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نيمه اول  اوت ٢٠١٩

       در صفحات ديگر:
    از كارلو روولى:

  ھفت درس مختصر فیزیک

          از منصور حكمت:

*.اصول و شیوه ھای رھبری                      
کمونیستی   

*.در مورد دیدگاه فدائیان اقلیت:
رابطه آگاھی سیاسی طبقه کارگر 

با "رشد نیروھای مولده"

*. سخنرانی در مورد حزب کمونیست:
     ٢١ تیر ١٣۶٢

از  ای  چنبره  در  ايران،  جامعه  سياسی  اوضاع 
تناقضات با روبنای اسالم سياسی گرفتار است. برای 
شناخت بيشتر و ارزيابی از ريشه اين تعارض، بايد 
البته  و  اقتصادی،  و  سياسی  فاکتورهای  و  عوامل 
همان تناقضات، را نه جداگانه که چون حلقه واسط 

های يک "پروسه"  مًد نظر قرار داد.

برخی از پديده های سياسی و اقتصادی و رويدادهای 
مرتبط با جامعه ايران و تناقضات شکننده بين آنها را 

با هم مرور کنيم:

- امارات به "اينستکس" پيوست

موسسه  يک  واقع  در  اينستکس  که  ميدانيم  و 
سهامدار  ترين  اصلی  فرانسه  که  است  اقتصادی 
اقتصادی  مبادالت  داشتن  نگاه  باز  منظور  به  آن 
خروج  و  تحريمها  شرايط  در  اسالمی  جمهوری  با 
آمريکا از "برجام" است. شرکتی اقتصادی که همه 
کشورهای اروپا و نيز روسيه و چين ميتوانند در آن 
"سهام" داشته باشند. پيوستن امارات به اينستکس، 
جمهوری  با  "تعاُمل"  راه  گذاشتن  باز  حقيقت  در 
اسالمی و ناگفته پيداست، مورد تاييد آمريکا و چه 

بسا با توصيه مقامات آمريکا است.

کل  "فرمانده  و  وزير  نخست  عبدالمهدی  عادل   -
نيروهای مسلح" عراق در تاريخ اول ژوئيه ٢٠١٩ 
را  ای  ويژه  دستورات  بندی،   ١٠ فرمان  يک  طی 
اول  ماده  طبق  کرد.  الشعبی" صادر  درباره "حشد 

ساده پنداشتن تحوالت پيش رو، 
ُمهلك است
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بر  قوانين حاکم  تمامی  نيروهای مسلح عراق شده و  وارد  نيروهای حشد شعبی رسما  فرمان  اين 
نيروهای مسلح، به نيروهای حشد تًسری مييابد. آن گونه که در ماده دوم تصريح شده، اسامی و 
عناوين سابق حشد حذف، و عناوين يگان های نظامی مانند لشکر و تيپ و گردان بر آنان ها اطالق 

شده و همانند ساير نيروهای مسلح درجه نظامی دريافت می کنند.

گرچه ايجاد حشد شعبی، در پی "فتوای آيت هللا سيستانی" و به منظور مبارزه با "جريان تکفيری 
داعش" صورت گرفت، اما هيچکس نقش سپاه پاسداران رژيم اسالمی در آموزش و تامين مالی و 
تسليحاتی آن "نهاد مردمی" را که طبق نمونه "بسيج" راه اندازی شد، انکار نميکند. گزارش شده 
است که برخی واحدهای "خودسر" حشد از پذيرفتن آن "ده فرمان" امتناع کرده اند، اما اينجا هم 
کسی نبايد در نقشی که عربستان و امارات برای کم کردن نفوذ رژيم اسالمی ايران در خارج از قلمرو 
حاکميت خود، داشتند و دارند، ترديد بخود راه بدهد. دولت عراق پيش تر با امضاء توافقنامه امنيتی 
با عربستان، آنهم به توصيه ترامپ، نشان داد که آنطور هم که "دوستان ايرانی" فکر ميکنند، ُمهره 
بی خاصيت و سر سپرده "رژيم تهران" نيستند.  اين ١٠ فرمان، حرکتی بود در تکميل موضع امارات 
و عربستان در چهارچوب رام کردن رژيم اسالمی و دست نشان کردن ظرفيت اسالم سياسی، يا الاقل 
جناح "دولتی" ها برای"مذاکره"، حتی با ترامپ در شرايط تحريم و نمايش ضبط و توقيف نفتکش 

ها و باال گرفتن "بحران تنگه هرمز".

- تحريم ظريف، نتيجه فشار "افراطيون" در داخل بود. اين تيتر بسياری از روزنامه های موسوم به 
طيف "اصالح طلبان" حکومتی بود. 

-  فقط در شش ماه گذشته، ۵۵٠ ميليون دالر برای بدست آوردن اقامت در ترکيه و تضمين امنيت 
سرمايه گذاری ها در آن کشور، از ايران خارج شد.

-  برای شهروند معمولی ايرانی، از جمله در تهران، سياست را بايد در تاکسی، مترو، و وقتی سوار 
موتور ال به الی ماشين ها در حرکت هستند، لمس کنيد. چنين جمالتی ميشنويد: "بچه هايم را به 
خارج ميفرستم برای روز مبادا". در همين رابطه ماجرای "محمود رضا خاوری"، مدير عامل بانک 
ملی ايران در دوره احمدی نژاد  و اختالس سه هزارميليارد تومانی او حقيقتا چون آئينه دق همان 
شهروند عادی است که با پديده کارتون خوابی و گور خوابی و بی مسکنی و هزار درد بی درمان 
ديگر مواجه است. اين مردم حاال متوجه شده اند که جناب مدير ۴ سال قبل از "فرار"، يک ويال 
را در منطقه اعيان نشين تورنتو کانادا به مبلغ سه ميليارد تومان خريده بود. سالی که قيمت دالر 
١٠٠٠ تومان بود. يعنی در قياس با شهروند معمولی کانادا، اين دزد آشنای خاص و عام، يک خانه 
سه ميليون دالری، "برای روز مبادا"خريده بود! جالب اين است که همان مردم  در تاکسی و مترو 
و سوار بر موتور، فهميده اند که بطرز عجيبی اسم خاوری از ليست آدمهای تحت تعقيب پليس بين 

الملل، اينترپول، حذف شده است.
خوب پس زمامداران اسالم سياسی در برابر اين خشم آماده انفجار، چه خاکی بر سر بريزند؟ به برخی 

سوپاپ اطمينانها توجه کنيد:

- موتور سواری "خانمها" اشکال شرعی ندارد. ورود خانمها به ميادين ورزشی در حال حل شدن 
است. مساله خواندن به زبان مادری، پوشيدن لباس محلی و انجام مراسم "فرهنگی و دينی" بويژه 
برای "اقليت قومی ُکرد" همانگونه که نمايندگان "مسلمانان کرد" با لباس ُکردی در مجلس اسالمی 
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حضور بهم ميرسانند؛ کماکان مورد احترام مقامات است. از ماجرای اخير: "کنگره مشاهير کرد" هم 
که همه با خبراند. قبلها هم، "عبدهللا حسن زاده"، از عناصر ديرين حزب دمکرات کردستان ايران، 
تاکيد کرد که تشکيل "فراکسيون نمايندگان مناطق کرد نشين"، پيشنهاد حزب آنها بود. تازگيها هم ۴ 
جريان ناسيوناليست ُکرد اعالم آمادگی کرده اند که به توصيه آمريکا و تاييد "ناتو"، برای جمهوری 
اسالمی مشکل درست نکنند و در شرايط بحرانی شدن اوضاع، کردستان  ايران را "نا امن" نسازند. 

اما آيا اين حرکات به معنی "گالسنوست" اسالمی است که در پی آن ديوار اردوگاه اسالم سياسی 
فرو خواهد پاشيد تا "پروسترويکا" يعنی توسعه اقتصادی ممکن شود و ديگر سرمايه داران نازنين 
و پورشه سواران و آقازاده ها و فرمانيه  و زعفرانيه نشين ها و سلبريتی ها،  "جالی وطن" نکنند 
و سرمايه و پول باد آورده و اختالس شده را، تحت چهل سال قتل و کشتار زنجيره ای، از "ميهن" 
خارج نکنند؟ آيا طرف معامله قرار دادن عربستان و امارات با جمهوری اسالمی، به جای روياروئی 
مستقيم با آمريکا، سرانجام راس اسالم سياسی در ايران را وادار خواهد کرد که "منطق" سرمايه 
و الزامات انباشت سرمايه در ايران را بپذيرد و به آن گردن بگذارد؟ سير روندها در سطح سياسی 
و آنجا که به جوهر و ماهيت اسالم سياسی در ايراِن اين ۴٠ سال مربوط است، به ما ميگويد خير! 
و يا اينکه دستکم بدون يک شوک سياسی و بزير کشيدن اسالم از حاکميت سياسی، بسيار دشوار 
است. به گمان من برخالف توهمات رايج در باره ظرفيت اهرم "فشار" "جامعه مدنی" از "پائين"؛  
که گويا ميشود به اتکاء "چانه زنی" جناح "دولتی"ها و ُسمبه انواع بقايای اصالح طلبان و هم 
خطهای آنان در طيف اپوزيسيون پرو رژيم؛ در "باال"، به مدد ديپلوماسی با "خارجی"ها، در يک 
روز آفتابی و بدون "خشونت"، جامعه ايران از ّشر نظام "ايدئولوژيک و توتاليتر" خالص شود، 
سير تحوالت آتی، پر ابهام تر و پيچيده تر از اينها است. به اين سادگی "دمکراسی" و "انتخابات 
به "ملت  بسرقت رفته  "مشروطه"  اندازهای   و پس  نميگردد  باز  گهر"  پر  آن "مرز  به  آزاد" 

ايران" پس داده نميشوند.

فقط کافی است به آخرين تصوير که راس اسالم سياسی در ايران، چون سايه نفرت از هر تحول 
"مدنی"، زمخت و بی مالحظه، رو به جامعه ايران از خود نشان داده است به دقت نگريست:

- سريال "گاندو"
مجموعه تلويزيونی امنيتی گاندو در ٣٠ قسمت روی آنتن شبکه سوم تلويزيون جمهوری اسالمی 
رفت و تمام شد. يک نهاد امنيتی يا در واقع بخش مهم و حساسی از نهاد امنيتی- سياسی اطالعات 

سپاه پاسداران در اين سريال همه را می ترساند. از خبرنگار گرفته تا رئيس جمهور. 
در اين سريال، اين نهاد در چهار چوب انجام عمليات های امنيتی و سًری خود به هيچ کس جواب گو 
نيست غير از علی خامنه ای. اين بخش از اطالعات سپاه پاسداران در اقدامات خود جايگاه چندانی 
حتی برای وزارت اطالعات، قوه قضائيه، نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای عالی امنيت ملی 
قائل نيست. در واقع آنچه در سريال به مردم نشان دادند، تمام نظرات خامنه ای، يعنی بيان فشرده 
و تًعين يافته اسالم سياسی پيش و بعد از بر جام در مورد نتايج بر جام، وضعيت اقتصادی کشور و 
پروژه کذائی "نفوذ" بود. با اين تفاوت که مردم قبال  آنها را در روزنامه کيهان و خبرگزاری هائی 
مثل فارس، رجانيوز و تسنيم و ... می خواندند و با قلم نويسندگان "ارزشی"، اما اين بار جوهر رک 
و پوست کنده تر همان سياستها همراه با نمايش بی پرده عمليات های امنيتی مرعوب کننده و "پيام" 
وحشت و بيرحمی با مشاهده هر نيت "براندازانه" به کنج منازل دور افتاده ترين دهات ايران هم 
رخنه کرد. اين سريال به سربازان گمنام امام زمان، به آنهائی که در دوره "ستم شاهی" در حاشيه 
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جامعه بودند و از نظر اقتصادی و "فرهنگی" طفيلی، رو به انقراض، سر بار، عقب مانده، کهنه 
پرست و خرافی، اما با "انقالب اسالمی" به ارکانهای قدرت دولتی و رسمی دست يافتند و خود را 
جزء "باالئی"ها  تشخيص دادند، در دفاع از بقاء و  حفظ موقعيت به کف آمده؛ ُمّجوز هر جنايت کم 
سابقه و "جهاد فی اسبيل اله" حتی در برابر وزارت اطالعات با تمام جنايتهائی که عليه شهروندان 
ايران و به خون کشيدن حقوق مدنی آنان مرتکب شده است، را بی هيچ پرده پوشی داده است.  به 
اين اليه سابقا "مستضعف" اختيار داده شده است که با چنگ و دندان و به قيمت به خاک و خون 
کشيدن جامعه، قدرت را  حتی به نمای صوری "دولت" واگذار نکنند. فرمان از پيشی در جيب شان 

است و دستها آماده چکاندن ماشه بروی شهروندان: "آتش به اختيار"

اشتباه است اگر تصور شود، اينها نمايش تمام عيار "ديکتاتوری فردی" و نشان توتاليتاريسم "ولی 
فقيه" است. خامنه ای، يا ولی فقيه آينده و يا هر جايگزين "شورائی" حتی در صورت مرگ  خامنه ای 
و يا برکناری او، نماينده و يا نمايندگان آن اقشار مورد اشاره اند و خواهند بود. نهاد امنيتی سريال 

"گاندو"، تجسم نفوذ اين اليه در باالترين و "ماورا"ترين سطح حاکميت اسالم سياسی است.
 

با اين توضيحات روشن است که نبايد خود را و مردم را به آنچه که در سطح و به صورت فرمال و 
به زبان رايج  در دنيای ديپلوماتيک، در جريان است فريب داد. اميد بستن به توهم پراکنی "مشروطه 
خواهانه" امثال زيبا کالم ها و برگردان اينها در بی بی سی و صدای آمريکا( امثال بهنودها و نوری 
زاده ها)... و  ممکن تصور کردن "گذار مسالمت آميز" از اسالم سياسی، مردم و طبقه کارگر ايران 
را به تقويت و تحکيم دستاوردهای مبارزات مدنی خويش ترغيب نميکند. چنين توهماتی فقط آنان را 
"چشم به انتطار" تحوالت در باال، نگهميدارد. چه اين "استحاله" در ميان اليه های رژيم اسالمی 
باشد و يا نتيجه فشارهای سياسی و اقتصادی و ديپلوماتيک در سطح منطقه و جهان: اينستکس، 
تحريم و مساله "بحران" تنگه هرمز. بايد به اين مردم شريف که متاسفانه در دوره های نامتعارف، 
مثل دوران بحران انقالبی سالهای آخر دهه ١٣۵٠، به خودفريبی دچار شدند، هشدار داد که تکرار 
توّکل به "از ما بهتران"، فاجعه است. به طبقه کارگر و فعاالن و مدافعان آرمانها و منافع اين طبقه 
و به طيف وسيع جوانان و تحصيلکردگان و روشنفکران پيشرو و مترقی ايران، که ۴٠ سال آزگار 
ُگرز چرخانی الت و لومپنها و قمه کش های اسالمی آنان را زمين گير نکرد و شکنجه و آدم ربائی 
و پاپوش دوزی و اعتراف گيريها زير شکنجه های همان وزارت اطالعاِت "سازشکار" در برابر 
"صهيونيسم" و "جهانخواران"؛ آنان را به تسليم و  دست کشيدن از توقعات برحق و انسانی شان 
وا نداشت؛ گفت که مساله را ساده نپندارند و به ساده انديشی و توهمات دامن نزنند و گول دوستان 
دروغين را نخورند. اين مردم نجيب و پاکدل بايد به نيروی خود متکی شوند و خود راسا ابزارهای 
سياسی و حزب سياسی را برای بدست گرفتن سرنوشت خويش، چه در حين بزير کشيدن و يا  در 
و  توطئه  از  سرشار  های  تجربه  بسازند.  سياسی،  اسالم  پاشاندن"  "فرو  يا  فروپاشی  جريان 
دسيسه های پشت پرده و رذالت صاحبان قدرت در جهان در به قدرت رساندن اسالم سياسی 
بمباران  و  قومی  پاکسازيهای  پی  رساندن "دمکراسی" در  قدرت  به  کنفرانس "گوادلوپ"؛ و  در 
بلگراد، در اقمار "بلوک" شوروی سابق، کماکان بر زخمهای جامعه بشری و  وجدان انسانی جهان 

متمدن، نمک می پاشند.

نيمه اول اوت ٢٠١٩
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کتاب «راهنما»، که هر کس با اندک عالقه ای به علم و دانش بشر، بايد در کتابخانه اش داشته باشد. 
داستان آشنا شدن من با اين کتاب برای من، دستکم، بسيار آموزنده بود. جريان از اين قرار بود که 
يکی از روزهای تابستان سال ٢٠١٧، پسرم با کتابی در دست به خانه آمد، پس از يکی دو روز که 
خود کتاب را خواند، به من گفت: «بابا کتاب جالبی است، حتما آن را بخوان». پسرم کتاب را از يک 
دوست خود امانت گرفته بود و من به تشويق او کتاب را خواندم. بسيار جالب، زيبا و شيوا و عميق و 
علمی بود. اما، از شما چه پنهان، در همان صفحه اول، با تصويری دوگانه مواجه شدم، اخطار کننده 
و فراخوان به پيش: تصويراول؛ پيکر شبح گونه يک غول که در شکاف «نسل»ها به من در عبور 
از گذرگاههای ناشناخته علم و دانش، نفير ميکشيد و هشدار ميداد که به مسير طی شده قناعت کنم و 
خود، زندگی و تفکر و توشه تاکنونی ام را به خطر نياندازم. که برای من در سن هفتاد سالگی، چهل 

سال مبارزه و تحمل زندان و شکنجه، «اندوخته» خوبی برای ايام «بازنشستگی» سياسی است. 

الحال  فی  گذشته،  در  چندانی  پشتوانه  بدون  بسا  چه  بسياری  که  ميدانست  فرضی،  غول 
به  نه  آن،  کردن  محل  بی  با  يا  و  کرده  طی  را  مخوف  و  تاريک  داالن  آن  تازه،  نسل  صف  از 
کتاب  بر  روولی،  کارلو  ای  صفحه  يک  «مقدمه»  ميکردند.  فکر  آينده  به  که  گذشته 
ديگری  دنيای  تصوير،  اولين  برابر  در  من  روی  به  فيزيک،  مختصر  درس  هفت  خويش، 
مباش.  خود  گذشته  زندگی  زندانی  و  اسير  نيست،  بس  خير  که  شنيدم:  را  ندا  اين  گشود. 
آنرا  فارسی  نسخه  که  افتادم  فکر  اين  به  بود،  انگليسی  زبان  به  که  کتاب،  خواندن  از  بعد 
نکردم.  پيدا  را  ای  نسخه  اما  کنم.  منتشر  اصلی،  بستر  خود،  نشريه  در  تا  بياورم  گير  نيز 
کنم.  پيدا  اينترنت  در  انگليسی  زبان  به  را  کتاب  اف  دی  پی  نسخه  که  گرفتم  تصميم  همانوقت، 
سپتامبر  نشريه،   ٢١ شماره  در  را  آنها  از  يکی  و  يافتم  را  نسخه  يک  از  بيش  و  شدم  موفق 
کتابخانه  در  را  کتاب  چاپی  نسخه  که  شدم  عالقمند  من  اينحال،  با  کردم.  منتشر   ،٢٠١٧
کردم.  اضافه  خود  کتابخانه  به  انگيسی  و  فارسی  زبان  دو  هر  به  را  کتاب  باشم.  داشته  خود 
قصدم  واقع  در  فيزيک،  مختصر  درس  هفت  کتاب  فارسی  متن  انتشار  با  و  ترتيب،  اين  به 
هم  برای  داالن.  آن  از  عبور  منظور  به  است،  مذکور  غول  آن  با  مصاف  رفتن  به  همه  تشويق 
برای  ای  دريچه  خود،  کتابخانه  به  کتاب  کردن  اضافه  با  که  دارم،  انتظار  خود  نسلهای 

باشند. داشته  دسترس  در  را  شده  سپری  گذشته  از  «عبور»  و  نسلی  شکاف  از  عبور 

 در دوران اوج فعاليت های ما در زندگی سياسی مخفی، در ايام سلطه ساواک، کتابهائی مثل کتاب 
راوولی و کتاب «ديالکتيک طبيعت»، انگلس و کتاب کاپيتال مارکس، يا موجود نبودند و يا ممنوع. 
به ناچار ما کمونيسم و مبانی علمی آن را از البالی کتابهای «جلد سفيد»، از اصول مقدماتی فلسفه 
پولينزر، که تازه قاچاق هم بود، و از «اصول اقتصاد» نوشين، که فشرده ای از نگرش کمونيسم 
سرمايه داری دولتی بود، بيرون کشيديم . کمونيسم را نه سالح رهبری جامعه برای آزادی از قيد 
استثمار و بردگی مزدی که حافظ «رشد نيروهای مولده» و نه «علم شرايط رهائی طبقه کارگر»؛ که 
«آموختن از توده ها» شناختيم.. به اين نسل ياد آوری کنم که کتاب راوولی در ايران، تا جائی که من 
اطالع دارم، عالوه بر در دسترس قرار دادن آن به شکل کتاب صوتی و نسخه پی دی اف،  توسط ۵ نفر و 

مجمع، ترجمه شده و به شکل چاپی در دسترس قرار گرفته است. اسامی مترجم ها به اين قرار اند:

توضيح بر انتشار نسخه فارسى كتاب: "هفت درس مختصر فيزيك"، 
نوشته كارلو روولى
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١.صابر فرهنگيان، که متن فعلی نشريه، نسخه پی دی اف، ترجمه ايشان است ٢. قاسم کيانی 
مقدم ٣. شيرين رهنما ۴. محمود ديانی و ۵. جمع سه نفری: سونيا محمدحسين ترابی، سيامک 

محمدحسين ترابی و رعنا راحلی خسروشاهی.
خود نفس ترجمه گوناگون، نشان از عالقه به خواندن کتاب است. همانطور که توضيح دادم اين کتاب، 
جزء آن نوشته هائی است که «بايد» در کتابخانه های شخصی وجود داشته باشد. قيمت کتاب ارزان است 
و تهيه آن از عهده هر کس بر می آيد. اميدوارم انتشار متن پی دی اف کتاب، انگيزه ای قوی برای سفارش 
نسخه چاپی باشد که در عين حال مشوقی برای حمايت مالی و عاطفی از امثال مترجمان عزيز مذکور در 

فوق باشد در تداوم کشت بذر آگاهی و توسعه افق ديد شهروندان و کارگران و زحمتکشان ايران.

اما، در پايان، توصيه ای هم برای نسل جديد دارم: نگاه علمی به جهان، به جامعه و به تکامل، بنيان 
سوسياليسمی است که مارکس آنرا تعريف کرده است. نظريه نسبيت انشتين، که روولی در کتاب 
خود آنرا «زيباترين نظريه» توصيف کرده است، به همان اندازه تجريدهای علمی مارکس در کتتاب 
کاپيتال او و در «ايدئولوژی آلمانی» او و انگلس، يک پيوستگی را در آن «زيباترين نظريه» تداعی 
ميکنند. تحليل ماهيت «ارزش»، «نيروی کار»، کار اجتماعا الزم، ترکيب ارگانيک سرمايه، گرايش 
نزولی نرخ سود، ارزش اضافه و منشا آن، ارزش اضافه نسبی و ... در حوزه جامعه و اقتصاد، 
پديده  و توضيح  تبيين هستی  و  و طبيعت،  فيزيک  باره  در  ها  نظريه  به شانه «زيباترين»  شانه 
هائی مثل «حفره سياه»، «انرژی و ماده سياه» ،»بيگ بنگ» و تئوری بسط پيوسته و اليتناهی 
ميلياردها کهکشان(نظريه استرينگ) و.. ميزنند. نسل جديد الزم است بداند که در آنسوی شکاف با 
نسل های قبلی، تئوری ها و نظريه هائی تدوين شده و مسيرهای پر سنگالخی طی شده اند که حلقه 
واسط  تالش پيوسته دانشمندان دنيای علم و مبارزان فکور حوزه فعاليت سياسی و طبقاتی اند. 

ايرج فرزاد، نيمه اول اوت ٢٠١٩
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جامعه  مولده  نيروهاى  بعنوان  اصطالح  به  کارگر  طبقه  که  "آگاهى"  اين  ميگويم  من 
سرمايه دارى دارد، آگاهى سياسي اش نيست، آگاهى فنى و مهارتش است. کسى که ميگويد 
نيروهاى مولده را رشد ميدهم،  کارگر  آگاهى طبقه  از طريق رشد  دارم  اين جامعه  من در 
يا اينکه مبارزه من براى متشکل کردن کارگران مبارزه براى رشد نيروهاى مولده است، 
الکتريکى، آموزش حرفه هاى مختلف  نساجى، کارآموزى  اين فقط ميتواند مثال کارآموزى 
را در بر بگيرد. مارکس هيچوقت نگفته حزب طبقه کارگر جزئى از نيروهاى مولده است. 
نيروهاى مولده اسمش روى خودش است يعنى نيروهايى که به توليد مربوط است و بر سطح 
توليد تأثير ميگذارد. تعاونى که در هر دوره بين توليد کننده ها برقرار است، شکل کارخانه، 
سيستمهاى مشخص توليدى. آگاهى کارگر به استفاده از ابزار، جزو نيروهاى مولده است، 

ولى آگاهيش به اينکه اين نظام را بايد برانداخت، که ديگر جزو نيروهاى مولده نيست.

نيروهاى  ذهنى  جنبه  اين  مارکس  که  ميگردد  بر  سوسياليستى  جامعه  به  که  آنجايى  تا 
از  خرافات،  قيد  از  تفکرش  که  انسانى  سوسياليستى.  انسان  ميگويد  ميشمارد،  را  مولده 
نهايى  تحليل  در  که  تعصباتى  است؛  شده  آزاد  انسانى،  غير  گفت  ميشود  تعصباِت  قيود 
علوم،  از  استفاده  با  و  ميکند  برخورد  طبيعت  با  آزادى  به  انسان  آن  است.  بورژوايى 
مبارزه  نيست.  آگاهى سياسى  بر سر  مبارزه  باز  هم  اين  که  ميدهد.  رشد  را خيلى  خودش 
من  نظر  به  اصال  که  کنم  اضافه  را  نکته  اين  خواستم  من  نيست.  حزبى  تشکل  سر  بر 

ندارد. اهميتى  گرفت  نظر  در  را  مولده  نيروهاى  ذهنى  و  عينى  جنبه  بايد  اينکه  اينجا 

مسأله راه کارگر و غيره هم با نيروهاى مولده به معنى اين لغت نيست، مسأله شان اساسا 
صنعت است. و فرم اقتصادى اى که بر صنعت حاکم است. آنها ميگويند بايد صنعت بيايد و 
فرم مالکيتى که بر اين صنعت حاکم باشد، بايد مالکيت دولتى باشد. و اين را مترقى ميدانند. 
ميخواهم بگويم که براى آنها ملى کردن، يک مالکيت از نوع مشخصى است، مالکيت دولتى، 
که آن را گامى به سمت سوسياليسم ميدانند. و انتقاد ما هم اينست که گامى به سمت سوسياليسم 
آن مطالباتى است که ما در برنامه بيان کرده ايم و مالکيت دولتى اگر به آنها خدمت بکند، 
ما اموال بورژوازى و وسائل توليد را تحت مالکيت دولتى در ميآوريم. ولى خود مالکيت 

دولتى هدف ما نيست؛ چرا براى اينکه مالکيت دولتى يک نوع مالکيت بورژوايى است.

بورژوايى  مالکيت  نيست؛  تصادفى  آنها  حرِف  اين  که  ميکنم  اضافه  هم  را  اين 
اقتصادى  شيوه  دولتى،  انحصارى  سرمايه دارى  دولت،  دست  در  شده  متمرکز  دولتى، 
استثمار   (١ را:  کارگر  طبقه  مبنا  اين  بر  که  است  جهانى  بورژوازى  از  بخشى  يک 

اظهار نظر منصور حكمت در بحث حميد 
تقوايى در مورد فدائيان اقليت 

- كردستان ٦ر٥ر٦٢
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ميدهد. جلوه  سوسياليسم  را  آن   (٣ و  ميکند  استثمار  ريزى  برنامه  با   (٢ ميکند، 

دانست،  َسمت سوسياليسم  به  گامى  را  مالکيت  نوع  اين  بايد  ميگويند  کارگر  راه  و  اقليت 
براى  اوال  گفتم:  که  دليلى  سه  همين  بخاطر  دقيقا  رفت،  مالکيت  نوع  اين  براى  بايد 
اين  براى  ثانيا  بدهد،  سازمان  عقب مانده  جامعه  يک  در  را  استثمار  ميتواند  اينکه 
آن  ميتواند  ثالثا  و  ميکند  متصل  جهانى  اقتصاد  يک  به  را  آن  و  ميريزد  برنامه  استثمار 

به سوسياليسم کارگران را سِر کار بفرستد. با توّهم  را سوسياليسم جلوه بدهد و دقيقا 

اين کارى است که با توّهم به اين خلع يد از بورژوازى، جمهورى اسالمى هم همين کار را 
کرد و رفقايى که حتى تجربه حضورى از اين قضيه داشته اند ميدانند که چطور جمهورى 
اسالمى وقتى سرمايه ها را ملى کرد گفت که ديگر سرمايه دارى در کار نيست! و يک دوره 
کارگران  که  بود  گرفته  شکل  مسأله  اين  حول  قيام  از  بعد  از  ايران  در  کارگرى  مبارزات 
بين  در  سرمايه دارى  ميگفت  دولت  و  ميخواستند  سرمايه دارى  و  سرمايه  از  مطالباتى 
نيست! اينها همه مال دولت است. آن بابا در لهستان اين را حتى نه بعنوان دولت، دولت 
آقاى خمينى، به اسم سوسياليسم يعنى آرمان طبقه کارگر جلوه ميدهد و مالکيت دولتى را 

بعنوان سوسياليسم قالب ميکند. اقليت و فدايى به اين ترتيب خواستار اين قضيه هستند.

آن ايده اى که رشد نيروهاى مولده را بطور مشخص هدف انقالب قرار ميداد بنظر من اساسا 
ايده سه جهانى ها بود. ايده طرفداران بورژوازى ملى و مترقى بود که راه کارگر و اقليت تا آنجا 
که من ميدانم اآلن اين را نميگويند؛ يعنى آنها از ُفرماسيون اقتصاد دولتى بعنوان شکل پيشرو 
اقتصاد دوره گذار دفاع ميکنند و تمام اهميت اين شکل هم براى اين بخش اين است که ادعا کنند 

سوسياليستى است، مترقى است، و بنابراين بتوانند طبقه کارگر را به کار بيشتر سوق بدهند.

ديد رشد نيروهاى مولده، فکر ميکنم خيلى وقت پيش در جنبش کمونيستى ايران و اصال 
جنبش چپ ايران بطور کلى، مرد و سمبل آن رنجبران است که ميدانيم به چه روزى افتاده 

است. 

اصل اين مطلب شفاهى است. اين متن را فاتح شيخ از روى فايل صوتى آرشيو منصور حكمت پياده و 
اديت كرده است.
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در َمَقّر آنطرف بچه ها شبها بحثهاى سياسى دارند، گويا هفته اى يکبار. قرار بود يک بار من 
در آنجا در مورد حزب صحبت کنم. توصيه کردند به خاطر اينکه رفقاى بيشترى در اين مقّر 
ميتوانند در بحث شرکت کنند، من اينجا صحبت کنم. اين را از اين نظر ميخواهم توضيح بدهم، 
که بحثى که ميخواهم بکنم، احتماال بحث جديدى نيست، يا رابطه فورى و مستقيمى با بحثهاى 
پلنوم ندارد. مگر اينکه رفقا خودشان بخواهند اين بحثها را مطرح کنند و دسته جمعى بحث 
کنند. آن چيزى که من ميخواستم در موردش با رفقا صحبت کنم در مورد حزب کمونيست ايران 
و مسأله حزب کمونيست بطور کلى، و جمعبندى حرکتى است که براى تشکيل آن در اين چند 
سال شده بود - در آستانه تشکيل واقعيش. خواستم نکاتى را در رابطه با حزب کمونيست ايران 
يادآورى و جمعبندى کنم. طبعا اگر رفقا بخواهند به بحث برگردند و وضعيت عملى اى که اآلن 
در آن هستيم، حزب چه وقت تشکيل ميشود، چطور تشکيل ميشود، رابطه حزب و کومه له چه 
هست، و غيره، آنها را ميتوانند در بحثهايشان منعکس کنند و بحث بکنيم. ولى من خودم به 
اين مسائل نميپردازم. کال همانطور که گفتم بحثم راجع به حزب کمونيست است و مبارزه اى 
که در اين چند سال براى تشکيلش شده و اينکه اآلن کجا ايستاده ايم و بعد از تشکيل حزب 

کمونيست چه مسائلى روبروى ما خواهد بود. راجع به اين استا ميخواهم صحبت بکنم...

يک موقع در جنبش کمونيستى ايران شايد اين سؤال ميتوانست مطرح باشد که آيا به نظر شما 
حزب بايد تشکيل داد يا نه؟ اگر اآلن يکى از ما بپرسد که حزب را بايد تشکيل داد يا نه، ممکن 
است اين سؤال براى ما تعجب آور باشد. ولى واقعيتش اين است که يک موقعى در ايران، اين 
سؤال را مطرح ميکردند. يک عده اى ميگفتند نه، حزب کمونيست را نبايد تشکيل داد. بايد 
جبهه واحد خلق را تشکيل داد. براى اينکه فرض کنيد طبقه کارگر در ايران به اندازه کافى رشد 
نکرده است، طبقه کارگر وقتى به اندازه کافى رشد نکرده باشد، حزب هم نميخواهد، هنوز 

زود است، بايد يک جبهه مترقى انقالبى بوجود آورد که مثال رژيم پهلوى را سرنگون کرد!

اين سؤال را قاعدتا اآلن هم ميتوانيم مطرح کنيم و ببينيم در اين چهار پنچ ساله، جوابى که 
ما به آن ميداديم چقدر در ذهن خودمان روشن شده  است. حاال اگر از ما بپرسند به نظر شما 
حزب کمونيست را بايد تشکيل داد يا نه، جواب روشِن مشخصى داريم به آن بدهيم؟ من معتقدم 
حزب کمونيست را بايد تشکيل داد، نه فقط امروز، بلکه هر وقت چشم باز ميکنيم و ميبينيم 
طبقه کارگرى هست و اين طبقه کارگر تحت استثمار قرار دارد و نميخواهد تحت استثمار قرار 
داشته باشد، فورا به اين نتيجه ميرسيم که بايد يک حزب کمونيست تشکيل داد. چرا؟ براى 
اينکه حزب کمونيست نتيجه عملى اى است که خود اين طبقه گرفته براى مبارزه عليه شرايط 

سخنرانى در مورد حزب كمونيست 
كردستان ٢١ تير ماه ١٣٦٢
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مشقت بارى که در آن هست. و اين نتيجه اى است که گرفته و فهميده است که براى اينکه 
بتوانم از اين شرايط نجات پيدا کنم، بايد متحد شوم، حزب سياسى ام را بوجود بيآورم و به اين 
شرايط خاتمه بدهم. حزب کمونيست يک پديده عجيب و غريبى نيست که براى تشکيل دادنش 
احتياج به بحث تئوريک طوالنى داشته باشد. مارکسيسم چيز جديدى را اختراع نکرده، حتى 
ضرورت نابودى سرمايه دارى را مارکسيسم اختراع نکرده است. عليه سرمايه دارى خيليها 
صحبت کرده اند و هر بخشى از جامعه و هر فردى در جامعه سرمايه دارى که توانسته پى ببرد 
به اين که اين نظام، اين جامعه شايستگى بشر را ندارد، بشر نبايد در چنين جامعه اى زندگى 
کند، فوراً به اين فکر افتاده که چطور ميشود تغييرش داد. از سيصد سال پيش، دويست و 
پنجاه سال پيش، دويست سال پيش، از وقتى سرمايه دارى در دنيا هست، هميشه آدمهايى 
بوده اند، يا اقشار اجتماعى اى وجود داشته اند که فکر کرده اند و گفته اند که اين جامعه شايسته 
بشر نيست. جامعه اى که درش از گرسنگى ميميرند، از بيمارى ميميرند وقتى دوا هست، از 
گرسنگى ميميرند وقتى غذا هست... يک عده اى هستند که از صبح ساعت شش تا شب ساعت 
دوازده کار ميکنند و يک عده اى هم هستند که در طول زندگيشان ممکن است يک روز هم 
کار نکرده باشند. ميبينيم که آنها که کار نميکنند از همه نعمات زندگى برخوردارند و اين 
عده اى که کار ميکنند که سر به ميليونها و دهها ميليون و صدها ميليون ميزنند براى نان 
شب فردايشان محتاجند، از صبح بايد بروند خودشان را مثل بردگان، در بازار بفروشند. هر 
کسى اين را ديده باشد ميگويد اين جامعه شايستگى بشر را ندارد. بشر نبايد اين طور زندگى 
کند. يعنى مارکسيسم هم اين پديده را ديده، مثل خيلى ها که قبل از مارکسيسم اين را ديده 
بودند. اصوال وجود ظلم و استثمار در جامعه چيزى نيست که مارکسيسم کشف کرده باشد. 
ظلم و استثمار در جامعه هست و زودتر از هر کس ديگرى، آن کسى که ظلم به او روا داشته 
ميشود و تحت استثمار قرار ميگيرد، خودش زودتر از هر کس ديگرى ميفهمد که ظلم هست 
و نبايد باشد، استثمار هست و نبايد باشد. اين مخصوص دوره ما نيست. خود ما ميدانيم که 
در تمام تاريخ، از وقتى که جامعه طبقاتى، جامعه استثمارگر وجود داشته، اعتراض عليه اش 
هم وجود داشته است. بنابراين وقتى امروز بحث حزب کمونيست را ميکنيم، بدنبال آن سنت 
اعتراضى، بدنبال آن نسل َبعد از نسل آدمهايى که آمدند و گفتند مرگ بر استثمار، مرگ بر 
فقر، مرگ بر بيچارگى، ما هم داريم همين را ميگوييم. فرق ما با آنها اين است که ما داريم 
اين را به شيوه يک طبقه معّين اجتماعى ميگوييم که جديدا بوجود آمده. کسانى که ميخواستند 
ظلم را از ديدگاه طبقات ديگر بر بيندازند ابزار اين کار را نداشتند و حتى از آن جامعه اى که 
در آن ظلم نيست تصرير درستى نداشتند. عليه َبرده دارى مبارزه کردند، عيه جامعه فئودالى 
مبارزه کردند، ولى هميشه به آن تصوير کلى و به آن امکانات الزم براى اينکه بطور کلى 
ظلم و اسثمار را براندازند از نقطه نظر تاريخى و عملى دسترسى نداشته اند. اسپارتاکوس 
هم عليه ظلم و استثمار و بردگى قيام کرد و واقعا هم براى جامعه دنبال نظامات اشتراکى 
ميگشت. ولى از نظر تاريخى و از نظرعملى نيروى الزم و امکانات تاريخى الزم براى اين 
که آن نوع بردگى برافتد و بطور کلى استثمار فرد بوسيله فرد و يا طبقه بوسيله طبقه از 
بين برود آن موقع وجود نداشت. آن چيزى که ما را متمايز ميکند از همه کسانى که در طول 
تاريخ بشر عليه ظلم و استثمار و تباهى فردى و اجتماعى افراد جنگيدند، اين است که ما به 
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عنوان طبقه اى که ميتواند و ميخواهد براى هميشه به اين وضعيت فالکتبار بشر خاتمه بدهد 
پا به ميدان گذاشته ايم. اهداف ما اهداف تازه اى نيست. خودمان تازه ايم، راهمان تازه است و 
قدرتمان تازه است. اين قدرت را جامعه سرمايه دارى خودش به ما ميدهد. جامعه اى که متکى 
است به توليد بزرگ و متکى است به استثمار اکثريت عظيم جامعه به وسيله اقليتى کوچک 
نيست، که در کوه و دشت  پراکنده  اين دفعه طبقه اى است که  اکثريت عظيم جامعه  اين  و 
مشغول شبانى باشد، طبقه اى است که در کنار وسائل انباشته شده توليد و در کنار کارخانجات 
بزرگ، در کنار معادن بزرگ و صنايع بزرگ آنها را به حرکت در ميآورد و امروز بيشتر از 
هر زمانى روشن شده که اين طبقه احتياجى به ارباب ندارد. يعنى اگر شما سرمايه دار را از 
جامعه بيرون بگذاريد هيچ چيزى عوض نميشود. اگر من هستم که صبح ميروم و کارخانه 
که  ندارد  احتياجى  ميکنم، خوب  بسته بندى  را  توليد شده  مياندازم و شب هم جنس  را راه 
کسى صاحب اين استا باشد. يعنى براى اولين در جامعه بشرى يک طبقه اى بوجود آمده که 
ميخواهد ظلم را براندازد، از قدرت اجتماعى اين کار برخوردار است و آن احاطه الزم را به 
اقتصاد جامعه دارد که اگر سرمايه دارى و جامعه ظلم و استثمار را بطور کلى کنار بزند، چيز 
ديگرى هم دارد که بجايش بگذارد. اسپارتاکوس چيزى نداشت که جاى آن جامعه بگذارد. 
از طبقه  را دارد. جامعه سوسياليستى! سوسياليستهايى که دور  آلترناتيو  اين  طبقه کارگر 
کارگر و از طبقات غير از طبقه کارگر بودند، مساوات و برابرى و عدل و انصاف را در 
چهارچوب برابر کردن همه به شيوه فردى ميديدند. به اين صورت که همه يک قدر مايملک 
داشته باشيم، همه ما به يک اندازه امکانات داشته باشيم. هر فردى يک اندازه زمين داشته 
باشد. هر فردى يک خانه داشته باشد. يعنى همه را به يکسان خرده بورژوا کردن. همه را به 
يکسان مالک کردن. طبقه کارگر است که اين قدرت را دارد - بخاطر حضورش در توليد بزرگ 
است - که ميگويد اصال احتياجى به اين قضيه نيست، مالکيت را اشتراکى ميکنم. چرا که 
همانطورى که توليد دارد بطور اجتماعى انجام ميشود، مثل آدميزاد، اجتماعى توليد ميکنيم، 
اجتماعى هم مصرف ميکنيم. و در چنين نظامى ديگر ظلم و استثمارى در کار نخواهد بود. 
بنابراين مارکسيسم قبل از هر چيز علم رهايى از دست استثمار و ستم طبقاتى است. اين را 
مارکسيستها اختراع نکرده اند، اين هست، جامعه طبقاتى است، در جامعه ظلم هست، اکثريت 
اين ظلم و استثمار رنج ميبرند، ميخواهند عوضش کنند. مارکسيسم  عظيم مردم جهان از 
به اين واقعيت پاسخ ميدهد. چرا ميتواند پاسخ بدهد؟ براى اينکه حرف، شعار و ايدئولوژى 

کند. عوض  را  نظام  اين  را دارد که  قدرت  اين  را دارد و  پاسخ  اين  که  است  طبقه اى 

بدهم که حزب  را توضيح  اين  به ضرورت حزب کمونيست برسم و  اينجا  از  من ميخواهم 
الزم  کمونيست  حزب  اينکه  درک  کوره پزخانه،  بيسواد  کارگر  يک  براى  درکش  کمونيست 
اين  نيست.  فيلسوف و پروفسور  به  اين قضيه احتياج  اثبات  براى  است خيلى ساده است. 
بايد تشکيل داد که حرف دو دو تا چهارتايى است که به هر کارگر  که حزب کمونيست را 
حزب  داد.  توضيح  ميشود  باشد  رفته  شهر  به  روستا  از  روز  ده  حتى  که  هم  کورپزخانه 
کمونيست ضرورى است. براى چه؟ براى اينکه چه حزب داشته باشى چه نداشته باشى ظلم 
هست، استثمار هست. آيا ميخواهى تا ابد خودت و بچه ات و نسل بعد نسل، اکثريت عظيم 
مردم جامعه به اين وضعيت دچار باشند، يا نباشند؟ اگر جوابش اين است که ميخواهد دچار 
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باشد، خوب خاک بر سرت بکنند! کسى که َبرده است و نميخواهد از َبردگى خالص شود، 
اين است که هر کسى که محکوم به ظلم است مطمئن  َبرده هاست. ولى واقعيت  حقيرتريِن 
باشيد که ميخواهد خالص بشود. هيچ آدم ديوانه اى نداريم که عاشق اين باشد که از صبح 
تا شب از او کار بکشند، به او زور بگويند و يک لحظه هم از زندگيش لذت نبَرد. پس اگر 
بر هر کارگر و زحمتکشى دست بگذاريد، ميگويد من ميخواهم راحت باشم و شايسته اين 
هستم که راحت باشم. براى اين که ميدانم اين جامعه ميتواند آدمها را راحت بکند. من ميتوانم 
سالم باشم چون ميدانم دواى دردم در جامعه هست. پس اگر من سالم نيستم علتش بى دوايى 
نيست. من ميتوانم َمسکن داشته باشم چون ميدانم مصالح ساختمانى در جامعه امروز بشرى 
هست. پس اگر ندارم علتش کمبود سيمان و گچ نيست. علتش ضعيف بودن مهندسى نيست. 
علتش اجتماعى است. نميخواهند خانه به من بدهند. روى هر کارگرى دست بگذاريد ميداند 
که تحت استثمار است. ميداند که فقير است، ميداند که به او ظلم ميشود، و ميخواهند که 
هيچ کدام از اينها نباشد. پس اينجا به شما جواب مثبت ميدهد. ميگويد بله من ميخواهم ظلم 
او از ما  او ميدهيم، سؤالى که  به  نباشد، استثمار نباشد، خيلى خوب گفتى! جوابى که ما 
ميکند و بايد هميشه اين توضيح را داشته باشيم و سؤالى که ما براى خودمان مطرح کرديم 
و بعد در پاسخ به آن بعد کمونيست شديم اين است که خوب چطورى؟ بله دکتر مصدق هم 
آمد و گفت نفت را ملى ميکنم همه وضعشون خوب ميشود، ديديم چطور شد. بله خمينى هم 
آمد و گفت که اگر پول نفت را تقسيم کنيم روزى دويست و چند تومان به هر کسى ميرسد، 
ولى ندادند. چطور ميشود در همه کشورها از دو هزار سال قبل تا حاال کسانى آمدند گفتند 
بياييم ظلم را براندازيم و نتوانستند. چطور ميشود؟ چيزى که ما به آن معتقديم و توضيح 
ميدهيم اين است که علت فقرش را برايش توضيح ميدهيم. ميگوييم اگر اين علت را از بين 
ببرى، فقر هم از بين ميرود، استثمار و ظلم هم از بين ميرود. شما براى اينکه هر چيزى 
را تغيير بدهيد، بايد اول بفهميد چطورى کار ميکند. اگر ميخواهيد چيزى را بشکنيد، اول 
بايد بفهميد فوالد است يا چوب. اگر فوالد باشد يک راه دارد، اگر چوب باشد راهى ديگر. 
اگر ميخواهيد کارى بکنيد ساعت جلو برود، تغييرش بدهيد، اول بايد بدانيد ساعت چطورى 
کار ميکند. براى اينکه بفهميد چگونه ميشود فقر را از بين برد، بايد اول بدانيد چرا فقيريد 
و منشأ فقر چيست. اين اولين درس مارکسيسم است. اينجا راه ما از بقيه کسانى که عليه 
ظلم مبارزه ميکردند جدا ميشود. يکى براى فقر دليل ميآورد که بشر هر چه باشد يک قد 
نيست، اندازه شان يکى نيست. قدرت جسمانيشان يکى نيست، شانسان يکى نيست. خدا به 
يکسان به آنها رحم نکرده. يک عده فقيرند بخاطر اينکه اينطورى است. مارکسيسم ميگويد 
نخير اين طورى نيست. يک عده فقيرند بخاطر اينکه از وسائل توليد خودشان محرومند. 
به  را  بايد کارش  بکند  امرار معاش  اينکه  براى  و  است  ديگرى  توليد دست بخش  وسائل 
بازار بياورد و بفروشد. و واضح است که کسى کارش را ميفروشد فقير ميماند و آن کس 

ميدهد. توضيح  را  اين  مارکسيسم  ميشود.  ثروتمند  دارد  دست  در  را  توليد  وسائل  که 

آنها بگيريم! بله بگيريم!  خوب چطور ميشود اين را بر انداخت. وسائل توليد را از دست 
اين را هم کارگر از ما قبول ميکند. بله اگر کارخانه ها بطور جمعى، مزارع بطور جمعى در 
دست طبقه اى باشد که اين مزارع و کارخانه ها را به حرکت در ميآورد، از اين کارخانه و 
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با هم  آنهايى که  نميماند. چون  مزارع استفاده بعمل ميآوَرد، خوب طبعا هيچکس هم فقير 
کشت کرده اند، همانهايى که با هم توليد کرده اند، دسته جمعى هم مصرف آن را هم سازمان 
ميدهند. اين سيستم احتياج به مفتخور ندارد. اين را کارگر از ما قبول ميکند. خوب براى 
اينکه اين را از دست آنها بگيريم چکار بايد بکنيم؟ فورا هر کارگرى مثل من، مثل شما مثل 
هر بچه دبستانى ميگويد آنها نميگذارند اين چيزها را از دستشان بگيريم. دولت دارد، زندان 
دارد، دادگاه دارد و حتى فرهنگى دارد که ياد ميدهد "مال هر کس مال خودش است". دين 
اختراع کرده و اين را ياد ميدهد که هر مالى دارى مال خودت است و هر طور خواستى بذل 
و بخشش کن؛ به بعضى داديم و به بعضى نداديم. اولين سؤالى که بنابراين مطرح است اين 
است که چطورى وقتى طرف مقابل زور دارد و ابزار فريب دارد ما بايد وسائل توليد را از 
او بگيريم. طرف مقابل با زور و فريبش جلوى ما ميايستد. واضح است هم جواب زور و هم 
جواب فريبش را بايد بدهيم. زورش را چطور جواب ميدهيم؟ خيلى روشن نشان ميدهيم که 
اگر کل سرمايه داران را در جامعه روى هم بگذاريد يکصدم طبقه کارگر و زحمتکش جامعه 
نميشود. زورش از کجاست؟ از اينکه من کارگر را استخدام ميکند آژدانش ميشوم، سربازش 
ميشوم، زندانبانش ميشوم، وقتى با هم بر سر رقابت جنگ جهانى هم ميکنند، من را جلو 
ميفرستند تا سنگر ببندم و بجنگم! پس من کارگر اگر نجنگم و اگر ابزار دست او نباشم، او 
زورش از کجاست؟ زورش در اقتصادش است؟ اقتصادش را که من به چرخش در ميآورم. 
در ماشين جنگيش است؟ آن را که من سالح و مهماتش توليد ميکنم و سربازش را تشکيل 
ميدهم. در فرهنگش است؟ به اين هم بعداً ميپردازم. خوب در درجه اول بايد اين طبقه بفهمد 
که طبقه اى است ُجدا، نبايد براى او کار کند. طبقه اى است براى خودش. طبقه اى نيست، مثل 
يک شهروند عادى مملکت نيست که وظيفه دارد به نظام وظيفه برود. نظام وظيفه يعنى کار 
کردن نظامى طبقه کارگر براى طبقه سرمايه دار. اين را بايد بفهمد. ولى اگر اينطور باشيم 
اگر نخواهيم براى او کار کنيم و براى خودمان کار کنيم، ميگويند او زورش را دارد، دولتش 
را دارد؟ خوب دولتش را در هم ميشکنيم، زندان دارد؟ زندان را روى سرش خراب ميکنيم. 
هر چه دارد ما از نظر زور ميتوانيم نشان بدهيم که اگر آن اتحاد و همبستگى الزم را در بين 
طبقه کارگر بوجود بياوريم، هيچ نيرويى نميتواند سد راهمان بشود که وسائل توليد را از 
دستش بگيريم و يک بار براى هميشه جامعه طبقاتى را ختم بکنيم. اتحاد طبقه کارگر اولين 
مؤلّفه حزب کمونيست است. پس کسى که ميپرسد آيا حزب را بايد تشکيل داد يا نه؟ سؤالش 
در اصل اين است که آيا طبقه کارگر بايد متحد باشد يا نه؟ واضح است که بايد متحد بشود. در 
چه چيز متحد بشوند؟ در باشگاه ورزشى متحد بشوند؟ خوب واضحه که بايد در يک جريان 
طبقاتى کارگرى متحد بشوند که براى گرفتن قدرت مبارزه ميکند. اين اسمش حزب است! 
پس اولين جواب ما خيلى روشن است. اگر کسى بيايد بگويد حزب کمونيست را نبايد تشکيل 
داد، خوب ما ميگوييم تو هم از دهن کس ديگرى غير از طبقه کارگر دارى حرف ميزنى. اگر 
اين من هستم که از صبح تا شب، خودم و خواهرم و پدر و مادر پيرم از ساعت پنج صبح 
تا بوق سگ در زباله دانيها و کارگاههاى درب و داغان بورژوازى جان ميَکنم، ميدانم بايد 
بهتر است متحد  بيايد بمن بگويد که  بايد متحد بشوم. اگر کسى  حزب داشته باشم، ميدانم 
نشوم، ميدانم حتما کسى او را فرستاده که اين را بگويد. حتما از يک جايى حقوق ميگيرد. 
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حتما عامل ديگرى است. بنابراين اگر کسى ميگويد که حزب کمونيست را نبايد تشکيل داد 
- که ميگويند. اتحاد چپ يکى از اينها است. جاى شما خالى ديدارى داشتيم با يکى دو تا از 
اينها. آقاى خانبابا تهرانى و آقاى بهمن نيرومند ميگفتند که ما بعد از تجربه انقالب اکتبر 
اين را به  بيامرزد  داد! خدا پدرتان را  نبايد حزب تشکيل  نتيجه رسيده ايم که اصال  اين  به 
CIA بگوييد به شما حقوق ميدهد. اين را برو به کارتلهاى  ITT و غيره بگو حتما برايت 
حقوقهاى ماهى ده هزار تومان مينويسند. آمده در روز روشن ميگويد به نظر من طبقه کارگر 
نبايد متحد بشود و نبايد براى قدرت سياسى مبارزه بکند! پس حزب کمونيست ضرورتش 
از اين است. براى اينکه بفهميم حزب کمونيست الزم است و براى اين که نشان بدهيم که 
حزب کمونيست الزم است هيچ احتياجى نداريم که تئوريسين و پروفسور باشيم. احتياج به 
اين است که درد داشته باشيم و بخواهيم درد نداشته باشيم. احتياج به اين داريم که خودمان 
را از طبقه کارگر بدانيم. آن کس که کارگر است خودش واقعا، بطور فيزيکى ميداند که بايد 
متحد بشود و از اين نظام خالص بشود و بطور خودبخوى، ظاهرا بطور خودبخودى، هر جا 
به آنها زور ميگويند جمع ميشوند، پچ پچ ميکنند، يا اعتراض، يا اعتصاب، يا اتحاديه اى يا 
کارى ميکنند. ما ميگوييم مبارزه اى که به ثمر ميرسد اينها نيست - البته اتحاديه خوبست، 
البته بايد دور منافع صنفى هم جمع شد - ولى مبارزه اى که به ثمر ميرسد و طبقه کارگر 
را آزاد ميکند، مبارزه اى است که به عنوان يک طبقه سياسى، به عنوان طبقه اى که براى 
قدرت سياسى مبارزه ميکند به خودش شکل بدهد. نه مبارزه اتحاديه اى. مبارزه اتحاديه اى 
را  بگويم ميخواهيم جنسمان  و  مثل هر صاحب جنسى  بشويم،  هم جمع  دور  که  اين  يعنى 
ميفروشيم! ولى  باز هم  به هر حال  ميفروشيم.  گرانتر  را  نيروى کارمان  بفروشيم.  گرانتر 
مبارزه براى قدرت سياسى يعنى ميزنيم دولت بورژوازى را داغان ميکنيم و وسائل توليد 

را از چنگشان در ميآوريم. پس رکن اول حزب اتحاد و تشکل سياسى طبقه کارگر است.

حزب بهترين َسمُبل اين اتحاد است. من و شما خودمان را راضى بکنيم که حزب تشکيل بدهيم 
يا ندهيم، طبقه کارگر حزبش را ميخواهد. ولى اگر تصميم بگيريم که ندهيم، ما را ميگذارند 
بغل دست کسانى که ميگويند نبايد متحد بشويم. بنابراين امروز در خرداد سال ٦٢ و تير سال 
٦٢ نيست که ما به اين نتيجه رسيده ايم که بايد حزب تشکيل بدهيم. از روزى که يک ظلم، 
يک استثمار و يک فقر ديديم به اين نتيجه رسيده ايم که بايد حزب تشکيل بدهيم و بعداً توضيح 
ميدهم که چطور مبارزه کرده ايم که تشکيل بدهيم، چرا اين همه سال طول کشيده و چرا اآلن 

بپوشانيم. عمل  جامه  قديمى مان  آرزوى  اين  به  ميتوانيم  که  گرفته ايم  قرار  موقعيتى  در 

رکن ديگر حزب کمونيست همان بحثى است که اشاره کردم. بورژوازى فقط به زور چماق 
افکار  دوره اى  هر  در  جامعه اى،  هر  در  حاکم  افکار  و  فرهنگ  نيامده.  کارگر  طبقه  سراغ 
طبقه حاکم بر آن جامعه است. يعنى چه؟ يعنى اين که حتى از دهان خود کارگر هم - اگر او 
را به حال خودش رها کنى - نظرات طبقه اى که به او حکومت ميکند بيرون ميآيد. به مادر 
پير کارگرت ميگويى آخر مادر جان اين نماز چيست که دارى ميخوانى؟ ميگويد نگو نگو 
که خدا لعنتت ميکند. آن دنيا دستت را چالق ميکند. بايد نماز بخوانى، بايد بخاطر زندگيت 
خدا را شکر بکنى، بايد بگويى که من هزار مرتبه متشکرم که وضع من اين است، و گرنه 
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از اين هم بدتر ميشود! اين افکار کدام طبقه است که دارد از دهان آن مادر پير کارگر در 
ميآيد؟ افکار همان کسى است که دلش ميخواهد اين آدم از زندگى راضى باشد. افکار کسى 
است که دلش ميخواهد اين آدم با همين نان بخور و نميرش خوش باشد. خوب اين افکار آن 
طبقه است. اينها به چه ترتيبى آمده و در مخيله طبقه کارگر رسوخ کرده؟ از طريق مذهب. 
يک نمونه اش مذهب است. نمونه ديگر هم داريم. عواطف ديگرى غير از عواطف مذهبى 
هم هست. ميگويى آقا جان بيا دست به يکى بکنيم حکومت سلطنت، حکومت بورژوازى يا 
جمهورى اسالمى را بيندازيم. ميگويد نگو نگو عراق به ما حمله کرده! ما به عنوان ايرانى 
بايد برويم جلوى حمله عراق را بگيريم. ايرانيت براى طبقه کارگر پرده اى شده که نميگذارد 
منافعش را ببيند. ميگويى بيا برويم آن کسى که بانى دردت است را بزنيم. ميگويد من از خاک 
پاک ميهن ميخوام دفاع بکنم. يعنى چه؟ يعنى از خاک پاکى که مترى هزار تومان در تهران 
ميفروشند و او نميتواند بخرد و خانه اى بسازد. از خاک پاکى که در آن راه هايى ميسازند که 
قسمتهاى توليدى سرمايه دارى را به هم وصل ميکند. از خاک پاکى که درش گورستانهاى 
رزمندگان خود طبقه کارگر را ميسازند. از خاک پاکى که درش زندانهايى که براى خود ما 
ساخته اند، ميخواهد دفاع بکند. خوب اين ايرانيت به درد او نميخورد. اين ايرانيت پرده اى 
است که جلو چشمش را گرفته و نميگذارد دشمن واقعيش را بشناسد. ولى ناسيوناليسم مثل 
يک ابزار ُبرنده، ُبرنده تر از صد زندان و دادگاه بورژوايى بر عليه طبقه کارگر کار ميکند. 
من  ميگويد  کنيم،  قيام  برويم  بيا  ميگويى  ديگرى  به  ناسيوناليسم.  هم  يکى  و  يکى مذهب 
راستش طرفدار خشونت نيستم. من آخر ارمنى ام، عيسى مسيح گفته اگر يکى سيلى زد به 
اين گوشت بگذار يکى هم به آن گوشت بزند. به نظر من بايد با آرامش و با نصيحت کار 
کرد. افکار انساندوستانه دارم. افکار انساندوستانه طبقه کارگر هم ميشود بالى جان خودش. 
دشمنش را سينه ديوار ميگذارد اما جرأت نميکند شليک بکند. ميگويد حاال برو فعاليت کن. 
آن بابا ميرود پانزده روز ديگر ميآيد سوارش ميشود. ميخواهم بگويم تمام افکار و آرايى که 
در جامعه در هر مقطعى هست نشان دهنده منافع طبقه حاکم است و افکار و آراء غالب آن 
جامعه است. افکار و آرايى که غالب است. براى همين افکار و آراء انقالبى هميشه در حالت 
اپوزيسيون است، در حالت مخالف افکار رسمى است و هميشه با افکار رسمى جدل ميکند. 
اين هم يک مؤلّفه ديگر حزب کمونيست است. اگر کسى بگويد حزب را نبايد تشکيل داد، 
معنيش اين است که بگذار مردم خر باشند. بگذار طبقه کارگر خر بماند. بگذار افکار و آراى 
حاکم بدون هيچ مخالفتى از طرف آگاه ترين کارگران، بدون هيچ مخالفتى از طرف پيشقراوالن 
آزادى طبقه کارگر به کله نسل بعد از نسل کارگر و زحمتکش فرو برود. بگذار خدا را شکر 
کند که صد تومان ميگيرد و از صبح تا شب براى پنج نفر خشت ميزند، و آخر هم بر اثر 
روماتيسم در سن چهل سالگى ميميرد. بگذار خدا را شکر کند. بگذار هزارتا هزارتا در جبهه 
جنگ ايران و عراق، در جبهه جنگ آلمان و فرانسه بروند زير خاک و زن و بچه و فک 
و فاميلشان از گرسنگى بميرند و مجبور بشوند به اينکه مزدشان را نصف هم بکنند تا کار 
گير بياورند، وقتى نان آورشان مرده. بگذار اين طور باشد. کسى که به ما ميگويد که حزب 
تشکيل ندهيد، حزب نبايد تشکيل داد، فعال وقتش نيست، براى تشکيل حزب کمونيست به يک 
شرايط خاصى احتياج هست، هر موقعى الزم نيست که حزب کمونيست را تشکيل داد. اين را 
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ميگويد که بگذار طبقه بورژوا، طبقه دارا، طبقه صاحب ابزار توليد همچنان به تحميق طبقه 
کارگر ادامه بدهد. شما دخالت نکنيد! حرفش اين است. بنابراين اگر از يکى بپرسند حزب 
کمونيست الزم است يا نه، اگر از من بپرسند ميگويم بله و اگر گفتند دليلت چيست، اگر آنوقت 
لباس من پاره نباشد، لباس پاره بغل دستيم را نشان ميدم، ميگويم دليلش اين است. ظلمى که 
به من روا ميشود را نشانش ميدهم، ميگويم دليلش اين است. حزب کمونيست را ميخواهم 
تشکيل بدهم به خاطر اينکه شماها همه متشکليد. هزار و يک ارگان، نهاد، سازمان، اداره و 
غيره براى خودتان درست کرده ايد، تکان که ميخورم اسمم را بايد در يک ارگان شما بنويسم، 
خودم را بايستى به يک ارگان شما معرفى کنم، باج بايد به يک ارگان ديگر شما بدهم. ولى 
وقتى که صحبت از متشکل شدن خودم ميشود که بروم يک حزب داوطلبانه تشکيل بدهم، اما 
و اگر شما شروع ميشود. خوب واضح است حزب کمونيست را تشکيل ميدهم که اين جامعه 
را بر بيندازم و يک چيز ديگر جايش بگذارم. پس ضرورت حزب کمونيست هميشگى است، 
مال سال ٦٢ نيست، مال بعد از مبارزه عليه پوپوليسم نيست، مال بعد از انقالب نيست، مال 
ايران نيست، مال هر جا و هر وقتى است که يک کارگر دارد استثمار ميشود. تا آن موقع 
زديم  که  را  کمونيست الزم است. هر وقت و هر جا که حتى ممکن است استثمارى  حزب 
از روزى که ظلم و استثمار در جامعه  بخواهد بازگردد، هنوز حزب کمونيست الزم است. 
سرمايه دارى شکل سرمايه دارى خودش را به خودش گرفته، طبقه کارگِر محصوِل آن جامعه 
سرمايه دارى موظف است حزبش را درست کند. اين آموزش مارکسيسم است. و گفتم هيچ 
پروفسورى هر چقدر هم عّالمه دهر باشد نميتواند من را و نه تنها من، بلکه برادر ١٠ ساله 

من را که هنوز نميداند قضيه چيست را مجاب کند که بهتر است اآلن حزب نداشته باشيم.

اين  به مجّرد  فورى تر،  چه زودتر، هر چه  را هر  است که حزب  اين  ما  نقطه حرکت  پس 
که سه نفرمان فهميديم الزم است تشکيل بدهيم، بايد تشکيل بدهيم. ولى آيا مسأله به اين 
سادگى است؟ يعنى اگر سه نفرمان جمع شديم حزبيم؟ اينجاست که ميرسيم به اين که حزب 
را در دل يک مبارزه بايد به وجود آورد. اين که حزب را بايد فورا تشکيل داد را به کسى 
نبايد اثبات کنيم. بايد بگوييم معلوم است. ولى اين که فورا ميشود آن حزب را تشکيل داد، 
نه، خواهد  يا  آگاه کردن کارگران هست  اندازه کافى آن حزب ابزار متحد کردن و  به  فورا 
برسانيم.  انجام  به  تشکيل حزب  براى  را  مبارزاتى  ميکند  وادار  را  ما  که  است  نه،  يا  بود 
حزب کمونيست يک مغازه نيست که هر روز بخواهى بشود تأسيسش کرد. حزب کمونيست 
قرار بوده بتواند کارگران را متحد بکند، کارگران بتواند را آگاه بکند. حزب کمونيست حزب 
آنها است. حزب متحد شدن و آگاه شدن کارگران است. پس بايد به درجه اى اين ظرفيت را 
داشته باشد. براى اين کار بايد مبارزه کرد. چه مبارزه اى بايد کرد؟ من رئوس اين مبارزه را 
ميگويم و نشان ميدهم که چطور در چهار پنج سال گذشته ما جز اين نکرده ايم. تمام کارى 
که تک تک ما کرده ايم، تمام کسانى که اينجا نشسته ايم و همه کسانى که در صف کومه له، 
اتحاد مبارزان و مارکسيسم انقالبى ايران بطور کلى هستند جز اين قدمهايى که من ميگويم 
ميآيد،  بوجود  بورژوازى  جامعه  در  که  پديده اى  هر  مثل  هم  کمونيست  حزب  نداشتيم.  بر 
از طرف بورژوازى به آن فکر ميشود و از طرف بورژوازى در باره اش صحبت ميشود. 
نميگويد چون حزب کمونيست کارگرهاست من هيچ چيز راجع به آن نميگويم. او هم ميآيد 
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و ميگويد حزب کمونيست خوب حزبى است که اين طور و آن طور باشد. مارکس هم که 
حرف ميزند، باألخره يک بورژوا ميآيد ميگويد مارکس هم اين را گفته. لنين هم که انقالب 
انقالب  اين انقالب را کرده، ميگويد علت  لنين  ميکند، يکى يک جايى پيدا ميشود ميگويد 
لنين اين بود که من ميگويم. يعنى بورژوازى امور طبقه کارگر را به حال خودش نميگذارد، 
بين الملل، همه و همه  تا  تا حزب طبقه کارگر  لنينيسم،  تا مارکسيسم و  لنين  از مارکس و 
باز در درون آن دستگاه فکرسازى بورژوازى قرار ميگيرد که ميخواهد به روايت خودش 
جامعه را توضيح بدهد. او هم ميخواهد به طرف کارگر بيايد، حزب را مخدوش کند، حزب را 
تحريف کند، مارکسيسم را تحريف کند، لنينيسم را تحريف کند، تاريخ انقالب طبقه کارگر را 
تحريف کند. همانطور که ميخواهد بگويد استثمار نيست... کو؟ کجا! استثمارى در کار نيست. 
بدشانسى هست، اما استثمار نيست. همين طور که اين را ميخواهد بگويد، ميآيد ميگويد حزب 

کمونيست!؟ آها منظورتان حزب توده است. حزب توده؟ آره ميدانم چه داريد ميگوييد.

شما هر وقت راديو بى.بى.سى را گوش کنيد ميگويد حزب کمونيست توده. راديو اسرائيل 
کمونيست. ببرک  ميگويد  خودش  به  شوروى  توده.  کمونيست  حزب  ميگويد  کنيد  باز  را 
کارمل هم به خودش ميگويد کمونيست. پس ما در جامعه اى هستيم که بورژوازى هم نسبت 
به امور ما دخالت کرده و اولين شرط الزمى که بتوانيم حزبمان را بوجود بياوريم، اين است 
بلند کنيم. در مقابل همه  که مايى که ميدانيم حزبمان را براى چه ميخواهيم، اين پرچم را 
از کمونيسم و حزب کمونيست، ما بگوييم چه حزبى و با چه عقايدى ميخواهيم  تحريفات 
بيان مستقل نظرات طبقه کارگر  در راه تشکيل حزب کمونيست،  قدم  اولين  بدهيم.  تشکيل 
براى براندازى جامعه سرمايه دارى و بيان مستقل برنامه طبقاتى حزب طبقه کارگر است. 
اگر اين را نداشته باشى اصال معلوم نيست چه تشکيل داده اى. بايد اول هدف خودت را و 
راه رسيدن به آن را مشخص بکنى و آن نيروهايى که ميخواهند براى اين راه مبارزه بکنند 
را فراخوان بدهى. و گرنه کمونيست همه جورش هست. شايد يک روزى مارکس و انگلس 
کسى  امروز  ولى  نداشت.  ديگرى  ادعاى  هم  کسى  باشند،  کمونيسم  َسمُبل هاى  ميتوانستند 
هم که ميخواهد مثال صنعت نفت را ملى بکند به خودش ميگويد مارکسيست. امروز کسى 
ميگويد  به خودش  بيندازد  راه  هم  معمولى  دمکراتيک  کنيد، حکومت  فرض  ميخواهد،  که 
مارکسيست. پس ما وظيفه داريم به هر حال مارکسيسم خودمان را مشخص بکنيم، از زير 
البته  نوار قطع ميشود].  کنيم {...}[صداى  تبديل  بيرون بکشيم،  اين تحريفات  دست و بال 
مشکل مارکس اين نبود که مارکسيسم را از کسانى که به اسم مارکسيسم حرف ميزدند متمايز 
کند. او سوسياليسم خودش را از سوسياليسم طبقات ديگر متمايز کرد. ولى لنين هميشه در 
تالش اين بوده که بگويد خط اصولى مارکسيستى انقالبى در اين و آن مقطع چه ميگويد، 
در مقابل جنگ جهانى چه ميگويد، در مقابل تزاريسم چه ميگويد، در مقابل انقالب ١٩٠٥ 
چه ميگويد، در مقابل مسأله ارضى چه ميگويد، اگر او را هم نگاه کنيد ميبنيد که سراسر 
زندگيش اين بوده که بگويد مارکسيسم اين را ميگويد، نه آن چيزى که که آن منشويک گفته. 
مارکسيسم اين رو ميگويد، نه آن چيزى که کائوتسکى گفته. يعنى مبارزه براى برافراشتن 

است. واقعى  کمونيست  حزب  يک  تشکيل  اساسى  رکن  يک  کارگر  طبقه  مستقل  پرچم 
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قرار  مخاطب  را  طبقاتى  واقعى  نيروهاى  بايد  کمونيست  اين حزب  که  است  اين  دوم  نکته 
بدهد و اين نيرو را داشته باشد که در بين آنها کار بکند. هر جريانى که يک برنامه بنويسد، 
نميتواند به خودش بگويد حزب کمونيست. بايد دورنماى کار در درون طبقه کارگر را داشته 
تبديل ميشود، جنبشى که  به يک جنبش طبقاتى  ادامه حرکتش  اين در  بداند که  بايد  باشد. 
کارگران پيشرو را در صف خودش دارد. يک روز صبح نميشود پا شد و حزب کمونيست 
را اعالم کرد، مگر اينکه دورنماى آن را داشته باشى و بگويى که با اين قدمها، اين تبديل 
به يک حزب طبقاتى ميشود. بنابراين قابليت سازماندهى مبارزه عملى و داشتن دورنما و 
برنامه و امکانات الزم براى رشد در زمينه عملى هم يک ُبعد حزب کمونيست هست. حزب 
بايد در  کمونيست نميتواند از بيرون، از باالى دنيا، طبقه کارگر را تحت تأثير قرار بدهد، 
بنابراين حزب فقط  مسائل واقعى شرکت کند، در انقالبات و جنبشهاى عملى شرکت کند و 
ارگان سياسى است که اگر در اول کار  ايده نيست، يک نهاد سياسى و يک  يک مجموعه 
بخش وسيعى از کارگران را با خودش ندارد، اگر در اول کار نفوذ قطعى را در ميان طبقه 
کارگر ندارد، ولى ميداند که اين را ميتواند به دست بياورد. به اين ترتيب حاال اگر به مبارزه 
چهار پنج سال گذشته در ايران نگاه بکنيد چيزى جز اين دو پروسه را نميبينيد. وقتى که 
انقالب شروع شد - شايد بخاطر اين انقالب را مبدأ ميگيرم که به عنوان يک جنبش وسيع 
مارکسيسم انقالبى عده زيادى از فعالينش با انقالب چهار پنج سال پيش، بطور جدى پا به 
صحنه گذاشتند، چه از نظر سنى، چه از نظر سابقه سياسى... سابقه همه به سال ١٣٣٠ يا 
به به مشى چريکى قبلش يا به کار سياسى تشکيالتى برنميگردد، ممکن است اين در مورد 
بعضى از رفقا صادق باشد - انقالب را يکى به اين خاطر مبنا ميگيرم که انقالب مقطعى است 
که بطور جدى جنبش مارکسيستى در ايران توده اى شد و يکى به اين خاطر که اساسا اين 
مقطع زمان يک گسست، تغيير، يک چرخش از "مارکسيسم" غير پرولترى، سوسياليسم 
غير پرولترى و سوسياليسم خلقى به سوسياليسم پرولترى و مارکسيسم انقالبى. اينها در 
اين انقالب اتفاق افتاد. زمينه هاى تاريخى آن وجود داشته است. هميشه رفقايى بوده اند که 
تالش کرده اند خلوص مارکسيسم را حفظ بکنند و مارکسيسم را زنده نگه دارند، در ايران و 
در جهان. ولى در مقياس اجتماعى ايران، انقالب ٥٧ به مارکسيسم انقالبى به عنوان يک 
نيروى اجتماعى شکل داد و حتى باعث شد که نظرات مارکسيسم انقالبى بطور مشخص از 
نظرات طبقات ديگر و سوسيالستهاى غير مارکسيست و يا سوسياليستهاى غير پرولترى 
جنبش  در  پوپوليسم  عليه  که  مبارزه اى  بشود.  جدا  ميدانستند  مارکسيست  را  که خودشان 
کمونيستى ايران شکل گرفت مبارزه اى بود براى روشن کردن اين که باألخره مارکسيستها 
پرولترها چه کسانى هستند، غير  مارکسيستها چه کسانى هستند.  چه کسانى هستند، غير 
ميگويد.  چه  جنبش  اين  در  و  انقالب  اين  در  پرولترى  حزب  هستند.  کسانى  چه  پرولترها 
غير پرولترها و خرده بورژواهايى که تحت نام مارکسيسم حرف ميزنند چه ميگويند. اين 
تضاد بين مارکسيسم و سوسياليسم غير پرولترى، تضاد فقط بين اين سازمان و آن سازمان 
نبود. در هر سازمانى به درجه اى اين مبارزه ادامه داشت و اين مبارزه شکل گرفت. يعنى 
ما شاهد اين نبوديم که فرض کنيد در سال پنجاه يک حزب مارکسيست لنينيست واقعى باشد 
ولى کوچک باشد و در انقالب رشد بکند. بلکه تقريبا از هر سلول کمونيستى که در ايران 
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ديگر  نوع  سوسياليسم  سمت  به  بخشى  و  انقالبى  مارکسيسم  سمت  به  بخشى  آمد  بوجود 
بخشى حتى به خيانت و ارتداد کشيده شدند. يک تجزيه طبقاتى بود. يک قطبى شدن در دل 
در  اين ترتيب  به  توانست  انقالبى  افتاد مارکسيسم  که  اتفاقى  بود.  ايران  جنبش کمونيستى 
يک دوره مبارزه ايدئولوژيک، حالجى مسائل انقالب و ديدن واقعيات، واقعيتى که انقالب 
هر روزه، يکى پس از ديگرى، فورا جلوى چشم همه قرار ميداد. هنوز مسأله کردستان را 
حالجى نکرده بود، مسأله اشغال سفارت را ميگذاشت جلو چشم جماعت، مجبورشان ميکرد 
مدام فکر بکنند. مثل دوره رکود نبود. در چنين دوره اى مارکسيسم توانست خودش را مجزا 
بکند. در نتيجه مبارزه ايدئولوژيک پيروزمندى که عليه سوسياليسم نوع ديگر کرد، عمدتا 
عليه سوسياليسم خلقى. اين را بعدا توضيح ميدهم که عليه روزيونيسم مدرن هنوز جنبش ما 
مبارزه جدى اى را سازمان نداده است. ولى به طور طبيعى مارکسيسم انقالبى با مبارزه عليه 
سوسياليسم خلقى، يعنى سوسياليسمى که اوال سوسياليسم نبود - يک دموکراسى نيم بند را به 
اسم پيروزى انقالب و اهداف خودش جلوه ميداد - و ثانيا پرولترى نبود چون اصال نيروهاى 
محرکه اش "خلق" بودند. همه چيز را از چشم خلق ميديد و براى خلق ميديد و طبقه کارگر 
در آن "خلق" سهم مجزايى نداشت. سوسياليسم خلقى از درون شکاف برداشت و مارکسيسم 
انقالبى و با مبارزه از دل اين جريان بيرون آمد. هر چه در اين مدت نوشتيم، جزئى از اين 
مبارزه بوده. هر رفيق مارکسيسم انقالبى که در اين دوره سخنرانى کرده جزئى از اين مبارزه 
بوده، هر تاکتيکى که مارکسيستها - حتى اگر کل سياستشان درست نبود - اتخاذ کردند متعلق 
به اين اردوگاه است. و من اين را ميگويم، هر مقاومتى که در مقابل بورژوازى شد - حتى 
که  مقاومتى  آن  و  کرد  مقاومت  که  رفيقى  آن   - نميکرد  اقتضا  سازمان  فالن  مواضع  اگر 
انجام شد مال مارکسيسم انقالبى بوده. رفيق پيکارى که جلوى جمهورى اسالمى ايستاد مال 
مارکسيسم انقالبى بوده. رزمندگانى اى که تصميم گرفت به جنگ نرود و سياست سوسيال-

شووينيستى سازمانش را نپذيرد، مال مارکسيسم انقالبى بوده. آن کسى که با فرياد زنده باد 
سوسياليسم در اوين شهيد ميشود، مال هر سازمانى باشد، مال مارکسيسم انقالبى بوده. من 
اين را ميخواهم بگويم که مارکسيسم انقالبى را سازمانى نبينيد. درست است که سازمانهايى 
فعالتر بودند، ولى يک کشمکش دائمى بود. اگر اين کشمکش نبود اصال اين سازمانها به 
اين شکل رشد نميکردند. در پيکار بود، در رزمندگان بود در وحدت بود، در کومه له بود، 
در ا.م.ک بود. شايد اگر جايى نبود به نظر من بيشتر از همه در فدايى نبود که گوشش را 
گرفته، چشمايش را بسته و سرش زير برف را کرده. ولى هر کسى بطور جدى به انقالب فکر 
ميکرد اين جدال بقّوت در او هم وجود داشت و به درجاتى تأثير خودش را روى آن سازمانها 
ميگذاشت. اين تأثير يا در نهايت بصورت جدا شدن بود يا بصورت تغيير روش و تصحيح 
تدريجى مواضع سياسى سازمانها. اگر يادتان باشد پنج سال پيش اگر از يک کمونيست در 
خيابان ميپرسيدى آقا شما کمونيستى؟ ميگفت بله. ميگفتى خوب نظرت راجع به اين انقالب 
چيست، ميگفت بله خلق ايران بايد متحد و يکپارچه انقالب را عليه رژيم استبداد سلطنتى به 
ثمر برساند و مسأله ارضى را حل کند و اقتصاد ايران را رشد بدهد. امروز يک نفر را پيدا 
نميکنيد به خودش بگويد کمونيست و يک چنين اراجيفى بگويد. پنج سال پيش اگر از يک 
کمونيست متوسط متعارف ميپرسيدى به نظر تو نتيجه انقالب ايران چه بايد باشد؟ جواب 
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ميداد يک حکومت خلقى که درش صنايع رشد ميکند. ميگفتى خلق به که ميگويى؟ ميگفت 
متوسط  حرفهاى  اين  پيش  سال  پنج  بورژوازى.  خرده  و  ملى  بورژوازى  دهقان،  کارگر، 
خيليها بود. ميگفتى به نظر تو اقتصاد ايران اآلن چه وضعى دارد؟ ميگفت نيمه فئودال نيمه 
مستعمره است، اصال طبقه کارگر رشد نکرده. پنج سال پيش احتمال اين که چنين جوابى به 
تو بدهند خيلى زياد بود. اين ايده هاى کلى کمونيستى بود، ايده هاى به اصطالح کمونيستى 
آن زمان. ولى اآلن اين طور نيست. اآلن اگر از يک کمونيست متوسط که مانده و مبارزه 
ميکند، بپرسى که براى چه مبارزه ميکنى، ميگويد براى سوسياليسم. ميپرسى به نظر شما 
اقتصاد ايران چه اقتصادى است؟ ميگويد سرمايه دارى است و طبقه کارگر دارد ُجور تمام 
جامعه را ميکشد. ميگويى به نظرت بورژوازى ملى چه نقشى در اين جامعه دارد. ميگويد 
ديديم چه نقشى دارد و ميدانيم چه نقشى دارد. جز به خيانت کشيدن و به انحراف کشيدن 
انقالب کارى نميکند. ميگويى به نظرت چه ميشود تشکيل داد؟ اگر آنموقع ميگفتند جبهه 
واحد ضد امرياليستى، امروز ميگويند بايد اول حزب کمونيست را تشکيل داد، که اين دفعه 
سرمان کاله نرود. کمونيست امروز اين طورى فکر ميکند. و اين را امروز از هر سازمانى 
بپرسيد تقريبا همينطور جواب ميدهد. حتى پيکار هم قبل از انحاللش ديگر به بازرگان نامه 
پيکار هم در زمان  براى دولت موقت نمينوشت. حتى  بدهد و برنامه  نمينوشت که هشدار 
انحاللش ميگفت زنده باد سوسياليسم، زنده باد حزب کمونيست، مرگ بر بورژوازى، هر 
نوع قشرش و غيره. يعنى ميخواهم بگويم کل قطبى شدن فقط در درون سازمانها نبود. کال 
جنبش چپ ايران در اين دوره با مشاهده انقالب و با مبارزه آگاهانه عنصر پيشروش به سمت 
يک ديد درستتر از کمونيسم کشيده شد و نتيجه اش اين شده که ما امروز اينجا نشسته ايم و از 
تشکيل واقعى حزبى حرف ميزنيم که ايده هاى روشن دارد، نيروى قوى اى دارد و اين اميد را 

دارد که حزبش را تشکيل ميدهد و طبقه کارگر را هم با گامهاى استوارى سازمان ميدهد.

از  اين دوره  مارکسيستها در  بود.  اين قضيه  ُبعد ديگر  انقالب، يک  به مسائل  پاسخگويى 
به  و  انقالب  واقعى  مسائل  به  و  آمدند  بيرون  کوچک خودشان  محافل  از  و  الک خودشان 
انکار  قابل  غير  ديگر  اين  کردستان  در  پرداختند.  وسيع  توده هاى  و  انقالب  واقعى  مسائل 
است. کومه له از يک جريان زير زمينى انقالبيونى که با هم تماس و ارتباط دارند و فعاليت 
مخفى ميکنند، تبديل ميشود حتى به رهبران توده هاى وسيع خلق ُکرد - نه فقط کارگران و 
زحمتکشان و نه فقط يک سازمان وسيع. رفيقى که در آن زمان براى ساواک يک نفر بود، 
به  مارکسيستها  آن  ميشود.  محسوب  ملت  يک  رهبر  امروز  فالنى،  پرونده اى  هم  نفر  يک 
صحنه پا گذاشتند و نقش خودشان را بازى کردند و جوابگوى مسائل واقعى مبارزه بودند. 
تمام بورژوازى هم در تمام کشور هّم و غّمش را گذاشته روى اينکه باألخره خانه هاى تيمى 
اينها را يکى بعد از ديگرى بزند. باألخره شعارهاى اينها را از دست مردم بگيرد. هر کارگرى 
اعتراض ميکند، تنش به لرزه ميافتد که حتما کمونيست ها اينجا رسوخ کرده اند. تا سه چهار 
ماه بعد از انقالب نگران اين بود که مبادا اينها واقعا فشار بياورند و ارتش را منحل کنند، که 
مبادا اين اسلحه ها را به دست کارگرها بسپارند. شعارهايى که اينها ميدهند خطرناک است. 
که  است  اين  امپرياليسم  براى  ارزش جمهورى اسالمى  و  اُبّهت جمهورى اسالمى  تمام  و 
توانست کمونيستها را بزند. و گرنه کسى که به رفراندوم جمهورى اسالمى رأى داده بود، 
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خطرى برايشان ايجاد نميکرد. چهار ماه بعد از قيام، چهار ماه اول بعد از قيام، چهار ماهى 
بود که خطر کمونيسم باالى سر بورژوازى پرواز ميکرد و ٢٨ مرداد خمينى به نظر من 
پايان آن چهار ماه بود. چهار ماهى که انقالب روز به روز عميق تر ميشد. حدود تيرماه ٥٨ 
مسأله فقط اين نبود که خمينى آمده و رفراندوم کرده. مسأله اين بود که کارخانه بايد دست 
چه کسى باشد. مسأله اين بود که نمايندگان کارگران چقدر بايد قدرت داشته باشند. مسأله 
اين بود که اسلحه را پس ميدهيم، يا پس نميدهيم. خيلى فرق داشت با يک ماه قبل از انقالب 
که زنده باد خمينى شعار بود. چهار ماه بعد از قيام پرسنل ارتش آمده بود و ميگفت فرمانده 
را من بايد تعيين کنم. يعنى ميخواهم بگويم انقالب عميق شده بود و کمونيستها بطور جدى 
مشکل بورژوازى شدند و از آن دوره به بعد اگر کمونيستها نتوانستد تجربه انقالب اکتبر را 
که بعد از انقالب فوريه اتفاق افتاد تکرار کنند به نظرم به خاطر آن بود که آن حزب بلشويکى 
که در مورد روسيه سالها رويش کار شده بود و بهترين انقالبيون در صفش بودند، برنامه 
روشن داشت، توّهم نداشت، از روز اول حرف خودش را زد، خودش را با کسى مخلوط نکرد 
و استقالل طبقاتى را حفظ کرد را اينجا ما نداشتيم. و گرنه اگر ما اين حزب را داشتيم حتى 
ُنه ماهى که فاصله فوريه تا اکتبر در سال ١٩١٧ بود را ما احتياج نداشتيم. در کردستان 
قدرت را ميشد به دست گرفت، در تهران هم پرسنل ارتش آمده بود ميگفت فرمانده را خودم 
بايد تعيين کنم، کارگر هم ميگفت اقتصاد بايد دست من باشد و همه جا شوراها از زمين مثل 
قارچ سبز شده بودند و بحث اين بود که شوراها آنقدر زور آورده بودند که آقاى بهشتى گفت 
شورا را در قانون اساسى وارد کنند. اين واقعيت انقالب آن دوره بود. ُنه ماه طول کشيد در 
انقالب اکتبر تا قبول کردند که شورا قدرت داشته باشد، اينجا روز اول گفتند شوراها قدرت 
داشته باشد. اصال ما ميگوييم شوراى انقالب. من اين را ميخواهم بگويم که اگر ما حزب 
قوى داشتيم و اگر مبارزه قطعى قبلش وجود ميداشت که ما به يک حزب قوى مسلح بوديم، 
حزب کمونيست ايران در َبعد از قيام بهمن، قيام دومى را قطعا بعد از چند ماه سازمان ميداد و 
قدرت را ميگرفت. حاال چقدر نگه ميداشت و چه تجربه اى را ببار ميآورد اين يک بحث ديگر 
است. ولى شرايط عينى براى قدرت گيرى حزب کمونيست ايران وجود داشت و اين نبودن 
حزب ما و آماده نبودن ما مارکسيستهايى که امروز اينجا نشسته ايم اجازه داد که آن انقالب 
به اين فاجعه تبديل بشود. به جاى اينکه بورژوازى به سيخ کشيده بشود بهترين فرزندان 
انقالب ما اعدام شدند. بجاى اينکه طبقه کارگر از لحاظ رفاهى، سياسى و اقتصادى قدرت 
بگيرد و امکانات بگيرد يک چيزى هم بدهکار بشود و خانواده بعد از خانواده به مفلوک ترين 
وضع فقر و مسکنت در بيايند. به جاى اينکه به قول مارکس آن قدرت مطلقه در هم شکسته 
بشود، اعتراضات عليه قدرت مطلقه در هم شکسته شد. اگر اينهاست مسئولش ماييم. نه 
به عنوان آدمهايى که اينجا نشسته ايم، خوب از وقتى فهميديم زورمان را زديم، ولى ما به 
دائمى را هميشه نگه  انقالب  به  آماده  داريم يک حزب  معنى ما مارکسيستهايى که وظيفه 
داريم و حزب کمونيست را سازمان بدهيم و داشته باشيم، آن موقع آن قضيه روى سر ما 
خراب ميشود، کسى ديگرى نه ميخواست و نه ميتوانست آن تحوالت را به وجود بياورد. ما 
که ميخواستيم چرا نتوانستيم؟ اين به بحث حزب گره ميخورد و اينجا من يک نتيجه ديگرى 
ميگيرم. کسى که ميگويد حزب کمونيست را نبايد تشکيل داد، دارد ميگويد بگذار يک انقالب 
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تکرار  دوباره  بهمن  قيام  تجربه  بگذار  ميگويد  بيآوريم.  در  دوباره  را  پدرتان  بشود  ديگر 
بشود عيب ندارد. کسى که ميگويد حزب کمونيست را نبايد تشکيل داد و اآلن زود است، به 
نظر من ميخواهد به ما بگويد که تجربه قيام بهمن نوش جانتان، و اين چهار سال کشتار و 
ارعاب و اعدام و فقر و مسکنتى که طبقه تو و پيشروانش دچارش شدند، حقشان است. به 
هر حال ما داريم حزب را اآلن تشکيل ميدهيم. من نميخواهم زياد صحبت کنم. من ميخواستم 
بيشتر در باره اين ُبعد صحبت کنم. جنبه هاى فنى تشکيل حزب و اين که اآلن کجا ايستاده ايم 
و غيره را حتما رفيق عبدهللا صحبت کرده اند، در نوار هست، احتماال رفقا ميشنوند. وظيفه 
پيدا  اطالع  يا  و  دارند  اطالع  رفقا  حتما  و  گفته  و  بگويد  پاسخ  مسائل  اين  به  بوده  پلنوم 

کنيم. را درک  ميکنيم  داريم  اآلن  که  کارى  اهميت  بگويم  ميخواستم  بيشتر  من  ميکنند. 

اآلن بعد از دهها سال، خالء يک حزب انقالبى طبقه کارگر دارد ُپر ميشود. راجع به نحوه ُپر 
شدنش يک مقدار صحبت ميکنم، که کامال ُپر نميشود، ولى دارد به معنى محتوايى کلمه ُپر 
ميشود، به معنى کيفى کلمه ُپر ميشود. ما امروز داريم اسم خودمان و موجوديت خودمان 
را هم ارز حيدر عم اوغلو قرار ميدهيم. ما داريم خودمان را هم ارز لنين و ُرزا لوکزامبورگ 
قرار ميديم، که در لحظات تعيين کننده حزب واقعى و انقالبى ساختند. هر فرد ما - نه فقط 
کميته برگزارکننده پلنوم کميته مرکزى - هر کسى که امروز در صفوف ماست دارد خودش را 
هم ارز حيدر عم اوغلو قرار ميدهد. چرا؟ براى اينکه دارد يک حزب کمونيست بوجود ميآورد. 
اين افتخارى است که اين نسل از کمونيستهاى ايران و اين کمونيستهاى معّين ايران بايد به 
نظر من همواره حمل کنند و هميشه جار بزنند که ماييم داريم اين حزب را بوجود ميآوريم. 
اقليت و گروه اشرف دهقانى و رنجبران و اينها در نامه هايى که نوشته اند و در جزوه هايى 
خودتان  از  فقط  کردن هايتان.  حزب  حزب  اين  با  بابا،  خبره  چه  که  گفته اند  نوشته اند،  که 
خوشتان ميآيد. تو از او تعريف ميکنى، او از تو تعريف ميکند، اسم خودتان را ميخواهيد 
بگذاريد حزب؟ اين حزب در حيات جنبش ما هيچ تأثيرى ندارد. ميخواهم بگويم کسى که اين 
را نميبيند، کور است. براستى تشکيل يک حزب کمونيستى متکى به يک برنامه اى که از اول 
ميگويد چه ميخواهد و چطور برابش مبارزه ميکند، يک حزب کمونيستى که اآلن يکى از 
جنبشهاى آزاديبخش معدود جهان را دارد سازماندهى و رهبرى ميکند، بخشى از اين حزب 
فى الحال چهار سال است اين کار را انجام ميدهد. تشکيل يک حزب کمونيستى که ميگويد نه 
به بورژوازى ملى توّهم دارد، نه به حاج آقاى بازار توّهم دارد. نه به کاسترو توّهم دارد. 
دارد. فقط منشأ قدرت  آلبانى توّهم  به  نه  دارد.  توّهم  به چين  نه  دارد.  توّهم  نه به روسيه 
خودش را طبقه کارگر ايران و جهان ميداند... تشکيل يک حزب کمونيستى که هر روز دارد 
در ايران و در کردستان به طور وسيع افتخار ميآفريند، چه در زندانها، چه در شرايط کار 
مخفى و چه در جنبش انقالبى خلق ُکرد، تشکيل اين حزب کمونيست تأثيرى رو کار کسى 
نميگذارد!؟ با کى دارند شوخى ميکنند؟ اولين تأثير اين حزب کمونيست اين است که ديگر 
انگشتش بچرخاند. طبقه  هيچوقت بورژوازى ايران نميتواند مفت و مسلّم انقالب را روى 
باد  زنده  خمينى،  باد  بورژوازى، زنده  باد  زنده  بدهد  که شعار  بياورد  خيابان  به  را  کارگر 
اين حزب کمونيست اين است که  تأثير  اولين  فدايى.  باد  بنى صدر. زنده  باد  بازرگان، زنده 
ديگر هيچ بورژوايى با خيال راحت نميتواند بگويد کارگر ُکرد، کارگر ترک، کارگر فارس، 
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کارگر زن، کارگر مرد و شکاف بيندازد. اين حزب نميگذارد. اولين تأثيرش اين است که اين 
حزب اجازه نميدهد يک بابايى از جايى بيايد بگويد ميدانى سوسياليسم چيست؟ سوسياليسم 
يعنى همه سرمايه ها دست دولت باشد و هر وقت کسى ديگرى بگويد نباشد حمله ميکنيم و 
ميزنيمش. تأثير حزب اين است که در اين مملکت از اين به بعد به اين حرفها جواب ميدهند. 
سوسياليسم به معنى انقالبى و عميقى که مارکس برايش قائل بود در اين مملکت ميخواهد 
از جانب اين حزب مطرح بشود. نيروهاى واقعى اين سوسياليسم دارند سازمان پيدا ميکنند 
و اين دفعه بدون شوخى نميگذارند قدرت از زير دست طبقه کارگر ليز بخورد و آنوقت خرده 
بورژوازى ميآيد ميگويد هيچ اتفاق زياد مهمى نميخواهد بيفتد. من ميخواهم بگويم هر چه 
بايد اين را براى توده هاى وسيع طبقه کارگر  اينها ميگويند بگويند. ما خودمان ميدانيم و 
ببريم که اتفاق خيلى مهمى دارد ميافتد. بعد از شصت سال که کسانى ديگر، طبقات ديگر از 
قول مارکسيسم حرف زدند و از قول طبقه کارگر حرف زدند و با اين کارشان طبقه کارگر 
را عليه منافع خودشان حتى به حرکت درآوردند و آن را به دست خودش به خون کشيدند، 
البته  شود.  چنين  نميگذارد  ديگر  که  ميشود  متولد  دارد  کمونيستى  قوى  يک حزب  امروز 
نميگذارد، معنايش اين است که ميجنگد که نگذارد. معنايش اين نيست که اتوماتيک تا تشکيل 
فرداى کنگره  ميشود، چيست؟  تشکيل  دارد  که  اين حزب  اما  نميافتد.  اتفاق  اين  ديگر  شد 
تحول  يک  نشان دهنده  حزب  ولى  است.  اين  اين حزب  هستيم.  ماها  همين  دوباره  مؤسس 
کيفى است. اين حزب پرونده يک دوره تشتت در جنبش کمونيستى ايران را ميبندد و کنار 
ميگذارد. نمايندگى انحصارى کمونيسم و مارکسيسم را ميگيرد و مشخص ميکند اين است. 
کمونيستها اينند و حزبشان اين است. بگذاريد طبقه کارگر بداند که چهار حزب وجود دارد. 
حزب کمونيست از يک طرف، حزب بورژواها از طرف ديگر، بطور کلى بورژواهاى آشکار، 
ميخواهند  کمونيست  حزب  مقابل  در  و  هستند  که  جهانى  مدرن  رويزيونيستى  حزبهاى  و 
وجود  وسيع  بورژوازى  حزب  يک  بدانند.  را  اين  کارگرها  بگذاريد  بکنند.  نفوذ  داخل  از 
دارد که با بورژواهاى آشکار از سلطنت طلب و اسالمى و دمکراتيک اسالمى و نه چندان 
دمکراتيک اسالمى و همه اينها در آن هستند. يک حزب کمونيست وجود دارد و اين وسط 
يک عده وجود دارند که ميخواهند به اسم کمونيسم چيز ديگرى را به خورد ما بدهند. و اينها 
عمدتا دو قطب در مقابل حزب کمونيست هستند. يکى قطب طرفداران روسيه، قطب طرفدار 
روزيونيسم مدرن نوع روسى که جريان فدايى، راه کارگر و حزب توده در قطب نهائيش، 
محورشان اين است. من کارى به اين ندارم که کدام بخش فدايى ميتواند به موقع از قطار 
باألخره مقصد آن قطار آنست، جاذبه اش  به جهنم سرازير نشود. ولى  با آن  بپرد و  پايين 
جاذبه آن قطب است که دارد آن را ميِکشد. يکى آن حزب است که فکر ميکنم تا ما هستيم 
انقالب هست، آن هم فکر کنم باشد و يکى حزب طرفدار رويزيونيسم نوع چينى است.  و 
همين که اآلن فعال آن خشت اولش بصورت حزب رنجبران باقى مانده. اينها احزابى هستند 
که به طور کلى چون پايه جهانى دارند و پشتشان به رويزيونيست هايى است که تازه آنها 
راه  از جلو  اين سادگيها  به  و  ميمانند  ديده اند  تدارک  براى خودشان  معّينى  اقتصادى  پايه 
ما کنار نميروند. چهار حزبند. ولى بايد ديد حزب بورژوازى آشکار در هر مقطع کدامست 

کردند. حمايتش  همه  که  اسالمى  مثل حزب جمهورى  ميکنند،  پشتيبانى  آن  از  همه  که 
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حزب آشکار بورژوازى، حزب ما، و دو نوع حزب رويزيونيسم مشخص جهانى - صحنه 
هاشمى  و  بنى صدر  جمهور  رئيس  جدال  نه  بود،  خواهد  اينها  جدال  ايران صحنه  سياست 
رفسنجانى و امثالهم. نميگذاريم طبقه کارگر ديگر با چنين خيمه شب بازى هايى روبرو بشود. 
يک نکته ديگر، يک تحول ديگرى که اينجا هست اين است که حزب اآلن با بستن پرونده تشتت 
نيروهاى چپ، ميتواند به مسائل واقعى جنبش کمونيستى در عرصه جهانى رو بياورد و به اين 
اعتبار به مسائل عميق تر جنبش کمونيستى درايران پاسخ بدهد. يعنى قطب رويزيونيستى اى 
که مورد حمله حزب ما قرار ميگيرد بنظر من امروز تغيير ميکند. رفقا ميتوانند روى اين بحث 
کنند ولى به نظر من بعد از تشکيل حزب کمونيست، پوپوليسم و برخورد با پوپوليسم بمعنى 
مشخصى که پوپوليسم در ايران به خودش گرفته بود، ُبعد کوچکى از فعاليت ايدئولوژيکى و 
ضد رويزيونيستى حزب ما را تشکيل ميدهد و ُبعد وسيعترش را مبارزه عليه روزيونيسم هاى 
بايد بتواند به عنوان َسمُبل مبارزه  اين دفعه  جهانى که گفتم تشکيل ميدهد. يعنى حزب ما 
عليه روزيونيسم مدرن پرچمش را بلند بکند و به اين ترتيب ادعاى جهانى هم پيدا بکند. 
چون اينها مشکالت داخل کشورى نيست. اينها مشکالت جهانى است و حزب ما بايد بتواند 
در سطح جهانى با آنها مقابل بشود. و اين نکته اساسى بنظر من اين است که ما آنوقت به 
عنوان حزب کمونيست ايران بطور خيلى ملموسى اين را حس ميکنيم که انقالب ايران جزئى 
از انقالب جهانى طبقه کارگر است و حزب ما بايد بطور مشخص و دقيق بداند که چطور با 
بخشهاى ديگر جنبش طبقه مان ميتواند در سراسر جهان از آسيا و آفريقا و امريکا و اروپا 
تماس بگيرد و يک بلوک جهانى بوجود بياورد که بتواند قدرت را در جهان بگيرد و نگه 
دارد. ممکن است رفقا اين حرفهاى من را تبليغ يا ترويج در نظر بگيرند، ولى من ميخواهم 
اين را بگويم آيا واقعا هيچکدام از ما هست که دوست داشته باشد در يک جامعه سرمايه دارى 
بميرد و خاکش بکنند؟ من شخصا خوشم نميآيد! فکر ميکنم همه ما هدفمان اين است که در 
يک جامعه سوسياليستى حتى کار کنيم و کوشش خودمان را در ساختمان سوسياليسم َصرف 
بکنيم. اگر اين را قبول داريم و کسى با خودش تعارف نکرده، انترناسيونال کمونيستى هم 
براى او يک مسأله است. بايد انترناسيونال را ساخت. اگر پنج سال پيش به من ميگفتند آقا 
حزب کمونيست ايران را بايد ساخت، ميگفتم وظيفه دشوارى است، امروز وقتى ميگويند 
انترناسيونال، ميگويم وظيفه دشوارى است. ولى من زنده ام و شاهدم که آخر بعد از پنج سال 
حزب را داريم ميسازيم. انترناسيونال هم يک حزب جهانى است. دست تنها نيستيم. فقط ما 
نيستيم. همه جاى دنيا کارگر وجود دارد. همه جاى دنيا استثمار وجود دارد. همه جاى دنيا 
ظلم وجود دارد و اآلن بخصوص همه جاى دنيا بحران اقتصادى وجود دارد و خيلى جاهاى 
دنيا ايدئولوژى مارکسيستى ريشه هاى عميقترى از ايران داشته. بنابراين انترناسيونال يک 
هدف قابل دسترسى براى خود ماست، براى اين نسل انقالبيون. پس يک تالش جدى حزب ما 
مسأله مبارزه اى است که در جهت اندترناسيونال ميکند. معنيش اين نيست که فورا برنامه 
ميدهيم و يک مقدارى هم مبارزه ايدئولوژيک در سطح جهانى ميکنيم و بعد انترناسيونال را 
داريم. اين به نظر من بحث جدى ترى است و ما در اين زمينه کمتر کار کرده ايم و احتياج داريم 
نيروهاى جهانى را بشناسيم، مسائل انقالب جهانى را بشناسيم، استراتژى عمومى انقالب 
در سطح جهانى را درک کنيم، و به کمک رفقاى کمونيست در سراسر جهان تبيين کنيم و 
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بتوانيم در مقطعى همانطور که بلشويکها توانستند يک انترناسيونال نوين بوجود بياورند، ما 
هم به وجود بياوريم. جهتمان اين است و بايد به همين اندازه از خودمان توّقع داشته باشيم 
و نه کمتر. ولى بطور فورى حزب ما به نظر من، با اين مسأله روبروست که بايد اين جنبش 
به نظر  اينجاست که بحث حزب و سبک کار  فعلى اش را به بهترين شکلى سازمان بدهد. 
من - از قديم - گره خورده است و ميخورد. حزب کمونيست بايد تکاملى را در جنبش موجود 
هم ببار بيارود. درست است که فرداى روزى که کنگره مؤسس تشکيل شد يک نفر هم به ما 
اضافه نميشود، همانقدر رفقايى دارند به اين صف ميآيند که هميشه ميآمدند. مسأله اين است 
که اين حزب کمونيست بتواند در روش برخورد ما به مسائل انقالب جارى چه در کردستان 
و چه در سراسر ايران يک تحول کيفى بوجود بياورد. من فقط به اين مسائل اشاره ميکنم. 
جنبش انقالبى در کردستان بايد همچنان که تا به حال توسط کومه له هدايت و رهبرى شده، 
هدايت و رهبرى بشود، و حتى با استحکام بيشترى. بيشتر به اين خاطر که سبک کار حزبى 
و روش کمونيستى فعاليتى که يک سال است کومه له در باره اش در درون خودش صحبت و 
بحث دارد، پياده بشود و بتواند بطور عميقى در دل کارگر و زحمتکش کردستان نفوذ بکند 
و سازماندهى خودش را به وجود بياورد. پس اين عرصه نه تنها فراموش نميشود بلکه ما 
بايد اين را بخواهيم که حزب کمونيست يک تحول کيفى، يک جهش - در زمينه رهبرى جنبش 
انقالبى در کردستان و سازماندهى کارگران و زحمتکشان در کردستان - به ما بدهد. يک ُبعد 
ديگر، تجديد سازمان تشکيالت حزب کمونيست در سراسر ايران است. اآلن، از سى خرداد 
به طور مشخص، از قبلش بطور دائمى، کمونيستها را ميگرفتند، ميزدند و دستگير ميکردند 
و گاهى هم اعدام ميکردند. ولى از سى خرداد به اين طرف مدام بورژوازى با مدرن ترين 
ابزارهاى اجتماعى و فنى خودش به جنبش کمونيستى هجوم آورده و ميزند. هزاران نفر 
از امثال ما را که هم اينجا نشسته ايم، کشته و چهره خيلى از رفقايى که اآلن بين ما نيستند 
را همين اآلن ميتوانيم مجسم بکنيم. اين واقعيت است. به ما ضربه زده اند. بورژوازى دهها 
و صدها رفيق ما را گرفته، به بند کشيده و دهها و صدها نفرشان را در زندانها کشته. در 
مقياس کل جنبش چپ هزاران نفر را اعدام کرده. اين ضرباتى که به دموکراسى انقالبى، 
به جنبش کمونيستى خورده معنايش اين است که ما را به عقب رانده اند. ما بايد بتوانيم به 
را در سراسر کشور بوجود بياوريم. ما منتظر  مثابه حزب کمونيست، تشکيالتهاى حزبى 
دموکراسى نيستيم تا حزب کمونيست در تهران رشد بکند، بر عکس رشد حزب کمونيست 
در تهران است که ميتواند دموکراسى را هم تقويت بکند. بنابراين ما در دل اين اختناق، در 
بيستم  تاريخ قرن  اين سياه ترين اوضاع جامعه که شايد در  اين بدترين شرايط، در دل  دل 
الاقل بيسابقه باشد، حزبمان را از نو، سلولهايش را تک تک سازمان بدهيم و موجوديتى 
که در خارج کردستان داريم را تبديل به يک موجوديت حزبى قوى بکنيم. اين حزب بطور 
فورى با اين عرصه ها روبرو است و باز اين هم به بحث سبک کار گره ميخورد. آن چيزى 
که ضربه خورد و آن چيزى که بورژوازى ايران توانست شکست بدهد در اين چهار سال 
کمونيسم نبود، مارکسيسم نبود. نه در نظر، نه در عمل، مارکسيسم نبود که شکست خورد. 

آن چيزى که به افالس کشيده شد پوپوليسم بود. چه در فکر و چه در روش فعاليت عملى.
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بخش دوم نوار

به نظر من بخش وسيعى از ضرباتى که ما خورديم و رفقاى خيلى خوبى را از دست داديم 
و امکانات وسيعى را براى فعاليت از دست داديم، به خاطر آن روش کار غير اصولى  بود 
که داشتيم، چه در مورد روش کار توده اى مان، چه روش کار درون تشکيالتى مان و چه در 
زمينه تلفيق کار مخفى و علنى. ما عمال از روشهاى پوپوليستى که آن هم عموما از روش هاى 
چريکى تبعيت ميکرد، تبعيت کرده ايم. به اين روشها تمکين کرده ايم و ضرباتى که خورده ايم 
تشکيالت خودش را در شرايط  ميتواند  که حزب کمونيست  بود. من مطمئنم  اين خاطر  به 
مخفى و اختناق در شهرها بازسازى کند. به هر حال اينها عرصه هاى کار حزب ما است. من 
فقط اين را ميخواهم توضيح بدهم که، علت اينکه من صحبتها - راجع به اينکه چکار داريم 
ميکنيم - را به صورت يک نوع يادآورى و يک نوع جمعبندى براى رفقا مطرح کردم اين 
بود که خيلى مواقع - آنهم بدبختانه ميراث پوپوليسم است - مسائل روشن و ساده طبقه مان 
براى ما خود را به صورت مسائل غامض تئوريک جلوه ميدهند؛ حزب کمونيست ايران را 
بايد تشکيل داد و يا نه، چطور ميشود تشکيل داد و غيره... چيزهايى که مثل روز بايد روشن 
باشد، تبديل به مسائل تئوريک پيچيده اى ميکند و ما در تمام مبارزه ايدئولوژيکمان سعى 
کرديم اين ُدگمها و اين پيچيدگيهاى تئوريک را از سر راه برداريم تا بتوانيم مثل انسانهاى 
يادآورى کردم که  انقالبى يک طبقه معّين در يک کشور معّين حرفمان را بزنيم. اآلن من 
حزب کمونيست چه هست، چرا بايد تشکيل بشود، چرا زودتر بايد تشکيل بشود، چرا خوب 
تأثير  کمونيست  اين حزب  و چرا  بدهيم  تشکيلش  ميتوانيم  ما  بشود، چرا  تشکيل  که  است 
جدى در جنبش اجتماعى ايران ميگذارد و وظايف بعديش چه هست. من هيچ چيز تئوريکى 
مسأله  تشکيل حزب،  در  پيشرو  پيشرو، نقش  نقش عنصر  از  ميتوانستم  نگفتم. من  اينجا 
سبک کار و غيره صحبت کنم. ولى به نظر من ما آن بحث را ميکرديم به خاطر اينکه اين 
ديد ساده و روشن را بتوانيم جا بيندازيم. امروز حزب کمونيست ايران از طريق ابتکار عمل 
رفقاى پيشرو دارد تشکيل ميشود. رفقاى پيشرويى که کل مارکسيسم انقالبى ايران را تشکيل 
ميدهند. امروز به نظر من هر کسى ميگويد حزب را بايد تشکيل داد، اين حزب بايد بشيوه 
حزبى کار کند، براى تماميت برنامه اش بجنگد و فورا خودش را محکم کند، به نظر من يک 
رفيق پيشرو مارکسيسم انقالبى است و اينها دارند اين حزب را تشکيل ميدهند. آنچه که ما در 
يک سال گذشته در زمينه پروسه تشکيل حزب سعى کرديم تفهيم کنيم و براى درکش تالش 
کرديم، اين بوده که اين پيشرو وظيفه و رسالت خودش را بفهمد. يادآورى اينکه بايد حزب 
تشکيل داد، بچه ها، بايد زودتر جمع شد و حزب را تشکيل داد - نه هر چيزى، حزب را، حزبى 
که سبک کارش بايد چنين و چنان باشد - اين يادآورى و اين که ما ميتوانيم تشکيل بدهيم و 
بايد بدهيم، به حرف اکونوميستها، پوپوليستها و چريکها و خرده بورژواها گوش ندهيم، ما 
ُمِحّقيم که نه فقط وقتى صد و چندين هزار نفريم، بلکه حتى وقتى چندين ده نفريم حزب را 
تشکيل بدهيم... اينها بحث هايى بوده که ما براى اينکه خودمان را به نقش خودمان واقف 
بکنيم مطرح ميکرديم. اگر امروز اين نقش را ميدانيم آن بحث هم به نظر من نقش خودش را 
انجام داده است. امروز خيلى روشن اگر به ما بگويند حزب را تشکيل داده ايد، صحبت کادرها 
و اينها را نميکنيم. ميگوييم بله تشکيل داده ايم. چطور مگر؟ برنامه مان و خودمان و قلبمان 
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و مغزمان متوجه منافع طبقه کارگر است، يعنى منافع طبقه اى که از صبح، از بام تا شام جان 
ميَکند و ديگر نميخواهد جان بَکند. پس متحد شديم و حزب سياسى خودمان را تشکيل داديم. 
چطور مگر؟ کسى اعتراضى دارد؟ صحبت اين است و به همين روشنى بحث حزب را بايد 
ُبرد و به همين روشنى جواب هر کسى که به آن معترض است را داد. اگر کسى بحث تئوريک 
کرد و ابهامات تئوريک مطرح کرد، بله بايد بحثهاى تئوريکى که در پاسخ به آنها داريم را 
مطرح ميکنيم. ولى اگر امروز به مالقات کارگرى ميروم بايد به او بگويم: زنده باد، خوشحال 
باش، حزب کمونيست ايران تشکيل شد! به همين سادگى به نظر من ميتوانيم توضيح بدهيم 
کنم.  ميخواستم صحبت  کلى  همين سطح  در  من  دارد.  وظايفى  چه  و  هست  چه  حزب  اين 

کنم. شرکت  بحث  در  ميشوم  خوشحال  بکنند،  مشخص ترى  بحثهاى  بخواهند  رفقا  اگر 

پاسخ به سؤاالت

سؤال: اشاره شد که حزب کمونيست و ضرورت حزب کمونيست ايران در سال ٦٢ الزم نشده، بلکه 
بطور کلى حزب الزم است، يا ضرورت تشکيل حزب بعد از مبارزه با پوپوليسم بوجود نيامده، بلکه 

سالهاست که حزب کمونيست ضرورى است. پس چرا زودتر حزب کمونيست ايران تشکيل نشود؟

- من هم اين را اينطور توضيح دادم، گفتم ضرورت حزب فورى است، هميشه بوده. يک 
کار ضرورى يعنى اين که فورا بايد انجامش داد. يک کار ضرورى و دائمى، يعنى اينکه هر 
وقت توانستى بايد انجامش بدهى. پس بحث بر سر توانستن است. آيا ما ميتوانستيم حزب 
را دو سال پيش تشکيل بدهيم؟ نه نميتوانستيم. آيا ما ميتوانستيم حزب را پارسال تشکيل 
بدهيم؟ نه نميتوانستيم. توضيح دادم، براى اينکه آنهايى که بايد حزب را تشکيل بدهند، آن 
نزده بودند.  باال  آستين  بايد  که  نبودند. آنطور  اين رسالت خودشان واقف  به  بايد  که  طور 
نظرى،  استقالل  قبيل  از  باشد،  داشته  يک خصوصياتى  بايد  گفتم  باألخره  کمونيست  حزب 
استقالل عملى در روش کارش و درجه اى از قابليت مادى و اجرايى براى پيشبرد نظراتش. 
هر دو نفرى ممکن است بتوانند خطوط وظايف يک حزب را روشن بکنند، ولى نميتوانند 
و ميخواهند  ميتوانند  که  را  انقالبى  کمونيست  نيروهاى  بايد  بدهند. حزب  تشکيل  را  حزب 
مبارزه اى  شده،  ساله  چند  اين  در  که  مبارزه اى  بگيرد.  بر  در  ببرند  پيش  را  سياستها  آن 

براى بوجود آوردن امکان تشکيل اين حزب بوده، ضرورتش هميشه وجود داشته است.

سؤال: شما اشاره به بوژوازى ملى کرديد در حالى که در عصر امپريا ليسم بورژوازى ملى 
وجود ندارد. لطفا توضيح بدهيد؟

که  رفيقى  شما  حرف  تنها  نه  که  بودند  عده اى  يک  موقع  آن  بگويم  خواستم  من  بله   ،
بورژوازى  چرا  که  ميدادند  فحش  ما  به  بلکه  نداشتند،  قبول  نوشته ايد  را  يادداشت  اين 
بود  مانده  کم  نداشتيم  قبول  را  ملى  بورژوازى  اينکه  براى  يعنى  نداريد.  قبول  را  ملى 
انقالبند  ضد  تروتسکيستند،  چپند،  اينها  ميگفتند  بکنند.  صادر  را  اعداممان  حکم  عمال 
بورژوازى  آى  مينوشت،  موقع  آن  شده،  موش  امروز  که  رنجبران  حزب  همين  غيره.  و 
هنوز  سهند  مقاالتشان عليه  چنانند.  و  چنينند  اينها  چپند.  فوق  اينها  ندارند!  قبول  را  ملى 
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اتحاديه  طريق  از  حدودى  يک  تا  متأسفانه  و  ميگفتند  را  اين  آنها  آنموقع  ولى  بله  هست. 
کرده  قبول  اطالعيه اش  در  را  ملى  بورژوازى  وجود  که  منشعب  بخش  حتى  کمونيست ها، 
از  که  ما  ميگفتند.  طور  اين  آنها  که  است  اين  مسأله  بنابراين  داشتند.  وسيعى  نفوذ  بود 

بود. کرده  خنجر سابق  کاک  کاک عزيز،  را  قبلى  بوديم. سؤال  رفيق  موافق  اول  همان 

است  پيشروانى  گرو  در  کمونيست  حزب  تشکيل  که  شد  مطرح  سمينار  در  سؤال: 
تغييراتى  چه  حاال  تا  موقع  آن  از  بکنند.  اتخاذ  بتوانند  را  کمونيستى  کار  سبک  که 
وجود  سياسى  مانع  ميکنيم  مطرح  اآلن  که  آمده  پيش  انقالبى  مارکسيسم  درون  در 

بدهيد. توضيح  لطفا  را  اين  بدهيم.  تشکيل  را  حزب  بايد  بالفاصله  و  ندارد 

- چشم! سؤال را رفقا متوجه شدند؟ گفتند در سمينار مطرح شده بود که حزب کمونيست 
در گرو پيشروانى است که سبک کار کمونيستى را درک کنند و اتخاذ بکنند. امروز بحث 
ميشود که هيچ مانع سياسى بر سر راه تشکيل حزب نيست. در اين فاصله چه اتفاقى افتاده 
استقالل نظرى و عملى پيدا ميکرديم و به  بود که ما  اين  است؟ گفتم جوهر اساسى بحث 
نقش خودمان پى ميبرديم و از آن قدرت الزم براى پيشبرد وظايف حزبى برخوردار ميشديم. 
اين قدرت را ما داشتيم، يعنى وقتى شما کمّيت نيروهاى امروزى مارکسيسم انقالبى ايران 
که  بکنيد، هر  مقايسه  کمونيستى  جنبش  تاريخ  در طول  تأسيسش  َبدِو  در  حزبى  با هر  را 
منصف باشد ميگويد اينها واقعا قوى تر از حزب بلشويک، سوسيال دموکراسى روسيه در 
بدو تشکيلش هستند. قوى تر از حزب اسپارتاکيست آلمان هستند، قويتر از حزب کمونيست 
ايران هستند که شصت سال پيش تشکيل شد، قويتر از حزب کمونيست ايتاليا و اسپانيا و 
غيره هستند که در آن زمان تشکيل شد. هر کسى به واقعيت مارکسيسم امروز ايران نگاه 
بکند، ميگويد اينها قويتر هستند. از نظر کمّيت، نفوذ طبقاتى، روشنى شعارها و ايده هايشان 
و موقعيت اجتماعى که جامعه در آن وجود دارد. واقعيتش اين بود که شما اگر ميگفتيد من 
کمونيستم الزم نبود به سراغ طبقه کارگر برويد، خودش به سراغت ميآمد. طبقه کارگر ايران 
به  بلند کرد و  به خودش ميگفت کمونيست روى دوشش  را  دانشگاه و هر که  ُبرد  هجوم 
کارخانه ُبرد. اين است واقعيت کمونيسم در ايران. طبقه کارگر ميداند کمونيسم ايده طبقاتى 
او است، منتها اينقدر کمونيستهاى مختلف ديده که گيج شده. و اال پيشروانش به روشنى 
ميدانند که براى رهايى شان بايد به چه ايدئولوژى اى روى بيآورند. اين پيوند عميق کمونيسم 
با طبقه را نشان ميدهد. به هر حال ميخواهم بگويم که از نظر کمّيت مشکل نداشتيم و اين 
از وقتى کومه له، بخصوص اساسا کومه له پرچم برنامه حزب را بلند کرد ديگر قطعى شد. 
يعنى شما با يک حزب کمونيستى طرف هستيد که نه فقط نفوذ دارد، چهار سال است دارد 
عليه يک دولت مرکزى بورژوا ميجنگد و براى اين کار زحمتکش را سازمان ميدهد. همين 
اآلن حزب کمونيستى در دنيا نيست که اين کار را بکند. حزب رويزيونيستى هم نيست که با 
قدرت و استحکام اين کار را بکند. به هر حال اين را ميخواستم بگويم که مسأله کمّيت نبود. 
مسأله اين بود که اين حزب واقعا بتواند به خودش بگويد حزب کمونيست. خودش را راضى 
کرده باشد بگويد که من حزب کمونيست تشکيل داده ام. حزبى تشکيل نداده ام که پس فردا 
براحتى از ريل خارج ميشود. خوب يک گوشه اش اين بود که خود به استقالل نظرات خودش 



بستر اصلی شماره ٤٤           دوره جدید              نيمه اول اوت ٢٠١٩

  صفحه ١١٧

مطمئن باشد. با بحث هاى برنامه حزب کمونيست و بحثهايى که بعد از آن شد از لحاظ نظرى 
هم اين اعتماد به نفس و اين اتکاء به خود در جنبش ما به وجود آمد. يعنى پيشروان ما الاقل 
از نظر نظرى ديگر پيشرو بودند. مسأله اى که ما به آن پى برديم - با اين که اينکه برنامه 
با اين وجود در عمل  اينکه در نظراتمان شائبه بورژوازى نيست -  با  الگوى کار ماست، 
تشکيالتى تمايز جدى اى از سازمانهاى پوپوليستى نداريم، چرا اينطور است؟ خوب ما اين 
را درک کرديم که شيوه کار کردن کمونيستى هم خودش جزئى از مجموعه اصول کمونيسم 
است. پس اگر کسى فقط نظرات برنامه اى و سياسيش را مشخص کرده، ولى شيوه فعاليتش 

را مشخص نکرده، هنوز به اندازه کافى خودش را از طبقات ديگر مستقل نکرده است.

مثال بزنم؛ کمک مالى جمع کردن ما از زحمتکشان شيوه خودش را دارد. کمک مالى جمع کردن 
احزاب بورژوايى هم شيوه خودش را دارد. احزاب بورژوايى قيمه پلو ميدهند، بعدش هم احتماال 
ثبت نام ميکنند و بشکلى باألخره پول را ميگيرند. ما تبليغ ميکنيم، طبقه کارگر را به نطرات 
طبقاتيش واقف ميکنيم و آن هم از روى جان و دل به حزب سياسى خودش کمک ميکند. خوب 
شيوه ما اين طور است و شيوه آنها آن طور. احزاب بورژوا هم مهمانى ميدهند و سرمايه داران 
بزرگ، بانکداران بزرگ، رؤساى تجارتخانه ها و کارگاهها را جمع ميکنند در ضيافتى در 

ايران... اين ميشود بودجه جبهه ملى  هتل فالن و يکى صد هزار تومان تلکه ميکنند، 

تبليغ؛  آن ديگرى چهارپايه اى در يک ميدان وسيع ميگذارد، يا راديويى ميگيرد و از پشتش 
دروغ تحويل ميدهد... ما ميرويم خانه به خانه، کوچه به کوچه عالوه بر تبليغات سراسرى، 
حضورى با هر خانواده کارگرى منافعش را در ميان ميگذاريم و سياستهاى طبقاتى را با آنها 
در ميان ميگذاريم، اين هم شيوه تبليغ ما است. او عقايدش را پنهان ميکند، ما اصرار داريم 
عقايدمان را بگوييم. اين شيوه تبليغ ما است. آن جماعت نمايشى راه مياندازند، يک عده اى 
را پول ميدهند دويست تومان، پانصد تومان، در امجديه جمع ميکنند، ميگويند اينها آمده اند 
طرفدارى از اعليحضرت بکنند... ما ميرويم زحمتکشان را سازمان ميدهيم. يعنى بورژوازى 
مثل ما کار نميکند، چون اين اهداف را ندارد. نميتواند به اين شيوه کار کند. ولى پوپوليسم در 
ظاهر هدفش سياسى، انقالبى، و حتى سوسياليستى است و وقتى جنبش مارکسيسم انقالبى 
خودش را جدا ميکرد، بايد اين را هم درک ميکرد که شيوه تبليغ و ترويج و سازماندهيش 
نميتواند مثل شيوه پوپوليستها باشد. اگر پوپوليست ميرود از پشِت دِر کارخانه يک دسته 
اعالميه به داخل کارخانه ميريزد و ميدود و در ميرود، شيوه اعالميه پخش کردن ما اين 
نيست. اگر پوپوليست بخودش اجازه ميدهد که تحت پوشش بيطرفى، يواشکى خودش را در 
شوراى کارخانه جا ُکَند، شيوه کار کردن کمونيستها اين نيست. نظرش را ميگويد، به او رأى 
ميدهند، او را به شورا ميفرستند. اصال تا نظرش را نگويد رشد نميکند. بنابراين شيوه هاى 
عملى فعاليت ما چه در داخل تشکيالت، مناسبات بين خودمان، مناسبات بين ما و توده ها، 
تبليغ و ترويجمان و مخفى کاريمان، مال خودمان است، مال طبقه خودمان است. اين را هم 
بايد جدا بکنيم تا بتوانيم حزب مستقل تشکيل بدهيم، و گرنه مثل يک حزب ديگر داريم کار 
ميکنيم. و اين ما را به نتيجه ديگرى ميرساند. نمونه مخفى کاريش را هم بگويم بد نيست. 
حزب بلشويکى چنان با توده مردم زحمتکش عجين ميشود که اگر قشون بورژوازى به کوچه 
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بريزد، فعال بلشويک، آژيتاتور و مبلّغ بلشويک، سازمانده بلشويک را از بقيه کارگرها حتى  
از روى قيافه تشخيص نميدهد. در هر خانه کارگرى جاى اوست و ميتواند برود پناه بگيرد. 
ميکند. ولى خوب شيوه  اين طورى حفظ  را  امنيتش  و  دارد  توده اى  رابطه  دهها و صدها 
پوپوليستى که همه ما اجرا ميکرديم اين بود که با هر کلکى بود قيافه خودمان را به شکل 
يک آدم ديگر در ميآورديم، در يک کوچه ديگرى زندگى ميکرديم تا فکر کنند ما حزب الهى 
هستيم و به سراغمان نيايند. خانه تيمى مقوله اى مربوط به جنبش کمونيستى نيست. کى آخر 
کمونيست خانه تيمى داشته؟ کمونيستى که کارگر و زحمتکش را در محل زيست و کارش 
ممکن است يک  کند؟  در  بمب  تيمى ميخواهد چکار؟ مگر ميخواهد  ميدهد، خانه  سازمان 
چاپخانه مخفى داشته باشد، ولى ديگر خانه تيمى که آقا تا کمونيست شدى از پدر و مادرت 
بُبر و برو به خانه تيمى، شناسنامه ات را جعل کنند بدهند بدستت، تو الکى زن او باش و تو 
بيخودى پدر او باش، اين رسم ما نيست. اين رسم مشى چريکى است. ما در خانواده هاى 
ما  ميدانند  هم  همه  مينشينيم،  آنها  با  خانه شان  ميرويم  آدم  مثل  هستيم.  محبوب  کارگرى 
کمونيستيم به کسى هم نميگويند. به غير نميگويند، ولى خود کارگرها ميدانند اين بابا خيلى 
سرش ميشود. از خود آن طبقه ايم با خود آن طبقه ايم. بايد اينطورى کار کنيم. پليس ميريزد در 
خيابان دامن کوتاه ها را ميگيرد، پنجاه تا کمونيست بين آنها هست، دامن بلندها را ميگيرند 
آنها هست! پاشنه تختها را ميگيرند يک عده  کمونيست بينشان  تا کمونيست هم بين  پنجاه 
هست! پاشنه بلندها را ميگيرند يک عده کمونيست يک عده  کمونيست بينشان هست! اين آخر 
ماييم به اين ترتيب!! کى بلشويکها در خيابان براى اينکه دستگيرشان نکنند چارقد سرشان 
کردند؟ يا خودشان را شبيه سرمايه داران گريم کردند؟ يا لباس آخوندى پوشيدند؟ هيچوقت 
اين طورى مخفى کارى شان را حفظ نميکردند. تلفيق کار مخفى و علنى براى حزب بلشويکى 
بورژوازى.  براى  توده  آن  از  نبودنش  تشخيص  قابل  و  زحمتکش  توده  با  پيوندش  يعنى 
خواستم بگويم که ما با آن شيوه راهمان به ُترکستان بود. حزب ما بايد به شيوه کمونيستى 
بنابراين خودمان وقتى ميفهميم آن شيوه کمونيستى نيست ميگوييم رفقا دست  کار کند. و 
نگه داريد، حزب را نميشود اآلن تشکيل داد. حزب بايد بداند شيوه اش چه هست. همانطورى 
که ميخواهد مطمئن باشد که برنامه اش کمونيستى است بايد بداند که شيوه اش هم کمونيستى 
است. وقتى شيوه ها در رئوس خودش مشخص شد، ديگر مسأله اين شد که اين شيوه ها را 
پياده کنيم. ولى خوب آيا معنى پياده کردنش اين است که بياييم تک تک همه مسائل را براى 
همه کس بگوييم تا پياده بشود؟ نه! ما يک سازمانيم که يک هرم را تشکيل ميدهد، اين هرم 
تبعيت ميکند، قطب نماهايى دارد، بدنه اى دارد و براى اينکه ما بگوييم سبک کارمان مشخص 
شده و همين است، بايد اين سبک کار جزو سياستمان بشود و اين سياست ضامن اجرايى 
پيدا بکند و عده اى باشند که سرشان را هم بُبرى از اين سياست عدول نميکنند و به منى هم 
که تازه به اين تشکيالت ميآيم ياد ميدهند. بحث پيشروان و کادرها از اينجا آمده است. يعنى 
اين که الزم نيست هر تازه واردى بعد از پنج روز متخصص سبک کار کمونيستى باشد، تا 
ما بتوانيم به خودمان بگوييم حزب. حزب کمونيست ستون فقراتى دارد که اينقدر محکم و 
قرص است که هر چقدر گوشت دور آن را بگيرد، شکل ستون فقرات را به خودش ميگيرد، 
يک بادکنک ِگرد نميشود. ميشود شبيه آن ستون فقرات. اينقدر ستون فقراتش محکم هست 
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و من هم که تازه از ده ميآيم به شهر و جذب حزب ميشوم در ظرف سه ماه ميفهمم اينطورى 
بايد تبليغ کرد، اينطورى بايد ترويج کرد، اينطورى بايد به مرکزيت نامه نوشت، اينطورى 
بايد راست گفت، اينطورى بايد به کارگر و زحمتکش برخورد کرد. آن ستون فقرات چيست؟ 
کادرهاى اساسى، پيشرو و پيشتاز حزب. پس ما به خودمان گفتيم هر وقت اين ستون فقرات 
معنى  باشد  مطمئن  به خودش  هستم.  حزب  من  بگويد  دارد  حق  باشد،  مطمئن  به خودش 
ديگرى ندارد جز اينکه به خودش مطمئن باشد! قبول کند که ميتواند، ميتواند نقش پيشرو 
را ايفا بکند. بعد از اينکه اين بحث شد و بحث پيشرو را در سمينار شمال مطرح کرديم، 
بخصوص معلوم شد که کسى مانع پيشرو بودن کسى نيست، کسى جلوى کسى را نگرفته، 
رفقاى  خود  پيشتاز...  باد رفقاى  کار، زنده  باد سبک  زنده  پيشرو،  باد  زنده  همه ميگويند 
پيشتاز را بايد گفت لطفا بفرماييد رهبرى بکنيد. يعنى خود رفقايى که ميگويند سبک کار بايد 
بايد اينطورى باشد، حاال  بايد بيايند بگويند حاال که قبول داريم سبک کار  اينطورى باشد، 
که قبول داريم که اينطورى بايد کار بکنيم، پس همه به فرمان من، به چپ چپ به راست 
راست، و تعهد به سياستهاى خودش را قبول بکند. ديگر تشکيالت که نميتواند از خودش 
يک چيزى را بطور خود بخودى بيرون بدهد. سازمان است، نقشه ميريزد و نقشه اش را 
پياده ميکند. سبک کار ما با مقاومتى مواجه نيست. سمينار شمال اين را به ما نشان داد که 
کسى نميگويد نخير بياييم به شيوه پوپوليستى کار کنيم. همه ميگويند بله درست است که به 
شيوه کمونيستى کار بکنيم. اگر رفقا همه نوارهاى سمينار شمال را بشنوند - حدود چهل و 
چهار نوار است - رفيق بعد از رفيق، از رفقاى شمال آمد و گوشه و کنار سبک کار نادرست 
را در روستاهاى کومه له نقد کرد، در روستاهاى کردستان نقد کرد و گفت به جاى آن کار بايد 
اين کار را بکنيم. خوب حاال که همه آماده اند، حزب کمونيست در گروى چيست؟ در گروى 
اين که رهبرى آستينش را باال بزند و بگويد گويا مثل اينکه همه آماده اند و حرفم را هم قبول 
دارند، خودم را هم قبول دارند، پس آستينها را باال بزنيم، راه بيفتيم و به خودمان بگوييم 

حزب کمونيست. آنچيزى که در فاصله سمينار تا حاال اتفاق افتاد به نظر من اين است:

مشخص شد که در تشکيالت اصلى تشکيل دهنده حزب کمونيست يعنى کومه له و همينطور 
ميدهيم،  تشکيل  را  حزب  مصالح  و  ماتريال  حال  هر  به  که  ا.م.ک  و  کمونيست  پيکار  در 
مقاومتى نيست. کسى با اين طرح دشمنى اى ندارد. مسأله اين است که پيشرو قدم به جلوى 
صحنه بگذارد و بگويد من به صحنه آمده ام. آن هم که ميگويد من به صحنه آمده ام سبک 
کار خودش را ميخواست، يعنى رهبرى کردن هم سبک کار خودش را بايد مشخص ميکرد. 
امروز به نظر ما سبک کار رهبرى مشخص هست. من بخصوص مصوبات پلنوم اين بار اين 
را ميبينم که رهبرى بطور مشخص ميگويد من از اين به بعد اين طور رهبرى ميکنم. همه 
هم گفته اند زنده باد شما. بنابراين پيشرو است که نقش خودش را پيدا کرده است. پيشرو 
است که فهميده چه بکند، چطور بکند، بايد بکند. پيشرو هم بايد بکند را فهميده است و هم 
چطور بايد بکند را، بعالوه فهميده است اگر اين کار را بکند واقعا چيزى به غير از حزب 
کمونيست نيست. اين را هم فهميده است. بنابراين آنها جسارت و قاطعيت و قدرت و استحکام 
را در همه سطوح به دست ميآورند که به خودشان بگويند حزب کمونيست و از اين نظر 
از هيچ احدى هم فى الواقع نهراسند. نميدانم صحبتم مفهوم بود يا نه؟ به هر حال روى عدم 
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وجود موانع سياسى، وجود رفقاى پيشرو به اندازه کافى، تاکيد کردم... چون بحث ما اين بود 
بابا بياييد سى نفر آدم که حاضر باشند حيات و مماتشان را با اين سبک کار و با اين جنبش 
کمونيستى گره بزنند و بخواهند اين کار اين نوع پياده بشود پيدا بکنيم. در سمينار ديديم نود 
نفر گفتند ما حاضريم. خوب بفرماييد اين هم پيشرو. حاال فقط نقشه الزم است. نقشه، هدايت 
و حسابرسى و غيره که وظايف رهبرى است و رهبرى هم خودش ميگويد من اين کار را 

ميکنم. زنده باد! اين شرايط هم تأمين است. آن چيزى که کم است جنبه هاى فنى کار هست.

سؤال: آيا در کنگره مؤسس قرار است تغييراتى در برنامه حزب کمونيست داده شود يا نه، تا چه حد؟

- قرار نيست. نياز به اين کار در بعضى جنبه ها حس ميشود. ما از همه رفقا دعوت ميکنيم 
که هر اصالحيه اى به هر بندى از برنامه به نظرشان ميرسد بنويسند بدهند، چون کميسيونى 
هست که قبال اينها را جمع  ميکند و برنامه را دقيقتر ميکند. البته اصالحيه اين نيست که 
يکى بياد بگويد آقا لطفا اين را خط بزنيد که ما عليه جامعه سرمايه دارى مبارزه ميکنيم. 
اصالحيه اين است که بگويد اين بيان دقيق نيست، اين فرمولبندى خوب منظور را نميرساند، 
در  مثال  تا حاال  نوشتيد  را  برنامه  که شما  آن موقعى  از  کرده، وضعيت  فرق  اين وضعيت 
بند چهارده فرق کرده، فالن چيز را ننويسيد چون ما چک کرديم و غلط است. براى مثال 
براى  کار سنگين  اين جمله ممنوعيت  که   - هم عقيده ام  او  با  من هم  که   - رفيقى ميگويد 
زنان را خط بزنيم، چون اگر سنگين باشد حتما خودش به موقع تشخيص داده ميشود و در 
جمهورى انقالبى کسى کار سنگين به کسى نميدهد. ولى اگر ما بنويسيم، دستآويزى ميشود 
براى هر کسى که بخواهد زن را در توليد اجتماعى شرکت ندهد. امروز ميگويند کار فالن 
سنگين است نبايد شرکت کنند. در صورتى که خوب با يک مقدار تقويت بنيه همه ميتوانند 
کار  تکه  اين  بزنيد.  را خط  بند  اين  بکنند. مثال يک چنين اصالحيه اى.  کار شرکت  اين  در 
سنگين را خط بزنيد. يکى ممکن است بياد بگويد که رويزيونيسم مدرن خروشچفى، چرا 
خروشچفى؟ انگار همه گناه گردن يک نفر بوده. در صورتى که اين يک پروسه اجتماعى 
است، اقتصادى است، سابقه اى دارد، ريشه اى دارد. خروشچف به تنهايى بانى و عاملش 
نبوده و تنها نماينده اش هم نبوده است. در نتيجه بنويسيد رويزيونيسم مدرن، اين درستتر 
است. براى مثال اصالحاتى از اين قبيل. به هر حال من نميخواهم رفقا خودشان را سانسور 
بکنند. نميگويم فقط بعضى اصالحات را بنويسند. هر که هر اصالحيه اى به نظرش ميرسد 
راجع به برنامه حزب کمونيست، که اين برنامه را بهتر ميکند، زنده تر ميکند، قويتر ميکند، 
اين را بنويسد. ميتواند به آدرس کاک حسين در ناوندى بنويسيد و يا به آدرس من بنويسيد. 
يعنى که اسم کاک حسين يا من را رويش بنويسيد و بنويسيد مربوط به برنامه. فقط اسم را 
هم بنويسيد کافى است. ما اين نامه ها را جمع آورى ميکنيم، قبلش يک عده از رفقا مينشينند 

مورد به مورد برخورد ميکنند، و آخرين اصالحات الزم را - اگر الزم شد - وارد ميکنند. 

اصل اين مطلب شفاهى است. اين متن توسط سعيد يگانه پياده و توسط محمود قزوينى اديت شده است. 
متن پياده شده ارسالى، مقابله و بعضا - و زبان محاوره اى آن كال - توسط مسئول سايت  آرشيو آثار 

منصور حكمت تغيير داده شده است.
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١ مبانى ايدئولوژيک و متدولوژيک رهبرى کمونيستى

پرولتاريا  طبقاتى  مبارزه  رهبرى  به  موظف  را  خود  کمونيستى  الف) رهبرى 
اينرو: از  ميداند،  آن  وجوه  و  مراحل  تمام  در  جهانى  طبقه  يک  بمثابه 

سياسى  کار  دورنماى  و  افق  عملى  جنبشهاى  مرحله اى  نيازهاى  فشار  اوال- تحت 
پرولتاريا  مبارزه  مجموعه  لحظه  هر  در  نميکند،  محدود  را  خود  وظايف  و 
مسائل  به  پاسخگويى  براى  و  ميدهد  قرار  نظر  مّدِ  را  بورژوازى  عليه  بر 

ميکند. تالش  ايدئولوژيک  و  اقتصادى  سياسى،  ابعاد  در  مبارزه  اين  متنوع 

خود،  طبقه  انقالبى  ايدئولوژى  عملى  و  نظرى  اصول  به  تماما  اعتبار  اين  ثانيا- به 
را  طبقاتى  مبارزه  مارکسيستى  اصول  و  ميکند  تکيه  انقالبى،  مارکسيسم  يعنى 
و  گرايش  هر  با  کمونيستى  رهبرى  ميداند.  کارساز  و  االجرا  الزم  عملى،  اصولى 
و  انداختن  تعويق  به  عملى  جنبش  مرحله  آن  يا  اين  ويژگيهاى  بهانه  به  که  جريانى 

مينمايد. مقابله  قاطعانه  ميکند،  موعظه  و  تبليغ  را  اصول  اين  از  دست شستن  يا 

ثالثا- رهبرى کمونيستى يک رهبرى صرفا سازمانى نيست و دامنه فعاليت رهبران کمونيست 
نميتواند و نبايد به چهارچوب تشکيالت خود محدود بماند. تأمين رهبرى اصولى بر سازمان 

خود، خود انعکاس قابليت رهبرى در هدايت کل جنبش طبقاتى در وجوه مختلف آن است.

طبقاتى  مبارزه  معين  عرصه  آن  يا  اين  در  پيروزى  و  پيشروى  کمونيستى  رابعا- رهبرى 
کمونيستى  برنامه  کليت  تحقق  خواستار  و  نميپندارد  خود  وظايف  پايان  را  انقالبى  و 
است  موظف  کمونيستى  رهبرى  اينرو  از  است.  آن  جهانى  نظام  و  سرمايه دارى  برابر  در 
را  آن  تکامل  و  گسترش  ادامه،  اشکال  و  ضرورت  طبقاتى،  عملى  جنبش  مرحله  هر  در 
پيشرويهاى  براى  را  آنان  و  توده هاى طبقه کارگر بشناساند  پيشروان و  فعالين حزبى،  به 
انترناسيوناليسم  و  کمونيسم  به  مؤمن  و  معتقد  رهبرى  يک  تنها  نمايد.  آماده  بعدى 

است. طبقاتى  مبارزه  مختلف  مراحل  در  اصولى  کمونيستى  رهبرى  تأمين  به  قادر 

و  پراتيک  و  تئورى  رابطه  مارکسيستى  درک  از  ناشى  کمونيستى  رهبرى  ب) قاطعيت 
جانبدارى ايدئولوژيک آن است. رهبرى کمونيستى خود را ملزم به هدايت دائمى جنبش و 
تشکيالت حزبى و خنثى کردن کليه گرايشات و سياستهاى غيرپرولترى در جنبش کارگرى و 
کمونيستى ميداند و لذا موظف است تا در هر لحظه و در مقابل هر مانع و مسأله اى که بر سر 
راه پيشروى جنبش طبقاتى قرار گيرد بر مبناى شناخت ايدئولوژيک تاکنونى خود از اهداف 

اصول و شيوه هاى رهبرى كمونيستى
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نمايد. تصميم  اتخاذ  قاطعانه  و  سريعا  شرايط،  مشخص  تحليل  نيز  و  جنبش  نيازهاى  و 

شناخت  تئوريک.  نه صرفا  و  است  سياسى  رهبرى  يک  اول  درجه  در  کمونيستى  رهبرى 
تئوريک مسائل مبارزه طبقاتى همواره نسبى است، حال آنکه مبارزه عملى خواستار تصميمات 
قاطع و محکم است، از اينرو رهبرى کمونيستى موظف است تا ضمن باال بردن دائمى دانش 
تئوريک خود، در هر لحظه و در قبال هر معضل و مسأله جنبش طبقاتى، بر مبناى استحکام 
ايدئولوژيک و اتکاء خود به اصول اساسى و اهداف مارکسيسم انقالبى و نيز با قضاوت خود 

از نيازهاى مشخص مبارزه طبقاتى و انقالبى تصميمات قطعى گرفته و به اجرا درآورد.

تصميمات  کمونيست  رهبران  است.  پيشتاز  نقش  ايفاى  به  موظف  کمونيستى  ج) رهبرى 
طبقاتى،  جنبش  و  حزب  در  موجود  گوناگون  نظرات  تلفيق  با  و  معدل گيرى  با  نه  را  خود 
اتخاذ ميکنند. رهبرى کمونيستى نه يک رهبرى  پيشروترين نظرات موجود  بلکه برمبناى 
ميانجى گرانه، بلکه رهبرى اى جانبدار و مصمم است، که بر مبناى اصول پايه اى ايدئولوژيک 
و تحليل مشخص خود از اوضاع تصميم ميگيرد و مسئوليت و عواقب اين تصميمات را نيز 
بر عهده ميگيرد. به اين ترتيب رهبرى موظف به تشخيص و انتخاب سريع مواضع پيشرو 

در قبال هر مسأله، وفادارى عملى به اين مواضع و مسئوليت پذيرى در پيشبرد آنهاست.

جنبش  آتى  مسائل  استقبال  به  که  است  آينده نگر  رهبرى  يک  کمونيستى،  د) رهبرى 
با  مقابله  براى  را  کارگر  طبقه  و  خود  حزبى  سازمان  َقبل  از  و  ميرود  خود  تشکيالت  و 
موانع آتى مبارزه آماده ميکند. رهبرى اى که تنها به حل و فصل مسائل موجود و يا گذشته 
تشکيالت محدود شود، نه تنها قادر به ايفاى نقش رهبرى نيست، بلکه عمال از حل انقالبى 

ميماند. ناتوان  نيز  جنبش  جارى  نيازهاى  به  پاسخگويى  و  موجود  مسائل  قطعى  و 

٢ انحرافات اساسى ناشى از نقض اصول ايدئولوژيک و متدولوژيک رهبرى کمونيستى

طبقاتى  و  افق سياسى  شدن  و محدود  عمل  در  انترناسيوناليسم  و  کمونيسم  کمرنگ شدن 
رهبرى به مسائل و نيازهاى فورى، مرحله اى و مقطعى جنبش و عدم اعتقاد عميق به حقانيت، 
اصوليت و عملى بودن اصول مارکسيستى به ناپيگيرى، مصلحت جويى، نوسان و سازشکارى 
در رهبرى منجر ميشود. درک آکادميستى از تئورى مارکسيسم، اکمل گرايى در برخورد به 
تئورى و برخورد ميانجى گرانه به خطوط سياسى و سياستهاى عملى مختلفى که در درون 
حزب و جنبش طبقاتى مطرح ميگردد، به استنکاف از رهبرى، تزلزل در اتخاذ تصميمات قطعى 
و فقدان قاطعيت در لحظات تعيين کننده، مصلحت جويى، دنباله روى از بخشهاى عقب مانده 
ايفاى نقش  قبال تشکيالت و جنبش ميانجامد. عدم  جنبش و تشکيالت و عدم صراحت در 
پيشتاز و فقدان آينده نگرى و درک مسائل آتى جنبش طبقه و غرق شدن رهبرى در مسائل 
جارى جنبش و تشکيالت نيز به نوبه خود به درجا زدن و در خود فرو رفتن سازمان و فعالين 
حزبى، جدايى تدريجى تشکيالت از نقش رهبرى کننده خويش در جنبش به طور کلى و ناتوانى 

سازمان کمونيستى در پاسخگويى به نيازهاى جنبش رو به رشد طبقاتى منجر ميگردد.
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٣ شيوه ها و ابزارهاى اصلى ويژه رهبرى

رهبرى کمونيستى براى پيشبرد وظايف خود بايد به موازين، شيوه ها و ابزارهاى متناسب 
با اين وظايف متکى شود، از جمله:

١) تحت هر شرايطى رهبرى متمرکز، مستمر و دائمى و در عين حال همه جانبه جنبش و 
فعاليت تشکيالتى را تأمين نمايد. تمرکز، استمرار و ادامه کارى، يک اصل تخطى ناپذير در 

رهبرى کمونيستى است.

٢) تشکيالت کمونيستى، اعم از سلسله مراتب تشکيالتى و ارگانهاى تخصصى جانبى، خود 
عين  در  اما  است.  گذاشته  خود  پيشاروى  که  است  اهدافى  تحقق  در  رهبرى  اصلى  ابزار 
مستقيم  رهبرى  براى  هم  و  تشکيالتى  فعاليت  هدايت  براى  هم  است  موظف  رهبرى  حال 
پيشروان و توده هاى طبقه کارگر حداکثر استفاده از ارگانهاى سراسرى ويژه امر رهبرى، 
تبليغى  نيز رسانه هاى خبرى و  داخلى حزبى و  نشريات  نظير راديو، نشريات سراسرى و 

غيرحزبى و سخنرانى در ميتينگها و تجمعات توده اى و حضور در مجامع بين المللى بنمايد.

٣) رهبرى بايد منظما مسائل آتى جنبش و تشکيالت را تحليل کرده و درباره آنها تصميمات 
نمايد. بسيج  آن  در خدمت  را  توده ها  و  تشکيالتى  فعالين  نيروى  و  نمايد  اتخاذ  را  الزم 

ابالغيه ها،  قرارها،  صورت  به  اساسا  را  خود  تصميمات  و  نظرات  بايد  ٤) رهبرى 
ابزارهاى  و  دهد  قرار  توده ها  و  تشکيالت  اختيار  در  روشن  اطالعيه هاى  و  قطعنامه ها 

گيرد. بکار  سياستها  اين  تشريح  و  توضيح  و  علنى  اعالم  جهت  در  را  سراسرى 

٥) رهبرى بايد در پيشبرد سياستهاى خود، بويژه به کادرهاى پيشرو آگاه تشکيالت متکى 
شود. به اين منظور الزمست:

اوال- بهترين و پيشروترين رفقاى سازمانى را در سطوح مختلف در موقعيتهاى کليدى و رهبرى کننده 
بدنه تشکيالت قرار دهد و آنان را از اختيارات الزم براى پيشبرد وظايفشان برخوردار سازد.

ثانيا- منظما و بر طبق نقشه امر پرورش کادر در درون سازمان را به طرق مختلف دنبال نمايد.

٦) سياستهاى رهبرى نميتواند و نبايد در سطح بيان کلى اهداف باقى بماند. رهبرى (و هر ارگان 
تصميم گيرنده تشکيالتى) بايد سياستهاى خود را به صورت نقشه عملهاى روشن طرح، اتخاذ و 

حسابرسى نمايد. سازماندهى هر اقدام تشکيالتى متضمن تعريف دقيق و اجراى مراحل زير است:

تعريف هدف، تبديل هدف به نقشه عمل، ايجاد تقسيم کار الزم در ميان ارگانهاى تشکيالت 
بر طبق اين نقشه عمل و تعيين روش هماهنگى اين ارگانها، تخصيص نيرو و امکانات 

کافى به بخشهاى مختلف تشکيالت براى پيشبرد وظايف خود در نقشه عمل، تعيين شيوه و 
مکانيسم نظارت و حسابرسى از نحوه پيشرفت کار.

فعالين  با  عميق  عملى  و  سياسى  معنوى،  پيوند  حفظ  نيازمند  کمونيستى  ٧) رهبرى 



است: موظف  اينرو  از  است،  کارگر  طبقه  توده هاى  و  پيشروان  و  سازمانى 

مطلع  دقت  به  تشکيالتى  فعاليت  مختلف  وجوه  از  منظما  مختلف  اشکال  الف) به 
حسابرسى  و  باال  به  پايين  منظم  گزارشدهى  سازماندهى  منظور  اين  به  شود. 

است. رهبرى  پايه اى  وظيفه  يک  تشکيالتى  ارگانها  کليه  از  دقيق  و  منظم 

ب) تشکيالت را منظما در فواصل معين در جريان عمومى فعاليتهاى سازمان قرار دهد.

زحمتکشان  و  کارگران  و  توده اى  مبارزات  رهبران  و  فعالين  با  ج) خود 
باشد. داشته  کتبى  و  حضورى  از  اعم  مستقيم،  تماس  پيشرو  و  آگاه 

٭ ٭ ٭

اولين بار در بسوى سوسياليسم شماره ١ (دوره دوم) نشريه تئوريك سياسى حزب كمونيست ايران 
منتشر شده است.

اين تزها در سال تابستان ١٣٦٢ به نشست مشترك كميته هاى مركزى كومه له و اتحاد مبارزان كمونيست 
ارائه شده و به تصويب رسيده است.


