه دو اين در که ميگويد را چيزی همان دارد دقيقا
 .است داریسرمايه جامعه نظام در بگيری مزد نظام بردن بين از تئوری است، معيّن کار يک تئوری نيست، کاری

 
 عينی يتموقع به ميگردد بر باز بکند، آزاد را جامعه همه خودش همراه اينکه بدون شود آزاد نميتواند کارگر طبقه که دوم، جمله آن

 جامعه در ميشود چطور .بياورد بدست را رهايی اين جامعه آن در ميخواهد طبقه اين که که اىجامعه عينی خصوصيات به و کارگر



 اىستمکشی ميبينيد ميکنيد نگاه تحليلی نظر از وقتی .بماند باقی ستمکشی ديگر اَشکال ضمن در شود آزاد مزدبگير کارگر داریسرمايه
 وقتى بماند بجا موجود جامعه در دارند، نامطلوبی شرايط يا ميگيرند کمتری حقوق نژادی تبعيض چوب چهار در که دهايینژا زنان، که
 چه به دارد کی ايد؟برده بين از را است سرمايه انباشت و سرمايه سودآوری سر بر رقابت و خصوصی مالکيت که را بنيادش شما که

 ميدهد؟ ادامه خودش بقای به نژادپرستی دليلی چه به يا ميدهد رقرا ستم تحت را زن مثال برای دليلی
 
 اينکه ميرسم اين به بحث اين در من که .ميبرد بين از را ستم اَشکال بقيه ريشه خودبخود که است انقالبی کارگری انقالب معنی اين به

 چرا ولی .نيست داریسرمايه اختراع که مردساالری مثل دارد، ایکهنه ظاهر اينکه با حتی را امروز جامعه مشقات همه ريشه ما چرا
 بيشتر داریسرمايه از خودش مردساالری سابقه که صورتى در ميبرد، بين از را مردساالری ريشه داریسرمايه نابودی ميکنيم فکر
 ميکنيم فکر چرا ميکند؟ رابرب را مرد و زن و ميبرد بين از را مردساالری کارگری انقالب ميکنيم فکر چرا تر؟قديمی اشريشه و است

 ببرد؟ بين از ميتواند را نژادپرستی کارگری انقالب
 

 برنميگردد مختلف اقشار جلب و ائتالفی سياست يک به آنقدر "کند آزاد خودش با را همه اينکه مگر نميشود آزاد کارگر" دوم جمله بحث
 رهايی برای که کنيد، نگاه فمينيستی جنبش به اگر .دارد احتياج آن به خودش رهايی برای کارکر طبقه که عينی موقعيت آن به اينکه تا

 فعلی مناسبات در ميتواند ببرد، بين از را ملکی مناسبات نيست مجبور اين مثال، برای ميکند مبارزه زن حقوق گرفتن برای يا زن
ً  بگويد .باشد مرد و زن تفاوت حذف خواهان  از است ممکن حاال .کند نگاه مختلف نسيتهایج به چشم يک به داریسرمايه جامعه لطفا

 آدمها جنسيت به داریسرمايه جامعه يک کنيم فرض بشود که نيست ممکن غير تئوريکی نظر از ولی باشد دشوار کاری چنين عملی نظر
 سست دارد بتدريج هامرز اين ميبينيم که همانطور .است کارفرما است کارفرما هم که هر است، کارگر است کارگر که هر .ندارد کاری

 نظر از .ميکنند پيدا نقش بيشتر هم سياست در .ميکنند پيدا نقش بيشتر دارند هم مديريت در و کار بازار در ميروند بيشتر زنان .ميشود
 رابرب مرد و زن داریسرمايه جامعه در که نيست اين مانع چيزی دارد، قبول را برابری داریسرمايه که چهارچوبی آن در تئوريکی،

 خصلت بخاطر .دارد اختيار در را توليد وسايل که کسى با باشد برابر بگير مزد کارگر داریسرمايه جامعه در که نيست عملی ولی .باشد
 را "ديگر اَشکال در ستم و استثمار زير" اجتماعی و اقتصادی اساس جامعه آن که ميآورد بوجود را ایجامعه ميکند کارگر که انقالبی
 .ميکند آزاد را بقيه خودش همراه کارگر نتيجه در و بردمي ازبين

 
 رفع جنبشهای صدر در شايد بپيوندند، خودش جنبش به کند دعوت را محروم طبقات که ميدهد اجازه او به همين خود که است واضح
 همراه را، ستم اَشکال همه اينکه مگر شود آزاد نميتواند کارگر يعنی .است مادی و ابژکتيو سر از مارکس بحث ولی .بگيرد قرار تبعيض

 .ببرد بين از جامعه در ستم، از شکل آن
 
 فرق .کنم تفکيک اينجا را چيز تا چند خودش، تيتر سر ميخواهم، من .ميرسيم هم "اندطبقه از بخشی کمونيستها" و "طبقه" تعريف به

 .کنم تفکيک هم از درجه يک را پديده تا سه اين ميخواهم .کارگری کمونيسم و کارگری سوسياليسم کارگری، جنبش طبقاتی، مبارزه بين
 جنبش و کارگری جنبش بين فرق سوم، سؤال همانطور .کنيم صحبت ميتوانيم آن به راجع و ميرسم آن به بحثم از بخش اين در

 .سوسياليستی
 

 با رابطه در بود بحثی ،"ميماند بجا گریکار سوسياليسم تنها" که کردم مطرح را بحث اين من که بود حزب آن سوم کنگره در کنم گمان
 عمالً  شوروی، اردوگاه فروپاشی و شوروی شکست به توجه با کارگری، غير کمونيسم پديده کنيد دقت اگر .رويزيونيسم عصر پايان

 برای کمونيسم پرچم تحت کسی اينکه برای نيست اىجدی تالش يعنی .برداشتند دست کمونيسم پرچم از و کمونيسم ايده از ديگر طبقات
 غير پرچمهای تحت را حرفهايشان شدند مجبور کمونيستها خود ایدرجه به حتی .کند مبارزه سوسياليستی غير و کارگری غير منافع

 .بگيرد قرار توجه مورد که کنند مطرح کمونيستی
 

 کمونيسم دمکراتيک، کمونيسم قی،خل کمونيسم سومی، جهان کمونيسم ملی، کمونيسم که شوروی، سقوط از قبل بود، اين آنجا بحث
 اردوگاه آن به ایحاشيه انتقادات اين همه آن با همراه و ميآيد پايين دارد اردوگاه آن و ندارد اِعراب از محلی ديگر کارگری غير راديکال

ً وا که است اين آن و باشد، داشته ميتواند مبنا يک ما جهان در کمونيسم فقط پس اين از .ميروند بين از هم  کارگری طبقه جنبش روی قعا
 انقالبی، سوسياليسم نوع يک و کند بلند را کمونيسمی پرچم که نيست منفعتی ديگری قشر هيچ برای کارگر طبقه جنبش بيرون .شود بنا
 و دارد کسيسممار به ایعالقه آکادمی نه .کند رشد است، کشور فالن محلى بورژوازی خرده جنبش يا جا فالن دهقانان جنبش مثالً  حاال که
 .هستيم آن در کمابيش اآلن که است وضعيتی اين بينیپيش آن .کمونيست ميگويند خودشان به غرب در ديگر طلب اصالح جنبشهای نه
 



ً  هم پنجم نکته  جنبش هر کنيد دقت شما اآلن .ميشد قبال .کرد تعريف انقالبی پراتيک نميشود کارگری منفعت از ُجدا .است همين دقيقا
 جلب با انداخت، بر بايد را آپارتايد غرب و آمريکا توافق جلب و همسازی در .کند دخالت که ميکند خواهش آمريکا از اول طلبانه لاستقال
 هم عربستان که کنيم کاری يک بگذاريد دمکراتيک خردگرايی و جهانی نوين نظم چهارچوب در و .برداشت را آخوندها بايد غرب توافق

 خصلت بماند، بخواهد هم غيرسوسياليستی کند، آزاد سعودی عربستان در را زن فقط باشد بنا که جنبشی .کنند گیرانند بتوانند زنهايش
 ميگويد - باشد که هر - ميرود امروز جهان رؤسای سراغش به .ميشود متوسل امروز جهان سياسی ساختار به نميکند، پيدا انقالبی
 .است تعارف اشهمه که نيست اينطور .ميکند فکرى هم او و بکنيد ربستانع زنهای حال به هم فکری يک  کلينتون هيالری

 
 ادغام غربی مدل از شکل-هم کمابيش ایمجموعه يک در را جهان ميکند تالش دارد غربی جامعه سياسی ساختار و غرب واقعی بطور

 ميخواهد کسى اگر .بدهد را جواب اين ميتواند که ميشود متوسل هم همان به ميکند پيدا شفا چهارچوب اين در دردش کسی اگر حاال .کند
 شما .است منطقى هم همين .آمريکا سراغ برود ما سراغ بيايد اينکه بجای است بهتر بگيرد صورت غربی دمکراتيک انتخابات ترکيه در

 درستی انتخابات خدا به را تو ترکيه حاکمه طبقه آقای باشد، واحد اروپای به ورود در پشت ميخواهد باشد، ناتو در اين حاال بگوييد
 ميرود و ميپرد ليبرالی انتخابات پروسه اين از که شود، بلند ترکيه کارگری جنبش تا دولت آن روی است بيشتری خيلی فشار اين !بگذار

 .ميکند پياده را ديگری چيز يک
 

 سرنگون حتی .ميکنند پيدا تحققشان برای بیانقال غير چهارچوبهای غيرکارگری هایمنفعت که است روشن خيلی اآلن بگويم ميخواهم
 عامدانه ايران، اپوزيسيون پرولتری غير بخشهای برای ايران، در راستی دست و مذهبی رژيم انداختن ايران، در آخوندی رژيم کردن
 حل راه طرفدار (اندتهگذاش را اسمش آنها) شما چرا که ميکنند اعتراض ما به کنيد دقت اگر .بگيرد خودش به انقالبی رنگ نيست قرار

 کمک و شدن "واحد اروپای" دامن به دست و منتظری تقويت و کردن صادر بيانيه با نميشود چرا ميگويند .نيستيد آميز مسالمت
 کرد؟ تضعيف را اسالمی جمهوری رژيم آمريکا،

 
 اسلحه بشود بايد اراضی تقسيم بود دمعتق که کسی ميگرفت، دستش اسلحه ميخواست آهنذوب که طرف که شاه زمان با کنيد مقايسه
 ميخواهد که آنکس اآلن و ميگرفت دست اسلحه کردند اذيت را قشقايی خان خسرو کردند کاری بد بود معتقد که کسی ميگرفت، دستش

 شکل راديکالی و انقالبی جنبشهای اآلن که است دشوار خيلی .افتاده اتفاق اين عين !ملل سازمان به ميکند مراجعه بياندازد را رژيم
 .باشد ديگر طبقات و اقشار خواست مثالً  نباشد، کارگر طبقه جنبش آنها اساسی مبنای و هدف که بگيرد

 
* * * 

 
 .ميرسم آن به که است اجتماعی جنبشهای و حزب و جامعه و حزب رابطه و حزب و تئوری ما امروز بحث تيتر يک

 
 با فقط ما اگر .بگويم را است سمينار اين وجه مهمترين شايد که اینکته من ميدهد اجازه اينکه بخاطر .است جالب علی صحبت من بنظر

 دارد، رهبر به احتياج سياسی جنبش يک ولی .است درست ميکنند، فعاليت ميروند و ميشوند حزبی عضو که داريم کار و سر آدمهايی
 .ببرد جلو را طبقاتيش جنبش و اعضاء وسيع توده آن بتواند کهاين به دارد احتياج دارد، خودش تاريخ از عميق خودآگاهی يک به احتياج

 توضيح مردم برای ما از بعد سالها تا را روسيه تجربه بتوانيد بايد .کنيد نگاه تئوری به مينيماليستی و فانکشنال نميتوانيد شما درنتيجه
 خرده يک که طرفی بجز اينکه، بدون ونيستمکم من بگويد هم هنوز نميتواند هيچکس .است بيست قرن واقيعات از بخشی .بدهيد

 در يا است حزبی کميته يک در که کسی نظر از است ممکن .غيره و بود چه چين بود چه شوروی بگويد آمده، بسراغش هوشمندانه
 عميق بحثها زا خيلی در که نيست اين به احتياجی ميکند، کار کنند، پيکت خيابان سر بروند ميخواهند که اعضايی با دارد خودش حزب
 يا جنبش يک کادرهای کردن آشنا الواقعفی سمينار اين هدف که بکند رهبری را جنبش يک ميخواهد که کسی برای ولی شوند

 که تفکری پيچيدگيهای همه و مکانيسمها همه ميخواهيم .ميکند فکر جنبش اين به دارد بنوعی که است خودمان همدوره کمونيستهای
 نيرو سطح باالترين در جنبش اين هدايت برای بتوانيم بدهيم، اشادامه بتوانيم که کنيم، بحث ايمگذاشته ریکارگ کمونيسم را اسمش
 گير پيچ اولين در ميگوييد شما که حالتی آن با .هست چه بحث و ايمآمده کجا از ميگوييم، داريم چه اينکه به باشيم آگاه .باشيم داشته

 متد اينکه از باشيد نداشته عميقی درک اگر و .ميشود مطرح بحثها دوباره و ميکند تحميل را شخود تاريخ پيچ اولين چون .ميکنيد
 آنوقت چيست، افکار اين پيدايش تاريخ آمده، بيرون کجا از و چيست، چيزها خيلی به راجع نظراتش محتوای چيست، شما جنبش

 .بود نخواهيد مبارزاتی نيازهای آن جوابگوی
 
ً  حال هر به ً  سمينار اين هدف .کنم تأکيد ميخواستم که است جالب برايم اين اتفاقا  که بدانند الاقل بيشتری خيلی عده يک که است اين اساسا

 جنبش اين چطور و ميکند کار کجا ميزند، چطور کارگری کمونيسم جريان اين قلب کارگری، کمونيسم جريان اين مغز ما، مغز



 که شدند متوجه همه واقعی بطور .هستند ديگری شکل يک ديگر سازمانهای و هستيم شکلی اين ما چرا ميدهد؛ تشخيص را اولويتهايش
 اينها ولی .ميدهيم نشان العملعکس معيّنى نوع به سياسی مسائل به و ميگيريم تصميم ديگرى نوع و هستيم سنتی يک خودمان برای ما
 ميآيد؟ بيرون ديگری از پس يکی سياسی انتخابهای اين اولويتها، اين تصميمات، اين مکانيسمی چه از ميآيد؟ در کجا از
 

 حتی پيروزی برای است جنبش اين مقابل باألخره که سالهايی طول در دارند، را جنبش اين هدايت قصد که کسانی است حياتی من بنظر
 و جامعه از نقدی چه روی وا جنبش هایريشه ميداند اروکمونيسم که همانطور .است چه متفاوت سنت اين که بدانند سياسی، کوچک
 اساسش جنبش اين بداند بايد هم کارگری کمونيست يک است، تروتسکيست چرا که ميداند تروتسکيست يک يا دارد، قرار غيره و تاريخ

 اين نظرها ناي از .غيره و ميکند نگاه ایزاويه چه از را پديده يا ميآورد در کجا از را اولويتهايش ميکند، کار طور چه ذهنيتش است، چه
 .است مهم

 
 اجتماعی عينيت پديده، اين اجتماعی هایجنبه به راجع لحظه اين تا يعنی .بروم بحث همين سراغ ميخواهم تاناجازه با من حال هر به

 نظر و ما فکری متد به راجع ما، نظری محتوی به راجع مانده باقی که وقتی مقدار اين ميخواهم حاال .کرديم صحبت کارگری کمونيسم
 برای که فرهنگی تا حزب، به راجع ما تئوری تا داریسرمايه اقتصاد به نقدمان از .کنم صحبت مختلف مسائل به راجع را ما مشخص

 به .کنم صحبت ما عقيدتی ارکان آن به راجع ميخواهم .کنم صحبت غيره و دولت به راجع ما نظريه تا ميکند، طلب جنبشی چنين يک مثال
 طوری اين مسأله اين روی کارگری کمونيسم جنبش متفکر يا فعال يک عنوان به من بگويد بتواند نفر يک که برسيم نجااي به ترتيب اين
 نگاه زاويه اين از را کاپيتاليسم و است اينطوری مسأله به اين به هم من برخورد متدولوژی ديگر سال پنجاه تا حاال از .ميکنم فکر

 رئوس ميخواهم من .ميکنيد نگاه را مسأله اينطوری که شما جنبش با دارد فرق اين و .ميکنم دفاع يهزاو اين از را سوسياليسم ميکنم،
ً  بشمارم، را مسأله اين  اين بشود شايد مانده وقت که ساعتی دو يک اين در .کرد روشن بايد بعداً  که ميافتد قلم از چيزهايی يک حتما

 .داد توضيح را مبانی
 

 از قرائتی يک مارکسيسم، از است روايتی ميرسد تز و سياست و عقايد قلمرو به وقتی کارگری کمونيسم هباألخر گفتم که همانطور
 .دارد را مبانی اين است، مسائل اين سر بر مارکسيسم که بگويد شما برای چيز يک است ممکن کس هر گفته؟ چه مارکسيسم .مارکسيسم

 اينطوری را مارکسيسم ما ميگوييم .مارکسيسم از قرائت نوع يک و روايت کي مارکسيسم، از است تبيينی يک هم کارگری کمونيسم
 و ميفهميم اينطوری را مارکس ما .است گفته ديدگاه آن آنکه نه ميگوييد، شما که چيزی آن نه گفته، را اينها واقعا مارکس و ميفهميم

 .است اينها ما جنبش اعتقادی مبانی
 

 کارگر کمونيسم خصوصيت
 

 ميگوييد کنيد، توصيف را نو چپ بخواهيد شما کنيم فرض ميکند؟ توصيف را کارگری کمونيسم ایکلمه چه .بپرسم طوریاين بگذاريد
 مقوله هويتش در اساسی مقوله کمونيسم اردوگاههای با تقابل در نو چپ .باشد "دمکراسی" شايد ميکند توصيف را نو چپ که ایکلمه

 تعريف را تروتسکيسم چيزی چه بپرسيد تروتسکيسم مورد در است ممکن يا .مثال ایبر مدنی حقوق و دمکراسی .است دمکراسی
 .است انترناسيوناليسم ما هويتی و اساسی هایمقوله و هاکانسپت از يکی ،"انترناسيوناليسم" ميگويد شما به تروتسکيست خود ميکند؟

 .ميشود تروتسکيسم متوجه نشذه بتدريج بشنود کسى زدن حرف در را انترناسيوناليسم کلمه کسی اگر
 

 مارکسيسم از را ما روايت و رنگ و ميکند توصيف چيزی هر از بيشتر ایمقوله چه کانسپتی، چه ای،کلمه چه را کارگری کمونيسم
 از يينیتب چه ما .دولتگرايانه يکی دمکراتيک، يکی انترناسيوناليستی، يکی دارد، مارکسيسم از ناسيوناليستی تبيين يکی .ميدهد نشان

 کرد؟ توصيف ميشود چيز هر از بيشتر ایکلمه چه با را ما مارکسيسم و داريم؟ مارکسيسم
 

 از عملگرايانه و پراتيکی تبيين که کسانی يعنی ،"پراکتيکال" :است اينها ميکند بيان را ما شکلی بهترين من بنظر که کلماتی از تا چند
 بخواهد کسی اگر ميکنم فکر که است کلماتی اينها .ناپذير سازش و انقالبی انسانگرا، تی،اکتيويس ماکزيماليستى، ميدهند، بدست کمونيسم
 بی آنقدر حتی .ميزنند حرف تخفيف بی ماکزيماليستند اينها هستند، انسانگرا بشدت اينها ميگويند کند توصيف را کارگری کمونيسم

 بخصوص .ميزنند را آخرشان حرف مدام ندارند راه بين گاههایايست و تاکتيک مقوله از درکی هيچ انگار که ميزنند حرف تخفيف
 بحث در کمونيسم به کردن عمل صحبت .ميزنند را تغيير حرف مدام اينها .هستند قدرت دنبال و ميکنند فکر عملی هستند، پراکتيکال
 .نميکند صدق اينها هاکمونيسم بعضی ردمو در .ميکند بيان را ما مشخصات دارد کلمات اين معنی اين به .است برجسته کارگری کمونيسم

 ابزاری مارکسيسم اينکه به ميکنيد فکر شما .است انتقادی .است تأملی .است برعکس نيست، اکتيويستی کمونيستی ديدگاههای از خيلی



 جنبه همينطور و .المث برای سياست در دخالت برای ابزاری مارکسيسم کارگری کمونيسم برای ميآيد بنظر ولی .انتقاد و درک برای است
 .گفتم پيش دفعه که آن انسانگرايانه

 
 در نقشی با" ایمقوله بعنوان و ميبينند تاريخی روند در بخشی را کمونيسم که تاکنونی کمونيسم بيشتر با مقابله در انسان به ما اتکاء
 را کمونيسم و ميکند تکيه معاصر انسانهای به و آدمها زندگی و آدميزاد به خيلی ما جنبش که صورتى در .ميکنند نگاه آن به "تاريخ

 ما که نيست، رنگ پر ما ادبيات در زياد اين .جايگاهش و تاريخ طول در نه ميکند، بحث معاصر انسانهای زندگی در فاکتوری بعنوان
 .ميکند صحبت زندگی از سهمش و انسان به راجع جا همه جنبش اين ادبيات .برويم َسمتی چه به ميخواهيم

 
همه کلمات اين چرا ميشويد متوجه بحث در خودتان و بشکافم را اينها جزئيات ميخواهم من و ميکند توصيف را ما که است کلماتی ينا

ً  مارکس ميکنم فکر .بياورم در را کلمه يک نميخواهم من چند هر است، مربوط اش  است جالب .ميکند مطرح را کمونيسم همينطور دقيقا
 فالسفه" که مارکس قديمی بحث و .ميکند ياد پراتيک بعنوانماترياليسم کمونيسم از آلمانی ايدئولوژی در ايیج يک مارکس بدانيد که

انديشه اين ميگويد و ميگذارد وسط را ديدگاه اين پراتيکی جوهر اول همان از ،"بدهيم تفييرش بايد ما آنکه حال کردند، تفسير را جهان
 معيّنی نگریجهان داشتن نه معيّنی، بينش داشتن نه جامعه، از معيّنی فهميدن نه .جامعه در يّنمع کار يک به بردن دست برای است ای

 عينی جهان از تبيينی که پيشين، ماترياليستهای خالف بر ما ميگويد خودش و .جامعه به بردن دست برای است نقدی بلکه .خود بخودی
 جدی روح ميکنم فکر من معنی اين به .هستيم پراتيک ماترياليستهای ما .است جهان تغيير هدفمان ما ميدادند، روح و ماده و ذهنی و

 .کنم باز مقدار يک ميخواهم را اينها و ميشود نمايندگی بروشنی ما مشی خط در مارکس انديشه
 

 ُمتد

 
 قرار مارکسيسم از تبيين کجای را خودش کارگری کمونيسم و است چه ما عقيدتی هويت بشناسيم ما است بهتر شايد که چيزی اولين ما

 در که است ديدگاهی آن .است متد اين اساس پراتيک ماترياليسم و پراتيک کلمه گفتم که همانطور چيست؟ ما متد .است متد روی ميدهد،
 و خودش، اقتصادی و اجتماعی واقعيات در ميداند دخيل را انسان که است ديدگاهی .است عمل برای رهنمودی دنبال مارکسيسم تئوری

 کمونيسم از زيادی بخش که باشد يادتان ولی .برسد بنظر بديهی شما برای اين شايد .ميداند مهم خودش اوضاع تغيير در را آدمی اراده
 برای جنبشی را کمونيسم که کسانی و .اندکرده تفسير ناپذير اجتناب را تاريخ نتيجه که کسانی و .شده متهم دترمينيسم به تاکنونی
 رشد با ميکنند فکر که کسانی يعنی .اندگفته تکنولوژيک دترمينيسم مارکسيسم به .ميکردند تفسير مقّدرش  نتايج به تاريخ رساندن

 به را خود جای ديگری از پس يکی توليدی هایشيوه ميکنند فکر که کسانی .ميرود سوسياليسم َسمت به جهان خودبخود مولده نيروهای
 بيست قرن کمونيستهای از شما اگر .است تاريخ ناپذير اجتناب نتيجه سوسياليسم انگار رفت، خواهد َسمت آن به بشريت و ميدهد ديگری
ً  آنها ٪٩٩ بکنيد، بردارینمونه ً  و تلويحی بطور مارکس در را پديده همين اتفاقا  يک آدمی اراده که ميکنند، رد آگاهانه شايد حتی بعضا
 واقعيت در انسان جايگاه و پراتيک نقش نتيجه در دارد، نقش زندگيشان در آدمها يمتصم و انتخاب و دارد تاريخی روند در مهم نقش
 .است عينی

 
 نيست اين بحث نتيجه در .است بشر پراتيک محصول خودش عينی واقعيت ميگويد فويرباخ تزهای در مارکس چگونه که گفتم پيش دفعه

 سر بحث .نه يا هست عينی جهان از درستی انعکاس ذهن يا نه، يا ميکنيم منعکس ما کله در را واقعی جهان آيينه يک مثل ما که
 دو آدم که طوری ميگذارد، آدمی پراتيک روی عينی جهان که شرطهايی و قيد دارند هم بر اينها که تأثيری و است اينها بين ديالکتيک

 دست ميتواند امروز بشر که طوری ميدهد، عينی شرايط در زنده آدم که تغييری و .کند پياده را سوسياليسم نميتوانست پيش سال هزار
 .نميگيرد صورت هم تغييری نکند، را کار آن بشر آن اگر مارکسيسم نظر از و .شود دادنش تغيير بکار

 
 مارکس تزهای در بخصوص و خودش از پيش ماترياليستهای به مارکس نقد تزهای در برويم مارکس، در برويم بخواهيم اگر نتيجه در
 سوسياليستی جنبش در کسی چه حاال .آن در آدمی جايگاه و تغيير و است پراتيک ميآيد بيرون که ایکلمه اولين فويرباخ، مورد در

 به معموالً  لنين .لنين بوده؟ جامعه در آگاهانه تغيير اصالت و انتخاب اصالت اراده، اصالت معنی يک به گرايی،اراده اين نماينده تاکنونی
 تدريجی رشد منشويکها و دوم المللبين مقابلش در که صورتى در شده، متهم تاريخ راندن پيش زورکی و گرايیاراده و ولونتاريسم

 که ميبينيد جا همه بخوانيد را کمونيسم تاريخ لنينی غير روايتهای برويد شما اگر و .ميکردند بيان را تاريخ تکاملی تئوری و تاريخ
 رشد مولده نيروهای سوسياليسم، به ميدهد را خودش جای که داری،سرمايه فئودالی، داری،برده توليدی هایشيوه از است تاريخی
 نه است، ناپذير اجتناب کمونيسم است، ظفرنمون کارگر طبقه مبارزه ميکنند، مبارزه طبقات نميگيرد، قرار راهش سد چيز هيچ ميکند،

 !است ناپذير اجتناب است مطلوب فقط
 



 احزاب اينکه به بسته ميگويد و ميکشد بيرون کمونيسم در را اراده عنصر ميآيد که است جريانی بلشويک زبح و لنينی گرايش و لنين
 اگر .ميشود تعيين آنطوری تاريخ بردارد، را قدمی چه بکند، انتخابی چه ایدوره هر در کارگر طبقه اينکه به بسته کنند، چکار سياسی

 اگر شما و .ميکند بحث تغيير امکانپذيری از که است کسی لنين نتيجه در .ميآورد در سر ديگر طرف يک تاريخ بکنيد غلط انتخاب شما
 منشويکی مشی خط روسيه انقالب همان در .نيست آوريل تزهای چون نميافتد اتفاق ١٩١٧ اوالً  بکشيد بيرون روسيه انقالب از را لنين
ً  و .ندارد را قدرت برای خيزش و قدرت انتظار بلشويک حزب مرکزی کميته اعظم بخش خود حتی است، حاکم  زاويه اين از لنين خود ثانيا
 اجازه بشر آن !است پذيرفتهنمى را اراده اين ظاهراً  جامعه آن .روسيه افتاده عقب جامعه به کمونيسم تحميل مثال برای .است انتقاد مورد
 !نميداشته را تغيير آن به بردن دست

 
 و سياسی هاىلغتنامه شما .ميدانند مارکس افکار مشخصه جزء را دترمينيستی و گرايی تدريجی روند اين کمونيسم در که هستند خيليها

 ميکنيد برخورد خيلی تاريخ قانونمندی دترمينيسم، ناپذير، اجتناب کلمات به بخوانيد را مارکسيسم بخش و کنيد باز را فلسفی و تئوريک
 .است کننده تعيين آن سوبژکتيو و زنده عنصر مارکس برای قانونمندی گرفته، هگل از را ديالکتيک که است کسی مارکس که صورتى در

 .ميرود جلو دارد زنده آدم دخالت کمک به که است اىقانونمندی .نيست کور قانونمندی يک قانونمندی
 

 مصرف که کاری نسبت به مايهسر حجم بر مدام و بگيرد صورت مدام سرمايه انباشت که دارد قانونمندی مثال برای داریسرمايه اگر
 عمل يعنی هم با دارهاسرمايه رقابت ميگويد بلکه .نيست اتوماتيک بحث يک اين کاپيتال کتاب در مارکس برای شود، افزوده ميشود
 و بدهند بودبه را خودشان تکنيک درنتيجه و کنند رقابت هم با بايد بمانند بازار در اينکه برای که دار،سرمايه عده يک آگاهانه تصميم
 را رقابت .بکند پيدا تحقق ميشود ترانباشته مدام سرمايه که داریسرمايه اساسی قانون آن که ميشود باعث کنند، تمام ارزانتر را جنس

 .ميخوابد سرمايه انباشت قانون بگيريد،
 
 چيز يک اينجا .است حياتی ميبرد دست تغيير به تاريخ، از او تبيين در و اقتصاد از تبيين در مارکسيستی، فلسفه در زنده عنصر نتيجه در

 حزب ادبيات در کنيد نگاه اگر .است "ميخواهيم چه ما" کلمه آن و ميدهد نشان را ما افکار و ما جنبش و ما حزب خصلت از ديگر
 کننده تعيين شاخص يک ميخواهيم چه خودمان ما اينکه کرده مطرح پيش سال بيست از خط اين که بحثهايی در کارگری، کمونيست
 اصالً  است، چه عصر عصر است، ایدوره چه دوره ميکند، ايجاب چيزی چه تاريخ ميخواهيم؟ چه ما چيز هر از قبل .است سياستش
 اين آره بکند، تالش برايش برود تا بخواهد را چيزی است کافی سياسی حزب يک ميآيد بنظر .نميشود ظاهر ما ادبيات در راستش

 .است ما مشخصه من بنظر گرايانهاراده حتی و دخالتگرانه پراتيکی، ديد يک داشتن .است ما جنبش مشخصه
 

ً  را کارگری کمونيست بيايند عده يک است ممکن .کنيم بحث ميتوانيم  اينها همه به و بالنکيسم به و آوانتوريسم به و ولونتاريسم به واقعا
 داريد، توخالی آرمانخواهی هستيد، گرااراده شما که .است طرف اين از خوردمي ما به هميشه که اتهاماتی کنيم دقت اگر که کنند، متهم

 !بسازيد؟ حزب ميخواهيد چرا !ميبريد؟ دست قدرت به چرا نرسيده، زمانش نداريد، را نيرويش ببريد، جلو را تاريخ زورکی ميخواهيد
 که را چيزی آن شما چرا که است اين سر از همه !ميکنيد؟ ايجاد شکاف چرا !نميکنيد؟ عمل اتحاد چرا !ميکنيد؟ عمده را تفاوتها چرا

 ايران جامعه موقعيت يا ميکند ايجاب توليد شيوه ميکند، ايجاب تاريخ ميکند، ايجاب زمانه که چيزی آن نه !ميکنيد؟ دنبال ميخواهيد
 !ميکند ايجاب سياسی وضعيت يا ميکند ايجاب

 
 برجسته خيلی ما تفکر در تاريخی، تکامل در زنده عنصر نقش و انتخاب اراده، صرعن .است درست آره .است اين پشت جالبی مشاهده

 بنظر ببرد بجايی را جنبش اين خواست فردا کسی اگر .ميرسد فويرباخ تزهای در مارکس خود و لنين به اشريشه ميکنم فکر که .است
 بشر بيرون چيزی هيچ و .بخواهد چه که نميکند ديکته وا به بشر بيرون چيزی هيچ که است اين باشد يادش بايد که چيزی اولين من

 .کند تعيين بايد باألخره بشر .بکند مبارزه چه برای که نميکند تعيين
 
 بينابينی ايستگاههای برويد اول که نيستيد موظف شما .کنيد تالش همين برای بايد ميخواهيد را انسانها برابر اشتراکی جامعه شما اگر و
 درست غربی دمکراتيک جامعه بعدی مرحله ميکنيم، ملی و ميآوريم در وابستگی حالت از را داریسرمايه اول بگوييد .کنيد فرموله را

 اگر ميگويد اول روز از که است اين اشهمه کنيد دقت اگر ما سياسی خط خصوصيت .ميکنيم درست کارگری جامعه بعد مرحله و ميکنيم
 مارکس و باشد جهان کتاب فروشترين پر کمونيست مانيفست و باشد داشته وجود مارکسيسم ماس به اىتئوری که رسيده بجايی جهان

 زمان بنابراين باشد، داشته وجود صنعتی داریسرمايه و باشند داشته وجود عضو ميليونها با کمونيستی احزاب و باشد هزاره شخصيت
 حقيقی همانقدر ما انتخاب و ما اراده .نميماند ایمرحله ديگر .کنيم هپياد بخواهيم را آخرمان حرف ما که رسيده آنجا به تاريخی بطور
 .توليد پروسه که است

 



 به ما ميکنيم فکر .است مارکس تئوری جدی خصلت ميکنيم فکر است، صحيح ما مورد در فقط نه گرايیاراده اين بگويم ميخواهم
 شاخصهای بعنوان را احزاب سياسی انتخابهای و رهبری تجربه، سياست، تشکل، اتحاد، آدمی، اراده نقش وقتی ايممانده وفادار مارکس

 تفکيک را عصرها يا بگذارد، مبنا را دوران تئوری که (فدايی) اکثريت مثل نه ميآوريم، حساب به سياسی مبارزه قضاوت در کننده تعيين
 فکر .ندارد برايمان جايی "عصر" مقوله ما .يستن يا هست داریسرمايه رشد عصر نيست، يا هست پرولتری انقالب عصر بگويد و کند

 .ميکنيم مبارزه برايش ميخواهيم، سوسياليسم و هستيم ما اگر و هستيم، ما که رسيده آنجا به عصر کل در ميکنيم
 

 اين به کلمه، خوب بمعنی گرايیاراده .ميدهيم تشکيل را حزبش ما که است کارگری کمونيست نهضت اين اساسی پايه يک اين من بنظر
 جمع دورش آدم همه اين که شده مادی اينقدر ایعقيده اگر و .کند دگرگون ميتواند را جهان متشکلش پراتيک با بشر معتقديم که معنی
 .کرد اشپياده بشود که شده مادی هم اينقدر شوند

 که اینحوه آن داشت، رواج ما از قبل که يسمکمون از جبرگرايانه گرايانه،تکامل اولوسيونيستی، دترمينيستی، هایديدگاه ما نتيجه در
ً  و .نداريم قبول ميکند، ترسيم را کمونيستها بورژوازی  يک به ما بنظر ميزنند، ما به که آليسمايده بالنکيسم، آوانتوريسم، اتهامات دقيقا

 .جهان تغيير در آدمها تصميم نقش ت،اس تصميم آن و است ما جنبش و ما حزب مارکسی جداً  واقعيت يک که ميکند اشاره ما در واقعيتی
 .است شاخص ترينکليدی ما بنظر اين و
 

 تاريخ پيشرفت در آرمان نقش تشکل، نقش و تصميم نقش قهر، نقش آدمی، اراده از گفتم که همانطور ميکنيم صحبت تصميم از ما وقتی
ً  ميکنيم بحث  پديده يک به راجع داريم .ميکنيم صحبت جمعی اراده به راجع مداري نميکنيم، مطرح فرد با رابطه در را آزاد اراده بحث طبعا

 سرنوشت در اشاراده چقدر سياسی، غير و سياسی کلی، بطور خودش زندگی در فردی هر که بحث اين .ميزنيم حرف اجتماعی طبقاتی
 بی و پولداری علت ببينيم کنيم بحث ويمبر ميتوانيم .است باز بوده، خودش اراده از بيرون هایپديده مقهور چقدر و داشته تأثير خودش

 است باز هم من برای بحث اين .است کرده تحميل ما به را اين جامعه يا است خودمان تقصير .است چه ما مالی غير و مالی وضع و پولی
 .کنيم بحث برويم

 
 از داريم نتيجه در .ميزنيم حرف اجتماعی يکپرات از داريم ميزنيم، حرف طبقاتی عمل از داريم ما ميکنيم، را طبقات بحث داريم ما ولی

 خودتان سرنوشت ميتوانيد اينطوری باشيد نفر يک شما اگر که نيست، فرد بحث پراتيک، به راجع مارکس تئوری .ميزنيم حرف جنبشها
 از دارم من که است بچهارچو اين در .اجتماعی جنبشهای طبقاتی، جنبشهای بحث و است طبقاتی مبارزه بحث .بدهيد قرار تأثير تحت را

 در و جمعی و کلکتيو چهارچوبِ  اين در .جمعی اراده اهميت و آگاه عنصر اهميت و پراتيک اهميت و اصالتش از و ميزنم حرف پراتيک
 دارد که است اين کارگری کمونيسم خصوصيت يک نتيجه در .ميزنيم حرف موضوع اين به راجع داريم که است تاريخی چهارچوبِ  اين

 در .برسد پيروزی به ميتواند کند اتخاذ اگر کارگر طبقه اين که سياستهايی به راجع و .ميزند حرف ما عصر اجتماعی پراتيک هب راجع
 روشی بعنوان برنامه، يک بعنوان عمل، آلترناتيو يک بعنوان را خودش دارد کارگری کمونيسم انديشه يا کارگری کمونيست حزب نتيجه
 و کند شرکت مبارزه آن در است ناگزير است، درگير ایمبارزه  يک در او که ميکند فکر .ميدهد قرار رگرکا طبقه جلوی پيروزی برای

 که پرچمهايی از يکی و بکند اتخاذ ميتواند کارگر طبقه که روشهايی از يکی بعنوان را خودش دارد کارگری کمونيسم و بشود، پيروز
 .ميکند مطرح بگيرد دست ميتواند

 جلوی را معيّنی حل راه که است کارگر طبقه از بخشی مشی خط کارگری کمونيسم نيست، کارگرها اتوماتيک انديشه یکارگر کمونيسم
 نبرد يک نتيجه در ميدهند، قرار کارگرها جلوی دارند بقيه هم ديگری معيّن حلهای راه که بفهمد را اين ميتواند و ميدهد قرار کارگرها

 .ميشود عملی پيروزيها آن بيايد اگر وآنوقت .پرچم اين رهبری تحت بيايد کارگر طبقه اينکه برای است جريان در عظيم سياسی -فکری
 

 مارکس تئوری به معموالً  .است تاريخی بنديهایدوره خاصيت مارکس تغيير تئوری در يا مارکس پراتيک تئوری در ديگر نکته يک
 و کاپيتاليسم فئوداليسم، داری،برده اوليه، کمون کرده؛ تعريف را اساسی دتولي شيوه تا پنج مارکس گويا .توليد شيوه تئوری ميگويند

 دارد اساسی مقوله يک مارکس که ميرود يادشان .ميکند عبور توليد هایشيوه اين از بشر ظاهراً  که گفته مارکس ميگويند . سوسياليسم
 تمام داریبرده که شده قاب بصورت نه هم آن توليدی، ایهشيوه اين بين فاصله که transition هایدوره گذار، هایدوره اسم به

 جامعه و .ميشود تالطم انقالبی دوره وارد و گذار دوره وارد جامعه توليدی، شيوه هر انتهای بلکه ميشود شروع گذار دوره بعد و ميشود
 دوره متن و context در که است کننده نتعيي آنجا بخصوص انسانی پراتيک .است گذار دوره تکليف تعيين حاصل ميآيد بوجود که بعدی
 آدمها است کننده تعيين که است آنوقت .است گرفته قرار دستورش در تغيير جامعه که کنيم نگاه شرايطی آن در کنيم، نگاه آن به گذار

 کمونيسم هويت در دتولي  شيوه نه و طبقاتی مبارزه ديدن و گذار دوره بحث نتيجه در .ميکنند چکار سياسی احزاب و ميکنند چکار
 .است برجسته کارگری کمونيسم انديشه و کارگری

 



 به اندازه همان به ما ميکند، نگاه غيره و بحران و اضافه ارزش توليد پروسه و کار تقسيم و توليد پروسه به رايج کمونيسم که آنقدری
 ممکن صنعتی انقالب اوان در که ميکنيم قبول .ميکنيم هنگا ميگيرد شکل اقتصاد اين برمبنای که اجتماعی تنش اين به و طبقاتی مبارزه

 طبقات و رسيده، ایپخته حالت به داریسرمايه که ٢١ قرن اوايل و ٢٠ قرن انتهای در ولی نباشد مقدور کمونيستی فوری انقالب است
ً  اجتماعی  کليدی ما سياسی تبيين در و ما برای که است طبقاتی مبارزه آنوقت ميکنند، دعوا دارند داریسرمايه اين آينده سر بر مشخصا

 .اقتصاد به رايج مارکسيسم خالف بر نه و است طبقاتی مبارزه به ما توجه .است
 

 حال در را داریسرمايه جامعه داريم ما .کرديم نگاه پديده همين به ايران انقالب در کرديم، را کار همين دولت تئوری در کنيد نگاه اگر
 طبقات اند؛کرده تبيين ایمرده و متحجر حال در را جامعه و اندکرده نگاه اقتصاديات به معموالً  کمونيستها آنکه لحا ميکنيم، نگاه تحول

 دوره در کارگر طبقه مبارزه و انقالبی هایدوره و گذار دوره جايگاه نتيجه در .صنعتی غير صنعتی، هایشاخه توليد، اقتصاد، اجتماعی،
 که اىجامعه متعارف حالت از بيشتر مرتبه صد پراتيک، که است اينجا و است کننده تعيين ما برای بعدی ظامن به داریسرمايه از تحول
 .ميشود کننده تعيين نشده، گذار دوره وارد هنوز
       

 [است نشده ضبط نوار تعويض حين در جمله چند]
 

 سياسی روبنای يک دنبال برود سوسياليستی؟ رشد راه يک نبالد برود يا بورژوايی رشد راه دنبال برود است، بورژوايی برداشت ....
 فاشيستی؟ حل راه يک دنبال برود يا ليبرالی

 
 .نگهدارد را جامعه نميتواند و شده شل کهنه ساختارهای ميشود، سست آن در کهنه رسمهای که است ایدوره تالطم دوره و گذار دوره

 اينکه برای .ميشود ايدئولوژی متناسبترين کارگر طبقه برای کارگری کمونيسم که است عموق همين در درست .ميکند پيدا انتخاب جامعه
ً  بخواهيم، اگر ميگويد .است قوی انديشه اين در جمعی تصميم نقش و انتخاب و اراده اصالت و عمل پراتيک،  ما نوبت دوره اين در اتفاقا

 ٥٧ انقالب مثل عظيمی انقالب يک اوج در است ممکن که صورتى در .دميکن پيدا ما برای اصلی جای تاريخی نوبت تشخيص يعنی .است
 کند طی را دمکراتيک بورژوا مرحله برود بايد حاال تاريخی، مراحل تئوری .ميدادند مراحل تئوری داشتند که بودند اىسياسى گروههای

 .ميشود مربوط مطرح هدف يک عنوانب کارگری کمونيسم برای نهايی هدف که است تالطم دوره و گذار موقع درست .غيره و
 

 ميشود؟ تبديل مادی نيروی به تئوری چگونه
 

 جا چيزی يک ما انديشه در و ما حزب در .ميشود تبديل مادی نيروی به تئوری چگونه که است اين بکنم اينجا بايد که ديگری بحث يک
 ليبراليسم خودبخودی بورژوا طبقه از که نيست اينطور .ستني طبقات طبيعی ترشح سياست .نيست طبقات ترشح تئوری اينکه آن و افتاده

 و فکری سيستمهای با اجتماعی طبقات بلکه .بيايد بيرون سوسياليسم خودبخودی بطور کارگر از و ميآيد بيرون ناسيوناليسم يا
 ميگيرند، قرار مقابل هم با یاجتماع عقايد .عقايد بعد در ولی هستند، طبقاتی مبارزه پروسه محصول که ميشوند مواجه ديدگاههايی

 تئوری و اجتماعی اوضاع بين که ایرابطه نتيجه در .ميبرند دست اينها به اجتماعی طبقات و ميشود ارائه جامعه به مختلفی تزهای
 دارد، نايیخوا خاص دوره اين در طبقه اين نيازهای با تئوری اين که داريم تئوری يک ما اگر که است اين است ما ذهن در سوسياليستی

 .بشود گيرتوده ميتواند کوتاهی مدت در تئوری اين
 

 شما اگر .ميشود گيرتوده سياسی طريق از تئوری که است اين ما هويتی ارکان از يکی .نميشود گيرتوده آموزش طريق از تئوری
 صورت را انتخاب اين اينکه به دارند احتياج تطبقا که اىلحظه کنيد، تبديل سياسی انتخاب يک به داريد که آرمانهايی و ديدگاهها تئوری،
 .ميشود مادی تئوری آنوقت .ایتوده نيروی يک به ميشويد تبديل آنوقت ببينند، آنجا را شما بدهند،

 
 از مارکسيسم .نيست ما تفکر از جزيی ميرود، کارگر طبقه درون به آموزش طريق از مارکسيسم گويا که چپها سنتی و قديمی درک اين

 از يکی اگر هم مارکسيسم .ميرود کارگر طبقه درون به کارگر طبقه انتخاب طريق از مارکسيسم .نميرود کارگر طبقه در آموزش طريق
 کمونيسم و مارکسيسم و رفرميسم ناسيوناليسم، و ليبراليسم بين کارگر طبقه که موقع آن باشد، اجتماعی انتخابهای از يکی و آپشنها

 داشتند را تلويزيونش و راديو نه داشتند، را فرصتش نه بلشويکها .ميشود بلند پرچم آن ناگهان باشد، داشته سياسی انتخابهای کارگری
 روسيه تمام در حتی و بدهند آموزش بلشويسم مکتب در را موقع آن ميليونی هفتاد روسيه کارگر طبقه که داشتند را اشمدرسه نه و

 .نبود بگيرند اينطوری جلسه يک که اين امکان
 



 تا ١٩١٤ سال در خودش معاش مسأله به پاسخش و امپرياليستی جنگ قبال در موضعش مبنای بر را بلشويسم روسيه کارگر طبقه
 اىرابطه و قائليم کمونيسم تئوری برای که جايگاهی ميکنيم، برقرار جامعه و خودمان بين ما که اىرابطه نتيجه در .کرد انتخاب ١٩١٨

 و مذهبی فکری، تزريق رابطه يک نه .است سياسی انتخاب و آگاهانه باز ایرابطه ميکنيم، برقرار طبقه با مارکسيسم تئوری بين که
 را کارگری کمونيسم جنبش ميخواهيم ما .نداريم را وسيع هایتوده در مارکسيستی ايمان ايجاد قصد ما .مارکسيسم به کردن ايجاد مؤمن

 بخش يک که هستيم مطمئن ميشود مطرح سياسی و اجتماعی پراتيک که ایلحظه آن در درست و بگذاريم جامعه جلوی جنبش يک مثل
 ما برای نظريه و تئوری شدن گيرتوده برای جدل و جدال و سياست نقش هم اينجا نتيجه در .ميکنند انتخاب را اين کارگران از وسيعی

 .است کننده تعيين
 
 با انسانی افراد و ميکنيد ارائه که "علمی احکام" سری يک اصطالح به و "حقيقی احکام" سری يک ما برای تئوری حال هر به
 راهگشايی اجتماعی معضل از است قرار تئوری .نيست ميشوند، مارکسيست ابد برای ببعد آن از و ميبرند پی آن صحت به "خردشان"

 جلوی به اندداده قرار مبنی را تئوری آن که هايی جنبش توسط عمل برنامه آن .کند تبديل عمل برنامه به را خودش بايد بنابراين .بکند
 .ميکند انتخاب را تئوريها آن جدی، طبقاتی تالقی يک در سياسی، تالقی يک در جامعه .ميرود جامعه

 
 در مذهب اندازه به يا ناسيوناليسم، اندازه به ملی، جبهه اندازه به معتبر، سياسی واقعيت يک کارگری کمونيسم ١٣٥٧ سال در اگر

 برای .نميچرخيد َسمت آن به ايران جامعه هيچوقت بود، پرچمش و برنامه اين که بود دايری سياسی سنت يک اگر بود، ايران جامعه
 اينکه با .نبود مردم های انتخاب جزو اين .ميشد دعوا مملکت آن در و پرچم اين پشت ميرفتند ايران جامعه درصدی ٣٠ بخش يک اينکه

 .نبود جامعه جلوی سياسی -اجتماعی آلترناتيو بعنوان هابرنامه اين بود، هابرنامه اين اينکه با بود، انديشه اين نکهاي با بود، تئوری اين
 
 که نيست دين يک ما برای مارکسيسم .قائليم طبقاتی انتخابهای به و طبقاتی مبارزه به ما تئوری، و عمل بين رابطه بحث در نتيجه در

 .است سياسی جنبش يک پرچم ما برای مارکسيسم .بدهيم اشاعه شمشير ضرب به يا .بشوند زياد آن به مؤمنين تا ميکنيم ترويجش داريم
 طبقه و بپذيرد تأثير سياسی جنبش اين از طبقاتی مبارزه که جامعه در محکمی جای يک گذاشت و ساخت بايد را سياسی جنبش اين

 سيستم در بنابراين .کند تبديل خود وسيع جنبش پرچم به را آن است، جنبشش اين و تئوريش اين که اىطبقه ما، طبقه يعنی کارگر،
 مبارزه از ولی ميآيد، طبقاتی مبارزه از بخشی بعنوان و طبقاتی مبارزه از ملهم خودش، اعتبار به انديشه بحث و تئوری ما، فکری

 ...ميرود بيرون اجتماعی
 در فلسفی عقايد تاريخ دنبال به .کند فکر اينطور که نگرفته دستور کارگرها زا مارکس .است مارکس بودنش مارکس اعتبار به مارکس
 خود بخودی طبقه مبارزه ولی دارد، وجود طبقاتی مبارزه تأثير تحت .دارد وجود مارکسيسم امروز تا يونان از غرب، کال و غربی اروپای
 .کنيد دنبال را انديشه تاريخ بايد شما باألخره .نميدهد بيرون را مارکس

 
 بعنوان .خردمندانه احکام از ایمجموعه بعنوان نه مذهب، يک بعنوان نه بشود، پيروز ميتواند سياسی جنبش يک بعنوان مارکسيسم ولی
 هم اينجا کارگری کمونيسم پراتيکی رگه آن بنابراين .کند انتخاب را آن بتواند جامعه و جامعه دست جلوی برود که سياسی جنبش يک

 به بيايند مردم و بدهيم توضيح را جامعه و بدهيم توضيح را تاريخ که نيست اين ما وظيفه اينکه برای .ميشود برجسته خيلی و هست
 بعنوان ميتواند که اىسياسی جنبش به بشود تبديل اينکه مگر نميارزد مفت باشد داشته حقانيت هم چقدر هر .برسند ما حرف اين حقانيت

 تأثير بشر سرنوشت و تاريخ در آنطريق از و ميشود ایتوده تئوری اين طريق آن از .شود گرفته تدس طبقاتی مبارزه در پرچم يک
 .ميگذارد

 
 گرامشی، نو، چپ تروتسکيست، طيف روسی، طيف کنيد فرض نسبت به ميدهد، قرار متفاوتی عملی سياسی سنت يک در را ما کامال اين

 مذهبی، کانتکست يک در نه و است روشنگر سياسی کانتکست يک در هست اگر روشنگر جنبش ما جنبش .اوروکمونيسم طيف يا
 طبقاتی مبارزه که است اين بحثش اصال مارکس که است جنبش سياسی کاراکتر اين و هستيم سياسی جنبش يک ما .فلسفی معنوی،
 علمی، مبارزه يک نه .است سياسی ااساس طبقاتی مبارزه ميگويد .نيست اعتصابی و تظاهراتی مبارزه منظورش .سياسی است ایمبارزه

 و مارکسيسم از آن پراتيکی تبيين خصلت از که ما جنبش اصلی مشخصه و فرق و .سياسی اساسا است ایمبارزه !معنوی مبارزه يک نه
 دالج از بخشی را خودش .ميکند نگاه سياسی چيز هر از قبل را خودش که است اين ميشود ناشی آن توسط مارکسيسم جوهر درک از

 بکند، جدل اين در ميتواند بشريت که سياسی انتخاب بعنوان بلکه اين، بعنوان فقط نه را خودش و .ميکند نگاه معاصر جامعه در سياسی
 .ميگذارد مردم انتخاب به را خودش بيايد، آن از بعد است قرار که چيزی هر به داریسرمايه از گذار دوره در
 

 نه اروکمونيستی، سنت نه کمونيسم، لنينی سنت وسط در ميگذارد قشنگ را ما است، لنينی سنت من ظرن به اينها همه گفتم که همانطور
 مدام که سياسی و دخالتگر سنت .ميدهد قرار لنينی سنت وسط در درست بلکه تروتسکيستی، سنت نه استالينی، سنت نه نو، چپ سنت



 يک کردن متحد برای حزب، ساختن برای تالشهايش و .بگذارد جامعه ویجل اجتماعی انتخاب يک بعنوان را کمونيسم ميکند سعی دارد
 اين .ميشود ناشی سياسی دخالتگری اين از باشد، قطبی يک و کرد دفاع آن از بشود که جديدی اردوگاه يک ساختن برای جديد، المللبين
 .ميکنند نگاه "کنند پاسداری آن از بايد که" ايیآلهايده بصورت کمونيسم به که کسانى با است متفاوت که ميدهد ما به ایرگه يک

 
 در اگر نداشت ایفايده خب !"بودند کرده پاسداری را آلهاايده ولی ميخوردند شکست روسيه در اگر ميشد چه" ميگويند ما به مثال

 مارکسيسم از پراتيکی سنت يک برای آلهاايده اين از پاسداری چون .ميکردند پاسداری را آلهاايده ولی ميخوردند شکست روسيه
 پی رفتند و مردند بودند مارکسيست که کسانی آن .نيست اخالقی پاسداری .است سياسی پاسداری يک لنينی، سنت برای پراتيکی،
 .مرد ١٩٦٥-٦٦ سالهای اواخر همين هم مارتف ميکنم فکر .اندمرده بودند سوسياليست ١٩٤٥ سالهای تا که کسانی تمام .کارشان

 
 شما که اىنحوه بصورت را خودش که باشد دينی يک يا .بگذاريد ارث به تانبچه برای عقيده بعنوان که نيست چيزی يک مکمونيس
 "پويا" يا "اميد" بگذاريد را تانبچه اسم اگر که !داريد خودتان برای فرهنگی يک يا و ميکنيد اجرا را تانروزه و ميخوانيد را نمازتان

 اگر .باشد تا باشد، جامعه جلوی لحظه هر بايد .است سياسی جنبش يک .نيست فرهنگ يک کمونيسم !ايدهبود کمونيست "مزدک" يا
 فلسفی، هایتبيين از کامال را ما مارکسيسم از پراتيکی -سياسی تبيين و ديدگاه اين من بنظر و .نيست فکری مکتب يک !نيست نيست،
 مرتبه صد ما برای مارکسيسم احکام تک تک ما بنظر که اينجاست دقيقا و .يکندم جدا کمونيسم از مکتبی ترويجی، آموزشی، مذهبی،
 .ندارد سياسی روش يک بعنوان را مبرميت و اولويت اين برايشان مارکسيسم که کسانى تا است مهمتر

 

 طبقاتی مبارزه و آگاهی از ما تبيين
 

 عمدتا .است شده تعبير نوع چند کمونيسم در طبقاتی مبارزه .ميکند فرق اه خيلی با داريم طبقاتی مبارزه از ما که تبيينی .طبقاتی مبارزه
 ایمبارزه آن به و کاپيتاليسم، عليه آگاهانه است ایمبارزه طبقاتی مبارزه گويا !اندکرده واردش را آگاهی از بااليی يون يا باال دُوز يک

 اين از ميزند حرف طبقاتی مبارزه از مانيفست در وقتی مارکس !ودبش انجام سوسياليسم پرچم زير بخصوص که طبقاتی مبارزه ميگوييم
 يعنی struggle ."مبارزه" ايمگذاشته لغت اين جاى به ما ،struggle ميگويد حتی .دائمی کشمکش يک ميگويد مارکس .نميزند حرف

 .هست هم هميشه .مختلف طبقات بين است جامعه در کشمکشی .است معادل بهترين کشمکش .رفتن قوس و کش و کندن جان کشمکش،
 

 امروز تالش .است دائمی کشمکش اين ولی .نيست هم گاهی و است متشکل گاهی .است آشکار گاهی و پنهان گاهی ميگويد مارکس
 قشر روی بر ابدا اآلن فشار اين .است طبقاتی مبارزه از بخشی دهد نجات را شغلش اينکه برای انگليس در Rover کارخانه کارگر
 .است طبقاتی مبارزه از بخشی اينها کار، ساعت کاهش برای تالش دستمزد، حداقل برای دستمزد، اضافه برای تالش .نيست انمدير
 از بخشی ميکند تالش زندگيش بهبود برای دارد که کارگری کنند، درست پارک يا و بسازند مدرسه شما محله در بيايند اينکه برای تالش

 از بخشی هم ارتجاعی عقايد عليه مبارزه .پرولتاريا برای است، طبقاتی مبارزه از بخشی هم مذهب عليه مبارزه .است طبقاتی مبارزه
 سر بر و جامعه عمق در که دائمی کشمکش آن .است طبقاتی مبارزه از بخشی هم پيشرو فرهنگ برای مبارزه .است طبقاتی مبارزه
 .طبقاتی مبارزه ميگويد اين به مارکس هست، جامعه مختلف مسائل

 
 از بخشی ميافتد اتفاقی هر که نکنيد شک ولی کنيم، بحث ميتوانيم را است کارگران طبقاتی مبارزه از بخشی چيزی چه اينکه نتيجه در

 آسايش سر دعواست، رفاه سر دعواست، توليد وسائل سر دعواست، اموال سر دعواست، پول سر .است همديگر با طبقات مبارزه
 داريد چيزی هر سر ميشويد متوجه خودتان .جامعه در دعواست .دعواست جامعه انرژی تخصيص سر عواست،د زيبايی سر دعواست،

 کلی بطور که ميبينيد وقتی را طبقاتی مبارزه و .ميکند ايجاب را ديگری چيز منفعتش که يکی .ميکنيد پيدا خودتان مقابل در را آدمی يک
 که هست اساسی دعوای يک ميکنند استخدام که کسانی با بخورند، نان بايد کارشان وینير فروش طريق از و ميکنند کار که کسانی بين
 پيدا تخصيص چگونه بودجه يا .بدهند درس را چيز چه دانشگاه در اينکه تا بگير لندن شهرداری انتخابات از .ميدهد شکل چيز همه به

 شان،شخصی زندگی سر حاکمه طبقات داخلی تصميمات حتی .است ناي اينها همه پشت .بگويد چه ميخواهد اآلن مسيحيت کليسای يا .کند
 هميشه اين ميگويد مارکس و است دائمی کشمکش اين طبقاتی مبارزه .است حاکم اخالقياتی چه يا ميکنند دفاع معيارهايی چه از اينکه يا

 .سياسی است ایمبارزه قدرت، سر بر است ایمبارزه
 
 مبارزه پرولتری، مبارزه" ميگويند که برخی برای بودن سوسياليستی گفتم؛ .نميدانيم شرط اتیطبق مبارزه در را آگاهی عنصر ما

 ایبعدی هایاليه .نيست اين طبقاتی مبارزه تعريف ما برای ولی !داریسرمايه عليه است ایمبارزه که است اين فرضشان ،"طبقاتی
 ما که است اين ما جنبش کننده مشخص وجوه از يکی ولی .ميرسم اينها هب من که کارگری، کمونيسم جنبش تا طبقاتی مبارزه بين هست

 تغيير زاويه از پراتيکی، زاويه از که جريانی يک برای بکنيد را فکرش اگر و .هستيم قائل طبقاتی کشمکش و مبارزه دائمی وجود به



 کرده افت" !"نيست جريان در طبقاتی مبارزه" فتند،گ که بگويند، بيايند اگر .است حياتی برايش تز اين چقدر ميفهمد، را دنيا دارد
 ما بنياد زيرآب اينها همه !"کرده سازش بورژوازی با ديگر پرولتاريا" يا !"نيست کار در پرولتاريايی يا طبقاتی مبارزه" اآلن !"است

 .ميزند را
 

 در .دارد معنی طبقاتی مبارزه فرض با کارگری يسمکمون .گرفت قلم ميشود را کارگری کمونيسم بحث تمام روی نيست، طبقاتی مبارزه اگر
 شما بخواهد خود زعم به يکی تا باشيد کرده گناه شما تا کافيست نه، هم مسيحيت .نيست اينطور خودش برای نه، اسالم دين که صورتى

 مبارزه که است اين فرضش و .است طبقاتی مبارزه وجود بر کارگری کمونيسم بنياد ولی .دربياورد خودش رنگ به و کند ارشاد را
 .بزند آن به عقيدتی رنگ يا و کند آليزهايده را آن نميکند سعی و است تاريخ دائمی تپش .هست هميشه طبقاتی

 
 تکنولوژی عليه مبارزه يا شکنی ماشين کارگری کمونيسم بحث در .نيست طبقاتی مبارزه از بخشی اين بشکنند ماشين کارگرها اگر گويا

 اقدام، اين بر حاکم مشی خط تصميم، اين بر حاکم مشی خط ميگوييم ما .ميکنند آرايی صف يکديگر مقابل دارند بقاتط که است روشی
 و مانده عقب و ناسيوناليستی ارتجاعی، جنبش يک بوده، حاکم کارگران طبقاتی مبارزه لحظه اين بر اينجا افکارش که سياسی جنبش
 .نداريم ترديد لحظه يک ميکنند استثمارش که است کسانی با مزدبگير طبقه کشمکش شکنی ماشين آن هدف اينکه در ولی .است غيره

 

 هاجنبش با کارگری کمونيسم رابطه و طبقاتی مبارزه
 

 نسبت ها،اتحاديه به نسبت اقتصادی، مبارزه به نسبت کارگر، طبقه به نسبت ميکند متفاوت جاها خيلی در ميگويم، بعداً  را، ما موضع اين
 توضيح ديگر جنبشهای با را ما رابطه و .بفهميم را دردش ميتوانيم ولی نيست يکی ما با آلهايشايده چه اگر که ديگری جنبشهای به

 .بگويد را اين ميتواند راحت !"هااتحاديه خائن رهبران و کارگری فاسد هایاتحاديه" :بگويند ميتوانند خيليها يا تروتسکيست يک .ميدهد
 آن جلوی زمانه و دوره اين معيّن آدمهای اين دفاعی سد فاسد، غير يا فاسد باألخره، کارگری اتحاديه که باشد داشته هتوج اينکه بدون

 .است کارفرما
 ولی اند،کرده علم کارگر طبقه برای که است بورژوايی جنبش يک ایاتحاديه جنبش که بگويد است ممکن اينکه عين در ما جنبش

 خواست از دفاع برای که است جنبشی باألخره اند،کرده علم خودشان از دفاع برای کارگران که است ژوايیبور جنبش يک که ميفهمد
 برای" جنبشهای با ما رابطه همينطور و طبقه داخل در ديگر جنبشهای با ما رابطه به اين که ميگويم را اين بعدا .اندکرده علم خودشان

 از باشد، کودک حقوق از دفاع و مرد و زن برابری خواستار جهان گوشه يک در بيايد نفر يک اگر ما .دارد ربط "جهان اوضاع بهبود
 قسم انگلس و مارکس سبيل به عينا نيايد اگر .هستيم قائل ارزش آن برای است کارگر طبقه طبقاتی پالتفرم از بخشی اين معتقديم که آنجا

 معلم اگر هم چقدر هر را، شما بود ممکن پيش سال ١٥ افراطی راديکال چپ نفر يک که صورتى در .نيست مهم آنقدر ما برای بخورد
 چريکی مشی به اينکه مگر نميکرد حسابتان آدم هنوز بدهيد، ياد درستی رياضيات مردم هایبچه به ميکرديد سعی و بوديد خوبی

 بکن، فرض بگوييد، بايد حتما يا ."شکست ايدب را مطلق سه" که بگويد حتما يا !باشيد داشته اعتقاد تاکتيک هم استراتژی هم مسلحانه
 !نيستيد جامعه آزادی جنبش از بخشی شما وگرنه "روستا طريق از شهر محاصره"
 

 هست دسترسش در که شعوری و هست او دسترس که ابزارهايی همه با دارد که ميبيند را انسانيت و ميکند نگاه چون کارگری کمونيسم
 واقعا چرا و .هست اميالی چه واقعا کرده بلند بشريت که متنوعی پرچمهای فرمولها و شعارها اين پشت که بفهمد ميتواند ميکند، مبارزه

 و مختلف بخشهای جنبشها، احزاب، با را ما رابطه نتيجه  در .است پرچم آن پشت اآلن او و هست شما مال جنبش آن از بخشی حتی
 .ميکند دگرگون مختلف پرچمهای

 
 اينها .نيست اينطور نه نوشتم برايش من !است "پرولتاريا اعتراض انحرافی اَشکال مذهب و ناسيوناليسم و سمفاشي" بود گفته يکی

 خودش از کارگر خود .نميدهد بيرون مذهب خودش از کارگر خود .کارگری اعتراض جنبشهای به زدن قالب برای است بورژوايی اَشکال
 بطور ميدهد، بيرون را وضعش آن نخواستن خودش از کارگر .نميدهد بيرون رفرميسم شخود از کارگر خود .نميدهد بيرون ناسيوناليسم
 جلوی اندگذاشته و اندبرده را خودشان که شما و من مثل هستند سياسی جنبشهای و هاديدگاه رفرميسم مذهب، ناسيوناليسم، .خودبخودی

 از ولی .بگويد نميتواند چيزی هيچ جامعه بگيريد را جنبشها اين اگر .بزنند را حرفشان مردم اينها طريق از بتوانند اينکه برای جامعه
 .بگويد را دردش ميکند سعی ليبراليسم طريق از طلبی، اصالح طريق از ناسيوناليسم، طريق از مذهب، طريق

 
 واقعی انتخاب يک نوانبع را خودمان برويم که ميگويم، جامعه و حزب بحث در بعدا ميکند، موظف را ما که است نگرش اين دقيقا و

 يک بعنوان را ناسيوناليسم و پارلمانتاريسم و رفرميسم يا را ليبراليسم ميشود که همانقدر تا .جامعه در جنبشها بقيه پهلوی بگذاريم



 اضاعتر برای روش يک بعنوان ميشود هم را کارگری کمونيسم کرد، انتخاب امپرياليسم به کنيد فرض مثال آمريکا، به اعتراض روش
 .کرد انتخاب امپرياليسم سلطه تحت کشور يک در زندگی ناهنجار وضع به

 مردم آن نتيجه در که نداريد حضور سياسی جنبش يک بعنوان شما اگر .کنيد مالمت خودتان حضور عدم بخاطر را جهان نميتوانيد شما
 ناسيوناليستی جنبش به چرا يا .اندپيوسته فمينيستی بشجن به چرا که بگيريد خرده آنها به نميتوانيد بپيوندد، شما کمونيستی جنبش به

 انتخاب و صحنه جلوی اندرفته و اندجنبيده شما و من از زودتر که هستند ایسياسی جنبشهای اينها .بگويد را دردش اينکه برای پيوسته
 اميال ميبينيد که اينهايی همه پشت بگوييم و بينيمب را اين پشت که داريم را قدرت اين ما .ميکنند کاناليزه را مردم نيازهای و اندداده

 ديگر او صحنه، جلوی برويد که سياسی جنبش يک بعنوان کنيد پيدا را صالحيت اين شما اگر و ديد ميشود را اجتماعی اصلی طبقات
 مقدار يک کنيد بلند يکجايی را کمونيسم پرچم شما اگر .شد هم همينطور که .کمونيستی جنبش پشت ميآيد .ُکرد ناسيوناليسم پشت نميرود
 جنبش در راحت و ميآيند برسند امرشان به ناسيوناليسم کردن راديکاليزه طريق از بايد !آها ميکردند فکر قبال که آدمهايی از زيادی

 .ميشوند عضو کمونيستی
 
 ايدئولوژيکی و سياسی قالب چه هاينک .هست آنجا هميشه و است تاريخ محرکه موتور طبقاتی مبارزه که بگويم خواستم حال هر به

 جنبشهای چه که است اين دهنده نشان بلکه .نميدهد نشان را طبقاتی مبارزه وجود عدم يا وجود ميگيرد، خودش به کارگر طبقه جنبش
 داشته ودوج کارگر طبقه برای سياسی انتخاب و ظرف يک بعنوان و کنند تثبيت را خودشان طبقات مبارزه صحنه در اندتوانسته سياسی

 .باشند
 

 لنينيسم ما ُمتد
 
 لنينيسم شايد ما از توصيف بهترين من بنظر و است سياسی فعال دخالتگر متد يک ما متد .ميکردم بحث متد از داشتم اينجا تا حال هر به

 از قبل لنين اگر ر،کشو يک در سوسياليسم ساختمان و کرنشتات شورش مسأله حاال و شوروی تجربه از مستقل لنين اينکه بخاطر .باشد
 زندگی در دخالت به کمونيسم عالقه دهندهنشان .است  کمونيسم بودن پراتيسين دهندهنشان لنينيسم کنيم، بحث را قدرت گرفتن بدست
 ناپذيری اجتناب بحث مقابل در که است کسی لنين .است پيروزی پتانسيل شناختن برسميت دهندهنشان .است خودش زمان عينی و مادی

 و است عالی است، مطلوب است، ناپذير اجتناب ميگفت دوم المللبين همه قبالً  .ميشود گفت .کرد اثبات را کمونيسم امکانپذيری ونيسم،کم
 شدنی که کرد را خودش سعی حتی .آن بودن شدنی پای رفت و کرد بحث را کمونيسم بودن شدنی لنينيسم بنظرم و آمد لنين .است فالن
 درون مناسبات به راجع آنها بحث به کاری من .ميگيرد قرار لنينی سنت در کارگری کمونيسم بحث اعتبار اين به .هدبد نشان را آن بودن
ً  ما متد بگويم، متد روی ميخواهم ندارم، را سوسياليستی ساختمان و حزبی  ميکند، مارکس از لنين که تعبيری .است لنينی اساسا

 بين اند،کرده تفسير را حرفهايش چطوری پيروانش که ميديد بعداً  اگر مارکس يعنی .مارکس بخود است مارکسيسم از تبيين نزديکترين
 را پراتيک ماترياليسم بحث و فهميده درست را حرفم که است لنين اين ميگفت غيره، و لوکزامبورک و لنين و برنشتين و کائوتسکی

 يک در ما .سوسياليسم از اسکوالستيک و گرنظاره دترمينستی، سنت کي در نه داريم، قرار سنت آن در ميکنيم فکر هم ما .فهميد درست
 سياسی، دخالتگر متد بود، ما متد اين .ميکند بيان را مارکسيسم جوهر اين ميکنيم فکر و داريم قرار کمونيسم از انقالبی -پراتيکی سنت

 است؟ چه ما نقد
 

 داریسرمايه جامعه از ما نقد
 

 کاپيتاليسم به اعتراضشان اساس ولی باشند داشته سمپاتی ما نقد اين به است ممکن بعضيها ميکند، فرق عضيهاب با کاپيتاليسم از ما نقد
 است مجبور بشريت که بنوعی و مزدی کار به کاپيتاليسم، استثمارگرانه اساس بر است نقدی کاپيتاليسم از ما نقد .باشد ديگری چيز

 .مقابلش در سرمايه انباشت و شود مواجه بازار در کارش ولمحص با طرف آن از و بفروشد را کارش نيروی
 

 قديم از کارگری کمونيست سنت با ماها از خيلی چون بيايد، بديهی شما بنظر شايد اآلن .نبوده کاپيتاليسم به کمونيستها نقد تنها اين
 کشور در کاپيتاليسم ماندگی عقب عليه و ردندک شکوه کاپيتاليسم ماندگی عقب از که بودند "کمونيستهايی" ولی .شديم اين و آشناييم

 سعی که (ديگر طبقات "کمونيستی" جنبشهای ميگويم، گيومه در کمونيستهای از) بودند "کمونيستهايی" .گرفتند دست پرچم خودشان
 جوانب کردند سعی هک بودند سوسياليستهايی .بگيرند پيش در را "سوسياليسم نه -داریسرمايه نه" داریسرمايه غير رشد راه کردند

 .بوده اينها همه .بدهند تخفيف را کاپيتاليسم انسانی غير
 خود به اعتراض امپرياليسم، يعنی کاپيتاليسم آخر فاز به نه است، مزدی کار به ما اعتراض !جان آقا ميگويد که است جريانی اين

 در داریسرمايه امپرياليستی جنبه به و داشتند اعتراض ياليسمامپر عصر به کاپيتاليسم ورود به که بودند کمونيستهايی چون .کاپيتاليسم



 فقط يا فيليپين کاپيتاليسم به نه و دارد نقد فرانسه و انگلستان در کاپيتاليسم به کارگری کمونيستی جنبش اين .داشتند اعتراض کشورشان
 هم سوئدی مدل به کاپيتاليسم به ما !ايمرسيده مانخود مشروطه به ما پيشرفته، فرانسه به شود تبديل اگر و !فقط مصر، کاپيتاليسم
ً  .داريم اعتراض کاپيتاليسم به چون داريم، اعتراض  قوه کار، سر بروند و شوند بلند خواب از صبح آدم ایعده يک که خاطر اين به دقيقا

 بدهد ژتونی شما به او و نشسته ارحص طرف آن که بفروشند جماعتی يک به ایبريده پا و دست بصورت را خالقيتشان و توان و جسمی
 را اين ما .بخريد خودت حيات ادامه برای را آن از بخشی بيرون، رفته ديگر در از که را، خودت کار محصول و بروی که پول اسم به

 .نداريم قبول
 

 ارتش هم طرف آن از ميدهند فطر اين از را مزد اين دارند که آنهايی اينکه برای . است امروز بشريت بدبختيهای اساس اين ما بنظر
 آن از مياندازند، راه به نژادی تبعيض طرف آن از .ميخواهيد بيشتر و ميکنيد سرپيچی شما چون ميکنند، درست زندان ميکنند، درست
 و صنعتی به ميکنند تقسيمت طرف اين از مستعمره، و متروپل به ميکنند تقسيمت طرف آن از جنسيت، به ميکنند تقسيمت طرف

 که آدمهايی به شده تقسيم جامعه که شده بنا اوليه پديده همين روی امروز کاپيتاليسم آورچندش واقعيت تمام .روستا و شهر و اورزیکش
 جمعی نميشود و گرفتند گرو را توليد وسايل چطوری فهميد ميشود حاال که دليلی به ديگر، ایعده برای بروند بايد آنها از ایعده يک
 نه آورده را وسيله که است کسی آن مال شده توليد محصول کرده او که تعريفی به بنا .است کارفرما مال کرد، کار و رفتگ تصميم و رفت
 بخشی و ميرويد فردا ايد،گرفته را پولتان بيرون، ميرويد شما .است کارفرما مال است کارخانه صحن در شب جنسی هر نتيجه در .را کار
 .داريم اعتراض اين به ما .ميگيريد است طبقه همان از ديگری بخش که فروشنده از را محصول از

 .ميکنيد عوض بياييد، کار سر وقتی داريد، اعتراض آن به که چيزی شماهمان اينکه برای است؟ مهم مسأله اين روی بحث چرا ميدانيد
 وقتی داری،سرمايه ناموزونی به دارد اعتراض که کسی .نميکند عوض را اين بيايد کار سر که هم وقتی ندارد، اعتراض اين به که کسی
 را ريزیبرنامه ميکند سعی کار سر بيايد وقتی داری،سرمايه آنارشی به دارد اعتراض که کسى .کند موزونش ميکند سعی کار سر بيايد

سرمايه نفس به دارد تراضاع که کسی ولی .بدهد رشد را آن ميکند سعی داری،سرمايه ماندگی عقب به دارد اعتراض که کسی .بياورد
 داریسرمايه از بهتر کی ببينيد که نيست هوش مسابقه نظر اين از انتقاد اين .کند دگرگون را داریسرمايه نفس ميکند سعی البد داری،
 عوض را یچيز چه کار سر بياييد اگر که ميگويد شما به دارد ميگذاريد، موجود جامعه به نقدی چه شما اينکه بلکه، !ميکند انتقاد

 .ميکنيد
 

 ما برای مفهوم اين بودن کليدی درنتيجه .ميکند عوض نميخواهد که را چيزی همان کار، سر بيايد سياسی جنبش يک بعنوان کسی هر
 شود، پيروز کارگری کمونيسم پرچم زير اگر کارگر طبقه جنبش کار، سر بياييم اگر ما .ميدهد تشکيل را ما هويت اين که است اين بخاطر

 زمينند، صاحب توليدند، وسايل صاحب ایعده يک که موقعيتی ببرد، بين از را موقعيت اين و ملکی مناسبات به ببرد دست بايد نوقتآ
 خانه اشهمه ندارد، خيابان جهان که ايدکرده دقت .است آنها مال هم فضا هستند، فضا صاحب ترانسپورتند، صاحب کارخانجاتند، صاحب
 ولی خيابان، در ميرويد بگيرد آتش شما واقعی خانه اگر اآلن .دستی بغل خانه در ميافتيد برويد بيرون تانخانه از راگ شده؟ ساخته است،

 .کردند خودشان اسم به را جا همه ندارد، خيابانی .بغلی خانه در ميرويد شود قحطی و جنگ دستخوش شما خانه اگر امروز جهان در
 

 بيرون، آمدم بود سوزی آتش که آنجايى از قدم يک آنجا، از من نيستم، پناهنده !نه آقا بگوييد نميتوانيد .پناهنده ميگويند شما به درنتيجه
 نگذاشتيد خيابانی متأسفانه شما ولی .خيابان در ميرويد بگيرد آتش اگر شما خانه در اينکه کما .خيابان در امآمده من ميکشند دارند آنجا
 پدر پيِش  سال شش تا کرده، تعيين هم پيش از گرفته، هم را زمان معنی يک به حتی .است آنها مال فضا گرفته، را فضا باشد، همه مال که
 و دانشگاه نرويد اگر يا کار، بازار در ميرويد بعد دانشگاه، ميرويد بعد مدرسه، بنام جايی يک ميرويم سال شش از بعد هستيم، مادرمان و
 .ميميريد بعد و ميشويد بازنشسته بعد و کارخانه سر ميرويد کار، بازار ميرويد کنند بيرونت هم مدرسه از
 

 تضمين نميتوانيد شما.نميکند زندگی اينطوری سوسک يک پلنگ، يک .اندچيده برايش را امروز انسان يک زندگی سير .اندچيده برايت
 را تاريخ داستان .ميکند کار اين بشر ولی .ميکند طی ميگوييد شما که مسيرهايی اين و ميماند همانجا آمد دنيا به وقتی سوسک که کنيد

 زندگی چيده شما برای او که زمانی سير اين در و فضا اين در که هستيد هايیمهره شما و .است آنها مال اينها کرده، منجمد و گرفته
 .ميکنيد

 
 دمکراسی سوسيال شما مشی است کنمم. نيست کارگری کمونيسم شما مشی صورت، اين در من، بنظر کنيد؟ عوض نميخواهيد را اين

 ولی باشيد، چيز همه است ممکن باشيد، فابين است ممکن .باشيد خوبی خيلی آدم است ممکن باشد، ليبراليسم است ممکن باشد،
 لما بياورد، بيرون حاکمه طبقه دست از را وماده وجود و مکان و زمان ميخواهد .کند عوض را پديده اين ميخواهد کارگری کمونيسم

 کمونيسم، وجه يک راستش .نکنيد کار نخواستيد هم اگر بکنند، چکار گرفت تصميم همديگر کمک با و دستجمعی رفت ميشود .باشد همه
 .نکنيد کار ميتوانيد نکنيد کار نخواستيد هم اگر که است اين بگويد، نميرود يادش کسی که



 
 که کرد فرض ميشود بنظرم .ميافتد راه و ميشود بلند و نشيند،نمي زمين روی عمرش تمام هيچکس کرد فرض ميشود که همانطوری

 چون .است کنجکاو آدميزاد که کرد فرض ميشود کند، جستجو که ميشود بلند بشريت کرد فرض ميشود کند، خلق که ميشود بلند بشريت
 بودن زنده فرض با کمونيسم نتيجه در .رفتن ور محيطش با ميکند شروع و ميگيرد، ياد زبان بچه باشد کارفرمايی فشار اينکه از قبل

 چون !بکشيد نفس موظفيد شما نميگويد هيچکس به هيچکسی که همانطور نيست کردن کار اجبار برای قانونی هيچ شده، بنا آدميزاد
 امعهج اين در ببرد، دست ميخواهد و بياورد در سر و کند خلق ميخواهد اينکه ولی .بکشد نفس ميخواهد خودش طرف ميکنيد فرض

 در .کنند تضمين اجتماعى هاىبيمه از زدن و بيکاری بيمه قانون و کار به اجبار و دستمزد حداقل کمک با را اين ميکند فکر داریسرمايه
 سازمان را توليد و ميکند خلق ميرود خودش برداريد سرش از دست شما اگر و است بشر داده موقعيت اين ميگويد سوسياليستی جامعه
 .ميدهد

 
 که طورى همان خصوصی، مالکيت و مزدی کار طبقاتی، تقسيم اساسی جوهر بر است نقدی کاپيتاليسم از ما نقد من بنظر که است نجااي

سرمايه معتقديم که ميکنيم بيان را مارکس از دقيقی روايت ما و ايمديده درست را مارکس ما معتقديم ما بنابراين .بود مارکس نظر مورد
 .شود اشتراکی مالکيت .برود بين از بايد خصوسی مالکيت و پول برود، بين از بايد کارمزدی که معنی اين به .برود بين از بايد داری

 
 هنوز !شده ريزیبرنامه اقتصاد ولی مزدی کار !چه؟ يعنی .نيست قبول برنامه بعالوه مزدی کار .نيست قبول دولت بعالوه بازار ما نظر از

 بعهده را کاپيتاليستها نقش مرجعی يک که ميدهد نشان فقط اند،کرده يکی به دست کاپيتاليستها که ميدهد نشان .نميدهد را چيزی جواب
 مزدبگير کارگر ديگر اين که .نميدهد نشان ميکند، کار روسيه در که کارگری آن زندگی و کار در را تفاوتی ، را چيزی .ما نظر از گرفته،
 شرکت هست که فعاليتهايی در و برود ميتواند آمده دنيا اينکه نفس که است جامعه سهم صاحب و حق صاحب و شهروند بلکه نيست،

 .است کننده تعيين ما برای نقد اين .کند
 

 رابطه از کارگری کمونيسم تبيين
 سياسی روبنای و زيربنا

 
 يک باز .است سياست و فرهنگ و هاروبنا با اقتصادی زيربنای رابطه بحث ميکند متمايز تئوريکی نظر از را ما باز که ديگری بحث

 در دترمينيسم و ميکند تعيين را فرهنگ هم آن ميکند، تعيين را سياست ظاهراً  اقتصاد که است اين ميزنند کمونيستها به که اتهاماتی
 ورژواب خرده اگر ميشود، بورژوا خرده است اينطوری اقتصادش طرف اگر" گفت اعظم رفيق کمااينکه هست، اينجا هم عرضی سطح
 !"آن ميشود هم فرهنگش و آن ميشود سياسيش نظر و اين ميشود حزبش باشد

 
 همه سياسی، مبارزه -نظری مبارزه آن در که .داريم ديگری تبيين روبنا، يا اقتصاد کنندگی تعيين اين از .قائليم نقش آدميزاد برای ما

 بکنيد، نگاه برويد اگر سياسی، اقتصاد نقد به پيشگفتاری در کسمار .اقتصاد که است مادی همانقدر يعنی دارد، را خودش جای اينها
 جامعه بنيادی قوانين اميالشان کردن دنبال طريق از آدمها چطور که .ميدهد توضيح روشن خيلی پيشگفتار آن در را روبنا و زيربنا رابطه

 طريق از است، داریسرمايه جامعه نياز يک که بی،مذه مراتب سلسله تضعيف يا مذهب رفتن بين از مثال برای چطور .ميکنند متحقق را
 بايد مذهب ميگويد اقتصاد اينجا !الو نميزند تلفن کسی .ميگيرد صورت بامذهبيون ندارند، اعتقاد مذهب به که آدم عده يک فکری مبارزه

 هستيد خودتان عقايد نماينده شما .نيست ناب زير نماينده کسی نميکند، نمايندگی را اقتصاد کسی !برود بين از بايد مذهب پس برود، بين از
 و شده کاپيتاليستی رسيده، يافته تعميم کااليی توليد به جامعه اگر .ميآوريد در اجرا به را جامعه بنيادی قوانين ميکنيد، که جدالی با ولی

 تکنيک ميشود، قوی دارد علم ميشود، ضعيف دارد مذهب پشت ميريزد، فرو دارد فئودالی سازمان ديگر که است واضح آمده، صنعت
 را مذهب بودن گير پا و دست و .ميگويند دروغ همه اينها شايد نباشد، خدايی شايد که ميرسد آدميزاد شعور به نتيجه در .ميشود مهم

 بر همبارز سياسی، مبارزه .خودش بجای است حياتی .است مادی تاريخ از بخشی هم عقيدتی مبارزه آن .بکند را خودش بحث و بفهمد
 ما دترمينيسم .بشريت وجود از جنبه اين برای قائليم جا خيلی ما نتيجه در و .بشر مادی حيات و تاريخ اليتجزای اجزاء اينها افکار، سر
 .شده تضعيف است ایپديده اينجا هم
 

 عدل، هنر، زيبايی، سر بر نگی،فره سياسی، نظری، مبارزات اين تمام پشت که .است اين ميدهد نشان ما به اينجا که اینکته يک منتها
 تضاد اين ماوراء انديشه و سياست و قانون و هنر و علم ما .ميبينيم ما را طبقات به جامعه تقسيم رنگ چيز، همه انصاف، قانون،
 را اينها ما .ستنده طبقاتی ماوراء هایپديده انصاف  يا عدل، يا قانون، يا سياسی، احزاب يا دولت نيستيم معتقد ما .نيستيم قائل طبقاتی

 .هست پشتش که طبقاتی و سياسی اقتصادی، واقعيات با متناسبند که ميبينيم هايیپديده بصورت



 
 است قضاوتی معاصر، است قضاوتی يک هميشه هاپديده اين از ما قضاوت اينکه آن و ميدهد نشان ما به را چيزی يک اين درنتيجه
 ميگوييم ما چرا .باشد سؤالها از خيلی مايه ميتواند کنيد نگاه اگر کارگری کمونيست حزب امهبرن در را اين .امروزی هایپديده بعنوان
 شغل ترينقديمی معنی يک به است؟ جهان شغل قديميترين اين ميگويد جامعه تاريخ که وقتى است، داریسرمايه محصول فحشاء

 داریسرمايه بشر مشقات بانی و داریسرمايه مشقات بانی و ریداسرمايه محصول نژادی تبعيض ميگوييم چرا .است جهان مزدبگيرانه
 هایپديده را کودک بيحقوقی ستيزی، زن همينطور چرا آمده؟ تاريخش با است، بشر ذات در کهنه عقيده نژادپرستی که وقتى است،

 جامعه سياسی روبنای ما که ساده دليل ناي به .بشرند تاريخ کل قدمت به خودشان که حالى در است، داریسرمايه آنها مسبب که ميدانيم
 بازتوليد دارد که است هايیپديده !مذهب ستيزی، زن باشد، شده آويزان جا يک که نيست تابلويی يک اين .نميبينيم منجمد و ايستا را

 .کند پيدا را خودش خاصيت امروز طبقاتی اجتماعی کشمکش مبنای بر بايد ميشود بازتوليد دارد امروز چيزی اگر و .ميشود
 

 بحث جامعه، همين در مثال برای .بود ديگر چيزهای خيلی از قويتر که داشته مغايرت داریسرمايه با چون ورافتاده چيزها خيلی !ببينيد
 نميکرد را فکرش پيش سال صد است ممکن که دارند آزاديهايی جنسی نظر از مردم خورده، شکست ويکتوريا معيارهای .جنسی آزادی

 ميگيرد؟ صورت اين چرا .شده باز مسأله باألخره .(اندميکرده  را خودشان کارهای زيرجلکی البد هميشه که مردها چون نها،ز الاقل)
 را خودش خانه ميکند، کار بازار در ميرود شده، آزاد آدم .نميخورد داریسرمايه درد به بندها و قيد آن و انقياد آن ديگر اينکه بخاطر

 بايد که پسری و دختر آن .بکند گوش کسی از هم را معياری نيست قرار نيست، کسی وابسته .ميگيرد دارد هم ار خودش مزد ميگيرد،
 سلسله چه هر .کند تمکين هم طرف اخالقی معيارهای به بوده موظف ميبرده، ارث به را خودش بابای زمين يا ميداد اشخانواده را نانش

 اين نتيجه در .ميگيرد را خودش تصميم باشد، جامعه در ایاتميزه و مستقل عنصر يک طرف و کنيد قطع را جامعه ميراث و ارث مراتب
 .ميشود ضعيف

 
 به امروز جامعه در اينکه برای چرا؟ .رشد و کاپيتاليسم و داریسرمايه با است مغاير قدر همان اسالم نميشود؟ ضعيف اسالم چرا ولی
 .نيست بعديش هاىديسايپل باصطالح کليساى نيست، مسيح کليسای هم امروز کليسای يست،ن دمحمی اسالم امروز اسالم .ميخورد يکی درد

 يکی درد به امروز .است امروزی پديده مذهب .هستند امروزی هایپديده اينها .نيست پيش سال سيصد نژادپرستی هم امروز نژادپرستی
 در مهمی جايگاه يک اين .ميکنند پيدا را خود جايگاه و ميشوند دبازتولي دارند امروز طبقاتی مبارزه چهارچوب در امروز و ميخورند

 برای کرد؟ مبارزه اسالم با ميشود چطور اينکه .کنيم تعريف سياسی ها،پديده اين با را مانرابطه ميتوانيم آنوقت اينکه برای دارد ما بحث
 سال سی ايران جامعه خوب !بيافتيد در مردم عقايد با و بدهيد نشر و بگوييد بايد شما حاال را عقايد اين !آقا بگويد است ممکن نفر يک

 ١٩٥٠ سال ايران جامعه .٥٧ سال از پيش، سال ١٠ از (مذهب عليه هست backlash که نميگويم را اآلن) بود ترانديش آزاد که پيش
 .بود امثالهم، و اتوزيانک خانم  و شريعتی از بعد ، ١٩٧٥٥ ايران جامعه از تریمذهبی ضد و ترغرب-پرو جامعه خيلی

 
 آنها خاصيت و طبقات مبارزه به آنها شدن چفت و کارآيی بحث .است هاپديده اين اجتماعی قدرت بحث نيست، روشنگری بحث بنابراين

 رهغي و مردساالری و شووينيسم راسيسم، سکسيسم، ليبراليسم، مذهب، ناسيوناليسم، مثل چيزهايی نتيجه در .است امروز جامعه برای
 هم لباسی حتی چيز همه بشرند، تاريخ محصول !بله .باشند بشر تاريخ محصول يا باشند آمده بشر ذات از که نيستند هايیپديده ما برای

 ما خاطر اين به و ميشود فروخته و ميشود توليد که است کااليی امروز ولی .دارد خود به پوشيديم تاريخ در که لباسی رنگ ميپوشيم، که
پديده اينها و مذهب .ببينيم پشتش را حاکم طبقه که ميدهد اجازه ما به اين .ميفروشند و ميکنند توليد را آن دارند امروز که خريممي را آن

 .بنويسند برايمان که قالبی تاريخهای نه ای،حاشيه طبقات نه ببينيم، پشتش را حاکم طبقه ميدهد اجازه ما به اين .هستند امروزی های
 
 از بخشی راسيسم و سکسيسم عليه شما مبارزه شوونيسم، عليه شما مبارزه مذهب، عليه شما مبارزه که ببينيد بياييد شما راگ نتيجه در

 در و جامعه در و روزمره سياسی مبارزه در ميدهد شما به را ديگری استراتژيهای يک اين است، کاپيتاليسم عليه عموميتان مبارزه
 حميد پروسه -تبليغ بحث .نميدهد بدست استراتژی ببينيد، عتيق و تاريخی هایپديده بصورت را اين اگر و .تبليغاتتان در و ائتالفاتتان

 .کنيد تبليغ مذهب عليه ديگر، کنيد تبليغ برويد را حرفتان ميگفتيم داشتيم، قديم از ما که بحثی آن نه؟ يا هست يادتان نميدانم را تقوايی
 !يرهغ و است مردم باورهای !نه ميگفتند

 را يکی اين ولی کنار بگذارند بوده باورشان که را ديگر چيزهای خيلی ميتوانند مردم چطور .نيست مردم باور چيز هيچ بحث اين در
 دخترش سر از دست نيست حاضر ولی ميگويد چه BBC ببيند بنشيند کوتاه موج راديوى با گرفته تصميم طرف کنار؟ بگذارند نميتوانند

 را خودش cable-tv کانالهای ريموت با دارد اآلن طرف که صورتى در است، پايينتر خانواده در زن حقوق چرا چرا؟ بردارد؟ خانه در
 برنميدارد؟ عقيده اين از دست چرا دارد؟ فرق اوضاع مثالً  آمريکا در که ميبيند و ميکند عوض

 ميدهد نشان را ما فرق کامالً  اين .ميخورد يکی درد به اند،آورده جامعه در سياسی جنبشهای که است باورهايی نيست، آنها باورهای اين
 رحم کسی به اينها چرا ميکنند؟ بند مذهب به اينها چرا که .ميدهد نشان چپ با را ما جدی تفاوت تاکتيکی، عرصه در کنيد، نگاه اگر و



 را آخرشان جنگ مدام چرا و ميکنند؟ عمل بيرحم اينها و تعصبات اين به نسبت اينقدر اينها چرا جريانند؟ خالف اينقدر اينها چرا نميکنند؟
 ميکنند؟ اينها با
 

 امروز جامعه در که کسی .بشر عتيقه خاطرات يا هاتوده باورهای نه ميدانيم، داریسرمايه جامعه سالحهای را اينها ما اينکه بخاطر
 طرف شخصی زندگی در اين جايگاه اينکه سوای .گفت او به مه را همين بايد .ميکند کمک طبقاتی انقياد به دارد من بنظر است مردساالر

 .موجود جامعه اين کل با ما دشمنی از است انعکاسی آن با ما دشمنی است، چه است تبعيض در که کسی آن زندگی يا است چه
 
 ماندگی عقب انقالبی، ماندگی قبع و پيشرو ماندگی عقب ما ذهن در .نداريم انقالبی ماندگی عقب باصطالح اسم به ایپديده ما نتيجه در

 ارتجاعی طبقه مال است ارتجاعی چيزی اگر و است ارتجاع ما برای ارتجاع .نداريم را اينها !پيشرو ارتجاع پرولتری، تعصبات خلقی،
 اشريشه برود کنار مذهب پشت از بورژوازی اگر بردارند، دست مذهب از حمايت از اگر وگرنه ميکند بازتوليدش دارد او .است ما زمان

 مديا، پرورش، و آموزش سد با شما ولی هست، آن از نفرت آنقدر و شده جمع آن عليه نيرو اينقدر اينکه برای .ميشود زده ارض کره در
 را زندگيش ميشود مجبور نسرين تسليمه خانم بعد ميزند، حرف بنگالدش در کلمه يک طرف .ميکنيد برخورد زندان و دادگاه ارتش،
 هاتوده عقايد به ميگويد برخورده، محل در الدينیپشم شيخ يک به چون .کند زندگی اروپا شمال در ديگر گوشه يک برود  و بردارد
 دارد بنگالدش حکومت .ميرود سؤال زير دارد امامش سهم خورده، ضربه خيابان سر يارو آن منافع به .نيست اينطور ولی !شده توهين

 ضعيفش حلقه در داریسرمايه .ميرود سؤال زير است حاکم آنجا در که ضعيفی و رقيق داریسرمايه نوع آن حاکميت و ميرود سؤال زير
 .ميرود سؤال زير کامالً 

 
 و ماندگيها عقب اين عليه است افراطی اينقدر کارگری کمونيست حزب چرا و داريم لج اينقدر ما چرا نميفهمند عده يک بگويم ميخواهم
 همين به هم آنها جانبی ابزارهای عليه حاکم، طبقات احزاب و بورژوازی طبقه کل عليه هستيم افراطی که قدرهمان اينکه بخاطر .تعصبها

 .هستيم افراطی همانقدر دليل
 

 ما سياسی و اقتصادی اجتماعی، لترناتيوآ
 

 به راجع همينطور و مارکسيسم تبيين رد کالً  ما متد و سياسی فعاليت در ما متد به راجع موجود، جامعه به ما نقد به راجع و متد به راجع
 اين که ميکنيم مطرح که است آلترناتيوی بحث عقيدتی نظر از ما هويت ديگر جزء يک .کرديم صحبت داریسرمايه جامعه به ما نقد

 ً  .برسيم گردي نکات به بتوانيم که نميکنم مکث آن روی زياد نتيجه در .گفتم نقد به راجع که بحثی به ميکند پيدا ربط مستقيما
 

 که چيزی آن .داريم موجود جامعه به که انتقادی با دارد مستقيمی ربط ميکنيم مطرح که اىسياسی و اقتصادی -اجتماعی آلترناتيو
ً  ما تبيين در سوسياليسم نتيجه در .ميکنيم عوضش داريم که نقدی آن طبق بر کنيم عوضش ميخواهيم  کار لغو به دارد ربط مستقيما

 با دارد فرق اقتصادی، دولتگرايی با دارد فرق اين .نباشد طبقاتی تفکيک اين آن در که اىجامعه يک و خصوصی لکيتما لغو مزدی،
 بوده مختلفی سوسياليسمهای اقتصادی محتوای موضوع ميتوانند اينها کدام هر که .رفاه دولت با دارد فرق شده، ريزیبرنامه اقتصاد

 .دارد فرق اَشکال اين با ما سوسياليسم ،ميکنيم مطرح ما که اىجامعه .باشد
 

ً  شما همه که است چيزی همان ما بحث در اساسی فرمول يک  اندازه به کس هر به و استعدادش اندازه به کس هر از ميدانيد، حتما
 بجز اقتصادی برنامه و کرد پياده ميشود اآلن کرد، پياده بايد فقط نه .کرد پياده جامعه در ميشود معتقديم ما که است فرمولی اين .نيازش

 يک با است ممکن کارگری دولت چرا .دولت يک بعنوان سازش حتی سياسی، مبارزه در سازش مقوله به ميرسم حاال من. نداريم اين
 نيازش اندازه به کس هر به و استعدادش اندازه به کس هر از جامعه برای کارگری کمونيسم اقتصادی برنامه ولی بکند سازش چيزهايی

 در و نميدانيم آرزو يک را اين .است عملی امروز جهان توليدی و علمی و فنی رشد سطح با امروز جهان در اين ميکنيم فکر ما و است
 گرايشاتی آن و .است ما مشخصه وجه يک هم اين است، عملی اآلن همين سوسياليسم ميکنيم فکر و .است ما امروز فوری اصرار نتيجه

 {...} .ميدهند حواله دورتری زمان به کالً  يا ميکنند تعديل يا کنند، عملی آنکه برای را سوسياليسم که
 

 رسيدن، برای نداريم مراحل تئوری سوسياليسم به ما .است مراحل تئوری يکی ندارد جا ما فکری سيستم در اينجا چيز دو بنابراين
 سوسياليسم، ابتدايی مرحله يا .غيره و سوسياليستی رغي چوب چهار يک تحت مولده نيروهای رشد مرحله دوم، مرحله اول، مرحله
 دوران تئوری بحث ما ثانيا و .کند پيدا سازمان مارکس شعار همان مبنای بر ميتواند جهان ميکنيم فکر ما .سوسياليسم ثانوی مرحله
 تحوالت عصر آيا .نيست کاری يک عصر يا هست کاری يک عصر مثال برای که ميکنند مطرح چپها بعضی که معنی اين به .نداريم

 .غيره و هست؟ پرولتری انقالب عصر آيا هست؟ سوسياليستی



 
 وظايف چپ، سوسياليستی وظايف انداختن تعويق به برای است توجيهی معموالً  شده مطرح که طرفی هر از دوران تئوری اين

 عصر .کند بيرون صحنه از را امپرياليسم مترقی نيروهای مثال برای که ميکند ايجاب دوران اآلن ميگويند .کمونيستها سوسياليستی
 سوسياليستی انقالب عصر است چيزی عصر اگر معتقديم اآلن ما که چيزی .است دمکراتيک بورژوا انقالب عصر نيست پرولتری انقالب

 که اینکته هر روی شد الزم اگر ميتوانيم .شوم رد بسرعت بايد ديگر من را اينها) .است جامعه سوسياليستی سازمان تجديد عصر و
 .(باشيم داشته وقت اگر کنيم مکث بيشتر خواستيم

 

 پرولتاريا ديکتاتوری و دولت

 
 .بوده مختلف سوسياليستی گرايشات کننده تفکيک موضوع يک که پرولتاريا، ديکتاتوری بحث .است دولت بحث ما ديگر بحث يک

 کالً  نه؟ يا قائليم پرولتاريا ديکتاتوری به ما آيا .ميدهند اين از مختلفی هاینتبيي که کسانى و ميکنند نظر تجديد مفهوم اين در که کسانى
 که موقعى و ميشود مطرح پرولتاريا ديکتاتوری شعار اين که موقعى .گذاشتند کنار چپها از خيلی چون ميآيد؟ فرمولبندی اين سر به چه
 به حتی ديکتاتوری .نداشت را نظامی حکومت يعنی داريم، آن از ما وزامر که معنی اين "ديکتاتوری" کلمه ميآيد مارکسيستی ادبيات در

 در مارکسيستها و مارکس بحث و .ميشود ديکته که هست ایاراده يک و دارد وجود حاکميتی اينکه معنی به .ميرود بکار حکومت معنی
 برنامه دارد غربی حکومتهای ترينليبرالی در یحت .است طبقاتی ديکتاتوری حال هر به جامعه که بود اين پرولتاريا ديکتاتوری مورد

 بين وقتی .نميگيريد رأی جامعه سرنوشت به راجع دفعه هر شما .ميشود اِعمال معيّنی طبقات سياسی افق و اقتصادی و اجتماعی
 را نهادهايش و جريهم قوه باصطالح معيّنی ديکتاتوری يک چهارچوب در داريد شما ميشود انتخابات کارها محافظه و دمکراسی سوسيال

 و رقابت اصالت به است متکی خصوصی، مالکيت به است متکی بازار، به است متکی که حاکميت اين اساس در ولی .ميکنيد تعيين
 بحث مورد موضوعات جزو سوسياليسم آمريکا يا کانادا يا آلمان يا انگلستان جامعه در هيچوقت .نميدهيد تغييری فردگرايی، اصالت
 .ميگيرد صورت دارد فردی مالکيت چهارچوب در انتخابات .نيست روز آن انتخابات موضوع يک اشتراکی مالکيت وقتهيچ .نيست

 
 قبول اگر است، توليد وسايل بر خصوصی مالکيت و توليد وسايل بر فردی مالکيت اساس بر جامعه که کنيد قبول شما اگر نتيجه در

 تقدس اين مثال برای کشور آن قانون ميکنيد فرض اگر .دارد زندان دارد، دادگاه دارد، شارت که است حکومتی فرض با جامعه که ميکنيد
 متکی دستمزد مبنای بر جامعه حتی و ميدهد رسميت را دستمزد يا است قائل هااتحاديه برای را جايگاه اين مثالً  يا و ميدهد مالکيت به را

 است بورژوازی ديکتاتوری اين .نه يا بگيرد صورت انتخابات چقدر اينکه از تقلمس ميشود اِعمال دارد معيّنی ديکتاتوری آنوقت است،
 .ميشود اِعمال دارد پارلمانی طرق به منتها ميشود اِعمال دارد که
 

 سعی دارند .است جامعه مبنای ديگری طبقه يک اقتصادی برنامه که است پرولتاريا ديکتاتوری معنی همين به هم پرولتاريا ديکتاتوری
 ميکنند سعی دارند جامعه، آحاد همه عهده به بگذارند را اجتماعی توليد تعيين ميکنند سعی دارند کنند، لغو را خصوصی مالکيت کنندمي

 ممکن اين ولی بدهند، نيازش اندازه به کس هر به ميکنند سعی دارند کنند، حذف را پول مقوله ميکنند سعی دارند بيندازند، ور را مزد
 و است عضو خودش محل و شهر شورای در کسی هر .دارد رأی حق آن در هم کسی هر و بشود انجام شورايی اباتانتخ بطريق است
 پرولتاريا ديکتاتوری در يا کارگری حکومت در اينکه نفس ولی ميکند شرکت هم انتخابات يک و هزار در و ميشود کانديد جا يک و هزار
 .است طبقه يک ديکتاتوری حال هر به اين که نميکند کم اين از چيزی اند،نماينده و عضو مختلف شوراهای در و دارند رأی حق همه

 .ميشود پياده دارد آن و است معيّنی طبقه يک اجتماعی آلترناتيو و عمل برنامه که معنی اين به است طبقه يک ديکتاتوری
 

 طريق از نه شود عملی ميتواند انقالب ضد يک طريق از هم بورژوازی ديکتاتوری با پرولتاريا ديکتاتوری جابجايی که است همين برای
 در مردم که موضوعی يک به کنيد تبديل را خصوصی مالکيت لغو مثال برای انگلستان در ميتوانيد شما که راهی تنها عمالً  .انتخابات

 سياسی پروسه نبودن آميزخشونت و بودن آميزخشونت سر بر .برويد فراتر پارلمانی پروسه از که است اين کنند نظر اظهار اشباره
 "نه يا آری سوسياليسم" مسأله با شما پارلمانی نظام چوب چهار در هيچوقت نه؟ يا هست پارلمانی آيا که است اين سر بحث .نيست
 بايد بنشانند کرسی به را سوسياليسم بخواهند مردم اينکه برای هم انگلستان جامعه در ولی .بدهيد رأی آن به برويد که نميشويد روبرو

 .موجود سياسی ساختارهای از خارج بکنند کاری و بروند فراتر پارلمان از
 
 زوال مقوله به البته که است، پرولتاريا ديکتاتوری آن بيندازد ور را آن نيايد کسی وقتی تا .است همينطور هم سوسياليستی جامعه در

 و نظامی و پليسی حکومتهای از هاروزنامه در که "کلمه روزمره بمعنی اتوریديکت" بمعنی پرولتاريا ديکتاتوری منتها ميپردازم، دولت
 ديکتاتوری !برعکس !ميشود محدود يا ميشود لغو آدمها مدنی حقوق که نيست معنی اين به ديکتاتوری .نيست ميزنند حرف غيره

 خودتان شما .دارند دخالت اجازه بيشتر آدمها و ميشود پاسداری بيشتر بمراتب آدمها مدنی حقوق آن در که است ایجامعه پرولتاريا



 ٪٦٠ تا ٪٤٠ حدود يکبار سال پنج يا سال چهار پارلمانی سيستم در .پارلمانی سيستم با کنيد مقايسه و بگيريد نظر در را شورايی جنبش
 .ميکند تعيين را نماينده اورد،بي رأی بيشتر نسبی بطور کسی هر که کشور اين در .ميدهند رأی يکروزه انتخابات يک در ميروند مردم
 انتخابات در ٪٤٠ .هست کی شهر آن وکيل که ميکند تعيين ٪٤٠ از ٪٤٠ آن بياورند، را آراء ٪٤٠ يکی ، ٪٢٠ يکی ، ٪٣٠ يکنفر يعنی

 .باشد ميتواند  اشنماينده تنها شهر آن آراء ٪٢٤٤ با ايشان ميدهند، رأی New Labour به آنها ٪٤٠ ميکنند، شرکت
 

 خودتان هستيد، عضو محلتان و منطقه شورای در روز هر شما که است اين به متکی شورايی سيستم .هست اآلن که است سيستمی اين
 است انتخاباتهايی از بيشتر برابر پنجاه بکند، سال چهار در بايد فرد يک که انتخاباتهايی تعداد احتماالً  ميکنيد، کانديد پستی هر برای را
 مقننه هم شورا آن .است دخيل سياسی ساختار در خودش اول همان از اينکه بعالوه .بکند شرکت آن در بايد پارلمانی منظا در فرد يک که

 طبقه کدام اجتماعی برنامه و افق اينکه بحث نيست، مدنی حقوق يا رأی حق بحث پرولتاريا ديکتاتوری بحث نتيجه در .مجريه هم و است
 .ميگيرد صورت دارد اجتماعی برنامه دامک مبنای بر تصميمات و است، مبنا

 
ً  منتها .هستيم شعار اين پای ما بنابراين  وقتی و کرده فرق پيش سال پنجاه و صد نسبت به ديکتاتوری از مردم تبيين اينکه بخاطر دقيقا

 حکومت" که؛ گفتيم ما مهبرنا در اينطوری ما ميافتند، ايران حکومت يا مارکوس يا شاه يا پينوشه ياد ديکتاتوری، ميگويی بمردم
 ."ميکنيم دفاع آن از همچنان ما  و ....است اين شده اطالق پرولتاريا ديکتاتوری آن به کمونيستی ادبيات در که کارگری

 
 هر است، طبقاتی حکومتی هر که اين .هست آنجا که است بحثی محتوای روی تعصب نيست، فرمول روی تعصب بگويم ميخواهم
 خيلی که کشور اين بخصوص .پارلمانی دولت بمعنی نه است دولت زوال معنی به ديکتاتوری نبود و است، تاتوریديک نوع يک حکومتی

 خودتان نتوانيد بسا چه باشيد مخالف حزبی يک رئيس با شما اگر .ميکند بيداد دارد ديکتاتوری انگلستان کشور اين در .است ديکتاتوری
 نماينده و .بکنيد مجلس وکالت کانديد را خودتان برويد نميتوانيد باشيد نداشته را معيّنی سپرده لپو اگر و .بکنيد مجلس وکالت کانديد را
 بجای ميشود گرفته تصميم چقدر پارلمان خود در تازه نميدهند، راهش هم پارلمان در نخورد قسم ملکه به وفاداری در اگر "فِين شين"

 .محفوظ خودش
 و بگيرد را Rover شرکت ميخواهد که ديگری شرکت يک با قاچاقی مذاکره سال يک از بعد BMW کشور اين در ديروز همين و

 .ميشود بسته فردا کارخانه اين که ميکند اعالم هم دولت خود به و کارگرها به ناگهان بفروشد، و کند اوراق را آن آالت ماشين
ً  بايد که دولتش است، سهل که آن مجلس از ریخب کوچکترين انگلستان مردم ظاهراً  منتخب دولت خود است؟ کی ديکتاتوری  خبر قاعدتا

 کشور اين در مردم همه برای اين .شوند بيکار است قرار نفر هزار ٥٠ و ميفروشد را Rover دارد BMW که نداشت خبر باشد، داشته
 بحث تا جنايت، و جرم تخفيف تا نآ طب از .ميخوابد منطقه آن يعنی شوند بيکار منطقه يک در کارگر نفر هزار ٥٠٠ .دارد عملی معنی

 .ميشود نابود آنجا چيز همه تا مسکن،
 

 است، اقتصاد بحث چون چرا؟ .نداشته دخالت پارلمان حتی کشور وسيع منطقه يک سرنوشت به راجع تصميمی چنين يک روی
 اين خوب .نميفروشد هم نخواهد اگر و ميفروشد بخواهد اگر است، BMW مال سرمايه آن مالکيت است، مالکيت اقتصاد آن چهارچوب

 منطقه در مولده نيروهای اين به راجع تصميم در نقشی کوچکترين Rover کارگر هزار ٥٠ و شما و من .چيست؟ نيست ديکتاتوری اگر
 .است اين ما برای پرولتاريا ديکتاتوری جايگاه حال هر به .کارش پی ميرود و ميشود بسته .نداريم

 
 پرولتاريا چرا گفتم که همانطور .نيست اينطور ابداً  بنظرم ميکنند؟ حکومت کارگرها فقط که است اين لتارياپرو ديکتاتوری معنی آيا

 همان .باشد کوبيده را افق آن با را طبقه آن .باشد کوبيده است مخالف هاپديده اين با که اىطبقه اينکه برای ميدهد؟ بخرج ديکتاتوری
 ميرود کسی هر هم جامعه آن در نيست، دادن رأی در از کارگرها محروميت معنی به سياسی، التدخ از کارگر طبقه محروميت که طورى

 است ممکن که است مقاومتی ميگيرد، صورت آن عليه ديکتاتوری که است چيزی مسأله .ميکند شرکت شورا در و ميدهد را خودش رأی
 است، طرف بورژوازی با اگر نگهدارد، انقياد در را ایطبقه يک که است اين دولت آن نقش و بکنند خصوصی مالکيت مدافعان

 .جهانی است ایپديده هم بورژوازی
 

 کارگری کمونيسم هويّت اساس مردم مستقيم عمل "شوراها"

 
 نداشته رأی ندهيد نشان باشيد، داشته رأی و بدهيد نشان بسته پينه دست که نيست کارگرها فقط حکومت کارگری حکومت حال هر به

 .است اين ما ديدگاه الاقل .دارند مساوی حقوق و ميکنند شرکت سياسی پروسه در مردم همه و است مردم همه حکومت عکس بر .باشيد
 نيازی اينجا و ايمگفته بروشنی ما ادبيات در را اين که است شورايی جنبش مدافع و شورايی جنبش به متکی حزب يک همينطور ما حزب

 دخالت صحنه در بايد مردم خود .است مردم زياد عده مستقيم عمل و شورا بحث کارگری کمونيسم هويت اساس از يکی .نيست توضيح به



 جايی ما فکری سيستم در سپردن خود نمايندگان به را سياست و کردن انتخاب نماينده معنی به اين و .باشند خودشان سرنوشت تعيين در
 .باشد دخيل خودش سياسی زندگی در روز هر بايد کسی هر ندارد،

 
 هست، (جديد دوره ٢ کنم فکر) سوسياليسم بسوی نشريه در انقالبی هایدوره در دولت بحث در که دولت با رابطه در ديگر مقوالت
 اين بحث .باشد جالب مرورش شايد ايران، اوضاع به توجه با بخصوص ما، ديدگاه در و .است دخيل ما ذهن در هم آن که دارد تبيينی
 نتيجه در .است اقتصادی يک با متناسب و است طبقه  يک دولت دولتی هر و است طبقات دولت دولت اندگفته مارکسيستها گويا که است

 .است غيره و خصوصی مالکيت لغو با متناسب پرولتاريا ديکتاتوری
 

 بخصوص .ابزارها بقيه مثل است طبقاتی مبارزه ابزار يک هم دولت که است اين کرديم بحث انقالبی هایدوره در دولت در ما که چيزی
طبقه چه که باشد اين دهنده نشان است ممکن است، حاکم ایطبقه چه که باشد اين دهنده نشان که اين از قبل دولت .انقالبی هایدوره در
 چون .برعکس نه و دميآوري بدست را قدرت تازه آن طريق از شما که باشد ابزاری ميتواند دولت نتيجه در .بشود حاکم ميخواهد تازه ای

 .دولت در ميرويد ميآوريد بدست را قدرت
 
 يک خودش دولت موضع در گرفتن قرار يا دولتی ماشين بازسازی يا دولتی ماشين گرفتن و سياسی قدرت تصرف بحث نتيجه در

moment طبقاتی مبارزه در است ایلحظه و.  ً  سال تا ١٩١٧ سال از ويکیبلش دولت .ايدشده پيروز شما که نيست معنی اين به لزوما
١٩٢٠  ً  ويژه معنی يک به الاقل يا نباشد، است ممکن روسی پرولتاريای ديکتاتوری است؟ بلشويکی دولت .هست چی نيست معلوم تقريبا
 ايیشور سازمان ولی .ميدهد جواب طبقاتيش مبارزه و کارگر طبقه دوره آن نيازهای به اينکه برای .است پرولتاريا ديکتاتوری کلمه،
 دولت جنگيدن، برای است ابزاری سرخ ارتش که همانطور .جنگيدن برای است ابزاری نيست، حاکميت شورايی سازمان .نيست جامعه

 .کند در به ميدان از را انقالب مخالفهای کند، در به ميدان از را طرف که باشد داشته را نقش اين ميتواند انقالبی دوره در کارگری
 
 خرده سياسی قدرت به ما توجه از (ميرسم آن به حاال من که) سياسی قدرت بحث سر بر بعضيها بخصوص" که کسانى معنی اين به

 و نميدهند نمره کسی به وسطش .برد ته تا بايد باألخره را طبقاتی مبارزه که نميگيرند نظر در را اين ميدانند، مارکسيستی غير و ميگيرند
 آن و برسد خودش منطقی انتهای به بايد لنين و مارکس بقول باألخره طبقاتی مبارزه .شدند ومد طبقاتی مبارزه در ايشان بگويند بعد

 .است مطرح دولت مقوله اينجا و .ميکند را مبارزه اين دارد که است ایطبقه توسط سياسی قدرت کسب مسأله
 

 با من بنظر دارد، سياسی قدرت و دولت بحث از کتابی تصور يا بگيرد، بدست را دولت نميخواهد و نميرود دولت سراغ که کمونيسمی
 داشتن .کردن جنگ برای ديگری ماشين به ميشود تبديل و ميشود تکيده دولت از برق و زرق اين تمام جايی يک .ندارد خوانايی ما سنت
 سازمان مقابل طرف مسلح نيروهای عليه را خودتان جنگ و بدهيد اختصاص بودجه بتوانيد که است اين نقشش داخلی جنگ در دولت
 داريد که ایخواسته نگيريد، را دولت شما اگر .کشور قوانين اعالم در چيز همه از مهمتر و توليد سازماندهی در همينطور و بدهيد

 که اىمطالبه همان از يکی قانون، با مطالبه يک فرق و . است قانون داريد که ایخواسته بگيريد را دولتی اگر .است شما مطالبه
 .مردم با اشرابطه نظر از است زياد خيلی باشد،  آمده در قانون ورتبص
 
 نيست معلوم مدت دراز حاکميت تکليف هنوز که حالى در ميرويد، جلو طبقاتی مبارزه در آن با که ابزاری بعنوان دولت جايگاه نتيجه در

 با باشد مجبور مقابل طبقه آنوقت که جامعه نُرم به کنيم يلتبد را خودمان قوانين اينکه برای دولت به انداختن دست است، مطرح ما برای
 مثال يک .شود تبديل مملکت قانون به مطالباتش و کمونيسم که است اين سر بحث است، کمونيسم قانونيت سر بر بحث .دربيفتد قانون
 که ميکنند نارضايتی ابراز آن عليه يهاخيل که کرده، مطرح شاه رضا که (کنار به کودکان حاال) حجاب ممنوعيت بحث .حجاب بحث بزنم؛
 برداشت؟ مردم سر از را حجاب بزور -بزور چرا

 
 آن نکند مقاومت کسی اگر که است اين نيست، قانونی حجاب ميگويد که کسى و بکنند سرشان حجاب نبايد آدمها ميگويد که کسى فرق
 حجابش محل آخوند و خانواده ترس از ندارد جرأت و نشسته خانه در که زنی آن يا امنشسته خانه در که من نتيجه در .است مملکت نُرم
 پاسيو نيروی که ميکند کمک نُرم اين .بيرون بروم نميتوانم سرم بگذارم حجاب اگر گفته دولت !جان آقا اينکه به استناد با بردارد، را

 ميخواهد که کسى و .مطالبه آن و قانون آن نيروی شودب ندارد، را آن برای جنگيدن توانايی ولی دارد را تمايل آن که نيرويی جامعه،
 و است اجباری حجاب که است اينطوری اآلن .کند برعکسش را اين اينکه برای بگيرد اکتيو خيلی موضع يک بشود مجبور کند عوضش

 دولت با بايد او عکسش شرايط در .دربيفتيم قشونش و زندان و دادگاه و دولت با بايد بگيريم را حجابی بی اجازه ميخواهيم که شما و من
 .است جدی قوای تناسب تغيير يک اينکه برای .دربيفتد قانون و دادگاه و
 



 ميخواهند را کار همين هم همه و دارد سياسی جنبش در اساسی جايگاه يک دولتی قدرت موضع از قانون به مطالبه کردن تبديل نتيجه در
 را قوانين بخواهند که نميکند تعحب اينها و (زيست محيط حزب) سبزها و بشريها حقوق و الهاليبر و ناسيوناليستها از کسی، هيچ .بکنند

 رأی آن به راجع کسی از اينکه از قبل کنند، عوض را قانون  دولتی در يا ایکابينه در بروند بخواهند و بدهند، تغيير خودشان نفع به
 .کنيد اعتراض برويد شما حاال .است من مال قانون برويد، کنار من جلوى زا شما حاال است، اين قانون بگويم بروم .باشند گرفته

 
ً  بعنوان نه را دولت ما و .است کننده تعيين ما برای هم پروسه اين  يک تصميمگيری، شورايی سازمان و جامعه شورايی سازمان لزوما

 در قدرت نشده، تکليف تعيين سياسی قدرت که انقالب هایدوره در بخصوص .ميکنيم نگاه آن به قوا تناسب تغيير ابزار بعنوان جاهايی
 مقدار به بزند، حرف روز پنج اگر حتی بزند حرف بتواند  دولت بعنوان کسی هر بيندازد، چنگ دولت به کسی هر و .است ول خيابانها

 بخشی يک بخوانيد، را "انقالبی رهدو در دولت" مقاله آن ميکنم دعوتتان حال هر به .است کرده عوض خودش بنفع را قوا تناسب زيادی
 .برميگردم شوروی بحث به بعداً  من .است مطرح بحثها اين هم شوروی مسأله از ما تبيين خود .است سياسی قدرت بحث ما نگرش از

 .ميشود مربوط خيلی بخصوص دولت بحث به هم آنجا
 

 کارگری کمونيسم سياسی حاکميت تحت دولت زوال
 

ً  ما .بکند پيدا زوال بايد دولت حال هر به ما تبيين در که است اين کنم اشاره آن به ميخواستم اينجا که چيزی  دولت که معتقديم واقعا
 آن !شود تبديل "قوانينی زورکی پاسدار" به يواش يواش دولت که نباشد حالت اين به .کند پيدا زوال ميتواند سياسی نهاد يک بعنوان

 جامعه شهروندان خود آرايش نوعی از متشکل که  مرکزی، نهاد يک که اىجنبه آن و بکند، پيدا لزوا ميتواند (سياسی نهاد) دولت جنبه
 به مردم باألخره چون .بماند خودش جای به مواقع خيلی ميتواند اجتماعی هایجنبه و توليد و اقتصاد به راجع تصميمگيری برای است
 هر باألخره ميگويد، زور ایعده يک به دارد که سياسی نهاد يک بمثابه ولتد ولی .دارند احتياج جمعی تصميمگيری برای سازمانی يک

 که است اين سؤال .بکند پيدا زوال بايد مارکسيسم تئوری در و کند پيدا زوال ميتواند ميکند، تحميل کسی يک به را چيزی يک دارد دولتی
 نه؟ يا کرد را کار اين ميشود

 
 دولتها اين ٪٩٩ بورژوازی و دارند وجود متعدد دولتهای اينکه امروز، دنيای ولی است عملی کشور يک در آبستره، چهارچوب در بحث

 که ابهام پرده در ميبرد را مسأله اين نيست، کشوری تک امر يک سياسی قدرت و داشت خواهد دست در مقطعی هر در حال هر به را
 اتمی سالحهای حتی که است بورژوايی قدرتهای از پر هانج که وقتى برود زوال َسمت به پرولتری دولت يک ميکشد طول چقدر"

 ؟"دارند
 
 اين ولی .کرد پيدا را راهش بايد کرد، بحث آن به راجع بايد نشده، تکليف تعيين هنوز هم ما سنت در .است معتبری مسأله اين من نظر به

 .بدهد ادامه چهارچوبی يک در خودش بقاء به لتدو کارگری، کمونيسم فکری چهارچوب در کنيم، تصور ميتوانيم که است دليلی تنها
 است آن مبنای پرولتاريا که دولتی و پرولتری دولت که ايمگفته همينطور هم پيش سال ٣٠ -٢٠ از را اين و است اين ما شاخص ولی
 حمالت مقابل در مقاومت راه بهترين .نيست قبول المللیبين داليل به ببند و بگير و استبداد توجيه ما بنظر .باشد دنيا دولت آزادترين بايد

 .بشود مشمئز آن به حمله از جهان که است عيان آن در آزادی و آزاديخواهی آنقدر که است کشوری وجود المللیبين بورژوازی
 

 باشد برابر و دآزا باز، جامعه اين آنقدر که است اين ايران در کارگری کمونيسم يک به المللیبين تعرض يک مقابل در مقاومت راه يعنی
 را کوبا مثال حتی من .ندارد حمله جای اين که ببينند بروشنی است، دروغ آن عليه بورژوايی تبليغات که ببينند بعينه جهان مردم که

 کار در شوروی نميکند، کمکش شوروی که است وقت خيلی هم اآلن و است آمريکا گوش بيخ که اىدرجه به کوبا من بنظر ميزنم،
 ساخته دارد مسکن است، حکومت اين اساسی مبنای يک مردم رفاه هستند، دخيل پديده اين در مردم داد نشان که اىدرجه به ولی نيست،

 و شود هواپيما سوار ميتواند اروپا از کسی هر و .ببينيد برويد ميخواهيد است، متمدنی کشور ميشود، کن ريشه دارد بيسوادی ميشود،
 که بود وقت خيلی اآلن بلغارستان مثل بود ایبسته جامعه يک اگر .کند مقاومت آمريکا جلوی توانسته درجه نهمي به ببيند، را کوبا برود
 پايتختهای در کسی هر که جامعه، خصلت بودن پيشرو بودن عيان اين بودن، جلو بودن، باز نتيجه در .بود افتاده خودش کنتراهای دست
 جهان بقيه با فرهنگی ارتباط يک در که است آزاد و باز جامعه يک چون کرد، حمله نميشود یکارگر کمونيست حزب ايران به بداند اروپا
 .چيست آنجا مردم حقوق ميبينند دارند همه و است

 
 قوانينش اين کار، سر آمد کارگر طبقه اين که فردايی از که اين اعالم و بگيريد نظر در را "بهتر دنيای يک" پرچم شما اگر کنم فکر و

 تازه اينها ميگويند .مياندازد عقب سوسياليستی ايران به را آمريکا نظامی حمله ماه شش بنظرم اعدام مجازات لغو خود مثال برای است،
 مذهب کردند، مجانی را پرورش و آموزش کردند، مجانی را طب کردند، اعالم را مرد و زن برابری کردند، لغو را اعدام مجازات ديروز



 .بماند ميتواند اينطوری کيس اين بنظرم .عربستان به کن حمله برو !کنيد؟ حمله اينجا به و برويد ميخواهيد شما ند،کرد جدا دولت از را
ً  نميآيد، در اختناق از قدرت ما سياسی سنت در يعنی  در جامعه بودن باز و سرنوشتشان در مردم بيشتر چه هر دخالت از قدرت اتفاقا
 با منافاتی هيچ اين و است مدرن و باز العادهفوق جامعه يک ميکنيم تبيين را آن ما که چهارچوبی در پرولتاريا ديکتاتوری .ميآيد

 .ندارد بودنش پرولتری و بودنش ديکتاتوری
 به کارگری کمونيست پرچم با که ایطبقه يک حاکميت تحت سياسی رژيم از سياسی، اوضاع از که تصويری بگويم ميخواهم حال هر به

 موضع از آن به راجع و مينشينند آمريکا و سوئد و فرانسه انتلکتوئلهای من بنظر که است بازی العادهفوق جامعه يک ستا آمده ميدان
 مورد در .زدند حرف کوبا انقالب تمجيد موضع از غربی اروپای روشنفکرهای از زيادی بخش شايد که طورى همان .ميزنند حرف تمجيد
 جامعه .ندارد ببندی و بگير جنبه و است مردم چشم جلوی .است باز و بزنند حرف اينطوری يتوانندم چهارچوب آن در هم ايران انقالب

 قدرت .کند دفاع خودش از ميتواند نه و ميرسد خود اهداف به نه .کرده اعالم را خودش مرگ حکم بنظرم باشد بسته بخواهد اگر کارگری
 .تاس بودنش باز در و مردم دخالت در ایجامعه چنين يک

 انقالب و اصالحات رابطه از کارگری کمونيسم تبيين
 

 ما هويت اصلی رکن يک انقالب و اصالحات رابطه

 
 يادتان شما شايد باز .ميکنيم برقرار اصالحات و انقالب بين که است ایرابطه .است ما تفکر جدی مشخصه وجه باز که ديگر نکته يک

 جاهای اآلن که راديکالی کمونيسم يا ما، از قبل راديکال کمونيسم نباشد يادتان و کارگری کمونيسم ادبيات به باشيد کرده عادت يا نباشد
 خيلی اصالحات که کند ثابت دارد احتياج راديکاليسمش برای زيادی مقدار .دارد اصالحات مقوله با جدی مشکل چه است، جهان ديگر
 چپی گرايشات شاهد شماها از خيلی .ميکند فاسد يا ميکند منحرف را اهتوده يا است، توخالی يا است، فريب يا است، ممکن غير جاها
 بين جدی رابطه نشديم، اصالحات مطلوبيت منکر فقط نه که هستيم جريانی تنها ما ميکنم فکر .ميکنند تعبير اينطور را مسائل که ايدبوده

 تصحيح و دستمزد رفتن باال ما بنظر يعنی .هستيم امعجو در اصالحات مدافع فعال نيروهای جزء و کرديم برقرار انقالب و اصالحات
 .است مفيد قوانين

 
 ولی !است چيزی خوب مردم وضع بهبود !آقا بله که کند ثابت بخواهد و بيايد يکی که بيايد بديهی خيلی شما بنظر شايد بگويم ميخواهم

 آن در مشخص بطور و نداده نشان آن به ایعالقه و بوده گرفته فاصله پديده اين از مدتها راديکال چپ و چپ که بگيريد نظر در بايد
ً  زن حقوق از دفاع تا مجانی، طب تا درسی، برنامه تصحيح تا اراضی تقسيم از مردم اوضاع بهبود برای جنبش يعنی .نيست دخيل  عمدتا
 کنار، به آن روس طرفدار نيستهایکمو باز حاال کلمه، اخص معنی به کمونيستی جنبشهای و بوده، باال طبقات اجتماعی مصلحين دست

 بيفايدگی دهنده نشان و بيايد بود قرار انقالب .هايشمکتبی بخصوص .نميدادند نشان ایعالقه مسائل اين به راديکال کمونيستی جنبشهای
 از نه کارگری کمونيسم .نيست اينطور کارگری کمونيست تفکر .نميکند فکر اينطور ما حزب .شود اصالحات مقوله بودن انحرافی و

ً  .ميکند شروع طبقاتی اجتماعی واقعيات از بلکه مکتب،  قرار عزيمتش نقطه اجتماعيش موقعيت در را انسانيت که جايی آن از دقيقا
 .درکش در و سياست در دارد اليتجزايی جای اصالحات ميدهد،

 

 شود بهتر بايد مردم وضع
 
ً  و  ميکنند فکر خيليها .مشقاتش نه و است رفاهش ميکند نزديکتر انقالب به را ارگرک که چيزی آن که است اين ما اساسی تز يک دقيقا

 نظر از و ترمرفه کارگرها چه هر .است برعکس ما تفکر در ميشوند، داده سوق انقالب به بيشتر باشند محرومتر کارگرها چه هر
 برقرار انقالب و اصالحات بين جدی رابطه يک ما .شده نزديکتر سوسياليستی انقالب باشند ترمحترم و معتبرتر اجتماعی و اقتصادی
 کنيد دنبال را اصالحات شما اينکه برای .شده داده سوق بجلو بيشتر اصالحات برای مبارزه باشد ترانقالبی تو حرکت چه هر و ميکنيم،

 اصالحات از باشد، اصالحات برای ارزهمب ذات به قائم نيروی ميتواند انقالبی نيروی .باشد طلبی اصالح شما اجتماعی افق نيست الزم
 اصلی مشخصه وجه يک ميکنم فکر من که است چيزی اين و .بگويد هم را خودش آلترناتيو حرف بگويد، هم را خودش افق کند، دفاع
 .است بوده ساله بيست اين در ما تفکر و ما جنبش ما، مشی خط
 که بگذارد ديگر بمب يک برود بايد يعنی بياورد رأی بيشتر خاتمی اگر دمجاه برای .اجتماعی اوضاع و است سياسی اصالحات جمله از

 تلويزيون اند،شده فاسد کارگرهايش جا فالن ميگفتند چريکها که بود موقعی يک !خودش بنظر - کند خارج ريل روی از را پروسه اين
 اين مطمئنيم ما چون .مارکسيسم و کمونيسم با ما، مارکسيسم و کمونيسم با نه .است بيگانه مارکسيسم و کمونيسم با اينها !دارند

 بخوانيد برويد .است گواهش هم کمونيست مانيفست آخر مطالبات خود و ميزنيم ما که است حرفی آن مارکسيسم .نيست مارکسيسم
 .هست طلبانه اصالح مطالبه تا ده -هشت کمونيست مانيفست ته .ميکند دفاع چه برای کار ساعت هشت از مارکس



 
 اکتيويست يک نميتواند کارگری کمونيست جنبش فعال يک و .است ما هويّت اصلی رکن يک ما برای انقالب و اصالحات رابطه نتيجه رد

 سطح در چه مردم، رفاه سر بر مبارزه و اقتصادی سطح در کارگر طبقه اوضاع بهبود چه .نباشد مردم اوضاع بهبود برای جنبشی
 حرکت اين جلوی ما اگر آيا .بکند کودتا پارلمانی نظام يک عليه بيايد جايی يک ژنرال يک نداريم دوست ما که است معلوم .سياسی
 تناقض يک اينها بين که هست، مکاتب آن برای !نه است؟ پارلمانی سيستم از ما دفاع معنی به کنيم، محکوم را حرکت اين يا بايستيم
 هم آزاديهايش از جزئی شدن محدود هيچ به ميکند کار بشر کامل رهايی برای که حزبی اولی بطريق ميگوييم ما سيستم در .ميبينند
 .است اصالحات برای مبارزه جدی نيروی و نميدهد رضايت

 

 کارگری کمونيسم جنبش ذات به قائم امر تبعيض رفع جنبشهای

 
 اين در ما کننده متمايز چيز يک .ميدانيم آن اصلی مهره را خودمان ذينفعيم، فقط نه .ذينفعيم تبعيض رفع برای جنبشهای در ما همينطور

 کمونيسم جنبش خود .نداريم جنبش آن در ديگر طبقات شوفر شاگرد به شدن تبديل به احتياجی اصالحات برای ما که است اين قضيه
 مؤتلف بشويد شوند آزاد زنان ميخواهيد شما وقتی نيست الزم .کند بلند جامعه در را ایگرانهاصالح تحوالت پرچم مستقالً  ميتواند کارگری
 پرچم پشت برويد هست مدنی حقوق مسأله وقتی ملی، جنبش مؤتلف بشويد شود حل ملی مسأله ميخواهيد وقتی فمينيستی، جنبش

 مذهب، آزادی تشکل، آزادی بيان، آزادی برای مدنی، آزادی برای مبارزه خود .بدهى قرض را خودت نيروی فقط و ليبرالی دمکراسی
 سطح در چون ايم،نکرده تفکيک هم از را تا دو اين هيچوقت ما چون .است جنبش اين ذات به قائم امر چيزی هر پوشش، آزادی

 .نيست تفکيک قابل اجتماعی
 ميخواهد انقالب که ایطبقه همان .ميخواهد اصالحات که هست ديگر طبقه يک ميخواهد، انقالب که هست ایطبقه يک که نيست اينطور

 امر مردم زندگی روزمره بهبود و روزمره امر بخاطر شما و .ميکند زندگی دارد چون .ميخواهد اصالحات که است ایطبقه همان
 از بهتر بيشتر خريد قدرت .است بيشتر تومن دو از تومن سه که نميرود يادت هم انقالبيت امر بخاطر و نميگذاريد پا زير را انقالبيتان

 .است بيان آزادی نبود از بهتر يان،ب آزادی و است، کمتر خريد قدرت
 چپهای ،(نيستند مکتبی هم ما اندازه به حتی چون نيست خوبی لغت اينها مورد در مکتبی) مکتبی چپهای اين که است مشکلی اين

 جمهوری دميخواه و بکند لغو را مزدی کار ميخواهد گفته، چه است معلوم ما برنامه .دمکرات سوسيال ميگويند ما به ِسکت، راديکال
 و کار روز کاهش از چون منتها .بکند اعالم کشور قوانين بعنوان را اين کار سر ميآيد که هم روزی همان و بکند سرنگون را اسالمی

ً  .ايمرفته بيرون کمونيستی سنت از که ميکند فکر طرف ميکنيم دفاع کودک حقوق و بيکاری بيمه  خيليها ميکنند، فکر اينطوری دقيقا
 ميتواند اين .داشت توجه بايد که است اینکته يک من بنظر اين !ميکنند دفاع مردم مدنی حقوق از چون !چرا؟ ميکنند، بيينت اينطوری

 کمونيستها چطوری اينکه مختلف جوانب که باشد مستقلی سمينارهای بحث ميتواند باشد، کتاب موضوع ميتواند باشد، مستقلی تيتر يک
 پرولتری طلبی اصالح فرق گرفت، قرار ديگر اقشار و طبقات دست در اصالحات پرچم چطوری افتادند، نبيرو اصالحات برای مبارزه از
 ...و است، چه بورژوايی طلبی اصالح با سوسياليستی و
 
 بخشهای نفع به و مردم نفع به موجود وضع اصالح برای هستيم هم جنبشی اجتماعی، انقالب برای هستيم جنبشی که همانقدر ما

 هم آنها آمادگی شود بهتر محروم مردم و کارگرها وضع چه هر ميکنيم فکر .ميدانيم متکی هم به را تا دو اين اينکه برای .ترمحروم
 و مينشيند عقب زودتر بورژوازی باشد قويتر جامعه در انقالبی حرکت چه هر و ميشود، بيشتر جامعه اين هایريشه به بردن دست برای

 .ميدهد آنها به ندميخواه مردم که اصالحاتی
 

 کارگری کمونيسم ثقل مرکز "انسان"
 

 ما توجه ثقل مرکز انسان گفتم .است ما انسانگرايی و اومانيسم بردم، اسم اولی تيتر در آنجا که ما، کمونيسم مشخصه باز ديگر نکته يک
 خودشان تاريخ در زيادی کمونيستها .کند طی را مسيرش است قرار که ایزنده وغير انسانی غير ابژکتيو پديده يک نه تاريخ، نه و است

 .B مرحله به برود A مرحله از تاريخ که کنيد زندگی کنيد، فعاليت که بيآييد دنيا به است قرار گويا .ديدند تاريخ راندن پيش هایمهره را
 کار اين نميتواند کمونيسمی اگر .است آدمها زندگی وضع بهبود ما کمونيسم هدف نتيجه در و است آدمها زندگی تاريخ تاريخ اين ما برای

 خودمان معاصر زمان ما، زمان انسان ميلياردها به راجع و .دارد فوريت ما انسانگرايی نتيجه در .شده منحرف خودش راه از بکند، را
 .کند بازی را خودش تاريخی رسالت و نقش بخواهد اينکه نه .دارد عجله شدن موفق در معنی اين به کمونيسم .است
 مردم زندگی وضع در است موظف کمونيستی جنبش ولی .است خوبی کار البته نگهدارد زنده را کاپيتال کتاب شمعی پای شيخی که اين

 حتی بدهد، قرار مبارزه برای بهتری موقعيت يک در را کارگر طبقه سوسياليستی جنبش است موظف همينطور و .شود تحول ايجاد باعث



 کارگری، کمونيستی جنبش اين يا سياسی حزب آن يا اين وجود بخاطر بگوييم مادی بطور بايد .بياورد بدست قطعی پيروزی نميتواند اگر
 .قويترند بوژوازی با اجتماعی جدل صحنه در کشور اين کارگرهای

 

 فردی حقوق و انساندوستی

 
 تعريف ما نزد را حق مقوله که چيزی آن منتها .است مهم العادهفوق فردی حق و است مهم فرد ما نظر به انسانيت، همان با رابطه در

 را اين بکنيد، داريد اجازه چکاری شما که معنی اين به .است حقوقی مقوله يک حق بورژوايی جامعه در .نيست حقوقی آنقدر ميکند
 را ما جلوی کسی و !داريم را آن حق حال هر به بپريم نميتوانيم اگر ولی بپريم متر ٢٥ داريم اجازه شما و من مثال .شما حق ميگويند
 !بپريم متر ٢٥ اينکه برای نگرفته
 هايیتوانايی بلکه نيست، داريم که هايیاجازه .باشد نگرفته را ما جلوی کسی که ندارد، سلبی و حقوقی رنگ فقط ما برای حق مقوله
 يک اندازه به قطار بليط هر اگر ولی نيست، کیش اين در کنيد مکان نقل جامعه اين در داريد حق شما اگر .داريم آن تحقق برای که است
 سفر ارض کره در داريد حق شما .طرف آن و طرف اين برويد که نميکنيد، حرکت جامعه اين در خوب باشد خرجش شما دستمزد ماه

 .نميکنيد سفر خب داريد،ن مرخصی يا ميدهيد، دست از را کارتان اگر يا نداريد، را وقتش نداريد، را اشبودجه اگر ولی .است درست کنيد،
 و نميگيرند را شما دور هم خبرنگارها نداريد ميديا چون .نميکنيد دخالت نداريد پول اگر ولی کنيد، دخالت سياست در داريد حق شما

 .غيره
 در .داريم را حقمان آن تحقق امکان چقدر که اين ميدهد توضيح امکانات .نميدهد توضيح جامعه در را شما و من موقعيت تنهايی به حق

 از است ما درک از بخشی بکنيم، استفاده حقمان اين از ميتوانيم چقدر حال عين در اينکه يعنی حق، سلبی غير و اثباتی جنبه اين نتيجه
 اين بعدی سؤال .بزند را حرفش است آزاد طرف که نميگوييم را اين فقط بيان آزادی ميگوييم ما وقتی که اينجاست .جامعه در بشر حق

 که نيست تجمعی هيچ و مجمعی هيچ تلويزيونی، هيچ ای،روزنامه هيچ ولی ايدکرده "آزادش" شما بزند؟ کجا را حرفش خوب که ستا
 به هم را آدمها وجود ابراز امکان پای فورا ما برای بيان آزادی مثل چيزی يک .بزند را حرفش آن در برود بتواند تعريف به بنا ايشان
 .ميآورد وسط

 
 و فرد ميکند سعی دارد که غربی دمکراسی و ليبرالها از است عميقتر مراتب به ما انساندوستی و حق مقوله ميکنم فکر من معنی اين به

 آن در که است اينطور مارکس کمونيسم بلکه ما، کمونيسم فقط نه .کند مطرح کمونيسم ضعف نقطه و خودش قوت نقطه بعنوان را فرديت
 .کند متحقق را آزادی آن که دارد امکان حتی اينکه بخاطر .است آزادتر مراتب به آدم
 

 در .نيست اينطور ما سنت در باز، .کنند متهم آدمها کردن شبيه به و آدم کردن يکسان به و فرد نديدن به را کمونيستها که است شده باب
 اجازه اوال کس هر که است اين بحث گفتم که همانطور .نيست آدمها کردن استاندارد و کردن يکسان و "يونيفورميتی" بحث ما سنت

 در آب از چطور و ميشود شکلی چه اينکه بعد .دهد انجام ميخواهد که را کاری آن بتواند ثانيا بکند، ميخواهد که کاری هر باشد داشته
 .است فرد آن خود انتخاب به کامال ديگر ميآيد

 که هم کسانی ميکنم فکر من .ندارد ما به شباهتی شده، باب سوسياليسم بورژوايی سنتهای بخاطر که کمونيسم، از خاکستری تصوير آن
 سازمان يک .است زياد جريان اين بودن باز و تنوع که ميبينند را اين درجه يک ميکنند مشاهده دور از را کارگری کمونيست حزب

 هستند، هماهنگ هم با اگر و ميزند را شخود ساز دارد کس هر .بکنند را خاصی کار يک موظفند همه که نيست "پسفنگی -پيشفنگ"
 .است همديگر با زيادشان همعقيدگی بخاطر شايد
 ميخواهيم و هستيم قائل ارزش آدمها خالقيت برای برعکس بلکه .نيست ما مکتب و سيستم جزو کردن استاندارد اين واقعی بطور ولی

 همه که است اين مهم .نميبريم لذت لزوما بشوند شبيه هم به استاندارد کي در و بياورند در را همديگر ادای آدمها اينکه از ما .کند بروز
 .باشند داشته مشابهی امکانات

 
 نداريم، زيادی وقت چون نميکنم باز گفتم که را تيترهايی سر بحث اين از بيشتر و ميگويم تيتروار را اينها من باز ديگر، نکته يک

 .است "استراتژی و تاکتيک رابطه" ديگر مبحث يک ."ما تفاوتهای" ليست اين ته به برسم ميخواهم
 

 استراتژی و تاکتيک رابطه

 
دوره تاريخی کلک يک و "پليتيک" يک تاکتيک آنها در که "کمونيستهايی" (گيومه در کمونيستهای) ايدديده را زيادی "کمونيستهای"

 نهايی اهداف .ندارد خوانايی زياد استراتژی آن با تاکتيک نآ ظاهرا که تاکتيک، آن ورای استراتژی يک به برسند اينکه برای است ای



 برای ميگويد !مذهبی حکومت يک پشت ميرود است انديشه آزادی مدعی که سازمانی مثال .ندارد روزشان همان عمل به شباهتی آنها
 حالى در .کنند شرکت انتخاباتش در بروند که ميکند دعوت را مردم است نهادی يک مخالف که کسی .شود موفق بايد حکومت اين مثال

 نفر يک تاکتيک ميتواند چطور !ميداند تندروی را حجاب عليه پرچم جايی يک ميکند، اعالم زن آزادی طرفدار را خود کنيد فرض که
 اين !کند؟ متحقق نميکند دفاع آن از اآلن که را آزاديهايی آن کار، سر بيايد کنيم فرض اگر او جنبش ولی باشد، اين پيشرويش برای

 .اندکرده گير آن در که است تناقضی
 

 بدهد، جا خودش سيستم در را ما آلهایايده شده مجبور تاريخی نيازهای بخاطر طرف .است ما آلهایايده و آنها عمل بين تناقض راستش
 تأمين را اين آخوندها کومتح حاال .کند درست آمريکايی ضد بلوک يک ميخواهد توده حزب .نيست آن اشروزمره فعاليت و عملش ولی
 علم قد و بايستد آمريکا جلوی که بيندازد راه را حکومتی يک ميخواهد ايشان .ميکند کند، تأمين چپ ژنرالهای حکومت ميکند؛ کند،
 روز هب چه ميآورد، مردم روز به چه اين که ندارد کاری .ميکند دفاع منطقه در آمريکايی ضد حکومت بعنوان خمينی حکومت از .بکند

 برای سنت اين نظر از است، المللیبين جدال در آمريکايی ضد قطب يک اين که همين .بشود است قرار فجايعی چه و ميآورد انسانيت
 .هست چه هر يا برابری يا مدنی آزادی طرفدار که است معتقد کاغذ روی الاقل او که چيزی آن با دارد تناقض اين خب .است کافی مثال،

 .است گفته را اينها سوسياليست شبه زمانسا يک بعنوان
 
 شما .هستيد مخالف آن با نهايتا خودتان که کنيد دعوت چيزی به را مردم نميتوانيد شما .باشد مغاير اصول با نميتواند تاکتيک ما تفکر در

 اين ما سيستم در .ميشديد آن مانع دبودي کار سر اگر خودتان که بکنند دفاع اتفاقی از چهارچوبی يک در که بخواهيد مردم از نميتوانيد
 موظف اينها که بودن، ماکزيماليست بحث همان سر ميبرد  را ما بحث اين نتيجه در و !نداريم تاريخ به زدن کلک ما .نيست قبول تناقض
 جلب قصد ما اينکه برای .گفتم قبال که نکاتی آن بخاطر .ميدانيم خودمان قدرت نقطه را اين ما و .بزنند را آخرشان حرف هميشه ميشوند

 ما ميکند انقالب هوس کارگر طبقه وقتی که آلترناتيوی و آپشن يک به بشويم تبديل ميخواهيم ما .نداريم جا هيچ را حاکمه محافل رأی
 .بکند انقالب هوس کارگر طبقه که وقتی تا بياييم کنار بورژوا طبقه با فعال نميکند انقالب هوس کارگر طبقه وقتی نداريم قصد ما .باشيم

 ميدهد، اجازه جامعه در ژتونش که اندازه همان به و موقع هر و شود قوی ميخواهد و دارد شفّافی اهداف که ميسازيم جنبشی داريم ما
 و گرکار طبقات تا کنند، انتخاب را ما بتوانند مردم تا باشيم آنجا مانچهره همان با ما ميگيرد، صورت طبقاتی تاريخساز نبردهای که وقتی

 .شوند متشکل پرچم اين حول بيايند بتوانند زحمتکش
 
 يک جناح يک از تقويت به را مردم يا باشيم ارتجاعی حکومت يک از جناحی طرفدار وجودمان، از ایدوره هيچ در نميتوانيم ما نتيجه در

 باشد، اين کارگری کمونيسم سنت اگر يگر،د سال پنجاه تا حاال از بگويم ميخواهم !نميکنيم !نميتوانيم .کنيم دعوت ارتجاعی حکومت
 مقابل در "صدر بنی خط" از که نميآورد ایقطعنامه يک هيچوقت باشد، اىسياسی دفتر هر مسئول باشد، آمده بار سنت اين در که کسی
 الهيات" از يا کند، دفاع "رفنسجانی پرزيدنت" از يا کند، دفاع خاتمی جناح مقابل در ایخامنه جناح از کند، دفاع اسالمی جمهوری خط

 !نميآيد در اين سنت آن از !کند دفاع نظامی هایديکتاتوری جلوی "مترقی
 

 به را عمرشان تمام که اينهايی ببينيم ميخواهد دلم واقعا من ولی !نميگيريد نيرو شما مثال هم دليل همين به بگويد کسی است ممکن
 هایبازیشامورتی و محاسبات اين مشغول هميشه که قبلی سوويت-پرو طيف اين !اند؟گرفته را کجا شدند مشغول تاريخ به زدن پليتيک
 مدت دراز در کلی بطور پرنسيبی و استراتژيکی لحاظ از که امری ما جنبش برای !جا هيچ است؟ زده بهم نفوذی کجا واقعا بوده سياسی

 .نيست مجاز هم مدت کوتاه در نيست، مجاز
 
 فائزه طرفدار ذره يک بيايند در بار مشقت وضع اين از زنها که اين برای حاال که باشيد اين طرفدار فعال نميتوانيد شما نتيجه در

 را خودمان ديدگاه !نميکنيم تشويق هم را اسالمی فمينيسم نيستيم، اسالمی ما اگر .کنيد تشويق را اسالمی فمينيسم يا بشويد رفسنجانی
 باألخره ولی .ميرسم سازش مقوله به بعد حاال !بيايم؟ کنار او با بايد من چرا .بيايد کنار ما اب اسالمی فمينيست بگذار .ميکنيم تشويق
 .بشويم ديگری کس بلندگوی نيست قرار ما .ميرود سمتی چه به کسی چه که کنند تعيين نيروها بگذار

 
 .است ما هويتی هجنب يک استراتژی و تاکتيک خوانايی و استراتژی و تاکتيک تناقض عدم اين حال هر به

 چه؟ سازش
 
 اجازه سازش ما ما، سنت در .گوياست خيلی من بنظر "نپ" به لنين برخورد بخصوص و ما سنت در من نظر به نميکنيم؟ سازش ما آيا

 ،هست راستی دست نيروی يک که مقابلمان، نيروی اين با مجبوريم نميرسد، زورمان که ميگويم مردم به نميرسد زورمان وقتی .داريم
 بعنوان را آن ولی .ميدهيم انجام را آن باقی برسد زورمان  هم وقت هر و ميدهيم را تغييرات اينقدر که کنيم توافق تعادل نقطه اين در



 اين بگوييم ميکنيم سازش اگر ميدانيم خودمان وظيفه ما .نميکنيم قلمداد کارگر طبقه تاريخی وظيفه را آن نميکنيم، قلمداد سوسياليسم
 در شما است ممکن که همانطور درست .نميرسد زورمان است، اين جز هم ما برنامه است، اين جز ما اهداف .است "ياسیس سازش"

 .نرسيد زورمان ما برو، و بردار را مملکت خاک اينقدر بگوييد و کنيد امضاء را قراردادی يک جنگ
 و بکنند آليزهايده را "نپ" کردند سعی کسانی چه بعدا ديديم که صورتى در .ميدهد توضيح اينطوری دقيقا "نپ" با را اشرابطه لنين

 مجبوريم سالی چند نميرسد، زورمان آقا ،"نپ" که ميگويد روشن خيلی لنين !"گذار دوران اقتصاد" از نوعی بعنوان بکنند تئوريزه
 است، بورژوايی سيستم اين !نميرسد زورمان قاآ .برويم خودمان برنامه سراغ بعد تا بچرخد مملکت اقتصاد اينکه برای کنيم ول را بازار

 .ميآييم کوتاه آن جلوی داريم اآلن .ميشويم تسليم آن به داريم ما .ميکنيم تمکين آن به داريم ما
 
 حرف ما نميرسد زورمان اينکه با بگوييم که نيستيم تاريخ با لجباز و نفهم و قُدّ  جريان يک ما .دارد معنی ما برای سازش نتيجه در
 ميدانيم خودمان وظيفه اولين ولی .بشويم هم سازش جور صد وارد است ممکن ما !نه .نميپذيريم را ديگری کار هيچ و ميزنيم را ودمانخ

 هم ما نزنند کار اين به دست اينها اگر .مسأله اين سر بر طبقه آن با است طبقه اين سازش که قدر همان .است سازش يک اين بگوييم که
 ممکن شما .نبرد اسلحه به دست هم او اينکه شرط به نميبريد اسلحه به دست که بدهيد قول است ممکن شما .نميزنيم کار آن به دست
 .بکنيد را کار اين شويد مجبور است

 
 غير رشد راه" که کسانى با است، ديگری چيز شما نيّت که اين اعالم با مردم چشم جلوی علنی سازش فرق بگويم ميخواهم حال هر به

 و ميکنند کشف "بخشرهايی الهيات" و ميتراشند "مترقی نهضت" مختلف جنبشهای از و "مستقل داریسرمايه" و "داریمايهسر
شده مجبور که بود چيزهايی سر بر خودت مقابل طبقه با سازش در که ميکنيد اعالم شما و است سازش يک آن .دارد زيادی فرق غيره،

 .است پراکنی توّهم و ديگر حل راه يک تقديس نيست، سازش ديگر آن ولی !"بکشيد سر را زهر جام" ايد
 از ما تبيين که نميشوم آن وارد ديگر اينجا من که است شوروی بحث ديگر تيتر يک .ميگويم برايتان را دارم من که ديگری تيترهای
 .بخوانيد "شوروی بولتن" در برويد ميتوانيد را بحث همين انعکاس .چيست شوروی

 
 ]است نشده ضبط نوار تعويض حين در جمله چند[

ً  نميآيد بيرون جهانی انقالب ....  .لزوما
 

 ما جنبش خاصيت انترناسيوناليسم
 

 سياسی بحران يا بگيرد صورت انقالب است ممکن آنها، در مختلفی زمانی فواصل با مختلف، کشورهای در باشيد معتقد است ممکن
 نتيجه در .شود انقالب هم با جهان تا ميکنم صبر بگوييد نميتوانيد .باشيد وابگوج شرايط آن به بايد شما و بگيرد، صورت

 را جنبشمان که است اين در ما انترناسيوناليسم .ميخواهيم را همزمان جهانی انقالب يک گويا که نيست اين در ما انترناسيوناليسم
 را خود حال عين در ولی .ميدانيم جهانی امر يک المللی،بين جنبش يک از ایشاخه را آن کشور هر در و ميدانيم المللیبين جنبشی
 تأثير هم ايران به راجع حال عين در ولی دارد تأثير شوروی مورد در ما بحث روی اين .بدهيم جواب کشور آن مسائل به ميدانيم موظف

 .دارد
 

 شويد روبرو المللیبين مسائل با اگر خوب گفتم .اشتد المللیبين پاسخهای بايد ديگر اآلن ميگفت ميکردم صحبت يکی با قبل روز چند
 با و شويد دخيل آن در بايد شما نيست، بعيد که شود باز ايران در سياسی قدرت مسأله فردا اگر ولی .بدهيد هم المللیبين پاسخ بايد

 صبر نميتوانيد .کنيد پياده آن در را تانخود برنامه بايد دادند، شما به ماه سه مدت به را تکه آن اگر و .کنيد شرکت خودتان پاسخهای
 جنبش برای ظرفی عنوان به هم آن از و کنيد، پياده را تانبرنامه بايد و افتاده شما دست به جايی يک .شويد تاريخ شهيد نميتوانيد کنيد،
 .بکنيد استفاده خودتان المللیبين
 بلکه .نيست کشور هر در مبارزه بودن پيروزی قابل نفی و کشور هر در مبارزه نفی معنی به ما انترناسيوناليستی خاصيت نتيجه در

 جهانی طبقه يک کارگر طبقه و است حاکم همه به جهانی شرايط اينکه و مردم المللیبين موقعيت و است ما جنبش کاراکتر دهنده نشان
 .است

 
 کما .نميشود انترناسيوناليست کارخانه در غريزی ربطو کارگر يعنی نيست، کارگر داده خصلت انترناسيوناليسم اينکه ديگر نکته يک

 کارگر طبقه جنبش کمونيستی جنبش .است ما جنبش خاصيت انترناسيوناليسم .اند مذهبی يا اند، ناسيوناليست کشورها از خيلی در اينکه
 را بانکهايشان دارند بيزنسها شده، دواح اروپا اآلن .نيست انترناسيوناليستی اصالً  کارگر طبقه تريديونی جنبش .است انترناسيوناليست



 ناسيوناليستی جنبش کارگرها در تريديونی جنبش .نداريم کارگری اروپايی اتحاديه يک کارگری، جهانی اتحاديه يک هنوز ميکنند، يکی
 .موجود وضع از نارضايتی ابراز جز نميدهد بيرون چيزی خودش از نفسهفی کارگر طبقه گفتم که همانطور .است

 ناسيوناليستی کاراکتر و است طلب اصالح بورژوايی جنبش يک آن نگهميدارد برافراشته کارگرها جلوی را اتحاديه پرچم که سىک آن
 نميآيد، در انترناسيوناليسم کارگرها از اتوماتيک .است کارگری کمونيستی جنبش حاصل من بنظر هم پرولتری انترناسيوناليسم .دارد

 ً  واقعيشان امر که بفهمند ببينند، کافی قدرت با انترناسيوناليستی پرچم اگر که ميدهد اجازه شانعينی موقعيت ولی نيامده، در هم تاريخا
 کارگری هيچ اتوماتيک خودبخود، نفسه،فی .کنند درک شانعينی موقعيت با را ناسيوناليسم تناقض و بفهمند .ناسيوناليسم نه است اين

 جهان کشورهای همه در و همينجا در را اين ديديم، يوگسالوی در را اين ديديم، ارمنستان و ذربايجانآ در را اين .نيست انترناسيوناليست
 .است ايدئولوژی آن باشد، حاکم اىايدئولوژی چه اينکه به بسته که ميبينيم

 
 .است حاکمه بقاتط ايدئولوژی هست جوامع در که اىايدئولوژی بگويم ميخواهم .کردم صحبت ميکنم فکر ايدئولوژی به راجع

 کارگر طبقه اگر حتی نيست کارگر طبقه خود ايدئولوژيهای اينها و دمکراسی طلبی، اصالح رويزيونيسم، ناسيوناليسم، مثالً  ايدئولوژی
 پيدا کارگر طبقه در را مادی نفوذ اين و ميکنند حکومت که است طبقاتی ايدئولوژی ميدهد، تشکيل را آن اصلی نيروی يا است دنبالش

 .اندکرده
 

 اکتسابی من بنظر حرکت، يک سياسی خصيصه يک بعنوان خود، وضع از تبيين يک دنيا، به نگرش يک بعنوان هم انترناسيوناليسم
 .است کارگری جنبش در کاراکتر اين نماينده که است کمونيستی جنبش بودنش، اکتسابی اين و است، اکتسابی نيست غريزی .است

 

 کارگری کمونيسم مشخصه وجه استانداردها بودن جهانشمول مدرنيسم،

 
 به راجع ما ادبيات در بگويم؛ خودمان فرهنگ به راجع نکته يک اول بنابراين .کنم تمام سياست و طبقه و حزب بحث با را بحثم ميخواهم

 دفاع مدرنی معيارهای از يا هستند مدرنی آدمهای بگويند دارند اصرار مينويسند که کسانى .هست زياد مدرنيته و مدرنيزاسيون و مدرن
 .بگويم مدرنيسم با را خودمان رابطه ميخواهم منتها .است نسبی البته مقوله اين .ميکنند
 حرف آن از ایطبقه چه اينکه از مستقل ميکنند، هم نقدش و اندآمده مدرنيستها-پسا و ميشود صحبت آن عليه اآلن که مدرنيسم !ببينيد
 بشر نجات راه تکنولوژی و ميشد ديده مثبت تکنولوژی رشد بود، مهم تکنولوژی اوالً  که بود اين آن و داشت ثابت عنصر تا چند زده،
 رشد و تکنولوژی به احترام يک .بياورد بيرون بدبختی وضعيت اين از را بشر است قرار تکنولوژی مدرنيستی تفکر در .ميشد ديده

 جهانشمول يعنی .هست گریمحلى مقابل در يونيورساليسم از ایدرجه يک .هست مدرنيسم در اينها و علم و اختراعات و کار بارآوری
 را بيولوژی مثالً  جهان همه مدارس بخواهد که است طبيعی مدرنيست يک برای نتيجه در .اميدها افقها، بودن جهانشمول معيارها، بودن
 ، "دارد را خودش فرهنگ کشوری هر" !چه يعنی ويدبگ است ممکن که گریمحلى مقابل در .ميدانند علمی را آن چون بدهند، درس

 مدرنيسم .دارد جهت تاريخ اينکه برای .مثال برای است هامينيمم و استانداردها و معيارها بودن جهانشمول نوع يک طرفدار مدرنيسم
 بهتر بيشتر مثال بهتر، وضعيت يک َسمت به ميرود وضعيت اين از .بهتر َسمت به ميرود اينجا از .دارد جهت تاريخ که است اين به قائل

 .است بهتر نوتر است،
 
 منتها .است بيست قرن بخصوص و روشنگری عصر از علوم، پيشرفت و اختراعات مشخصه که اميدی .هست اميد نوع يک مدرنيسم در

ً  مدرنيسم به ما عالقه .هست هم ما مدرنيسم مشخصات اينها گفتم  قابليت اينکه برای بشر به اعتماد ،ترمرفه بهتر، آينده اميد، همين دقيقا
 جهانشمول همينطور و .هستيم مدرن ما همه معنی اين به .هست ما جنبش مشخصات اينها .کند حل را مسائلش ميتواند آن فنی و علمی
ً  .ما معيارهای بودن  و ملی صخوا و ملی فرهنگ خيلی که ديگری جنبشهای سری يک با ميرود، هم در کالهمان که است اينجا دقيقا

 .ميکنند دنبال را شرقی فرهنگ ميکنند، دنبال را خلق فرهنگ که آنهايى .ميکنند دنبال را محلی -ملی آرمانهای و تمايالت
 

ً  معنی يک به کارگری کمونيستی انديشه  دوش بر ميخواهد و برود جلوتر ميخواهد .است خودش زمان مدرن است، مدرن ذاتا
 نسبيت" زمانه، و دوره اين بحثهای با اين و .است خوشبين اين به و بياورد بوجود بهتری توضعي بشر فنی و علمی دستآوردهای

خيلی بزنيد حرف راديکال چپهای در برويد اآلن شما .دارند تسلط چپ در اآلن آنها .دارد تناقض اينها، و "مدرنيسم-پُست" ،"فرهنگی
 در زن اوضاع در داريد چکار !"بکنند را خودشان کار مختلف کشورهای ذاربگ" که اندفهميده معنی اين به را امپرياليسم ضد هايشان

 را اينکار ندارند اجازه بگوييم برويم اگر است امپرياليستی اين .بگيرند تصميم بايد خودشان آنها ميکنيد، دخالت اسالمی کشورهای
 کمونيسم تفکر برای است، شرق از بهتر غرب گریکار کمونيست حزب برای که صورتى در !است غرب امپرياليستی دخالت اين !بکنند

 برابری، رفاه، و .کند اذعان اين به ميتواند و است مثبت اين و کرده، ايجاد لحظه، اين تا را، شرق تمدن از بهتری تمدن غرب کارگری
 .قائليم ارزش برايش ما که است هايیپديده همه اينها سنتی، مناسبات امحاء فردی، آزادی



 

 کارگری کمونيسم صفوف در داوطلبانه سياسی فعاليت هب احترام
 

 انقالبی ترپيچيده شرايط در معنی يک به حتی شايد که ميشود چيزها بعضی متوجه ميکند نگاه ايمساخته خودمان ما که صفی به که کسى
 ما تفکر در يا ما صفوف در سياسی يتفعال بودن داوطلبانه به که است زيادی احترام مثال بطور يکی .شود تلقی ميتواند ما ضعف نقطه
 را مقدساتی بدهيد، سازمان ِسکت يک و کيش يک نميکند تالش نوع هيچ کارگری کمونيستی تفکر در مثالً  آدمها، نکردن مجبور .هست

 قرار مبارزه صف در شما صف اينکه برای کنيد نمايی شهيد بگيريد، گرو را اخالقياتی کنيد، تهييج کنيد، مطرح را افتخاراتی بتراشيد،
 است اين شما فرض و ميکنيد ترويج ميکنيد، معنی ميکنيد، تعريف را سياست داريد هميشه ميدهيد، توضيح داريد اشهمه معموالً  .بگيرد

 به .هست ما فکری سنت در اصلی رگه يک اين .کرد مجبور نميشود را کسی و کند فعاليت و شما درون بيايد بايد دارد دوست کسی هر که
 را اين" که باشد، چپها از خيلی در است ممکن که ميليتاريستی شرقی تلقی آن مقابل در است ما فکری سنت بودن غربى معنی يک

 تا و نکردن، و نخواستن برای دارد بازی دست خيلی فرد داريم ما که سنتی در .بکنيد کاری نميتوانيد شما بنابراين و !"گفته سازمان
 .نميکند استفاده بسيج برای مذهبی و عاطفی ابزارهای از سنت اين هم بعد .ننرفت بار زير نشدن قانع

 
 بزن و جنگ و ديسپلين به احتياج که شرايطی در کنيد پُر بايد چيزی چه با را آن جای ندانيد شما اگر که است اين دارد که ضرری اين

 که سازمانی يعنی .هستيم متوجهش ما را اين .باشيد اسیسي سنت ضعيفترين و ترينشل است ممکن هست، طبقاتی مبارزه در که بزنی
 افتخارات خودش، کار برای نساختن شهدا و خون از فرهنگی عضوش، فعاليت بودن داوطلبانه روی ميگذارد را خود فعاليت اساس
 جای را ديگری چيز اگر که بمالد تنش به را اين پيه بايد کردن، قانع نو از سياستی با دفعه هر را آدمها و نکردن تهييج و نکردن درست

 مثال من بنظر .باشد "برسی صحنه به دير" احتماالً  و تحرک کم ُکند، سازمان يک ميتواند کند، تأمين را رزمندگيش بتواند که نگذارد اين
 .ميکند تبعيت سياستی چه از و ميکند دارد چکار است معلوم و است خيابان وسط پوق و تق يک با مجاهدين مثل مذهبی سازمان يک

 
 اينکه به خود، صفوف مداوم کردن قانع پروسه اين و است کار فالن وقت اآلن که کند قانع را نفر ميليون دو بايد کارگری کمونيست حزب

 بايد آن جای که است ضعف نقطه معنی اين به من بنظر ولی .است ما ديدگاه ضعف نقطه يک گفت ميشود ،"کرد بايد را کاری يک"
 پاسپورت، گروگفتن دادن، قسم اخالقی، گروکشی تهييج، عوامفريبی، به اجازه ما سنت .شود پُر سنت اين در بسيج نيسمهایمکا توسط

 سنتی چنين يک .بکند فعاليتی و جايی برود که کند قبول خودش رأی حق صاحب .نميدهد کسی به صفوف بسيج برای معاش گروگرفتن
 ایمسأله اين ميشود؟ باز دارد ايران در اآلن مثال برای که نبردی در ببرد بفرستد؟ جنگ به و ندک بسيج را زيادی نيروی ميتواند چگونه

 .است رهبری پاسخش ميکنم فکر من .بکند توجه آن به بايد ميکند فکر اشآينده به سنت اين در دارد که کسی هر بنظرم که است
 قانع و بيفتند صف جلوی اول از بار، هر بتوانند که حرارتی پر آدمهای کافی تعداد به دارد احتياج اينطوری سنت هر که است اين پاسخش

 .رفت را راه اين بايد که کنند
 

 چپ در تا دارد بيشتری خيلی جايگاه سياسی رهبر عملی، رهبر کادر، ما تفکر در نتيجه در دارد، احتياج کادر به سنت اين يعنی
 چه سازمان آن اينکه از مستقل .بکنيد را کار آن برويد و شويد بلند بايد شما فتهگ سازمان اينکه ِصرف به نظامی، شبه خاکستری
 ميخواهند استداللی چه با و ميکنند استداللی چه هستند، کی است معلوم که آدمهايی به هست احتياج ما سنت در .ميدهد برايش توضيحی

 من بنظر باشيم، وظايفمان جوابگوی نتوانيم ما اگر و آتی، جنبش در ديسيپلين نظر از بخوريم شکست ما اگر و ببرند؟ را خودشان صف
ً  ما شکست  اين و .بود خواهد ما حزب در و ما جنبش در عملی، -سياسی رهبران از کافی طيف آوردن ميدان به و کردن پيدا در اساسا

 .ميدانيم را اين ما يعنی هست، ما اساسی نقص يک االن
 

 و بالفعل رهبری ولی ندارد جايی مقدسات به مردم دادن قسم و پورت و هارت و پسفنگ و پيشفنگ ما فکری سنت در بگويم ميخواهم
 ما فکری سيستم ميکنم فکر ولی .است ما کار ضعف نقطه بزرگترين ميکنم فکر که است چيزی اين و دارد جا "نو از روز هر" عملی

 عقلشان به را مردم باألخره است موظف باشد آزادی و برابری و اهیآگ سر بر بخواهد که کمونيستی و .است راهش اين ندارد، اِشکال
 راه زندگی در يا ميگيرد حقوق شما از يا است اجباری وظيفه نظام اينکه بخاطر را کسی نميتوانيد .بياورد جنگ ميدان به و کند مجاب

 بشر رهايی و خالصى است قرار که طبقاتی مبارزات در ببريد بکند، جامعه در نميتواند کاری هيچ ديگر نباشد شما با اگر ندارد، ديگری
 که حرفی ميکند، دارد که فعاليتی آن در نبوده آزاد خودش که آدمی .کند آزاد را هيچکس نميتواند من بنظر آزاد غير آدم .ميشد مبنايش

 سرباز يا آدمک اينجا آمده که اين مندميفه مردم است، معلوم اين خوب .باشد هيچکسی برای آزادی مبشر نميتواند من بنظر ميزند دارد
 .است صف اين اجباری

 



ً  که بياورد را نيرو اين و برود حرارت با ميتواند جنبشی نتيجه در  ما کار سختترين سال بيست اين در اين و باشد رفته حرارت با واقعا
 نبرد ميدان به را صفی ميکنند سعی دامشانک هر و بقيه جلوی ميروند که آدمهايی از تيپ يک نسل، يک کردن پيدا من بنظر .بوده

 و بدانيد را کار نيست کافی ديگر آنوقت بکند را کار اين بتواند اينکه برای گفتم؛ علی به من که ميکند ايجاد را ایاحاطه آن و بياورند،
 بر آنها از است، کننده تعيين و اساسی وظيفه يک اين که کنيد مجابشان و آدمها وجود در ببريد دست بتوانيد بايد بدانيد، را دستورالعمل

 .بدهند انجام بايد و ميآيد
 
 که رويزيونيستی سنتهای برخالف .است کليدی کارگری کمونيسم سنت برای عملی رهبر مقوله پيشرو، مقوله رهبری، مقوله نتيجه در
 چه و فردی چه گفتم که همانطور انتخاب، ما سنت در باشد، کليدی مقوالت خيلی است ممکن مافوق از اطاعت کردن، گوش حرف آن در

 اينها راهی، يک به کنند مجاب بردارند را بيشری عده بروند بتوانند که آدمهايی کردن، مجاب قدرت نتيجه در و .است کننده تعيين جمعی
 .داريم پيروزی شانس فقط باشند اگر و ميخوريم شکست نباشند اگر .هستند حنبش اين وجود خميره

 
 که ميکنيم را تالش نهايت که است اين است ديگر فرض يک باز ما تفکر در و ما صف در .نيست ديسيپلين عدم بمعنای ناي منتها

 .ميکنيم اشپياده و ميرويم جمعی تصميم پای که بياوريم بوجود بايد را فرهنگ اين گرفتيم تصميم اگر بعد و بگيريم تصميم دستجمعی
 واقعيت اين ایاساسنامه -تشکيالتی بيان يک بود، مطرح بلشويکها در که دمکراتيک سانتراليسم يدشا که فرهنگ اين کردن ايجاد يعنی

 شانتصميم که وقتى ديگر .ميکنند اشپياده نظمی يک با بعد و بگيرند تصميم آزادی نهايت در و دستجمعی ایعده يک که است سياسی
 اين .است اصلی شاخص و است کننده تعيين اجرا تصميم، از بعد ديگر و .کنند شاپياده ميرود و ميايستد قولش پای کسی هر گرفتند را

 .است ما افق اين و کنيم پياده ميخواهيم ما را سياست
 

 ديسيپلين و زياد آزادی ما من بنظر .نبوده موفق شايد و بايد که آنطور هستم، عضوش من که حزبی کارگری، کمونيست حزب من بنظر
 اين تاريخ شايد که هستيم چپی جريانهاى فعالترين از يکی اينکه با .گرفتن و جنبيدن برای داريم کمی خيلی عمل سرعت و .داريم کمی

ً  من .نگرفتيم بخودمان  را ميرود جنگ به که کمونيستی صف يک نظم آن هنوز بوده شاهدش سالها  ايران اوضاع اين ميکنم فکر شخصا
 از و اوضاع در منظم دخالت نظر از که اين به نيستم خوشبين خيلی من و ميسپارد آزمايش بوته به اينجا بخوبى را ما ميشود حاد دارد که

 من بنظر که است اينجا و .است اين به متکی ما ديدگاههای ولی .باشيم آورده بدست را کافی آمادگی ما اوضاع، در حرارت پر دخالت نظر
 کمونيسم خط نسل اين کمونيستهای که است وقتش اآلن و .برقصد بايد همينجا و است همينجا گل برقصد جايی ميخواهد کسی اگر اآلن

 که بشوند وسيعی فعاليت از بخشی يک پيشرو رهبر عملی، رهبر بخواهند ایعده يک و بگيرند عهده به کاری يک کدام هر و کارگری
عينی واقعيت از بخشی به است، تفکرمان از خشیب که را اين ايمنتوانسته هنوز ما ميکنم فکر من .هستيم مشغولش و هست ما جلوی

 .کنيم تبديل هم مان
 

 طبقه و حزب رابطه
 

 از طيفی اين در ميشوند، مطرح کجا کدام هر اينها غيره، و کارگری کمونيست حزب کارگری، سوسياليسم طبقاتی، مبارزه بين فرق
 داد؟ دست به ميشود تعاريفی چه مقوالت اين از حزبی، مبارزه تا طبقاتی مبارزه

 
 خودشان بعداً  سياستها و ايدئولوژيها نيست، ناظر آن بر ایويژه ايدئولوژی است، جاری کشمکش يک طبقاتی مبارزه گفتم که همانطور

 را اجتماعی جنبشهای ميآيد، پديد آن در وضعی چه اى،ايدئولوژی چه اينکه به بسته طبقاتی مبارزه ميکنند، عرضه طبقاتی مبارزه به را
 که هستند جنبشهايی اينها تريديونی، جنبش طلب، اصالح جنبش ناسيوناليستی، جنبش کمونيستی، جنبش مثال برای .ميآورند بارب

 .ميآورند دست به نفوذی يک و ميکنند مطرح اجتماعی مبارزه صحنه در را خودشان
 

 اجتماعی جنبشهای .ميشود مطرح ترکنکرت و بعدتر باحزا مقوله هنوز .ميرسيم اجتماعی جنبشهای به طبقاتی مبارزه از ما بنابراين
 موقع يک .است غريزی تمايلی اآلن کارگر طبقه در سوسياليستی جنبش مثال برای .هست طبقات آن در که هستند تمايالتی دوش روی

 در ممنون، خيلی طبقه در فتهر خارج از رفته، ديگر اآلن خب .ميگفت لنين طبقه، در برود خارج از بايد سوسياليسم ميگفتند کمونيستها
 کارگرها جا هر .کارگر طبقه در مشخصات از يکی شده بودن سوسياليست کارگر، طبقه خود از بخشی يک شده کمونيسم .هست طبقه

 ايده و کمونيسم جوامع، در طبقاتی جنگهای و مارکسيستی فعاليت و بلشويسم و کمونيسم اينهمه از بعد ديگر اآلن کنند، شلوغ
 نکرده فعاليت سياسی احزاب اگر حتی است سوسياليست عادی بطور طبقه خود از بخشی و است، طبقه خود از بخشی يک ليسمسوسيا

 .است امروز جامعه هایداده از بخشی اين و .کيست مارکس ميداند و است چه سوسياليسم ميداند باشد
 



 است کاپيتاليسم دردش ميداند و .است کاپيتاليست ضد آگاهانه که ميگوييم کارگری درون در جنبشی از بخشی آن به کارگری سوسياليسم
 ایشاخه يک هستند، کارگرها در که مسيحی سوسياليستهای از ميگيرد، بر در را خيليها اين منتها .کرد برطرف را کاپيتاليسم اين بايد و
 .ميدانند سوسياليست را خودشان و واستهخ را بشر خير مسيحت ميکنند فکر هستند، مسيحی سوسياليستهای "موومنت ليبر" از

ً  کارگری سوسياليسم طبقه، در هستند مختلف گرايشهای سوسياليستهای  کسی هر کارگری؛ سوسياليسم .نيست کارگری کمونيسم لزوما
 .است کارگری سوسياليست اين است، ما بدبختيهای علت کاپيتاليست ميگويد و طبقه در بداند سوسياليست را خودش که
 .است مارکسيست آگاهانه که - کارگری سوسياليسم چهارچوب اين خود در - ميکنم تعريف جنبشی آن را "کارگری کمونيسم" من

 .کارگری کمونيست حزب ميشود ديگر اين بنظرم !نه دارند، مارکس از را ما تبيين که نيست اين معنايش باز مارکسيستم، من ميگويد
 نوشته اشبرنامه در البته و گفته را خودش مارکسيسم  روايت که است کارگری سوسياليسم شجنب از بخشی آن کارگری کمونيست حزب
 پيش دارد را طبقاتی مبارزه از بخشی که است کارگر طبقه جنبش از بخشی که است کارگری کمونيست جنبش از بخشی آن اين .است

 خودشان که هايیشاخه و کارگر طبقه در متعددی محافل کارگر، طبقه در که کسانى .است وسيعتر طبقه در کارگری کمونيسم ولی .ميبرد
 .هستيم هم مارکسيست ما بگويند که دارند اصرار و ميدانند مارکسيسم را
 

 که کسانی هستند .است مالک برايشان مارکس و هستند مارکسيست ولی .باشند راديکال چپ مختلف گرايشات تأثير تحت ميتوانند اينها
 من بنظر ،"مارکسيستم من" ميگويد کارگری محافل در که کسى ولی .کارگريم ما هستيم، سوسياليست ما نيستيم، کمونيست ميگويند

 و .ميآيد بوجود اينها دوش بر تازه کارگری کمونيست حزب .است اجتماعی جنبش يک است، کارگری کمونيسم جنبش از جزئی ديگر
 طبقه و حزب بين اجتماعی هایپديده از ایمجموعه يک احزاب، و داريم را طبقات يا احزاب، و داريم را افراد که نيست اينطور من بنظر
 .اجتماعی جنبش ميگيرد، قرار

 
 مردم ناسيوناليستی جنبش از است حزبی کردستان دمکرات حزب .است طبقه و حزب بين که است چيزی اولين اجتماعی جنبش

 از است ديگری حزب يک هم PKK حزب کردستان، مردم ناسيوناليستی شجنب از است ديگری حزب يک هم "خبات حزب" کردستان،
 جنبش اين ولی .کردستان مردم ناسيوناليستی  جنبش از است ديگری حزب هم ميهنی اتحاديه کردستان، مردم ناسيوناليستی جنبش

 هست، آرمانهايی هست، ديدگاههايی ت،هس محافلی است، وسيعتری تمايل ولی ميکند، پيدا تعيّن احزابی يک با دوره هر ناسيوناليستی
 .همينطور هم سوسياليسم .بگيرد نيرو منبع آن از و کند وصل اينها به را خودش ميکند سعی و ميآيد حزبی هر که هست آلهايیايده

 
 پيشی ما هب کارگری سوسياليستی جنبش آن بگويم ميخواهم .طبقه در سوسياليستى آرمان و ايده به است متصل هم کارگری کمونيسم
 حزب ولی .مثال برای کارگری، کمونيست حزب وجود به ميگيرد، پيشی کمونيست، کارگران معنی به کارگری کمونيسم .ميگيرد

 سياسی برنامه يک برای آگاهانه که طبقه در است يخی کوه يک نوک .است معيّنی تشکيالتی -سياسی تعيّن يک آنوقت کارگری کمونيست
 کمونيسم جنبش از کارگری سوسياليسم است، وسيعتر کارگری کمونيست حزب از کارگری کمونيسم .ميکند ارزهمب خطوط اين روی معيّن

 است وسيعتر اينها همه از طبقاتی مبارزه و است وسيعتر کارگر طبقه سوسياليستی جنبش از کارگر طبقه جنبش است، وسيعتر کارگری
 .کرد تعريف آن با بايد من بنظر که است مراحلی آن اينها بگويم ميخواهم .ردميگي بر در را موجود وضع از نارضايتی ابراز هر و
 
 بجای ميکنيم سعی داريم داريم، قرار کارگر طبقه و کارگری جنبش متن در که هستيم حزبی -سياسی حرکتهای از يکی معنی اين به ما

 رفرميسم دنبال برود يا بورژوا، طبقه ناسيوناليستی نهضت دنبال برود يا رفرميستی، جنبش دنبال برود مثال برای کارگر طبقه اينکه
 با کارگر، طبقه جنبش آينده سر داريم ما نتيجه در .معيّن سياسی حزب اين دنبال بيايد و سياسی مشی خط اين دنبال بيايد بورژوا، طبقه
 را مشی خط اين کارگرها ميکنيم سعی داريم .يمميکن مبارزه ميکنيم، رقابت ميکنيم، جدل .ميکنيم دعوا کارگر طبقه درون گرايشات بقيه

 اين به بستگی جهان و ايران سرنوشت کامالً  .ميداشتند را مشی خط اين خودبخود کارگرها ما غياب در که نيست اينطور .کنند انتخاب
 امروز جهان در کارگر طبقه سياسی پرچم سر بر جدل اين در را خودشان بروند که ميآيد بوجود کارگری و کمونيستی احزاب آيا که دارد

 .نيست طبقاتی جنبش در چيزی يک نباشيم ما اگر که است اين واقعيت نه؟ يا باشد پرچم اين کنند سعی نه؟ يا بکنند دخيل
 

 حاصل سياسی، جنبشهای تلفيق حاصل پروسه اين .نميدهد بيرون .ميدهد بيرون خودش از را ما مثل اتوماتيک بطور کارگر نکنيد فکر
 طبقه که نيست اينطور .است شده اينطوری که است معيّنی فردی اتفاقات معيّنی، انسانی روابط تکامل حاصل حتی فکری، مبارزات لتکام

 .نميدهد هم ديگر جای يک داده، اينجا از .نميدهد بيرون ميدهد، بيرون کارگری کمونيست احزاب خودش در از خودبخود کارگر
 

 که هستند کمونيست کارگرهای آلمان کارگری کارگری جنبش در کارگر، طبقه در است ضعيف ،است واقعيت يک کارگری کمونيسم
 با دارند، اختالف هم رويزيونيستها با .است گفته را اين مارکس بگويند ميکنند سعی دارند و ميدانند مارکسيست را خودشان

 .هست هم خاوردور در ، هست خاورميانه در هست، نسهفرا جنبش در هست، انگليس جنبش در .دارند دعوا هم ديگر سوسياليسمهای



 اين .بخوانيد که بدهد شما به را کمونيست مانيفست شايد اشخانه برويد يعنی .است مارکسيست آگاهانه .است کمونيست کارگر آن يا اين
 چپ جناح سمپات را خودش و يدهدم رأی هم پارتی ليبر به و ميزند حرف کاپيتاليسم عليه کلی بطور که کارگری سوسياليسم با هنوز

 تفسير طرف سوسياليسم ديگر آنجا آنوقت .هستم سوسياليست من ميگويد و ميکند عمل کاپيتاليسم عليه دارد، فرق ميداند، بورژوازی
 .است بردار

 
 مالکيت" عنوان تحت کند عوض شاناساسنامه در ميخواست را بندی يک سرکار بيايد ميخواست "نيوليبر" ليبر، حزب در که وقتى

 ميگويد خودش به ليبر-اولد .New Labour بشوند Old Labour از تا زدند خط را دولتی مالکيت ،"توليد وسايل بر دولتی
 ميگويد خودش به نگهدارد، دولتی بخش در را "تيوب" مثالً  ميخواهد .بوده عمومی مالکيت طرفدار اينکه برای چرا؟ .سوسياليست
 به که آنهم حتی و .نيست طبقه کمونيستی جنبش در ولی .نميکند هم تعارف سوسياليست، ميگويد خودش به آگاهانه او .سوسياليست

ً  ايتاليايی، يا آلمانی کارگر در "تروتسکيست" يا "بورديگيست" ميگويد خودش  .نيست هنوز کارگری کمونيست حزب جنبش در لزوما
 قرار سنت اين در من بنظر کند فکر ما مثل حزب تا چند هر و است ما تسن ديگر اين چون  .نيست کارگری کمونيست حزبی سنت در

 .ميگيرد
 

 گره هستند سالن اين در که کسانی از خيلی سياسی فعاليت و زندگی به که است مبحثی اين .کنم تمام اينجا را بحث مجبورم من رفقا
 تاريخيش هایريشه هايش،ريشه و .خودش داده و ژکتيواب خصوصيات با اجتماعی جنبش يک بعنوان هم کارگری کمونيسم درک .خورده

 در فعال شرکت الزم شرطهای اينها .دانست و خواند رفت بايد که عقيدتی -سياسی آگاهانه ديدگاه يک بعنوان هم و .طبقاتيش هایريشه و
 را خودش ميخواهد که کسی بخصوص است، چه کارگری کمونيسم بفهمد ميخواهد که نفر يک يعنی .است شدنش پيروز و جنبش اين

ً  .کند توجه پديده اين تاريخی عينی، اجتماعی، بُعد آن به بايد اوالً  کند، تعريف جنبش اين از بخشی  از را دنيا برود من بنظر بايد ثانيا
 .کند نگاه ديدگاه اين از برود را مارکس .کند نگاه تبيين اين دريچه

 
 جنبش به !خب نبيند، را انتخاب نقش نبيند، خودش کمونيسم در را پراتيک و انسان نقش کند، نگاه دترمينيستی را مارکس که کسى

 نتايج تاريخ در عملش دامنه از ميگيرد، سياسی نتايج حرف اين از چون .ديگری سنت يک در ميرود .ندارد تعلق کارگری کمونيسم
 که است معتقد که کسى ميدهد، قرار خودش برای معيّنی وظايف ميکند پياده را خودش تاريخ جبر باشد معتقد که کسى .ميگيرد سياسی
 به ديدگاهها اين بخاطر آدمها سياسی نظر از بگويم ميخواهم .ميدهد قرار خودش برای ديگری وظايف بگذارد تأثير روند اين بر ميتواند

 بخودمان ذهنمان در کنيم تجسم مميخواهي را کارگری کمونيسم بحث وقتی که است اين من خواست نتيجه در .ميرسند مختلفی نتايج
 وجود بر است توضيحی اين طبقاتی، مبارزه و اجتماعی جنبشهای و داریسرمايه جامعه عينی موقعيت از است تبيينی يک اين بگوييم

 .هست هم مارکسيسم از معيّنی برداشت .مارکسيسم از است روايتی اين همچنين و کارگری کمونيسم عينی و اجتماعی
 

 .هستيد همفکر آن با کارگری کمونيست حزب در نتيجه در باشی، کمونيست و باشی کارگر ،"کارگری کمونيست" که يستن اينطور
 سياسی، اوضاع تبيين تئوريکی، سياسی، متدولوژی، نظر از ايمکرده بلند ما که پرچمی ميکنيم، مطرح ما که ديدگاهی .نيست اينطور

 .شويم قضاوت آن با بايد ما که است چيزی آن اين .است ما ويژه ما، انقالب تئوری ما، حزب تئوری تبيين
 

 که بزنم حرف "جامعه و کارگری کمونيست حزب" و "سياسی قدرت و حزب" به راجع ميخواستم .پريدم نکات خيلی روى از اينجا من
 .بفرماييد دارد صحبت اگر کسی حال هر به .ديگری مبحث يک روی بگذاريم بايد و نيست وقت ديگر

 

 است؟ کارگر کسی چه .کارگر مقوله
 

 داشتند، بحث اين سر چپها تئوری در ."نيست کی و است پرولتر کی" يا "نيست کی و است کارگر کی" ميگويند خيليها که کارگر مقوله
 کدامند؟ سوسياليستهايش است، چه کارگر طبقه هستند، کی کارگرها ميشود، تشکيل کی از پرولتاريا که

 هر ببينيد، .داریسرمايه اقتصاد از او عمومی تبيين بر مبتنی است تعريفی يک ميکند پرولتاريا از که تعريفی سمارک من بنظر
 پرولتر مارکس را ايدئولوژی قلمرو بگير مزد .ميکند تعريف کارگر را اقتصاد قلمرو مزدبگير چون نميکند تعريف کارگر را مزدبگيری

 و بدهند دستمزد کشيش به اگر .ميگيرد (حقوق) مزد باألخره هم CNN ژورناليست مثالً  هستيد، ژورناليست شما .نميکند تعريف
 آمده بيرون نوين توليد دل از که است اقتصادی پديده آن پرولتاريا مارکس برای چون .نميشود کارگر کشيش کنند حساب برايش روزمزد

 .ندارد تأثيری بودنش پرولتاريا در اشعقيده .باشد داشته هم ایعقيده ره ميتواند .است پرولتاريا اين مولد، غير و مولد بخش در حاال ،
 که پاسبانی بين ميشود تفکيک که آنجايی .است بزرگ توليد محصول پرولتاريا .است پرولتاريا هم نباشد است، پرولتاريا باشد مرتجع



 .ميگيرد حقوق آن در دارد اين که است قلمرويی سر ،(دباش بحث اين منظورتان اگر نميدانم) ميگيرد حقوق که کارگری و ميگيرد حقوق
 .ميگيرد حقوق هم سرباز است؟ سياست قلمرو يا است؟ جامعه ايدئولوژيکی روبنای يا است؟ اقتصاد قلمرو اين آيا
 
 در بايد جايی يک سوسياليسم ولی .است ذينفع جامعه واژگونی در پرولتاريا اين .است ما بحث شروع اين .هست تفکيک اين نتيجه در

 سوسياليسم .نيستند سوسياليست عده اين تعريف به بنا بدهد، نشان را خودش طبقه اين از محدودتری تعيّن يک بصورت پروسه اين
ً  و .است عينی موقعيت آن به اعتراض محصول باشد، عينی موقعيت يک محصول اينکه از بيشتر .است اعتراض يک محصول  اين لزوما
 شما .است بشر زندگی واقعيت از بخشی سال هزار هفت طی هم بشر افکار باألخره نميآيد، بيرون موقعيت اين خود دل از اعتراض
 معلوم اصالً  .است آمده بوجود صنعتی کارگر که چرا باشيد، بيست قرن در سوسياليسم منتظر بعد و بزنيد خط را يونان فالسفه نميتوانيد

 .باشد آمده بوجود صنعت نيست
 

 در را سوسياليستی جنبش بايد هم با همه اينها است، ديالکتيک بحث ادامه است، ماترياليسم ادامه مارکسيسم که اين گويمب ميخواهم
 در عادی بطور نتيجه در .رفته طبقه درون به سوسياليسم اين که اينست ميکنيم ما که بحثی منتها .خودبخودی نه و بدهد رشد طبقه
 مطرح چپگرايانه شعارهای است، چپ با آنها سمپاتی هستند، چپ بخود خود کارگران ميشود جهان در که کارگری مبارزات ٪٩٩

 .هست هم ديگر مردم وضع بهبود طرفدار جا همه سنديکايی جنبش جامعه، ديگر اقشار به راجع خودشان، به راجع فقط تنها نه ميکنند،
 چی، شوهر اجازه بدون سفر اجازه حاال بپرسيد و برويد کشوری هر در يیسنديکا جنبش ولی .نميبينيد کارفرمايان اتحاديه در را اين شما

 بايد را کارگر بودن چپ شده، چپ داریسرمايه جهان در کلی بطور کارگر من بنظر .شده چپ کارگر ديگر چون .باشد بايد باشد، ميگويد
 قلبی نيازهای از درستی تبيين من" ميگويند و ندميکن عرضه بودن چپ اين به را خود و ميآيند که سياسی جنبشهای ولی .گرفت فرض

 .کرد نگاه بايد را خودشان تاريخ اند، سياسی جنبشهای ديگر آنها ،"هستم تو منافع واقعی پرچم من تو،
 

 ما بحث .بود آمده بوجود پيش سال پنجاه و صد ما نظرات افکار تاريخ در گفتم .يکی آن پيشرفت به مرحله هر در است متصل تاريخ اين
ً  .نکرده پيشرفتی حاال تا مارکس زمان از  پيشرفتی متدولوژی و فلسفی نظر از حاال تا مارکس زمان از ما بحث که نميکنم فکر شخصا

ً  ميتواند عقيده اين چرا نميرسد؟ ديگر ١٩٢٦ در ميرسد، بجايی ١٩١٧ در نميرسد، بجايی ١٩١٠ سال در چرا ولی .باشد کرده  در بعضا
ً  و حاشيه  در خودش نيروی با جا هر کارگر طبقه .است طبقاتی مبارزه در طبقه آن عينی موقعيت بخاطر اين باشد؟ جامعه متن در بعضا

 به .جامعه متن در ميآيد کند نمايندگی بدرستی را کارگر انقالبيگری و است نفعشان به و کارگر رشد به که عقايدی ميشود، مطرح سياست
 .ميبينم را تا دو ينا وحدت هم و جدايی هم من معنی يک

 و ايرانی کارگر رشد با رابطه در هم را کارگری کمونيسم پيدايش بنظرم .کرد بررسی بايد هم را کمونيستی عقيده مستقل تاريخ من بنظر
 و نکند الدنب را خط آن هم آن و نباشد هم بحثها اين و نباشيم ما بود ممکن .است ماها کار نتيجه هم کرد، نگاه ايران در صنعتی جامعه
 دارد اين به بستگی .بکند پيدا رشد آن در هم کارگری کمونيسم خط ميکند انقالب جا هر که نيست اجبارى .ترکيه شبيه چيزی يک بشود

 واقعيت همان ار بخشی هم اين حال هر به چون .بکنند عرضه مبارزه آن به را اين بتوانند که هستند هم فکری محافل آن قضا بر دست که
 .مثال برای مارکس نبودن يا و وجود و بشر فکری تالشهای عقيدتی، نظری، مبارزه .ستا مادی

 
 آن از بخشی ولی هستيم، کارگر طبقه جنبش از بخشی ما معنی يک به ميکنم فکر من .ميدهد را سؤال اين جواب چقدر نميدانم حاال

ً تمام کارگر طبقه نه کارگر، طبقه جنبش کل بر محيطم اينکه نه .هستيم  يک ما .ميکند فکر متأسفانه نه و کند فکر ما مثل است موظف ا
 اگر حتی طبقه در است پرچمی .است تمايالت آن از بخشی است، جنبش آن از بخشی اين .ايم طبقه در ولی طبقه خود در هستيم بخشی

 داريم هم ما آمده در جنبش آن در از هاشهاندي اين نيست، مهم .نباشيم کارگر ميچرخانيم مثال برای را حزبمان که ديگر نفر شصت و من
 هم اآلن نتيجه در .بوده کارگرها اصلی پرچم هاانديشه همين که بوده هايیدوره .ميکنيم اثبات را همان داريم و ميکنيم دنبال را همان

 را آنها برود بايد که ایطبقه رد است پيشرو عنصر يک رابطه است؟ چه طبقه اين با ما رابطه که است اين سؤال .بشود ميتواند دوباره
 کمونيست شکست من بنظر کارگری کمونيست حزب شکست .کند دخالت کلمه واقعی بمعنی خودش سرنوشت در که بياورد و کند جمع

 دوره اين در .باشد داشته آينده ايران در کارگری کمونيسم کارگری کمونيست حزب بدون که نيست اينطور .ميآورد ببار را ايران کارگری
 شود، رهبری چگونه باشد، کارگری کمونيست حزب اگر که است تاريخساز دوره اين در ولی .ميآيد بوجود ديگر حزب يک بعداً  ميگويم،
 طبقه آينده و طبقه از بخشی همانقدر پديده اين .بيايد سرش به چه و بکند دخالت سياست در ایدرجه چه و بکند را انتخاباتش چطوری

 اين و شوند جمع هم کارگری شوراهای همه اگر ...نه يا دارد شورا و اتحاديه آيا حاال که اين نفت، صنعت کارگر که تاس ايران کارگر
 کارگر طبقه سر ليبرالها و ناسيوناليستها و مسلمانها ديگر يکبار بنظرم بگيريد قلم صفحه از را آلترناتيوها اين و بحثها اين و هاانديشه

ً  .خودش کار پی ميفرستند و دميگذارن گنده کاله يک  فکر کسی اگر .نميآيد خوش زبان با ايران بورژوازی چون .است اينطوری قطعا
 کمونيستی سازمان يک فوری بشود، پارلمانی ايران .دارد اىتاريخی مشکل چه ايران بورژوازی نميداند ميشود دارپارلمان ايران ميکند

 .بزند بايد را پارلمان قيد بنابراين است يرانا بورژوازی مشکل اين .ميبرد را انتخابات



 
 و پارلمانی نهضت پای ايران در بورژوازی نتيجه در و برسد جايی به بورژوازی مقابل در بايد برسد جايی به بخواهد اگر ايرانی کارگر

 نقش بنظرم که است اينجا .ميکند اکودت آن عليه و نميرود آن پای بورژواری بروند آن پای کمونيستها اگر حتی نميرود، غربی دمکراسی
  .است کننده تعيين کارگری کمونيست احزاب

 
  .رفقا متشکرم خيلی
  !نباشيد خسته

 
 

 


