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در صفحات ديگر:

از انگلس:

از منصور حكمت:

از  سال  چهل  به  نزديک  گذشت  از  پس  و  اکنون 
گرفته  نام   "۵٧ "انقالب  که  ايران  جامعه  رويدادهای 
آن  قوت  و  ضعف  نقاط  بر  گذاشتن  انگشت  است، 
شکافی  کالبد  و  بازبينی  بويژه  و  انقالبی  بحران  دوره 
”کمونيسم“ موجود در آن دوره کار سخت و شاقی نيست.

 
فدائيان  جريان  با  که  موجود،  کمونيسم  آن  سرنوشت 
و  رويدادها  آن  با  مواجهه  در  ميشد،  تداعی  خلق 
يک  به  را  ما  آن،  درونی  انشعابات  و  تحوالت  سير 
و  طبقاتی  و  اجتماعی  جوهر  شکافی  کالبد  و  بازبينی 
ميشود. رهنمون  سوسياليسم  از  "روابت"  آن  سياسی 
دوره  رويدادهای  از  قبل  سالها  سوسياليسم،  از  روايت  آن 
بحران انقالبی دهه آخر ١٣۵٠ شمسی، بر انتقاد انقالبی از 
حزب  "خيانتکارانه"  بعضا  و  "سازشکارانه"  سياستهای 
توده و سنتهای آن بنا شد. اکنون که به آن دوران بازميگرديم 
و بويژه پس از اينکه بطور عينی ما به صحت و درستی انتقاد 
"بورژوازی  پديده  اساس  از  انقالبی“  ”مارکسيسم  روايت 
ملی و مترقی" روبرو شديم و شاهد عروج کمونيسم متکی 
"اسطوره  از  قاطعانه  عبور  و  سرمايه  بر  مارکس  نقد  به 
کمونيسم  باره  دگر  واکاوی  مترقی"،  و  ملی  بورژوازی 
از  مارکسيستی  انقالبی و  انتقاد  بر  نه  که  آن دوره  موجود 
پديده موهوم بورژوازی ملی و مترقی که بر "سازشکاری" 
به  بورژوازی ملی،  به  ايسم  توده  و "خيانت" سنت حزب 
و  "مصدق"  پشت  کردن  "خالی"  تکراری  داستان  ويژه 
"جبهه ملی" در سالهای آخر دهه ١٣٢٠ شمسی  متکی شد، 
شايد ديگر چنان ساده شده است که تحليل درست روند عينی 

رويدادها چنان نيازی به "خاراندن سر" نداشته باشد. 

آن کمونيسم موجود که در دوره اختناق سياه آريامهری و 
ميداندار شدن جالدان و شکنجه گرانی چون عطاپور، مشهور 
به "دکتر" حسين زاده، علی شعبانی، مشهور به حسينی، حسن 

انقالب ٥٧ و "كمونيسم"  
در آن دوره و در اين دوره

تاريخ شكست نخوردگان

سخنرانى در جلسه گفت و شنود
 در گوتنبرگ سوئد

عروج و افول اسالم سياسى

همصدا راديو  از  شهريار  با  گفتگو 

"ديپلوماسى" يا انتخاب سياسى؟

در باره اتوريته 

ليبرال ها در كردستان، 
ليبرال ها در ايران و بقيه جهان

ايرج فرزاد
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ناصری، معروف به "عضدی" و...   همگی تحت فرماندهی "مقام 
امنيتی" آن سالهای وحشت، پرويز ثابتی؛ به تعبير زيبای محمد قره 
گوزلو فراتر از اسطوره هائی بودند که در "کمرگاه دريا، دست حلقه 

توانستند کرد" و "پيِش عصيان شان، باالی جهنم، پست بود". 

و گيری  قدرت  اسالمی  تجسم  که  آنهنگام  درست 
کرد  ثابت  و  داد  نشان  "سنتی"  بورژوازی  رساندن"  قدرت  "به 
حاشيه  به  اقشار  روايات  اتکاء  به  داری  سرمايه  مناسبات  نقد  که 
پرتاب شده بورژوازی مشروطه و مشروعه طلب، پوچ و سترون 

"بازگشتند".  توده  حزب  سنت  همان  به  متاسفانه  خود  بود، 

ظرفيت  اين  از  و  ميتوانست  کمونيسم  آن  که  کرد  تصور  ميتوان 
در  که  نظيری  کم  شجاعت  همان  با  که  بود،  برخوردار  "بالقوه" 
قهرمانيها برای شکستن "اختناق" آريامهری از خود نشان دادند، 
از نظر بينش و نقد مناسبات موجود، مرزهای سلطه ساليان ديرين 
اندازه  هر  فدائی  جريان  نوردند.  هم  در  نيز  را  ايسم  توده  سنت 
نديده  و  ملی  بورژوازی  به  "خيانت"  مرزهای  شکستن  درهم  در 
گرفتن نقد اليه سنتی و "بازار" و "حوزه"ای مساجد و هياتهای 
اسالمی "ظاهرا" قاطع بودند، اما در عالم واقع اين "موال علی" 
به  بود.  آنها  خاورميانه"  "خلقهای  سوسياليسم  سُمبل  که  بود 
در  داری  سرمايه  مناسبات  نقد  از  ای  بارقه  اگر  شايد  معتی  اين 
قهرمانيها  آن  تمامی  ميبود،  فعال  فدائی  جريان  بنيانگذاران  ذهنيت 
ميتوانست به عنوان آماده سازی و زمينه سازی برای استقبال از 
کمونيست  حزب  يک  تشکيل  مبنای  و  آنها،  روی  پيش  دورانهای 
انقالبی و مارکسيست و در دسترس طبقه کارگر و مردم بپاخاسته  

ُپر جوش و خروش جامعه، "ذخيره" شود. آن ماههای  برای 

 اما  حقيقت مساله اين  بود که "تب" سياسی ناشی از سرمستی 
و  شهدا"  چله  "مراسم  در  سنتی  بورژوازی  اندام  عرض  از 
برخوردار  کننده  فلج  آثار  چنان   از  حسينی"  "اربعين  راهپيمائی 
ميبايست  که  عطفی  نقطه  در  درست  کمونيسم  آن  که  بود، 
جامعه  دستور  در  را  کارگر  طبقه  و  مردم  گيری  قدرت  آلترناتيو 
انداخت  سپر  خودی  بورژوازی  سياسی  بديل  برابر  در  بدهد،  قرار 
"سازشکارانه"  سياستهای  از  انتقاد  به  توده  حزب  سنت  چون  و 

کرد.  قناعت  قدرت  در  سياسی  اسالم  از  جناحهائی 

آنوقتها که "امام" با "پرواز انقالب" از پاريس به تهران آمد، فدائيان 
خلق اعالم کردند که به پيشواز او خواهند رفت. اما "امام راحل" 
به صراحت گفت: "اينها کمونيست اند و من آنها را نمی پذيرم".

 
به نظر من هنوز در آن دوره، "امکان" بالقوه اعالم يک قدرت دوگانه 
وجود داشت. فدائيان ميتوانستند و در آن دوره از اِقبال جامعه نيز 
برخوردار بودند که بگويند، مردم! انقالب ما اسالمی نيست و همه 
را فراميخوانيم که عليه عروج اين ارتجاع "به صف ما بپيوندند".

 
نظر  از  فدائی  جريان  "عمل"  در  چون  "بالقوه"،  توان  ميگويم 
بود.  مترقی  و  ملی  بورژوازی  ُمّقدرات  اسير  استراتژيک  اهداف 
برای  واقعی  مبنائی  ميتواند  موارد، "عمل"  بسياری  در  اينحال  با 
و  های "فکری"  گره  کردن  باز  و  کننده  فلج  موانع  کوفتن  هم  در 
"بينشی" و فلسفی و ديدگاهی باشد. کمون پاريس نمونه شاخص 
و برجسته چنين گسستی است. کمون با "عمل" خود مبنای تدوين 
تئوری مارکسيستی در باره دولت را به خود مارکس هم نشان داد.

 

گذشته  تاريخساز  و  بيادماندنی  سالهای  آن  از  سال  چهل  بهرحال 
است. اما درسهای عملی دستاوردها و شکست مردم بپاخاسته، با 
ايران،  نترس جامعه  از عروج نسل شجاع و  تازه ای  شروع دور 
که باالترين مقامات رژيم اسالم سياسی را زمين گير کرده است بار 
ديگر به جزئی غير قابل انکار در "مشق و تکاليف" سوسياليسم و 
جنبش کمونيستی قرار گرفته است. اين مردم، آن "دختران خيابان 
انقالب"، آن کارگران هميشه در اعتصاب و تحصن و اعتراض و 
راه پيمائی که با شهامت کم نظير در "کمر گاه دريا دستها را حلقه" 
خواب"  "گور  آن  ميزنند"،  بوسه  "کاُکل خورشيد  بر  و  اند  کرده 
و کارتون خوابهائی که مدام بر تعدادشان اضافه ميشود، آن انبوه 
بخت برگشتگان و فراموش شدگانی که به تباهی جسمی و روحی 
کشانده شده و در اعتياد به مواد ُمّخدر و تن فروشی، گمنام و حتی 
اينکه  بدون  حتی  فجيع  مرگی  با  نکرده  تجربه  را  زندگی  "بدنام" 
موجب آه و اسفی باشد، از صحنه روزگار حذف ميشوند، آن انبوه 
کودکان معصوم کار، آن کودکان "نامشروع" که کسی جرات نميکند 
مسئوليت آنان را بر عهده بگيرد، به حزب سياسی نياز دارند. اين 
مردم که در آن هفته ای که ايران و دنيا را لرزاند و تمامی نسل های 
محافظه کار و سوسياليسم محافظه کار و اسالمی و ملی را پشت سر 
گذاشت، برای نقطه پايان گذاشتن بر اين سياهی ها و سقوط ارزش 
نياز  خود  حزب  به  اسالمی؛  لومپن  مشت  يک  سلطه  تحت  انسان 
دارند. به حزبی که آن سکاندار فکور و جسور مارکسيسم انقالبی و 
کمونيسم کارگری، منصور حکمت، تمامی بنيانهای سياسی، فکری، 
ُمستند  و  مکتوب  و  کرده  ُمّدون  را  اش  سازمانی  اصول  و  بينشی 

در دسترس جامعه گذاشته است. اين حزب را بايد فورا ساخت. 

بورژوازی  غرب،  بورژوازی،  جهان  که  دورنمائی  با  مواجهه  در 
نشينهای  شيخ  پولدار  رژيمهای  سواران،  پورشه  جنبش  و  نوپا 
"ايران  آينده  با  مقابله  در  اند،  کرده  تصوير  مردم  اين  برای  خليج 
دمکراتيک" که جهان بورژوازی پس از فروپاشی ديوار برلين در 
برابر کشورهای عضو بلوک شوروی سابق ترسيم کرد و مردم را 
با انقالبهای زرد و سياه و رنگی به ميدان خود کشاند، نظير چنين 
"برون رفت" از "رژيم توتاليتر ماليان  تروريست" را قطعا برای 

مردم بپاخاسته ايران در سناريوهايشان برنامه ريزی کرده اند.
 

کمونيستها  و  کمونيستی  جنبش  همت  با  ميتوانند  اما،  مردم،  اين 
قدرت  تکليف  حتی  نتوانند  اگر  خود،  سياسی  ستاد  تشکيل  با 
و  ها  نقشه  و  دورنما  برابر  در  دستکم،  کنند،  يکسره  را  سياسی 
سناريوهای پيچيده، اکثرا پنهان و مرموز و تمامی توطئه های پشت 
و  محتمل  شرايط  آن  برای  را  دوگانه"  اعالم "قدرت  زمينه  پرده، 
اشتباهات  تکرار  ديگر  بار،  اين  کنند.  فراهم  بينی،  پيش  قابل  غير 
اينکه  به  توجه  با   ،۵٧ انقالبی  بحران  سالهای  موجود  کمونيسم 
مارتريال کامل تشکيل يک حزب سياسی کارگری در دسترس جامعه 

است.  نابخشودنی  و  ُمهلک  دارد،  قرار  آن  سياسی  ُنخبگان  و 

بهانه  کوچکترين  واقع،  دنيای  در  کارگری،  کمونيسم  مبانی 
سالهای  در  موجود  کمونيسم  اشتباهات  تکرار  برای  ای 
و  فهم  قابل  تاريخی  محدويتهای  با  که   ١٣۵٠ دهه  آخر 

است. نگذاشته  باقی  بودند،  روبرو  توجيه  قابل  حتی 

نيمه اول فوريه ٢٠١٨

iraj.farzad@gmail.com
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در  "بازنگرى"  و  "بازبينى"  روند  يک  اخير  سالهاى  در  ميگويند 
است.  بوده  جريان  در  ايران  اپوزيسيون  و چپگرايان  انقالبيون  بين 
کشور  خارج  در  بويژه  طيف  اين  که  متعددى  نشريات  به  نگاهى 
ميگذارد، هرچند  اين دست صحه  از  به وجود چيزى  ميکند  منتشر 
در اينکه "بازبينى" کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى 
ترديد جدى هست. در خلوت، وقتى بيان حقيقت کسى را نميرنجاند، 
انظار  در  اما  کرد.  توصيف  ندامت  روند  يک  را  روند  اين  ميتوان 
 Political)سياسى نزاکت  روزها،  اين  بويژه  که،  جايى  عموم، 
Correctness)  حکم ميراند، شايد کلمه "نو انديشى" معادل بهترى 
و  انقالب  مقوله  انديشى  نو  روند  اين  قربانيان  اولين  از  يکى  باشد. 

است. بوده  اخص  بطور   ٥٧ انقالب  و  کلى  بطور  انقالبيگرى 

از  متشکل  جريانات  و  محافل  و  افراد  توسط  مطلب  کوهى  ماه  هر 
ميشود  منتشر   ٥٧ انقالب  گذاشته  سن  به  پا  انقالبيون  و  بازماندگان 
تعقيب کردن همه اينها و شريک شدن در مشغله ها و  . خواندن و 
دنياهاى ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و هم بسيار دشوار است. اما 
ديدن روند "نو انديشى" که ذکرش رفت سخت نيست. ميتوان از شيوه 
ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس  "تداعى معانى" که يک 
انقالب،  مقوله  مثال خود  اى،  کليدى  کلمات  به  را  ادبيات  اين  العمل 
نميگذارد.  باقى  ابهام  جاى  آيد  مى  بدست  که  تصويرى  کرد.  چک 

انقالب: افراط، انقالب: خشونت، انقالب: استبداد، انقالب: انهدام.

و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين بازماندگان انقالب ٥٧ هست که 
بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به ١٧ سال گذشته فکر کند و 
خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى 
ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى 
بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن 
جرم است، زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است. يک نسل 
کامل، شايد نيم بيشتر مردم، اصال به اين جهنم چشم گشوده اند و جز 
اين خاطره اى ندارند. و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد 
چهره هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند. 

مگر نه اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال ٥٧ بود، سال انقالب؟

"نو  روند  اين  در   ٥٧ انقالب  نافرجام  عاقبت  بعضى  براى  شايد 
انديشى" نقش داشته است. اما نه وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن 
ناکامى انقالب  با  نميتوان  و هيسترى نوانديشان امروز، هيچيک را 
٥٧ توضيح داد. انگار کنار پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر شکست 
خورده اى را ميبينيد. غير قابل انتظار نيست که اين شکست خوردگان 
را محزون، مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد. اما اين جماعت مشت گره 
کرده اند. وقتى دقيق تر گوش ميکنيد، ميبينيد انگار دارند سرودى را 
زمزمه ميکنند، آرى، اشتباه نميکنيد، اينها دارند به جنگ ميآيند، به 
جنگ "سرزمين" و "اردوگاه" و "قلعه " خود، يا بهرحال آنچه خود 
از  انتقام  براى  دارند  اينها  بودند.  ناميده  و  پنداشته  چنين  روزگارى 
"خود" و "خودى" هاى ديروز برميگردند. براى کسى که از داخل 

تاريخ شكست نخوردگان
چند كلمه به ياد انقالب ٥٧

. است  هولناکى  منظره  حتما  اين  ميکند،  نگاه  بيرون  به  قلعه 

توسط  تلخ  چنين  اى  خورده  شکست  جنبش  و  ناکام  انقالب  کمتر 
مشتاقان ديروزش بدرقه شده است. انقالب مشروطيت، جنبش ملى 
شدن صنعت نفت، دوران حکومت آلنده، انقالب پرتقال، اعتصاب 
پيش  نزد  زيادى  احترام  همواره  مثال،  براى  انگلستان،  معدنچيان 
انديشى امروز  کسوتان و شرکت کنندگان خود داشته اند. علت نو 
انقالبيون ديروز ايران را بايد جاى ديگرى جستجو کرد . واقعيت 
اينست که همين سالها، سالهاى پس از انقالب ٥٧، در سطح جهانى 
شرق،  بلوک  سقوط  بود.  مهمترى  مراتب  به  رويداد  با  مصادف 
ترين سخنگويان  فريب  عوام  تبليغات  در  فقط  ديگر  اواخر  اين  که 
"اردوگاه  آن  به  طرفدارانشان  هالوترين  و  ناتو  و  ورشو  پيمانهاى 
که  بود  اجتماعى  و  سياسى  زلزله  يک  ميشد،  اطالق  سوسياليسم" 
قطبى،  دو  جهانى  از  قطب  يک  حذف  نفس  داد.  تکان  را  دنيا  کل 
جهانى که همه چيزش، از اقتصاد و توليد تا علم و هنر، براى دهها 
سال بر محور تقابل اين دو قطب شکل گرفته بود، به اندازه کافى 
زير و رو کننده بود. اما آنچه در قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده 
و  گله وسيع سخنگويان  حاکمان جهان و  که  بود  واقعيت  اين  بود، 
مبلغين جيره خوارشان در دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند سقوط 
تصوير  مارکسيسم  و  پايان سوسياليسم  و  کمونيسم  را سقوط  شرق 
نيانجاميد  بطول  از شش سال  بيش  البته  بازى  اين شعبده  کل  کنند. 
ديگر  فريب  دوران  اين  که  اينست  از  امروز حاکى  تمام شواهد  و 
به سر رسيده است. اما اين شش سال دنيا را تکان داد . اين پايان 
واقعا  سوسياليسم  پايان  اينکه  به  بود  سرنخى  اما  نبود،  سوسياليسم 
بدون  سوسياليسم،  فراخوان  بدون  دنيا  و  باشد  ميتواند  کابوسى  چه 
بدل  منجالبى  به چه  سوسياليسم،  بدون "خطر"  و  اميد سوسياليسم 
با  را  سوسياليسم  محکوم،  و  حاکم  از  جهان،  شد  معلوم  ميشود. 
تغيير تداعى ميکند. پايان سوسياليسم را پايان تاريخ خواندند. معلوم 
انديشى  آزاد  پايان  است،  برابرى  توقع  پايان  سوسياليسم  پايان  شد 
پايان اميد به زندگى  توقع رفاه است،  پايان  و ترقى خواهى است، 
بالمنازع  حاکميت  را  سوسياليسم  پايان  است.  بشريت  براى  بهتر 
قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد و سياست و فرهنگ معنى 
پرستى،  قوم  ساالرى،  مرد  راسيسم،  فاشيسم،  بالفاصله  و  کردند. 

مذهب، جامعه ستيزى و زورگويى از هر منفذ جامعه بيرون زد.

موج "نو انديشى" اى که بدنبال اين ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد 
ديدنى بود. در يک مسابقه بين المللى ندامت و خودشيرينى، فضايل 
آرمانهاى  و  شدند  نفرين  ديروز  اصول  شدند،  شمرده  عار  ديروز 
ديروز به ريشخند گرفته شدند. حقارت و تسليم بعنوان معنى زندگى 
به کرسى نشست. در فرهنگ توابيت روشنفکران نظم نوين، هرکس 
که زندگى بهترى براى همنوعانش ميخواست و معتقد بود که وضع 
موجود ميتواند و بايد تغيير کند، هرکس که به برابرى انسانها قائل 
بود و به يک آينده بهتر دعوتشان ميکرد، هرکس که از لزوم تالش 
جمعى آدمها براى تاثيرگذارى بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن 
ميگفت، هرکس که دولت و جامعه را در قبال فرد و آسايش و آزادى 
او مسئول ميدانست، از هزار و يک تريبون، خوشخيال، قديمى، کم 
عقل و پا در هوا لقب گرفت . ياس نشان خرد شد، رها کردن آرمان 
هاى واالى بشرى واقع بينى و درايت خوانده شد . ناگهان معلوم شد 
که هر ژورناليست تازه استخدام و هر استاديار تازه به کرسى رسيده 
و هر سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاى فکرى جهان مدرن، از ولتر 
و  آزاديخواهى  و کل معضل  دارد  لنين، را  و  مارکس  تا  و روسو 
برابرى طلبى و تالشهاى صدها ميليون انسان در چند قرن اخير، جز 
اتالف وقت بيحاصلى در مسير رسيدن به عمارت با شکوه "پايان 
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تاريخ" نبوده است و بايد هرچه زودتر به فراموشى سپرده شود.

به  ديروز  انقالبيون  که  است  المللى  بين  فضاى  اين  متن  در 
کلى  بطور  انقالبيگرى  و   ٥٧ انقالب  پيرامون  انديشى"  "باز 
ناکامى  از  آنکه  از  بيش  اند  گرفته  که  نتايجى  و  اند؛  نشسته 
اصول  و  آلها  ايده  تمسخر  روند  مديون  بشود،  ناشى   ٥٧ انقالب 

شد. بدل  روز  مد  به  سالى  چند  که  است  المللى  بين  مقياس  در 

گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مى نويسند . اما بايد افزود که 
و  تر  دروغين  مراتب  به  نويسند  مى  که شکست خوردگان  تاريخى 
اولى در لباس تعزيه  اين دومى جز همان  مسموم تر است. چرا که 
و نوحه و تسليم و خودفريبى نيست . اگر تاريخ داستان تغيير است، 
جنبش  تاريخ  است.  نخوردگان  شکست  تاريخ  واقعى  تاريخ  آنگاه 
تالش  تغيير  براى  و  ميخواهند  تغيير  همچنان  که  است  مردمى  و 
ميکنند. تاريخ کسانى است که حاضر نيستند ايده آلها و اميدهاى خود 
براى جامعه بشرى را دفن کنند. تاريخ مردم و جنبشهايى است که 
براى  ناگزيرند  و  نيستند  مخير  خويش  اهداف  و  اصول  انتخاب  در 
بهبود آنچه هست تالش کنند. انقالب ٥٧ در تاريخ فاتحين و شکست 
مسبب  و  اسالميت  و  اسالم  عروج  در  اى  پله  دو،  هر  خوردگان 
شرايطى است که امروز در ايران حاکم است. در تاريخ واقعى، اما، 

انقالب ٥٧ جنبشى براى آزادى و رفاه بود که در هم کوبيده شد.

مصائب دوران پس از انقالب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت. 
مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و 
اعتراض  به  و  نخواهند  ميداد  تشکيل  را  آن  شالوده  که  را  تحقيرى 
برخيزند. مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک 
در  داشتند  حق  مردم  نخواهند.  گاه  شکنجه  و  گر  شکنجه  نخواهند، 
برابر ارتشى که با اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست 
به اسلحه ببرند. انقالب ٥٧ حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت 
اين  محصول  فقط  نه  اسالمى  دولت  و  اسالمى  جنبش  بود.  انسانى 
انقالب نبود، بلکه سالحى بود که آگاهانه براى سرکوب اين انقالب، 
هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به ميدان 
آورده شد. برخالف نظرات رايج، جمهورى اسالمى وجود خود را 
در درجه اول مديون شبکه مساجد و خيل آخوندهاى جزء نبود. منشاء 
در ميان مردم نبود، قدرت تشيع، بيعالقگى  اين رژيم قدرت مذهب 
مردم به مدرنيسم و انزجارشان از فرهنگ غربى، سرعت بيش از 
اين   . نبود  غيره  و  دموکراسى"،  "تمرين  کمبود  و  شهرنشينى  حد 
خزعبالت ممکن است بدرد کارير شغلى "شرق شناسان" نيم بند و 
مفسرين رسانه ها بخورد، اما سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد. جريان 
اسالمى را همان نيروهايى به جلوى صحنه انقالب ٥٧ کشيدند که تا 
ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند و ساواکش را تعليم ميدادند. 
آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون و دست چپى از آب در آمدن انقالب 
ايران را ميشناختند و از اعتصاب کارگران صنعت نفت درس خود را 
گرفته بودند. آنها که به يک کمربند سبز در کش و قوسهاى جنگ سرد 
نياز داشتند. براى "اسالمى" شدن انقالب ايران پول خرج شد، طرح 
ريخته شد، جلسه گرفته شد. هزاران نفر، از ديپلوماتها و مستشاران 
دموکراسى  دنياى  باشرف  هميشه  ژورناليستهاى  تا  غربى  نظامى 
ماهها عرق ريختند تا از يک سنت عقب مانده، حاشيه اى، کپک زده 
و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، يک "رهبرى انقالب" 
و يک آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه - صنعتى ايران 
سال ٥٧ بسازند. آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس خيل مالهاى 
انقالب.  پرواز  با  و  آمد  پاريس  از  بلکه  راه،  سر  دهات  سوار  خر 
انقالب ٥٧ تجسم اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود، اما "انقالب 

اسالمى" و رژيم اسالمى محصول جنگ سرد بود، محصول مدرن 
ترين معادله سياسى جهان آن روز. معماران اين رژيم، استراتژيستها 
و سياست گذاران قدرتهاى غربى بودند. همانها که امروز از درون 
لجنزار نسبى گرايى فرهنگى، هيوالى مخلوق خودشان را به عنوان 
محصول طبيعى "جامعه شرقى و اسالمى" و درخور مردم "جهان 
و  اقتصادى  امکانات  کل  ميبخشند.  مشروعيت  ديگر  يکبار  اسالم" 
از بهمن ٥٧ براى  بعد  قبل و  تبليغاتى غرب براى ماهها  سياسى و 

شد. بسيج  آن  نگاهداشتن  پا  سر  و  رژيم  اين  نشاندن  کرسى  به 

شد،  مقدور  ايران  در  اجتماعى  مهندسى  اين  اجراى  نفس  اينکه  اما 
مديون اوضاع و احوال و نيروهاى سياسى و اجتماعى داخل ايران 
در  اسالمى  حرکت  بود.  فراهم  کار  اين  براى  کافى  ماتريال   . بود 
ايران  رويدادهاى  تا  اما  است.  داشته  وجود  منطقه  کشورهاى  همه 
قابل اعتنا و يک  در هيچ مقطعى اين جنبش به يک جريان سياسى 
بازيگر اصلى در صحنه سياسى اين کشورها بدل نشده بود. (ضد) 
روى  بلکه  اسالمى،  ناچيز حرکت  نيروى  به  نه  را  اسالمى  انقالب 
انقالب  ساختند. ضد  ايران  اپوزيسيون  اصلى  سياسى  سنتهاى  دوش 
ملى  جبهه  ليبرالى  باصطالح  و  ملى  سنت  دوش  روى  را  اسالمى 
بيش از هر چيز هراس داشت و  از کارگر و کمونيست  ساختند که 
تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب به جويدن ناخنهايش 
يک  حتى  نشد  قادر  تاريخش  طول  تمام  در  که  سنتى  بود.  گذرانده 
ايران  در  فرهنگ  و  سياست  در  مذهب  به  بند سکوالر  نيم  تعرض 
بکند. سنتى که رهبران و شخصيتهايش جزو اولين بيعت کنندگان با 
جريان اسالمى بودند. ضد انقالب اسالمى را روى دوش سنت حزب 
اردوگاه  تقويت  بهر قيمت و  آمريکايى گرى   - توده ساختند که ضد 
بين المللى اش فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد و رژيم اسالمى را، 
آزادى مياورد، زمين بارورى  اينکه چه به روز مردم و  از  مستقل 
براى مانور و مانيپوالسيون ميديد. رژيم اسالم را روى دوش سنت 
گذشته  گريز،  بيگانه  "غرب زدگى"،  مدرنيست، ضد   - منحط ضد 
پرست و اسالم زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنرى و روشنفکرى 
ايران ساختند که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل 
ميداد. خمينى پيروز شد، نه به اين خاطر که مردمانى خرافاتى عکس 
سنتى  اپوزيسيون  که  خاطر  اين  به  بلکه  بودند،  ديده  ماه  در  را  او 
وارداتى  واقع  در  که  را،  او  عقبگرا،  و  ملى  منحط  فرهنگ  اين  و 
ترين و دست سازترين شخصيت سياسى تاريخ معاصر ايران بود، 
تمجيدش  به  و  داد  تشخيص  غربى  ضد  و  خودى  ايران"،  "ساخت 
برخاست. ضد انقالب اسالمى محصول اين بود که ابتکار عمل در 
صحنه اعتراضى از دست حرکت مدرنيستى - سوسياليستى کارگران 
صنعت نفت و صنايع بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتى ايران افتاد 
از  اسالمى را  انقالب  و سناريوى  بودند که پرسوناژ خمينى  اينها   .

فروختند. معترض  مردم  توده  به  عمال  و  گرفتند  تحويل  غرب 

در  اى  وقفه  توانست  تنها  اسالمى  معرکه گيرى  اينها،  همه  عليرغم 
قيام  از  ايجاد کند. رويدادهاى دوره بالفاصله پس  انقالب ٥٧  روند 
بهمن نشان داد که ديناميسم انقالب هنوز برجاست. نشان داد که مردم، 
هرچه بر زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براى اسالم بلکه براى 
آزادى و رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان مانده 
با فريب و  انقالبات، نهايتا نه  اکثر  بودند. باالخره، انقالب ٥٧ مثل 
صحنه سازى، بلکه با سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد. 
فاصله ٢٢ بهمن ٥٧ تا ٣٠ خرداد ٦٠ تمام آن فرصتى بود که اسالم و 
حرکت اسالمى با همه اين سرمايه گذارى ها و تالشها توانست براى 
موکلين مستاصل رژيم شاه بخرد. و البته از اين بيشتر نياز نداشتند. 
در تاريخ واقعى ايران، ٣٠ خرداد به ١٧ شهريور ميچسبد و حلقه 
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يزدى،  فروهر،  مدنى،  سنجابى،  بازرگان،  خمينى،  است.  آن  بعدى 
بنى صدر، رجايى و بهشتى، نامهايى هستند که بايد بدنبال محمدرضا 
پهلوى، آموزگار، شريف امامى، بختيار، اويسى، ازهارى و رحيمى 
آورده شوند، بعنوان مهره هايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه 
ميآيند تا شايد راه انقالب و اعتراض مردم را سد کنند. رژيم سلطنت و 
مهره هاى رنگارنگش در مقابل ضربات پى در پى جنبش اعتراضى 
فرصت  شد  قادر  عوض،  در  اسالمى،  حکومت  خوردند.  شکست 
بخرد، نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب مردم را به خونين 

ترين شکل در هم بکوبد. دستور کار هر دو رژيم يک چيز بود.

از  گنگى  خاطره  حتى  که  آنند  از  تر  جوان  ايران  مردم  بيشتر  نيم 
انقالب ٥٧ داشته باشند. رابطه اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت 
به رابطه نسل انقالبيون ٥٧ با وقايع دوران مصدق و ماجراى ٢٨ 
فقط  ظاهرا  که  لمس  قابل  غير  و  شده  سپرى  دورانى  نيست.  مرداد 
از  روايتها  ميشود.  تلقى  مهم  و  زنده  خودش  معاصر  نسل  ذهن  در 
به حقيقت  از آنکه چيزى راجع  آن دوران زياد و مختلفند، اما بيش 
امروز  دنياى  در  مکانش  و  راوى  خود  به  راجع  بگويند،  تاريخى 
حکم ميدهند. انسان هميشه از دريچه امروز به گذشته مينگرد و در 
يافتن تائيدى بر اراده و عمل امروز خويش است.  آن در جستجوى 
نوانديشان ما نيز در نگاه به انقالب ٥٧، در پى برافراشتن پرچمى 
در ايران ٧٥ هستند. اما اين پرچم هميشه وجود داشته است. اينکه 
آياتى،  و  اوراد  با زمزمه چه  و  تشريفاتى  با چه  بار چه کسى،  هر 

است. ثانوى  اى  مساله  ميرساند  هم  به  حضور  پرچم  اين  زير 

٢١ بهمن ١٣٧٩ - ٩ فوريه ٢٠٠١
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رفقا! من هم به سهم خودم به شما خوشامد ميگويم. من هم ميخواهم 
از  اول  کنم.  صحبت  کارگرى  کمونيسم  مورد  در  کلمه اى  چند 
برنامه  در  بى.بى.سى  قبل  روز  چند  که  ميکنم  شروع  سؤالى 
جناح  که  بود: حاال  اين  آن  و  کرد  من  از  نظر"  اهل  "پاى صحبت 
حزب  آورده،  بدست  را  مجلس  کرسيهاى  اکثريت  خرداد،  دو 

نه؟ يا  دهد  ادامه  فعاليتش  به  ميخواهد  هنوز  کارگرى  کمونيست 

را  زندگى  معنى  کرده اند  سعى  فالسفه  بشر  تفکر  تاريخ  طول  در 
و  مينشست  بره اش  کنار  باستان  يونان  در  آنکه  از  بدهند.  توضيح 
اآلن  تا  هستند،  چه  ستاره ها  اين  نميفهميد  و  ميکرد  نگاه  آسمان  به 
بکنيد،  پلميک  مختلف  فالسفه  با  اينترنت  روى  ميتوانيد  شما  که 
سؤال  آن  با  ما  و  است  بشر  زندگى  معنى  سر  بر  بحث  همه اش 

دريافتيم! را  خودمان  زندگى  معنى  خودم  بنظر  بى.بى.سى 

انگلس  و  مارکس  است،  مجلس  در  کديور  جميله  که  حاال  واقعاً 
چون  کنيم  تعطيل  را  تشکيالت  ميتوانيم  ما  بخوابند،  آسوده  ميتوانند 
بعد  به  خرداد   ٣٠ اسالمى  جمهورى  سخنگوى  نبوى  بهزاد  آقاى 
محمد  به  را  امور  ميشود  راحت  خيال  با  و  مجلس  به  رفته  دوباره 
رئيس  که  شد  مطمئن  و  سپرد  خاتمى،  آقاى  اخوى  خاتمى،  رضا 
ما  همه  آزادى  از   ٦٢ سال  در  پاسداران  سپاه  ايدئولوژيکى  دايره 

کرد. خواهد  متحقق  را  ما  آرمانهاى  همه  و  کرد  خواهد  دفاع 

بنظر من قضيه برميگردد دقيقا به اينکه کمونيسم را بکجا ميخواهند 
از  انتظارشان  و  هست  چه  کمونيسم  از  تصورشان  و  بدهند  ُهل 
بفعاليت  ما  آيا  مجلس،  رفته  کديور  خانم  که  حاال  هست؟  چه  ما 
البته خانبابا تهرانى ممکن بود بگويد  نه؟!  يا  خودمان خاتمه ميدهيم 

کمابيش. گفت  هم  چيزى  چنين  ميکنم  فکر  ميدهيم!  خاتمه  آره 

و  کنم  کارگرى صحبت  کمونيسم  به حزب  راجع  ميخواهم  من  ولى 
پايان ميدهد، چرا هست، چرا  بگويم که چه وقت به فعاليت خودش 
وجود دارد، کجا بايد برود و چقدر از راه را رفته است. ميخواهم سعى 
اينها را بدون اشاره به فرمولبندى هاى هميشگى کمونيستى مثل  کنم 
مبارزه طبقاتى، ديکتاتورى پرولتاريا، بورژوازى، خرده بورژوازى، 
سوسياليسم در يک کشور، گرايش نزولى نرخ سود، رويزيونيسم و... 

توضيح بدهم. ميخواهم بدون استفاده از اين مقوالت صحبت کنم.

ميخواهم چند کلمه راجع به اين صحبت کنم که قلب کمونيسم کجا ميتپد. 
راجع به مغزش ميشود صحبت کرد، ولى قلب کمونيسم کجا ميتپد و 
داستان کمونيسم بر سر چيست و حزب کمونيست کارگرى قلبش کجاست؟ 
در مورد تاريخچه و سياستهايش هم ميتوانيم بحث کنيم، ولى قلب اين 

حزب کجاست و معنى زندگى حزب کمونيست کارگرى چيست؟

سخنرانى در جلسه گفت و شنود 
حزب كمونيست كارگرى

 در گوتنبرگ سوئد
 مارس ٢٠٠٠

متن پياده شده از روى نوار

ما  از  خيلى  نه  و  نشسته اند  اينجا  که  کسانى  نه  و  من  نه  ما،  ببينيد! 
بخاطر  و  کتاب  روى  از  گذاشته ايم،  کمونيسم  را  خودمان  اسم  که 
فعاليت هاى قشنگ مارکس و فعاليت هاى زيباى لنين و بخاطر انسجام 
نظرى اين ديدگاه نيست که بلند ميشويم و شب و روز کارى ميکنيم 
که ميکنيم. هيچکدام از ما بخاطر کتابهايى که خوانديم فعال نشديم و 
بخاطر کتابهايى که خوانديم در صحنه نمانديم. هيچکدام از ما بخاطر 
فرمولهايى که شنيديم در صحنه نيستيم، بخاطر فرمولهاى که شنيديم، 
پلميک هايى که کرديم، ديدگاههايى که اخذ کرديم، بخاط اينها نيست 
که بيست و چند سال، الاقل من - بعضى رفقا از دوره مشروطيت تا 
اآلن! - بخاطر اينها نيست که ما هر روز بلند ميشويم و از نو اين کار 
را ميکنيم. اين شغل ما هم نيست. يعنى بخاطر اينکه کار ديگرى از ما 
بر نميآيد هم نيست که اين کار را ميکنيم. ممکن است بعضيها در عالم 
سياست باشند چون شايد کار ديگرى از دستشان برنميآيد و اين بهترين 
رشته اى است که پيدا کرده اند. ولى باور کنيد که ما بخاطر اين نيست که 
صبح تا شب مان را در اين بيست سى سال اخير َصرف کرده ايم تا اين 

حزب کمونيست کارگرى را ساخته ايم و ميخواهيم با آن کار کنيم.

اين رابطه عميقتر از اينهاست... وراى فرمولها، وراى کتابها، وراى 
شعارها، وراى سياستها، وراى جمالت قشنگ و بحثهاى عميق علمى 
که پشت سر کمونيسم هست، وراى اين تاريخ دويست ساله کمونيسم، 
يک چيز عميقتر و مستقيم ترى ما را، معنى زندگى سياسى ما را و معنى 

زندگى حزب ما را تشکيل ميدهد و من ميخواهم به آن اشاره کنم.

با آمار خود سازمان ملل، هر سال ٤٠ ميليون کودک در جهان از 
بيماريهاى قابل پيشگيرى ميميرند! ٤٠ ميليون کودک در سال مطابق 
آمار طبقات حاکمه از بيماريهاى قابل پيشگيرى ميميرند. اگر فرض 
کنيم کوفى عنان عامل نفوذى حزب ما در سازمان ملل است و دو 
برابر در اين ارقام اغراق کرده و هدفش اين بوده که تصوير بدى از 
سرمايه دارى بدهد، ما ميتوانيم مطمئن باشيم که در سال ٢٠ ميليون 
نفر کودک از بيماريهاى قابل پيشگيرى ميميرند. اينها کودکانى نيستند 
کسانى  ميکنند،  تصادف  که  نيستند  کودکانى  ميميرند،  جنگ  در  که 
اينها  ميروند.  بين  از  ساختمانى  کار  يا  و  کارخانه ها  در  که  نيستند 
کسانى نيستند که بقتل ميرسند... اينها کسانى هستند که از بيماريهاى 
قابل پيشگيرى که واکسن دارند ميميرند... و شما اين ٢٠ ميليون را 
تقسيم کنيد به ٣٦٥ روز و بعد ٢٤ ساعت و بعد ٦٠ دقيقه و بعد ٦٠ 

ثانيه... با هر َدم و بازَدم ما يک بچه در جايى از دنيا دارد ميميرد!

با هر َدم و بازَدم ما! يعنى از همين اآلن که صحبتم را شروع کردم، 
حدود پانصد ششصد بچه مرده اند. همين اآلن دارد اتفاق ميافتد. شما 
ميتوانيد نفسهاى خودتان را بشمريد و از نفس افتادن يک بچه را در 
خاموش  که  نيست  چراغى  فقط  اين  کنيد.  تجسم  دنيا  از  گوشه  يک 
ميشود، عددى نيست که خط ميخورد، يک بچه  است که ميميرد. و 
فکر ميکنم هر کدام از شما که در يک جامعه متمدن يا نيمه متمدن 
زندگى کرده باشد، تا چه برسد که پدر و مادر بچه اى باشيد يا بچه اى 
را دوست داشته باشيد ميفهميد اين يعنى چه. يعنى با هر َدم و بازَدم 
بازَدم  َدم و  با هر  ما حفره اى در زندگى عده زيادى بوجود ميآيد و 
مثل  تيک،  تيک  ميشود،  انجام  دارد  ميآيد.  بوجود  فاجعه   يک  ما 

ساعت. هر لحظه ميتوانيد تصور کنيد که اين اتفاق دارد ميافتد.

اين واقعيت است، جلوى چشم ما نيست، ولى آمار رسمى دارد اين 
را بما ميگويد. اين واقعيت جامعه اى است که در آن زندگى ميکنيم. 
آنهايى که کشته ميشوند را کنار بگذاريم، آنهايى که ميميرند را کنار 
زدن  واکسن  َصرف  لایر  دو  که  برايشان  که  را  آنهايى  بگذاريم، 
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آبله مرغان نميشود... آنهايى که زنده ميمانند را دنبال کنيم، کسانى که 
نميميرند، کسانى که شانس ميآورند و در اين مخمصه نميميرند. هشتاد 
نود درصدشان تبديل ميشوند به آدمهايى که قرار است بروند کار کنند 
و اهانت بشنوند. آدمهايى که قرار است ٣٠ سال بروند و کار کنند و 
اهانت بشنوند، نه يک بار! نه شرکت در يک مسابقه گالدياتورى که 
ممکن است پشت حريفت را بخاک بمالى و باألخره از آن مهلکه در 
بايد برود براى کارش مشترى  بروى. ٣٠ سال، هر روز از صبح 
کرده اند! ٣٠ سال  استخدامش  کند که  افتخار  - و  - خودش  پيدا کند 
تنها عمرى که طبيعت به بشر داده را َصرف اين بکند که کار بکند 
محروم  هستى.  دو  درجه  شهروند  بگويند  به اش  بشنود.  اهانت  و 

بکند. کار  آن  بجز  ديگرى  کار  امروز  جهان  در  اينکه  از  باشد 

آخرش، بعد از سى سال، وقتى به زندگيش نگاه ميکند - هر کدام از 
ما که به سن پنجاه رسيده باشيم، ميدانيم که تقريباً از اين ببعد لطفى 
و  کرده  را  کارش  گذشته،  زندگيش  که  ميکند  نگاه  آخرش   - ندارد 
اآلن بايد به اين فکر کند که از اين به بعد که ديگر نميتواند کار کند، 
چطور قرار است زنده بماند. اگر فکر ميکنيد که اين وضعيت بعضى 

از کشورهاى عقب افتاده است، تمدن غربى را در نظر بگيريد.

افسانه اى  ثروتهاى  و  کشيده اند  باال  را  مردم  مالياتهاى  که  حالى  در 
درست کرده اند، وقتى بفکر جلوگيرى از تقلب ميافتند، به صندوقهاى 
بيشترى  جيم  سين  کسى  از  ميگذارند،  بيشترى  کنترل  بيکارى  بيمه 
بگيرد،  آنها  از  َمسکن  هزينه  کمک  يک  ميخواهد  که  ميکنند 

ميشود. مسير  اين  وارد  نميميرند  که  ميليونى   ١٨٠ آن  زندگى 

بيافتند. اگر  اگر اعتصاب کنند ممکن است کشته بشوند و به زندان 
اتحاديه تشکيل بدهند هم ممکن است به همين صورت باشد. اگر در 
ايران اتحاديه تشکيل بدهند ممکن است کشته شوند، اگر در سوئد اتحاديه 
تشکيل بدهند ممکن است تلفن خانه شان را کنترل کنند. اين آدمها به 
احتمال قوى هيچوقت پايشان را به مدتى بيشتر از چهار روز از دويست 

کيلومترى خانه شان آنطرف تر نميگذارند، در کره اى به اين بزرگى!

جهان  زيباى  گوشه  فالن  يا  ميبينند،  فيلمها  در  که  را  آفتاب  غروب 
را هيچوقت نميروند که ببيند. با آدمهاى زيادى آشنا نميشوند. صبح 
رفته اند، تمام روز را که خورشيد کارش را ميکرده و بعضا هم تمام 
شب را - در يک جايى به اسم واحد توليدى يا اقتصادى گذرانده اند، به 
اين اميد که درآمدى دارند که بتوانند با آن زندگى کنند، بخش معيّنى 
اين  برگردانند.  زندگيشان  به  را  کرده اند  ايجاد  که  را  چيزى  آن  از 
آدمها هيچوقت هنر را به آن صورت که بايد احساس نميکنند، چون 
امکانش را ندارند. اين آدمها تمام لطف زندگى را در يک پروسه سى 

ساله کار از دست ميدهند... اينها آنهايى هستند که زنده مانده اند.

جرم کرده اند که کارگرند! جرم کرده اند که بايد از نيروى جسمى شان 
امرار معاش کنند يا خودشان را در بازار در معرض فروش بگذارند. 
بنظرم اينها با شرف ترين آدمهاى جهانند، کسانى که کار ميکنند. عده کمى 
هستند که احتياجى به اين پروسه ها ندارند و همچنان زندگى ميکنند، و 

شايد به همه چيزهايى که اينها از آن محرومند، آنها دسترسى دارند.

پروسه  آن  در  اگر  که  هستند  کسانى  جهان  مردم  درصد   ٩٠ ولى 
کودکى که گفتيم نميرند، وارد يک چنين زندگى اى ميشوند. نه فقط در 
يک کشور عقب مانده. به زندگى انسانى مثل خود ما، به زندگى يک 
شهروند اين کشور سوئد که يکى از تمدن هاى بزرگ غرب است نگاه 
کنيد. اگر کاَرت را از دست بدهى، بچه ات را از مهد کودک به خانه 

ميفرستند. آنوقت بچه ات بايد از دوست هايش خداحافظى کند و بيايد 
خانه. براى اينکه اآلن ميتوانى بچه  را نگهدارى. آن بچه به اعتبار 
بازى هايى  اسباب  با  ميتواند  شما  کار  اعتبار  به  است!  آدم  شما  کار 

بازى کند و بخندد! اين جامعه متمدن اول قرن بيست و يک است.

حزب کمونيست کارگرى و کمونيسم اينجا شروع ميشود. بدون مارکس، 
بدون انگلس، بدون هيچکس، اينجا شروع ميشود. اينجا شروع ميشود 
که يک عده اين را نميخواهند. يک عده عقل دارند، شعور دارند و همان 
٩٠ درصد جامعه اند که دقيقاً اين عقل و شعور را دارند و ميگويند اين 
وضعيت قبول نيست. اين وضع را نميشود ادامه داد چرا بايد اينطورى 
باشد؟ ميبينيم که جهان ميتواند طور ديگرى باشد، ميبينيم که اين جهان 
مواهبش  از  ميشود  ميبينيم  برود.  َسمت  اين  به  و  کند  تغيير  ميتواند 
برخوردار بود. ميبنيم تکنولوژى به اين عظمت چکار ميتواند بکند. 
چرا نميتوانم اگر بخواهم بروم شنا کنم، شنا کنم؟ يا اگر بخواهم بروم 
ديوار چين را ببينم، بتوانم؟ يا اگر بخواهم دوست دوران کودکيم را 
در آمريکا پيدا کنم، بتوانم؟ يا اگر بخواهم بروم به مردم آفريقا کمک 
کنم که بعد از سيل زندگيشان را بسازند، بتوانم؟ چرا بايد صبح بيايم 
به کارخانه تو کار کنم؟ چرا بايد کار کنم؟ براى اينکه اگر نيايم و کار 

کنم، فردا قسط خانه ام را نميتوانم بدهم و خانه ام را از من ميگيرند.

خوردند  را  که خوب شالق هايشان  آخر شب  باألخره.  بَرده هايند  از 
و فحش هايشان را شنيدند، دور آتشى جمع ميشوند، يکى شان ميزند، 
خود  هم  ولى  ميبرند.  لذت  زندگى  از  ظاهراً  و  ميخواند  يکى شان 
آنها و هم ما که آن حلقه دور آتش را ميبينيم، ميفهميم که بشر طور 

قبول نيست! اين  نيست،  قبول  ديگرى ميتواند زندگى کند، واين 

باشد، عقلمان ديگر رسيده. بوزينه که نيستيم.  ميتواند طور ديگرى 
من  که  ندارد  دليلى  کرد.  زندگى  ميشود  ديگرى  طور  که  ميدانيم 
اختالف  يکى  با  که  وقت  هر  و  کنم  کار  تو  براى  اول  و  بيايم  بدنيا 
بدون  ديگرى  جاى  يا  و  مين  ميدانهاى  در  را  من  کردى،  پيدا 
قبول  را  اين  بايد  چرا  ندارد!  دليلى  کنى،  ول  تن  و  سر  و  دست 

باشد. اين  ميآيد  بدنيا  که  آدمى  سرنوشت  که  ندارد  دليلى  کنم؟ 

آدم يکبار بدنيا ميآيد، يعنى يکبار ميتواند اين وجود خودش را تجربه 
معاشرت  کند،  خلق  بسازد،  بخندد،  ميتواند  فقط  يکبار  يکبار!  کند. 
کند. جامعه اى را تصور کنيد که طرف را از روابط جنسى محروم 
ميکنند. اصًال شگفت آور است که يکى را از معاشرت محروم کنند. 
جامعه اى را تصور کنيد که ملتى را از سفر محروم ميکنند. جامعه اى 
پارچه اى روى سرش ميکند،  را تصور کنيد که بچه را ميگيرند و 

نيست. مطمئن  خودش  بچه  با  رفتارش  از  خودش  اينکه  براى 

مرضى  و  شود  بيمار  هفته  سه  آدم  اگر  که  کنيد  فکر  را  جامعه اى 
و  بردارد  مدرسه  از  را  بچه اش  بشود  مجبور  است  ممکن  بگيرد، 
بگذارد جاى ديگر. ممکن است مجبور شهرش را ترک کند. اين تازه 
در کشورهاى متمدن غربى است. و گرنه در آنجايى من و شما که 
از آن ميآييم، دو سال است که به خيليها حقوق نداده اند، به کسى که 
کارش را کرده وتحويل داده و حقوق هم نگرفته. معلوم نيست مطابق 

ميکرده؟ زندگى  راهى  چه  از  بايد  ايشان  حاکمه،  طبقه  نظريه 

پايه اى ترى قلبش اينجا ميزند. درست است  کمونيست در يک سطح 
که خانم کديور به مجلس رفته اند. ولى قلب حزب کمونيست کارگرى 
زيادى  ربط  ندارد.  هم  ايران  به  زيادى  ربط  حتى  اين  ميزند.  اينجا 
به هيچ تک کشورى ندارد. به اينجا ربط دارد که ما آدميم و ديده ايم 
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ديگرى  ميتواند طور  بشر  و  باشد  متفاوت  دنيا ميتواند  که  ميدانيم  و 
باشد،  آدمها  برابرى  مبناى  بر  ميتواند  جامعه اش  اساس  کند.  زندگى 
بر مبناى آزادى مطلق شان و بر مبناى رفاه شان باشد. ميشود تعاون 
تا  اين شروع کمونيسم است و  باشد.  - و نه رقابت - مبناى زندگى 
است  آنوقت  بکنند.  نميتوانند  کاريش  نشود، کمونيسم هست،  اينطور 
چه  علمى،  گنجينه  و  تحليل  و  فرمول  و  کتاب  از  کوهى  ميبينيم  که 
کرد.  شروع  ميشود  که  است  مبارزه اى  چنين  يک  براى  اسلحه اى 
ميگيرد  بخودش  هم  تخصصى  جنبه هاى  کمونيسم  که  است  آنجا  و 

ندارد. احتياج  تخصصى  هيچ  به  بودن  کمونيست  خود  ولى 

در جلسه قبلى  که در استکهلم بوديم دقيقاً اين را گفتم که بنظر من زيپ 
باز کنند يک کمونيست  باشد  هر کسى را که يک جو شرف داشته 
جو  يک  که  آدمى  هر  داخل  بيايد.  بيرون  ميخواهد  که  است  آن  در 
شرف داشته باشد يک سوسياليست بالقوه هست. هر کسى که معتقد 

است اين وضعيت ديگر قبول نيست و آدمها ميتوانند برابر باشند.

بايد  که  چيزى  آن  به  هست  که  آنچه  از  اوضاع  تغيير  حال  هر  به 
است.  کارگرى  کمونيسم  حزب  و  کمونيسم  وجودى  فلسفه  باشد 
خوشبختى  برابرى،  آزادى،  بر  باشد  مبتنى  که  ميخواهيم  جامعه اى 
به  بخورند،  بادام  يک  ميتوانند  که  هستند  کسانى  انسانها.  رفاه  و 
آسمان نگاه کنند و صفا کنند. ٩٩ درصد ما براى خوشبختى احتياج 
خودمان  بتوانيم  ميخواهيم  ميخواهيم.  َمسکن  داريم.  امکانات  به 
به  و  بشنويم  را  ميخواهيم اصواتى  کنيم.  جابجا  در صحن جهان  را 
خبر  همديگر  حال  از  ميخواهيم  داريم.  احتياج  صوتى  دستگاه هاى 
با  بتوانيم  ميخواهيم  اينترنت.  روى  برويم  ميخواهيم  باشيم،  داشته 
خيلى  آدمهاى  با  ميخواهيم  کنيم.  بازى  فوتبال  که خواستيم  هر کسى 
بادام  يک  بتواند  شايد  يکنفر  براى  خوشبختى  کنيم.  مالقات  زيادى 
باشد و نشستن بر روى تختى از ميخ، ولى براى بقيه ما خوشبختى 

رفاه مان. و  آزادى مان  برابرى مان،  با  دارد  مستقيمى  ربط 

حزب کمونيست کارگرى و هر کمونيست ديگرى در جهان شروع کارش 
اينجا است و قلبش اينجا ميزند. در نتيجه بنظر من ما حزب اکثريت هستيم. 
حزب همه آنهايى هستيم که از آن بيماريهاى قابل عالج نمرده اند. حزب 

همه آنهايى هستيم که فکر ميکنند دنيا ميتواند طور ديگرى باشد.

ميتوانيم بعداً بر سر تاکتيک، روش، سياست، راه آينده و راه گذشته مان 
با هم َجّر و بحث کنيم- ولى يک چيز را بنظرم بايد اينجا تثبيت کنيم 
و آن اينکه کمونيسم يعنى بشريت و بشريت يعنى کمونيسم. بنظرم اين 
معادله است، پشت وجود ما، پشت کار هر روزه ما و پشت خسته 

سرکوب اند. تحت  حتى  کارهايشان  اين  بابت  که  آدمهايى  نشدن 

طرف بيست سال حقوق بگيرد و در يک شرکت بماند حوصله اش سر 
ميرود. ولى کسانى هستند که بيست سال زير تهديد ترور، شکنجه و اعدام 

زندگى ميکنند و دربدرى ميکشند و حوصله شان سر نميرود، چرا؟

ميرود، ولى  زندگيش سر  و  کار  از  مدير BMW حوصله اش  چرا 
فعال جنبش زنان و يا فعال جنبش کارگرى يا عضو حزب کمونيست 
مايه  هم  جيبش  از  بايد  اينکه  با  نميکند؟  ول  را  قضيه  اين  کارگرى 
بخاطر  بگذارد...  مايه  جانش  از  و  شخصيش  زندگى  از  بگذارد، 
مارکس،  کتاب  ما،  حزب  تبليغات  وراى  عميقترى  واقعيت  اينکه 
تعيين  جهان  با  را  او  رابطه  بى.بى.سى  اميال  و  فرمول سوسياليسم 
و  تغييرش  مبناى  بر  است  رابطه اى  جهان  با  ما  رابطه  ميکند. 
انسانيت در وجود  اگر  در نتيجه  انسانى.  و  برابر  ايجاد يک جامعه 

سرمايه  اين  و  هست  وجودش  در  سوسياليسم  بنظرم  هست،  کسى 
است. ما  مال  آينده  ميکنيم  فکر  همين  براى  و  است  ما  اصلى 

جهان  سطح  در  چه  و  ايران  در  چه  خودمان،  بقدرت  راجع  بعداً 
حرف ميزنم. آينده مال ما است. براى اينکه ما با آنچيزى که ميشود 
ميشود   - نيست  کلمه خوبى  شايد  بشر  ذات   - بشر  ذات  گفت  آن  به 
شقيقه اش  روى  اسلحه  کسى  وقتى  بشر،  آرمانهاى  افق،  گفت  آن  به 
آرامش  و  آسايش  در  که  بشرى  هر  داريم.  خوانايى  باشند،  نگذاشته 
ميخواهد  خودش  همنوع  براى  را  چيزهايى  همان  کند،  فکر  بتواند 
ميخواهد،  مارکس  که  ميخواهد،  کارگرى  کمونيست  حزب  که 
هر  است  ممکن  محروم  و  مجبور  بشر  ميخواهد.  سوسياليسم  که 
خودکشى  است  ممکن  بشود،  فاشيست  است  ممکن  بکند.  کارى 

بکند. کارى  هر  است  ممکن  شود،  ديوانه  است  ممکن  کند، 

و  ميکند  زندگى  تناقض  بدون  و  رفاه  و  آسايش  در  که  بشرى  ولى 
همنوعش  براى  انصاف  و  برابرى  جز  من  بنظر  کند،  فکر  ميتواند 
در  برابرى طلبى  و  انصاف  اين  از  که  کسى  و  نميخواهد  چيزى 
اين  است.  ما  صف  در  ما  بنظر  باشد،  داده  بروز  چيزى  وجودش 
جلسه و جلساتى مثل اين براى اين است که اين صف را متحد کنيم 
خامنه اى  و  کديور  و  ايران  ظاهر شويم.  جامعه  ميدان  در  بتوانيم  و 
جدل  است،  جهانى  جدل  جدل اند.  اين  ريزه هاى  خرده  خاتمى  و 
چند  هر  گرنه  و  برسد.  نتيجه  به  بايد  و  است  تاريخى  و  بين المللى 
يکبار  و گرنه هر چند وقت  داريد،  يکبار شما يک هيروشيما  وقت 
داريد.  سومالى  يک  داريد،  بيافرا  يک  داريد،  يوگسالوى  يک  شما 
چند  داريد، هر وقت  يکبار يک جنگ جهانى  چند  و گرنه شما هر 
رضاخانى  سوسياليستى  ضد  و  اتحاديه اى  ضد  قانون  يک  يکبار 

داريد. بايد اين جدل بنفع ما يک جايى تمام شود، بايد پيروز شد.

بنابراين در جواب بى.بى.سى و در جواب هر کسى که ميخواهد معنى 
زندگى را از زاويه حزب کمونيست کارگرى ببيند، ميگوييم اين مبارزه 
ادامه دارد. ما ميآييم به آن ميپيونديم و هر وقت هم واقعاً نتوانيم، نخواهيم 
و نِکشيم، خسته بشويم و بخواهيم از باقى زندگيمان، شايد بيشتر و بنوع 
ديگرى، لذت ببريم، ولش ميکنيم. اين چيز عجيبى نيست. ولى حزب 

کمونيست کارگرى يکى از احزاب يک جنبشى است که ادامه دارد.

اگر برنامه ما را باز کنيد، شروعش از کمونيسم نيست. شروعش از 
مبارزه تاريخى بشر براى بهبود اوضاعش است. و مبارزه تاريخى 
جز  پاسخى  هيچ  نيم  و  قرن  يک  الاقل  اوضاعش  بهبود  براى  بشر 
ما  که  گفتند  را  همينها  که  کسانى  است؛ جنبش  نکرده  پيدا  کمونيسم 
ميخواهيم، هماينها را خواستند که ما ميگوييم... کسانى هم البته هستند 
 ٣ يا   ٢ را  ماليات  نرخ  تا  بيايند  کار  سِر  ميخواهند  است  ممکن  که 
درصد پايين بياورند يا باال ببرند، يا مهد کودک را يکساعت مجانى 
کنند يا نکنند، يا ٢٥ درصد قيمت دارو را از مشترى بگيرند يا ٧٥ 
درصد آن را - اينها هم افق اجتماعى کسان ديگر است. افق اجتماعى 

کنيم. تالش  موظفيم  و  ميکنيم  تالش  برايش  گفتم.  است  اين  ما 

و  چيست  جامعه  اين  که  است  اين  هست  ما  همه  جلوى  که  سؤالى 
چرا آن را نميخواهيم و واقعاً چه ميخواهيم ازخودمان بجا بگذاريم؟ 
اين  با نسل بعدى خودش سر و کار داشته باشد، شايد  هر کسى که 
بجا  برايشان  چيزى  چه  داريم  ما  باشد:  کرده  خودش  از  را  سؤال 

کند؟ زندگى  دنيايى  چه  در  ما  از  بعد  است  قرار  ميگذاريم؟ 

اگر اين فلسفه و اين روح را از انسان بگيرند، بنظر من تمام تحرک 



بستر اصلی شماره ٢٥                                         دوره جدید                                             فوريه  ٢٠١٨

٩  

تاريخى قطع ميشود. ما ميخواهيم چه چيزى بجا بگذاريم؟ من فکر 
ميکنم وجود ما است و وجود ميليونها آدم مثل ما در سالنهاى متعدد 
جهان امروز است، که اجازه نداده است بربريت از اين هم حاکم تر 
باشد، و اجازه داده هنوز خنده و لذت از زندگى معنى داشته باشد. گفتم 
باألخره اگر ميشود دور آتش جمع شد و يکجايى باز همچنان خنديد، 
اگر بشر امروز ميتواند البالى اين همه مشقات، اين همه محروميت، 
اين همه ناامنى و اين همه تهديد، گاهى احساس خوشبختى بکند، نشان 

دهنده پتانسيل قوى انسان امروز است براى اينکه خوشبخت شود.

انسانهايى که ميتوانند در اين موقعيت جهانى امروز، در اين موقعيت 
اقتصادى، با اين وضعيت نظامى و غيره جهان، با اين محروميتها و 
مشقتها، نوعدوست باشند، قهرمانى کنند و نمونه هايى از انسانيت را نشان 
دهند که همه ما حتماً خيلى از آنها را سراغ داريم... فکرش را بکنيد در 

يک جامعه آزاد چه انفجارى از خالقيت و انسانيت خواهيم داشت!

کمونيست  اين حزب  است.  اين حزب کمونيست کارگرى  اين هدف 
در  "گربه"  نقشه  با  حزب  نشده.  شروع  شاه  يا  خمينى  با  کارگرى 
ُسنت  يک  ادامه  کارگرى  کمونيست  حزب  نشده.  شروع  خاورميانه 
جهانى سوسياليستى است براى برابرى، رفاه و آزادى انسانها، بخشى 
است  درست  است.  سوسياليستى  کارگرى-  عظيم  بين الملل  يک  از 
باالى هيچ ساختمانى  نمايندگيش نميکند و پرچمش  اداره اى  که اآلن 
نيست، ولى وجود دارد و شما را به اين سالن آورده، عظيم است و هيچ 

کس تاب مقاومت در مقابل آن نخواهد داشت - اگر متحد شويم.

بگذاريد برگردم به ايران و چند کلمه از آن صحبت کنم.

من هم ٢٢ سال پيش مثل رفيق اصغر برگشتم به تهران، منتها ايشان 
از انگلستان برگشتم. در آن دوره اى که  آمد بيرون و من  از زندان 
انصافاً  و  ميخواندم  مارکس  انگلستان  در  من  بود  زندان  در  اصغر 
کمونيست  يک  و  خواندم  ميآمد  گيرم  چه  هر  خواندم،  هم  خوب 

بود. حرفم  هم  موقع  آن  ميزنم،  اآلن  که  همان حرف هايى  بودم. 

ديگر  تانک، تحصن  ميدهند: "توپ،  اآلن شعار  انقالب شروع شد. 
اثر ندارد"، منظورشان تحصن آخوندها در قم است، آن موقع ما در 
تلويزيون ديديم که ميگويند: "توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد"... 
را  مشق  و  درس  نيست.  شوخى  است،  انقالب  ديگر  اين  بابا  گفتيم 
دِر  َدم  گذاشت  و  نفروخت  يا  فروخت  بايد  را  ماشين  کرد،  ول  بايد 
جمع  يک  ما  کرد.  انقالب شرکت  اين  در  و  برگشت  و رفت،  خانه 
بعدش  هفته  دو  بود  قرار  و  برگشتم  اول  من  بوديم.  نفره  چهار  سه 
کمونيست.  عنوان  به  برگشتيم  بيايند.  ديگر  بچه هاى  و  تقوايى  حميد 
مانيفست  و  آلمانى  ايدئولوژى  بودم،  خوانده  کاپيتال  من  که  گفتم 
بعنوان  ميداديم.  درس  آنموقع  ايرانيهاى  به  را  کاپيتال  بودم.  خوانده 
ايران  به جنبش کمونيستى  اميد که  اين  به  ايران  برگشتيم  کمونيست 

اين جدال عظيمى که شروع شده کارى ميکنيم. ميپيونديم و در 

"توسعه  مورد  در  مينوشتم  تز  لندن  دانشگاه  در  موقع  آن  من 
مورد  در  که  بود  اين  هدفم  ايران".  در  دولت  نقش  و  سرمايه دارى 
برگشتم  بنويسم.  سوسياليستى  نقدى  ايران  در  سرمايه دارى  توسعه 
من  که  آنچيزى  که  نوشتم  نامه  يک  مشاورم  استاد  براى  و  ايران 
بر  ديگر  من  نتيجه  در  ميافتد،  اتفاق  اينجا  دارد  بنويسم،  ميخواستم 

نميگردم. خيلى ممنون از لطفتان، اسم من را از دانشکده خط بزنيد.

در  ما  ميکردم.  فکر  که من  نبود  آن  افتاد،  اتفاق  آنجا  که  آن چيزى 

کتابها، لنين و مارکس و ببل و تروتسکى و مائو و... همه اينها را در 
قامت پيروز شده شان، از آخر تاريخ، نگاه ميکنيم. غولهايى هستند. 
لنين را در موقعيت صدر جمهورى شوراها نگاهش ميکنيد. رفتيم آنجا 
ديديم کمونيسم وجود خارجى ندارد! ببينيد، تصور من از کمونيست 
حرفهايى  همان  و  است  کمونيست  مانيفست  طرفدار  که  بود  کسى 

ميزند که من اآلن زدم، باضافه همه آن فرمولها و کتابها، البته.

کمونيسم آن موقع که ما پيدا کرديم و مجبور شديم در آغوشش بگيريم، 
کسانى بودند که ميگفتند "بورژوازى تا مغز استخوان وابسته است". 
نبود که  ايران آنروز کسى  از اين کسى گير نياورديم! در  نزديکتر 
زنده  کمونيست،  حزب  باد  زنده  پرولترى،  انقالب  باد  زنده  بگويد: 
تشکيل  باد  زنده  مزدى،  کار  باد  آزادى، محو  باد  برابرى، زنده  باد 
حزب کمونيست، زنده باد کار مخفی- کار علنى، زنده باد شوراهاى 
کارگرى... اين حرفها نبود! يک عده ميگفتند "سالم بر مجاهد"، که 
فدايى"، که اينها چپيها  مذهبيها بودند و يک عده ميگفتند "درود بر 
بودند. در نتيجه شما بين انتخاب تاريخى درود بر فدايى و سالم بر 
مجاهد، بايد کمونيسم را پيدا ميکرديد. کمونيسم ايران - وقتى نگاهش 
ميکردى که چه ميگويد - درود بر فدايى بود. گفتم که نزديکترينش آن 
بود که ميگفت "بورژوازى ايران تا مغز استخوان وابسته است" - يک 
تقى شهرامى بود - که البته در بخش منشعب مجاهدين که مشکالت 
ديگرى هم داشتند - ولى ما نگاه کرديم و گفتيم لنين و تروتسکى و 
آنهايى  کمونيستها  مملکت  اين  در  پيشکش،  امثالهم  و  لوکزامبورگ 

هستند که اين فرمول را بکار ميبرند. بجز اين چيز بيشترى نبود.

بگويد من  و  باشد  داده  برنامه اى  که  کارگرى  کمونيستى  يک حزب 
ميخواهم سِر کار بيايم، اين کارها را بکنم و تاکتيک من اين است، 
افقم اين است، سياستهايم اين است، نظرم راجع به مبارزه مسلحانه 
اين است، راجع به شوراها اين است، راجع به سنديکاها اين است، 
راجع به مسأله ملى اين است، راجع به مسأله زن اين است، راجع 
به سقط جنين اين است، راجع به فحشاء اين است، راجع به مجازات 
اعدام، حقوق محکومين، حقوق متهمين، اين است... وجود خارجى 
ايران  اولين کسى را که گفت "بورژوازى  نداشت. ما مجبور شديم 
تا مغز استخوان وابسته است"، در آغوش بگيريم و بگوييم: پيدايش 
اينها کمونيستهاى ايرانند! يک جدال شروع شد، يک جنگ  کرديم! 
براى  شد،  مشقت شروع  پُر  و  بسيار سخت  تالش  يک  شد،  شروع 

گذاشتن کمونيسم روى نقشه ايران. بيست و چند سال طول کشيد.

بيست،  است.  روند  اين  محصول  ايران  کارگرى  کمونيست  حزب 
بيست و دو سال پيش وقتى من بعنوان يک کمونيست رفتم که فعاليت 
کمونيستى بکنم - هيچ ادعايى هم نداشتم، البته اآلن هم ندارم - ميخواستم 
بروم و خودم را معرفى کنم به يک سازمان کمونيستى، بگويم اين 
تواناييها را دارم و ميتوانم مثال مجله تان را فالن جا بفروشم و فالن جا 
روى چهارپايه در مورد عقايد کمونيستى صحبت کنم، چنين سازمانى 
وجود نداشت که هيچ، چنين جنبشى وجود نداشت.جنبشى که وجود 
داشت جناح افراطى جريان شرق زده- ملى گرا- رفرميستى ايران بود 
که ميخواست ايران ذوب آهن داشته باشد، رژيم شاه را سگ زنجيرى 
"خودى"  حکومت  ميخواست  و  ميناميد  آن  عروسک  و  امپرياليسم 
باشد. و وقتى هم با همان سران آن جريانى که ميگفتند "بورژوازى 
وقتى  ميزديم،  قدم  فوزيه  ميدان  در  وابسته است"،  استخوان  تا مغز 
پاسداران کميته - آنموقع ميگفتند کميته چى ها - با لباس آالپلنگى استتار 
را  اينها  وقتى  پرسيد:  من  از  و  برگشت  دوستمان  ميکردند،  شرکت 
جلوى  که  اين  ميگويى؟  چه  برادر  گفتم  نميشه؟!  گرم  قلبت  ميبينى 

ماست ارتجاع اسالمى است! ... ميدان فوزيه، جوانهاى کميته!!
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بود  کافى  که  بود  آمريکا  فقط ضد  آنقدر  و  بود  شاه  فقط ضد  اينقدر 
بيايند  و  بپوشند  پاراميليتارى  و  استتار  لباس  کميته  مسلمانهاى  بچه 
تا ايشان فکر کنند که امرشان به تحقق  و با يک تفنگ آنجا بايستند 
که  حاال  ميبود:  درست  او  از  بى.بى.سى  سؤال  اين  شايد  رسيده! 
"اتحاد  هم  باز  آيا  گرفتند،  اسلحه  فوزيه  ميدان  در  کميته  بچه هاى 
رهايی"  براى  نبرد  "گروه  و  کارگر"  طبقه  آرمان  راه  در  مبارزه 
بنظرم  ميدهد؟!  ادامه  خودش  فعاليت  به  رزمندگان"  "سازمان  و 
اين سؤال از آنهاموضوعيت داشت. اين کمونيسم آن موقع اين بود. 
را  قضيه  آن  بسرعت همه  بود که  آنقدر سريع  انقالب  پروسه  منتها 
بسرعت  کرد.  رشد  مارکسيستى  انديشه هاى  بسرعت  کرد،  متحول 
واقعاً  سال،  پنج  و در ظرف چهار سال،  کارگرى رشد کرد  جنبش 

آمد. بوجود  پيوست،  آن  به  بشود  ديگر  که  کمونيسم  نوعى 

از آن موقعيت محروم بوديم. جوان ٢٦-٢٧ ساله اى  به هر حال ما 
که - مثل آنموقع من - اآلن به ايران برگردد، با يک واقعيت متفاوتى 
سالن  اين  در  که  خيليها  که  است  کارى  بلطف  اين  و  است.  روبرو 
سالن  اين  در  که  عده اى  که  است  کارى  بلطف  و  کرده اند  هستند 
ايران  کمونيسم  امروز  کرده اند.  باشند،  نميتوانستند  ديگر  و  نيستند 
روشن  افق  و  برنامه  يک  صاحب  متشکل،  جريان  يک  بعنوان 

پيوست. آن  به  ميشود  است. هست،  ايران  در  است.  نقشه  روى 

تمام بحث راجع به مارکس، گرايش نزولى نرخ سود، تئورى بحران، 
سوسيال- امپرياليسم،  حکومت،  جناحهاى  پرولتاريا،  بورژوازى، 
امپرياليسم، تز سه جهان براى اين بود که ما بتوانيم يک روزى حزب 
کمونيست کارگرى درست کنيم که روى نقشه باشد، سِر خيابان باشد 
و بشود به آن پيوست. بدون طى اين مراحل! ما يک عده مرتاض و 
درويش و صوفى و اهالى فرقه مذهبى نيستيم که فکر کنيم هر مسيرى 
که ما تا حاال پيموده ايم، همه بايد بپيمايند. برعکس، ما يک عده بوديم 
را  آن چيزها  بوديم  ناگزير  بشويم،  بحثها  آن  وارد  بوديم  ناگزير  که 
بوديم آن جدلها را بکنيم، ناگزير بوديم فرار کنيم،  ناگزير  بنويسيم، 
يک  که  بيايد  روزى  يک  اينکه  براى  بشويم...  مخفى  بوديم  ناگزير 
حزب قوى کمونيستى وجود داشته باشد که ناگزير نباشد مخفى باشد. 
باشى، الزم  بتوانى عضوش  تا  باشى  ديده  علوم  آکادمى  نباشد  الزم 
نباشد کتاب کاپيتال را سه دفعه پشت و رو خوانده باشى تا عضوش 
اگر   - گفتم  اول  که  ميتپد  همانجايى  هم  تو  قلب  اگر  بتوانى،  باشى. 
برابرى انسانها را ميخواهى - بروى و به آن بپيوندى، سِر کوچه تان 
و  تظاهرات  در  بشوى.  عضوش  و  کنى  پُر  فرم  يک  فقط  است، 
اعتصابش باشى، با آن در شوراها باشى و اگر الزم شد در جنبشهاى 
آرزويى که من داشتم، ٢٠  آن پيوست!  به  باشى. بشود  مسلحانه اش 
جنبشى  اين  به  و  ميپيوندم  ايران  کمونيسم  به  و  ميروم   - پيش  سال 
که جلوى چشم من در جريان است ميپيوندم و ديگر بر نميگردم که 
درس بخوانم. آنطور نشد ولى اين دفعه ميتواند باشد. حاال کسى که 
از سوئد يا از آلمان يا از انگلستان، توپ، تانک مسلسل را ميشنود 
و ميگويد: "ميروم ايران"، اين انتخاب عظيم را دارد و اين تفاوت 
عظيم تاريخى را در موقعيت خودش ميتواند ميبيند: ميتواند به يک 
تا آخر چه ميگويد و چه ميخواهد،  از اول  حزبى بپيوندد که ميداند 
هيچ  به  نميکند،  دفاع  از کى  ميکند،  دفاع  از کى  دارد،  فرق  کى  با 
قيمتى سر چه چيزى کوتاه نميآيد، براى چه تالش ميکند. ميتواند به 

قوانين و مقرراتش برود و رهبرش بشود. بپيوندد و مطابق  آن 

هنوز هم من نميدانم اگر شما بخواهيد رهبر فداييان خلق بشويد بايد 
راه  مرکزى  کميته  در  بروم  بخواهم  امروز  اگر  من  کنيد؟  کار  چه 
و  ايران  ملت  در حزب  بروم  بخواهم  اگر  بکنم؟  چکار  بايد  کارگر 

رئيس آن بشوم بايد چکار کنم؟ در حزب کمونيست کارگرى امروز 
عضو ميشوى، فردا کنگره است، ميروى و رأى ميآورى و اگر رأى 
آوردى به کميته مرکزيش ميروى. يا تشويقت ميکنند که روزنامه ات 
درست  راديو  برو  و  بيا  يا  کن،  داير  را  نشريه ات  کن،  درست  را 
کن. برو حرف بزن و عکس خودت را چاپ کن. براى اينکه شما 

فعالين آن صف عظيم سوسياليسم انسانى هستيد که ما ميخواهيم.

ما را مالمت ميکنند که چرا عکس فعالين تان را چاپ ميکنيد! يک 
دوربين داريم و اين انتخاب را داريم که در جهان از چه کسى عکس 
بگيريم. به نظر شما از کى بايد عکس بگيريم؟ همان کسى که عکس 
خاتمى را انداخته روى روزنامه اش بما ميگويد چرا عکس کمونيست 
دو آتشه اى که از حقوق زن، حقوق کارگر، حقوق کودک دفاع ميکند و 

کوتاه نميآيد، چرا هرهفته روى نشريه است؟! بما خرده ميگيرند!

اين حزب کمونيست کارگرى يک کمونيسم بدون تعارف است. شبيه 
کمونيسم هايى که قبًال در ايران بود نيست. شبيه گروههاى ديگر چپ 
نيست. يک حزب سياسى است. مسأله را ساده کرده. تبديلش کرده به 
نبرد اجتماعى. بايد قوى شد. حزبى است که ميگويد بايد قوى شد. ما 
فرقه تملّق متقابل و تشويق يکديگر نميخواهيم تشکيل بدهيم. هر کسى 
در اين صف است همانقدر در اين صف است که هست، و هر چه 
بايد  با ما احساس خوانايى ميکند  بيشتر باشند بهتر است و هر کس 
باشيم که بزنيم و قدرت  اين صف باشد، و ميخواهيم آنقدر زياد  در 

باشد!! است؟  استالينيسم  نداريم.  تعارف  هم  کسى  با  بگيريم.  را 

که  است  ايسم هايی"   " يک  ميشود،  ما  نوبت  تا  چرا  نميدانم  باشد! 
رئيس  بعنوان  ميشود  را  خاتمى  آقاى  ولى  کرد،  اجتناب  آن  از  بايد 
سى  از  بعد  کارگرى  کمونيست  حزب  چرا  کرد؟  قبول  جمهور 
داليل  به  باشد؟  داشته  نبايد  را  دولت  تشکيل  مبارزه صالحيت  سال 
نباشند،  آن  پشت  مردم  يا  و  نياورد  رأى  اگر  که  ميفهمم  تئوريک. 
خوب معلوم است که قدرت را تشکيل نميدهد. ولى به داليل تئوريک 
ميکنيم  عوض  را  اسممان  چرا؟!  کار؟!  سِر  بيايند  نبايد  کمونيستها 

بکنيد؟ ميخواهيد  چکار  ما  با  آنموقع  آنوقت  کار!  سِر  ميآييم  و 

اين بازى اى که طبقه حاکم با ما شروع کرده بنظر من به درد گروه هاى 
بازمانده هاى يک نوع  دقيقاَ  فرقه اى و سکتاريستى چپى ميخورد که 
چپ ديگر هستند. اين حزب کمونيست کارگرى حزبى است بى تعارف، 
آموخته و دست طرف مقابل را خوانده، براى قدرت سياسى تالش ميکند. 
حزب ما با انقالب پيروز ميشود. چون به هيچ ترتيبى، هيچ انتخاباتى 
که ما در آن رأى بياوريم را، بدون کودتا بدرقه نميکنند. ما مجبوريم 
با انقالب پيروز شويم. در نتيجه غصه اين که يک روزى ما با کلک 
مرغابى و با رأى انداختن در صندوقهاى انتخابات الکى، يا کودتاى يک 
عده از سربازهاى طرفدارمان بياييم سر کار را همه بايد از سرشان 

بيرون کنند. براى ما مقدور نيست. البته اگر مقدور بود، ميکرديم!

اگر راه مستقيمى به قدرت سياسى پيدا شود، ما آن را استفاده ميکنيم. 
ولى جامعه بورژوايى در مقابل کمونيسم آماده باش است و در نتيجه 
از  که  آدمهايى  درصد   ٩٠ آن  باشيد  مطمئن  شويم،  پيروز  ما  اگر 
بيماريهاى واگيردار در بچگى نمرده اند با ما هستند. ما حزب آنهاييم 
و به ميدان آمده ايم، و اگر توانسته ايم پيروز بشويم، ديگر توانسته ايم 

است. پيروزى  اين  به  دعوت  براى  جلسه  اين  و  بشويم.  پيروز 

به هر حال هدف ما طى اين بيست سى سال اين بوده که حزبى را 
بگذاريم در دسترس کارگر، در دسترس انسان آزاديخواه، در دسترس 
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براى  است  ابزارى  يک  بشويد.  متحد  طريقش  از  بتوانيد  که  شما، 
مبارزه در راه آن انسانيت و برابرى طلبى که همه شما در قلبتان حس 
بدهيد... آرزو ميکنيد که  به طرق مختلف ميخواهيد نشان  ميکنيد و 
سوسيال دمکراتها در سوئد رأى بياورند، در صورتى که ته قلبتان 
اينکه  به خاطر  يکى هست،  آن  که  است  پُخى  همان  هم  اين  ميدانيد 

انسانيت تان هيچ راه خروج ديگرى براى نشان دادن خودش ندارد.

اينکه  بخواند، براى  اميدواريد فالن خواننده چپگرا يک آهنگ چپ 
ولى  ندارد.  خودش  دادن  نشان  براى  ديگرى  راه  هيچ  انسانيت تان 
انسانيت شما ميتواند يک انقالب اجتماعى ببار بياورد. بشرط اينکه 
داشته  وجود  سياسى  احزاب  باشد،  داشته  وجود  سياسى  جنبش  يک 
نتيجه ميرسانند.  به  اين قدرت عظيم را سازمان ميدهند و  باشند که 

است. کارگرى  کمونيست  حزب  وجودى  فلسفه  و  ما  هدف  اين 

باألخره اين را هم بگويم که خيلى از حرفهاى ما را مسخره ميکنند، 
ميگويند چه خبرتان است، خودتان را بزرگ ميکنيد، کسى نيستيد. 
البته اينها را کسانى ميگويند که خودشان هم... باألخره اآلن دشمنان ما 
رشد کرده اند - کسانى که اآلن بما ميگويند "کسى نيستيد "، همانهايى 
نيستند که سابق ميگفتند کسى نيستيد. اينها آنهايى هستند که خودشان 
کسى هستند، و شروع کرده اند و بما ميگويند کسى نيستيد - و من به 
کسى که مثال ميگويد: "شما که فقط اينقدر نفريد و يا چرا نشريات تان 
و  اوين  زندان  پيشرويهاى  و  پيشرفت هاى  پُز  ميگويم چرا  اينست"، 
از  بما ميدهيد؟ من را زديد، کشتيد،  اف. بى. آى و سيا و ساواک را 
تماس روزمره با مردم محروم کرديد، اعدام کرديد، به مردم از باالى 
منبر، از رسانه ها دروغ ميگوييد، با اين حال در شرايط غير قانونى، 
بدون اينکه ُدَمم به هيأت مديره فالن مجتمع صنعتی- نظامى بند باشد، 
بدون اينکه دهشاهى پول از آسمان به صندوقمان افتاده باشد، جريانى 
به اين وسعت ساخته ايم که اين فقط يکى از شهرهاى اروپا است، يکى 

از شهرهاى اروپا است رفقا، که ما داريم در آن جلسه ميگيريم.

که  کسى  به  ميدهيد؟  ما  به  را  ما  عليه  ساواک  پيشروى  پُز  چرا 
ميگويد شما که کسى نيستيد ميگويم عزيز جان ما اآلن کسى نيستيم، 
را کوبيده اند.  ما  را کوبيده اند، دوستان شما  ما  که  دليل ساده  اين  به 
بدهيد  اجازه  شما  کنيم.  فعاليت  کشور  يک  در  ما  بدهيد  اجازه  شما 
اجازه  کنيم. شما  فعاليت  و شکنجه  اعدام  ترور و  از  بدون ترس  ما 
آن  از  بخشى  شما  کنيم،  دائر  را  تلويزيون مان  و  راديو  ما  بدهيد 
جا،  همه  مثل  بدهيد،  بما  ميگيريد،  که  را  مردم  از  که  ماليات هايى 
شما  نکشيد.  و  نبريد  هجوم  شما  مردميم.  از  بخشى  هم  ما  باألخره 
ديگر  برنامه  يک  و  نکنيد  عوض  را  راديو  پيچ  نگوييد،  دروغ 

است. بعد چه کسى در صحنه  ببينيم شش ماه  آنوقت  نگذاريد... 

رفقا! حزب کمونيست کارگرى را با احزاب پيش از انقالب کمونيستى 
مقايسه کنيد، با بلشويکهاى قبل از انقالب فوريه، با مائويسم قبل از 
سال  در  بلشويک ها  يا  قويتريم  اآلن  ما  است؟  قوى تر  کى   .١٩٢٨
١٩٢٦؟  سال  در  چين  کمونيست  حزب  يا  قويتريم  اآلن  ما  ١٩١٥؟ 
بن بست  به  جنوبى  آفريقاى  اينکه  از  قبل   ANC يا قويتريم  اآلن  ما 
که  شرايطى  در  مساوى،  شرايط  يک  در  است؟  قويتر  کى  برسد؟ 
عظيم ترين  حزب  اين  باشيم،  داشته  مردم  به  مشابهى  دسترسى  ما 
هم  پايش  ميايستم.  هم  پايش  و  ميگويم  را  اين  ميشود.  جهان  حزب 
هيچ  من  بنظر  و  کنم.  ثابتش  که  ميکنم  سعى  اينکه  يعنى  ميايستم، 
در  ساعت  نيم  راديوى  يک  شما  نباشد.  اينطور  که  ندارد  دليلى 
روز ميگذاريد، مردم به شما زنگ ميزنند و ميگويند نقطه اميد در 
و  ميشنويم.  هم  با  همگى  و  اينجاييم  نفر  چهل  ما  شد.  بارور  قلبمان 

کرده ايم،  ازدواج  هستيم،  شکلى  چه  هستيم،  کى  ما  بدانند  ميخواهند 
بزنيم. حرف  بيشتر  ميخواهند  داريم؟  بچه  تا  چند  نکرده ايم؟ 

يک دسته نظامى ما ميرود اطراف شهر مريوان، مردم دورش حلقه 
ميزنند که ببينند چه ميخواهد بگويد. شما فکر ميکنيد اگر بهزاد نبوى 
تشريف ببرند تهران، کسى ميآيد جواب سالمش را بدهد؟ ميگويند يک 
ميليون و دويست و خرده اى هزار نفر به او رأى داده اند. در برنامه 
بى.بى.سى هم همين را به او گفتم. وقتى داريوش همايون و خانبابا تهرانى 
راجع به انتخابات گفتند که مردم تصميمشان را گرفته اند، به آنها گفتم 
آقاجان اگر خود من، خود شما و يا رضا پهلوى کانديد بوديم، اين اخوى 

آقاى خاتمى پنج تا رأى هم از هيچ جا نميآورد. داستان اين است.

اآلن  ما  که  رشدى  رفقا،  است.  پيشا-انقالبى  قوى  سازمان  يک  اين 
ميکنيم، در دو ماه اول انقالب ضربدر هزار ميشود. ما با کسى تعارف 
نداريم و براى همين هم خيز برميداريم. ما يک جريان خجالتى، از 
زندانمان  مشترک  خاطرات  نگهداشتن  براى  فقط  ترسيده،  قدرت 
نيستيم. ما ميخواهيم کارى صورت بدهيم. اگر کسى اين را از حزب 
کمونيست کارگرى تا حاال نفهميده باشد، بنظرم نگاهش نميکرد. اين 

بدهد. صورت  کارى  يک  ميخواهد  کارگرى  کمونيست  حزب 

اصغر کريمى گفت، اولين روزى که اين حزب دستش بقدرت برسد، حتى 
در دو وجب از خاک يک کشور، همان روز اول همه برنامه يک دنياى 
بهتر را بعنوان قانون اساسيش اعالم ميکند. اين وعده انتخاباتى ما نيست، 

اين برنامه ما است، معنى زندگى ما است، همانطور که برايتان گفتم.

بخودتان  مقدار  يک  ميخواهم  فقط  کردم.  صحبت  زياد  حال  هر  به 
يک  وارد  داريم  کنيد.  رجوع  هست  اآلن  که  واقعياتى  اين  به  و 
اين  از  بنظر من جمهورى اسالمى  ايران ميشويم.  در  دوره جديدى 
مهلکه جان سالم بدر نميبرد. مردم تصميم گرفته اند با اين رژيم يک 
بستگى  کامًال  ميکنند،  چکار  آن  با  مردم  اينکه  ولى  بکنند،  کارى 

هست. جامعه  آن  در  تحول  براى  ابزارهايى  چه  اينکه  به  دارد 

سياسى  همه   ٥٦ سال  در  هستيم.  ابزارها  اين  مهمترين  از  يکى  ما 
تازگى  که  پيوستم  کسانى  به  من  گفتم  شدند.  تشکيالتى  همه  و  شدند 
بجايش  را  مارکس  کاپيتال  و  بود  برداشته  تاقچه  روى  از  را  قرآن 
قرآن  هم  شايد  بود،  نخوانده  هم  را  کدامش  هيچ   - بود  گذاشته 
مغز  تا  بورژوازى  که  بود  معتقد  فقط  و   - بود  خوانده  بيشتر  را 
ول  را  مشقم  و  درس  پيوستم،  آنها  به  من  است.  وابسته  استخوان 

کردند. را  اينکار  من  مثل  نفر  هزاران  پيوستم.  آنها  به  و  کردم 

و  زد  باال  را  آستين  بايد  پيوست،  بايد  است.  جديدى   ٥٦ سال  اآلن 
خيليها  کند...  دور  گذشته  سال  سى  بيست  از  را  خودش  کسى  اگر 
بوده اند...  رزمندگانى  قبًال  که  اينست  براى  بپيوندند،  بما  نميآيند  که 

بايد گذاشت گذشته باشد، بايد از آن رد شد! تمام شد! گذشته را 
ميشود  که  دارد  وجود  سياسى  حزب  يک  امروز  ايران  در  رفقا! 
 - بخوريم  شکست  است  ممکن  کرد.  انقالب  آن  با  و  پيوست  آن  به 
قلع  چاقو نيست - ممکن است شکست بخوريم، يک عده مان  بشرط 
اين  و  پيوست  حزب  اين  به  بايد  ولى  بکنيم.  فرار  و  بشويم  قمع  و 
پروسه را شروع کرد، و گرنه سى سال ديگر زندگى شصت ميليون 
و  بشما،  است  ما  دعوت  اين  ميزنند.  رقم  اوباش  عده  يک  را  مردم 

باشيم. هم  در صفوف  که  بياييد  و  بخواهيد  همه تان  که  اميدوارم 

خيلى متشکرم. 
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و  اسالمى  گرايى  بنياد  چون  مفاهيمى  از  شما  تعبير  پرسش: 
چيست؟ عبارت  دو  اين  تفاوت  چيست؟  سياسى  اسالم 

منصور حکمت: من عبارت بنياد گرايى اسالمى را بکار نميبرم چون بنظر 
من تعبير دست راستى هدفدارى است که عامدانه تصوير گمراه کننده 
اى از اسالم و جنبشهاى اسالمى معاصر بدست ميدهد. آنچه واقعى 
است عروج اسالمى سياسى است. اسالم سياسى بنظر من يک جنبش 
با حرکتهاى  اى  فرم خويشاوندى  در  است و جز  ارتجاعى معاصر 
اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم ندارد. از نظر محتواى 
اجتماعى و امر سياسى-اجتماعى و اقتصادى اى که دنبال ميکند، اين 
جنبش جديد کامال در جامعه معاصر ريشه دارد. تکرار همان پديده 
قديمى نيست. اين حاصل شکست و يا بهتر بگويم عقيم و نيمه کاره ماندن 
پروژه مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى مسلمان نشين خاورميانه از 
افول جنبش  آن  و همراه  ميالدى،  هفتاد  اوائل  و  دهه شصت  اواخر 
مدرنيزاسيون  اين  اصلى  مجرى  که  بود  اى  سکوالر-ناسيوناليستى 
ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود. بحران حکومتى و ايدئولوژيکى در 
منطقه باال گرفت. جنبش اسالمى در اين خالء ايدئولوژيک سياسى و 
سردرگمى بورژوازى بومى اين کشورها بعنوان يکى از آلترنانيوهاى 
راست براى تجديد سازمان حاکميت بورژوايى در مواجهه با چپ و 
ميدان  به  بود  پيدا کرده  کاپيتاليسم رشد  با عروج  که  کارگرى  طبقه 
آمد. با اينحال بدون تحوالت سال ٧٩-١٩٧٨ در ايران، اين جريانات 
ايران بود  بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى ميماندند. در 
که اين جنبش خود را در يک حکومت سازمان داد و اسالم سياسى 

را در کل منطقه به يک نيروى قابل اعتنا و مطرح تبديل کرد.

اسالم سياسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسالم 
را ابزار اصلى يک بازسازى دست راستى طبقه حاکمه و يک نظام 
در  اعتبار  اين  به  و  ميداند  جوامع  اين  در  چپگرايى  عليه  حکومتى 
بخشهاى ديگر  با  از قدرت جهانى سرمايه  رقابت بر سر سهم خود 
کشمکش  دارى  سرمايه  جهان  هژمونيک  قطبهاى  با  بخصوص  و 
داده  فقهى  و  اسکوالستيک  محتواى  لزوما  سياسى  اسالم  اين  دارد. 
شده و متعينى ندارد. اسالم سياسى لزوما بنيادگرا و دکترينر نيست. 
محافل  تا  خمينى  عقيدتى  پراگماتيسم  و  سياسى  پذيرى  انعطاف  از 
آزادى و  نهضت  از  ايران،  جناح راست حکومت  خشکه مقدس در 
از  طالبان،  تا  کراواتى  و  مکال  برى  نبيه  و  امل  و  بازرگان  مهدى 
حماس و جهاد اسالمى تا يا "پروتستانيسم اسالمى" امثال سروش و 

اشکورى در ايران، همه بخشهاى مختلف اين اسالم سياسى اند.

قدرتهاى غربى، و مديا و دنياى دانشگاهى شان، مقوله بنياد گرايى 
اند تا رگه هاى تروريستى و ضد غربى اين جريان  را پيش کشيده 
اسالمى را از شاخه هاى پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند. ضد 
غربى ها را بنياد گرا مينامند و بنيادگرايى را ميکوبند تا اسالم سياسى 
جايگزينى  قابل  غير  رکن  يک  فعال  آنها  نظر  از  که  را  بطورکلى 
حاکميت دست راستى و ضد سوسياليست در منطقه است نگهدارند. 
اما جريانات ضد غربى لزوما جناح خشکه مقدس و متعصبين فقهى 
نظير  اسالمى،  اردوى  بخشهاى  بنيادگراترين  نيستند.  اين جنبش  در 

ميزگرد: عروج و افول اسالم سياسى
گفتگو با "پرسش"

هستند. غرب  ياران  ترين  نزديک  سعودى،  عربستان  و  طالبان 

عقبگردى  بيانگر  ها  اسالميست  رسيدن  بقدرت  حد  چه  تا  پرسش: 
است؟  جوامع  اين  در  مذهبى  برگشت  يک  اين  آيا  است؟  مذهبى 

رجعتى به ارزشها و باورهاى دينى در زندگى فردى و اجتماعى؟

منصور حکمت: اين بنظر من ريشه در احياى اسالم به مثابه يک دستگاه 
است.  سياسى  اسالم  بلکه  نيست،  فقهى  اسالم  اين  ندارد.  اعتقادى 
مبناى آن معادالت سياسى معينى است. بديهى است که با باال گرفتن 
قدرت اسالم سياسى فشار براى احياى ظواهر مذهبى در جامعه شدت 
بعضا  فشار  اين  به  مردم  است.  سياسى  فشار  يک  اين  اما  ميگيرد. 
تمکين ميکنند. پشتوانه اين "رنسانس" اسالمى خشونت و ترور است. 
در الجزاير به يک شکل و در ايران به شکل ديگر. در ايران واقعيت 
اين است که برعکس، به تناسب عروج اسالم سياسى و حاکميت دينى، 
موج بازگشت ضد اسالمى در سطح معنوى و عقيدتى و در زندگى 
شخصى مردم به طرز خيره کننده اى باالگرفته است. عروج اسالمى 
ايران مقدمه اى بر يک انقالب فرهنگى ضد اسالمى و  سياسى در 
با  که  است  نسل جوان شده  بويژه  و  اذهان مردم  در  دينى شده  ضد 
پايان  و شيپور  متوجه خود خواهد کرد  را  انفجار عظيم جهان  يک 

عملى اسالم سياسى در کل خاورميانه را به صدا در خواهد آورد.

سقوط  ميگويد  ميزگرد  همين  در  آبراهاميان  اروند  پرسش: 
نخواهد  اسالمى  جنبش  تابوت  به  آخر  ميخ  اسالمى  جمهورى 
ميتوانند  ها،  شيعى  غير  بخصوص  ديگر،  گرايشات  چون  بود، 

موافقيد؟ ارزيابى  اين  با  آيا  ننويسند.  خود  بپاى  را  شکست  اين 
اسالمى  رژيم  سقوط  با  اسالمى  حرکت  من  بنظر  حکمت:  منصور 
ميافتد.  نفس  از  المللى  بين  سطح  در  و  خاورميانه  در  ايران  در 
اسالمى يک مدل شکست خورده  ايران  که  نيست  اين  بر سر  بحث 
بدانند. شکست  مبرا  آن  از  را  خود  ميتوانند  ديگران  که  بود  خواهد 
توده  عظيم  سکوالريستى  خيزش  يک  متن  در  اسالمى  جمهورى 
تفکر  بنيادهاى  به  دست  که  خيزشى  داد.  خواهد  رخ  ايران  در  اى 
ارتجاعى اسالمى ميبرد و آن را در افکار عمومى جهان نه فقط بى 
اعتبار، بلکه محکوم و رسوا ميکند. شکست رژيم اسالمى چيزى از 
بسادگى  نميتواند  فاشيستى  هيچ  بود.  خواهد  نازى  آلمان  سقوط  نوع 
قطب  اين  و  خود  ميان  سازمانى  و  گذارى مکتبى  فاصله  با صرف 
فروريخته مواضع و موقعيت خود را حفظ کند. کل اين جريان دهها 
سال به رکود ميکشد. شکست اسالم سياسى در ايران، يک پيروزى 

نميشود. متوقف  ايران  محدوده  در  که  است  اسالميستى  آنتى 

پرسش: شما توصيف کشورهايى مانند ايران بعنوان کشورهايى 
"اسالمى" را نميپذيريد. چرا؟

منصور حکمت: هر تقسيم بندى و تيتر گذارى اى هدفى را دنبال ميکند. 
اسالم در ايران هزار و چهارصد سال چرخيده و طبعا رنگ خود را 
به چيزهايى زده است. اما اين فقط يک مولفه در ترسيم سيماى اين 
پليسى، عقب  سلطنت، حکومت  استبداد،  که  همانطور  است.  جامعه 
ماندگى صنعتى، قوميت، زبان، خط، پيشينه تاريخى، تاريخ سياسى، 
رسوم پيشا اسالمى، مشخصات جسمى مردم، قد، قيافه و رنگ و رو، 
تماس و مراودات بين المللى، جغرافيا و آب هوا، وضع تغذيه، طول و 
عرض کشور، درجه تراکم جمعيت، مناسبات اقتصادى، نظام سياسى، 
درجه شهر نشينى، آرشيتکتور و غيره و غيره. همه اينها مشخصاتى 
واقعى از آن جامعه را بيان ميکند. حال اگر کسى اصرار دارد از ميان 
صدها مولفه اى که بين ايران و پاکستان و فرانسه و ژاپن تفاوتهايى 
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ايجاد ميکند، بر حضور اسالم در برخى جوانب زندگى اين جامعه 
از ضد دين  پيشانى همه ما مردم،  به  اين اسم را  انگشت بگذارد و 
هايى مانند من و شما و دشتى و هدايت تا اکثريت عظيمى که نه خود 
را مومن ميدانند و نه براى اسالم و آخوند تره خرد ميکند، بچسباند 
حتما هدف خاصى را دنبال ميکند. ايران جامعه اى اسالمى نيست. 
حکومت، اسالمى است. اسالم يک پديده تحميلى در ايران است، نه 
فقط امروز بلکه دوران سلطنت هم، و به ضرب زدن و کشتن سر 
است  بيست سال  نيست.  اسالمى  جامعه  يک  ايران  است.  مانده  کار 
ميخواهند بزور اسالمى اش کنند نتوانسته اند. اسالمى ناميدن جامعه 

ايران، بخشى از يک جهاد ارتجاعى براى اسالمى کردن آن است.

آيا اسالم سياسى را يک نيروى ماندگار در ساختار سياسى  پرسش: 
کشورهاى مسلمان نشين خاورميانه و شمال آفريقا تلقى ميکنيد؟

منصور حکمت: ماندگارى يک مقوله نسبى است. باالخره زمانى خواهد 
رسيد که اين منطقه اسالم را به تمامى دفع کند و به يک پديده عتيقه 
تبديل کند که اگر چه هنوز براى تماشا و مطالعه وجود دارد و حتى 
پيروانى دارد، عمال نقشى در زندگى مردم بازى نميکند. اما اينکه اين 
زمان کى فرا ميرسد تماما به روندهاى سياسى در اين جوامع و بطور 
مشخص به مبارزه براى آزادى و سوسياليسم گره خورده است. هنوز 
نسلهاى بيشترى ممکن است ناگزير به تحمل اين اسالم باشند و حتما 
علما و محققينى هم اسالم را ابدى خواهند پنداشت. اما هيچ چيز ابدى 
و ساختارى اى در اسالميت خاورميانه نيست. جنبشهاى انساندوست و 
آزاديخواه ميتوانند پرونده اسالميت را ببندند. در ايران مقطع خالصى 
از اسالم ميتواند بسيار سريع فرا برسد. بنظر من جمهورى اسالمى 
در جريان حذف شدن است و همراه آن اسالم سياسى در ايران در هم 
کوبيده ميشود. و اگر فشار سياسى اسالم و اسالميت حذف شود، آنوقت 
پوکى و بى عمقى آنچه سلطه فرهنگى اسالم بر جامعه اى مانند ايران 
قلمداد ميشود بسرعت عيان ميشود. ايران در ظرف چند سال از پايگاه 

قدرت اسالم سياسى به مرکز و رهبر مبارزه با آن تبديل خواهد شد.

يکى از اشکال بقاء اسالم سياسى در منطقه بنظر من تروريسم است. 
مبارزه عليه تروريسم اسالمى بنظر من تا چندين سال پس از پيروزى 
سياسى بشريت بر اسالم در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. برچيدن 

احتياج خواهد داشت. بيشترى  به وقت  اسالمى  ترور  گروههاى 

اسالمى  جنبش  حيات  تجديد  هايى  نوشته  در  قبال  شما  پرسش: 
اسرائيل  و  اعراب  جدال  و  فلسطين  مساله  به  زيادى  حدود  تا  را 
اين  در  ميزگرد  اين  در  ديگر  کنندگان  شرکت  ايد.  کرده  مرتبط 

نيستند. شريک  کشمکش  اين  جايگاه  بر  شما  ويژه  تاکيد 

منصور حکمت: بنظر من استاتيک به مساله نگاه ميکنند. سوال فقط اين 
نيست که جنبش اسالمى در پاسخ به چه معضالت و بر محور کدام 
جدال  هم  محدوده  همين  در  حتى  هرچند  است.  کرده  عروج  تنشها 
اعراب و اسرائيل و مساله فلسطين و وجود يک "دشمن" قومى-دينى-
زانو  آن  مقابل  در  ناسيوناليسم و سکوالريسم عرب  امپرياليستى که 
زده است يک رکن عروج حرکت اسالمى بعنوان يک آلترناتيو مدعى 
فلسطين،  مساله  غياب  در  که  اينست  تر  مهم  سوال  است.  حاکميت 
روندهاى  معين،  اين سرزمين  در  اسرائيل  کشور  پيدايش  غياب  در 
ايدئولوژيکى، سياسى و فرهنگى جهان قرن بيستم کشورهاى عرب 
نشين و مسلمان نشين خاورميانه را به چه سمتى ميبرد و تا چه حد اين 
منطقه هم مانند آمريکاى التين و آسياى جنوب شرقى امکان انتگره 
شدن در يک نظم جهانى "غربى" را ميداشت؟ تا چه حد کاپيتاليسم، 

با تمام عملکرد يکسان ساز و  تکنولوژى، صنعت و سرمايه غربى 
شبيه ساز ادارى و فرهنگى اش در اين منطقه رشد ميکرد؟ تا چه حد 
اديان در قرن بيستم به يک رگه برسميت شناخته  مانند ساير  اسالم 
شده، مدرنيزه شده، تعديل شده و ادغام شده در روبناى سياسى يک 
کاپيتاليسم جهانى تبديل ميشد؟ سوال اين نيست که آيا مساله فلسطين و 
اين کشمش باعث عروج اسالم سياسى نوين شده (که بنظر من سهم 
بسيار زيادى داشته است)، سوال اين است که که تا چه حد اين کشمکش 
مانع انتگره شدن مسلمانان و کشورهاى مسلمان نشين در پيکره قرن 
بيستم و در نظم کاپيتاليستى جهان شده است، تا چه حد مساله رشد 
اقتصادى، انتقال تکنولوژى، انتگراسيون با فرهنگ غربى مسلط در 
نهادهاى  رشد  کاپيتاليستى،  مدنى  جامعه  يک  ارکان  پيدايش  جهان، 
سياسى و ادارى منطبق با الگوى غربى و رشد رگه هاى فکرى و 
در  ليبراليسم)  و  مدرنيسم  و  سکوالريسم  جمله  (از  غربى  فرهنگى 
اين کشورها از وجود مساله فلسطين تاثير منفى پذيرفته است. روند 
مدرنيزاسيون، سکوالريزاسيون و غربيگرايى در کشورهاى اسالم 
تا دهه شصت ميالدى به  اوائل قرن بيست آغاز شده بود و  زده از 
بدليل  فلسطين،  مساله  بدليل  اما غرب،  بود.  هم رسيده  زيادى  نتايج 
وجود يک کشمکش منطقه اى که سايه اى از يک قطب بندى اساسى 
با  اش  استراتژيک  اتحاد  بدليل  بود،  سرد  جنگ  دوران  در  جهانى 
نشين  عرب  جوامع  و  کشورها  انتگراسيون  مساله  کل  اسرائيل، 
را  غربى  کاپيتاليسم  جهانى  اردوى  در  خاورميانه  نشين  مسلمان  و 
از  فقط  مذهبى  ارتجاع  به  واقعى  پاسخ  کرد.  تلقى  منتفى  و  ناميسر 
سوسياليسم بر ميايد، اما عروج اسالم سياسى ميليتانت در خاورميانه 
حاصل شکست ناسيوناليسم و سکوالريسم و مدرنيسم بورژوايى در 
را  اسالميت  ميرفت  حتى  و  ميتوانست  منطقا  که  کشورهاست  اين 
از پروتستانيسم اسالمى نبود، اين روند  هضم کند. حتى اگر سخنى 
ميتوانست اسالم را در اين جوامع در حداقل در همان جايگاهى قرار 
بدهد که کاتوليسيسم در ايرلند دارد. اما شرط اين پيروزى بورژوايى، 
بود که  انتقال تکنولوژى و سرمايه  و  کاپيتاليسم، رشد صنعت  رشد 
بدليل وجود کشمکش اعراب و اسرائيل در متن جنگ سرد، غرب 
تمايلى به آن نداشت. خاورميانه و مردم آن در فرهنگ سياسى غرب، 
در  اصلى  منفى  پرسوناژهاى  از  ها  اين  اند.  شده  تصوير  شيطانى 
پيدايش اسرائيل اند. خاورميانه براى  از  فرهنگ سياسى غرب پس 
غرب مانند آمريکاى التين و آسياى جنوب شرقى نيست. يک منطقه 
اتکاء  قابل  غير  است،  آميز  است، مخاطره  ثبات  بى  است.  ممنوعه 
است، خصمانه است. اسالم سياسى در اين حفره سياه عروج کرده 
است. اگر مساله اسرائيل نبود، مشکالت مصر و ايران و عربستان 
حتما  بود.  مکزيک  و  پرو  و  برزيل  مشکالت  قماش  از  عراق،  و 
اسالم سياسى وجود ميداشت، اما يک حرکت حاشيه اى و فرقه اى 

نميشد. وارد  کشورها  اين  در  سياست  اصلى  بستر  به  و  ميماند 

حدود  ميکنيد؟  تعريف  چگونه  را  سکوالريسم  شما  پرسش: 
سياست  قلمرو  در  مذهبى  حرکتهاى  و  مذهب  وجود  ابراز 

باشد. ميتواند  چه  سکوالر  نظام  يک  در  فرهنگ  و 

منصور حکمت: سکوالريسم را بايد همانطور تعريف کرد که رايج است. 
راديکاليسم زيادى نميشود به اين مقوله الصاق کرد. سکوالريسم يعنى 
از  مذهب  بودن  جدا  پرورش.  و  آموزش  و  دولت  از  مذهب  جدايى 
هويت شهروندى و تعريف حقوق و اختيارات و وظايف شهروندان. 
تعريف  در  فرد  مذهب  وقتى  خصوصى.  امر  يک  به  مذهب  تبديل 
فرد  و  دولت  و  فرد  تالقى  در  و  او  سياسى  و  اجتماعى  مشخصات 
يک  اعتبار سکوالريسم  اين  به  نشود.  تصوير  وارد  بوروکراسى  و 
مجموعه شرايط حداقل است. من، براى مثال، نميتوانم تمام موضع 
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خود در قبال جايگاه مذهب در جامعه را در اين مقوله جاى بدهم. من 
فقط خواهان سکوالريسم نيستم، بلکه خواهان مبارزه آگاهانه جامعه 
با مذهب هستم. خواهان آنم که همانطور که بخشى از منابع جامعه 
صرف مبارزه با ماالريا و وبا ميشود، همانطور که عليه زن ستيزى، 
و  نيرو  ميشود،  سياستگذارى  آگاهانه  آزارى  کودک  نژادپرستى، 
امکاناتى در جامعه صرف مذهب زدايى بشود. منظورم از مذهب، 
البته دستگاه مذهبى و اديان تعريف شده است و نه انديشه مذهبى و با 
حتى باور به مذاهب کهنه و موجود. من يک فرد ضد مذهبى هستم و 
خواستار آنم که جامعه محدوديت بسيار بيشترى، به نسبت يک مناسبات 
صرفا سکوالر، بر مذهب سازمانيافته و "صنايع دينى" اعمال کند. 
شرکتهاى  صورت  به  را  خود  که  کند  موظف  را  اديان  قانون  اگر 
بازرسى  بدهند،  ماليات  کنند،  ثبت  خصوصى  موسسات  و  انتفاعى 
بشوند، قانون کار، قوانين ناظر به ممنوعيت تبعيض جنسى، حقوق 
کودکان، ممنوعيت نشر اکاذيب، ممنوعيت افترا و تحريک، قوانين 
حمايت حيوانات و غيره را رعايت کنند، اگر با "صنعت مذهب" مانند 
"صنعت دخانيات" رفتار بشود، آنوقت تازه ما به يک موقعيت اصولى 

ايم. شده  نزديک  جامعه  در  مذهب  وجود  ابراز  حدود  قبال  در 

پرسش: شايد فرق اينجاست که مذهب زدايى ميتواند سرکوب باورهاى 
اين  يا تلقى بشود. چطور ميتوان مرز  اين مذاهب معنى  معتقدان به 

موضع فعال ضد مذهبى را با نقض آزادى انديشه و بيان ترسيم کرد؟

منصور حکمت: همانطور که گفتم من از مذهب سازمانيافته و "صنايع 
دينى" صحبت ميکنم و نه باور مذهبى. هرکس ميتواند هر اعتقادى 
بدهد. سوال  آن سازمان  و گرد  کند  تبليغ  و  ابراز  آن  و  باشد  داشته 
ميکند.  وضع  خود  محافظت  براى  مقرراتى  چه  جامعه  که  اينست 
دخانيات  تبليغات صنعت  از  را  کودکان  ميکند  سعى  امروز  جامعه 
کار  همين  عين  هم  مذهب  صنعت  تبليغات  مورد  در  کند.  مصون 
را ميشود کرد. آدم سيگارى همه حقوق خود را دارد و ميتواند هر 
ايجاد  دخانيات  اهل  اتحاد  و  توتون  تبليغ خواص  در  انجمنى  و  نهاد 
کند. اما اين به معنى کارت سبز به صنعت دخانيات نيست. دستگاه 
يهوديت، هندوئيسم و  ديگر (مسيحيت،  اديان اصلى  اسالم و  مذهب 
غيره))، انجمن هاى داوطلبانه معتقدين به انديشه هاى معينى نيستند، 
که هرگز  بسيار عظيمى هستند  مالى  هاى  بنگاه  و  سياسى  نهادهاى 
نشده  جامعه  سکوالر  قانون  تابع  اند،  نشده  حسابرسى  واقعى  بطور 
اند و در قبال اعمال خود مسئوليت قبول نکرده اند. هيچکس حاجى 
دادگاه  به  رشدى  سلمان  قتل  فتواى  دادن  براى  را  خمينى  هللا  روح 
اين  و  است.  جرم  جهان  کشورهاى  همه  در  قتل  به  تحريک  نبرد. 
و  ارعاب  و  عضو  نقص  و  قتل  شبکه  يک  از  کوچکى  گوشه  تنها 
مواد  کارتل  من  بنظر  است.  آزارى  کودک  و  شکنجه  و  دزدى  آدم 
مخدر مدى ئين (اسکوبارها) و مثلت هاى چينى و مافياى ايتاليا (و 
من  صحبت  نميشوند.  يافته  سازمان  اديان  کوچک  انگشت  آمريکا) 
از مبارزه مشروع و سازمان يافته يک جامعه آزاد و باز عليه اين 
نهادها و بنگاه هاست. در عين حال اعتقاد به هرچيز، حتى عقب مانده 

ترين و ضد انسانى ترين احکام، را حق انکار ناپذير فرد ميدانم.

پرسش: سکوالريسم، و مذهب زدايى مورد نظر شما، چقدر در کشورهاى 
دايره نفود اسالم در خاورميانه زمينه دارد؟ چقدر سکوالريسم در اين 
جوامع قابل پيدا شدن است؟ اروند ابراهاميان از امکان اسالمى ماندن 
و در همان حال سکوالر بودن سخن ميگويد. منشاء سکوالريسم در 

دارند؟ پيروزى  شانس  چقدر  و  هستند  جنبشها  کدام  جوامع  اين 

آرمان  که  ضرباتى  و  چپ  نظرى  خستگى  من  بنظر  حکمت:  منصور 

خواهى و انديشه نقاد و راديکال از اواسط دهه هفتاد به اينسو متحمل 
به  هم  را  خيرخواه  و  چپ  پردازان  نظريه  از  بسيارى  است،  شده 
قبال  بارى در  تاسف  تدريجى گرايى  تاکتيکى و  نگرش مرحله اى- 
قبل  سال  صد  است.  کرده  دچار  انسان  ابتدايى  آرمانهاى  تحقق  افق 
بشريت آوانگارد به اينکه رهايى بشر بدست کشيشان و از راه تعديل 
آيد  بدست  کليسا  درون  از  جديد  تعابير  و  روايات  عروج  و  مذهب 
ميخنديد. امروز محققان و انديشمندان حرفه اى ميتوانند نسخه بپيچند 
که زن ايرانى فعال ميتواند سکوالريسم را با اضافه شدن رنگ سرمه 
بنظر  اى به رنگهاى هاى مجاز دولتى براى حجاب معنى کند. اين 
تاکنون  جهان  است.  جامعه  در  انقالب  و  تغيير  ديناميسم  نديدن  من 
است. دگرگونى هاى خيره  از طريق زير و رو شدن ها جلو رفته 

اجتماعى. مناسبات  در  تکنيک،  در  تفکر،  در  سريع  و  کننده 

و  اسالم  تعديل  است،  ممکن  غير  و  تخيلى  براستى  آنچه  من  بنظر 
است.  سکوالر  حکومتهاى  به  اسالمى  رژيمهاى  تدريجى  تبديل 
ناگزير  ديگر  ايران  مورد  در  و  است،  محتمل  است،  واقعى  آنچه 
عليه  مردم،  مذهبى  از طريق خيزش ضد  تحقق سکوالريسم  است، 

است. اسالم  از  قرائتها  و  تعابير  تمام  و  موجود  حکومتهاى 

پرسش: کدام نيروهاى اجتماعى يا جنبش ها ميتوانند مبشر 
سکوالريسم در خاورميانه باشند؟

منصور حکمت: قاعدتا اين ميبايست رسالت تاريخى جنبشهاى بورژوايى 
ليبراليسم،  باشد.  بيستم  قرن  در  کشورها  اين  نوخاسته  کاپيتاليسم  و 
ناسيوناليسم، مدرنيسم و غربيگرى. براى دوره اى تصور ميشد که 
اين روند ولو آهسته، نيم بند و ناقص، در جريان است. اما اين جنبشها 
تا اواسط دهه هفتاد ديگر از پا افتاده بودند و پروژه توسعه غربى به 
رکود کشيده شد و بحران حکومتى باال گرفت. جنبشهاى استقالل طلبانه 
در خاورميانه در اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ايجاد نکرد. سقوط 
خاندانهاى سلطنتى منجر به پيدايش دولتهاى نظامى شد که بخش عمده 
گرفتند.  قرار  نفوذ شوروى  در جدال شرق و غرب در حيطه  شان 
کاپيتاليسم و صنعت در کشورهاى خاورميانه مجموعا از طريق دولتهاى 
ناسيوناليست و مستبد اشاعه يافته است. يک جامعه مدنى بورژوايى 
اعتنايى  قابل  جنبشهاى  بورژوايى  مدرنيسم  و  ليبراليسم  نگرفت.  پا 
در خاورميانه نيستند. ناسيوناليسم مسلط، چه طرفدار شوروى و چه 

غربى، مجموعا در يک ائتالف سياسى با اسالم بسر برده است.

ادارى  بهرحال سکوالريسم بعنوان يک محصول فکرى، سياسى و 
رشد کاپيتاليسم در خاورميانه پديدار نشد. بنظر من بورژوازى منطقه 
فاقد يک دستور کار سکوالريستى و يا حتى توان يک موضعگيرى 
جنبشهاى  کار  ديگر  سکوالر  نظام  يک  برقرارى  است.  اينچنينى 
سوسياليستى و کارگرى است. و اين بنظر من امرى است که پيروزى 
چپ در منطقه، و الاقل بفوريت در ايران، را به يک احتمال واقعى 
و مادى تبديل ميکند. مردم يک نظام سکوالر ميخواهند، و در غياب 
يک اردوى سکوالريست راست، مردم حول پرچم چپ کمونيست که 

آماده يک مبارزه اساسى با حاکميت مذهب باشد گرد خواهند آمد.

پرسش: تا چه حد سکوالريسم را در اين جوامع قابل پياده شدن ميدانيد؟

منصور حکمت: در جهان امروز، با اين ارتباط اطالعاتى ميان بخشهاى 
مختلف آن، بنظر من سرپا نگاهداشتن يک روبناى اسالمى در منطقه 
است. جلوى عروج سکوالريسم در  اين وسعت، غير ممکن  به  اى 
خاورميانه را نميتوان گرفت. من فکر ميکنم سکوالريسم نه فقط قابل 
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تحقق است، بلکه پس از تجربه ايران و افغانستان و الجزاير، نياز و 
خواست مردم منطقه است. مشکل هنوز اساسا مساله فلسطين است. 
اين تضاد همانطور که جناحهاى مرتجع مذهبى در خود اسرائيل را 
تقويت ميکند و قدرتى بسيار بيشتر از وزنه اندک شان در فرهنگ و 
عقايد مردم به آنها ميدهد، در جبهه مقابل به طول عمر اسالم سياسى 
و هويت اسالمى اضافه ميکند. هرچه زودتر کشور مستقل فلسطين 

ايجاد بشود، پنبه اسالم و اسالميت در منطقه زودتر زده خواهد شد.

ساموئل  تمدنها"ى  "جدال  تز  به  راجع  نظرتان  پرسش: 
يک  پيدايش  بايد  شما  قاعدتا  چيست؟  هانتينگتون 

بدانيد. منتفى  را  اسالم  پرچم  تحت  شر  امپراطورى 

منصور حکمت: مقاله و تز هانتينگتون از نظر علمى و مضمونى بينهايت 
بى ارزش و توخالى بود و فورا و به تفصيل از طرف بسيارى تحليلگران 
پاسخ گرفت. تعابير دلبخواهى، وفق دادن واقعيات با تلقى هاى ذهنى 
نويسنده، تحريف فاکت هاى غير قابل انکار و متدولوژى فوق العاده فقير 
و عقب مانده در تحليل، جايى براى جدى گرفتن اين بحث نميگذاشت. 
مطلب هانتينگتون در سال ١٩٩٣ ارائه شد، بعد از سقوط شوروى 
و اعالم "پايان کمونيسم" و "پايان تاريخ" در مديا و آکادمى غربى. 
انديشه و خودآگاهى سياسى بورژوازى غرب  تمام  دهها سال  براى 
حول وجود يک دشمن جهانى، يک قطب جهانى و قدرتمند متخاصم، 
ساخته و پرداخته شده بود. در سالهاى آخر و در دوران ريگان، اين 
تقابل حتى يک تبيين کامال هاليوودى پيدا کرده بود. "امپراطوى شر"، 
"جنگ ستارگان" مقوالتى در اين فرهنگ سياسى بودند. بعد از حذف 
ناتو  وظايف  بازتعريف  موضوع  و  کيست"  "دشمن  مساله  شوروى 
و سازمان سيا، سياست خارجى آمريکا و رشد مجدد انزواطلبى در 
شاخه هاى از جمهورى خواهان باال گرفت. "جدال تمدنها" يک پاسخ 

جنجالى، در متن همان فرهنگ هاليوودى، به اين سواالت بود.

من با اين نکته گراهام فولر کامال موافقم که اختالفات "تمدنى" قالبى 
مقوالت  هستند.  موجودى  الحال  فى  اجتماعى  اختالفات  بروز  براى 
"تمدنى" در تبليغات جنگى و بازاريابى سياسى براى اين منافع نقش 
تبيينهاى  و  اسالميت  ندارند.  جايگاهى  کشمکش  خود  در  اما  دارند. 
اسالمى و تعصبات اسالمى ابزارهاى بسيج اجتماعى در کشمکشهاى 
مادى اجتماعى است که خود بر سر اسالم و تمدن اسالمى و تقابل 
با فرهنگ غربى نيست. جريان يوگسالوى برسر اختالف تمدن  آن 
مسيحى غربى با مسيحيت ارتدوکس شرقى نيست (که معلوم نيست 
سرش  چرا  کوسووو  و  بوسنى  در  اسالمى  "تمدن"  ميان  اين  در 
عراق  تخريب  دهسال  يا  گذاشته!).  غربى  "تمدن"  بالش  روى  را 
است.  طبقاتى  دنيا  نيست.  اسالمى  و  غربى  تمدن  جدال  محصول 
هاى  بخش  و  جناحها  رقابت  صحنه  است.  طبقاتى  مبارزه  صحنه 
بر سر قدرت سياسى و منافع مادى و سود و  مختلف طبقه سرمايه 
حيطه نفوذ و قلمرو استثمار است. صحنه مبارزه براى آزادى و رفع 
تبعيضاست. صحنه جدال چپ و راست است. صحنه نبرد تمدن ها 
نيست. و باالخره، سخن گفتن از تمدن اسالمى، آنهم بعنوان چيزى 
کشيده  نقشه  روى  هانتينگتون  آقاى  که  خطى  آن  شرق  در  گويا  که 
حاکم است پوچ است. نه اسالم يک تمدن است، نه در آن کشورها 
است.  شيطانى  امپراطوى  نقش  ايفاى  ظرفيت  در  نه  و  است  حاکم 
ناتو  و  بلر  و  کلينتون  وقتى  بخصوص  غرب،  در  روزمره  تبليغات 
در  حسين  صدام  گويا  که  ميدهد  را  تصوير  اين  ميکنند،  باز  دهان 
يک قدمى فتح جهان است و ما زندگى مان را مديون ناتو هستيم که 
تا اين لحظه جلوى اين هيوال با چنگ و دندان مقاومت کرده است! 
تحريک افکار عمومى غرب عليه مردم خاورميانه منافع مادى زيادى 

براى محافل مختلفى دارد، اما ربطى به صفبنديهاى حقيقى در جهان 
نکرد،  پيدا  نفوذى  عمال  هانتينگتون  مطلب  بهرحال  ندارد.  امروز 
تحقيقات  هانتينگتون و بودجه موسسه  به کارير  است  هرچند ممکن 

استراتژيک "الين" در دانشگاه هاروارد خير زيادى رسانده باشد.

٩ شهريور ١٣٨٠ - ٣١ اوت ٢٠٠١ 
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شھريار: آقای منصور حکمت من سالم خدمت شما دارم و بسيار بسيار 
ممنونم از اينکه محبت کرديد و دعوت ما را برای مصاحبه پذيرفتيد.

کرديد. دعوت  کرديد  لطف  متشکرم.  خيلی  حکمت:  منصور 

شھريار: خواهش ميکنم. همانطور که همه شنوندگان ما ميدانند آقای 
منصور حکمت يکی از نظريه پردازان و ايدئولوگهای چپ و سياسی 
ايران هستند که ما امروز جدا از مسائل حزبی و تشکيالتی و سازمانی 
ايشان با آقای حکمت بر سر مسائل ديگری از جمله تاريخ، فلسفه، هنر، 
فرهنگ و ادبيات سؤالهايی خواهيم داشت و طبيعتا شنوندگان عزيز ما 

نيز در اين مصاحبه وقتی را خواهند داشت که شرکت داشته باشند.

اولين سؤال من آقای منصور حکمت از شما اين است؛ منصور حکمت 
اگر ايدئولوگ سياسی و سازمانده حزبی نميشد چه ميشد؟ شاعر ميشد؟ 

رمان نويس ميشد؟ منتقد ادبی ميشد؟ تاريخ نگار ميشد يا فيلسوف؟

بحث  يک  ميشدم  داشتم  دوست  چه  و  ميخواستم  چه  حکمت:  منصور 
اين  اگر  ميرفت،  َسمتی  چه  به  من  زندگی  عمال  که  اين  و  است 
انقالب  اگر  عينی  بطور  است.  ديگری  بحث  نداشت،  وجود  شرايط 
ايران  سياسی  حوادث  جذب  ترتيب  آن  به  ما  و  نميآمد  پيش  ايران 
نميشديم، احتماال من يک کار دانشگاهی داشتم و در يک دانشگاهی 
بود که ميرفت.  اين احتمالی  اقتصاد درس ميدادم.  احتماال در اروپا 
در  بعدا  که  چيزی  و  فرديم  عالئق صرفا  ميخواستم؟  چه  خودم  اما 

من رشد کرد، فکر ميکنم ميرفتم دنبال موسيقی قبل از هر چيز.

شھريار: ذوق موسيقی شما يا شناختتان از موسيقی، آيا بصورت عاطفی 
به اين سمت گرايش داشتيد يا اينکه در واقع با توجه به موقعيتی که 

دارد؟ خودش  برای  هنر  يک  بعنوان  امروز  جهان  در  موسيقی 

نکرده ام.  فکر  موضوع  اين  به  آگاهانه  اينقدر  حکمت:  منصور 
هنری،  مختلف  رشته های  بين  از  الاقل  که  است  اين  من  تصور 
هنری  مختلف  پراتيکهای  بين  از  مختلف،  هنرهای  بين  از 
هر  از  بيشتر  که  بود  چيزی  آن  موسيقی  هست،  جامعه  در  که 

شدم. جلب  آن  به  شخصا  و  گذاشت  تأثير  من  روی  کدام 

بعالوه ما مال يک نسلی بوديم، و من شخصا مال دوره ای بودم و 
يک  با  بود  مصادف  که  بودم،  فرهنگ  از  مشخصی  فرم  يک  مال 
عروج  با  بود  مصادف   ٧٠ و   ٦٠ دهه  اروپا.  در  موسيقی  انقالب 
موسيقی راک و پاپ و به يک معنی بلوز در سطح وسيعی در ميان 
که من  بود  ترتيب  اين  به  تأثيرش روی من  اين  آن دوره و  جوانان 
پاپ  گروههای  (طرفدار)   fan معروف  قول  به  پيش،  سال  سی  از 
و راک بودم. و تأثيرش به اين ترتيب روی يک آدمی بود که با اين 
ننشستم  به آن صورت  ميآيد. هيچوقت  پديده مواجه ميشود، خوشش 

شهريار  با  گفتگو 
همصدا راديو  از 

متن پياده شده

که موسيقی را بعنوان يک هنر، الاقل مبانی تئوريکی اش را، مطالعه 
کنم. از نظر نوع و تئوری موسيقی خوب يک چيزهايی ميدانم، اما 
تاريخ موسيقی را به آن صورت دنبال نکرده ام، ولی موسيقی پاپ و 
راک غربی را ميشناسم، موسيقی بلوز را تا حدی ميشناسم و خودم 

عالئقم اينطور بوده که بروم دنبال زدن آنها با گيتار و يا فلوت.

ميکردم.  داشتم  دوست  پيش  سال  دوازده  ده  که  است  چيزی  اين 
اما  بشود.  هم  خوبی  موزيسين  آدم  ميشد  که  نيست  اين  معنيش 
نگاه  زندگی  به  سياسی  مسأله  هر  از  فارغ  اگر  و  داشتم  دوست 
 ٧٠ دهه  موسيقی  همين  احتماال  ميرفتم  دنبالش  که  چيزی  ميکردم 

برداشت. را  دنيا  جای  همه  ما  دوره  که  بود  راکی  و  بلوز  و 

شما  را،  بلوز  و  راک  يا  مدرن  موسيقی  اجتماعی  تأثير  شھريار: 
چگونه  واقع  در  امروزتان،  نگاه  و  دوران  آن  به  توجه  با  امروز 
داشت  وجود  برايتان  امکان  اين  اگر  ميکرديد  فکر  آيا  ميبينيد؟ 
حرفه ای  کمپوزيتور  يک  يا  و  حرفه ای  موزيسين  يک  بعنوان 
از  امروز  که  تفکری  اين  با  آيا  ميشديد،  موزيک  صحنه  وارد 
همين  به  ميکرديد  سعی  داريد،  اجتماعی  و  سياسی  و  فلسفی  نظر 

بکنيد؟ نگاه  موسيقی  و  موزيک  به  تفکر  همين  با  و  شيوه 

بود  اين  شما  سؤال  چون  وجه!  هيچ  به  نه  نه،  حکمت:  منصور 
نازل  ما  سر  به  سياست  و  نميرفتم  سياست  دنبال  اگر  که 

دادم. را  شما  سؤال  اين  جواب  من  ميشد،  چه  نميشد 

سياست  ميخواهد  کسی  اگر  و  است  سياست  سياست  من  نظر  به 
ما  بايد وارد همين روشی بشود که  بکند و در سياست دخالت بکند 
بشود،  سازمانگری  وارد  بشود،  سياسی  مبارزه  وارد  يعنی  شديم. 
آگاهگری شود، وارد مبارزه حزبی شود و در جنبش سياسی  وارد 
به  هنوز  من  نظر  به  هست  سياسی  موزيسين  هم  اگر  کند.  شرکت 
اندازه کافی سياسی نيست. مگر اينکه در يک جنبش بطور آگاهانه 
شرکت کند. سر هنر را به سمت سياست کشيدن و آن پديده ای که به 
آن ميگويند هنر متعهد يا هنر به اصطالح سياسی که در ايران قاعدتا 
انتظار از هر هنرمندی ميرود که هنرمند متعهد و مبارزی باشد، من 
زياد به اين قائل نيستم. به نظر من هنر و موسيقی، به طور اخص 
موسيقی، موسيقی است و سياست هم سياست! اينرا ميفهمم که يک 
نفر موزيسين مشهور و با نفودی باشد و ميتواند عقايد سياسيش را با 
هنرش بسط بدهد و کمک کند به آن جنبشی که خودش را به آن متعلق 
ميداند، ولی خود موسيقی، خود عمل ساز بدست گرفتن و آهنگی را 

زدن و آهنگی را ساختن را سياسی کردن پيشرفتی در آن نيست.

جدائی  شما  که  ميرسم  نتيجه  اين  به  من  نگاه،  اين  با  شھريار: 
نيست؟ اينطور  ميشويد،  قائل  هنر  و  سياست  بين 

نيستم.  قائل  هنر  و  سياست  بين  جدائی  من  برعکس!  حکمت:  منصور 
به نظر من هنر هم جايگاهی سياسی در جامعه دارد. من جدائی که 
بحث ميکنم.  را  قلمرو سياست  بودن  معنی مشخص  به يک  اما  نه، 
ببينيد اگر کسی ميخواهد با آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی مبارزه 
بلد است و يا چه روشی برای بيان  کند، مستقل از اينکه چه هنری 
نان  دارد  راهی  چه  از  يا  و  دارد  جامعه  در  عواطفش  و  احساسات 
کند.  شرکت  آنتی آپارتايد  جنبش  در  است  موظف  باألخره  ميخورد، 
نميشود گفت شما تشريف ببريد مبارزه سياسی– حزبی تان را بکنيد و 
من از اينجا، از دور برايتان آهنگ ميزنم! ميدانم موسيقی نقش دارد 
و مثل هر جنبه ديگری از حرکت و فعل و انفعال انسانی جای خودش 
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را در جنبش سياسی هم پيدا ميکند. ولی اين پذيرفتنی نيست که من 
با ِعلم به اين که نهايتا مبارزه سياسی و در بعضی ابعاد حتی نظامی 
است، جنبش سياسی بايد برود دولتهايی را ساقط کند، نيروهايی را 
از سر راه بردارد تا به هدفش برسد، من ابتدا به ساکن، و از طرف 
خودم تصميم بگيرم که از طريق اشعارم و يا از طريق نی لبکی که 
ميزنم در اين جنبش شرکت ميکنم! جنبش سياسی را بايد رفت و در 
آن شرکت کرد، بايد در آن عضو شد و شرکت کرد، زحمات زيادی 
راه  به  من،  نظر  به  است،  دشوارتری  و  بسيار سخت تر  کار  کشيد. 
کند،  متحد  انسانها را  بتواند  انداختن يک جنبش سياسی– حزبی که 
بميدان بياورد، کار بسيار سخت تری است، تا نوشتن يک نمايشنامه 

سياسی يا گذاشتن کنسرتی که در آن احيانا اين افکار بيان ميشود.

شھريار: آيا به نظر شما تأثير يک اثر هنری در به اصطالح بارور 
کردن ذهن و هدايت آن ذهن در جهت به اصطالح پيشرفت آگاهی 
از آزادی (به قول هگل)، آيا منافاتی دارد با اينکه ما به آثار هنری 
اجتماعی  جريانهای  به  ميتوانند  که  آثاری  جريانهايی،  يک  بعنوان 

دارند؟ منافاتی  هم  با  اينها  آيا  بدهد؟  سياسی  سوی  و  سمت 

که  هست  وسط  اين  چيزی  يک  ببينيد  ندارند.  منافاتی  حکمت:  منصور 
فکر ميکنم در ذهن شما هم هست و من راجع به آن صحبت نکردم 
و آن فرد هنرمند است. شما ممکن است هنرمندی را داشته باشيد که 
کمونيست باشد يا فاشيست باشد يا ليبرال باشد و در نتيجه هنرش را 
در خدمت جنبشی که به آن تعلق دارد قرار بدهد. اين يک نحوه ای 
اينکه  اينکه ما احتماال از سياسی بودن هنر حرف ميزنيم.  از  است 
بطور مثال فالن شاعر فالن سرود را ساخت و اين سرود سر زبان 
فالن جنگاورانی افتاد که در يک نبردی شرکت ميکردند، اين نگاه 
از  اينکه  رابطه هنر و سياست.  به  است  نگاه محدودی  نظر من  به 
کانال شخص مربوطه اين هنر به سياست ملحق ميشود. اين رابطه 
محدودی است بخاطر اينکه کار اول يک جنبش سياسی سرود ساختن 
و شعر گفتن و يا نمايشنامه درست کردن نيست. کار اول يک جنبش 
توده  اهدافش به  سياسی معموال رفتن و مستقيما گفتن آن شعارها و 
مردم است، و به آن بخشی از جامعه که مورد نظرش است، هست و 
تالشش برای اقناع آنها و متحد کردن آنها، فائق آمدن بر تشتت هايی 
است که در آنها وجود دارد و غيره. در نتيجه به نظر من نميشود کسی 
بيايد و به ِصرف اينکه هنر يا اشکال هنری يا بيان هنری ميتواند در 
سياست نقش داشته باشد به اين عنوان بگويد که هنر خودش مستقيما 
و  رفت  طريق  اين  از  بايد  و  است  سياسی  وجود  ابراز  ظرف  يک 
کار کرد و در نتيجه دو برادر که بزرگ ميشوند يکی شان اگر رفت 
و  حزبی  کار  دنبال  برو  تو  خوب  بگويد  ديگری  حزبی  کار  دنبال 
من هم ميروم دنبال کار هنری و هر دو داريم به يک هدف خدمت 
ميکنيم. جنبش سياسی، سياسی است و اين جنبش سياسی است که بايد 
بفهمد کدام اشکال هنری به او خدمت ميکند. من اين معنی محدود از 
رابطه هنر و سياست را نميپذيرم يعنی اين به اصطالح معافيت از 
سربازی را برای شعرا و ادبا قائل نيستم که ما چون شعر ميگوئيم و 
اديب هستيم و فيلم ميسازيم اجازه داريم در تظاهرات و اعتصاب و 
تحصن، در سخنرانی در چارسوق بازار، در شرکت کردن در مجامع 
و ميتينگ ها معاف باشيم، چون داريم کار ادبی ميکنيم. يک نفر که 
برای مثال کشتی گير معروفی باشد و بگويد همين اينکه من کشتی گير 
معروفی هستم و مردم ميدانند که عضو جبهه ملی هستم پس خدمتم را 
کرده ام. خوب جبهه ملی او را ميگذارد بغل بقيه فعالينش و ميبيند نقش 
او چقدر است. به هر حال ميخواهم بگويم اين يک جنبه محدود را 
نبايد پذيرفت. رابطه هنر و سياست وسيعتر و عميقتر است و به يک 
معنی غير خودآگاهانه تر است. هر هنری تابع اوضاع سياسی زمان 

خودش است، اشکال بيانی آن تابع اوضاع سياسی زمان است، محتوا 
و مضامينی که در اين اشکال هنری ميرود، تابع سياست است و از 
آن طرف روی توده مردم، روی ذهنيت عمومی شان تأثير ميگذارد. 
اگر راجع به موسيقی، ادبيات يا شعر يا فيلم سازی و غيره حرف بزنيم 
و جايگاه سياست در آن، ميشود مفصل صحبت کرد و ميشود تأثير 
بلوک  با هم ديد. واضح است در همين دوره سقوط  را  اينها  متقابل 
شرق و دوره به اصطالح پايان کمونيسم شاهد حرکتهای زيادی بودم 
که جامعه هنری عليه چپ کرد و هيچکس هم فکر نميکنم آگاهانه به 
خودش گفته يک برنامه ضد کمونيستی بگذاريم، شعر ضد کمونيستی 
بسازيم و يا يک نوول ضد کمونيستی بنويسيم. هرکسی فضای زمان 
خودش را منعکس ميکرد، فضای پيروزی بازار را منعکس ميکرد. 
ترتيب  همين  به  هم  ميزدند  حرف  جريان  خالف  که  کسانی  بعضا 
اين  ولی  ميکردند  منعکس  نشدن  تسليم  برای  را  جامعه  چپ  تالش 
سياست  با  جامعه  هنری  و  فکری  روبنای  رابطه  ديدن  دارد،  فرق 

فرق دارد با ديدن فعاليت روزمره يک شاعر و يا يک فيلمساز.

و  شعر  طريق  از  اينکه  نيست.  معتبر  زياد  دومی  اين  من  نظر  به 
آپارتايد  ضد  جنبش  در  ميخواهد  مجسمه سازی  و  سينما  و  ادب 
هر  است  مجاز  هرکسی  است.  خودش  ميل  خوب  کند،  شرکت 
جنبش  يک  اساسا  آپارتايد  ضد  جنبش  من  نظر  به  اما  بکند  کاری 
است  سياسی  جنبش  يک  اساسا  کمونيستی  جنبش  است،  سياسی 
اين  رابطه  اين  ولی  دارد.  احتياج  هم  شاعر  و  مجسمه ساز  حتما  و 

دارد. جامعه  در  کمونيسم  با  مجسمه سازی  و  شعر  که  نيست 

چه  ميکند؟  پيدا  گرايش  سياست  به  آدم  چرا  حکمت  آقای  شھريار: 
کند؟ پيدا  گرايش  سياست  به  آدم  که  ميشود  باعث  انگيزه ای 

منصور حکمت: من فکر ميکنم تالش برای تغيير آن چيزی که ميبيند. 
حتما آدم چيزی را نميخواهد و نميپسندد و ميخواهد آنرا تغيير بدهد 
و سريع متوجه ميشود اين تغيير با مقاومت نهادهايی روبرو ميشود 
که ماهيتا به قدرت مربوط ميشوند، روبرو ميشود با دستگاه دولت، 
روبرو ميشود با قوانين، روبرو ميشود با ارتشها، روبرو ميشود با 
اين  با  مقابله  روند  يک  وارد  بايد  تغيير  برای  ميکند  فکر  و  باورها 
پديده ها بشود که اساسا دعوايی است بر سر داشتن قدرت حرف زدن 
و عمل کردن در جامعه که نهايتا سياسی است. آدم در سياست ميرود 

قاعدتا. کند  عوض  را  مملکتش  وضعيت  ميخواهد  اينکه  برای 

شھريار: خوب از همين جا رسيديم به مسأله ای که به نوعی مورد نظر 
من هست. من سؤالم را اينطور مطرح ميکنم. اگر به مسأله قدرت و 
دستيابی به آن نگاه کنيم متوجه خواهيم شد که همواره اين هم مسأله 
اين  به  فلسفه.  و  تفکر  حوزه  مسأله  هم  و  است  بوده  سياست  حوزه 
معنی که اين مسأله چه به لحاظ عملی و روزمرگی اش و چه به لحاظ 
ذهنی و نظری بر آن بوده است تا امکانات دستيابی به خود را فراهم 
سازد. از فلسفه يونان باستان تا آخرين و ارزشمندترين نظريه پرداز 
دوران معاصر، البته به نظر من، نيچه. آيا شما فکر ميکنيد دستيابی به 

قدرت ذاتی و درونی بشر است يا اينکه انگيزه ای است اکتسابی؟

منصور حکمت: متوجه نميشوم، يعنی گفتم که به نظر من واضح است که 
قدرت يک پديده اجتماعی است به اين معنی طبيعی نيست. اگر اجتماع 
را بيرون ذات بشر تعريف کنيم تمام مسأله قدرت پديده ای است که 
آدم با آن روبرو ميشود و ميفهمد. ولی بعنوان يک موجود طبيعی به 
آيا به قدرت فکر  به طبيعت  عنوان يک موجود به اصطالح متعلق 
ميکند؟ اين يک سؤال فرضی است. هر کدام از ما که چشم باز ميکنيم 
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از همان اول در نهاد خانواده، در جامعه و مدرسه با مسأله اتوريته 
روبرو ميشويم و اينکه اين اتوريته، داشتنش، گرفتنش يا سلب کردنش 
از کسی يا مقاومت کردن در مقابلش بخشی از زندگی ما خواهد بود و 
اينکه خوشبخت ميشويم يا نه، آدمهای بدبختی هستيم، آدمهای موفقی 
هستيم يا ناموفق بستگی دارد به اينکه اين اتوريته با ما چکار ميکند 
و ما با اين اتوريته چکار ميکنيم. ما در نظمی بدنيا ميآييم که قبل از 
به زور  بزنيم  بر هم  آن را نخواهيم و بخواهيم آن را  اگر  بوده،  ما 
نتيجه  در  است،.  منظورم  کلمه  سياسی  ُبعد  در  زور  داريم.  احتياج 
قدرت، اتوريته، قدرت تصميم گيری، حاکميت، اينها پديده هايی است 
که خيلی سريع، خيلی زودتر از آنکه همه ما فکر ميکنيم در مغز ما 
نقش ميبندد. به اين معنی که بله اتوريته ای در اين دنيا هست، باال و 
پائينی هست يا با آن ميسازی يا عليه آن بپا ميخيزی و تغييرش ميدهی 
يا تعديلش ميکنی. ولی زندگی شما را نظمی که قبل از شما بوده رقم 
ميزند و عکس العملی که شما به آن داريد. ما در دامان دره ها و تپه ها 
برای خودمان مشغول چرا نيستيم. يک چيزی، يک عمارتی هست که 
بايد در آن زندگی کنيم. اگر خوشمان نميآيد بايد تغييرش بدهيم، اگر 
بخواهيم تغييرش بدهيم در مقابلش مقاومت ميشود، حتی ممکن است 
بخواهند ما را ساکت کنند، اين تالش برای تغيير دنيا در جاهائی و 
در مواقعی خطر جانی دارد. قدرت فوری برای ما مطرح ميشود و 
سمبل آن هم مقوله دولت است. سوای آن بگذريم از اينکه پدرشاهی، 
باورها،  نُرمها،  معنوی،  و  سياسی  و  فکری  اتوريته های  خانواده، 
سنتها، مذاهب که هر کدامشان بطور کلی روشهايی برای ديکته کردن 
احکام گذشته و نظم گذشته و نظم فی الحال موجود به آدمهای جديدی 
که بدنيا ميآيند تا ديکته کردنش به آنها. قدرت به اين معنی فکر کنم 

آشنا ميشويم. آن  با  تولد  باشد چه طبيعی، از مقطع  اکتسابی  چه 

شھريار: اما همين شکل طبيعی گاها اينجور تعبير ميشود که ذاتی آدم 
کودکستان  در  که  کوچکی  بچه  دو  مثال شما  يعنی  باشد.  ميتواند  هم 
بدون  اينها  ميبرند.  سر  به  را  روزشان  هم  با  و  ميکنند  بازی  هم  با 
نه  از محيط اطرافشان يعنی منظورم مثل ما بزرگترها  هيچ آگاهی 
را  خانواده  فشار  اصطالح  به  نه  و  ميکنند  حس  را  اجتماعی  فشار 
کودکستان  اوليای  از طرف  هم  زياد  محبت  با  اتفاقا  و  ميکنند  حس 
به  پای  که  وقتی  بچه  دوتا  همين  اما  ميشوند.  مادر روبرو  و  پدر  و 
اصطالح يک اسباب بازی به ميان ميآيد يا حتی پای اسباب بازی هم 
به ميان نميآيد و اينها دارند با هم شوخی و خنده ميکنند گاها ميبينيد 

که يکی عليه ديگری به اصطالح از قدرت خودش استفاده ميکند.

منصور حکمت: از قدرت بدنی خودش!

به  ميخواهد  حال  عين  در  و  خودش  بدنی  قدرت  از  بله  شھريار: 
فکری  و  ذهنی  اصطالح  به  اتوريته  خودش  بچگی  عالم  در  نوعی 

خودش را هم اعمال بکند. شما اين را در واقع اکتسابی ميدانيد؟

حفظ  و  نفس  مقوله صيانت  از  بخشی  اين  ميکنم  فکر  حکمت:  منصور 
"خود" و دفاع از قلمرو "خود" است که در جامعه هم هست. من اين 
را اکتسابی نميدانم. فکر ميکنم بچه باالخره از وقتی که مقوله "خود" 
را متوجه ميشود و متوجه ميشود که "خودش" هست و "ديگران"، 
اين مرز را ميکشد. اين که حاال اين مرز چگونه مخدوش ميشود از آن 
دفاع ميکند، بحث ديگری است. اما اين دليل نميشود که به مجرد اينکه 
موجودی "خود" داشت، نفس داشت و خواست اين نفس را حفظ کند و 
خواست اين نفس را به اصطالح حراست کند، حتما به اين ميرسيم که 
آدم ذاتا ديکتاتور است. به نظر من ميشود نفس داشت، "خود" داشت 
و قلمرو تعريف شده ای برای "خود" داشت و حتی اين به نظرم يکی 

از جنبه های مهم ذات بشر است که قلمروهای اصلی هويت ما است. 
آن بخشی از وجودمان که مال خودمان است و با کسی سهيم نميشويم. 
اين خيلی جاها تعريف ما است، ولی اين دليل نميشود که آدمهايی که 
دارند و ميخواهد خودشان را حفظ کنند  به اين ترتيب صيانت نفس 
ميخواهند جلوی تعرض به خودشان را بگيرند، لزوما بايد در مناسبات 
نظر  به  باشند.  اين  جز  نميتوانند  يا  کنند،  زندگی  اتوريته  بر  مبتنی 
من اتفاقا ميتوان يک جامعه آزاد داشت و ميشود مناسباتی داشت که 
عليرغم اينکه آدمها تعرض به خودشان را متوجه ميشوند و با کمبود 
فضا و فرجه برای خودشان متوجه ميشوند، روشی که پيش ميگيرند 
خودشان،  دور  پتاسيل  رشد  و  خودشان  محيط  دامنه  گسترش  برای 
روش خصومت آميزی با بيرون نيست بلکه روش هارمونيکی است. 
به نظرم ميشود به اين فکر کرد. بچه ای که کودکستان رفته، به نظر 
من بچه چهار پنج ساله يا سه چهار ساله خيلی وقت قبل جامعه ُمهرش 
مثال  که  بگوييم  معنی  اين  به  اکتسابی  بخواهيم  اگر  اوکوبيده.  به  را 
از شش، هفت سالگی آدم آگاهانه چيزهايی را اکتساب ميکند، خوب 
خيلی چيزها به نظر اکتسابی نميآيد. ولی بچه وقتی در شکم مادرش 
است خيلی از اطالعات و سيگنالها به اصطالح عالئم اين جهان را 
بچه  نتيجه  در  ميگيرد.  اينرا  ميآيد  دنيا  به  اينکه  به مجرد  ميگيرد و 
آنکه ما فکر  از  پيشرفته تر وپيچيده تری است  دو ساله موجود خيلی 
ميکنيم. يک لوح پاک نيست که هر کاری کرد را به حساب طبيعت 
بخواهيم بگذاريم. به نظر من تا آن لحظه جامعه توانسته مقدار زيادی 
فشرده منطقی که در آن حکمفرما است را به بچه دو ساله نشان بدهد، 

ميکنند. دريغ  ازش  يا  ميدهند  بهش  را  شير  که  لحظه  همان  از 

شھريار: بله. من همين جا همين مسأله قدرت را در واقع دوست دارم که 
به نوعی هم در نزد مارکس و هم در نزد هگل و هم در نزد باکونين 
و نيچه به صورت يک سؤال مشترک مطرح کنم. سؤال به اين شکل 
است: مسأله قدرت چه در نزد هگل و مارکس و چه در نزد باکونين و 
نيچه مسأله گرهی رسيدن به انسانيت محض است، تا آنجايی که حداقل 
من ميدانم... اما ظاهرا تفاوتهای نظری ميان آنها ديده ميشود. صرف 
نظر از تفاوتهای نظری آيا نوعی نگاه مشترک ميان مارکس، باکونين 
و نيچه نسبت به اين مسأله وجود ندارد؟ دنباله سؤال: چون هر سه تن 
بر اين نکته تأکيد دارند که قدرت يعنی تجسم بخشيدن به آرزوهای 
برنيامده. حاال گيرم در نزد مارکس به گونه جامعه گرايانه و در نزد 

نيچه به گونه انسان فرهيخته. شما نظرتان چيست آقای حکمت!

به خودم  نظر  اظهار  اجازه  نيچه  باکونين و  حکمت: در مورد  منصور 
نميدهم چون آن درجه اطالع و احاطه بر نظراتشان را ندارم و اگر 
اجازه بدهيد شما ميتوانيد در موردشان صحبت کنيد. در مورد مارکس 
و هگل به نظر من مسأله متفاوت است. تفاوت اصلی مارکس و هگل 
اين است که آن مقوالت و آن کاتگوری ها و آن روابطی که برای هگل 
جزئی از سيستم داخل يک مجموعه مطلق است، بخشی از يک کل 
فی الحال سنتز شده و موجود است که دارد در درون خودش معنی 
ميشود، برای مارکس روندی است که بيرون بشر است، بيرون ذهن 
برای  ميکند.  پيدا  تحقق  تاريخ  مادی  روند  پروسه  در  دارد  و  است 
محض  خرد  که  معنی  اين  به  باشد  خير  مبنای  ميتواند  قدرت  هگل 
را نمايندگی بکند، عقل را نمايندگی بکند و به اصطالح آن کليت و 
جامعيتی که ميتواند مبنای خوشبختی باشد يا ظرفی باشد که بشر در 
آن زندگی ميکند را معنی کند. برای مارکس قدرت پديده ای است که 
بطور طبيعی و بطور فيزيکی بيرون بشر مشاهده ميشود و در طول 
يک روند تاريخی است که ما به آن احتماال به رابطه دولت يا فقدان 
دولت ميرسيم که باز بشر ميتواند در آن به خوشبختی برسد، پروسه ای 
است که بايد در جهان مادی طی شود. بنابراين اتورتيه ممکن است 
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مارکس  برای  و  دارد  فلسفی  و  درونی  معنی  يک  هگل  سيستم  در 
خيلی سريع به مقوله دولت ترجمه ميشود، به مقوله شيوه های توليد، 
روبنای سياسی تبديل ميشود و پای مبارزه طبقاتی را به ميان ميکشد، 
انگار که سيستم را پشت و رو بکند. آن (سيستم هگل) همه چيز درش 
ملحوظ است و اين (سيستم مارکس) تازه بايد بشود، اتفاق بيفتد، رخ 
بدهد. برای اينکه برسد به آن شرايط نهائی که بشر در يک موقعيت 
عقالئی دارد زندگی ميکند، جامعه بايد در طول صدها و هزاران سال 
مسيری از مبارزه و کشمکش بر سر قدرتهايی که به هيچ وجه ضامن 
بشر  برای  هيچ خرد ويژه ای  به هيچ وجه  و  نيستند  خوشبختی بشر 
بشود. دولتهای  اينها  بر سر  بايد وارد مبارزه  نميکنند،  نمايندگی  را 
سرمايه  و  بيايد  سرمايه  بايد  بيفتند،  ور  فئودالی  دولتهای  عشيرتی، 
ور بيفتد. در نتيجه برای مارکس به نظر من قدرت بار فلسفی ندارد، 
مارکسيست،  بعنوان يک  راستش  اجتماعی.  است  مقوله ای  به شدت 
بپردازد.  خيلی  بشر  ذات  به  که  دارد  الزامی  که  نميکند  احساس  آدم 
چون ذات بشر چيست؟ چون يک مارکسيست در درجه اول بشر را 
محصول شرايط بيرونی خودش ميداند و حتی خودش هم در آن شرايط 
فعال است ولی در درجه اول بشر را و رفتاری که از بشر سر ميزند، 
هويتی که دارد، خودآگاهی که حتی دارد تابع دوره و زمانه ای است 
که در آن زندگی ميکند و مناسباتی است که در آن مقطع وجود دارد. 
نميشود،  بشر  ذات  نظر من ميخکوب  به  مارکسيست  نتيجه يک  در 
چگونه  اينکه  و  ميکند  نگاه  معنی،  يک  به  جامعه،  ذات  به  ميرود 
ميشود با تغيير جامعه بشر را تغيير داد، چگونه بشر ميتواند با تغيير 
جامعه اش خودش را تغيير بدهد و به يک جايی برسيم که بطور مثال 
نشانه فقدان تضاد طبقاتی، فقدان اتوريته سياسی، شرايطی که دولت 
در آن زوال پيدا کرده. در مورد نيچه درک عمومی و دوری است 
که من دارم و به خودم اجازه نميدهم اظهار نظر کنم که چقدر شباهت 
اما هگل  باکونين و مارکس.  يا  نيچه  بين هگل و  بطور مثال  هست 
و مارکس به نظرم عليرغم اين که هم ريشه است، متدولوژی شان، 
هشتاد  و  کامال صد  ميگيرد  کدامشان  هر  از  فلسفه  که  عملی  معنی 
درجه مقابل هم است. برای اينکه هگل به توجيه اتوريته در ميغلطد 

ميرسد. مادی  جهان  در  آن  نقد  و  آن  نفی  به  عمال  مارکس  و 

شھريار: بله. سؤال بعدی من اينجوری است. دنباله همين مسأله قدرت 
اگر  را  مارکس  مسأله.  اين  به  هگل  و  مارکس  به اصطالح  نگاه  و 
مقوله عينيت  با  ميبينيم که  بدانيم  فلسفی هگل  نظريه  ادامه دهنده  ما 
يافتگی که در نزد هگل به معنای بيگانه شدن نيروی مولده از توليد 
توليد خود  از  مولده  نيروهای  بيگانگی  از خود  به مقوله  است  خود 
يا به تعبيری از همنوعان خود در نزد  و همچنين از همزاد خود و 
مارکس ميرسيم. و با طرح اين مقوله و گسترش آن و آلترناتيو نظری 
خود يعنی در نزد مارکس يعنی سوسياليسم ميرسد. مارکس با طرح 
و گسترش اين مقوله به سوسياليسم ميرسد. آيا شما فکر ميکنيد هنوز 
دگرگونيهای  برای  انگيزه ای  مارکس  بيگانگی  خود  از  مقوله  هم 
به مقوله عقالنی کردن روابط  با توجه  يا  انقالب است  يعنی  بنيادی 
آرام  اين مقوله جا را برای گذار  از نظريه هگل  اجتماعی برگرفته 

کرد؟ خواهد  باز  آرزوهايش  به  رسيدن  برای  بشريت  برای 

معنی  تا من  کنيد  بيشتر صحبت  دارم شما  دوست  حکمت: من  منصور 
اين سؤال را بيشتر درک کنم. منتها منظور سر اين است که رهايی 
و سعادت بشر از يک جور جهاد اکبر، جهاد از نفس خودش عبور 

ميکند؟ به نظر من واضح است که مارکسيسم اينرا قبول ندارد.

مشکالت بشر، قيد و بندی که بر دست و پايش است، ريشه مشقات 
و بدبختی هايش بيرون هر فرد است. ممکن است در درون جامعه ای 

است.  بيرون هر فرد  اما  با هم تشکيل شده،  افراد  از همه  است که 
گذار مسالمت آميز به خوشبختی و سعادت در يک جامعه خردمندانه 
در  نيستند  ذينفع  که  نيروهايی  که  باشد  اين  تابع  فقط  ميتواند  کامال 
اين خوشبختی، يا در الاقل حفظ وضع موجود عميقا سرمايه گذاری 
در  اين  کنند.  ترک  را  صحنه  مسالمت آميز  باشند  حاضر  کرده اند، 
تئوری مارکسيستی با توجه به تئوری مارکسيستی دولت، با توجه به 
تئوری مارکسيستی استثمار، با توجه به جايگاهی که مارکس برای 
مسالمت آميز  است،  قائل  جامعه  حقوقی  و  سياسی  و  فکری  روبنای 
از آب در آمدن سعادت نهائی جامعه بشری بشدت نامحتمل به نظر 
ميرسد. شما کافی است به زرادخانه های اتمی و غير اتمی دولتهايی 
که وجود دارند که در طول روز ما به صورت نهادهای اداری با آنها 
روبرو هستيم که انتخابات ميگذارند، بودجه تعيين ميکنند و پارلمانی 
هست و غيره. ولی شما ميدانيد که اگر شما پوست اين واقعيت را کنار 
بزنيد به ارتش ميرسيد و وقتی به پشت آن ميرسيد موشکهای کروز را 
ميبينيد و بمبهای اتمی را ميبينيد و گلوله هايی را ميبينيد که امروز در 
فلسطين دارد شليک ميشود. بمبهايی که بر سر مردم عراق ميخورد و 
بمبهايی که سر مردم يوگوسالوی ميخورد. شما ميبينيد که پشت همه 
اين دولت که ميشود در موردش فلسفی صحبت کرد قهر لخت عريانی 
هست که قدرت کشتن انسانها در خودش دارد و انحصار کشتن را 
دارد و بيشتر جاها خودش را محق کرده که قانونا بکشد. در نتيجه 
مسالمت آميز بودن آينده خوشبختی بشری و اينکه روند به اصطالح 
سر  نميخواهد  که  مارکسيستی  يک  نظر  نقطه  از  باشد  مسالمت آميز 
که  است  اين  واقعيت  است.  نامحتمل  شدت  به  بگذارد  کاله  خودش 
االن در  ما  که  نيست  اينطور  نيست.  وضع موجود هم مسالمت آميز 
ميخواهند  کسانيکه  و  ميبريم  سر  به  صفايی  و  صلح  موقعيت  يک 
تغييرش بدهند گويا مقوله سرعت در تغيير، خشونت در تغيير و قهر 
بطور مثال  آنهايی که  است.  االن در سيستم  قهر  را مطرح ميکنند. 
مثل سوسياليست ها و کمونيستها ميخواهند عوضش بکنند دقيقا مواجه 
قهرآميز کهنه  اين مقاومت  و  قهرآميز نظم کهنه  مقاومت  با  ميشوند 
است که خون ميپاشد به پروسه تغيير و روند تغيير در جامعه، نه نياز 
تغيير دهندگان. اتفاقا معترضين معموال آدمهايی هستند که دارند اول 
تزهايشان را ميدهند و ديدگاه هايشان را مطرح ميکنند. کمتر کسی قبل 
از اينکه اعالم کند چه ميخواهد بياورد و سعی کند به مردم بفهماند، 
دست به اسلحه برده. اين دولت است که قبل از اينکه کسی حرفش را 
بزند دست به اسلحه ميبرد و يا در زندانها را باز ميکند و يا روزنامه ها 
را ميبندد و غيره... دولت به معنی وسيع کلمه به مفهومی که در همين 
اروپای غربی ما داريم زندگی ميکنيم. در نتيجه به اين معنی به نظر 
من از خود بيگانگی و مبارزه عليه از خود بيگانگی، مقوله از خود 
بيگانگی محور تبيين آينده جامعه بشری برای مارکس نيست. مارکس 
بيگانگی را در يک مفهوم ديگری در جامعه سرمايه داری  از خود 
بکار ميبندد و فکر نميکنم قائل باشد به که اين از خود بيگانگی از 
از  از خود بيگانگی که مارکس  است.  قابل رفع  طرق غير سياسی 
بيرون  ميرود  بشر  خالقيت  محصول  که  است  اين  ميزند  حرف  آن 
بشر، و خودش را به اصطالح بعنوان يک پديده خارجی برای بشر 
نشان ميدهد. من و شما کاری ميکنيم، چيزی ميسازيم و بعد متوجه 
ميشويم مخلوق ما بيرون ما دارد بر ما حکومت ميکند. بر دوش يک 
قدرت غير قابل توضيح و ناشناخته از نظر ما بنا شده که بر خود ما 
حکومت ميکند و ما را بيشتر در قيد و بند نگاه ميدارد. اين از خود 
بيگانگی و اين جدا شدن يک مقوله روانی، فکری، فرهنگی، اخالقی، 
و  است  اقتصادی  سياسی-  مقوله  يک  اول  درجه  در  نيست.  هنری 
مستلزم  عينی،  موقعيت  تغيير  سياسی،  اقتصاد  تغيير  مارکس  برای 
دست زدن به يک حرکت عينی سياسی اقتصادی است. در درجه اول 
برميگردد به مقوله مبارزه طبقاتی. به اين معنی به نظر من کسانی که 
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برای مثال ريشه مشقات بشر، دشواريهايی که زندگی همه ما دارد، 
کمبودهايی که جهان فعلی دارد، نارسايی هايش، زجرهايی که در آن 
هست در اشکالی که ذهن ما دارد جستجو ميکنند، اين را نميبينند که 
اين ذهن محصول دوره و زمانه معينی است و تا وقتی که اين دوره 
و زمانه همانطور ميماند، اين ذهن آدم بازتوليد ميشود. چه کودک در 

کودکستان و چه سرباز در ميدان جنگ اين را منعکس ميکنند.

يعنی  نزذ هگل هست  به نوعی در  آن هدفمندی که  اگر  اما  شھريار: 
آگاهی به آزادی است  از  جامعه بشری همواره در حرکت پيشرفت 
و آن جوری که در نزد مارکس هست يعنی هدف جامعه بشری را 
رسيدن به يک آزادی ميداند، يعنی در نهايت هر دو بر آزادی تکيه 
ميکنند. آزادی بشر! حاال در نزد مارکس به رهايی از خود بيگانگی 
از برای خود و  يا درخود، دسترسی به خود،  به خود  و به گرايش 
در نزد هگل به نوعی رفع به اصطالح عينيت يافتگی يا به اصطالح 
آن چيزی که از خود جدا شده. در نهايت هر دو به اعتقاد من به يک 
اين  سؤال  حاال  است.  متفاوت  رسيدن  راههای  منتها  ميرسند  هدف 
است که اگر به اصطالح روند جامعه آن جوری باشد که ما با يک 
گونه  به  آزادی  به  دسترسی  اصطالح  به  يک  و  مسالمت آميز  گذار 
خودآگاهی در پريودهای مختلف، در زمانهای مختلف، به اين نتيجه 
برسيم. آيا شما همچنان معتقديد که نظريه انقالب در تئوری مارکسيسم 

به اصطالح بر همان مبنايی استوار است که در نزد مارکس بود؟

منصور حکمت: بگذاريد به چند مفروضات شما بر گرديم. يکی اينکه 
هگل و مارکس در عمل به يک چيز رجوع ميکنند و يک پديده مورد 
هشتاد  و  من صد  نظر  به  نميکنم.  فکر  اينطور  من  است.  نظرشان 
درجه مقابل هم هستند. هگل شخصا فکر ميکنم از نظر متدولوژيک 
بخصوص بحث ديالکتيک و رابطه بودن و شدن دستاوردهای زيادی 
البته هيچوقت در اروپای غربی مد نشد و  از نظر فلسفی داشته که 
جامعه غربی در سطح کانت ماند. ولی هگل به نظر من آبستره ای را 
مطرح ميکند بدون اينکه نيازی ببيند که اين آبستره را با جهان ماده 
تطبيق بدهد. برای هگل همه تضادها در يک پروسه ای که فارغ از 
زمان است و فارغ از مکان است و فارغ از گوشت و پوست است 
در محدوده خود ذهن به فرجام ميرسد. برای هگل عليت يک پروسه 
منطقی است. خرد يک به اصطالح سازگاری فکری و ذهنی است. 
برای مارکس اينها بيرون است. برای مارکس اينها بايد بوجود بيايد. 
برای مثال شما دو نوع عليت را ميتوانيد مقايسه کنيد. وقتی دو ضلع 
اين  فی الحال موجود است.  قائم الزاويه را داريد ضلع سوم آن  مثلث 
نوع رابطه است که ضلع سوم را به مجرد اينکه دو ضلع ديگر را 
داشتيد همان حال هست و قرار نيست اين ضلع بعدا بوجود بيايد. شما 
به مجرد اينکه دو ضلع مثلث قائم الزاويه را داريد، َوتَرش برای مثال 
پيش شما است. اين يک نوع استنتاج شدن است. برای مارکس اين 
بدهد.  بايد رخ  مادی  پروسه های  به صورت  ماده  استنتاج در جهان 
استثمار  را  آدمها  از  آدمها عده زيادی  از  اگر عده کمی  مثال  برای 
ميکنند، برای مارکس اين حرکت منطقی است، حاکی از خرد است که 
اين ستم از بين برود با کمک و با حرکت کسانی که تحت استثمارند. 
مبارزه طبقاتی برای مارکس ابزار حل کردن يک تضاد واقعی بيرون 
ذهن و بيرون دايره انديشه است. در نتيجه آنچه که برای هگل بطور 
کلی درون يک سيستمی از تعقل است برای مارکس ميرود بيرون در 
جامعه و در جهان مادی مطرح ميشود. چيزی که برای هگل بدون 
زمان فی الحال هست. نتيجه ای که فی الحال از احکامی گرفته ميشود 
برای مارکس در طول صد سال بايد اين نتيجه بطور واقعی بر مبنای 
پراتيکی گرفته شود. تا جايی که من ميفهمم هگل مقوله پراتيک ندارد. 
هگل منطق دارد ولی پراتيک ندارد. مارکس تمام تفکرش بر مبنای 

پراتيک است و پراتيک تغيير دهنده، پراتيکی که تضاد را به سنتز 
آنتی تز  و  تز  بنابراين هگل  را مطرح ميکند.  تز جديدی  ميرساند و 
و سنتز پروسه های عقالنی و منطقی و از جنس فکر هستند که در 
عالم عمومی ذهن و انديشه دارد صورت ميگيرد و برای مارکس اين 
سنتز بايد بطور واقعی صورت بگيرد و در جهان مادی ممکن است 
صد سال طول بکشد. در نتيجه اگر چيزی بخواهد مارکس را متمايز 
کند جايگاه اساسی پراتيک، پراتيک انسانها، منظورم پراتيک حزبی 
انسانها نيست، پراتيک عمومی اجتماعی آدمها، فعل و انفعال نسلهای 
به  شدن،  عقاليی  سمت  به  ميبرد  را  جامعه  که  است  رويهم  انسانی 
سمت آن نتيجه خردمندانه ای که جامعه ميتواند داشته باشد و آن فقدان 
تضاد، جامعه ای که با خودش به صلح رسيده و بشر ديگر در آن تحت 
انقياد نيست، تحت اتوريته نيست و بشر در آن آزاد است. برای هگل 
آزادی درک ضرورت است. برای مارکس درک ضرورت، آزادی را 
بوجود نميآورد بلکه اين پروسه ای که اين ضرورت را بالفعل ميکند 
است که نهايتا کسی را آزاد ميکند و آزادی را برای بشريت ميآورد. 
به هر حال هگل يک سيستم فکری و ذهنی ايده آليستی را دارد مطرح 
ميکند و مارکس يک حرکت مادی رو به بيرون و پراتيکی را مطرح 
بطرق مسالمت آميز  بتواند  بشر  اگر  که  فرض  اين  نتيجه  در  ميکند. 
فرض  معتقدند،  انقالب  به  مارکسيستها  هم  باز  آيا  برسد  اهدافش  به 
پايش در هوا است! يعنی چه اگر بشر بتواند به سيستم مسالمت آميز 
به اهدافش برسد؟ و بعد چطور ميشود به شيوه ای مسالمت آميز يک 
موقعيت قهرآميز را به اصطالح دگرگون کرد؟ چون فرض عمومی 
اين است که جهان االن در حال مسالمت است و يک چيزهايی در آن 
خوب نيست. فرضی که پشت بحث شما و نحوه ای که گفتيد هست. گويا 
جهان يک داده مسالمت آميزی است االن و يک عده راضی نيستند و 
ميخواهند تغييرش بدهند. يک عده به آنها ميگويند تو را به خدا بيائيد 
مسالمت آميز تغيير بدهيد. مارکسيستها از اين شروع ميکنند که جهان 
مادی دستخوش اجحاف، زور، خشونت و شقاوت است و برای تغيير 
به يک  بايد دست زد  نباشد  اينها  آن  ايجاد يک جهانی که در  اين و 
همانطور  خشونتها.  اين  با  کرد  مقابله  و  گسترده  و  سياسی  پراتيک 
که گفتم خشونت يا انقالب سناريويی نيست که ما برای جامعه نوشته 
باشيم. سناريويی است که جامعه برای ما نوشته. ما مجبوريم در آن 
نميکنيم  ما تعيين  به نظر من  فرق اساسی.  اين است  شرکت کنيم و 
جامعه به چه شيوه ای دارد به سمت مراحل آتی که خوشبختی بشر در 
آن هست ميرود، اين جامعه است که به ما ميگويد بدون در هم شکستن 
دولت، بدون کنار زدن يک ارتش، بدون به زير کشيدن فالن کليسا، 

بدون از بين بردن خرافات... شما عمال به آن آينده نخواهيد رسيد.

آفرينی  ارزش  معنای  به  انقالب  واقع  در  آيا  شھريار: 
شما؟ اعتقاد  به  است  نو  ارزشهای  ايجاد  و 

است؟ نو  ارزشهای  ايجاد  انقالب  آيا  حکمت:  منصور 

است؟  نو  ارزشهای  ايجاد  معنای  به  بله،  شھريار: 
مذهبی... ارزشهای  کهنه،  ارزشهای  يعنی 

مطرح  معنی  به  است.  همينطور  حتما  حکمت:  منصور 
است. نو  ارزشهای  يافتن  موضوعيت  و  شدن 

شھريار: من اين سؤال را به اين خاطر مطرح ميکنم که دنباله اش را 
به اين شکل خدمتتان عرض کنم، که مقوله نفی ارزشها و جايگزينی 
ارزشهای نو هم در نزذ مارکس و هم در نزد نيچه به اعتقاد من کليد 
فهم مقوله دگرگونيهای بنيادی در جامعه بشری است. مارکس با پيش 
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کشيدن آلترناتيو سوسياليسم به نوعی تعيّن و يا تعيّن پذيری ميرسد. 
نفی  نفی جامعه سرمايه داری ميرسد.  با تعريف سوسياليسم به  يعنی 
چيزی  اثبات  يعنی  مارکس  و  هگل  اسپينوزا،  فلسفه  در  چيزی  يک 
ديگر وقتی که تعيّن پذير ميشوند. اما جايگزينی ارزشهای نو در نزد 
مثال  که  آنگونه  نيست.  بورژوائی  ارزشهای  نفی  معنای  به  مارکس 
ارزشهای  تمامی  نفی  روشن  و  صريح  بيان  شاهد  ما  نيچه  نزذ  در 
اخالقی، مذهبی و روابط تاکنونی هستيم. در نزد مارکس اين نفی به 
گمان من با اين صراحت بيان نميشود. سؤال اين است: آيا مارکس نيز 
مانند هگل به آنچه "عقالنی است، ضروری است و آنچه ضروری 
به  نيچه  همچون  چرا  نيست  اگر  است؟  معتقد  است"  عقالنی  است 
مگر  نميرسد؟  بورژوايی  جامعه  يعنی  پيشين  ارزشهای  تمامی  نفی 

هستند؟ اجتماعی  کارکردهای  نظری  بيان  ارزشها  اينکه  نه 

ضروری  امر  و  است  ضروری  عقالنی  "امر  اينکه  حکمت:  منصور 
همانطور  و  است  مبنا  کامال  مارکس  در  نظرم  به  است"  عقالنی 
که گفتم برای طی شدن و مسجل شدن ضروری بودن امر عقالنی 
پروسه  اين  هگل  برای  که  ميشود  طی  مادی  جهان  در  روند،  يک 
اين  مارکس  برای  است.  فلسفی  استنتاج  يک  و  فوری  و  اتوماتيک 

ميشنويد؟ را  من  صدای  ببخشيد  است.  اجتماعی  روند  يک 

شھريار: بله بله.

منصور حکمت: برای مارکس اين يک استنتاج اجتماعی سياسی است. 
بايد  اينکه اين  بايد بوجود بيايد ولی به مجرد  آنچه که عقالنی است 
مطرح ميشود و اين ضرورت خودش را به اشکال مختلف در ذهن 
بشر و زندگی بشر مطرح ميکند، روندهايی برای تحقق اين ضرورت 
منطق  فکری،  فلسفی،  اصطالح  به  روندها  اين  که  ميشوند  شروع 
صرفی نيستند. روندهای مادی هستند و اين ضرورت تا وقتی هست، 
شکست  بارها  ميشوند،  سرخورده  بارها  و  دارد  ادامه  روندها  اين 
مثال  برای  ميافتد.  تأخير  به  ضرورت  اين  تحقق  بارها  ميخورند، 
اآلن خيلی وقت است که ديگر عقالئی است که انسانها مرفه باشند و 
حق حيات داشته باشند و سالمتی برای مثال بهداشت و مسکن حق 
قبول  از شما  پيش  سال  است دويست  اينرا ممکن  است.  انسانی  هر 
نميکردند، از نظر ايدئولوژيکی نمی پذيرفتند. االن خيلی سخت است 
آيا بهداشت و سالمت  اينکه  حتی بورژوازی مقاومت کند در مقابل 
اين را  بله! اين ضرورت شده،  يا نه! همه ميگويند  حق همه هست 
همه ميدانند که فرض وجود هر آدم اين است که بتواند سالم زندگی 
ميکنند و سالمت  آن زندگی  در  باألخره  آدمها  کند، ولی روندی که 
تبديل ميکنند يک روند منطقی  به حق مسجل خودشان  را  خودشان 
انديشه طی  بايد در جهان  نيست که  نيست. روندی  اسکوالستيک  و 
موانع  يعنی  شود.  طی  مادی  دنيای  در  بايد  که  است  روندی  بشود، 
اين  تحقق  مانع  که  غيره ای  و  اخالقی  فرهنگی،  سياسی،  اجتماعی، 
که  عقالئی  امر  اينکه  مانع  و  هست  شده  اثبات  فی الحال  ضرورت 
از آن صحبت ميکنيم مسجل هم بشود، عينی هم بشود و بوقوع هم 
بپيوندد. مبارزه با آن موانع هست که روند اين نشدن را بيان ميکند. 
مادی  پروسه  يک  شدن  سنتز  و  آنتی تز  و  تز  پروسه  مارکس  برای 
در  پراتيک بشر  ابراز وجود ميکند.  بشر  آن  اجتماعی است که در 
آنتی تز  و  تز  آمدن  بوجود  و  پيشين  تضادهای  شدن  سنتز  پروسه 
با قدم خودش با فکر خودش بعنوان يک پديده اجتماعی  جديد. بشر 
سنتز  اين  و  ميراند  جلو  به  را  پروسه  اين  و  ميکند  دخالت  فردی  و 

نيست. اينطور  برای هگل  بگيرد.  مادی صورت  در جهان  بايد 
منتهی آن چيزی که در رابطه با درجه نفی باورها و افکار گذشته 
و معيارهای گذشته صحبت کرديد، به اين معنی مارکس برخوردش 

با هر دوره ای و با هر دوره از زندگی بشر يک برخورد آگاهانه تر 
از اينها است که به کلی منکر جايگاه آنها بشود. اگر پديده ای ديروز 
خودش نتيجه نوآوری بوده و سنتزی بوده از تضادهای پيش از آن، 
بنابراين به همان درجه اعتبار و صالحيت داشته. برای مثال انقالب 
فکری که بورژوازی ميکند، انقالب معنوی که بورژوازی در جهان 
عقب مانده فئودالی ميکند، برای مارکسيستها جايگاه و ارزش خودش 
تاريخی  جايگاه  شدن  منکر  معنی  به  رفتن  آن  از  فراتر  داشته.  را 
به  مارکس  معنی  اين  به  نيست.  تاکنونی شان  افکار  در  آن  فلسفی  و 
يک  انقالب صرفا  اين  ولی  است  معتقد  باورها  و  افکار  در  انقالب 
پروسه انهدام اوضاع تاکنونی نيست، برای اينکه فراتر رفتن از آنها 
ارزشها  و  معيارها  فکری،  روبنای  باورها،  اخالقيات،  آن  ديدن  و 
بصورت تزهای جديدی است که االن آنتی تز خودشان را دارند و بايد 
اعتبار مارکس از يک پروسه مادی  اين  به  آنها شکل بگيرد.  سنتز 
حرف ميزند، جايگاه مادی پديده ها را ميبيند و رفتارش و برخوردش 

نيست. دلبخواهی  گرفته  تاريخ شکل  در طول  که  معيارهايی  با 
شهريار: آقای منصورحکمت من يک مقاله چند سال پيش از شما خواندم 

در مورد سالگرد انقالب ايران به اسم انقالب شکست نخوردگان ...

منصور حکمت: تاريخ شکست نخوردگان!

شھريار: بله، تاريخ شکست نخوردگان، خيلی ممنون! من آن مقاله را 
واقعيت و راستش را بخواهيد يکی از زيباترين مقاله های چند ساله 
اخير، با همه موجزی و با همه فشردگيش، يکی از زيباترين مقاله هايی 

ديدم که در چند ساله اخير در جريانهای چپ ايران نوشته شده.

منصور حکمت: خيلی متشکرم.

شھريار: من با اين نگاه، تعارف هم نميکنم و البته اهل بده و بستان هم 
نيستم (خنده هر دو)، با اين نگاه وقتی نگاه ميکنم ميبينم و پيش خودم 
فکر ميکنم که اگر منصور حکمت بخواهد تاريخ معاصر ايران را 
بنويسد، آيا اين تاريخ را از چه نگاهی خواهد نوشت؟ صرف نظر 
نگاه  يک  واقع  در  آيا  هست  مارکسيست  حکمت  منصور  اينکه  از 
کامال دترمينيستی يا به اصطالح يکسويه نسبت به مسائل تاريخ ايران 
خواهد داشت يا ديدش را بازتر و فراتر از آن به کل روند جريانهای 

اجتماعی و از همه ديدگاهها در واقع به اين مسأله نگاه خواهد کرد؟

مطلب. من  آن  به  نظرتان  از حسن  ميکنم  تشکر  اوال  حکمت:  منصور 
با مارکسيسم  آدم دترمينيستی نيستم و فکر ميکنم دترمينيسم  شخصا 
بيگانه است و اتفاقا اگر نوشته های من را ديده باشيد من معموال دارم 
از اين حرف ميزنم که پراتيک و پراتيک آدمهای معين در حصول 
نتايجی که در جامعه فراهم ميآيد، تعيين کننده است و هيچ چيز از پيش 
مقّدر نيست، اجتناب ناپذير نيست، محتوم نيست و در نتيجه بستگی 
دارد که انسانهای يک نسل، يک طبقه، يک جامعه، چه ميکنند. بستگی 
به عمل آنها و پراتيک آنها دارد و در نتيجه محصول اجتماعی که 
ببار ميآيد و موقعيتی که پديدار ميشود. راجع به تاريخ هم به اصطالح 
يا تاريح معاصر اگر بخواهم بنويسم چيزی که  ايران  انقالب  تاريخ 
با اين مسائل  من متوجه شده ام در اين سالهايی که الاقل از نزديک 
سر وکله زده ايم و غيره، اين است که در جامعه همانطور که در زير 
سطح آرام دريا به اصطالح جريانهای آب هست که به اين سو و آنسو 
ميرود، ولی من و شما نمی بينيم از رو، جامعه هم دستخوش حرکت 
جنبشها است، جنبشهايی که مدام در آن فعال هستند، اين جنبشها دارند 
مبارزه  و  است  جنبشها  اين  محصول  تاريخ  و  هستند  ميکنند،  کار 
طبقاتی در يک سطح عميقتری، پشت اين جنبشها دارد به اين جنبشها 
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شکل ميدهد ولی اين جنبشها وجود دارند. تاريخ ايران را اگر بخواهيد 
نگاه کنيد نميتوانيد بگوييد تاريخ مبارزه پرولتاريا و بورژوازی است 
سرمايه دار،  و  کارگر  بورژوازی،  و  پرولتاريا  مبارزه  چون  فقط. 
باالخره  اجتماعی  جنبشهای  مبنای  بر  اينها  غيره،  و  امپرياليسم 
بازی  و نقش  پديدار شود  ميتواند در کشور  بگيرد که  ميتواند شکل 
کند. به نظر من تاريخ ايران در اين صد سال از انقالب مشروطيت 
جنبشهای  و  احزاب  از طرف  بوده  معينی  اعتراض  االن صحنه  تا 
ايران  يک  ايجاد  برای  جامعه  آن  کرده  تحصيل  اِليت  روشنفکران، 
غربی، يک ايران بورژوائی سرمايه داری از نوع فرانسه و بلژيک و 
انگلستان و مقاومتی که به يک معنی دولتهای مستبد در مقابلش کردند 
يا غرب در مقابلش کرده است. جنبشهای اپوزيسيون ايران جنبشهايی 
بوده اساسا جنبشهای نخبگان ايران بوده برای بوجود آوردن نوعی 
سرمايه داری ايرانی. حتی انقالب ٥٧ هم با اينکه کارگران وسيعا در 
آن شرکت کردند، سرنوشت جامعه و زندگی همه ما را باالخره آن 
خانواده سياسی بزرگی که يک سرش مشروعه است و سر ديگرش 
مشروطه، يک سرش مصدق است و يک سر ديگرش خمينی و حتی 
رضا شاه را هم در بر ميگيرد. آن طيف جنبش که محصول انقالب 
مشروطيت است تعيين کرد. و ما کمونيستها، ما سوسياليستها و طبقه 
کارگر بطور وسيعتری نظاره گر اتفاقاتی بوديم که در ايران رخ داده. 
تاريخ  به  ما داريم راجع  البته  به نظر من األن ميتوان عوض کرد. 
حرف ميزنيم و از اين به بعدش را ول ميکنيم فعال. ولی به نظر من تا 
اين لحظه ما با حرکتهای يک جنبش اجتماعی عظيم با خطوط داخليش 

روبرو بوديم که يک ايران سرمايه داری بزرگ و قوی ميخواهد.

شھريار: آيا واقعا تاريخ نويسی تاکنونی به اعتقاد شما با اين تعريف به گمان 
من بايد اينجور برداشت کنيم که تاريخ نويسی تاکنونی يک تاريخ نويسی 
واقعگرايانه از باصطالح جريانهای اجتماعی يا درون جامعه ايران 

نبوده بلکه از نگاه حرکتهای روشنفکری و نخبگان جامعه هست؟

نظر  به  نويسی  تاريخ  بحث  اين  است.  قطعا همينطور  حکمت:  منصور 
من بحثی است در جای خودش پيچيده تر! چرا به هر حال ما تاريخ 
را از زبان راويان آن ميشنويم و نهايتا کدام روايتها ُمهر خودشان را 
آن تاريخ  به ما ميزنند تعيين ميکند که  در برداشتهای اعقاب  بيشتر 
را چگونه ببينيد. خود ما االن در مورد اتفاقی که همدوره من و شما 
است، انقالب ٥٧، اگر بخواهيم دست به قلم ببريم، همه آن نسلی که 
همزمان با اين واقعه زيستيم، فکر ميکنم به اندازه تعدادمان روايتهای 
که  ميشوند  گيج  ما  نوه های  که  ميدهيم، جوری  پديده  اين  از  مختلف 
که  ميگذريم  اينها  از  بود؟  افتاد چه  که سال ٥٧  اتفاقی  اين  باالخره 
با متدولوژی هايی که در آکادمی ها حاکم است و بخصوص نه  االن 
االن بلکه چند سال پيش، عروج جدی مکتب پست-مدرنيسم که نفی 
اينکه آيا تاريخ عينيت دارد، روندی را ميشود در آن تشخيص داد، 
آيا جهت دارد و آيا اصال ميشود روايتی داشت که همه ما روی آن 
انقالب  باألخره  اينکه  يعنی  برايشان،  بوده  بخوريم مورد سؤال  قسم 
صنعتی واقعا انقالب صنعتی بود؟ آيا جنگ اول جهانی واقعا جهانی 
بود؟ آيا واقعيات آنطوری که تصوير شده هست يا غيره؟ آيا چيزی به 
اسم انقالب بورژوايی وجود داشته يا نه؟ االن همه اينها در آکادمی ها 
بين موّرخين مورد بحث است برای اين که متدولوژی تاريخ نگاری با 
عروج پست-مدرنيسم دچار تشتت و سرگيجه شد. البته االن شايد به 
شوری دو سه سال پيش نباشد. ولی قطعا تاريخی که ما تحويل گرفتيم 
بعنوان تاريخ معاصر ايران، تاريخی بوده که جنبشهای اجتماعی زنده 
باشد.  زنها  تاريخ  نميتواند  و  کرده اند  بيان  آن دوره  از  دوره  آن  در 
تاريخی نيست که روايت زنان در آن نقش بازی کرده باشد. شما از 
انقالب مشروطه بيائيد تا اينجا هرکسی که به اين وقايع: ورود متفقين، 

اصالحات  مرداد،   ٢٨ شاه،  رضا  محمد  آمدن  تا  شاه  رضا  رفتن 
ارضی، انقالب ٥٧، ببينيد چه بخشی از اين تاريخ واقعا نظرگاه زن 
در آن جامعه را منعکس کرده و يا چقدر ميدانيم راجع به اين جامعه ای 
که ميگويند به آن صورت شد و به اين صورت شد بعضا چه گذشت؟ 
دکتر مصدق را ميگويند قهرمان ملی و گويا سمبل ليبراليسم آن مملکت 
سالهای  در  زنان  به وضع  راجع  کوچکترين چيزی  هنوز  ما  است. 
حاکميت دکتر مصدق نميدانيم. بيست و چند سال جمهوری اسالمی 
حاکم بوده و کسی مثل اين کارشناسان وزارت خارجه امريکا ميتوانند 
بگويند جمهوری اسالمی اين يا آن پيشرفت را کرده ولی هيچ يک از 
رسانه های رسمی در مورد سرنوشت يک نسل کامل از زنان در يک 
همچنين نظامی حرف نميزنند. در نتيجه اين نگرش از اين تاريخ غايب 
ثبت نشده و راجع به آن حرف نميزنند. در خود اروپا  است. جايی 
هم همينطور است. ميگويند در اين سال دمکراسی آمد و بعدا به آدم 

ميگويند که حق رای زنها فقط اين بيست سال يا پنجاه سال است...

شھريار: بله، در واقع من ميخواستم در رابطه با همين مسأله اشاره کنم 
که شما تمام تاريخ اجتماعی اروپا را بجز تاريخ اختصاصی يک سری 
مورخ های مشخص نوشته اند. مثال تاريخ عمومی اروپا را اگر نگاه بکنيد 
در هيچ جا از جنبش زنان اروپا من فکر نميکنم بطور جدی و آنجور که 
مورد نظر شما هست بحثی شده باشد. آيا اين در واقع عموميت دارد به 
نظر شما يا اينکه خاص جامعه ما است؟ البته ميدانم در جامعه ما ويژگی 

است. اين ديد علی العموم  ولی گويا متأسفانه  بيشتری پيدا ميکند 

منصور حکمت: ميدانيد فقط اين نيست که مسأله زنان بيان نشده. ببينيد 
وسيع  معنی  به  رفتند،  که  است  آدمهايی  زندگی  داستان  تاريخ  اگر 
بر آنها حاکم  اين است که بر مردم چه گذشت و چه چيزی  داستان 
بخش  شهادت  شما  و  باشد  رفتند،  چرا  و  رفتند  سمتی  چه  به  بود، 
که  است  واضح  پديده،  اين  به  راجع  نگيريد  را  جامعه  از  عظيمی 
تصوير وارونه و عجيب و غريب است. شما شهادت اديان اقليت را 
نداريد، شهادت کسانی که تمايالت جنسی متفاوت داشتند را نداريد، 
آن  به  بچه  نظرگاه  فاقد  ما  تاريخ نگاری  نداريد.  را  بچه ها  شهادت 
از  عظيمی  بخش  و  گذشت  چه  بچه ها  بر  نميدانيد  شما  است.  دوره 
جمعيت با چه مشقاتی در آن دوران زندگی کردند و چه کشيدند. در 
را  تاريخ  اگر  زنان  جنبش  است.  جنبش ها  روايت  تاريخ  اين  نتيجه 
بنويسد آنوقت ميرود اين وجه را نگاه ميکند و چه بسا وجه ديگری 
را نگاه نميکند. ميخواهم بگويم اگر تاريخ نگاری را از تاريخ تفکيک 
کنيم، تاريخ نگاری ای که تا به حال بوده گويای روند تاريخی نيست. 
برای همين تئوری به آن اضافه ميشود. برای مثال يک مارکسيست 
ميآيد شيوه های توليدی، تحوالت زيربنايی را مطرح ميکند که جزء 
تاريخ نگاری هيچکس نيست بلکه تز اين آدم است و ميرود و سعی 
داشته  زيربنايی  اتفاق  اين  بله  بکويد  تاريخ نگارها  داده های  با  ميکند 
در  االن  ولی  تاريخی.  روندهای  اين  درک  برای  و  ميافتاده  اتفاق 
مورد ايران که پرسيديد به نظر من يکی از بی ارج ترين و سخت ترين 
کارها تاريخ نگاری است. بيوگرافی نگاری، وقايع نگاری کار شيرين 
و خوبی است که آدم برای نسل بعد بجا بگذارد که در اين روز اين 
گذشت و من از اين راوی اين را ديدم و شهادت بدهد به وضع زمان 
خودش، ولی کسی که ميآيد و سعی ميکند فلسفه و تاريخ را بيان کند 
و مراحل پشت سر هم را توضيح بدهد و بگويد در اين جهان و اين 
جامعه چه گذشت، به نظرم يک ريسک متدولوژيک بااليی را دارد 
مرتکب ميشود و آنهم اينکه از درون جنبش خودش دارد به بقيه جهان 
کوچکترين  نميکنم  فکر  ميدهد.  توضيح  زاويه  اين  از  و  ميکند  نگاه 
ارجاعی به موقعيت طبقه کارگر، مزدبگيران در تاريخ طبقات حاکم 
ايران  معاصر  تاريخ  به دوران  ما  همه  کمااينکه  باشد.  نوشته اند  که 
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که نگاه ميکنيم نوشته های اصليش يک همچنين پديده ای کوچکترين 
جايگاهی ندارد که در خانه ها چه گذشت، بر اين خانواده ها چه گذشت؟ 

غيره. و  داشتند  زندگيشان  از  دوره  آن  انسانهای  احساسی  چه 

سؤال  تا  چند  ميخواهم  باشم  داشته  اجازه  اگر  حکمت  آقای  شھريار: 
و  شخصی  جنبه  کمی  البته  سؤاالت  اين  باشم.  داشته  شما  از  کوتاه 
تا  بشنوم  کوتاه  جواب  اميدوارم  اينکه  و  دارد  شما  خود  به  مربوط 
من  حضورتان  به  عرضم  بياوريم.  خط  روی  بتوانيم  را  شنوندگان 
معتقدم شما در نوشته هايتان به نوعی نثر شسته رفته و در عين حال 
تخيل  نوعی  به  حال  عين  در  و  آورديد  روی  کوتاه نويسی  و  محکم 
به آن نگاه کنيم نوعی تخيل  اگر از حوزه نوشتاری  يا تخيل  کتابت 
رمان يا قصه کوتاه و يا فانتزی ادبی در آن هست. شما آيا عالقمند 

هستيد؟ دست  اين  از  مقوالتی  و  کوتاه  قصه  شعر،  رمان،  به 

منصورحکمت: باز با تشکر از لطفتان! نه! شعر به طور قطع نه، شعر را 
دنبال نميکنم و تأثيری روی من ندارد. من روی شعر کار نميکنم.

نداريد؟ دوست  را  شعر  شما  چرا  حکمت  آقای  چرا؟  شھريار: 

منصور حکمت: (خنده) حاال ميرسيم به آنهم. من فکر ميکنم چيزی که 
برايم جالب است قدرت بيان معنی است. اين را بعنوان يک فضيلت 
نگاه ميکنم که کسی ميتواند حرفش را بزند و هر چه زودتر بهتر و 
هر چه روشنتر و مؤثرتر بهتر. در نتيجه به زبان بعنوان ابزاری که، 
مثل ساز موسيقی، آدم بتواند از آن استفاده کند و با مهارت استفاده 
که  بود  اين  معنی  اين  به  آوردم  شانسی که  قائلم.  ارزش  بکند خيلی 
تأثيری  ادبيات  خود  اما  بود.  خوب  فارسی ام،  گرامر  فارسی،  پايه 
روی  چيزی  اگر  معنی  يک  به  شايد  بيشتر  نداشته.  من  کار  روی 
چون رشته ای  است  طنز  کردن  دنبال  و  طنز  گذاشته  تاثير  من  کار 
و  طنز  خواندن  ميکنم.  جمع  را  کتابش  دارم،  عالقه  آن  به  که  است 
هجو جای زيادی در زندگی فکريم دارد. اين چيزی است که از آن 
استفاده ميکنم اما تمثيل و جنبه هايی که شما ميگوييد بيشترش به اين 
فکر  ميبرم  بکار  که  زبانی  ميکنم  سعی  آگاهانه  من  که  است  خاطر 
شده باشد و راستش در اين فکر بودم و يک طرحی هم درآوردم که 
مشخصات اينجور نوشتن را که من به آن ميگويم "مستقيم نويسی" 
يک جزوه ای باشد که چگونه مستقيم بنويسيم و اين من فکر ميکنم که 
يک سبکی است خودم روی آن آگاهانه کار کرده ام و اگرنوشته های 

ميکنند. فرق  االن  با  ببينيد،  را  گذشته ام  سال  چند  و  بيست 

يا  قوی  فانتزی  نوعی  با  شما  نوشته های  در  من  گاها  ولی  شھريار: 
يک  ميشوم.  روبرو  مسائل  بعضی  به  نسبت  قوی  نگاه  يک  مثال 
خودتان  نوشته هايتان  از  يکی  در  شما  مثال  تيپ سازی.  يا  تمثيلهايی 
را به يک اژدها تشبيه کرده ايد (خنده منصور حکمت) اين اژدها در 
فانتزی های  به اصطالح  و مينويسد و  را ميکند  غار خودش کارش 
خودش را سرهم بندی ميکند، بعد در دنيای بيرونش يک اتفاقی رخ 
ميدهد، بعد منصور حکمت به اصطالح درگيری ذهنيش را از غار 
ميکنم  فکر  من  که  چيز  يک  اصطالح  به  و  ميکند  منتقل  بيرون  به 
و  نوشته  بدهيم  قرار  اينرا  نويسی  کوتاه  داستان  حوزه  در  مثال  اگر 
داستان خوبی از آب در خواهد آمد. همين نگاه من را به اين نتيجه 
من  که  آن چيزی  از  بيش  عالقمندی  واقع  در  بايد  شما  که  ميرساند 
متاسفانه االن از شما شنيدم (خنده هر دو) که شما هيچ عالقه ای به 
نگاه من  اين  حال  به هر  ولی  نداريم  کار  را  اين  حاال  نداريد،  شعر 

بود يعنی تصور من بود که شما با رمان بيشتر سر و کار داريد.

منصور حکمت: نه، بيشتر با طنز سر و کار دارم. هم تجسمی، فيلم، تئاتر 
طنز آميز و هم کتاب و نوشته های طنز. تيپ کار آدمهايی مثل برادران 
آلن، طنزنويسان و منتقدين  مارکس، نميدانم چقدر ميشناسيد، وودی 
هجوپرداز برای من آن جذابيت را دارند و فکر ميکنم آن چيزی که 
شما ميگوييد بخشا ناشی از توانايی ای هست برای فاصله گرفتن از 
آن مسأله فوری و نگاه کردن به آن مسأله در يک ظرف وسيعتری، 
مثال پيدا کردن يا احساس و استفاده کردن از روايتهای بهتر ديگران 
از زندگی بهتر برای بيان. ولی اين چيزی است که محصول رمان و 
شعر نيست. واقعا من رمان و شعر را دنبال نميکنم و افتخار هم نميکنم 
به آن. جای تأسف است منتها محصول آن نيست. بيشتر و قبل از هر 

چيز محصول مشاهده است محصول مشاهده زندگی مردم است.

را،  تحصيالتتان  شما  شنيدم  من  که  آنجايی  تا  حکمت  آقای  شھريار: 
شفاهی  بطور  من  باشد،  گفته  درست  حد  چه  تا  راوی  نميدانم  البته 
اين  آيا  بوده.  فارسی  ادبيات  ايران  در  تحصيالتتان  شما  شنيدم، 
يا  داريد  ادبيات  از  شما  که  است  پشتوانه ای  از  ناشی  نوشتار  نوع 

آمده؟ بوجود  شما  در  خودبخود  که  است  چيزی  واقع  در 

منصور حکمت: نه! من اوال تحصيالتم ادبيات نيست. من مدرسه البرز 
ميرفتم که خوشبختانه هر چه معلم خوب بود آنجا جمع بود و ما را هم 
راه داده بودند. پايه فارسی ام قوی بود چون من کالس شش يک البرز 
خانواده ای  بود.  خوب  زبانم  گرامر  پايه  نتيجه  در  ميخواندم،  درس 
که در آن زندگی ميکردم خوشبختانه خانواده فرهنگی بود و درست 
صحبت کردن در آن فضيلتی بود و توانائی بيان خود! از همان سنين 
هم شفاها الاقل ميتوانستم خودم را بيان کنم. بعد رشته ام اقتصاد است. 
من دانشگاه شيراز اقتصاد ميخواندم و بعد رفتم برای دوره های بعد 
از فوق ليسانس در انگلستان باز اقتصاد و توسعه اقتصاد ميخواندم 
و قصدی نداشتم چيزی بنويسم. انقالب بود که من را به نوشتن کشيد 
اسطوره  همان  نوشته ام  فارسی  به  که  چيزی هايی  اولين  واقع  در  و 
بورژوازی ملی و مترقی آن دوره جزو اولين نوشته های من است. 
فکر ميکنم هر کسی سراغ ذات خودش برود و بگويد چه حرفی دارد 

بزند و تصميم بگيرد مستقيم حرف خودش را بزند زيبا، مينويسد.

حاال ميشود روی آن کار کرد. من به نوشتن بعنوان يک هنر، کمتر 
که  ميکنم  نگاه  مهارتی،  معنی  به  بيشتر  کلمه  فلسفی  معنی  به  هنر 
ميشود آموخت. ميشود روی آن خم شد، ميشود ضعفهايش را شناخت 
و به هر حال خودم روی نوشته های خودم کار کردم و در کار حزبی 
که مدتها مجبور بوديم مقاالت اين و آن را بگيرم و بخوانم و برايشان 
کردن  اديت  در  دارم  تجربه  زيادی  مقدار  به  بگويم،  را  اشکاالتش 
ياد  است که شما  آن  است. مثل  فن  نتيجه  در  آدمهای ديگر.  مطالب 
فنی  خودش  برای  اينهم  بگيريد.  ياد  فوتبال  يا  شويد  پزشک  بگيريد 
بگيريد،  ياد  ميتوانيد  که  است  موسيقی  ساز  مثل  درست  گفتم  است. 
نوشتن هم يک ابزاری است برای بيان نظر و اين چيزی است که من 
به آن جدی برخورد ميکنم و برايش اهميت قائلم و فکر ميکنم متن 

خوب مهم است. به اين معنی فوت و فنی است که بايد ياد گرفت.

شھريار: اما سؤال آخر تا اينکه شنوندگان را روی خط داريم. همينجا 
اعالم بکنم تلفن ما ٦٨٧٠٣٨٠ دوستان عزيز شنونده ميتوانند از همين 
االن تماس بگيرند. تا اولين شنونده را داشته باشيم من سؤال آخر را 
از شما بکنم. اگر فردا در ايران انقالب بشود و در واقع طبقه کارگر 
قدرت را در دست بگيرد، اعالم حکومت سوسياليستی بکند و منصور 
حکمت وزير فرهنگ بشود برای اين مملکت چه خواهد کرد؟ برای 
ايدئولوژی  مخالف  فيلمسازان  و  نويسندگان  و  شاعران  هنرمندان، 
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شما، مخالف حکومت شما، مخالف سوسياليسم چه امکاناتی را فراهم 
بپردازند؟ خودشان  ذهنی  خالقيتهای  به  نيز  آنها  تا  آورد  خواهد 

منصور حکمت: من فکر ميکنم امکانات بيان هنری از سالن تئاتر باشد تا 
نشريات و مجالت که آدم بتواند در آن حرفش را بزند تا ايستگاههای 
راديو تلويزيونی چيزی است مثل استخر شنا، بايد همه داشته باشند. 
چيزی است مثل خانه و مدرسه بايد همه داشته باشند و هر بشری با 
بايد بتواند خودش را بيان کند، بايد بتواند خالقيتش را  هر ديدگاهی 
به منصه ظهور برساند. بايد بتواند کارش را تحويل بدهد. بايد بتواند 
حرفش را با آن ابزاری که ميخواهد بزند. در نتيجه در يک حکومتی 
که ما آرزويش را ميکنيم آدمها ميتوانند بروند سالن را بردارند و هر 
گروه  انواع  بروند  ميتوانند  آدمها  بدهند،  نشان  ميخواهند  که  تئاتری 
اگر  بزنند.  هنری  مجله های  بروند  ميتوانند  آدمها  بسازند،  موسيقی 
بحث بر سر اين است که آيا دولت سوبسيد ميدهد به اين نوع کارها، 
بهترين سوبسيدی که ميشود داد آزادی است و داشتن امکانات زيادی 
برای نشر، نمايش، تجمع، گردهمايی که اينها به مثابه حقوق پايه ای 
مدنی مردم است. سالن نمايش، سالن تئاتر و امکانات انتشار مجله و 
روزنامه و داشتن يک ابزار فيلمبرداری و غيره به نظر من جامعه 
برويم  ميتوانيم  ما  االن خود  بدهد.  قرار  دسترس همگان  ميتواند در 
روی اينترنت و کانال تلويزيونی درست کنيم و هيچکس هم نميتواند 
به ما چيزی بگويد. چند صد دالر هم بيشتر خرج ندارد. من معتقدم بايد 
سانسور را از روی هر فکری برداشت. هر کسی حق دارد هر فکری 
دارد، هرکس حق دارد بتواند ابزارش را داشته باشد حرفش را بزند. 

مهم نيست راجع به ما چه ميگويد. همين اآلنش هم همينطور است.
من معتقد به هنر دولتی نيستم. معتقد به هنر پرولتری نيستم. معتقد به 
هنر متعهد نيستم. معتقدم هنر يعنی دقيقا هر چه دل طرف ميخواهد بتواند 

بگويد و خالقيت را نميشود کاناليزه کرد و اداره برايش گذاشت.

مسکن،  حق  قبيل  از  زندگيشان  امکانات  تمام  آيا  شھريار: 
صنفی  حقوق  اجتماعی،  حقوق  شهروندی،  حقوق 

ميکنيد؟ تهيه  برايشان  شما  را  معيشتی شان  و 

منصور حکمت: صد در صد! اين وظيفه جامعه است که برای هر کسی 
باشيم که  فارغ  اگر ما  ببينيد  نباشد تهيه کند.  باشد و چه  چه هنرمند 
برويم دنبال نانمان بجنگيم و مشکلمان اين نباشد که از صبح تا شب 
بدويم و کار کنيم تا بعد در خانه خستگی درکنيم خالقيت ميتواند بروز 
کند. به نظر من کسی که ميخواهد يک فيلمی بسازد، بايد امکاناتش 
اينکه خودش را خانه  بدون  بتواند برود بسازد  و  باشد  داشته  وجود 
خراب کند. گفتم مثل استخر شنا، زمين فوتبال، مدرسه چيزهايی هم 
مثل مديوم ها، ابزارهای ابراز وجود هنری بايد در دسترس همگان 
باشد. من تصوير اليتيستی و نخبه ای از هنر ندارم. به نظرم همه بايد 
بزنند. به نظر من هنرمند يک صنف نيست. به  بتوانند حرفشان را 
نظر من همه مان ميتوانيم خالقيتهای درست بروز بدهيم اگر ابزارش 

را پيدا کنيم و امکان آموزش آن را پيدا کنيم ميتوانيم بروز بدهيم.
اگر همه اين را داشته باشند تازه معلوم ميشود که آيا کسی هست که 
عالوه بر استادی در فن و عالوه بر تکنيک آيا حرفی هم دارد بزند 
که بقيه ما عقلمان به آن نرسيده يا نه؟ چون االن اينطور شده که هر 
کسی که آبرنگ ميخرد بهش ميگويند نقاش، هر کسی دفترچه ميخرد 
باشد اگر سالن و  همه  برای  آبرنگ  اگر دفترچه و  ميگويند شاعر، 
تازه وقتی ميشود که  بتوانند نمايش بدهند  پارک برای همه باشد که 
االن  چون  نه؟  يا  ميکند  بروز  دارد  خالقيت  آيا  که  بفهميم  ميتوانيم 
يک  از  و  هنرمندان  فشار  تحت  طرف  يک  از  موقعيت  اين  پشت 
طرف نخبگی که در ذات مقوله هنر قاطی شده به نظر من خالقيت 

کرد. تفکيک  فنی  مهارت  و  استادی  از  زياد  خيلی  نميشود  را 

شھريار: آقای حکمت، سؤال آخر واقعا! و خيلی ممنون از اين که زحمت 
اگر شنوندگان عزيز  البته  نميشوم.  اين مزاحمتان  از  بيشتر  و  داديم 
خواستند و سؤالی داشتند تلفن ٦٨٧٠٣٨٠ آزاد است ميتوانند تماس 
بگيرند. اما تا شنونده ای روی خط آمد سؤال آخر: اگر در دستگاه رهبری 
به اصطالح حکومت سوسياليستی کسانی پيدا بشوند که مثل ريازانوف 
بخواهند در واقع دستگاههای سانسور و بازبينی و کنترل را برپا کنند 
شما بعنوان وزير فرهنگ چه موضعی خواهيد گرفت؟ آيا در برابر آنها 

مقاومت خواهيد کرد يا اگر نتوانستيد مقاومت کنيد استعفا ميدهيد؟

و  دو)  هر  (خنده  کرده ايد  فرهنگ  وزير  را  ما  شما  حکمت:  منصور 
ميکنيد... بعدی  حکومت  فرهنگ  وزير  از  سؤاالتی  داريد  حاال 

من نه به سانسور اعتقاد دارم و نه فقط اعتقاد ندارم مخالفش هستم. 
فلسفه زندگی ما مبارزه با موانعی است که جلوی زندگی آدمها و جلوی 
بيان آزاد و پراتيک آزادانه انسانها را گرفته است. در نتيجه واضح 
است هر نوع حکومتی بخواهد جلوی افکار و انديشه سد بگذارد و 
سانسور بگذارد بايد با آن مخالف کرد. چه وزير فرهنگ باشيد چه 
ميکنم وزير  فکر  من  در حکومتی که  راستش  باشيد.  ساده  شهروند 
فرهنگ آن اختياراتی که شما ميگوييد يا ريازانوف آن اختياراتی که 
جمع  مردم  است.  شوراها  حکومت  ما  سيستم  ندارد.  ميگوييد،  شما 
ميشوند و تصميم ميگيرند. من شخصا با اينکه دولت به هيچ فرمی از 
خالقيت، ابراز وجود فکری معنوی انسانها دخالت بکند موافق نيستم. 
به نظرم دولت موظف است. اوال هم که قرار است خود دولت با از بين 
رفتن فلسفه وجوديش محو بشود. ولی به نظرم قدرت کارگری موظف 

است انسانها را برابر و آزاد بکند و بگذارد زندگيشان را بکنند.
 

٭ ٭ ٭

اين متن  پياده شده از روی نوار،  توسط  ايرج فرزاد مقابله  و اديت 
شده است
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در شماره دى ماه نشريه جهان امروز مقاله کوتاهى از آقاى عمر ايلخانى 
زاده به چاپ رسيده که حاوى نکات بسيار مهمى است. مطلب ايشان 
ظاهرا در پاسخ به مقاله من در انترناسيونال، شماره ١٩، نوشته شده 
است. من آنجا به نمونه هايى از برخورد سطحى و نابالغ سازمانهاى 
باصطالح چپ به بحث احتمال لبنانيزه شدن شرايط در ايران اشاره 
کرده بودم. بنظر من نه فقط کسانى که خود را چپ و سوسياليست و 
فعال سياسى ميدانند، بلکه هر آدمى در دنياى امروز که يک جو عقل 
داشته باشد و دلش براى خودش و همنوعانش بسوزد منطقا بايد راجع به 
احتمال اين دورنماى تاريک فکر کند و نظر داشته باشد. اما همانطور 

از "چپ" است.  اين انتظار بيجايى  از قرار  که آنجا هم نوشتم، 
 

بهرحال آقاى ايلخانى زاده در نوشته اخيرش وارد اين بحث نشده و آن 
چند پاراگرافى هم که مقدمتا در افشاى "نيات" ما در طرح اين مبحث 
ايشان  نوشته  ارزش  شود.  گرفته  نديده  که  بهتر  همان  است،  نوشته 
در اين است که سوال مهمى را که مدتهاست باالى سر سازمانشان 
چرخ ميزند علنا و با صراحت جلوى خود گذاشته و سعى کرده به آن 
جواب بدهد. صورت مساله اينست: چه چيزى اين وارونگى و اين 
موقعيت غير قابل هضم در روابط سياسى و عملى کومه له امروز 
با دولتها و نيروهاى سياسى منطقه را توضيح ميدهد، از يک طرف 
ارتجاعى  نيروهاى  و  دولتها  قبال  در  سکوت  و  سازش  و  دوستى 
منطقه، و در مورد احزاب ملى و عشيرتى کرد حتى حمايت سياسى 
موارد  در  و  گرايانه  نفى  موضع  ديگر،  از طرف  و  آنها،  از  علنى 

زيادى حتى خصمانه در برابر حزب کمونيست کارگرى عراق. 
 

کومه  مناسبات  از  تصوير  اين  نميکند  تالش  زاده  ايلخانى  عمر 
را  آن  برعکس،  کند.  رد  عينى  نظر  از  را  منطقه  در  امروز  له 
قدرت  نشان  را  موقعيت  اين  بلکه  اين،  فقط  نه  و  ميکند،  توجيه 

ميکند.  اعالم  مباهات  مايه  و  ميدهد  جلوه  خود  سازمان 
 

موقعيت،  اين  توجيه  در  زاده  ايلخانى  آقاى  بحث  من  بنظر 
زاده  ايلخانى  آقاى  جوابيه  در  است.  خودفريبانه  و  ضعيف 
دشمن،  و  دوست  گرفتن"  "عوضى  اين  که  ديد  ميتوان  بروشنى 
آگاهانه  انتخاب  يک  نيست،  بيدقتى  سر  از  نيست،  تصادفى 

نيست.  کار  در  اشتباهى  يا  اجبار  است،  امروز  له  کومه 
 

ايشان مينويسند:
"بر کسى پوشيده نيست که کومه له هم با احزاب سياسى در کردستان 
ايران و عراق و هم با دولت عراق روابط سياسى و ديپلوماتيک معينى 
دارد و اين امر به هيچوجه تازگى ندارد و حتى قبل از تشکيل حزب 
کمونيست و قبل از ايجاد يک رابطه ديپلوماتيک با دولت عراق، شما 
و سازمانتان (ا.م.ک.) از آن مطلع و با آن موافق بوده ايد. بعدها نيز 
در حزب کمونيست شما از اين رابطه دفاع مينموديد. اين رابطه بر 
اساس حفظ اصول و پرنسيپهاى انقالبى و برمبناى تعادل قواى منطقه 
اى تنظيم شده است. کومه له بعنوان يک نيروى اجتماعى و دخيل در 
و  اى اصولى  به شيوه  است  توانسته  تاکنون  انفعاالت منطقه  و  فعل 
قابل دفاع اين روابط را حفظ نمايد و هم در عين حال از امکانات دو 
راديوى کمونيستى... و حضور تشکيالت علنى و نظامى برخوردار 
باشد. تنها محدوديتى که ما در قبال اين امکانات بر خود تحميل کرده 

ايم محدوديت در تبليغات بوده و اين امرى است که سالهاست... علنا 
اعالم نموده ايم تا هيچ ناروشنى در حد و حدود اين روابط باقى نماند. 
نفع  به  با حفظ پرنسيپهاى کمونيستى و  بتواند  له  تا زمانى که کومه 
جنبش انقالبى از اين تضادها و شکاف هاى منطقه اى بهره ميگيرد و 
همچنانکه تاکنون عمال نشان داده است علنى، سربلندانه و قطعا با حفظ 

پرنسيپهاى انقالبى حاضر به ادامه اين روابط خواهد بود و الغير."
 

اين پاسخ دو عيب اساسى دارد: 
 

تدارکاتى   - فنى  رابطه  يک  به  را  مساله  که  ميکند  ايشان تالش   -١
و  بدهد  جلوه  محدود  عراق  فقط  و  عراق  رژيم  با  (ديپلوماتيک!) 
حمايت سياسى سازمان خود از احزاب ارتجاعى کرد در کردستان 
عراق را، که در تبليغات اينها "دولت" کرد نام گرفته اند، از تصوير 
به  سازمانش  سقوط  ترتيب  اين  به  که  اميد  اين  به  بگذارد،  بيرون 
در ٥ سال اخير (دوره  ناسيوناليستى  يک سياست راست و آشکارا 
کند.  پوشى  پرده  را  کرد")  "دولت  تشکيل  و  خليج  جنگ  از  پس 
حال آنکه با حاد شدن اوضاع سياسى عراق و کردستان و برجسته 
اين کشور، زشتى انتخاب  شدن صفبندى هاى سياسى و طبقاتى در 
زمخت  به  منطقه  و  عراق  سياسى  صحنه  در  سازمان  اين  سياسى 
آشکار  روى  راست  يک  شاهديم  آنچه  است.  شده  عيان  شکل  ترين 

ندارد.  "ديپلوماسى"  مقوله  به  خاصى  ربط  که  است  سياسى 
 

٢- مشکل اينجاست که پاى خود "ديپلماسى" رابطه با عراق هم بشدت 
ميلنگد و با اين نوع فرمول ها قابل دفاع نيست. دفاعيه آقاى ايلخانى زاده 
از رابطه با عراق حتى در همان چهارچوب خام انديشانه اى که ايشان 
به مساله ميدهد، ربطى با حقيقت و واقعيت عملى در منطقه ندارد. 
توضيحات ايشان نه فقط بر معضل واقعى امروزشان سرپوش ميگذارد، 
بلکه تاريخ واقعى حزب کمونيست ايران و پرنسيپها و اصول کمونيستى 

ميکند.  لوث  ميداد  تشکيل  را  حزب  آن  بنياد  سالها  براى  که  اى 
 

در اين نوشته ميخواهم تناقضات و ضعف دفاعيه آقاى ايلخانى زاده 
را خاطر نشان کنم و يکبار ديگر غير قابل دفاع بودن موقعيتى را که 
اين دوستان خود را در آن گرفتار کرده اند، و با روايت آقاى ايلخانى 
زاده ظاهرا متاسفانه شروع کرده اند که از آن لذت هم ببرند، گوشزد 
کنم. در انتها، به يک سوال مشخص آقاى ايلخانى زاده در مورد علت 

داد.  خواهم  پاسخ  هم  ايشان  به سازمان  جديد"  له  "کومه  اطالق 
 

پيداست که روايت آقاى ايلخانى زاده از رابطه کومه له با دولت عراق 
و احزاب ملى کرد يک دفاعيه عام و جهانشمول و مستقل از اوضاع 
کنکرت است. فرمول ايشان نه فقط تغييرات بنيادى اى را که در کليه 
فاکتورها و شرايط دخيل در مساله در طول اين دوران بوجود آمده 
يکسره نديده ميگيرد و الجرم ميتواند براى توجيه هر نوع مناسباتى در 
آينده هم بکار برود، بلکه به خودى خود به هيچيک از تک دوره هاى 
اين يک و اندى دهه کاربست ندارد. ايشان متوجه نيست (يا بايد بگويم 
ترجيح ميدهد نباشد) که در طول اين ١٣ سال فاکتورهاى زيادى تغيير 
کرده اند و مراحل مختلفى طى شده اند. موقعيت مادى کومه له، نحوه 
استقرارش در منطقه، نوع رابطه اش با اين دولتها و احزاب، دامنه 
احزاب  و  دولتها  اين  رابطه  وابستگى،  ابعاد  تحميلى و  محدوديتهاى 
با مردم عراق، وضعيت خود جامعه عراق، رابطه و دامنه برخورد 
کومه له با مردم عراق، جايگاه عراق در ذهنيت سياسى مردم چه در 
منطقه و چه در سطح بين المللى، رابطه اين دولتها و احزاب و نيروها 
باهم و غيره و غيره به شدت به نسبت ١٣ سال قبل تغيير کرده است. 
قريب يک و نيم دهه از ورود کومه له به قلمرو "ديپلوماسى" ميگذرد 

"ديپلوماسى" يا انتخاب سياسى؟

كومه له جديد در "شكافهاى منطقه اى"
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و چشم بستن به تغييرات اوضاع عينى و ماهيت و محتواى مناسبات 
متقابل نيروها در منطقه در اين سالها، نشان سطحى گرى است.

 

رابطه با عراق

اولين تماس کومه له با عراق نه ربطى به ايجاد راديو داشت و نه به 
ايجاد تشکيالت علنى و اردوگاههاى نظامى. دفاعيه  کسب امکانات 
تا رسيدن  که  با عراق،  رابطه  اول  دوره  به  کال  زاده  ايلخانى  آقاى 
نيروهاى جمهورى اسالمى به مرزها در سال ٦٢ را در بر ميگيرد، 
بيربط است. وقتى اولين تماس کومه له با عراق صورت گرفت، مقر 
مرکزيت کومه له نه در چند کيلومترى سليمانيه، بلکه در چند کيلومترى 
و  مناطق روستايى  و  راهها  اعظم  و بخش  بوکان  بود. شهر  بوکان 
تعداد زيادى از شهرکهاى کردستان در دست پيشمرگان بود. مرکزيت 
و همه اردوگاههاى کومه له در خاک ايران بود و حتى برخالف حزب 
دموکرات، نزديک مرز عراق هم نبود. هنوز راديويى در کار نبود 
و براى برقرارى راديو و استقرارش نيازى به تماس با عراق نبود. 
راديوى کومه له، چند ماه بعد با امکانات خود سازمان و در خاک ايران 
کار خود را شروع کرد و تا ماهها بعد به همين صورت ادامه داد. بقاء 

راديو در اين دوره به هيچ نوع مناسباتى با عراق وابسته نبود. 
 

ايجاد  اساس دريافت اسلحه براى  در  با عراق  اوليه  از تماس  هدف 
بعد  درجه  در  و  اسالمى  رژيم  با  در جنگ  بيشتر  تسليحاتى  توازن 
از امکانات تخصصى تر پزشکى بود. بعدها امکانات  برخوردارى 
نياز  اين  ارتباطاتى، نظير امکان تماس و تردد به اروپا و غيره به 
ها اضافه شد. "تعادل قواى منطقه اى" (که معنى آن بر من مجهول 
است)، "برخوردارى از راديو و حضور تشکيالت علنى و نظامى" 
مطلقا جايى در تعريف اين مناسبات نداشت. از سوى ديگر، کومه له 
براى دريافت اين کمکها نياز به هيچ سازشى نداشت. تبليغات عليه 
له  کومه  تبليغات  در  خاصى  جايگاه  بهرحال  مرحله  آن  در  عراق، 
نداشت و لذا کاهش دامنه آن محدوديت و سازش قابل لمسى محسوب 
له  کومه  براى  خاصى  امنيتى  و  نظامى  تهديد  عراق  رژيم  نميشد. 
نميتوانست ايجاد کند. مضمون رابطه با عراق در اين دوره دريافت 
بايد  البته  بود.  مادى  امکانات  و  مهمات  و  اسلحه  و شرط  قيد  بدون 
گفت که اسلحه و امکانات دريافتى از عراق تنها بخش بسيار ناچيزى 
از نيازهاى کومه له را برآورده مى کرد و کومه له اساسا متکى به 
کمکهاى مادى خود مردم بود. بهررو در اين دوره "ديپلوماسى" براى 

کومه له به معنى سازش و سکوت و باج دادن به هيچ نيرويى نبود. 
 

مباهات  مورد  اوضاع  و  امروز  شرايط  تا  روز،  آن  اوضاع  از 
بارها دستخوش  به گام و  فاکتورها گام  اين  آقاى ايلخانى زاده، تمام 
باشد،  نداشته  خودفريبى  قصد  که  کسى  براى  اند.  شده  تغيير 
بگذاريد  است.  کافى  مساله  اين  درک  براى  تعمق  لحظه  يک 

کنم.  ذکر  را  تر  مهم  هاى  عطف  نقطه  فقط  وار  فهرست 
 

رسيدن جمھورى اسالمى به مرزھا:

عراق  خاک  داخل  به  ما  مرکزى  مقرهاى  شد  باعث  تحول  اين 
يکسو  از  آورد.  بوجود  جديد  کامال  وضعيت  يک  اين  شود.  منتقل 
شد،  وابسته  عراق  رضايت  به  تشکيالت  اردوگاهى  موجوديت 
و  عراق  مردم  با  مستقيما  بار  اولين  براى  له  کومه  ديگر  از طرف 
سياستهاى  با  مرزبندى  گرفت.  قرار  روزمره  تماس  در  کردستان 
احزاب کرد، گام به گام ضرورى تر شد و سکوت  دولت عراق و 
احزاب  و  عراق  دولت  عملى  فشار  تر.  اصولى  غير  و  زيانبارتر 

کرد و قابليتشان در ايجاد مزاحمت افزايش پيدا کرد. امکانات کومه 
دپيلوماتيک  تعادل  حفظ  و  نگرفتن  موضع  بيطرفى،  اعالم  براى  له 
خاک  در  داشتن  اردوگاه  سياسى  بهاى  شد.  کمتر  و  کمتر  دائما 

عراق و "برخوردارى از امکانات" گام به گام گزاف تر ميشد. 
 

ختم جنگ ايران و عراق:

اردوگاهها کم کم به عمق کردستان عراق منتقل شدند و زير مناطق 
تحت کنترل نظامى عراق قرار گرفتند. نقل و انتقاالت نظامى عمال 
به اجازه عراق منوط شد و آزادى عمل تشکيالت در اعزام نيرو به 
داخل ايران محدود شد. اردوگاهها سنگين بار و بشدت پرخرج شدند و 
بعضا به شهرکهاى عظيم پناهندگان تبديل شدند که کومه له بار سنگين 
تامين معاش و زيستشان را برعهده داشت. فعاليت نظامى کاهش يافت. 
افزايش يافت. اجازه استقرار اردوگاهى و  وابستگى مالى تشکيالت 
امکانات مالى و وسائل زيستى، در ليست مطالبات کومه له باالتر از 
اسلحه و مهمات قرار گرفت. دست رژيم و ارتش عراق براى محدود 

کردن فعاليت تشکيالت و اعمال فشار بر آن به مراتب بازتر شد. 
 

باال گرفتن جنگ دولت عراق با احزاب ملى کرد پس از شکست مذاکرات:

و  ارتش عراق  تردد  شد.  دشوارتر  هم  باز  امنيتى  نظر  از  موقعيت 
سازمانهاى کرد، و حتى سپاه پاسداران در مناطق استقرار اردوگاههاى 
ما شدت پيدا کرد. حفظ موازنه و سياست عدم دخالت در "امور داخلى 
عراق" به مراتب دشوارتر شد. بعنوان نمونه فقط براى ارعاب کومه 
له و دور کردنش از اپوزيسيون کرد عراق، رژيم عراق اردوگاههاى 
ما را در چند نوبت بمباران کرد. تنها در يک مورد بمباران شيميايى 
اردوگاه مرکزى کومه له، بيست و سه تن از برجسته ترين و قديمى 
ترين فعالين ما جان خودشان را از دست دادند. بمباران شيميايى مردم 
حلبجه گواه مهم ديگرى بود بر اين حقيقت که رابطه با عراق به يک وزنه 

سنگين بر پاى تشکيالت تبديل شده و بايد سريعا از آن خالص شد. 
 

و اينها تازه مقدمه تغيير بنيادى اوضاع بود. عوامل جديدى به 
سرعت کل تصوير را زير و رو کرد: 

 
اعتالى جنبش کمونيستى در عراق:

نفوذ سياسى کمونيسم کارگرى و حزب کمونيست ايران در عراق و 
بويژه در کردستان فاکتور جديد و فوق العاده مهمى بود که طرح شد و 
ميبايست در تعيين موقعيت در قبال رژيم عراق و احزاب کرد به حساب 
بيايد. رابطه ما با اين کمونيسم نوخاسته عراق، و با دشمنان سياسى و 
طبقاتى اش، چه دولت عراق و چه احزاب کرد که کمر به خفه کردنش 
بسته بودند، يک بعد کامال جديد به معضل "ديپلوماسى" داد. محافل 
کمونيست نزديک به حزب تشکل ميشدند، تماس ميگرفتند و بعضا 
توسط رژيم عراق دستگير و سرکوب ميشدند. گرفتن ظاهر بيطرفى، 
برابر  در  جريانات و سکوت  اين  با  پنهانى  رابطه صرفا  برقرارى 

اقدامات ارتجاعى رژيم عراق عليه آنها ديگر غير ممکن ميشد. 
 

جنگ خليج:

اوضاع  و  عراق  رژيم  متوجه  را  عمومى  افکار  توجه  خليج  جنگ 
جامعه عراق کرد. جايگاه رژيم عراق در تبليغات و ادبيات سياسى 
بماند.  گذشته  نظير  نميتوانست  ديگر  منطقه  در  حاضر  جريان  يک 
عراق  رژيم  ماهيت  درباره  نظر  اظهار  خليج  جنگ  از  پيش  تا 
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آن  از  پس  اما  نبود.  عراقى  غير  سازمانهاى  دستور  در  لزوما 
فلسطين،  اوضاع  مانند  درست  حسين،  صدام  رژيم  و  عراق  مساله 
المللى  بين  مساله  يک  به  غيره  و  يوگسالوى  سومالى،  اسرائيل، 
آن موضع  درباره  ميبايست  سياسى  جدى  سازمان  هر  که  شد  تبديل 
اقدامات  برابر  در  پذيرى  ضربه  واقع  (در  عراق  با  رابطه  بگيرد. 
کمونيست  حزب  و  له  کومه  به  را  سکوتى  عراق)  جويانه  انتقام 

نبود.  ادامه  قابل  ديگر  سياسى  نظر  از  که  ميکرد  تحميل  ايران 
 

ھجوم رژيم عراق به کردستان بعد از جنگ خليج و آوارگى ميليونى مردم کردستان:

عراق"  با  "رابطه  تابوت  به  که  بود  آخرى  ميخ  من  بنظر  اين 
مردم  طلبى  حق  به  تعلق  داعيه  که  سازمانى  براى  شد.  کوبيده 
ديگر  گوشه  يک  در  که  سازمانى  براى  داشت،  را  کردستان 
خاموش  گر  نظاره  بود،  کرده  بلند  را  ملى  ستم  رفع  پرچم  منطقه 

بماند.  پذير  توجيه  اين  از  بيش  نميتوانست  ماندن  جناياتى  چنين 
 

ازاء  در  اردوگاه  و  ("راديو  زاده  ايلخانى  آقاى  سطحى  فرمول  با 
تبليغات کمتر") حتى ٥ دقيقه از اين تاريخ را نميشود توضيح داد و 
هيچکس هم در رهبرى آن حزب هرگز چنين تبيين بى محتوايى از 
اى کومه  "ديپلوماسى" منطقه  اينست که  واقعيت  نداد.  بدست  مساله 
له در طول قريب يک دهه تا مقطع جدايى ما با يک تناقض رو به 
تعميق روبرو بود. در حالى که دخالت مستقيم و همبستگى علنى با 
طبقه کارگر و کمونيسم در عراق و کل کردستان روز به روز به يک 
وظيفه مبرم تر تبديل ميشد، اوضاع مادى و استقرارى تشکيالت، آن 
را برعکس هرچه بيشتر زير منگنه دولت عراق و جريانات ارتجاعى 
قرار ميداد و آزادى عمل آن را هرچه بيشتر کاهش ميداد. تضاد ميان 
"روابط ديپلوماتيک" هر روز مقيد کننده تر از يک سو، و وظايف 
سياسى رو به گسترش و نياز روزافزون تشکيالت به دخالتگرى از 
دريافت  با سياست  تر ميشد. روندى که  برجسته  سوى ديگر، هردم 
آغاز  اسالمى  رژيم  با  نبرد  براى  شرط  و  قيد  بى  تسليحاتى  کمک 
بيشتر  قيود و شروط هرچه  پذيرش  به  به مرحله،  بود، مرحله  شده 
براى حفظ امنيت خود منجر شده بود. اين وضعيت قابل ادامه نبود 

و ادامه هم نيافت. جدايى چپ و راست اين بن بست را شکست. 
 

فرمول آقاى ايلخانى زاده تبيين ما در رهبرى آن حزب نبود. هيچکس 
در آن رهبرى اينقدر ساده انديش يا خودفريب نبود. فاکتور اصلى در 
محاسبات ما از مدتها پيشتر، از مقطعى که اردوگاههاى ما ديگر به 
پشت خط جبهه عراق در جنگ با ايران منتقل شد، در درجه اول خنثى 
کردن توطئه هاى رژيم عراق و همه جريانات و نيروهاى ارتجاعى 
کمونيستهاى  تالش  که  زمانى  تا  بود،  آنها  با  درگيرى  از  اجتناب  و 
متفاوت  مبناى سياسى  بر يک  نوين  براى يک سازمانيابى  له  کومه 
حول سازمانهاى حزبى و کارگرى در شهرها، به ثمر برسد و ضربه 
پذيرى افراد و امکانات تشکيالتى در خاک عراق رفع بشود. هرگز 
در آن حزب ما اين تماسها و مناسبات و مانورها و باج دادن ها را 
نشان قدرت و عالمت "وزنه سياسى" خود و مايه مباهات نديديم. بلکه 
نشان ضعف و محدوديت خود، گواه عدم اتکاء کافى مان به نيروى 
مادى و واقعى حزب در شهرهاى کردستان و سنگين بودن پشت جبهه 
اردوگاهى مان ميديديم. برخالف تبيين آقاى ايلخانى زاده، آن حزب در 
اين مناسبات جا خوش نکرده بود، بلکه در تالش دائمى براى خالصى 
از آن بود. صحبت من البته از رهبرى و خط مشى حاکم حزب در آن 
دوره است، نه جناح راست که هرگز تا مقطع جدايى نفوذ قابل اعتنايى 
در باالى آن حزب نداشت. پيچيدگى ها و تضادهاى رابطه با عراق 
يک مشغله مهم و هميشگى رهبرى آن تشکيالت و موضوع زنده و 
دائما مورد بحث بود. فرمول جناح راست و تلقى آن از ماهيت کومه 

امروز  زاده  ايلخانى  آقاى  که  بود  همين  دقيقا  مناسباتش  اساس  و  له 
بيان ميکند. اين فرمول آن تاريخ و آن اصول را نمايندگى نميکند. 

 
اختالف چپ و راست

تائيديه  فرمول خود  براى  هم  من  از  ميکند  زاده سعى  ايلخانى  آقاى 
ابراهيم  رفيق  و  من  مکالمه  از  ايشان  ضمنى  قول  نقل  اما  بگيرد. 
عليزاده در اولين ديدارمان در سال ٦٠ قبل از تشکيل حزب، و اظهار 
اينکه من در حزب کمونيست از "اين" رابطه دفاع ميکردم، کمکى 
به ايشان نميکند، و حتى براى بحث ايشان مضر است، چون در را 
و  سياسى  کشمکش  کل  به  رجوع  و  حقيقت  همه  بازگويى  بر روى 
روابطش  نوع  و  منطقه  در  له  موقعيت کومه  سر  بر  که  اى  فکرى 
آن  طول  در  عراق  و  ايران  در  اجتماعى  و  سياسى  نيروهاى  با 
ميکند.  باز  داشت  جريان  ايران  کمونيست  حزب  درون  در  دوران 
آقاى ايلخانى زاده فراموش ميکند (يا دوست دارد فراموش شود) که 
روابط  و  منطقه  در  مناسباتش  و  له  کومه  ماهيت  به  ايشان  نگرش 
ارتجاعى  نيروهاى  و  عراق  دولت  با  ديپلوماتيکش  اصطالح  به 
کرد، نگرش جناح راست و ناسيوناليستى آن حزب بود که در تک 
تک نقطه عطفهاى آن سالها در برابر خط مشى کمونيستى رهبرى 

خورد.  شکست  تقابلها  اين  تک  تک  در  و  گرفت  قرار  حزب 
 

اختالف نظر چپ و راست بر سر رابطه کومه له با عراق، انعکاسى 
از اختالف بر سر تلقى هر يک از ماهيت سياسى و اجتماعى کومه 
له و استراتژى آن در کردستان بود. جناح راست، در سيماى کومه 
اساسا  سازمانى  ميديد.  را  دموکرات  حزب  گراى  چپ  رونوشت  له 
متکى بر مبارزه پيشمرگانه، حضور نظامى و يا حفظ تصوير نظامى 
با بحران و تالشى جمهورى اسالمى وارد  خويش، که منتظر است 
شهرها بشود و مقرها و کميته هاى خود را داير کند و امور را بدست 
بگيرد. کارى که آقاى طالبانى کرد. اردوگاه نظامى و راديو (که بايد 
حضور و ادامه کارى تشکيالت را به مردم گوشزد کند و نام آن را سر 
زبانها نگه دارد) اساس اين استراتژى است. براى حفظ اين دو رکن 
موجوديت سازمان هر بهايى را ميشد داد و هر شرايطى را ميبايست 
به جان خريد. شيوه ديگرى از مبارزه در کردستان براى اين جريان 
قابل تصور نبود. چپ در مقابل، کومه له را يک سازمان کمونيستى، 
سازمانگر و متکى به نيروى عظيم کارگران در شهرهاى کردستان 
ميديد. کومه له جناح چپ جنبش ملى و کپى آتشى مزاج حزب دموکرات 
را  موجوديتش  اصلى  ستون  که  بود  کمونيستى  سازمان  يک  نبود، 
ميبايست در شهرها و کانونهاى کارگرى کردستان بسازد. مسلح بودن 
اما هويت  له بود،  و مبارزه مسلحانه، يک بعد حياتى مبارزه کومه 
کومه له نبود و شکل پيشمرگانه تنها شکل تداوم اين بعد مبارزه نبود. 

اردوگاهها تنها شکل موجوديت و بقاء سازمان محسوب نميشدند. 
 

شکاف چپ و راست حول مساله رابطه با عراق از پلنوم دهم کميته 
مرکزى حزب کمونيست بالفاصله پس از ختم جنگ ايران و عراق، 
تقويت  به عراق و  بر کاهش وابستگى  که در آن قطعنامه اى مبنى 
استقالل عمل تشکيالت تصويب شد، آغاز شد. با رسيدن اين قطعنامه 
عليه  تحريکات  و  ناسازگارى  راست  جناح  کردستان،  تشکيالت  به 
از  خود  ادامه  در  که  تحريکات  اين  کرد.  شروع  را  رهبرى حزب 
کنند"  تخريب  را  با عراق  رابطه  علنا حول شعار "ميخواهند  جمله 
سازمان يافت، نهايتا حتى (با شرکت فعال خود جناب ايلخانى زاده) 
اين حرکت،  گرفت.  بخود  را  ما  عليه  تشکيالتى  کودتاى  يک  شکل 
همانطور که خيلى ها مطلعند، توسط جناح چپ حزب خنثى شد و 
از  ديگر  نفر  چند  و  ايشان  شدن  گذاشته  کنار  به  شانزدهم  پلنوم  در 
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کميته مرکزى حزب کمونيست و کميته مرکزى کومه له منجر شد. 
مناسبات کومه  و  موقعيت  بحث  که  و کشمکشها،  مباحثات  اين  همه 
است.  مکتوب  و  مستند  وسيعا  بود،  آن  از  اى  گوشه  منطقه  در  له 
بلکه  دارد،  دسترسى  اسناد  اين  به  زاده  ايلخانى  آقاى  خود  فقط  نه 
گوشه هايى از اين اسناد و مباحثات در همان زمان از طرف حزب 

است.  شده  منتشر  کارگرى  کمونيست  حزب  بعدها  و  کمونيست 
 

نظر رهبرى حزب و کل گرايش چپ رابطه  از  گفتم  که  همانطور 
براى  اى  گسترده  اقدامات  و  بود  رسيده  انتها  به  کمابيش  عراق  با 
تغيير ريل فعاليت کومه له، عليرغم تخطئه گرى ها و منفى بافى هاى 
راست ناسيوناليست، در جريان بود. اما با جدايى چپ و تشکيل حزب 
کمونيست کارگرى مساله بطور ريشه اى ترى حل شد. اکثريت قريب 
به اتفاق رهبران حزب کمونيست ايران و کومه له، و اکثريت عظيم 
کادرها و اعضاء آن حزب، اين رابطه را گسستند. در حزبى متشکل 
شدند که کوچکترين محدوديتى در بيان حقيقت، در دفاع از طبقه خويش 
در عراق و در همبستگى با کمونيستهاى اين کشور نپذيرفته است. 
آنها با يک گام بلند خود را از آن مناسبات خالص کردند تا بتوانند در 
يکى از حساس ترين دوره ها در منطقه سخنگوى کارگر و کمونيسم و 
مدافع سازش ناپذير مردم شريف و زحمتکش در برابر رژيم ارتجاعى 
عراق و احزاب ارتجاعى کرد باشند. حقيقت اينست که اين راه بروى 
آقاى ايلخانى زاده و دوستانشان هم باز بود و آنها خود نخواستند به 
آن گام بگذارند. هر کس که کوچکترين احترامى براى حقايق تاريخ 
حزب کمونيست و کومه له قائل باشد ميفهمد که آقاى ايلخانى زاده و 
و  کمونيست  حزب  تاريخ  دنباله  شان،  "ديپلوماسى"  و  سازمانشان، 
مناسباتش در منطقه نيستند. آنچه ادامه منطقى آن تاريخ و آن پراتيک 
و سند حقانيت و اصوليت آن است، اقدام پيکره اصلى آن حزب، از 
باال تا پائين، در ختم آن مناسبات است. آن جنبش حزبى، آن خط مشى 
سياسى، آن رهبرى، آن کادرها و فعالينى که حزب کمونيست و کومه 
له قديم را ميساختند، دوران "ديپلوماسى انقياد" را بى هيچ ابهامى پايان 
دادند. رابطه امروز آقاى ايلخانى زاده و سازمانشان با دولت عراق 
نه به توصيه يا تائيد ما، بلکه عليرغم مخالفت ما، عليرغم هشدار ما و 
برخالف راه پيشنهادى ما صورت گرفته است. اين وضعيت نه امتداد 
روابط پيشين کومه له کمونيست در منطقه، بلکه يک انتخاب مجدد و 
آگاهانه از جانب کومه له جديد، تحت شرايط سياسى و اجتماعى کامال 

کنند.  دفاع  آن  از  بايد  هم  چهارچوب  همين  در  و  است  متفاوتى 
 

بهرحال گذشته هرچه بود، امروز ديگر رابطه با عراق در حکم يک 
ميکند که خود  که عقل سليم حکم  است  له  براى کومه  بمب ساعتى 
را از آن به سرعت خالص کنند. رابطه کومه له امروزى با احزاب 
ملى کرد در عراق نهايتا بر يک تائيد و نزديکى سياسى متکى است. 
اتحاديه ميهنى و "دولت" نافرجام طالبانى - بارزانى بطور مشخص 
از نظر اينها پديده هايى مثبت و پيشرو تلقى ميشوند. اما روشن است 
که رابطه با عراق از جنس کامال متفاوتى است. نزديکى و سمپاتى 
دوستانشان،  و  زاده  ايلخانى  آقاى  براى  نيست.  کار  در  اى  سياسى 
همانطور که ايشان تاکيد ميکند، اين صرفا يک معامله مادى است. 
چهارچوب  يک  در  حتى  اما  ميگيرند.  چيزى  و  ميدهند  چيزى 
سياسى  نظر  از  رابطه  اين  تاثيرات  کنند  توجه  بايد  هم  معامالتى 
براى سازمانشان، هر قدر هم حاضر باشد سرش را پائين بياندازد، 
ديگر ميتواند بشدت مخرب باشد. کردستان عراق در آستانه تحوالت 
سياسى مهمى است. کومه له جديد در تقابل بعدى رژيم عراق و مردم 

کردستان کجا خواهد ايستاد؟ اين فقط يکى از دهها سوال است. 

 

احزاب ملى و "دولت" کرد

با عراق عليرغم معنا و عواقب  له  همانطور که گفتم، رابطه کومه 
باشد،  داشته  بر  در  دوستان  اين  براى  ميتواند  که  مخربى  سياسى 
رابطه  اما  است.  تجارى  بلکه  نيست،  سياسى  اى  رابطه  ماهيتا 
اين  از  سياسى  حمايت  و  است  ديگرى  امر  کرد  ملى  احزاب  با 
رابطه  درباره  ديپلوماتيک  هاى  فرمول  پشت  نميتوان  را  احزاب 
نظير  احزابى  با  رابطه  از  ديپلوماتيک  تبيين  کرد.  پنهان  عراق  با 
اين  اخير  سال  چند  آورى  نو  يک  موقت،  قياده  و  ميهنى  اتحاديه 
کومه  روانه  راست  سياست  از  است  انعکاسى  اين  است.  دوستان 

"دولت".  بعنوان  جريانات  اين  شناسى  برسميت  در  جديد  له 
 

دهه دستخوش تحوالت  نيم  اين يک و  با احزاب کرد هم در  رابطه 
مهمى شده است. تا قبل از انتقال اردوگاهها به عمق کردستان عراق، 
رابطه کومه له با سازمانهاى ملى کرد نيز سازش و سکوت و تخفيفى 
در اهداف و تبليغات کومه له ايجاب نميکرد. قياده موقت کنار رژيم 
ايران به جنگ با کومه له و حزب دموکرات مشغول بود و در تبليغات 
يک  ميهنى  اتحاديه  ميگرفت.  قرار  ها  "جاش"  ارز  هم  تشکيالت 
سازمان دوست محسوب ميشد که اگرچه تشکيالت کومه له بويژه با 
قرار گرفتن در روند تشکيل حزب کمونيست ايران بطور روزافزونى 
به شکافهاى سياسى و برنامه اى خود با آن واقف ميشد، از آنجا که 
در حوزه کشورى و اجتماعى مشترکى با کومه له فعاليت نميکرد، 
تبليغات  سطح  در  الاقل  آن،  با  علنى  مرزبندى  به  ضرورتى  هنوز 
برخورد  جريان،  اين  فرهنگى  و  سياسى  ماندگى  عقب  نميشد.  ديده 
با تعلق کومه له  ارتجاعى اش با مردم کردستان عراق، و ضديتش 
به حزب کمونيست ايران، اينها نکاتى بود که تشکيالت کومه له را 
به يک موضع شديدا انتقادى نسبت به اتحاديه ميهنى سوق ميداد. اما 

نميگرفت.  ميهنى صورت  اتحاديه  عليه  تبليغاتى  علنى،  نظر  از 
 

و  له  کومه  بين  تنش  بر  عراق،  کردستان  در  اردوگاهها  استقرار 
اتحاديه ميهنى افزود. پيدا شدن يک سازمان مارکسيستى، با مواضع 
و فرهنگ سياسى پيشرو در محيط فعاليت اتحاديه ميهنى يک عامل 
آزار دهنده براى اين جريان بود. نه فقط در شهرهاى کردستان عراق، 
بلکه در خود صفوف اتحاديه ميهنى جرياناتى پيدا شدند که تحت تاثير 
کومه له و حزب کمونيست ايران بودند. اما اين واقعيت بدوا محافظه 
کارى بيشتر و اجتناب از تشنج را در دستور کار ما ميگذاشت. در 
بخش اعظم اين دوره قياده موقت هنوز سازمانى بود که کومه له علنا 
عليه آن بعنوان يک سازمان ارتجاعى تبليغات ميکرد و موضوع هيچ 
مناسبات "ديپلوماتيکى" نبود. هيچ نوع رابطه و مناسبات ويژه اى با 

سازمانها و دستجات ديگر کرد در عراق و ترکيه وجود نداشت. 
 

صحنه  خليج،  جنگ  متعاقب  عراق  کردستان  در  سياسى  اعتالى 
با  علنا  را  خود  که  کارگرى  و  چپ  جنبش  کرد.  دگرگون  بکلى  را 
سازمانهاى  و  کرد  رشد  اى  کننده  خيره  شکل  به  ميکرد  تداعى  ما 
آمدند.  توده اى  به جلوى صحنه مبارزه  در مقياس وسيع  کمونيستى 
ما در  و علنى  قاطع  که ميبايست مورد حمايت  بود  آن جريانى  اين 
صحنه سياسى عراق قرار بگيرد. در نقطه مقابل، زير چتر حمايت 
آمريکا، "دولت" فرمايشى اتحاديه ميهنى و قياده موقت تشکيل شد. 
واضح بود که صحنه سياسى کردستان عراق دگرگون شده و معادالت 
منطقه  در  ما  روابط  تعيين  مبناى  نميتواند  ديگر  سنتى  محاسبات  و 

باشد. يک انتخاب سياسى آشکار روبروى همه ما قرار گرفت. 
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"مرحبا ابوعمار!"

آمدن "دولت کرد" همزمان  اين انتخاب صورت گرفت. سر کار  و 
کمونيست  تشکيل حزب  و  ايران  کمونيست  در حزب  جدايى  با  بود 
کارگرى. اختالف بر سر شيوه برخورد به احزاب ملى و حکومت در 
حال شکل گيرى آنها يکى از نکات اصلى مورد مشاجره ميان چپ و 
راست در آن حزب و يکى از فاکتورهاى مهم در جلو انداختن جدايى 
بود. (رجوع کنيد به کتاب "بحران خليج ..."). جناح چپ، که بعدا 
اساسا در حزب کمونيست کارگرى متشکل شد، خواهان فاصله گرفتن 
دولت  نبود.  قائل  آنها  براى  مشروعيتى  و  بود  کرد  ملى  احزاب  از 
تائيد ما باشد. حزب کمونيست  بعدى اين جريانات نميتوانست مورد 
ايستاد  کمونيستها  کنار  عراق  کردستان  سياسى  در صحنه  کارگرى 
ارزشى  با  نقش  کارگرى عراق  کمونيست  گيرى حزب  در شکل  و 
يک  کنار  تنها  ما  عراق  کل  در  امروز  تا  مقطع  آن  از  کرد.  بازى 

است.  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  آن  و  ايم  ايستاده  حزب 
 

و  طالبانى  حکومت  استقبال  به  برعکس،  جديد،  له  کومه  سران 
نماينده  و  کردستان  "دولت"  عنوان  به  را  آن  شتافتند.  بارزانى 
شناختند.  رسميت  به  المللى  بين  صحنه  در  عراق  کردستان  مردم 
آمريکا،  با  و  يکديگر  با  بارزانى  و  طالبانى  جريان  دو  بست  و  بند 
را،  مردمى  اراده  اعمال  نوع  هر  خالف  بر  و  مردم  سر  باالى  از 
ظاهرا به صرف قوميت آنها گامى به پيش تلقى کردند. در اين ميان 
قياده موقت نيز ظاهرا غسل تعميد ترقى خواهانه يافت و مشروعيت 
و  مردمى  ضد  عملکرد  به  فقط  نه  دوستان  اين  کرد.  پيدا  سياسى 
تالشهاى  قبال  در  فقط  نه  بستند،  چشم  کرد  ملى  احزاب  مانده  عقب 
بلکه در موارد  اين احزاب براى سرکوب کمونيستها ساکت ماندند، 
متعددى با موج تبليغات هر روزه اين جريانات عليه حزب کمونيست 
کارگرى عراق و حزب کمونيست کارگرى ايران همنوا شدند. عمل 
اينها يادآور اعالم همبستگى امثال ياسر عرفات با رژيم خمينى در 
حکومت  پاى  تائيد  مهر  فلسطين،  مردم  نام  به  آنها  است.   ٥٧ سال 

مرتجعى زدند که براى خفه کردن انقالب مردم سر کار آمده بود. 
 

مردم  براى  بايد  جديد  له  کومه  سران  که  است  وضعيتى  آن  اين 
توضيح بدهند. دوستان عزيز، لطفا توضيح بدهيد که چرا در مقابل 
در  چرا  ساکتيد؟  مردم  عليه  احزاب  اين  هاى  زورگويى  و  جنايات 
برابر موج ترور زنان ساکتيد؟ چرا دستگيرى و سرکوب و گاه حتى 
توسط  کمونيستها؟!)  (کدام  ها  کمونيست  و  معترض  کارگران  قتل 
اين جماعات را محکوم نميکنيد؟ چرا توقيف روزنامه کمونيستى بو 
رهبران  قتل  "فتوا"ى  برابر  در  چرا  نميکنيد؟  محکوم  را  وه  پيشه 
در  ايد؟  نشسته  ساکت  خودى"  "دولت  توسط  آن  تائيد  و  کمونيست 
قاموس شما چه فرقى ميان سلمان رشدى و تسليمه نسرين با ريبوار 
هار  ارتجاع  برابر  در  او  از  حمايت  در  را  زبانتان  که  احمد هست 
اسالمى بريده است؟ چرا در برابر خوشخدمتى هاى "دولت خودى" 
براى رژيم ايران، که پاى آدمکش ها و تروريستهاى رژيم اسالمى 
را علنا به خيابان هاى سليمانيه و کوچه بااليى مقر خودتان هم باز 
کرده ساکتيد؟ چرا در شرايطى که حتى فروشندگان دوره گرد دهات 
از  مدام  شما  نميکنند،  خطاب  "دولت"  را  احزاب  اين  هم  کردستان 
دولت  را  آنها  ميدهيد،  مشروعيت  اينها  حکومت  به  منبر  آن  و  اين 
تعظيم  شان  شده  سقط  "پارلمان"  به  ميکنيد،  قلمداد  امور  مسئول  و 
"بدست  را  ترکيه  مرز  لب  موقت  قياده  بگيرى  گردنه  سر  ميکنيد، 
گرفتن کنترل گمرکات شمال" نام ميگذاريد و فراخوان "رسيدگى به 
وضع مردم" به اينها ميدهيد؟ چرا تصميم گرفته ايد در اين وانفساى 
تاريخ  در  کننده  تعيين  تحوالت  اين  متن  در  و  منطقه  در  سياسى 

کردستان و عراق، در نقش مطيع ترين، راضى ترين، مودب ترين 
و خوشباورترين شهروند "دولت" پا در هوا و سپرى شده طالبانى - 
بارزانى ظاهر شويد؟ چرا پاى ورقه هر جريان و جماعتى، چه در 

عراق و چه در ترکيه، به صرف کرد بودنش امضاء ميگذاريد؟ 
 

هاى کودکستانى هم جواب  بچه  براى  داريم" حتى  راديو  "عوضش 
نيست. حقيقت اينست که اين حرکات و بى حرکتى ها ناشى از همراهى 
سياسى شما با کسانى است که به خيال خود حکم تيولدارى کردستان را 
از آمريکا و موئتلفين آن گرفته اند. اين "دولت" شما يا بهرحال "دولت" 

مطلوب شماست که آنجا سر کار است. الحق که مرحبا ابوعمار! 
 

"کدام کمونيستھا؟"

زمختى اين دوستى ها و مردم دارى ها و "ديپلوماسى" بازى ها با 
ارتجاع کردستان عراق صدبار بيشتر عيان ميشود وقتى همزمان با 
آن خصومت اين دوستان را با کمونيستهاى کردستان عراق مى بينيم. 
و اين خصومت ظاهرا آنقدر عالج ناپذير و ذاتى است که حتى تکذيب 
کمونيست  حزب  به  ديگر  علنى  حمله  يک  اختيار  بى  هم  شان  نامه 

مينويسد:  زاده  ايلخانى  آقاى  ميايد.  در  آب  از  عراق  کارگرى 
"حزب  شما  منظور  طبعا  کمونيستهاست؟(!!)  کدام  "منظورتان 
کمونيست کارگرى عراق" است. ... متاسفانه اين حزب به آلتى در دست 
شما تبديل شده و گذشته از اينکه آنها حضور جدى اى در منطقه ندارند، 
اساسا موجوديت مستقلى جدا از حزب شما نميتوانند داشته باشند، تا 

حدى که کميته مرکزى ايشان را نيز کادرهاى شما اداره ميکنند."
"حضور  عدم  بحث  هست.  سطر  چند  اين  در  انحطاط  دنيا  يک 
است  آن  از  تر  ابلهانه  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  جدى" 
فقط  نه  بدهد.  دلدارى  هم  زاده  ايلخانى  جناب  خود  به  بخواهد  که 
کردستان  محيط  به  بام  باالى  از  الاقل  که  له  کومه  مقر  نگهبان 
دورادور  را  منطقه  اخبار  فقط  که  هرکس  بلکه  ميکند،  نگاه  عراق 

دنبال کند، به اين خودفريبى ها و تخطئه گرى ها رقت مياورد. 
 

اما مهم تر اينست که نفس چنين تبليغاتى فوق العاده زننده است. چرا 
سازمانى که الم تا کام در نقد احزاب ملى و عشيرتى کرد دهان باز 
با  شان  ضديت  به  است،  سهل  که  عرضشان  و  طول  به  و  نميکند 
بيفتد و در راديو و روزنامه اى که  بايد راه  مردم هم کارى ندارد، 
تبليغات کند که حزب کمونيست  پا کرده  قيمتى که ديديم دست و  به 
و  شريف  رسالت  اين  نميشود  چرا  نيست؟  "نيرو"  عراق  کارگرى 
اين امر خير را به همان دولت مربوطه و جماعت اسالمى و رسانه 
هاى ريز و درشت مرتجعين محلى و منطقه اى واگذاشت که از نظر 
از  ترى  جدى  بسيار  "حضور"  مربعى  متر  و  کيلوواتى  موجوديت 
اين دوستان دارند؟ چرا ميتوان بخاطر حفظ مقر و راديو ساکت ماند 
کنيم حزب  فرض  نميتوان؟  در عراق  کمونيسم  به  احترام  بخاطر  و 
کرد  دولت  و  دولت عراق  و  نيست  نيرو  کارگرى عراق  کمونيست 
و حزب هللا عراق بيهوده شلوغ ميکنند و دهها هزار مردم کردستان 
چه  باشد،  اينطور  گيريم  ميايند،  ميتينگهايشان  به  اشتباهى  عراق 
کسى گفته بايد فقط به زورمندان و زورگويان احترام گذاشت؟ مگر 
جناح  از  کارگرى"،  چپ  "اتحاد  کاغذى  و  سلولى  تک  سازمانهاى 
سازنده حزب رنجبران تا آخرين خس و خاشاک باقى مانده از سنت 
که  دارند  "حضور"  کجا  يا  هستند  نيرو  چقدر  کارگر  راه   - فدايى 
جناب ايلخانى زاده و دوستانش از شرکت بعنوان ناظر در جمعشان 
به وجد آمده اند؟ مگر انشعابيون "رهبرى انقالبى حزب دموکرات" 
له  کومه  انرژى  و  توجه  آن  که  شدند  باالخره  يا  بودند  نيرو  چقدر 

آنروز و بخصوص خود همين دوستان را بخود اختصاص دادند؟ 
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"پاسپورت لطفا!"

واقعيت بسادگى اينست که حزب کمونيست کارگرى عراق، و جريان 
در  جدى  بسيار  سياسى  نيروى  يک  کلى،  بطور  کارگرى  کمونيسم 
مخالفند  آن  با  و سازمانشان چون  زاده  ايلخانى  آقاى  و  است  منطقه 
عليه آن تبليغ و تحريک ميکنند. و در اين تبليغات متاسفانه به عقب 
مانده ترين و سست ترين عواطف در جامعه کردستان چنگ ميزنند 
و با مرتجع ترين نيروها همصدا مى شوند. به همين چند سطر افتخار 
عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  ميفرمايند  کنيد.  نگاه  ايشان  آفرين 
آلت دست بيگانگان است. از بين تمام مردم عالم، جناب ايلخانى زاده 
از کورش  اند که  برعهده گرفته  را  افتخار  پر  اين وظيفه  و شرکاء 
مدرسى و رحمان حسين زاده، اعضاى رهبرى هر دو حزب ايران 
و عراق، پاسپورت و تابعيت عراقى مطالبه کنند. ظاهرا قرار است 
اين تبليغات خون ملى و ميهنى را در رگهاى مردم به جوش بياورد 
واقعا خجالت  کند.  بيزارشان  کارگرى عراق  کمونيست  از حزب  و 
آور است. ببينيد در ظرف ٥-٤ سال از کجا سر در آورده اند. عجبا 
که نميفهمند دارند به نقطه قدرت ما حمله ميکنند. ٥ سال تمام عين 
همين تحريکات توسط "دولت کرد" و محافل مرتجع، محبوبيت حزب 
کمونيست کارگرى عراق را صد چندان کرده. اين باعث افتخار همه 
ما در هر دو حزب کمونيست کارگرى در ايران و عراق است که 
هويت سياسى و تعلق تشکيالتى مان معيار ملى و قومى و کروموزمى 
ندارد. اگر جناب ايلخانى زاده هم بخواهد عضو هريک اين احزاب 
نه  ميپرسند،  را  تولدش  محل  نه  ميکنند،  تست  را  خونش  نه  بشود 
اين  ميکنند.  را چک  پاسپورتش  نه  و  ميگيرند  او  از  زبان  آزمايش 
يک جريان کمونيستى کارگرى در کل منطقه است که سند هويتش 
که  شده  باعث  همين  است.  اش  اجتماعى  آرمانهاى  و  طبقاتى  تعلق 
و  بزند  حلقه  حزب  اين  گرد  جامعه  بخش  پيشروترين  کردستان  در 
البته وجود دارد،  ببندد. دنياى قوم پرستى و جهالت ملى  به آن اميد 
جدى"  "حضور  ميل  کمال  با  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  اما 

است.  کرده  واگذار  شرکاء  و  زاده  ايلخانى  جناب  به  را  آن  در 
 

عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  با  جديد  له  کومه  رابطه  بهرحال 
که  اينست  سازمان  اين  مسئولين  به  من  توصيه  نيست.  دفاع  قابل 
و  ايران  کارگرى  کمونيست  در حزب  ما  با  "لجبازى"  اينکه  بجاى 
يا خودشيرينى براى مام جالل را مبناى تعيين سياستشان در حومه 
بشناسند،  برسميت  را  منطقه  ابژکتيو  واقعيات  بدهند،  قرار  سليمانيه 
احترام  آن  به  و  کنند  دوستى  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  با 
پسنديده  ميدانند  چپ  را  خود  که  کسانى  براى  روش  اين  بگذارند. 
عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  اين  باالخره  بسا  چه  و  است.  تر 
خاک  از  دوستان  اين  فعاليت  که  کند  کارى  روزى  بتواند  که  باشد 

نباشد.  کسى  به  دادن  باج  و  سازش  متضمن  عراق  کردستان 
 

خالصه کالم، موقعيت و مناسبات کومه له جديد در منطقه آشکارا دردناک 
تر از آن است که بشود با دفاعياتى از نوع مطلب آقاى ايلخانى زاده 

توجيهش کرد. اين به يک فکر اساسى احتياج دارد. دير هم شده است. 
 

چرا "کومه له"، چرا "جديد"؟

بود  مدتى  شخصا  که  ميکند  مطرح  را  اى  مساله  زاده  ايلخانى  آقاى 
اين  و  ميگشتم  آن  به  راجع  رسمى  نظر  اظهار  براى  فرصتى  دنبال 
عنوان  بردن  بکار  من  که  اينست  موضوع  است.  مناسبى  فرصت 
ايلخانى زاده  "حزب کمونيست ايران" را در اشاره به سازمان آقاى 
هم  له  کومه  عنوان  نميبرم.  بکار  خودم  و  نميدانم  درست  يارانش  و 

"کنونى"  "امروز"،  "جديد"،  نظير  دارد  صفاتى  به  نياز  من  بنظر 
ذهن  به  جدايى  از  قبل  دوران  له  کومه  با  را  آن  تفاوت  که  غيره  و 
بياورد. اين يک نظر شخصى است، موضع رسمى حزب ما نيست، 

اما آن را بعنوان روش درست به همه رفقاى حزبى توصيه ميکنم. 
 

آقاى ايلخانى زاده ميپرسد چرا. بگذاريد پاسخ بدهم: 
 

و  نظر حقوقى  از  نه  ايران من  کمونيست  از حزب  جدايى  مقطع  در 
استفاده  در  را  باقيمانده  رفقاى  استفاده  مشروعيت  نظر سياسى  از  نه 
بويژه  البته بسيارى از رفقا،  ندادم.  قرار  اين عناوين مورد سوال  از 
بودند  معتقد  روز،  آن  له  کومه  باالى  کادرهاى  و  رهبران  سطح  در 
و  کادرها  عمده  و  اصلى  سخنگويان  رهبرى،  قاطع  اکثريت  وقتى 
فعالين حزب و کومه له دارند جدا ميشوند تا در حزب ديگرى متشکل 
له براى  امکانات حزب کمونيست و کومه  نام و  باقى گذاشتن  شوند، 
اين بهرحال  اما  اقليت کوچکى که ميمانند اصولى و منصفانه نيست. 
موضع من نبود. از نظر من اين ما بوديم که جدا ميشديم و لذا آنها که 
حزب  حقوقى  نظر  از  مقطع  آن  در  هنوز  اقليت،  يک  ولو  ميماندند، 
تر  مبهم  مساله  سياسى،  نظر  از  بودند.  له  کومه  و  ايران  کمونيست 
عملى در  سياسى و  توازن قواى  با خروج چپ،  بود که  بود. روشن 
سازمان باقيمانده به نفع جناح راست تغيير ميکرد. اما چرخش فاحش 
به راست، تا چه رسد به يک گسست سياسى و برنامه اى علنى و بنيادى 
از سنت چپ حزب و کومه له آن وقت، امرى محتوم نبود. در رابطه 
استفاده  در  باقى مانده  با بحث مشروعيت و عدم مشروعيت سازمان 
ابراهيم  معين،  نفر  دو  و موضع  تصميم  از نظر من  عناوين،  اين  از 
عليزاده و عبدهللا مهتدى، تعيين کننده بود. اين دو رفيق از شخصيت 
سير  در  چه  و  پيدايش  در  چه  و  بودند  کمونيست  حزب  کليدى  هاى 
از  آخرين مراحل،  در  بجز  داشتند. هردو،  بسزايى  آن نقش  پيشروى 
مدافعان خط رسمى و مارکسيستى حزب بودند. عبدهللا مهتدى بعالوه با 

مباحثات مربوط به کمونيسم کارگرى نزديکى زيادى حس ميکرد. 
 

تر  مهم  بمانند.  تشکيالت  آن  در  و  نيايند  ما  با  گرفتند  تصميم  دو  اين 
اسناد علنى  در  بيست و يکم و چه  پلنوم  علنا چه در  اين، هر دو  از 
و کومه  کمونيست  هدفشان حفظ حزب  که  کردند  اعالم  مقطع جدايى 
را  آن  بنياد  زمان  آن  تا  که  است  عملى  و  نظرى  اصول  همان  بر  له 
که  کنند  تصوير  کسانى  را  ما  کوشيدند  که  حد  آن  (تا  ميداد.  تشکيل 
وظيفه دفاع از نظرات خودمان و "باورهاى مشترک" را به آنها سپرده 
و  عليزاده  ابراهيم  مقطع  آن  در  اگر  ايم!).  کرده  ترک  را  صحنه  و 
عبدهللا مهتدى هم تصميم ميگرفتند با ما بيايند و يا راه سومى در پيش 
بگيرند، قطعا نه من و نه هيچکس ديگر در آن رهبرى، آقاى ايلخانى 
زاده و دوستانش در جناح راست را خبر نميکرد تا مهر و عنوان و 
امکانات حزب و کومه له را تحويلشان بدهد. در چنان حالتى آنها که 
نميداشتند.  هم  حقوقى  مشروعيت  حتى  ديگر  ميماندند،  اگر  ميماندند، 
پيدا  جدايى  و فصل مساله  براى حل  ديگرى  راه  حتما  حالت،  آن  در 
در  رفيق  دو  اين  اگر  هم  سياسى  نظر  از  ترتيب  همين  به  ميکرديم. 
همان مقطع اعالم ميکردند که حزب کمونيست پس از جدايى ما دست 
نظر  از  هم  باز  ميزند،  اساسى  سياسى  ريل  تغيير  و  چرخش  يک  به 
کمونيست  حزب  نام  تحت  سازمان  آن  بعدى  فعاليت  مشروعيت  من 
ايران و کومه له زير سوال ميرفت. اما واقعيت اينست که آنها اعالم 
ميدارند  نگه  مواضع  همان  بر  را  له  کومه  و  و حزب  ميمانند  کردند 
کافى  اين  من  نظر  از  ميدهند.  ادامه  مسير  همان  در  را  راهشان  و 

شوند.  موفق  داشتند  حق  و  کنند  تالش  داشتند  حق  رفقا  اين  بود. 
 

اما وقتى معلوم شد که در عمل سير ديگرى در پيش گرفته اند و افق 
"باورهاى  که  شد  معلوم  وقتى  اند،  داده  قرار  خويش  جلوى  ديگرى 
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سياسى  نظر  از  ديگر  آنوقت  اند،  انداخته  دور  را  ديروز  مشترک" 
تحت  امروز  که  سازمانى  ميرسد.  پايان  به  هم  مشروعيت  اين  عمر 
اسم  فقط  ديگر  ميکند،  فعاليت  ايران  کمونيست  يا حزب  له  کومه  نام 

آن جريان را يدک ميکشد و اين يک صحنه سازى صرف است. 
 

از  چه  نظرى،  لحاظ  از  چه  دوستان  اين  سازمان  که  اينست  حقيقت 
آن  به  رسما  و  علنا  پراتيکى  نظر  از  چه  و  تاکتيکى  و  سياسى  نظر 
حزب و تاريخ و اصولش پشت کرده و آن گذشته را تحقير ميکند. اين 
ميکنند.  چه  و  ميگويند  چه  امروز  کنيد  نگاه  نيست.  ادعا  يک  صرفا 
حزب کمونيست ايران بعنوان حزبى عليه اردوگاههاى رويزيونيستى 
و روايت هاى بورژوايى از سوسياليسم بوجود آمد، امروز اينها رسما 
کسى  چه  "سوسياليسم  که  نيست  اين  مساله  که  ميکنند  اعالم  علنا  و 
است.  "چپ"  اجتماعى  پايه  کردن  متحد  سر  بر  بلکه  است"  واقعى 
اعالم فرموده اند که بحث ماهيت شوروى بحثى زائد و روشنفکرانه 
بوده است! حزب کمونيست ايران تعلق اساسى و استراتژيکى خود به 
جنبش شورايى را يک شاخص هويت سياسى خود ميدانست، دوستان 
انحرافى  و  بحث عبث  سنديکا يک  و  اند که بحث شورا  کشف کرده 
خود  به  البته  صد  و  کارگرى  جنبش  به  روشنفکر  عده  يک  که  بوده 
کمونيستى  که حزب  است  شده  معلوم  اکنون  بودند.  کرده  تحميل  آنها 
وظيفه خاصى در هدايت و خط دادن به کارگران ندارد و بايد به شيوه 
دهاتى ترين محافل چپ آستانه انقالب ٥٧ از آنها بياموزد. بار ديگر، 
کارگرى  مطالبات   ،٥٧  - پيشا  جريانات  ترين  مانده  عقب  سياق  به 
مولده" گره زده شده و  نيروهاى  به وسع بورژوازى و "سطح رشد 
شعار ساده ٣٥ ساعت کار (تا چه رسد به سى ساعت) البد به اتهام 
ذهنى و روشنفکرى بودن در گلوى تشکيالتشان گير کرده. عملکرد 
اپوزيسيون  محيط  در  ديديم.  کردستان  و  عراق  در  را  موقعيتشان  و 
تفاوت  گفتن  روشن  و  کردن  روشن  ندارند.  بهترى  وضع  نيز  ايران 
بى  و  ترين  کننده  خيره  به  را  خود  جاى  بود،  زمان  آن  سنت  که  ها 
اصول ترين ائتالف - بازى ها و تشکيل متنوع ترين انجمنهاى تملق 
داده  دموکراتيک  و  اپوزيسيون "چپ"  محفل  و  جريان  هر  با  متقابل 
است. در اين ميان يکبار ديگر راه و رسم هميشگى چپ ملى، مبنى 
متوسط  نويسندگان  و  شعرا  از  سازى  شخصيت  و  تراشى  رهبر  بر 

الحال و درويش مسلک و وطن پرست "داخل" هم باب شده است. 
 

يک وجه برجسته چرخش و مسخ اين جريان، نفرتش از تاريخ گذشته 
"خويش" است. بعضى خيال ميکنند پشت کردن اين دوستان به تاريخ 
حزب کمونيست و کومه له قبل از جدايى، ناشى از خصومت امروزشان 
با ماست و عکس العملى غير سياسى به تلخى هاى دوره جدايى است. 
از  بيزارى شان  انعکاس  ما  با  است، خصومتشان  اين  حقيقت عکس 
آن گذشته است. روايت سران امروز کومه له از آن گذشته روايتى به 
قدمت خود حزب کمونيست است. تصوير آقاى ايلخانى زاده از خود و 
دوستانش بعنوان يک عده "فريب خورده و رها شده"، که تازه مبناى 
هشدارهاى ايشان به رفقاى حزب کمونيست کارگرى عراق هم است، 
يک تصوير قديمى است. اين را بازجوها و سازمان "توابين" رژيم و 
در راس آن معروف کيالنه قبل از تشکيل حزب در سنندج جار ميزدند. 
"يک عده روشنفکر کومه له را فريب داده اند". اين روايت مضمون 
صدها برنامه راديويى و مقاله نشريات حزب دموکرات بوده است. اين 
روايت مضمون هشدارها و نصيحتهاى مکرر اتحاديه ميهنى و عزالدين 
حسينى و ديگر "دوستان کومه له" در جنبش خودمختارى طلبى در کل 
کردستان بوده است. اين روايت مضمون تبليغات و تحريکات هر روزه 
اين  است،  عراق  کارگرى  کمونيست  و حزب  ما  عليه  کرد  "دولت" 
روايت از آغاز فرمول همه سازمانهاى چپ قالبى و اردوگاهى ايران 
با تشکيل حزب کمونيست ايران رويايشان براى تبديل  بوده است که 
کردن "کومه له معصوم" به سازمان "کردها" در جبهه "خلقهاى ميهن 

ما" نقش بر آب شد. اين روايت، که جناب ايلخانى زاده و شرکاء ظاهرا 
کمونيستى  ارتجاعى و ضد  روايتى  اند،  برده  حقانيتش پى  به  امروز 
در  چپگرايى  عليه  نيست،  ما  عليه  و  تاريخ  آن  عليه  فقط  اين  است. 
و سياست  نگرش  است  قرار  روايت  اين  نيز هست.  امروز  له  کومه 

کند.  منتفى  و  محکوم  و  ممنوع  پيش  از  را  سازمان  اين  در  چپ 
 

در اين چند سال متاسفانه اين روايت از تاريخ حزب و کومه له به خط 
رسمى اين جريان تبديل شده است. نتيجتا يک حفره ده ساله در تاريخ 
تشکيالت  که ظاهرا  ممنوع. دورانى  آمده. دوران  بوجود  اين جريان 
اصال وجود نداشته است، نشريه نداشته است، نظر نداشته است، رهبر 
و  نداشته. عزم  پلنوم  و  کنفرانس  و  کنگره  نداشته،  مرکزيت  نداشته، 
اميد و حقانيت نداشته. دورانى که سخن گفتن از آن و فکر کردن به 
آن ممنوع است و بايد به فراموشى سپرده شود. راستها روايت خود را 
به کرسى نشانده اند. اسناد آن دوران را بايد سوزاند، و سوزانده اند. 
عکسها را بايد رتوش کرد، و کرده اند. خانه ها را بايد گشت و کتابها را 
يافت و دور ريخت، و ريخته اند. امروز اين تنها انترناسيونال نيست که 
داشتن و خواندنش در مقر گرانقدر حومه سليمانيه ممنوع است، بلکه 
بسوى سوسياليسم و کمونيست و بولتن شوروى و اسطوره بورژوازى 
ملى و مترقى و غيره و غيره هم تحت سانسور است. عباراتى نظير 
کمونيسم کارگرى ديگر کفرند و زبان گوينده را ميسوزانند. اگر اين 
جماعت عزم کرده اند که خاطره آن حزب کمونيست ايران و آن کومه 
له را از اذهان محو کنند، اگر آن را دوران بيخبرى و فريب خوردگى 
خود ميدانند، اگر خودشان از آن تاريخ ننگ دارند و ميخواهند دفنش 

نام آن حزب را مشروع شناخت؟  بايد استفاده شان از  کنند، چرا 
 

و  بگير  "قوطى  کمونيست،  حزب  عنوان  که  اينست  واقعيت 
بدست  سازمان  اين  در  کرد  گرايان  ملى  خود  که  است  ى  بنشان" 
خطير  امر  مزاحم  احيانا  و  باشند  سرگرم  تا  اند  داده  اى  عده 

همين.  نشوند.  عالم  مرکز  در  راديو"  و  مقر  "ديپلوماسى 
 

دوران  کمونيست  له  امروز، کومه  له  کومه  له چطور؟  عنوان کومه 
انقالبى  سازمان  نيست.  هم  حزب  از  قبل  له  کومه  اما  نيست.  حزب 
زحمتکشان کردستان يک سازمان انقالبى چپ بود که با روشن بينى 
و جسارت به يک رکن اساسى تشکيل حزب کمونيست ايران بدل شد 
خلقيون  و  گرايان  ملى  له  با کومه  تمايز  در  له کمونيست را  و کومه 
شکل داد. آنچه که امروز ميبينيم، يک کومه له جديد است. کومه له اى 
که شايد اگر راستها و مخالفين تشکيل حزب ١٥ سال قبل پيروز شده 
بودند ميساختند. يک سازمان خودمختارى طلب در کردستان ايران، 
که نمونه هاى مشابه آن در همه بخش هاى کردستان به وفور هست. 
بعنوان يک سازمان خودمختارى طلب، بايد اينها را جدى گرفت. اما 
را  اين  نيست.  قديم  له  کومه  و  ايران  کمونيست  حزب  سازمان،  اين 
حتى (در واقع بويژه) نزديک ترين موئتلفين و ياران امروزشان انکار 
مسئول  و  له  کومه  آن  و  حزب  آن  ادامه  را  اينها  هيچکس  نميکنند. 
اعمال و سياستهاى آن دوره نميداند. همه بدون استثناء، دوستى ها و 
دشمنى هايشان با حزب کمونيست ايران و کومه له قديم را نه به اين 

اند.  کرده  منتقل  کارگرى  کمونيست  حزب  به  عينا  بلکه  جريان، 
 

در  است.  سياسى  بحثى  نيست.  حقوقى  بحث  يک  من  بحث 
اسمى  هر  دوستان  اين  کرد.  شرکت  نبايد  سازى  صحنه  اين 
بروى  را  در  موظفيم  ما  اما  بگذارند،  خود  روى  ميخواهند 

نگهداريم.  باز  عالقمندند  تاريخ  آن  حقايق  به  که  کسانى 
 

 اولين بار در فروردين ١٣٧٥، آوريل ١٩٩٦، در شماره ٢٠ 
انترناسيونال منتشر شد.
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متن کتبی و پياده شده سخنان ابراهيم عليزاده تحت عنوان ”ارزيابی 
از رويدادهای سياسی اخير در ايران“- در ٢١ ژانويه سال جاری- را 
خواندم. من متوجه نشدم فلسفه اينکه طيف وسيع "سرنگونی طلب" 
از طرفداران "رژيم چينج" گرفته تا جناحهای اکنون ناراضی و منتقد 
رژيم اسالمی، مدافعان اعاده رژيم سلطنت و مجاهدين و... در يک 
کيسه گذاشته شده و با برچسپ "ليبرالها" معرفی شده اند، چيست؟ با 
اينحال ابراهيم عليزاده پس از يک پاراگراف کامل در ترساندن مردم و 
جامعه از  قدرت همين ليبرالها با تاکيد بر برخورداری آنان از "پايگاه 

وسيع درداخل کشور" در اين جمالت سر نخی بدست داده است:

 "نقطه قوت طيف ليبرال عبارت است از پشتيبانی بين المللی دولت 
ها به گونه ای که در هر شرايطی دولت ها اينها را النسه می کنند 
و نهايتا پشتيبانی می کنند. ارگانها تبليغاتی هايشان را در خدمت به 
آنها بکار خواهند نداخت، شما به اين تلويزيون هايشان نگاه کنيد می 
جناح  اين  تقويت  به  کمک  آن  ماحصل  و  تبليغات  در صد  نود  بينيد 
است، اين امکان را دارند و طبعا در مورد امکانات مالی، تدارکاتی، 
نقطه  اين  انداخت.  بکار خواهند  آنها  نفع  به  را  اين ها  تبليغاتی همه 
قوت اينها است به اضافه، در خودجامعه ايران هم طبقات ناراضی 
وجود دارند که دل خوشی از سوسياليسم يا کمونيزم يا قدرت گيری 
نيرو های چپ را ندارند و در عين حال نيروی واقعی اجتماعی هم 
هستند آنهم در سطح ميليونی، اين طوری نيست که تعداد آنها هم کم 
باشد خوب اينها هم پشت اين جريان می روند بنا بر اين ما با يک 
داخل کشور  در  برو هستيم که  نيرو مند رو  نسبتآ  اجتماعی  جريان 
پايگاه دارد و از پشتيبانی در خارج هم برخوردار است و امکانات 

وسيعی هم در اختيار دارد." (خط تاکيدها همه جا از من است)

است: تصوير کرده  را چنين  اين طيف  انداز  او چشم  اينحال  با 

"اگر مردم با هوشياری نگاه کنند و ببينند اين ليبرال ها باالخره نونی 
می توانند توی سفره شان بياورنديا نه؟ آن موقع متوجه خواهند شد 
در  که  کنيم  نگاه  مصر  به  کنيم،  نگاه  تونس  تجربه  به  مثال  نه،  که 
سفره  به  نانی  آنها  گرفت.آيا  قرار  قدرت  در  ليبرالی  جريان  آنجاها 
مردم آوردند؟ وضع زندگی مردم مصر را نگاه کنيد، وضع زندگی 
مردم تونس را نگاه کنيد که همين روزها دارند قيام می کنند برای 

کردند. مبارزه  برايش  فبل  سال  چند  که  هايی  خواست  همان 
سياست  فقط  که  نيست  چيزی  ليبرالی  نئو  اقتصادی  های  سياست 
اين  کشيده،  فالکت  به  را  مردم  زندگی  که  باشد  اسالمی  جمهوری 
سياست رهنمود مراکز مالی جهانی است به کل نيروها و دولتهای 
بورژوائی در جهان و راه حلی ديگر هم ندارند. اين تنها راه چاره 
در  اقتصادی  رونق  ايجاد  برای  اند  گرفته  پيش  در  که  است  ای 
روشن  مردم  برای  سوم .  جهان  اصطالح  به  ی  ها  کشور  اين  همه 
نيست.  بيش  سرابی  واقع   در  شده  داده  وعده  رونق  که  است  شده 

نشد.(همانجا) تکرار  جهان  حای  هيچ  در  آسيا  ببر  تجربه چهار 

اما انگار آن ارزيابی از توان و نيز چشم انداز "سراب" ليبرالها در 
ايران و سراسر کره زمين، وقتی به ”جامعه کردستان“ ميرسد، يک 

پولتيک است به "چپ" مورد نظر او برای گرفتن رگ خواب آنها. چه، 
در اينجا ديگر نه بحث افشاگری دورنمای عقيم و پوچ ليبرالها که:

سعی  اينکه  به  راجع  داريم  زيادی  های  بحث  ما  که  است  "اينجا 
بيشتری  نيروی  با  کردستان  جامعه  که  کنيم  پيدا  را  هايی  راه  کنيم 
نيروهای  با  همکاری  بحث  کنند.  علم  قد  مرکزی  رژيم  مقابل  در 
همينطور  و  هستند  ُکرد  ناسيوناليست  و  ليبرالها  از  طيفی  که  ديگر 
به  جواب  ميشود.  ناشی  اينجا  از  چپ،  های  نيرو  از  طيفی 

است."(همانجا) گی  ويژه  يک  اين  که  است  ضرورت  يک 

به  آزاد  سقوط  يک  جز  گفت  ميتوان  چه  "ارزيابی"  اين  به  خوب 
معيار  اين  ميرسد  نظر  به  ُکرد؟  ناسيوناليسم عريان  و  ميدان راست 
در  تناقضی  اما  است.  تناقض  يک  "ليبرالها"  ارزيابی  در  دوگانه 
و  ُکرد،  ناسيوناليستهای  منظر  از  که  است  اين  حقيقت  نيست.  کار 
در جمالت صريح و بدون لکنت زبان ابراهيم عليزاده نيز، منفعت 
ملی و "امر ملت و قوم سرزمين من" واقعی و حقيقی؛ و چشم انداز 
مبارزه سراسری عليه رژيم اسالمی، زينتی و "سراب" و در خوش 

بينانه ترين حالت، چاشنی همان منافع ملی و ناسيوناليستی است. 

وسيعی"  "نيروی  ارعاب  قدرت  از  عليزاده،  ابراهيم  کردستاِن  در 
بلکه  ندارند؛  و  نداشتند  سوسياليسم  از  خوشی"  "دل  تنها  نه  که 
نفرت ساخته و دست  اتفاقا عليه کمونيسم حزب  عليرغم تجاهل او، 

نيست!  خبری  اند،  برده  فيزيکی  حذف  و  ترور  و  اسلحه  به 
 -١٣۶٨ خرداد  ايران-  کمونيست  حزب   ١۵ پلنوم  در  پيش،  سالها 

شد:  گفته  او  به  عليزاده،  شخص  به  رو  و  چشم  در  چشم 

"حرکت از جغرافيا ناسيوناليسم است برادر من!"

با حزب  ُکرد در سال ١٣۶٨  ناسيوناليسم  است که  اين  اما،  مساله، 
خود، حزب دمکرات کردستان ايران، که "دل خوشی از سوسياليسم" 
نداشت، در همان "جغرافيا" با اعالم جنگ سراسری عليه کومه له 
عليزاده  ابراهيم  بود.  شده  روبرو  سنگين  شکستهای  با  کمونيست، 
نميتوانست در آن زمانها به تعلق سياسی اش به آن جغرافيا افتخار کند. 
آنوقتها ناسيوناليست بودن موجب عار بود و سپر انداختن در برابر تيغ 
کشيدن بروی کومه له کمونيست. امروز، اما، اوضاع فرق کرده است! 
ناسيوناليسم متنفر از کمونيسم، "ليبرال" شده است و ميتوان گذشته 
"منفعت  بخاطر  و  سپرد  فراموشی  به  کمونيسم  عليه  را  جنايتهايش 
جنبش کردستان" با آن عکس يادگاری گرفت. تا همه عالم بدانند در اين 
"جفرافيا" همه آن چيزی در بقيه اين کره خاکی مذموم است و زشت، 

ميتواند معيار "عقل و درايت" و سياست "واقع بينانه" نام بگيرد. 

ايرج فرزاد

٨ فوريه ٢٠١٨

ليبرال ها در كردستان، 
ليبرال ها در ايران و بقيه جهان
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درباره اتوريته
فریدریش انگلس

سختی  کامال  حمالت  سوسياليستها  از  عد ه ای  اواخر  اين  در 
کرده اند.  آغاز  می نامند  اتوريته  اصل  آنها  که  چيزی  عليه  را 
است،  اتوريته ای  عمل  آن  يا  اين  که  بگويند  آنها  که  کافيست 
به وسيله اين روش به  آنوقت محکوميت آن مسجل می شود. 
مورد  در  که ضروريست  می گيرد  قدری سوءاستفاده صورت 
معنی  به  اتوريته  آيد.  عمل  به  دقت  بيشتر  کمی  مطلب  اين 
دارد:  چنين  مفهومی  است،  نظر  مورد  اينجا  در  که  کلمه ای 
تحميل يک اراده بيگانه بر اراده ما. ولی اتوريته از طرف ديگر 
کلمه  دو  اين  که  آنجا  از  می باشد.  نيز  تحميل پذيری  به  منوط 
می کنند  بيان  آنها  که  را  مناسباتی  و  نمی باشند  آهنگ  خوش 
مطرح  مسئله  اين  است،  نامطبوع  پذيرنده  تحمل  بخش  برای 
می شود که آيا وسيله ای وجود دارد که بتوان از اين مخمصه 
آيا تحت مناسبات کنونی اجتماعی، ما می توانيم  بيرون آمد و 
اتوريته،  آن  در  که  آوريم  بوجود  را  ديگری  اجتماعی  وضع 
ديگر معنايی نداشته باشد و در نتيجه مجبور به فنا گردد؟ اگر 
ما مناسبات اقتصادی – صنعتی و کشاورزی – را که شالوده 
جامعه بورژوايی کنونی است مورد بررسی قرار دهيم، آن وقت 
درمی يابيم که فعاليت مرکب افراد هر چه بيشتر جانشين فعاليت 
ساده می گردد. به جای کارگاههای کوچک توليدکنندگان منفرد، 
ظاهر   – بزرگ  کارگاههای  و  کارخانه ها  با   – مدرن  صنعتی 
شده است که در آنها صدها کارگر از ماشين های پيچيد ه ای که 
با بخار آب کار می کنند مراقبت می نمايند. گاريها و ارابه هايی 
قطارهای  وسيله  به  می کردند  حرکت  بزرگ  خيابانهای  در  که 
و  پارويی  قايقهای  که  همانطور  شده اند.  جايگزين  آهن  راه 
بادبان دار بوسيله لنج های موتوری کنار زده شده اند. ماشين ها 
و بخار آب، رفته رفته حتی کشاورزی را زير سلطه خود در 
می آورند به اين ترتيب که آرام ولی مطمئن سرمايه داران بزرگ 
را – که به کمک کارگران اجرتی زمين های بزرگی را زراعت 
جا  همه  در  می دهد.  قرار  کوچک  مالکين  جای  به   – می کنند 
يکديگر  به  وابسته  که  پروسه هايی  پيچيدگی  و  مرکب  فعاليت 
البته  می شود.  افراد  مستقل  فعاليت های  جانشين  می باشند، 
کسی که از کار مرکب صحبت می کند از تشکيالت سخن گفته 

است. حاال آيا تشکيالت بدون اتوريته امکان پذير می باشد؟

فرض کنيم يک انقالب اجتماعی، سرمايه داری را – که اتوريته 
آن امروزه توليد و گردش ثروتها را هدايت می کند – از ميان 
برداشته و برای آنکه از موضع ضد اتوريته ها با موضوع برخورد 
کرده باشيم، باز هم فرض می کنيم که زمين و ملک و ابزار کار 
به تملک دسته جمعی کارگران درآمده و مورد استفاده آنها قرار 
گرفته است، آيا در اين صورت اتوريته از بين رفته و يا آنکه 

شکل آن تغيير کرده است؟ حاال موضوع را بررسی می کنيم:

به عنوان مثال يک کارخانه ريسندگی را فرض می کنيم. روی 

صورت  به  تا  می گيرد  صورت  متوالی  عمل  حداقل شش  پنبه 
انجام  در سالن های مختلفی  بايد عمدتاً  که  نخ درآيد، عملياتی 
کار  به  را  ماشين ها  بتوان  آنکه  برای  اين  بر  عالوه  پذيرند. 
و  نمايد  مراقبت  بخار  ماشين  از  که  مهندسی  به  انداخت، 
مکانيک هايی که تعميرات مداوم را انجام می دهند احتياج است 
و کارگران غيرمتخصص زيادی – که محصوالت را از سالنی 
به سالن ديگر حمل و نقل می کنند – الزم می باشند و غيره و 
تمام اين کارگران، زنان، مردان و کودکان مجبورند  غيره ... 
کار خودشان را در ساعت معينی – که بوسيله اتوريته ماشين 
بخار مقرر می گردد – شروع و ختم کنند و به اين ترتيب همه 
لحظه  هر  اين  بر  عالوه  می کنند.  تبعيت  آن  از  استثناء  بدون 
با نحوه توليد، تقسيم مواد  در سالن مسائلی جزئی در رابطه 
بالفاصله حل شوند  بايد  که  و غيره مطرح می شوند، مسائلی 
زيرا در غير اين صورت مجموعه توليد در همان لحظه متوقف 
رأس  در  که  نمايند ه ای  بوسيله  تصميم  اين  حاال  شد.  خواهد 
صورت  در   – چه  و  گردد  اتخاذ  گرفته  قرار  کار  از  رشته ای 
هر  اراده  حال  هر  به  پذيرد،  انجام  اکثريت  رأی  با   – امکان 
يک از افراد بايد از آن تبعيت نمايد يعنی اينکه مسئله به نحو 
اتوريته ای حل می شود. دستگاه مکانيکی يک کارخانه بزرگ به 
مراتب ظالمتر از همه سرمايه داری کوچکی است که کارگران 
کار می توان  با ساعات  رابطه  در  کار می گماشته. الاقل  به  را 
وارد  کـه  کسانی  ای  نوشت:  کارخانه ها  اين  ورودی  در  روی 

کنيد![*] فراموش  را  مختاريها  خود  همه  می شويد  اينجا 

نيروهای طبيعت  نابغه،  مخترعين  به کمک علم و  انسان  اگر 
به همان  اين نيروها نيز  را تابع خود نموده است، در عوض 
از  است،  درآورده  خود  خدمت  در  را  آنها  انسان  که  مقياسی 
انسان انتقام می گيرند و بدينگونه بشر از يک تعدی واقعی – که 
مستقل از تمام سازمانهای اجتماعی ميباشد – تبعيت می نمايد. 
از ميان برداريم به  اتوريته را در صنعت بزرگ  اگر بخواهيم 
معنی آن خواهد بود که خواسته باشيم خود صنعت را از بين 
کار  آب  بخار  نيروی  با  که  را  ريسندگی  ماشين های  و  ببريم 

می کنند، نابود سازيم تا به چرخ ريسندگی بازپس بگراييم.

در  می کنيم.  فرض  را  آهن  راه  ديگر،  مثال  يک  عنوان  به 
اينجا نيز همکاری عده زيادی از افراد بطور مطلق ضروری 
می باشد، همکاريی که بايد در ساعات کامًال مشخصی صورت 
نيز  اينجا  در  نگردد.  ناگوار  حوادث  بروز  موجب  تا  گيرد، 
طراز  مسئله  هر  که  است  غالب  اراده  يک  کار،  شرط  اولين 
چه يک  و  منفرد  نماينده  چه يک  می گذارد. حاال  کنار  را  دوم 
ذينفع  افراد  اکثريت  تصميمات  اجرای  مأمور  که   – کميته 
يک  با  ما  حالت،  دو  هر  در  باشد،  اراده  اين  مظهر   – باشد 
اتوريته تمام عيار سر و کار داريم و باز اگر اتوريته مأمورين 
چه  آنوقت  شود،  برده  ميان  از  مسافرين  به  نسبت  آهن  راه 

آمد؟ خواهد  بيفتد  راه  بايد  که  قطاری  اولين  سر  به  باليی 

البته ضرورت يک اتوريته و در واقع يک اتوريته محدود به 
به چشم می خورد.  حرفه، در مورد کشتی اقيانوس پيما بيشتر 
در اينجا زندگی کليه سرنشينان آن وابسته به آنست که همگی 
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فوراً و بطور مطلق از اراده يک فرد واحد، پيروی نمايند.

اين استدالالت را برای سرسخت ترين مخالفان  هر بار که من 
نداشتند  اين  جز  به  ديگری  جواب  می کردم  بيان  اتوريته 
تفويض  نمايندگان  به  ما  که  حقی  اينجا  در  البته  «آه!  که 
اين  است!».  مأموريت  يک  بلکه  نيست  اتوريته  می کنيم، 
در  کنند،  عوض  را  موضوعات  نام  اگر  که  معتقدند  آقايان 
ترتيب  اين  به  و  داده اند  تغييراتی  نيز  موضوعات  آن  خود 

گرفته اند. مسخره  به  را  دنيا  ژرف انديش  خردمندان  اين 

آنکه  بدون  اتوريته  نوعی  طرف  يک  از  که  ديديم  بنابراين 
نوع انتقال اين اتوريته مطرح باشد و از طرف ديگر يک نوع 
اين  و  می شوند  تحميل  ما  به  که  هستند  موضوعاتی  تبعيت، 
و  توليد  که  مادی  اجتماعی و شرايط  کليه سازمانهای  از  امر 
گردش محصوالت، تحت آن انجام می گيرد مستقل می باشد. از 
سوی ديگر ديديم که شرايط مادی توليد و گردش محصوالت، 
بوسيله صنعت بزرگ و کشاورزی بزرگ، بطور گريز ناپذيری 
بيشتر  چه  هر  دادن  توسعه  جهت  در  و  می يابند  گسترش 
ميدان عمل اين اتوريته عمل می کنند. در نتيجه از اتوريته به 
يک  عنوان  به  خود مختاری  از  و  بد،  مطلقاً  اصل  يک  عنوان 
و  اتوريته  است.  موهومی  کار  گفتن  سخن  خوب  مطلقاً  اصل 
بردن  کار  به  قلمرو  که  خود مختاری موضوعات نسبی هستند 
اگر  می کند.  تغيير  تاريخی  تکامل  مختلف  مراحل  در  آنها 
خود مختاری طلبان به اين موضوع کفايت می کردند که بگويند 
زمينه هايی  در  فقط  و  فقط  را  اتوريته  آينده  اجتماعی  سازمان 
که از نظر شرايط توليدی اجتناب ناپذير می باشند محدود خواهد 
داشته  تفاهم  آنها  به  نسبت  می توانستيم  اين صورت  در  کرد، 
باشيم لکن آنها در مورد کليه واقعياتی که موضوع را ضروری 

می سازند نابينا می باشند و فقط بر روی لغت تکيه می کنند.

چرا مخالفين اتوريته به اين قناعت نمی کنند که برعليه اتوريته 
اين  در  سوسياليستها  کليه  نمايند؟  ستيز  دولت  يعنی  سياسی 
مورد هم عقيده هستند که اتوريته های سياسی در نتيجه انقالب 
است  معنا  آن  به  اين  و  ميان خواهند رفت  از  بعدی  اجتماعی 
خواهند  دست  از  را  خود  سياسی  عمومی خصلت  وظايف  که 
داد و به وظايف ساده اداری – که حافظ مصالح واقعی اجتماع 
اتوريته خواستار  می باشند – مبدل خواهند شد. ولی مخالفين 
به  اجتماعی  آنکه شرايط  از  قبل  سياسی  دولت  که  هستند  آن 
وجود آورنده آن از بين رفته باشد به يک ضربه از ميان برده 
شود. آنها خواهان اين هستند که اولين اقدام انقالبی اجتماعی 
انقالب  يک  شاهد  هرگز  آقايان  اين  آيا  باشد.  اتوريته  الغای 
که  است  چيزی  اتوريته ای ترين  انقالب،  يک  مسلماً  بوده اند؟ 
از مردم  که به وسيله آن بخشی  اين عملی است  دارد.  وجود 
بوسيله تفنگ، سرنيزه و توپ – يعنی به وسيله اتوريته ای ترين 
از مردم  قابل تصور – اراده خود را بر بخش ديگری  وسايل 
است  آورده  دست  به  را  پيروزی  که  حزبی  و  می کنند  تحميل 
– اگر بخواهد نتيجه مبارزه اش به هدر نرفته باشد – بايد به 
است  افکنده  دل مرتجعين  او در  وسيله هراسی که سالحهای 
اتوريته خلق  از  اگر کمون پاريس  به سلطه خود دوام بخشد. 

مستقر  آيا می توانست حتی يک روز  نمی کرد،  استفاده  مسلح 
در سطح  آنکه  آنها بخاطر  از  نمی توان  آيا  برعکس  بماند؟ و 
از  يکی  بنابراين  کرد؟  انتقاد  نکردند  استفاده  آن  از  وسيعی 
مخالفين  آنکه  يا  باشد:  داشته  وجود  می تواند  حالت  دو  اين 
موجب  فقط  اين صورت  در  و  می گويند  چه  نمی دانند  اتوريته 
سردرگمی و گيجی می شوند و يا اينکه می دانند که چه می گويند 
به  و  می کنند.  خيانت  پرولتاريا  جنبش  به  صورت  اين  در  و 

می نمايند. خدمت  ارتجاع  به  صورت  دو  هر  در  حال  هر 
* * *

بنا   ١٨٧٣ مارس  و   ١٨٧٢ اکتبر  بين  انگلس  را  مقاله  اين 
به خواهش مکرر بنيامين برای درج در «سالنامه جمهوری» 
اين   ١٨٧٢ ژوئيه  در  بار  نخستين  برای  بنيامين  فرستاد. 
او  به  انگلس کرد و در تاريخ ٣ نوامبر ١٨٧٢  از  تقاضا را 
اطالع داد که نوشته را دريافت کرده است ولی بر اثر توقيف 
بنيامين مقاله مفقود شد و انگلس مجبور گشت که در مارس 
دسامبر  در  باالخره  و  دارد  ارسال  را  آن  ديگر  بار   ١٨٧٣

شد.  منتشر  جمهوری»  «سالنامه  در  نوشته  اين   ١٨٧٣

بوده  ايتاليايی  زبان  به  آن  اصل  که  انگلس  مقاله  اين 
و  هرج  عناصر  و  آنارشيستی  جريانات  با  رابطه  در 

است. شده  نوشته  اول  انترناسيونال  طلب  مرج 
انتشارات سوسياليزم 

چاپ اول در ايران : تابستان ١٣٥٨ 
برگردان: بيژن 

دانته  اثر  الهی»  کتاب «کمدی  به  انگلس  اشاره  اينجا  [*] در 
است که در فصل دوزخ کتاب از تابلويی ياد می کند که بر در 
ورودی دوزخ آويخته شده و روی آن نوشته شده است: «ای 

کسانی که وارد اينجا می شويد همه اميدها را فراموش کنيد.»

برگرفته از سايت آرشيو عمومی آثار مارکس و انگلس


