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خامنھ ای، انگار در منبر خطبھ نماز جمعھ تھران دارد طی این ھمھ سال، 
ھر روز و ھر دقیقھ با کابوس شبح ھولناک "فتنھ" سال ۸۸ ایران "جھاد 
اکبر" کرده است کھ مدام در شکل و شمایل ترسناکتر، مثل خیزش عظیم 
چشمان  از  را  راحت  خواب  کھ   ،۹۷ و   ۹۶ سال  در  کار  مراکز  و  شھرھا 
"مسئوالن نظام" ربود، گوئی ھر لحظھ نسخھ تازه ای از وصیت نامھ اسالم 
و  عراق  مردم  فرمودند:  میکند؛  قرائت  مھدی  موال  در حضور  را  سیاسی 
لبنان باید خواستھ ھایشان را در "چھارچوب قانون" پیگیری کنند و آلت 
دست کشورھای خارجی و شیخ نشین ھای خلیج نشوند. این روحیھ رًبانی 
کھ او را بھ وسوسھ می اندازد تا برای مردم کشور دیگری، موعظھ کند، 
شاید بتواند امر را بر او مشتبھ کند کھ او براستی ولی امر "مسلمین" در 
ورای مرزھا نیز تشریف دارند. "تکبیر" مستمعین دست چین شده، ممکن 
است در ھمان محدوده، حس رضایت خاطر از "تملق متقابل" را تا پایان 
صحنھ گردانی و شیون و واویالی حسینی ارضا کند. این صحنھ، سالھاست 
کھ در این تئاتر ُمضحک اسالمی، و تا زمانی کھ رژیم اسالم سیاسی ھنوز بر 
سر کار است، بقول ادبا و شعرای مکتب ملی - اسالمی: "حضور در خلوت 

اُنس" بوده است. 

اما وقتی این مناسک نان بھ قرض دادن ھا و بیعت ھا، دیوار آن خیمھ و 
بارگاه را بھ مردمانی در آنسوی مرزھا و خارج از کنترل ماموران امنیتی 
امام زمان، تًسری میدھد، دیگر عالوه بر جنبھ ُکمیک این درجھ از تملق بھ 
خود و توھمات بھ مقام پوشالی، تالشی طلبھ پسند برای پنھان کردن یک 
ھراس بود. او در واقع در پس ارشاد مردم عراق، داشت در درون و رو بھ 

موالی غایب، "نماز وحشت" اقامھ میفرمود. 

خامنھ ای، بند را آب داد و آگاه و ھمزمان دستپاچھ از حرکات اعتراضی مردم 
عراق و لبنان، نتوانست بروی خود نیاورد کھ یک خواست و مطالبھ مردم، 
چھ در لبنان و یا عراق، کوتاه کردن دست رژیم اسالمی از دخالت در زندگی 

و سرنوشت سیاسی آنھا بود. 

خاندان "حکیم"، حزب الدعوه، مقتدا صدر- این "یادگار امام موسی صدر"- 
و ارتش بدر، در جریان جنگ ایران و عراق زیر سایھ سپاه پاسداران پناه 
در  اسالمی  رژیم  نیروھای  ضربت  گروه  از  جزئی  و  شدند  مسلح  گرفتند، 
دوران جنگ ھشت سالھ با عراق بودند. تلویزیونھا، صحنھ ھائی را نشان 
میدادند کھ "طلبھ"ھای نجف و کربال، بھ صف معترضین پیوستھ، و "مقتدا 
صدر" با رانندگی ماشین شخصی اش در صف مردم در گشت و گذار بود. 
با  نفر   ۲۵۰ دستکم   تاکنون  عراق  شھرھای  مردم  تظاھرات  جریان  در 
یا زیر گرفتن با زره پوشھای نظامی و  شلیک مستقیم بھ سر و یا مغز و 
یا خودروھای الت و لُمپنھای حشدالوحشی بھ قتل رسیده اند. تنھا در روز 
تن زخمی  نفر کشتھ و ۸۶۵  در کربال دست کم ۱۴  نوامبر  چھارشنبھ ۳۰ 
شدند. حکومت المھدی از خود اعالم برائت کرده است و سراسیمھ و وحشت 
زده گفتھ است کھ بھ ماموران امنیتی و پلیس غیر از پرتاب گاز اشک آور، 
دستور تیراندازی داده نشده است. مردم چھ در لبنان و چھ در عراق انگشت 
علیھ  و صراحتا  گرفتند  نشانھ  حزب هللا  و  حشد  مزدوران  بسوی  را  اتھام 
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در دوران جھان دوقطبی و ایام جنگ سرد، منافع راس دو اردوگاه "شرق 
و غرب" در جنگ بر سر حفظ و گسترش مناطق نفوذ،  ایجاب میکرد کھ 
از رخنھ عوامل نفوذی، بطور متقابل جلوگیری کنند. دوائر جاسوسی و 
نیز بھ  آنھا  افشاء  ضد جاسوسی  پیچیده؛ وعملیات نفوذ و نیز کشف و 
ھمان درجھ پیچیده و سرشار از شگردھای پلیسی بی سابقھ بود. شاید اکثر 
خوانندگان این سطور با کتاب " در تعقیب و شکار جاسوس" کھ نسخھ 
انگلیسی آن با عنوان: " spy catcher" انتشار یافت، آشنا باشند. این 
کتاب در تا نزدیکیھای پایان دوران جنگ سرد در بریتانیا ممنوع بود، با 
این توجیھ کھ محتویات آن، " امنیت ملی بریتانیای کبیر را تھدید میکند". 
اشاره ای مختصر بھ محتویات کتاب مذکور و کشمکشھائی کھ پیرامون 
ممنوعیت آن درگرفت، زوایائی از منظور و ھدف من را در نگارش این 

نوشتھ، روشن میکند:

اسم نویسنده اصلی پیتر رایت (Peter Wrigh ) است کھ قبال یک مقام 
بریتانیا  داخلی  امنیت  و  جاسوسی  ضد  سازمان  رئیس  معاون  و  عالی 
یعنی (MI۵) بوده است. او در کتاب کھ عنوان کامل آن" جاسوس گیر، 
اتوبیوگرافی سًری یک مقام عالیرتبھ سازمانی ضد جاسوسی" بود؛ اولین 
بار در سال ۱۹۸۷ در استرالیا چاپ و منتشر شد. تالشھای دولت بریتانیا 

با  کشور،  آن  در  آن  پخش  بویژه  و  کتاب  انتشار  کامل  ممنوعیت  برای 
را  کتابش  کھ  بود  کرده  رایت سعی  در سال ۱۹۸۵  مواجھ شد.  شکست 
در انگلستان بھ چاپ برساند، اما دادگاه عالی انگلیس مانع شد. پس از 
انتشار کتاب در استرالیا، دادگاھھای انگلیس ھر گزارش از کتاب را توسط 
روزنامھ ھا و مجالت انگلیس موجب تعقیب قانونی معرفی کردند. گرچھ 
حتی دولت بریتانیا ھمھ تالش ھا را بھ عمل آورد کھ از چاپ آن در استرالیا 
نیز جلوگیری کند، اما  مالکوم ترن بال(Malcolm Turnbull کھ بعدھا 
نخست وزیر استرالیا شد و در زمان چاپ کتاب نماینده شرکت انتشاراتی 
چاپ کننده بود، مقاومت کرد و در برابر تجدید تقاضای منع کتاب در ژوئن 
سال ۱۹۸۸ ایستاد و در نتیجھ انتشار کتاب ادامھ یافت.سرانجام پس از 
وارد  بریتانیا  داخل  بھ  را  ھائی  نسخھ  نگاران  روزنامھ  از  تعدادی  اینکھ 
کردند و قوانین مربوط بھ منع روزنامھ نگاران و خبرنگاران از گزارش در 
باره کتاب مذکور، شامل اسکاتلند نمیشد، دولت بریتانیا در اعمال سانسور 

شکست خورد. 

طریق  از  تھدیدات  چھ  و  بود  کرده  افشا  را  اسراری  چھ  رایت  کتاب  اما 
استراق سمع ھای سرسام آور و جاسوسی از شھروندان و سلب امنیت 
آنان حتی در چھاردیواری خانھ شان را سالھای سال موجب شده بود، کھ 

چنان واکنش ھای ھیستریک مقامات را در پی داشت؟
یک مقام ُمھم و معاون رئیس سازمان امنیت داخلی، حقایق و اطالعات 

بسیاری را کھ کمتر کسی از آن خبر داشت، افشاء کرده بود، از جملھ:

خود رایت مینویسد کھ او مامور بوده است کھ یکی از عوامل نفوذی کلیدی 
کی جی پی، یعنی سازمان ضدجاسوسی شوروی سابق، در سازمان امنیت 
 Roger)داخلی، را شناسائی کند. آن شخص کس دیگری جز، راجرز ھالیز
Hollis)، یعنی مدیر کل ھمان سازمان نبود! معلوم شد کھ حداقل ۵ مقام 
کلیدی MI۶ ،MI۵، وزارت خارحھ و دیپلومات برجستھ و مامور امنیتی 
اند کھ  ایام پایانی جنگ دوم جھانی، از نفوذیھای KGP بوده  بھ قدمت 
بعضا از جملھ مدیرکل MI۵. بھ شوروی گریختھ و در مسکو مرده بودند! 
از این نوع نفوذھا در ایران ھم خبر داشتیم، نمونھ اش کشف سرلشکر 
برای  جاسوسی  جرم  بھ  او  اعدام  و  سیا  و  ساواک  ھمکاری  در  مقربی 

شوروی در سال ۱۳۵۶.

امنیتی  دوایر  در  گیری  و جاسوس  نفوذ  متقابل  این عملیات  کنار  در  اما 
دو اردوگاه، اطالعات تکان دھنده ای کھ رایت در مورد کنترل و استراق 
وزن  بود،  کرده  افشا  آنان،  ردیابی  و  نفوذی  بھانھ  بھ  سمع شھروندان، 
سنگین تری دارند. سازمان امنیت داخلی بریتانیا، در منازل ھمھ اعضاء 
رھبری حزب کمونیست بریتانیا و نیز رھبران ھمھ سندیکاھای کارگری، 
از جملھ اسکار گیل، دستگاھھای استراق سمع پیچیده و با کمترین امکان 
امنیت  تعبیھ کرده بود. رایت مینویسد کھ سازمان  برانگیختن سوء ظن، 
داخلی در ھمھ شرکتھائی کھ مصالح ساختمانی، درب و پنجره سازی و 
بویژه "قفل ساز"ھا، لولھ کشی، سیستم ھای برق و... تولید میکردند، یک 
شعبھ وابستھ بھ خود را داشت. بھ این معنی کھ تعبیھ وسائل استراق سمع، 
با مھارت توسط شرکتھای مربوطھ انجام میشد. منجملھ نصب دستگاھھای 
داخل  از مکالمات  دقیق  اطالع  رادیوئی صوتی و  ارسال  کوچک ضبط و 
چھار دیواری شھروندان در باره ھمھ چیز. ماموران با دریافت مکالمات 
بسر  تعطیالت  و  سمستر  در  اوقاتی  چھ  خانھ  کھ صاحب  میشدند  متوجھ 
میکردند  مامور  را  فایف،  آی  ام  بھ  وابستھ  قفل ساز  واحد  آنگاه  میبرد. 
کھ درب منزل را در آن روزھا، بدون اینکھ کمترین اثری از خود بجای 
بگذارند، باز کنند و ماموران از ھم اسناد، مکاتبات و نامھ ھا و عکسھا، و 
ھر "مدرک و سند" دیگر کپی میگرفتند و آنھا را با ھمان نظم قبلی، سر 
جایش میگذاشتند. این عملیات "کارشناسانھ" جاسوسی و نفوذ و استراق 
سمع و تعقیب و مراقبت، شامل ھمھ اعضاء احزاب چپ و سوسیالیست و 

کمونیست و ھر روزنامھ نگار و خبر نگار اندکی مستقل نیز میشد. 

جھان دوقطبی، بھ این ترتیب، در جریان جنگ برای نفوذ، و در سیر کشف 
و خنثی سازی دو سویھ "نوطئھ" ھای طرف مقابل، بسیاری اطالعات را، 

ناخواستھ، مثل ھمین مورد کتاب رایت، در اختیار مردم میگذاشتند.

حقایق و اطالعات در دنیاى 
چندین قطبى

دخالتھای رژیم اسالمی ایران، شعار دادند. بھ این ترتیب المھدی ھم بطور 
غیر مستقیم تایید کرد کھ قتل شھروندان معترض، خارج از کنترل مستقیم 
دولت او بوده اند و توسط عوامل رژیم اسالمی ایران انجام گرفتھ اند. نماینده 
"مرجع شیعیان عراق"، در نماز جمعھ کربال، صراحتا از دخالت نیروھای 
خارحی اسم برد، در حالی کھ تظاھرکنندگان ھمان روز، پرچم و عکس خامنھ 
ای را بھ آتش میکشیدند. از منظر روزنامھ ھای جناح "اصولگرا" و سر بھ 
سپاه پاسداران، "برادران شیعھ" آنھا، و "علمای اعالم" حوزه ھای نجف 

و کربال، با عنوان "شیعھ ھای سکوالر" معرفی شدند! 

بھ ین ترتیب ھستھ اصلی رژیم اسالمی ایران، از زبان روزنامھ ھا، در رابطھ 
سوی  آن  سختی"ھا،  "ایام  مزدوران  و  دیروزی  متحدان  گرفتن  فاصلھ  با 
دیگر "دلواپسی"ھای مقام معظم را رو کردند: "موج سواری" عمار حکیم، 
مقتدا صدر و العبادی نخست وزیر پیشین. بی جھت نبود کھ خامنھ ای، بھ 
ھمھ نشان داد کھ صرفنظر از اینکھ مردم عراق "بطور قانونی" خواستھ 
ھای خود را مطرح میکنند یا نھ، زمین سیاسی در لبنان و عراق، زیر پای 

رژیم اسالم سیاسی و عملھ اکره آن، داغ شده است. 

لبنان بھ ھر سو، سیر کند،  سرنوشت مبارزه و اعتراضات مردم عراق و 
یک حقیقت روشن و انکار ناپذیر است: دوره استفاده از َجک و جانورھای 
اسالمی بھ منظور تبدیل عراق و لنبان بھ حیات خلوت رژیم اسالم سیاسی 
در ایران، قطعا رو بھ پایان است. "سوپاپ اطمینانھا" در خارج از قلمرو 
مستقیم حاکمیت شبھ بلوک اسالم سیاسی، با توجھ بھ تحوالت در سوریھ و 
پایان میدان جوالن سپاه قدس تحت عنوان "گردانھای فاطمیھ"، در عراق و 

لبنان نیز دارند تماما مسدود میشوند. 

بھ  را  فروپاشی  و  سرازیری  و  سقوط  ترسناک  شبح  سیاسی  اسالم  سران 
تمامی باالی سر خود آویزان و در گشت و گذار میبینند. "کوتاه" آمدن در 
برابر اعتراضات داخل و آزاد کردن فعاالن جنبش کارگری و جنبش نافرمانی 
مدنی را باید در این راستا قرار داد. مقام معظم در ھمان خطبھ، این عقب 
نشینی را بھ روایت "توریھ و تقیھ" شرع انور، چنین توجیھ کرد: "دشمن 
برای تغییر مناسبات بین مردم و مسئوالن نظام، برنامھ دارد". رژیم اسالم 
سیاسی در مواجھھ با قطع دست و بازوھایش در منطقھ، تاب مقاومت در 

برابر اعتراضات رو بھ گسترش مردم ایران را ندارد.

اول نوامبر ۲۰۱۹
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اما، وضع در دنیای پس از فروپاشی دیوار برلین، دیگر چنین نیست. در 
جھان ناپایدار "چند قطبی" کنونی، کھ از جملھ رژیم حمھوری اسالمی، 
در راس شبھ بلوک اسالم سیاسی قرار گرفتھ است، اطالعات بھ ندرت درز 
میکند. دلیل آن روشن است. ھمانطور کھ نوشتم موازنھ بین این شبھ قطب 
ھا، ناپایدار و سًیال است. شاید ذکر چند مثال منطور من را روشن تر کند:

خیلی ھا نسبت بھ سربرآوردن قارچ مانند جریانی مثل "داعش"، سرگیجھ 
گرفتھ اند. دالیل زیادی ھست کھ این جریان را اساسا سیا و پنتاگون، با 
قدری نظر مساعد میت ترکیھ و موساد اسرائیل سرھم بندی کردند. خود 
این فکت، پر از راز و رموز است. در ھر حال، طرفھای سازنده داعش 
ھا، در یک قطب و یک کمپ واحد، مثل دوره جھان دوقطبی، قرار ندارند. 
منابع  کننده  تامین  و  را سازمانده  پنتاگون  و  سیا  اگر  حتی  معنی  این  بھ 
مالی و تسلیحاتی داعش مانند، فرض کنیم، رابطھ دولت اسرائیل، ترکیھ و 
حتی دولت عراق کنونی با دولت آمریکا و مناسبات و قول و قرار ھا بین 
سازمانھای جاسوسی این دولتھا، با مناسبات آمریکا در دوران جھان دو 
قطبی، از جنس "اقمار" ھمان دوره نیست. تضاد منافع و بھ درجھ ای 
"استقالل" و یا عدم وابستگی کامل، از خصوصیات این جھان چند قطبی و 
تعادل و موازنھ ناپایداراست. در نتیجھ نھ سیا و نھ موساد و نھ میت، ھیچ 
اسراری را در باره عملیات جاسوسی و کنترل شھروندان، افشاء نمیکنند، 
چون این وضعیت ناپایدار و آویزان، ممکن است "ُمھره"ھا را حتی اگر 
توجھ  با  بکشاند.  قطبھا  شبھ  از  یکی  سوی  بھ  ساز،  دست  صد  در  صد 
مطمئن  آن،  سازنده  قطبھای  داعش،  مثل  جریاناتی  اسالمی  "ظاھر"  بھ 
نبودند کھ رژیم اسالم سیاسی در ایران، برای مثال، از نفوذ در آن برکنار 
بماند. یک اتفاق بسیار عجیب گوشھ ھائی از این کالف سردرگم را برمال 
میکند: قبل از اینکھ داعش، موصل را در عراق تصرف کند، نشستی تماما 
مافوق سری در عمان پایتخت اردن انجام شده بود. خبر را یکی از منابع 
"کرد"ھا در عراق اعالم کرده و بھ فاصلھ چند دقیقھ پس از انتشار، آن 
را حذف کردند. طبق خبر کھ "خود سرانھ" انتشار یافتھ بود، در نشست 
عمان، نمایندگانی از نھادھای امنیتی عراق، ایران، اردن و آمریکا ھمراه 
با شخص مسعود بارزانی، شرکت داشتند. قرار بر این بوده است کھ ارتش 
نیروھای  و  کند  تسلیم  داعش  بھ  را  موصل  مقاومت،  ھیچ  بدون  عراق 
"پیشمرگ" در کردستان عراق در جریان تسلیم موصل، کھ شھری مورد 
ادعای ناسیونالیسم کرد است، بھ ھیچ مقاومتی دست نزنند. ھنوز ھم پس 
از این سالھا و پس از شکست داعش، در عراق و سوریھ و در پی کشتھ 
شدن البغدادی نیز، افکار عمومی جھان از ابعاد عملیات پر پیچ و خم دوایر 
جاسوسی و امنیتی خرده قطب ھای موجود، اطالعات دقیقی ندارد. ھمھ 
با این تصویر راه آمده اند کھ "داعش" یک نیروی افراطی و "تکفیری" 
اسالمی است و شکست آن را بھ عنوان پیروزی "دمکراسی" بھ خورد 

مردم جھان داده اند.  

مورد دیگر، "حماس" است کھ اطالعات زیادی تاکنون انتشار یافتھ دال 
بر اینکھ، اسرائیل آن را ساختھ است، بھ عنوان بدیلی در برابر الفتح و 
خنثی کننده آن. اما، در عین حال این را ھم میدانیم کھ نھادھای اطالعاتی 
و سپاھی جمھوری اسالمی در لبنان و از جملھ در میان حماس، سرمایھ 
گذاری کرده است. یعنی در تضاد منافع بین جمھوری اسبالمی و اسرائیل 
و جنگ جاسوسی بین ارگانھای امنیتی آنھا، نمیتوان با اطمینان کامل گفت 
یا اسرائیل است. از  کھ مثال حماس، "سر سپرده" جمھوری اسالمی و 
این نظر دلیلی برای "افشاء" و "رو کردن" دست خود، از ھر جانب، 
وجود ندارد. اینجا، ما با امثال و نمونھ ھای "رایت" روبرو نمیشویم و 
بسیاری اطالعات از ما شھروندان، در این اوضاع جھان خرده چند قطبی، 
پنھان میماند. ابعاد فعالیتھای جاسوسی رژیم اسالمی از شھروندان ایران، 
مطلقا قابل مقایسھ با دوره شاه نیست. طرف را وادار کرده اند کھ علیھ 
وجدان خود اقرار کند و اعتراف کند کھ جاسوس اسرائیل و آمریکا بوده 
اعتراف شده تحت شکنجھ  اما  بھ جرم مرتکب نشده،  است. یکی را ھم 
اطالعات  کھ  شد،  معلوم  اینکھ  از  بعد  کردند.  اعدام  روانی،  فشارھای  و 
سپاه پاسداران بھ نوعی در رقابت با وزارت اطالعات تحت ھدایت فرمال 
بنیاد  از  "دولت"، آن سناریو ھا را ساختھ و پرداختھ بود، و کل قضیھ 
دروغ بوده است، سخنگوی دولت روحانی گفت کھ از متھمان جاسوسی، 

این حال  با  اند!  از جملھ آن اعدامی بیگناه و بی خبر، "دلجوئی" کرده 
ندارد.  اطالع  ارعاب شھروندان  و  کنترل  پیچیده  ابعاد  از  ھم کسی  ھنوز 
داخلی"  و "امنیت  نھادھای جاسوسی  کھ  آنچھ  و  اطالعات  بھ  دسترسی 
بر سر شھروندان می آورند، بسیار سخت شده است. شبھ "قطب"ھای 
موجود بھ دلیل اینکھ وزن و جایگاه ایام جھان دو قطبی را، از جملھ "ابر 
قدرت آمریکا"، دیگر ندارند، بطور جمعی و در یک توافق اعالم نشده، 
درز اطالعات را بھ نفع خود نمیدانند. سرنوشت "اسانژ" و تصویری کھ 
از "ویکی پیدیای" او ساختند و مھندسی کردند، گواه روشنی بر منع و 
کھ  است  اطالعاتی  بھ  ممنوعیت دسترسی شھروندان جھان،  و  سانسور 
بسیار فراتر از شگردھھائی است کھ "رایت" در کتاب خود بھ گوشھ ھائی 

از آنھا اشاره کرده است. 

و  موجود،  قطبھای  بین  منافع  تضاد  در  ظاھری  ھای  روکش  زدن  پس 
آمدن  میان  بھ  و  جھان  شھروندان  توسط  اطالعات  اصلی  منابع  شناخت 
این  از  عبور  شرط  پیش  حقیقت،  بھ  متعھد  خبرنگاران  و  ژورنالیستھا 
دوران تعادل ناپایدار بین قطبھا و شبھ قطبھای جھان موجود است. ھمھ 
طرفھای این شبھ بلوکھا، در تالش اند تا آنچھ را کھ در ظاھر بھ عنوان 
جنگ با جریانات "افراطی" در دسیسھ ھای پنھان و اسرار آمیز در جریان 
جاسوس  و  فریبنده  ظاھر  این  بدھند.  ما  بخورد  حقیقت  عنوان  بھ  است، 
پسند را نباید پذیرفت. جھان متمدن و انبوه انسانھای مدافع حق و حقیقت، 
باید دیر یا زود بھ این شامورتی بازی "مدرن" نقطھ پایانی بگذارد. ما 
شھروندان این جھان باید دیوار ضخیم و پر پیچ و خم کنترل، سانسور و 
مھندسی ضد حقیقت در پس سیستم بتون آرمھ دژخیمان سیھ جان و یکھ 
تازی دوائر امنیتی و جاسوسی جھان چند قطبی را در ھم بشکند. تا آن 
زمان باید بھ ھر "حقیقت" کھ در این سیاه چالھا  و حفره ھای سیاه ساختھ 

و پرداختھ میشوند، عمیقا شک کرد.

نظر  بھ  کھ  مجازی،  دنیای  در  سیاست  بھ  شدن  سرگرم  بیماری  سرایت 
را ھم مبتال کرده است، گشت و  کارگری  احزاب مدعی کمونیسم  میرسد 
گذار در ھمین ظواھر رویدادھای واقعی است کھ چون سوار شدن بر سطح 
تفاوت  بی  اغلب،  و  خبر،  بی  اعماق  طوفانھای  و  تالطمھا  از  اقیانوسھا 
مجاری  از  ھا  تحلیل  و  فکتھا  نقل  و  میبنند  سطح  در  کھ  را  آنچھ  است. 
رسمی و "مجاز"، مبنای سیاست، قرار و قطعنامھ و مصوبھ قرار میدھند. 
بھ این ترتیب ما متاسفانھ شاھد مواضع "سکوالر"، "سوسیالیستی" و 
انقالیی بر مبنای روایاتی ھستیم کھ رسانھ ھای "رسمی" و اپوزیسیون 
چالھ  سیاه  جاسیوسی  نھادھای  جعلی  و  کننده  ویران  قدرت  ھمان  مجاز 
ھا، ساختھ و پرداختھ و بھ خورد افکار عمومی جھان میدھند. توجیھ این 
این حفره  بلعیده شدن توسط  از  اینترنت و مجازی  انگار دنیای  است کھ 
اند. از این دنیای فریبنده و غیر واقعی جھان  ھای سیاه، در امان مانده 
مجازی در سیاست، باید جدا فاصلھ گرفت. این ظواھر، ھیچ چیز در رابطھ 
با حقایق و تحوالت و رویدادھای پیچیده، مخفی و دسیسھ ھای  مرموز 
و مخوف دوائر جاسوسی و ضد جاسوسی سیاست ساز، کھ در اعماق و 
ورای وسعت دید چشم در جریان است و مردم شریف و معصوم جھان از 
آن بی خبر، بھ ما نمیگوید. در این مورد، بویژه و اکیدا، باید نھ با چشم و 
احساسات و "عاطفھ"، کھ با مغز، خونسرد و فکور و مسئول و عمیق؛ 
جوھر و مکانیسمھای درونی رویدادھا و حوادث را تشخیص و باز شناخت 
و مردم و افکار عمومی را از دنبالھ روی و قبول و تایید روایتھای دروغین 
و مھندسی شده، اما "رسمی" حفره ھای سیاه نھادھای جاسوسی و ضد 

جاسوسی برحذر داشت. 

 شھروندان حق دسترسی بھ اطالعات را دارند، کمونیسم و ترقی خواھی 
باید در این راستا نماینده تمام حقیقت و مدافع حق بی چون و چرای مردم 
آنان  و سرنوشت  زندگی  نفس  بھ  کھ  باشند  اطالعاتی  بھ  دسترسی  برای 

مربوط است. 

نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹
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آنچھ میخواھم اینجا بگویم چکیده کــل بحث من در این کنگره است 
و تمام صحبت ھاى بعدى ام در طول جلــسات از ھمینجا مایھ خواھد 
گرفت. دیروز در حاشیھ جلــسات از یکى از رفقا پرسیدم کھ آیا در 
این مبحث، کھ الــبتھ عنوان پرطمطراقى ھم دارد، دخالــتى میکنى؟ 
بھ شوخى گفت کھ بھتر است فعال «قاچ زین را بچسبم». و بحثى 
دنیا،  در  بیرون،  کھ  عینى  شرایط  حکم  بھ  کھ  اینست  دارم  من  کھ 
در جریان است بدون توجھ بھ این بحث قاچ زینى دست کسى باقى 
نمیماند کھ بچسبد. بحث بر سر کمونیسم کارگرى واوضاع حساس 
و تعیین کننده بین الــملــلى است و در مقابل این «قاچ زین» یعنى 
را  ماه  ھشت  ھفت  این  «بگذار   ، کنم»  اداره  را  «بگذارتشکیالتم 
و  است»  من  مشغلــھ  من  وارگانى  سازمانى  «پراتیک  بگذرانم»، 
اینست  اینجا  ما  بحث  تمام  اما  بچسبیم».  را  کلــمھ «حزب  یک  در 
کھ دیگر دوره اى کھ بتوان جدا از منفعت انقالب کارگرى و مبارزه 
کارگرى پراتیک انقالبى اى داشت و سازمان رادیکالى داشت و اداره 
بدوا  باید  کند  چنین  میخواھد  کھ  ما  رفیق  ھر  و  است.  گذشتھ  کرد 

عمیقا بھ مبحث امروز و استنتاجاتى کھ از آن میکنیم توجھ کند.

نمیتوان در دنیائى کھ شوروى و کل مدل اقتصادى اش با چنین شدتى 
دستخوش بحران و تحول میگردد، در دنیائى کھ احزاب عریض و 
بھ  غرب  و  شرق  در  دارى  سرمایھ  پیشرفتھ  کشورھاى  در  طویل 
این تحوالت سر در  اضمحالل کشیده میشوند، بى تفاوت نسبت بھ 
پراتیک سیاسى پیشرو و  الک تشکیالت خود کرد و در گوشھ اى 
افق  محدود،  فعالــیت  دوره  داد.  ترتیب  خود  براى  را  رضایتبخشى 
محدود و انتظارات محدود از مبارزه سیاسى بسر رسیده است. آنچھ 
ایم،  بھ آن «سوسیالــیسم بورژوائى» اطالق کرده  این گزارش  در 
این  حاصل  بکشاند.  یکم  و  بیست  قرن  بھ  ھنمیتواند  را  خود  الشھ 
روند تخریب سوسیالــیسم بورژوائى کنار گذاشتھ شدن مارکسیسم 
کلى  بطور  مارکسیسم  علــیھ  بورژوازى  ایدئولــوژیکى  تعرض  و 
ھزار  دو  فعال  مارکسیست  یک  ھر  ازاء  بھ  در سال ۲۰۰۱  است. 
«این  میگوید  شما  بھ  کھ  کرد  خواھید  پیدا  «سابق»  مارکسیست 
قرن  ھاى  ایده  کمونیسم  و  «مارکسیسم  کھ  ندارد»،  فایده  حرفھا 

است.” داده  نشان  عمل  در  را  خود  شکست  و  است  نوزدھم 

این تصور کھ گویا میشود خالف این جریان تخریب بود، خالف این 
عقب نشینى و یاس بود، بدون آنکھ بھ افقى روشن و دستگاه فکرى 
و نگرشى محکم و قدرتمند مسلــح بود یک توھم پوچ است. کسى کھ 
بخواھد بدون چنین افقى «قاچ زین» ھرچیزى را بچسبد از حاال میتوان 
گفت کھ محکوم بھ شکست است. بنابر این توجھ بھ این چھارچوب 
میخواھد  واقعا  کھ  کسى  براى  میشود  امروزمطرح  کھ  عمومى 

است. حیاتى  ببرد  پیش  بھ  را  فعالــیتى  و  باشد  داشتھ  پراتیکى 

در کنگره دوم و پس از آن در نوشتھ ھائى، من از دو تاریخ صحبت 
و  سوسیالــیستى  ھاى  حرکت  و  سوسیالــیسم  تاریخ  یکى  کردم. 
کمونیستى آنطور کھ در عمل بوده اند، وتاریخ کارگران، تاریخ واقعى 
مبارزه طبقاتى. در آن بحث ھا این را تذکر دادم کھ این دو تاریخ دو 
تاریخ متفاوتند. شکافى اساسى آنھا را از ھم جدا نگھداشتھ است. 

بھر رو آنچھ در این گزارش داریم میگوئیم اینست کھ اگر سھ سال 
قبل ھنوز مجاز بودیم کھ از دو تاریخ بھرحال در جریان صحبت کنیم، 
امروز دیگر پرونده یکى از این دو تاریخ دارد بستھ میشود. یکى 
دارد بھ انتھاى خود میرسد. و نکتھ قابل توجھ اینست کھ امروز در 
شرایطى تاریخ سوسیالــیسم بورژوائى دارد بھ انتھاى خود میرسد 
کھ حرکت دیگر، یعنى مبارزه عینى طبقھ کارگر در جامعھ سرمایھ 
مبارزه طبقاتى،  است.  کنندگى خویش  تعیین  و  اوج غنى  در  دارى 
مبارزه کارگران، یعنى دینامیسمى کھ بھ گفتھ مارکس جامعھ معاصر 
را بھ جلو میراند، بیش از ھر زمان دیگر بارز و ملــموس شده است 
و جایگاه تعیین کننده خود را بعنوان محرکھ تاریخ جامعھ موجود بھ 
نمایش گذاشتھ است. بیش از ھر زمان تضاد کار و سرمایھ، مستقیم و 
بالواسطھ، حیات انسانھا را تحت تاثیر قرار میدھد و مشروط میکند. 
از شمال آمریکا، تا جنوب آفریقا و آسیا.درست در چنین موقعیتى، 
کھ جدال کار و سرمایھ ھستى و ذھنیت حتى عقب مانده ترین جوامع 
را تعیین میکند، طومار حیات سوسیالــیسمى کھ بنا بود از این تضاد 
مایھ گرفتھ باشد و بھ نیاز ھاى این مبارزه پاسخگو باشد دارد درھم 
پیچیده میشود. از اینرو بنظر من فراخوان سھ سال قبل من کھ رفقا 
نباید میان این دو تاریخ بیش از این معلق ماند، باید آن تاریخ و آن 
بستر مبارزاتى را کھ مارکسیسم بھ سھم خود نشان داده و تاکید کرده 
انتخاب کرد، دیگر موضوعیت ندارد. یکى از این دو تاریخ، تاریخ 
سوسیالــیسم غیر کارگرى دیگر دارد بستھ میشود و فقط یک بستر 
براى مبارزه رادیکال و انقالبى باقى میماند. بستر مبارزه کارگرى 
و کمونیسم کارگرى. این انتخاب دیگر در جھان عینى صورت گرفتھ 
است و ھر کسى کھ بھر دلــیل و با ھر نیتى نمیخواھد از آنچھ کھ تا 
امروز رادیکالــیسم نام داشتھ و از سنت مبارزه احزاب رادیکال و 
سوسیالــیست غیرکارگرى ببرد، باید دیگر تکلیف خود را بسرعت 
روشن کند. این تعیین تکلــیف باید بسیار زود انجام شود. یک شاخص 
بھ  سرعتى  ھمان  با  حداقل  باید  رادیکال  چپ  است.  شوروى  خود 
نفع کمونیسم کارگرى دگرگون شود کھ سوسیالــیسم بورژوائى دارد 

بھ زوال کشیده میشود، یعنى سرعتى کھ شوروى تغییر میکند.

مبارزه طبقاتى و کمونیسم کارگرى

میخواھم اینجا راجع بھ این «دو تاریخ» بیشتر صحبت کنم. رفیق 
ایرج نسبتا بھ تفصیل راجع بھ سوسیالــیسم بورژوائى صحبت کرد. 
سرمنشاء  بعنوان  کنم  طبقاتى صحبت  مبارزه  درباره  میخواھم  من 
واقعى رادیکالــیسم و سوسیالــیسم در جامعھ معاصر. از این صحبت 
با این بحث  میکنم کھ مارکس چھ تعبیرى از مبارزه طبقاتى دارد. 
میخواھم از کمونیسم کارگرى دفاع کنم بعنوان یک چھارچوب فکرى 
و یک روش عملى معتبر، کھ برخالف آنچھ امروز اینجا و آنجا در 
حزب گفتھ میشود، اساسى ترین پاسخ ھاى عصر ما را داده است 
در  بخواھند  کھ  کمونیستھائى  براى  را  انقالبى  پراتیک  یک  راه  و 

جامعھ حاضر قدرتمند و موثر باشند بھ روشنى نشان داده است.

مختلف  طرق  بھ  کارگرى  غیر  سوسیالــیسم  گوناگون  ھاى  شاخھ 
و  مبارزه  این  عینیت  اساسا  حتى  و  طبقاتى  مبارزه  کنندگى  تعیین 
ملــموس و قابل تشخیص بودن آن را نفى کرده اند. یک روز بما 
میگفتند «ساختن اقتصاد شوروى» محور حرکت انسانھاى انقالبى 
زمانھ است و این امراساسى ھر کمونیست در ھر گوشھ جھان است. 
یک روز میگفتند استقالل طلــبى، «مستقل شدن از امپریالــیسم»، 
محور رادیکالــیسم عصر ما و نیروى پیشبرنده جامعھ است. برابرى 
و  بشر  حقوق  ناسیونالــیسم،  استبداد،  علــیھ  دموکراسى  حقوقى، 
دھھا موضوع دیگر از این نوع توسط «سوسیالــیست ھا» بعنوان 

در حاشیه گزارش
”اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم”

سخنرانى منصور حکمت در
 کنگره سوم حزب کمونیست ایران
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این  محرکھ  نیروھاى  و  سوسیالــیسم  عملــى  و  واقعى  محتواى 
ما معرفى  نیروھاى محرکھ سوسیالــیسم در زمان  بعنوان  تمایالت 
شده اند. این مشخصھ سوسیالــیسم تاکنونى است کھ در آن مبارزه 
طبقاتى بطرق مختلف انکار شده و بھ فرع این حرکات و جنبش ھاى 
غیر طبقاتى تبدیل شده است. براى چپ غیر کارگرى مبارزه طبقاتى 
تجریدى و حتى اساطیرى است، این نوع حرکات و مطالــبات، اما، 
عینى و واقعى و اجتماعى اند. براى مثال مبارزه طبقاتى رابھ پدیده 
پیدا  معینى مصداق  ھاى  دوره  در  فقط  گویا  کھ  اند  کرده  تبدیل  اى 
میکند. گویا این مبارزه سطح آگاھى نظرى خاصى را ایجاب میکند. 
برخى حتى ممکن است ادعا کنند کھ مبارزه طبقاتى در فالن دوره 
کھ  معتقدند  مثال  براى  برخى  است.  نداشتھ  جریان  کشور  فالن  در 
احزاب کمونیستى تنھا در دوره ھاى خاصى کھ مبارزه طبقاتى بھ 
برخى  باشند.  داشتھ  وجود  میتوانند  است  رسیده  معینى  «سطح» 
سوسیالــیستى  شعور  بودن  حاکم  شرط  با  تنھا  را  طبقاتى  مبارزه 
عمال  کمونیستى  جنبش  کالم  میشناسند. خالصھ  رسمیت  بھ  آن  بر 
اش،  برجستھ  و  بارز  بسیار  اشکال  در  را  طبقاتى  مبارزه  موجود 
در اشکال چشمگیر و غیر قابل انکارش، تعریف کرده است و در 
طبقاتى  مبارزه  وجود  معاصر  دارى  سرمایھ  جامعھ  اعظم  بخش 

است. کرده  انکار  را  جریان  حال  در  و  زنده  پدیده  یک  بعنوان 

منظور  داشت.  نظر  مد  را  دیگرى  چیز  طبقاتى  مبارزه  از  مارکس 
نبود.  کارگران  چشمگیر  و  عظیم  اجتماعى  ھاى  خیزش  صرفا  او 
چنین  یک  ابدا  آلــمانى  ایدئولــوژى  و  کمونیست  مانیفست  مبناى 
تعبیرھائى نیست. مارکس از یک کشمکش طبقاتى حرف میزند، از 
یک رویارویى طبقاتى دائم و بالوقفھ، گاه آشکار و گاه پنھان کھ در 
دل جامعھ در جریان است. مارکس این کشمکش را نیروى پیشبرنده 
تاریخ میداند. بنیاد تاریخ براى مارکس این کشمکش طبقاتى است. 
احزاب بھ اصطالح کمونیست زیادى سراغ این مبارزه طبقاتى رفتھ 
اند و ظاھرا پیدایش نکرده اند، و در نتیجھ تصمیم گرفتھ اند از وطن 
پرستى جھان سومى شان دفاع کنند، حق ملــل در تعیین سرنوشت 
را مضمون فعالــیت خودشان و منشاء تعریف ھویت خودشان قرار 
بدھند، و قس علــیھذا. اما در تمام مدتى کھ این گونھ سوسیالــیستھا 
با این مشغلــھ ھا و این آرمانھا مشغول کارشان بوده اند،در تمام 
مدتى کھ نسل ھاى پى درپى از این نوع سوسیالــیستھا بدنیا آمده اند، 
فعالــیت کرده اند، پشیمان شده و بھ پوچى رسیده اند، در دل ھمان 
انسانھا  مقدرات  و  میرود  پیش  دارد  واقعى  تاریخ  کھ  آنجا  جامعھ، 
تعیین میشود، مبارزه طبقات و آن کشمکش عینى کھ مارکسیسم از 
آن صحبت میکند حکم رانده است. اگر خود جزئى از این کشمکش 
باشى و یا آنقدر درک داشتھ باشى کھ بتوانى آنرا آنطور کھ ھست 
ببینى میدانى کھ اکثریت عظیم این پنج میلــیارد (و یا حتى بیشتر) 
جامعھ بشرى، انسانھائى ھستند کھ اگر ھرروز بلند نشوند و براى 
کار کردنشان مشترى پیدا نکنند و اگر ھر روز از بام تا شام براى 
و  ھفتھ  یک  براى  وقفھ  بدون  را  کار  این  اگر  و  نکنند،  کار  کسى 
یکماه انجام ندھند، نان ندارند. نان را بھ یک معنى کلى بکار میبرم. 
اکثریت عظیم اعضاء این جامعھ بشرى مجبور است، دائما مجبور 
است، کھ ھر روز از نو مسالــھ بقاى فیزیکى اش را حل کند، ھر 
روز از نو مسالــھ خوراک و پوشاک و مسکنش را حل کند، و ھیچ 
لحظھ ازاین فشار دائمى ، کھ شاید خیلى سوسیالــیست ھاى زمان ما 
یک لحظھ برخودشان حس نکرده اند، خالصى نداشتھ باشد کھ باید 
ھرروز از نو انسان بودن و زنده بودن خود را اثبات کند. و تازه اگر 
بھ ھمین ھم موفق شود، اگر از حداقل ایمنى اقتصادى ھم بھره مند 
شود، محکوم بھ این باشد کھ از کل دستاوردھاى عظیمى کھ جامعھ 
بشرى بر دوش خود او در زمینھ علــم و ھنر و ابزارھاى شکوفائى 

اکثریت  بماند.  بھره  بى  است،  آورده  بوجود  انسانى  ھاى  استعداد 
عظیم این چند میلــیارد ساکنین کره زمین را کسانى تشکیل میدھند 
کھ براى اینکھ زنده بمانند و انسان بمانند باید دائما مبارزه کنند.و 
این تازه براى دستیابى بھ آن تصویر محدود و قالــبى از انسان است 
کھ جامعھ سرمایھ دارى براى این طبقھ معین تولــید و بستھ بندى 
بیمھ  انسان یعنى «بقاء» بعالوه مقدارى  این جامعھ،  میکند. براى 
ھا، حقوق بازنشستگى، تضمین اینکھ اگر دستت قطع شد پانسمانش 
شانس  اگر  میکنیم،  بحالش  فکرى  شد  بیمار  ات  بچھ  اگر  میکنیم، 
بیاورى بچھ ات ۹ کالس درس میخواند و در بازار کار، ھمانجا کھ 
تصویرى  آن  این  میاورد.  گیر  کار  اند،  فرستاده  را  مادرش  و  پدر 
بھ  براى رسیدن  باید  تازه  کارگر  این جامعھ  در  کھ  انسان است  از 
آنطور  باشد،  باید  کھ  آنطور  انسان  از  ھیچ صحبتى  کند.  تالش  آن 
کھ مارکس میگوید، در بین نیست. انسانى کھ بر جامعھ خود و بر 
سرنوشت خود تسلط دارد. انسانى کھ بھ میل خود تصمیم میگیرد کھ 
صبح چھ بکند و عصر چھ بکند، کدامیک از این عرصھ ھاى متنوع 
بروز توانائى ھاى بشرى او را ارضاء میکند، چگونھ انسان بودنش 
تمام  با  بشرى  جامعھ  کل  نیازھاى  بھ  چگونھ  و  میکند  پراتیک  را 
عشق و خالقیت اش پاسخ میدھد. تصویرى کھ بورژوا از انسان بھ 
کارگر میدھد این نیست. براى آنھا جامعھ انسانى دست باال جامعھ اى 
است کھ مالکان آن حواسشان بھ کارکنان خود ھست. در بھترین و 

پیشرفتھ ترین و انسانى ترین جوامع عصر ما تصویر ھمین است.

دقیقا بھ دلیل اینکھ این میلــیارد ھا انسان این وضعیت و این تصویر 
و  کشمکش  میکنند،  علــم  قد  آن  درمقابل  و  نمیپذیرند  را  خود  از 
و  مقاومت  این  نیست  قادر  کسى  اگر  دارد.  ادامھ  طبقاتى  مبارزه 
کھ  میخواھم  ازاو  من  کند  باور  را  مبارزه  درحال  دائما  کارگر  این 
او  در  را  دائمى  مقاومت  این  انعکاس  تا  بکند  نگاه  بورژوازى  بھ 
از روى عکس  فقط  کھ  ھائى ھستند  ویروس  ھم  طبیعت  در  ببیند. 
العمل سیستم دفاعى بدن میتوان بھ وجودشان پى برد. بیائید انعکاس 
مقاومت عظیم و دائمى کارگر را در بورژوازى نشانتان بدھم. این 
بسیار  عده  میدھد.  نشان  الــعمل  عکس  چیزھائى  بھ  دارد  جامعھ 
کثیرى از آدمھا در این جامعھ مشغول سازماندھى سرکوب و ساختار 
ھاى سرکوبند.عده بسیار بیشترى دارند در علــم و ھنر و ادبیات و 
مذھب و صدھا عرصھ دیگر اصل بى حرمتى انسان، بردگى و مقھور 
دنیا  این  میکنند.  تبلــیغ  و  اثبات  را  او  بودن  فرودست  و  او  بودن 
مملــو از آخوند ھا و کشیش ھا، قلمزن ھا، ھنرمند ھا، سیاستمدار 
ھا، جامعھ شناس ھا و اقتصاددانھائى است کھ کارشان اینست کھ 
بھ توده عظیم مردم دنیا طبیعى بودن و چاره ناپذیرى فرودستى و 
محرومیت انسانھا را بقبوالنند. اگر در مقابل این دعاوى، در مقابل 
این جامعھ و در مقابل این تصاویر ازانسان و مقدرات او مقاومتى 
عظیم وجود ندارد، اگر کارگر بى حقوق و فرودست این را قبول کرده، 
چرا دست برنمیدارند؟ واقعیت اینست کھ ھرروزه میلــیونھا انسان 
متولد میشوند کھ بنا بھ موقعیت عینى شان در جامعھ و در تولــید 
ناگزیرند این تصویر و این افق و این آینده را نپذیرند. مبارزه طبقاتى 
فقط اعتصاب و تحصن و انداختن کارفرما در حوض کارخانھ نیست. 
نپذیرفتن  این  دقایق  تمام  و  متنوع  اشکال  آن  تمام  طبقاتى  مبارزه 
ھمانطور  مقاومت،  میگیرد.  دربر  را  کارگر  طبقھ  توسط  اجتماعى 
کھ مارکس میگوید، روى دیگر استثمار است. ھرجا استثمار ھست 
پادرھوائى  براى سوسیالــیست  مارکس  را  این  ھم ھست.  مقاومت 
مقاومت  این  در  اما  باشد  استثمار  از  جزئى  نمیخواھد  کھ  میگوید 
تقابل  این  طرف  دو  نمیبیند.  آنرا  حتى  و  ندارد  حضور  ھم  دائمى 
طبقاتى ابھامى در مورد این مسالــھ ندارند. این شبھ سوسیالــیست 
پایش  زیر  زمین  و  آمده  فرود  جامعھ  در  نجات  چتر  با  کھ  ماست 
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استثمار  کھ «ھرجا  داد  باید توضیح  این  بھ  نمیشناسد.  بدرستى  را 
است  پنھان  اینکھ  از  اعم  دارد»،  وجود  ھم  مقاومت  دارد،  وجود 

یا آشکار، خشن است یا مسالــمت آمیز، روشن است یا گنگ.

بحث کمونیسم کارگرى از این مقاومت شروع میکند و بھ آن رجوع 
میکند. ما میگوئیم جنبش سوسیالــیستى باید از دل این مقاومت و 
بھ مثابھ ظرفى براى این مقاومت بوجود آمده باشد تا ما بتوانیم اسم 
آنرا مارکسیسم و کمونیسم بگذاریم. و بخش اعظم سوسیالــیسم و 
بھ اصطالح مارکسیسم تاکنونى، الاقل از زمانى کھ سر انقالب اکتبر 
را بسمت دیگرى کج کردند، چیزى جز این بوده است. برعکس، این 
سوسیالــیسم تالشى بوده است از جانب طبقات دیگر براى استفاده 
از این مقاومت کارگرى بھ نفع منافع اجتماعى و اھداف سیاسى و 
اقتصادى اى کھ از طبقھ کارگر و موقعیت عینى و آرمانھاى او مایھ 
نمیگیرد. بھ نفع ایجاد تغییراتى کھ اساسا مورد نظر بخش ھائى ازخود 
طبقھ بورژوا است. سوسیالــیسم تاکنونى درد اقشار غیر کارگر را 
میان  میخواھد وطنش سرى  کھ  را  درد کسى  است،  کرده  منعکس 
سرھا در بیاورد، کسى کھ میخواھد آمریکا بھ او زور نگوید، کسى 
کھ میخواھد زبان و رسوم محلى اش را بھ رسمیت بشناسند، درد 
روشنفکر جھان سوم، مشتاقان صنعت، استقالل، رفرم، و خالصھ 
ھرچیز دیگرى بجز امر رھائى بشر از سرمایھ و خلع ید کارگر از 
بورژوا. اگر سوسیالــیسم رادیکال زمان ما کارگرى بود دیگر اثبات 
اینکھ حاجى برخوردار ھم ھمانقدر استثمارگر است کھ اریھ اینقدر 
کار پیچیده اى نمیشد و بھ سھ سال «مبارزه ایدئولــوژیک» احتیاج 
معتبر  نام  کھ  دیگرند  اجتماعى  طبقات  ھاى  اینھا جنبش  نمیداشت. 
سوسیالــیسم را وام میگیرند زیرا دیگر میدانند کھ نیروى عظیمى 
کھ در جامعھ سرمایھ دارى خفتھ است با این پرچم بھ تکان در میاید، 
و میکوشند این نیروى عظیم را در خدمت اھدافى غیر آنچھ خود او 
اجتماعى  اعتراض  یعنى  کارگرى  کمونیسم  بگیرند.  بکار  میخواھد 
طبقھ کارگر علــیھ سرمایھ و سرمایھ دارى و نھ ھرچیز دیگرى کھ 
یکى بخواھد تحت این نام راه بیاندازد. این در مانیفست کمونیست و 
حتى قبل از آن بھ روشنى بیان شده. حتى قبل از نگارش و انتشار 
کھ  تماسھائى  درمورد  مارکس  بھ  اى  نامھ  در  انگلس  مانیفست، 
دریکى از شھرھاى آلــمان با تعدادى محفل کارگرى پیدا کرده است 
میگوید کھ اگر قدرى بیشتر در میان اینھا کار کنم اینھا «کمونیسم 
کھ «کمونیسم  میدھد  ادامھ  و  میدھند».  قرار  اعتراض خود  راه  را 
نھ  و  اجتماعى  وضع  کل  بھ  انسان  مثابھ  بھ  کارگر  اعتراض  یعنى 
بھ مثابھ فرد علــیھ وضع خودش». ھیچ جا اسمى از وطن، حقوق 
وارد  کمونیسم  مشخصات  تعریف  در  دموکراسى  و  استقالل  بشر، 
بھ  انسان  یک  عنوان  بھ  کارگر  اعتراض  یعنى  کمونیسم  نمیشود. 
جامعھ موجود. کمونیسم یعنى ظرف و ابزار و چھارچوب اعتراض 
کارگر وقتى کل بنیاد جامعھ موجود را ھدف میگیرد. سوسیالــیسم 
ھا و کمونیسم ھاى جز این محصول طبقات دیگر و عکس الــعملى 
بھ کمونیسم کارگران است. اینھا باید بگویند کھ «این تصویر درستى 
از آرمان سوسیالــیسم و از انسان و مقدرات او و از جامعھ فردا 
نیست. سوسیالــیسم آن است کھ ما میگوئیم، تدریجى است، مراحل 

نیست.” تو  وضعیت  تغییر  لــزوما  اش  پیشروى  مالک  و  دارد 

من از شما میخواھم، بعنوان کسانى کھ عضو حزب کمونیست ھستید، 
بعنوان کسانى کھ نیامده اید قاچ زینى را براى مدت معینى بچسبید، 
بعنوان کسانى کھ میخواھید تضمین کنید کھ کل این افق کمونیستى 
کارگر عملى میشود، فکر کنید و انصاف بدھید کھ ما کجائیم و کجا 
جابجا  تاریخ  کدام  با  است.  تاریخ  کدام  روى  ما  پاى  ایم.  ایستاده 
میشویم. بنظر من حزبى حزب کمونیست است کھ گسترش مبارزه 

طبقاتى کارگر گسترش او باشد، کھ نگرانى کارگر در مبارزه نگرانى 
باشد،  او  اعتراض  موجود  وضع  بھ  کارگر  اعتراض  کھ  باشد،  او 
کھ با جنبش کارگرى تحت فشار قرار بگیرد و با جنبش کارگرى پا 
بھ تعرض بگذارد. اوضاع کنونى ماھیت غیر کارگرى سوسیالــیسم 
تاکنونى را افشاء میکند. تولــید سرمایھ دارى دنیا را روى سر خود 
گذاشتھ است. کارگر و اعتراض کارگرى بھ چنان وزنھ اى در تمام 
جھان تبدیل شده کھ دیگر ھر رھبر فکسنى جھان سوم، از آخوند 
ایرانى و خاخام اسرائیلى و داالیى الما تا چاقوکشانى کھ قپھ روى 
اند.  بارآورى کار شده  باال بردن  اند، متخصص  دوششان چسبانده 
درست در ھمین مقطع سوسیالــیسم زمان ما دارد بھ قھقرا میرود. 
مقاومت کارگر و قدرت اجتماعى او ھرگز اینچنین عظیم و چشمگیر 
بخود  کمونیسم  نام  چسباندن  با  کھ  جنبشى  حال  ھمان  در  و  نبوده 

خود را منبعث از این طبقھ قلــمداد میکرد دارد مضمحل میشود.

کھ  است  آمده  بوجود  براستى  ھنگامى  ما  زمان  کمونیست  حزب 
این قدرت عظیم طبقاتى پایھ وجودیش باشد. من میگویم این حزب 

است. کارگرى  کمونیسم  بحث  اساس  این  ساخت.  میتوان  را 

کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست

مسالــھ در این چند سال بنظر من فائق آمدن بر ناباورى نسبت بھ این 
افق کمونیسم کارگرى بوده است. فکر نمیکنم موفق شده باشیم. فکر 
نمیکنم حزب کمونیست بعنوان یک حزب سیاسى متوجھ ضرورت 
میتوانید  باشد. خودتان  بدھد شده  باید صورت  کھ  اساسى  چرخش 
تبیینش  در  اش،  مشغلھ  در  امروز  ما  کھ حزب  ببینید  و  کنید  نگاه 
و  عمومى  دورنماى  و  افق  در  اش،  روزانھ  کار  در  مسائلش،  از 
عملى اش، در اولــویت ھایش و غیره کدام تاریخ واقعى را منعکس 
میکند. بھ ما میگویند الــگوى ما براى سوسیالــیسم چیست. میدانم 
گفت،  سخن  بیشتر  نظام  یک  بعنوان  سوسیالــیسم  درباره  باید  کھ 
ابتدا با یک الگو  اما این معضل کیست؟ این معضل کسى است کھ 
آمده و االن با ورشکستگى الگوھا دارد از گود خارج میشود و نھ 
معضل آن طبقھ مجبور بھ مبارزه اى کھ من تصویر کردم. کسى کھ 
کشمکش دائمى با سرمایھ جزو ملــزومات وجودش است و ناگزیر 
است اوضاع موجود را نفى کند. مارکس بھ ھمین جنبش کارگرى 
براى نفى سرمایھ دارى گفت کمونیسم. این جنبش جلوى چشم ما 
با تمام قوا جریان دارد و مجبور است آنچھ ھست را نفى کند. با بھ 
بن بست رسیدن سوسیالــیسم بورژوائى در روسیھ و ناتوانى فالن 
سوسیالــیست براى فرستادن دو تا نماینده بھ مجلس فالن کشور، 
ھیچکدام  تصمیمش  و  ھست  روبرویش  کھ  اجبارھائى  و  امرش 
عوض نمیشود. کارگر با بحران سوسیالــیسم بورژوائى نمیتواند از 
افقى کھ درباره انسان و آینده او دارد کوتاه بیاید. راستش مشکل 
امثال گورباچف ھم ھمین است. اتفاقا در شوروى این مسالــھ بسیار 
بسیار بارز است کھ مشکل، کارگر و انتظارات او از جامعھ است. 
میگوید ھر روز دارم تولــید میکنم و در دنیا دارند تولــید میکنند و 
من ھم میخواھم از آنچھ کھ میسازم و آنچھ کھ میبینم جامعھ بشرى 
میتواند بسازد بھره مند بشوم. اقتصاد شوروى بدلــیل ناتوانى اش 
در بھره مند کردن توده وسیع مردم از آنچھ کھ تولــیدش بعینھ در 
قدرت بشر امروز ھست بھ بحران کشیده شده است. بھررو مبارزه 
تعطیل  دارى  سرمایھ  نفى  براى  و  اوضاعش  بھبود  براى  کارگر 
بردار نیست. و حزب کمونیست زمان ما باید منشاء خود را از این 

کند. منعکس  را  مبارزه  این  دقائق  و  بگیرد  وقفھ  بى  مبارزه 

کمونیسم کارگرى فراخوانى بھ تغییر اخالق و افکار نیست. فراخوانى 
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بھ یک انتقال اجتماعى است. چپ ایران حاصل تکامل اعتراض ملى و 
رفرمیستى بھ امپریالــیسم و استبداد سلــطنتى بوده است. وطن آباد و 
صنعتى و مستقل، یک سرمایھ دارى خودى کھ توسرى خور نباشد، 
دورنمایھ تفکر سیاسى و اقتصادى و انقالبیگرى چپ رادیکال ایران 
بوده است. شاید ھم اگر بجائى میرسید چیزى ھم بھ کارگر میداد. (این 
را من ندیده ام و تضمین نمیکنم). اما ھرچھ این چپ رادیکالــیزه 
بشود، ھرچھ بورژوازى و خرده بورژوازى و غیره را ھم در تئورى 
جایگاه  است  قرار  نمیدانم چگونھ  ھنوز  بگذارد،  کنار  و سیاستش 
اجتماعى اش را کنار بگذارد. تاریخ معاصر چپ غیر کارگرى گواه 
اینست کھ وقتى ھمھ این مفاھیم و مقوالت کلــیدى سیستم اش را 
از  کلى  بطور  و  میگذارد  کنار  ھم  را  خودش  باالخره  گذاشت  کنار 
گود خارج میشود. کمونیسم کارگرى حاصل روند رادیکالــیزاسیون 
اعتراضى  جنبش  تکامل  ادامھ  نیست،  غیرکارگرى  سوسیالــیسم 
بعنوان  کارگر  سوسیالــیستى  اعتراض  توسعھ  از  سطحى  و  طبقھ 
از  داریم  ما  گفتم  کھ  ھمانطور  است.  اجتماعى  متمایز  طبقھ  یک 
بشویم  حاضر  باید  باالخره  میزنیم.  حرف  مختلف  مادى  تاریخ  دو 
این را بفھمیم کھ در کنار کلــیھ جنبش ھا و حرکت ھاى اجتماعى 
غیرکارگرى کھ پایھ احزاب سوسیالــیسم غیرکارگرى تاکنونى است، 

جنبش مادى اجتماعى و قدرتمندى وجود دارد کھ بسیار بھ زندگى ھر 
سوسیالــیستى مرتبط تر است. باید رفت از این جنبش شروع کرد.

در کنگره دوم گفتم کھ حزب کمونیست در این تالقى قرار گرفتھ است. 
امروز ھم بنظر من وضع ھمین است. در مبحث عملــکردھا میتوانیم 
درباره این صحبت کنیم کھ چھ پیشرفتى کرده ایم. اگر از من بپرسند، از 
آنجا کھ بھ کار نیمھ کاره و بھ نفر دوم جایزه نمیدھند، میگویم ھیچ. باید 

جلــوتر میرفتیم. و چون نرفتھ ایم باید باز از ھمانجا ادامھ بدھیم.

از آن مایھ گرفتن  این مقاومت و مبارزه طبقاتى،  بھ متن  پیوستن 
و بھ مسائل آن پاسخ دادن، کلــید پیشروى براى حزبى است کھ از 
قطبى دیگر در جامعھ دارد بسمت طبقھ کارگر میرود. اگر کسى فکر 
میکند کھ این بھ معنى سرخم کردن در برابر «خودبخودى»، تمکین 
بھ مبارزه اقتصادى، و کمرنگ کردن تئورى و غیره است، اجازه 
دارم  کھ  بحثى است  نفھمیدن  نشاندھنده  دقیقا  این  کھ  بگویم  بدھید 
باید ظرف  اش  پتانسیل  تمام  با  طبقاتى  مبارزه  میگویم  میکنم. من 
خود را کمونیسم قرار بدھد. من از کمونیسم بعنوان تئورى و نقد فقط 
مارکسیسم را میفھمم. من دارم از ارتدوکســى مارکسیسم دفاع میکنم.
وقتى بما اینجا و آنجا در داخل حزب میگویند کھ کمونیسم کارگرى 
بحث ھایش را خوب باز نکرده و دیدگاھش را درست توضیح نداده 
است، پاسخ من اینست کھ دیدگاھھاى ما درایدئولــوژى آلــمانى و در 
کتاب سرمایھ و دھھا نوشتھ دیگر از این دست در جامعیت خودش باز 
شده است. من مسئول این نیستم کھ براى کسى کھ سوسیالــیسمش 

را و نگرش اش را از دکتر ارانى و از تاریخ مختصر گرفتھ، پاسخ 
این روایت ھاى دست  کھ  میدھم  بلــکھ جواب  کنم.  پیدا  ھاى جدید 
دوم و رقیق شده را کنار بگذار، برو یکبار ھم کھ شده نگاھى بھ 
و  مارکسیسم،  این  حقانیت  آیا  ببین  و  بیانداز  آلــمانى  ایدئولــوژى 
کوبندگى نقدى کھ در آنھا ھست، و کارآئى آن در توضیح معضالت 
بحث  این  بنابر  تئوریک  نظر  از  نمیشود.  روشن  برایت  ما  امروز 
ارتدوکســى  و  مارکس  بھ  بازگشتن  جز  اساسا  کارگرى  کمونیسم 
داد  سازمان  را  روسیھ  انقالب  کھ  لــنینى  مارکسیسم  و  مارکسیسم 
نیست. دستگاه انتقادى و نگرش کمونیسم کارگرى قدرتمند سرجاى 
خودش است. آنچھ امروز الزم است، و این باید درافزوده نظرى ما 
باشد، کاربست واقعى این مارکسیسم بھ اوضاع واحوال زمان ماست. 
متفاوت  اوضاع  و  مسائل  قبال  در  و  امروز  کارگر  موضع  از  نقد 
امروز است. ما در بحث کمونیسم کارگرى فلــسفھ و جھان بینى و 
جامعھ شناسى تازه اى را باب نکرده ایم، بلکھ داریم مارکسیسم را 

بھ روایت درست و در قبال مسائل زمان خودمان بکار میبریم.

کمونیست  حزب  موقعیت  و  کارگرى  کمونیسم  بحث  بدھید  اجازه 
کمونیست  حزب  کنگره  اینجا  کنم.  مطرح  ھم  دیگرى  زاویھ  از  را 

کنید  فرض  کردم.  صحبت  حزب  این  عضو  موضع  از  من  و  است 
کنگره دیگرى ھم وجود دارد. کنگره طبقھ کارگر، کنگره رھبران 
کنید  کارگر. و فرض  دارى  اعتراض ضد سرمایھ  عملى و مستقیم 
این  در  چیزھائى  چھ  ایم.  شده  دعوت  ناظر  بعنوان  ما  از  یکى 
این  قطعا  ھا  سخنرانى  از  یکى  من  بنظر  شنید؟  خواھیم  کنگره 
و  رادیکال  جریان  میبینید،  را  ایران  کمونیست  حزب  «این  میبود: 
آمده  ما  بسمت  زیادى  راه  میکند،  دارد  زیادى  تالش  است،  خوبى 
نیامده  کوتاه  کارگریشان  از حرفھاى  ترین شرایط  در سخت  است، 
این  اند،  داده  نشان  استقامت  واقعا  دارد،  خوبى  بسیار  رفقاى  اند، 

کنیم.” تصرفش  باید  بگیریمش،  باید  میخورد،  ما  بدرد  حزب 

اگر از این زاویھ نگاه کنید بھتر موقعیت حزب و وظیفھ کمونیسم 
چھ  میدھید.  تشخیص  را  حزب  این  بیرون  و  درون  در  کارگرى 
کمونیست عضو حزب و چھ کارگرى کھ بھ سرنوشت کمونیسم و این 
حزب عالقھ دارد، ھمین وظیفھ را دارد. این حزب باید بھ نفع کارگران 
ارگانھاى  و  ھایش،  مشغلھ  زبانش،  اش،  رھبرى  شود،  تصرف 
تصمیم گیرى اش، ھمھ باید بھ نفع کارگران تصرف شوند. اگر من 
از بام تا شام دارم بھ زبان غامضى از سوسیالــیسم با کارگران حرف 
میزنم، یک نفر باید بیاید و مرا کنار بزند و حقایق سوسیالــیستى 
را بھ زبان روشنى بگوید. من میگویم وظیفھ ما، وظیفھ مدافع بحث 
کمونیسم کارگرى، این است کھ بھ این حزب چھارچوب فکرى اى 
بدھد و مجموعھ اى از اولــویت ھا، مشغلھ ھا و جھت گیرى ھا، 
و ارزش ھا و ساختارھائى را بھ آن تحمیل بکند کھ، علــیرغم تمام 

دوره اى که در پيش است دوره تصميمات بزرگ و افق ھاى وسيع است. فکر ھم نميکنم که کسى که خود را 
آدم کوچکى بداند به حزب ما آمده باشد. وقتى رھبران و سياستمداران بورژوازى بخودشان اجازه ميدھند که 
جھانى و فرامحلى فکر کنند، ما نبايد اجازه بدھيم که عضو حزب کمونيست کوچک و محلى فکر کند. ھمه 
دنيا دارد از تغييرات اساسى در جھان حرف ميزند. ھمه ما بايد روى اين تغييرات و درباره آنچه بورژوازى 
درباره آن ميگويد حرف داشته باشيم. ما بايد با يک دستگاه فکرى و عملى منسجم به جنگ شرايط امروز 
برويم. طوفانى که براه افتاده است، و عظمت ھاى فکرى و اقتصادى را دارد با خود ميبرد و ھمراه خودش 
اگر  نميشود.  متوقف  تشکيالتم  به  من  عشق  جلوى  ميکند،  خارج  ميدان  از  را  آبکى  سوسيالــيست  ھزاران 
آماده نباشم ھمان عشق و ھمان تشکيالت را ھم با خود ميبرد. آن کسى و آن جريانى ميتواند در برابر اين 
اوضاع بايستد و حتى از جوانب دگرگون کننده آن به نفع انقالب کارگرى استفاده کند، که يک افق سياسى 

و ايدئولــوژيکى و عملى کارشده داشته باشد. افقى که تاب يک استقامت چند ده سالــه را داشته باشد.
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آن تمایالت و گرایشات غیرکارگرى بازدارنده کھ ھر روز تولــید و 
باز تولــید میشود، تصرف این حزب را براى طبقھ کارگر ممکن و 
بھ صرفھ بکند. وگرنھ طبقھ کارگر از این حزب دست میکشد. رفیق 
آینده  ایرج آذرین گفت مسالــھ این نیست کھ کمونیسم کارگرى در 
رشد میکند یا خیر، پاسخ این سوال مثبت است. من ھم عینا ھمین 
نظر را دارم. با این رشد عظیم جامعھ سرمایھ دارى و قدرت تولــیدى 
اش و با موقعیتى کھ کارگر امروز از آن برخوردار است، باال گرفتن 
من  بنظر  اما  است.  ناپذیر  اجتناب  کارگرى  سوسیالــیسم  جنبش 
سوال الاقل اینجا اینست کھ آیا این حزب درصف این جنبش عظیمى 
ماتریالــى  کمونیست  آیا حزب  یا خیر.  بود  است خواھد  راه  در  کھ 

خواھد بود کھ این کمونیسم کارگرى از آن استفاده کند یا خیر.

دوره اى کھ در پیش است دوره تصمیمات بزرگ و افق ھاى وسیع 
است. فکر ھم نمیکنم کھ کسى کھ خود را آدم کوچکى بداند بھ حزب 
بورژوازى بخودشان  باشد. وقتى رھبران و سیاستمداران  آمده  ما 
اجازه میدھند کھ جھانى و فرامحلى فکر کنند، ما نباید اجازه بدھیم 
کھ عضو حزب کمونیست کوچک و محلى فکر کند. ھمھ دنیا دارد از 
تغییرات اساسى در جھان حرف میزند. ھمھ ما باید روى این تغییرات 
و درباره آنچھ بورژوازى درباره آن میگوید حرف داشتھ باشیم. ما 
باید با یک دستگاه فکرى و عملى منسجم بھ جنگ شرایط امروز 
برویم. طوفانى کھ براه افتاده است، و عظمت ھاى فکرى و اقتصادى 
را دارد با خود میبرد و ھمراه خودش ھزاران سوسیالــیست آبکى 
متوقف  تشکیالتم  بھ  من  عشق  جلوى  میکند،  خارج  میدان  از  را 
نمیشود. اگر آماده نباشم ھمان عشق و ھمان تشکیالت را ھم با خود 
اوضاعبایستد  این  برابر  در  میتواند  جریانى  آن  و  کسى  آن  میبرد. 
و حتى از جوانب دگرگون کننده آن بھ نفع انقالب کارگرى استفاده 
داشتھ  کارشده  ایدئولــوژیکى و عملى  و  افق سیاسى  کند، کھ یک 

باشد. افقى کھ تاب یک استقامت چند ده سالــھ را داشتھ باشد.

اگر بعد ھا بھ این کنگره نگاه بکنند، قطعا متوجھ این میشوند کھ این 
اتفاقات بسیار مھمى در جھان، اساسا حول تحوالت  کنگره مقارن 
دنیاى  ایدئولــوژیکى  و  سیاسى  توازن  کل  در  و  چین،  و  شوروى 
سرمایھ دارى است. ما باید پاسخ خود را بھ این اوضاع بدھیم. من 
بھ سھم خود میخواھم در این کنگره بگویم کھ شکست سوسیالــیسم 
در  کھ  ھرچند  نیست.  کارگرى  سوسیالــیسم  شکست  بورژوائى 
کھ  فشار عظیم ضد سوسیالــیستى  مدت  میان  در  یا  و  مدت  کوتاه 
دشوار  را  ما  کار  شرایط  میکند،  وارد  ترتیب  این  بھ  بورژوازى 
سرمایھ  گسترش  جھانى،  سطح  در  صنعت  عظیم  رشد  اما  میکند، 
و  کار  جدال  شدن  تبدیل  و  جھان،  نقاط  ترین  دورافتاده  بھ  دارى 
کشورى  خرده  ھر  در  اجتماعى  اقشار  ھمھ  مشغلــھ  بھ  سرمایھ 
است.  کارگرى  کمونیسم  رشد  ھاى  زمینھ  دارد،  وجود  دنیا  در  کھ 

آینده کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان حزبى روشن است زیرا 
در  مارکس  بقول  کھ  است  کارگر  دارى  اعتراض سرمایھ  آن  حزب 

میگیرد. قوت  و  دارد  جریان  ما  چشمان  برابر  در  لــحظھ  ھر 
روند  این  بھ  کنونى،  اوضاع  بھ  میتوانیم  ما  کھ  اینست  من  بحث 
تخریب، پاسخ بدھیم. ما مى توانیم خود را از زیر آوار سوسیالــیسم 
خود  طبقاتى  حملھ  و  بکشیم  کنار  میریز  فرو  امروز  کھ  بورژوائى 
را بھ بورژوازى با تمام قوا انجام بدھیم. مشروط براینکھ بخواھیم 
این کار را بکنیم. دنبال یک چھارچوب فکرى و عملى مناسب براى 
میگردد  بر  شخص  یک  بعنوان  من  بھ  کھ  آنجا  تا  باشیم.  امر  این 

میگویم این چھارچوب وجود دارد و آن کمونیسم کارگرى است.
٭ ٭ ٭

(نوبت دوم سخنرانى)
تاکیدى بر چند نکتھ

میکنم. اشاره  نکتھ  چند  بھ  فقط  و  نیست  زیادى  فرصت 

است  الزم  جھانى  در سطح  کارگر  طبقھ  معیشتى  اوضاع  مورد  در 
بگویم کھ انقالب سوسیالــیستى از وخامت وضع کارگران استنتاج 
دامان  بارى  مشقت  بینھایت  اوضاع  و  وسیع  فقر  امروز  نمیشود. 
گرفتھ  را  کشورھا  از  بسیارى  در  بیکاران  و  تولــید  حاشیھ  اقشار 
اما  است.  آور  انزجار  و  دارى  سرمایھ  جامعھ  محصول  این  است. 
در مجموع اوضاع طبقھ کارگر و بویژه بخش داراى امنیت شغلى 
و  کمونیستى  انقالب  براى  را  اوضاع  این  کرده.  پیدا  نسبى  بھبود 
کارگرى مساعد تر میکند. بھبود دائمى وضع طبقھ کارگر قدرت طبقھ 
را افزایش میدھد. فقط میخواھم تاکید کنم کھ انقالب سوسیالــیستى 

دارند. خوانائى  ھم  با  کامال  کارگران  اوضاع  در  اصالحات  و 

و  ندارد  وجود  ما  جلــوى  اى  راھى  «دو  کھ  کردند  اظھار  رفقائى 
من  بنظر  پیمود».  خواھیم  را  کارگرى  کمونیسم  مسیر  قطع  بطور 
را  راھمان  ما  اینکھ  گفتن  دارد.  وجود  واقعى  بطور  راھى  دو  این 
بھ عنوان حزب کمونیست قطعا جزء جریاناتى  ایم و  انتخاب کرده 
خواھیم بود کھ کمونیسم کارگرى و بالــنده آینده را نمایندگى خواھیم 
مھم  اقدامات  بر  اما  بیاورد،  ھیجان  بھ  را  انسان  است  ممکن  کرد 
و انتخاب ھاى مھمى کھ امروز باید صورت بگیرد سایھ میاندازد. 
رفیق ف. با مشاھدات خیلى کمى از کردستان بھ ھیجان آمده است. 
من میگویم آنروز کھ کارگر کرد تصمیم بگیرد ارتش و پاسدار یک 
تصمیم  کرد  کارگر  کھ  آنروز  بماند.  کردستان  در  نمیتواند  لــحظھ 
نفوذ حاشیھ  بى  بھ یک جریان  دم وکرات  کند حزب  دخالــت  بگیرد 
اى در کردستان تبدیل میشود. این قدرت واقعى کارگر در کردستان 
و ایران است کھ ھنوز بھ میدان کشیده نشده. بنظر من براى تحقق 

ما امروز هنوز ادامه خطى آن چیزى هستیم که در گذشته بوده ایم. با همه تغییراتى که در 
چهارچوب فکرى و عمل سیاسى مان صورت گرفته است. ما انتهاى رادیکالــیزاسیون جنبش ضد 
پوپولــیستى هستیم. همه ما محصول جنبش ضد خلق گرائى هستیم. تا وقتى پوپولــیسم زنده 
بود، ما، به مثابه نیروى نقد کننده آن همسو، هم خط، پر انرژى و فکور عمل میکردیم. و دقیقا با 
شکست پوپولــیسم است که منتقدش، هر قدر هم که منسجم و سیستماتیک باشد، به حاشیه رانده 
میشود و حرف زیادى براى گفتن و کار زیادى براى کردن پیدا نمیکند. بحث کمونیسم کارگرى 
از جمله تالشى است براى اینکه ما را از این چهارچوب فراتر ببرد. آن جنبش ضد پوپولــیستى 
که به ما رهبران،ساختمان تشکیالتى، کادرها، مشغله ها و سازمانهائى که باید اداره شان کنیم را 

داده است کار خود را کرده و خیرش را رسانده است. هیچکس را از این فراتر نمیتواند ببرد
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بکنیم. مھمى  و  واقعى  انتخابھاى  امروز  باید  ما  ھا  روند  این 

ما امروز ھنوز ادامھ خطى آن چیزى ھستیم کھ در گذشتھ بوده ایم. 
با ھمھ تغییراتى کھ در چھارچوب فکرى و عمل سیاسى مان صورت 
پوپولــیستى  ضد  جنبش  رادیکالــیزاسیون  انتھاى  ما  است.  گرفتھ 
وقتى  تا  ھستیم.  گرائى  خلق  ضد  جنبش  محصول  ما  ھمھ  ھستیم. 
پوپولــیسم زنده بود، ما، بھ مثابھ نیروى نقد کننده آن ھمسو، ھم 
خط، پر انرژى و فکور عمل میکردیم. و دقیقا با شکست پوپولــیسم 
باشد، بھ  است کھ منتقدش، ھر قدر ھم کھ منسجم و سیستماتیک 
حاشیھ رانده میشود و حرف زیادى براى گفتن و کار زیادى براى 
کردن پیدا نمیکند. بحث کمونیسم کارگرى از جملھ تالشى است براى 
اینکھ ما را از این چھارچوب فراتر ببرد. آن جنبش ضد پوپولــیستى 
و  ھا  مشغلھ  کادرھا،  تشکیالتى،  رھبران،ساختمان  ما  بھ  کھ 
سازمانھائى کھ باید اداره شان کنیم را داده است کار خود را کرده 
و خیرش را رسانده است. ھیچکس را از این فراتر نمیتواند ببرد. 
االن چھار پنج سال است کھ جستجو براى پیدا کردن چھارچوب ھاى 
فکرى و سیاسى کھ بتواند پاسخگوى نیازھاى زمان ما و رشد ما 
و تکامل جنبش کمونیستى باشد آغاز شده است. خصلــت مشخصھ 
جاخوش  نھ  و  است  بوده  تکاپو  این  تشکیلــش  بدو  از  ما  حزب 
کردن در قالــبھاى داده شده. امروز کھ این واقعیات عظیم دارد رخ 
میدھد اھمیت این تالش بمراتب موکد تر میشود. تا آنجا کھ بھ حزب 
تبیین  کارگرى  کمونیسم  میشود  مربوط  اخص  معنى  بھ  کمونیست 
یک چنین چھارچوبى است. آیا توانستھ ایم کمونیسم کارگرى را در 
حزب کمونیست جایگزین دستگاه فکرى و عملى ضد پوپولــیستى 
احساس  ھمان  و  ھمسوئى  ھمدلــى،  ھمان  ایم  توانستھ  آیا  بکنیم؟ 
حقانیت را کھ در دوره مبارزه ضد پوپولــیستى ازباال تا پائین جریان 
ما را در بر میگرفت اینبار حول کمونیسم کارگرى بوجود بیاوریم؟ 
پاسخ من منفى است. کمونیسم کارگرى از یک آلــترناتیو فکرى و 
عملى پیشنھادى در حزب زیاد فراتر نرفت. وقتى کسى میگوید ما 
انتخابمان را بعنوان یک حزب کرده ایم، حتما اعتقاد و عزم خودش 

را نشان میدھد، اما بنظر من دارد این واقعیت را کمرنگ میکند.

چرا نتوانستیم حزب را حول این تبیین از مسائل کمونیسم ھمدل و 
بخشا  بحثھا  این  کھ  اینست  علــت  کھ  گفت  رفیق ج.  کنیم؟  ھم خط 
مبھم مانده است و بویژه بھ نقشھ عمل ھا و شرح وظایف و کنترل و 
حسابرسى و غیره منجر نشد. در یک کلــمھ، استنتاج کنکرت از آن 
نشد و امروز باید مشخص تر حرف بزنیم. من میدانم کھ ھر پراتیکى 
حاصل نقشھ عمل و کنترل و آموزش و اینھاست. اما نقص ما در 
کمبود اینھا نیست. بنظر من اتفاقا تا ھمینجا زیاد نقشھ عمل داده ایم 
و تقریبا راجع بھ کلــیھ عرصھ ھاى فعالــیت از ریز و درشت نتیجھ 
گیرى کنکرت کرده ایم. تا سطح نحوه گذاشتن پاى چپ جلــوى پاى 
راست و راه رفتن از این بحث نتیجھ گیرى عملى کرده ایم. مشکل 
و  بازرس  و  نقشھ کش  کھ  اینست  اساسى  نیست. سوال  اینجا  ابدا 
کنترل کننده و آموزش دھنده خود از کجا قرار است بیاید. بازرس 
را چھ کسى بازرسى میکند و آموزگار را چھ کسى آموزش میدھد. 
ما میخواھیم یک حزب بر مبناى این نظرات برود و در بیرون خود، 
در جامعھ و در درون طبقھ کارگر آموزش بدھد و سازمان بدھد. اگر 
تازه کار ما این باشد کھ با چند نفر از این کنگره بیرون برویم و بقیھ 
اعضاء حزب را موضوع فعالــیت آموزشى خودمان قرار بدھیم دیگر 
حزب نساختھ ایم، دانشکده باز کرده ایم. جنبش ضد پوپولــیستى و 
حزب ما حاصل آموزش و نقشھ عمل نبود. حاصل یک نقد اجتماعى 
و تالش براى متحد کردن انسانھاى کمونیستى بود کھ راسا خودشان 
بھ صحت این نقد در تبیین افق و وظایفشان پى برده بودند. کمونیسم 

کارگرى ھم در ھمین موقعیت است و بھ ھمین روش میتواند رشد کند. 
ما نتوانستھ ایم در حزب کمونیست حرکتى براى درک و فھم جامعھ 
موجود و کمونیسم موجود بر مبناى این خطوط بوجود بیاوریم. ما 
امروز آن کادرھاى کمونیستى را کھ در جستجوى مستقل خویش براى 
درک اوضاع اجتماعى و دورنماى انقالب کارگرى راسا بھ حقانیت 
جمعبندى ما در بحث کمونیسم کارگرى رسیده باشند و این جمعبندى 
را، مانند سیستم ضد پوپولــیستى پیشین، قطب نماى پراتیک سیاسى 
خود و حزبشان قرار بدھند آنطور کھ باید نداریم. بھ این معنى ما 
کمونیست  حزب  عملى  و  فکرى  چھارچوب  ایم  نشده  موفق  ھنوز 
نیست،  ما  پاسخھاى  ضعف  این  کنیم.  دگرگون  ھا  بحث  این  با  را 

بلکھ نشانھ محدودیت ھاى تالشى است کھ تا بحال کرده ایم...
ما  حزب  آیا  کھ  اینست  سر  بر  بحث  میکنم  فکر  من  کالم،  خالصھ 
میتواند این چھارچوب را بھ یک چھارچوب جا افتاده و تعمیم یافتھ 
فکرى و عملى براى رھبران و فعالــینش تبدیل کند یا خیر. این راه 
چیست  راه  این  کھ  گفت  خواھم  دیگرى  بحث  در  دارد.  را  خودش 

کنیم... تالش  این  براى  باید  اى  بھ چھ شیوه  آینده  دوره  در  و 

منتشر شده در بسوى سوسیالیسم - دوره دوم - شماره 3، 
مهرماه 1368(صفحه 59 تا 81)

مجموعه آثار جلد 6 صفحات 205 تا 218
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عنوان  تحت  حکمت  منصور  مصاحبھ  کھ  قبل  ماه  نھ  و  سال  سھ 
اولین  در  کارگرى»  سوسیالیسم  آینده  و  شرقى  اروپاى  «تحوالت 
تبلیغات  تاثیر  تحت  جھان  رسید،  بچاپ  امروز  کارگر  شماره 
رسانھ ھاى گروھى روى وقایع اروپاى شرقى فوکوس کرده بود و 
میدید.  رفاه»  و  صفا  و  «صلح  را  سرد  جنگ  از  پس  جھان  آینده 
منصور حکمت در این مصاحبھ وقایع اروپاى شرقى و شوروى را 
این کشورھا و  پیش درآمد حملھ بھ سطح معیشت طبقھ کارگر در 
وقوع تحوالت عظیم ترى در بلوک پیروز، از جملھ ایجاد یک بحران 
ایدئولوژیک و ھویتى در غرب دانست. وى تحلیل احزاب بورژوایى 
در اپوزیسیون ایران کھ تحوالت اروپاى شرقى و شوروى را مقدمھ 
ایجاد دموکراسى در ایران و «پایان عصر دیکتاتورى ھا» میدانستند 
ساختن  براى  غرب  ایدئولوگھاى  تالش  امروزه  گرفت.  تمسخر  بھ 
بلوک اصلى سرمایھ دارى جھان (غرب)  براى  یک ھویت مشترک 
آنھاست،  جدى ترین  تمدن ھا»  «رویارویى  کھ  سرد،  جنگ  از  پس 
حتى بارقھ ھایى از موفقیت نیز در بر نداشتھ است. چاپ این مطلب 
از این روز مفید یافتیم کھ حتى امروز نیز ھستند کسانى کھ متوجھ 

وقایع و دورانى را کھ در آن بسر میبریم نیستند.    کارگر امروز

تمامى  اذھان  شوروى  و  شرقى  اروپاى  تحوالت  امروز:  کارگر 
در  ما  کھ  اینست  ھم  واقعیت  است.  کرده  معطوف  بخود  را  جھان 
این  نتایج  اینحال  با  میبریم.  بسر  کننده اى  تعیین  تاریخى  دوره 
کمتر  سرمایھ دارى  جھان  اصلى  پیکره  و  غرب  براى  رویدادھا 
اروپاى  وقایع  میکنید  فکر  است.  بوده  بررسى  و  بحث  مورد 

دارد؟ «پیروز»  غرب  خود  بر  تاثیراتى  و  نتایج  چھ  شرقى 

اول  درجھ  در  تحوالت  این  فورى  تاثیرات  حکمت:  منصور 
در  میشود.  محسوس  شوروى  و  شرقى  اروپاى  مردم  براى 
یک  بھ  دنیا  براى  را   ۱۹۹۰ دھھ  کھ  آنچھ  اما  نیست.  شکى  این 

روند  این  نتایج  من  بنظر  میکند،  تبدیل  تاریخى  کننده  تعیین  دوره 
فکر  است.  غرب  جھان  خود  در  اساسا  و  بین المللى  مقیاس  در 
میرود  آنچھ  با  قیاس  در  اروپاى شرقى  و  تحوالت شوروى  میکنم 
تبدیل خواھد  این بلوک رخ بدھد بھ یک پیش پرده کوتاه  در خارج 

شد. مقدمھ و پیش درآمدى بھ یک تحول بسیار مھمتر تاریخى.

و  سیاسى  جوش  و  جنب  و  ھیاھو  این  تمام  پس  در  کھ  واقعیتى 
ایدئولوژیکى قرار دارد، شکست اقتصادى مدل سرمایھ دارى دولتى 
و غلبھ سرمایھ دارى مبتنى بھ بازار بر این مدل است. تمام بحث ھاى 
کمونیسم،  پایان  توتالیتریسم،  بر  دموکراسى  پیروزى  بھ  مربوط 
پیروزى غرب و غیره ھمھ اشکالى است کھ دنیاى امروز، یا الاقل 
آنھائى کھ در دنیاى امروز پولش را دارند کھ آزادى بیان داشتھ باشند، 
از ھمین واقعیت اقتصادى حرف میزنند. وقتى بھ این تحول پایھ اى 
اقتصادى نگاه میکنید میــبیــنید کھ اتفاقا این جھان غرب و بلوک 
بھ اصطالح پیروز است کھ با این رویداد وارد یک فاز تعیین کننده 
و پر افت و خیز در حیاتش میشود. افقى کھ جلوى بلوک و جریان 
شکست خورده قرار گرفتھ است کمابیش تعریف شده است. باید خود 
را بھ دیروز غرب شبیھ کند. اما ھمین تحول بلوک پیروز را در قبال 
اساسى  آشفتگى ھاى  و  ابھامات  و  تناقضات  دچار  آینده اش  و  حال 
میکند. فرو ریختن بلوک شرق سئواالت اساسى را در برابر اقتصاد 
سیاسى و نظام فکرى جھان غرب میگذارد و سرآغاز کشمکشھاى 

بود. خواھد  اینھا  تکلیف  تعیین  براى  وسیعى  اجتماعى 

کارگر امروز: چھ تناقضات و سئواالتى؟ آشفتگى بھ چھ معنى؟

فکرى.  و  سیاسى  و  اقتصادى  تمام سطوح  در  حکمت:  منصور 
جھانى  از جنگ  پس  دوره  تمام طول  در  بویژه  کھ  اینست  واقعیت 
و  سیاسى  کشمکش  و  بلوک  دو  این  اقتصادى  مدلھاى  تقابل  دوم 
فکرى شان زندگى اقتصادى و سوخت و ساز سیاسى و فکرى جھان 
غرب را قالب زده بود. سرمایھ دارى در غرب مــُھر این تقابل را در 
تمامى ابعاد بر خود داشت. نھ فقط در آرایشھا و وحدت ھاى سیاسى 
و نظامى دولت ھا، بلکھ در تمامى سازمان تولید، استراتژى رشد و 
توسعھ، و در کل سیستم فکرى جھان غرب مھر این تقابل را میتوان 
دید. امروزه فقط پیمان ناتو نیست کھ با حذف عملى پیمان ورشو 
زیر سئوال میرود، فقط طرح بازار متحد اروپا بعد از سال ۱۹۹۲ 
نیست کھ باید با غربى شدن اروپاى شرقى و وحدت دو آلمان کامال 
مورد تجدید نظر قرار بگیرد، بلکھ تمام خطوط سیماى انسان غربى 
باید باز تعریف بشود. تحوالت شوروى و اروپاى شرقى تقسیم کار 
جھان سرمایھ دارى بطور کلى را دچار ابھام میکند. با ادغام بازار 
کار و کاال در بلوک شرق در یک بازار واحد جھانى تمام معادالت 
اقتصادى تاکنونى کھ کشورھاى مختلف و اقشار و طبقات مختلف در 
طول چند دھھ جاى خود را در آن پیدا کرده بودند از نو باید تعریف 
براى  اجتماعى  نیروھاى  و  میشوند  باز  مجددا  مسائل  این  بشوند. 

بھ کرسى نشاندن پاسخ خود بھ مصاف با ھم کشیده میشوند.

است.  بورژوائى  جامعھ  خود  در  آشفتگى  این  برجستھ  نمونھ  یک 
میگویند دموکراسى در این میان پیروز شده است. کدام دموکراسى 
کھ  نیت ھایى  و  باورھا  از  مجموعھ اى  آن  است؟  شده  پیروز 
ذھن  در  غیره  و  سابق  رادیکالھاى  و  قلب  خوش  پروفسورھاى 

تحوالت اروپاى شرقى
و

آینده سوسیالیسم کارگرى
مصاحبھ منصور حکمت با کارگر امروز

که  است  جھان  کل  در  تالطم  پر  دوره  يک  سرآغاز  شرقى  اروپاى  تحوالت  اينکه  کالم  خالصه 
گرھى  مسائل  بود.  خواھد  غرب  بلکه  شرقى  اروپاى  نه  آن  در  بى ثباتى  منبع  و  اصلى  کانون 
پيشرفته  صنعتى  کشورھاى  از  ھمه،  سرنوشت  ديگر  يکبار  که  شوند  فصل  و  حل  بايد  اقتصادى 
الگوھاى  و  نقشه  و  قرارھا  و  قول  تمام  ميزند.  رقم  را،  سوم  جھان  اصطالح  به  کشورھاى  تا 
اقتصادى، سياسى، نظامى و غيره تاکنونى بى مصرف ميشوند و بايد از نو و با شرکت مدعيان 
در  ايدئولوژيک  و  سياسى  تالطم  و  آشفتگى  يک  در  را  خود  اينھا  ھمه  شوند.  تعريف  بيشمار 
غرب و «جھان آزاد» سابق نشان خواھد داد که به نوبه خود تصورات فعلى، و بويژه تبيين 

کرد. خواھد  کھنه  بسرعت  نيز  را  شرقى  اروپاى  آينده  درباره  غربى،  ژورناليسم  فعلى 
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آزادیخواھى بشر است،  دارند و تصور میکنند حرف آخر در  خود 
یا دموکراسى عملى، واقعى و فرمولھ اى کھ ایدئوژى حاکم در غرب 
میساخت؟  را  آزاد»  «جھان  تبلیغاتى  و  فکرى  چوب  چھار  و  بود 
کودتاھاى  ویتنام،  در  کشتار  سرد،  جنگ  ھیروشیما،  دموکراسى 
سرکوب  و  نژادپرستى  اشغالگرى،  نظامى،  دیکتاتوریھاى  سیا، 
اتحادیھ ھاى کارگرى... دموکراسى نیکسون، تاچر، ریگان، تایمز و 
اکونومیست. بیرون از دانشگاھھا و محافل روشنفکران متوھم، این 
دموکراسى واقعى بعنوان ایدئولوژى حاکم در جھان غرب نیم قرن 
سیطره داشتھ است. این دموکراسى دقیقا بھ مثابھ ایدئولوژى رسمى 
غرب در این تقابل بین المللى، دست باال را در نبرد افکار در جامعھ 
بورژوائى داشتھ است. بدرجھ اى کھ این تقابل از میان میرود، خود 
بورژوائى  این سیستم فکرى حاکم ھم بى خاصیت میشود و جامعھ 
کھ  دوره اى  میشود.  ابھام  و  دچار شکاف  فکرى  نظر  از  در غرب 
داغ ترین  دوره  میشود  آغاز  شرقى  اروپاى  و  شوروى  تحوالت  با 
کشمکش ھاست. مسالھ دموکراسى بعنوان یک سیستم تفکر سیاسى 
و یک نظام ادارى معین فکرى و سیاسى در خود غرب براى بازیابى 
یک سیستم ایدئولوژیکى رسمى و یک چھارچوب فکرى مسلط براى 
دارى  سرمایھ  در  شرقى،  اروپاى  در  است.  معاصر  سرمایھ دارى 
دولتى، مکانیسم تغییر ریل اعالم پروستریکا و گالسنوست ھا توسط 
دولت است. در غرب، و در شرق نیز بدرجھ اى بازار جاى پاى خود 
را سفت میکند، مکانیسم پیدا شدن چھارچوب ھاى فکرى و سیاسى 
جدید نبرد واقعى و بالفعل نیروھا و گرایشات اجتماعى در سطوح 
مختلف است. این شروع شده، این را در انگلستان، آلمان، اسرائیل، 

شوروى، کشورھاى خاورمیانھ، آفریقاى جنوبى و غیره میبینیم.

پر  دوره  یک  سرآغاز  شرقى  اروپاى  تحوالت  اینکھ  کالم  خالصھ 
تالطم در کل جھان است کھ کانون اصلى و منبع بى ثباتى در آن نھ 
اروپاى شرقى بلکھ غرب خواھد بود. مسائل گرھى اقتصادى باید حل 
و فصل شوند کھ یکبار دیگر سرنوشت ھمھ، از کشورھاى صنعتى 
پیشرفتھ تا کشورھاى بھ اصطالح جھان سوم را، رقم میزند. تمام 
قول و قرارھا و نقشھ و الگوھاى اقتصادى، سیاسى، نظامى و غیره 
تاکنونى بى مصرف میشوند و باید از نو و با شرکت مدعیان بیشمار 
تعریف شوند. ھمھ اینھا خود را در یک آشفتگى و تالطم سیاسى و 
ایدئولوژیک در غرب و «جھان آزاد» سابق نشان خواھد داد کھ بھ 
غربى،  ژورنالیسم  فعلى  تبیین  بویژه  و  فعلى،  تصورات  خود  نوبھ 

کرد. خواھد  کھنھ  بسرعت  نیز  را  اروپاى شرقى  آینده  درباره 

کارگر امروز: تاثیر این موقعیت بر جنبش طبقاتى و مبارزات 
کارگرى چیست؟

منصور حکمت: بھ نظر من دھھ نود بطور کلى دھھ باال گرفتن 
جنبش ھاى اعتراضى کارگرى در دل اروپا خواھد بود. بھ چند دلیل. 
یک  حدود  ریگانى  اقتصاد  و  تاچریسم  جدید،  راست  تعرض  اوال، 
این  الیتجزاى  جزء  است.  گذاشتھ  فشار  زیر  را  کارگر  طبقھ  دھھ 
سیاست بریدن صداى تشکلھاى کارگرى نظیر اتحادیھ ھا بود کھ در 
اعتبار  بھ  نھ  اتحادیھ ھا  داشتند. زدن  براى خود  قبلى جایى  سیستم 
ورشکستگى سوسیال دموکراسى و دست باال پیدا کردن سیاسى و 
عواقب  امروز  است.  شده  ممکن  جدید  محافظھ کارى  ایدئولوژیکى 
مخرب این سیاستھا براى کارگر، مانند بیکارى، از کف رفتن خدمات 
اجتماعى و غیره بیش از ھر زمان محسوس شده و در عین حال 
انسجام سیاسى و ایدئولوژیکى راست از بین رفتھ است. در کل اروپا 
مسالھ بیکارى و کار بدون تامین، مسالھ ساعت کار و غیره دارد 
تبدیل  کارگرى  در جنبش  جدیدى  تحرک  براى  تمرکز  نقطھ  یک  بھ 

میشود و در عین حال بورژوازى اھرم ھاى پیشین خود براى ارعاب 
سیاسى و فکرى جنبش کارگرى و بسیج ضد کارگرى اقشار میانى را 
از دست میدھد. ثانیا، افول اتحادیھ ھا کھ لطمات فورى و مھمى در 
زندگى این نسل کارگران داشتھ در عین حال فضائى براى فکر تازه 
و روش ھاى آلترناتیو در سازمانیابى کارگرى در اروپا بوجود آورده 
است. اعتراض رادیکال تر خارج از چھارچوب اتحادیھ ھاى موجود، 
یا  اتحادیھ ھا»  کردن  «دموکراتیزه  براى  ھایى  حرکت  افتادن  براه 
تاکنونى،  اتحادیھ ھاى  برابر  در  کارگرى  آلترناتیوھاى  ایجاد  اساسا 
جھتى است کھ جنبش کارگرى بھ خود گرفتھ است. این یعنى امکان 
شدن  پیدا  و  اعتراضات  کارگرى تر  من  بنظر  و  رادیکال تر  بروز 
این  در  طبقھ  مبرم  مسائل  بھ  واقعا  بتوانند  کھ  کارگرى  جنبشھاى 
دوره دست ببرند. و باالخره بنظر من یک عامل مھم اینست کھ با 
تحوالت اخیر، کارگر امروزى ھویت ویژه طبقاتى خود را بھتر حس 
شرقى  آلمان  کارگر  میگیرند،  دموکراسى  جشن  دارند  ھمھ  میکند. 
و لھستانى، کارگر روسى در لیتوانى و استونى و غیره تازه دارد 
میفھمد کھ خود او را قرار است بھ نیش بکشند. براى کارگر اروپاى 
مورد  در  قال  و  قیل  این  پشت  کھ  میشود  مفھوم  دارد  این  غربى 
بدون  و  فقط خودش،  و  باالخره خودش  دموکراسى  و  بشر  حقوق 
ھیچ نوع انتظارى از خیل تحصیل کردگانى کھ کرسى ھاى پارلمانى 
سوسیال دموکراسى و پست ھاى تخصصى اتحادیھ ھا را پرکرده اند، 
کارگر  بعنوان  سیاسى اش  حقوق  و  اقتصادى  منفعت  فکر  بھ  باید 
باشد. این واقعیت کھ اقشار غیرکارگرى و جنبش ھاى غیرکارگرى، 
زیست  محیط  جنبش  تا  دموکراسى  سوسیال  و  دموکراسى  از 
اندیشھ ھاى  و  کارگر  از  جدایى  در  دارند،  غیره  و  ناسیونالیسم  و 
درباره  تعمق  بھ  را  امروز  کارگر  میگیرند،  سبقت  ھم  از  کارگرى 
ھویت طبقاتى ویژه خود ناگزیر میکند. بنظر من دھھ نود کارگر را 

در قامت سیاسى و مبارزاتى جدیدى در برابر خود خواھد یافت.

کارگر امروز: مارکسیسم چطور؟ موقعیت و دورنماى مارکسیسم 
را چگونھ مى بینید؟

منصور حکمت: مارکسیسم بعنوان یک اندیشھ و نگرش کارگرى 
بھ جھان و بھ مبارزه براى تغییر جامعھ بنظر من تازه در این دوره 
میتواند بھ جلوى صحنھ رانده بشود. تازه گریبان کارگر دارد از ھزار 
و یک نوع شبھ مارکسیسم ِ طبقاِت دارا خالص میشود. میدانم کھ این 
سوسیالیسم  و  مارکسیسم  عملى  و  فکرى  تعرض  نتیجھ  نھ  واقعھ 
قطب ھاى  سیاسى  و  اقتصادى  ورشکستگى  حاصل  بلکھ  کارگرى 
بورژوازى  خود  از  دیگرى  جناحھاى  برابر  در  شبھ سوسیالیستى 
است. این را ھم میدانم کھ این اوضاع عرصھ را بھرحال بر اندیشھ 
اما  میکند.  تنگ  نوع  ھر  از  سوسیالیستى  جنبش  و  سوسیالیستى 
وجود  نفس  زودگذرند.  ضد سوسیالیستى  فشارھاى  حال،  ھر  بھ 
سرمایھ دارى بھ سوسیالیسم کارگرى، و نگرش و تئورى ویژه این 
جنبش یعنى مارکسیسم زمینھ میدھد. تا کارگر و سرمایھ دار ھست 
طى  و  حال  ھر  بھ  مارکسیسم  این  اینبار  اما  ھست.  ھم  مارکسیسم 
این  بھ  کھ  گرایشاتى  از  را  گریبان خود  آمده،  پیش  کھ  روندى  ھر 
نام دنبال منافع غیرکارگرى بوده اند خالص کرده است. بعنوان یک 
مارکسیست، بعنوان یک فعال جنبش سوسیالیسم کارگرى، شخصا 
احساس میکنم راِه پیشروى امروز بسیار بازتر است. از این گذشتھ 
بنیادھاى  از  بسیارى  بھ  راجع  نو  از  کلى  بطور  جامعھ  بناست  اگر 
خود فکر کند، اگر بناست دھھ نود دوران کشمکش افقھاى اجتماعى 
در جامعھ باشد و اگر بورژوازى میرود تا در یک آشفتگى و خالء 
ایدئولوژیکى گرفتار بشود، کھ بنظر من ھمھ اینھا خصوصیات این 
بار  معتبر  افق  یک  بعنوان  مارکسیسم  وقت  آن  بود،  خواھد  دھھ 
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ندارم. شک  این  در  میشود.  رانده  جامعھ  پیشاپیش  بھ  دیگر 
کارگر امروز: جنبشھاى ناسیونالیستى در شوروى باال گرفتھ است. 

آینده اینھا چیست؟ آیا مورد استقبال جھانى قرار خواھند گرفت؟
بلوک  با اضمحالل  اجتماعى کھ  از گرایشات  منصور حکمت: یکى 
شرق پا بھ میدان گذاشتھ ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم یک عمر 
گرایِش عزیزکرده در جامعھ بورژوائى بوده است. ھمھ قربان پرچم 
کشورشان رفتھ اند و ھیچکس بابت این بدترین نمونھ محدودنگرى 
نکرده  مالمت  را  کسى  انسان،  جھانِى  و  عام  خصلت  از  جدائى  و 
است. ناسیونالیسم امروز، مگر در برخى موارد، ربِط مستقیمى ھم 
با وجود ستم ملى پیدا نمیکند. سئوال بیشتر اینست کھ جدایى براى 
بورژوازى این یا آن کشور از نظر منافع اقتصادى دراز مدت و توسعھ 
منطقھ اى اقتصاد، َصرف میکند یا نھ. کما اینکھ جناح استقالل طلب 
در لیتوانى و استونى در قدم اول حقوق سیاسى اولیھ کارگر روسى 
ملى  ستم  رفع  مدافع  ناسیونالیسم  من  بنظر  میکند.  سلب  او  از  را 

نیست. مدافع تجدید تعریف ملت باال دست و پایین دست است.

ادغام  بھ  توجھ  با  میکنم  فکر  حرکات  این  خود  آینده  مورد  در 
بورژوازى  اینکھ  بھ  توجھ  با  و  سرمایھ دارى،  جھان  اقتصادى 
الگوھاى  بھ  بلکھ  کوچک  ملى  آحاد  بھ  دنیا  تفکیک  بھ  نھ  دارد 
این  ناسیونالیسم  میکند،  فکر  فراِملــّى  بلوک بندى ھاى  براى  جدید 
دوره اقبال عمومى اى حتى در درون بورژوازى پیدا نمیکند. حتما 
استقالل  و  گرائى  ملى  اما  نھ.  بعضى  و  میشوند  مستقل  بعضى ھا 

طلبى سوژه مد روزى براى جھان سرمایھ دارى نخواھد شد.

ایران  اوضاع  بر  جھانى  تحوالت  تأثیر  امروز:  کارگر 
چشم انتظار  تحوالت  این  با  ایرانى  احزاب  از  بسیارى  چیست؟ 

ھستند. ایران  در  دموکراسى  و  پارلمانتاریسم  ظھور 

ھمینطور  ایرانى،  لیبرال  اپوزیسیون  حکمت:  منصور 
پیدا  سابق  توده ایسِم  دگردیسى  با  کھ  آنھا  جدید  واریاسیون ھاى 
بود  آمده  کندى  پریروز  دارد.  عادت  تفکر  شیوه  این  بھ  شده اند، 
و  کارتر  دیروز  شود،  برقرار  ایران  در  پارلمانتاریسم  بود  قرار 
غیره. دموکراسى و پارلمانتاریسم ھم ھنوز قرار است بیاید! اینھا 
نمیفھمند کھ سیاست و اوضاع سیاسى در جامعھ از تقابل نیروھاى 
مادى اجتماعى، چھ داخلى و چھ بین المللى، تبعیت میکند و نھ از 
بندیھاى سانتى مانتال مانند «عصر سقوط دیکتاتورى ھا».  فرمول 
دیکتاتورى ھا»  «سقوط  براندازد.  باید  نیروئى  را  «دیکتاتورى» 
نحوه اى است کھ اقشار میانى و روشنفکران امیدوار اروپا دوست 
کھ  نکرده اند  عزم  خدایان  وگرنھ  بفھمند.  را  امروز  واقعیات  دارند 
دیکتاتورى ھا را یکى پس از دیگرى در دنیا برچینند. بعالوه اینھا 
طبقھ  و  دانشگاھى  و  غیر رسمى  دموکراتیسم  کھ  میکنند  فراموش 
متوسطى در اروپا کھ چندى پیش فرمول سقوط دیکتاتورى ھا را باب 
کرده بود بشدت اروپا-محور است. تا آنجا کھ بھ خارج اروپا بویژه 
بھ کشورھائى کھ سر و وضع مردمش مرتب نیست، برمیگردد از 
با  فرمایشى  انتخاب  یک  دموکراسى،  وجود  اعالم  براى  اینھا  نظر 
رسمى  دموکراسى  میکند.  کفایت  دستگاھى  اپوزیسیونھاى  شرکت 
بلوک  برابر  در  را  دموکراسى  کلمھ  کھ  ھم  اروپا  در  حاکم  طبقھ 
شرق بکار میبرد و اگر دموکراسى مسالھ اش بود نسل بعد از نسل، 
تحمیل  خودش  سلطھ  تحت  کشورھاى  بھ  نظامى  دیکتاتورى ھاى 

نمیکرد و این کشورھا را بھ قتلگاه و میدان جنگ تبدیل نمیکرد.

چیزى کھ میتوان روى آن انگشت گذاشت تغییر در موقعیت عینى 
ایران  شرق  بلوک  حذف  با  احتماال  است.  اسالمى  جریان  و  ایران 

نخواھد  غرب  براى  را  سابق  استراتژیکى  حساسیت  درجھ  آن 
و  سبز  کمربند  بھ  مبرمى  احتیاج  جھانى  سرمایھ  ھمینطور  داشت. 
پان اسالمیسم پیدا نمیکند. بازسازى اقتصادى ایران ھم فعال باید در 
صف بایستد تا تجدید سازمان اقتصادى اروپاى شرقى بھ جائى برسد. 
ھمھ اینھا یعنى تغییر معادالت اقتصادى و سیاسى در ایران بھ نسبت 
چند سال قبل... و شاید جھت عمومى آن در تنگنا قرار گرفتن رژیم 
ایران  در  و سیاسى  اقتصادى  بحران  ماحصل  اینکھ  باشد.  اسالمى 
یا  نیست،  آزادى سیاسى  پارلمان و دموکراسى، کھ معادل  چیست، 
نوع جدیدى از استبداد بورژوائى و یا آلترناتیو انقالبى و رھائیبخش 
کارگرى، دیگر امرى است کھ تقابل نیروھاى اجتماعى تعیین خواھد 
کرد. شخصا فکر میکنم اگر کسى در ایران آزادى سیاسى میخواھد 
چھ  بورژوازى،  باشد.  داشتھ  امید  ایرانى چشم  کارگر  بھ  جز  نباید 
در  کسبش  و  کارش  کھ  داده  نشان  ایرانى اش،  غیر  چھ  و  ایرانى 

کشورى مانند ایران بدون بیحقوقى میلیونى انسانھا نمیچرخد.

این مصاحبه اولین بار در نشریه کارگر امروز شماره یک    
اردیبهشت 1369 - مه 1990 

و بار دوم در کارگر امروز شماره 44
 (بهمن 1372   فوریه 1994)،  منتشر شده است.
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جهان(یونیورس) هاى موازى
بخش دوم و پایانى              نوشته: میچیو کاکو



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 14



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 15



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 16



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 17



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 18



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 19



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 20



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 21



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 22



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 23



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 24



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 25



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 26



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 27



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 28



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 29



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 30



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 31



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 32



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 33



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 34



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 35



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 36



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 37



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 38



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 39



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 40



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 41



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 42



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 43



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 44



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 45



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 46



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 47



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 48



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 49



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 50



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 51



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 52



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 53



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 54



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 55



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 56



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 57



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 58



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 59



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 60

روی



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 61



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 62



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 63



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 64



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 65



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 66



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 67



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 68



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 69



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 70



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 71



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 72



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 73



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 74



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 75



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 76



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 77



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 78



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 79



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 80



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 81



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 82



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 83



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 84



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 85



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 86



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 87



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 88



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 89



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 90



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 91



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 92



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 93



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 94



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 95



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 96



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 97



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 98



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 99



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 100



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 101



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 102



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 103



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 104



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 105



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 106



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 107



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 108



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 109



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 110



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 111



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 112



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 113



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 114



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 115



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 116



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 117



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 118



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 119



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 120



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 121



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 122



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 123



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 124



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 125



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 126



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 127



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 128



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 129



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 130



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 131



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 132



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 133



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 134



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 135



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 136



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 137



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 138



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 139



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 140



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 141



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 142



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 143



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 144



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 145



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 146



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 147



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 148



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 149



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 150



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 151



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 152



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 153



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 154



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 155



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 156



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 157



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 158



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 159



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 160



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 161



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 162



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 163



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 164



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 165

PDF.tarikhema.org



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 166



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 167



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 168



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 169



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 170



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 171



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 172



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 173



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 174



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 175



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 176



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 177



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 178



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 179



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 180



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 181



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 182



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 183



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 184



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 185



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 186



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 187



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 188



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 189



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 190



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 191



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 192



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 193



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 194



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 195



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 196



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 197



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 198



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 199



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 200



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 201



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 202



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 203



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 204



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 205



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 206



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 207



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 208



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 209



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 210



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 211



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 212



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 213



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 214



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 215



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 216



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 217



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 218



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 219

بخش 3   فرار به فرافضا



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 220



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 221



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 222



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 223



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 224



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 225



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 226



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 227



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 228



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 229



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 230



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 231



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 232



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 233



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 234



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 235



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 236



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 237



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 238



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 239



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 240



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 241



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 242



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 243



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 244



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 245



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 246



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 247



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 248



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 249



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 250



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 251



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 252



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 253



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 254



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 255



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 256



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 257



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 258



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 259



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 260



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 261



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 262



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 263



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 264



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 265



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 266



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 267



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 268



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 269



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 270



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 271



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 272



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 273



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 274



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 275



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 276



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 277



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 278



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 279



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 280



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 281



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 282



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 283



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 284



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 285



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 286



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 287



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 288



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 289



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 290



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 291



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 292



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 293



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 294



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 295



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 296



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 297



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 298



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 299



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 300



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 301



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 302



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 303



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 304



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 305



بستر اصلی شماره 47                                  دوره جدید                                    نیمھ اول نوامبر ۲۰۱۹

                                                     صفحه 306

پایان 
توضیح: از آنجا که ھدف من از انتشار کتاب یونیورسھای موازی، در دسترس 

گذاشتن کتاب برای مطالعه عالقمندان بود، صفحات "مآخذ و منابع" و ھمچنین 
فھرست تحت عنوان "نمایه" را در در آخر کتاب، حذف کردم.

ایرج فرزاد
نوامبر ۲۰۱۹
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کناره  علل  توضیح  در  را  خویش  نوشتھ  اولین  شکری،  فرشید 
گیری از عضویت در کمیتھ مرکزی کومھ لھ و عضویت در "حزب 
کمونیست ایران" منتشر کرده است. این نوشتھ و توضیحات، من 
را بھ بازنگری و ریشھ یابی یک "سنت رھبری نامرئی" در میان 
کادرھای "سنتی" در تاریخ کومھ لھ سوق داد. سر تیتر توضیحات 

فرشید شکری را با ھم نگاه کنیم:

– بھ حاشیھ رفتن موضوِع اصلی کار و فعالیت کومھ لھ – سازمان 
کردستان حزب کمونیست ایران

– عروج پی در پی " ناسیونالیسم " در حزب کمونیست ایران و 
کومھ لھ

– بسط و گسترش خط و نگرش رفرمیستی و تدریجی گرایی

– بازگشت بھ آغوش پوپولیسم و تبلیغ و ترویِج مبارزه ی " ھمھ با 
ھم " در قالب عبارات عامھ پسند

و موضوعات "فرعی":

– محفلیسم

– تالش ھای نامشروع، و مغایر با اصول و پرنسیپ ھای شناختھ 
شده بھ منظور تسلط بر کل تشکیالت

"مارکسیسم  دارد:  تامل  جای  بسیار  توضیحات  این  در  نکتھ  یک 
"وجود  ایران"،  کمونیست  واقعی "حزب  بنیانگذاران  و  انقالبی" 
خارجی" ندارند. در میان توضیحات "اصلی"، من نکتھ "محفلیسم" 
را کھ زیر تیتر موضوعات "فرعی"، دستھ بندی شده است را قدری 
این محفلیسم و رھبری "غیر رسمی" محفل  توضیح میدھم. چھ، 
رھبران سنتی کومھ لھ، و واکاوی خاستگاه و نقطھ عزیمت آنان، با 
صراحت بسیار بیشتری، "عدم وجود" و یا بھ عبارت دقیقتر، وجود 
فرمال و نمای ظاھر مارکسیسم انقالبی و حزب کمونیست را در کنار 
واقعیت سرسخت تر و قوام گرفتھ "رھبری محفلی"، کادرھای سنتی 

و "بنیانگذاران" کومھ لھ توضیح میدھد.

با توجھ بھ اینکھ، خود من از حملھ ھمان "بنیانگذاران" بوده و در 
جزئیات و ریزه کاریھای قدرت و در عین حال لجاجت و سرسختی 
محفلیسم رھبری سنتی در برابر ھر تحول "فرمال" قرار داشتم، این 
صالحیت را دارم کھ نکتھ "فرعی" نوشتھ فرشید شکری را بھ متن 

اصلی بازگردانم.

ناموجودی "مارکسیسم انقالبی" در توضیحات فرشید شکری و الک 
گرفتن پرسوناژھای واقعی موسسین حقیقی و بنام "حزب کمونیست 
ایران"، مطلقا تصادفی نیست. برعکس موضوع "فرعی" محفلیسم 
است کھ حتی در دوره ای کھ کومھ لھ از کنگره دوم تا کنگره شش، 
بھ مارکسیسم انقالبی و حزب کمونیست میپیوندد، "اصل" مقاومت 
لجوجانھ را در برابر آن مواضع و تحوالت"رسمی" و "اصلی"، 
توضیح میدھد. برای آن رھبری سنتی و محفلی، کھ چون یک کاست 
اسرار آمیز و  نامرئی و شبیھ بھ نوعی انرژی سیاه، ھر منبع نور را 
میبلعد، ریشھ قدرت گیری و اعتبار کومھ لھ، آن ""طرح ھای صد 

من یک غاز" نبود، بلکھ ھواداری و جانبداری و سر سپردگی بھ 
"خط" جالل طالبانی و بیعت چندین باره در ھمان مھمترین دوران 
تحول کومھ لھ "واقعی"  با سیاست "در شاخ"( کوه)  و در قندیل 
و در جوار چادر "مام جالل"  بود، ھست و تا آخر زمان خواھد بود.

نقطھ  تعلق خاطر سیاسی و در مھمترین  این  از  بھ برخی  بگذارید 
عطفھای تاریخ ایران، نگاھی بیاندازیم:

– ھنوز قیام سال ۱۳۵ِ۷ در جریان بود، کومھ لھ ھای "واقعی" یعنی 
زحمتکشان  و  کارگران  و  شھری  تحصیلکردگان  از  عظیمی  انبوه 
سوسیالیست، کھ امثال صدیق کمانگر و محمد مائی(کاک شوان) و 
خسرو رشیدیان و عطا قمری و.. سمبلھای آن بودند و ھم در برابر 
مکتب قرآنی ھای مفتی زاده و ھم در برابر رژیم در حال سقوط شاه، 
بشارت عروج یک نیروی تماما جدید و بدون ارتباط با تاریخ پیشین 
محفل کومھ لھ سنتی، بھ جامعھ اعالم میکردند، "سعید معینی" در 
میان پیشمرگان "کردستان" و در خاک عراق، جان میبازد و دکتر 
برایم)، در چادر "مام  جعفر شفیعی و ساعد وطندوست( ماموستا 
جالل" برای کمک بھ از سر گیری "شورش کرد"(انقالب کرد) در 
پی "آش بتال"(تسلیم) مصطفی بارزانی، از طرف رھبری آن محفل، 

ماموریت گرفتھ اند. و فقط این نبود:

مذکور  محفل  رھبری  ماموریت  آن  ماھیت  و  جوھر  طالبانی  جالل 
را بھتر از ھر توجیھ تعارف آمیز و ظاھر ساز، توضیح میدھد. در 
انقالب  درگیر  دادم  توضیح  کھ  ترتیبی  بھ  واقعی  لھ  کومھ  کھ  حالی 
برابر  پیشرو در  بھ یک رھبری رادیکال و  دادن  در شھر و شکل 
اپوزیسیون مکتب قرآنی ھا و حزب دمکرات کردستان ایران بود، 
پرانتز  یک  اینجا  میدھد.  توضیح  را  دیگری  روایت  طالبانی  جالل 
باز کنم و این نکتھ را ھم توضیح بدھم کھ حزب ناسیونالیسم کرد 
عبدهللا  صریح  گفتھ  بھ  ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  ایران،  در 
گاو  گوش  "در   ،۵ِ۷ِ تا   ۵۶ سال  تحوالت  جریان  در  زاده،  حسن 
خوابیده" بود. با اینحال، حزب دمکرات در ھمان ماھھا، اعضائی 
از رھبری خود را از عراق بھ ایران فرستاده بود تا در شھرھا، و 
مھمتر از ھمھ، سنندج، تشکیالت سازمان بدھند و افراد صاحب نام 
را بھ عضویت حزب دمکرات در آورند. خود من در شھر سنندج، 
شاھد این صحنھ بودم. ھاشم کریمی، مامور در سنندج بود برای بھ 
عضویت در آوردن امثال صدیق کمانگر، عبدهللا بابان و دکتر فتح 
اینکھ خواستھ  بدون  و  بخواھید  را  نژادیان. حقیقتش  الھ لطف هللا 
باشم خوستائی کنم، من تنھا کسی بودم کھ آن تالس را ناکام گذاشتم 
و بویژه با دکتر لطف الھ نژادیان کھ سابقھ رفاقت و دوستی دیرین 
کند. خوشبختانھ  غلبھ  تردید خود  بر  تا  رفتم  کلنجار  بسیار  داشتم، 
ھمھ کسانی را کھ من میشناختم، با توضیحاتم و در وسع ھمان تعلقم 
ناسیونالیست  از  دست  دمکرات  حزب  کھ  کردم  قانع  کمونیسم،  بھ 
سازی شخصیتھای بھ نام و کارگر و زحمتکش سوسیالیست بردارد 

و با دست خالی شھر سنندج را ترک کند.

در بستر این جدال سخت بین نیروھای مختلف سیاسی بود کھ کاست 
و  طالبانی  بھ جالل  داشت:  کمک  دیگری  محفل سنتی، "مشغلھ" 
جالل  کند.  پر  را  "کرد"  شورش  رھبری  خال  کھ  میھنی،  اتحادیھ 
طالبانی بھ مناسبت سالگرد تشکیل اتحادیھ میھنی از آن دوران و در 

یک ویدئو، سخن میگوید:

برای  روستائی  پیرمردی   ،۱۳۵۷ سال  آخر  ماھھای  در  روزی 
شاه  کھ  ام  دیده  خواب  جالل!  "مام  گفت  و  آمد  "قندیل"  بھ  دیدنم 
از "آش  قبل  میرود". جال طالبانی اضافھ میکند کھ ھمان شخص 
بتال" مصطفی بارزانی، خواب دیده بود کھ "کار او تمام است" و 

در حاشیه توضیحات علل کناره گیرى 
فرشید شکرى از کومه له
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او میرود. بھ گفتھ جالل طالبانی، او فورا تصمیم میگیرد کھ بقول 
خودش با "امام خمینی" در لوفل دوشاتو، تماس بگیرد و با او و 
رھبری اش بیعت کند و اعالم کند کھ "ھمھ نیروھایش" در اختیار 
و ھمزمان  میشود  اعزام  فرانسھ  بھ  فواد معصوم  است.  "ایشان" 
برایم"  ماموستا  و  جعفر  "دکتر  انشاُء  و  خط  بھ  نیز  ای  "نامھ" 
بھ خمینی نوشتھ شد! نوشیروان مصطفی در کتاب خاطراتش: "از 
کرانھ دانوب تا خره ناوزنگ" میگوید نامھ ھائی خطاب بھ "امام 
نیز نوشتھ شدند کھ  خمینی، آیت هللا ھا منتظری و شریعتمداری" 
"ماموستا برایم و دکتر جعفر" آنھا را از طریق اعضاُء تشکیالت 
"کومھ لھ" بھ طرفھای مربوطھ رساندند. حقیقت این بود کھ آن نامھ 
ھا ابتدا بھ دست "صالح الدین مھتدی" رسانده شده بود، چون از 
نظر جالل طالبانی کومھ لھ و آن محفل، در واقع تحت اتوریتھ صالح 

الدین و با او شناختھ میشد.

رھبری آن محفل بھ تحکیم مواضع "کردستانی" خویش ادامھ داد، 
علیرغم اینکھ کومھ لھ ھای واقعی، درگیر مصافھای کامال متفاوتی 
بودند. وقتی خمینی بھ ایران برگشت، ھیاتی از طرف اتحادیھ میھنی 
و متشکل از موجودی چون "نوشیروان مصطفی" بھ تھران رفت. 
"ماموستا  خاطرات،   کتاب  ھمان  در  مصطفی  نوشیروان  گفتھ  بھ 

برایم و دکتر جعفر شفیعی"، "مترجم" ھمراه ھیات بودند!

کومھ لھ واقعی قدرت خود را حتی بھ آن محفل بستھ سنتی تحمیل 
کرد. کنگره ۲ تشکیل شد و در کنگره ۳ کومھ لھ، ھمراه با آن محفل 
حزب  موسس  کنگره  رسید.  تصویب  بھ  کمونیست،  حزب  برنامھ 
کمونیست ایران با شرکت "فعال" و بھ نظر من، تماما زینتی ھمان 
محفل سنتی برپا شد. سخنرانی عبدهللا مھتدی در روز پایانی کنگره 
مقام "دبیر  در  و  آالن سردشت،  کپھ"  در مزرعھ "میش  موسس 
کل" حزب تازه تاسیس شده، بسیار نخ نما بود. او  خطاب بھ جمعیت 
کھ در میان آنان یکی دو نفر از دھقانان منطقھ ھم حضور داشتند، 

چنین گفت (نقل بھ معنی):

["اتفاق عجیبی نیافتاده است، پیوستن کومھ لھ بھ حزب کمونیست، 
در واقع رشد و تکامل آن کومھ لھ ای است کھ شما از قبل میشناختید، 
لھ "سعید معینی" ھا و "دکتر جعفر" ھا و ماموستا  ھمان کومھ 
برایم ھا است کھ با یاری و تالشھای شما زحمتکشان آالن سردشت، 

بھ یاری "شورش" کردستان عراق برخاستند.]

یادم ھست کھ در طول زمانی کھ کومھ لھ حقیقی مدام متحول میشد، 
بود:  این  لھ،  کومھ  مرکزیت  جلسات  در  ھمیشگی  موضوع  یک 
"ھیات بعدی" برای اعزام و دیدار با "مام جالل" چھ کسانی اند؟ 
محفل  این  تاریخ  در  ایران،  کمونیست  حزب  و  انقالبی  مارکسیسم 
وجود خارجی ندارد. و اصال تصادفی نیست کھ حاال ابراھیم علیزاده 
صراحتا اعالم میکند کھ حزب کمونیست را نھ مدافعان مارکسیسم 
انقالبی، و در "میش کپھ"، کھ در "کنفرانس وحدت" نیروھای خط 
۳ تشکیل دادند. اینکھ حاال عبدهللا مھتدی، عنصر فعال در کنگره دو 
و ۳ کومھ لھ، اعالم میکند کھ حزب کمونیست و مارکسیسم انقالبی 
این  کننده  بیان  تماما  نداشتند"  کردستان  در  اجتماعی  نفوذ  "ھیچ 
است کھ در ھمان دوره فعال بودن خود او، "قندیل" و "چادر مام 

جالل" منشا و منبع قدرت کومھ لھ سنتی بوده است.

مرکزی،  کمیتھ  سابق  عضو  شکری،  فرشید  مثل  کسی  اینکھ 
وجود  مرکزی،  کمیتھ  از  گیری،  کناره  و  استعفا  علل  توضیح  در 
مارکسیسم انقالبی و نقش شخص منصور حکمت را در متحول کردن 
تاثیر گذار  نام اشخاص  انکار میکند و حتی از ذکر  کومھ لھ تماما 
و "عبارت"ھای رایج در دوران شکوفائی کومھ لھ،  خود را کنار 

میکشد، بطور واقعی قدرت نفوذ ھمان رسوبات رویکرد محفل سنتی 
کومھ لھ و نیروی جاذبھ آن انرژی سیاه را و تعلق خاطر دیرین بھ 
"شورش" در کردستان و در "جغرافیای" کردستان و دنبالھ روی 

از خط طالبانی، در معرض نمایش میگذارد.

مشکل "کومھ لھ"، مطلقا معرفتی نیست، "جنبشی" است. تحوالت 
نقل  برلین، جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ و  دیوار  فروپاشی  از  پس 
مکان رھبری "جدید" شورش کرد از کوھستانھای قندیل بھ اربیل 
و سلیمانیھ، آنھم در سایھ خوفناک چند جنگ خونین و ویرانگر کھ 
آن  برای  دیگر  پاشاند،  ھم  از  در سراسر عراق  را  مدنیت  شیرازه 
برای  من یک غاز"، حتی  ھای صد  آن "طرح  و  زینتی  کمونیسم 
ظاھرسازی و «چپ نمائی»؛ جائی برای آویزان شدن باقی نگذاشتھ 
است. این رسوبات منجمد شده طی این سیل و طوفانھا را نمیتوان 
با کلمات قصار و نقل قول از بنیانگذران مارکسیسم، بھ حرکت مجدد 
و یا حتی بھ قدری تفکر و تعمق وادار کرد. اگر رویدادھائی با آن 
بزرگی  و قدرت تخریب، خاستگاه آن محفلیسم کاست مانند و سنتی 
کومھ لھ را تکان ندادند، بمب اتم ھم نیز قادر نخواھد بود کھ این 
سنت، کماکان در غارھای کوه قندیل، با دیدگانی تماما سحر شده و 
اما  کند،  نظاره  را  مدنیت جامعھ  فروپاشی  انسانی،  از عاطفھ  تھی 
"حضور" خود را کماکان بھ رخ مردم لت و پار شده، اعالم کند. 
آن ھستھ ماده و انرژی سیاه، ھر نوری را کھ بھ کرد و کرد پروری 
و سیاست در جغرافیا، اشعھ ای میتاباند تا بھتر دیده شود و مورد 

قضاوت قرار گیرد، می بلعد.

چھار اکتبر ۲۰۱۹
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آنچھ کھ با دخالت نظامی دولت اردوغان در شمال سوریھ، در ظاھر 
تعبیر  "روژآوا"  علیھ  ترکیھ  "فاشیست"ھای  جنگ  بھ  رویدادھا، 
شده است، ریشھ ای فراتر از این دوقطبی کاذب دارد. این اتفاق را 
باید در بستر تحوالتی کھ در منطقھ در جریان است، و بھ نظر میرسد 
جوانب فرا منطقھ ای و بین المللی نیز دارد، قرار داد و تحلیل کرد.

"گردانھای  رھبران  و  روژآوا  نیروھای  جانب  از  "موضع"  یک 
مدافع خلق"، َسِر نخی بھ نقطھ حرکت تحلیلی من از این معادالت 
دولت  با  ھا،  روژآوائی  کھ  آمد  خبر  است.  داده  بدست  موازنھ،  و 
سوریھ توافق کرده اند کھ امنیت مرزھا را نھ گریالھای گردان ھای 
کسانی  برای  باشد.  داشتھ  برعھده  سوریھ  دولت  کھ  خلق،  مدافع 
بینند،  می  کماکان  و  دیدند  اشاره  مورد  قطبی  دو  در  را  معادلھ  کھ 
تاکتیک "روژآوا"، طبق "اصول جنگھای انقالبی" توسط نیروھای 
"مردمی"، تاکتیک درستی ارزیابی شد و گفتند کسانی کھ روژآوا 
را بھ تسلیم و سازش و گریز از دفاع انقالبی متھم ساختند، متوجھ 
نسل  بھ  دادن  تن  بین  مدافع خلق،  میلیشیای  فرماندھان  کھ  نیستند 
کشی و آوارگی میلیونی مردم در پی حملھ ارتش ترکیھ، "سازش با 
دولت سوریھ" را برای کم کردن ابعاد فاجعھ انسانی انتخاب کردند. 
در این معادلھ دو قطبی و در این ابعاد محدود، این توجیھ مدافعان 
ناسیونالیسم کرد، میتواند، فرجھ ای برای مطرح بودن این گرایش 
بھ عنوان عاملی "ھنوز" در صحنھ و ھنوز تاثیر گذار در معادالت 
سیاسی منطقھ بھ حساب آید. اما این توھمات، بھ محض اینکھ قدری 
فاصلھ میگیریم،  آرمانھای سرکوب شده  نبرد "کردھا" در راه  از 
تماما رنگ میبازند. "سازش" روژآوا با دولت سوریھ تاکتیکی در 
سازش  این  نیست.  و  نبود  تی  کردایھ  جنبش  ھای  آرمان  راستای 

بیرون از آن معادلھ دو ُبعدی و آن دایره تنگ قرار دارد:

در  قبال  روژآوا،  بھ  ترکیھ  ارتش  رویداد حملھ  کھ  باشد  یادمان   .۱
علنا  کردھا،  میلیشیای  ھم  آنجا  و  بود  سابقھ  بھ  مسبوق  عفرین 
بلکھ رسما  نمیشوند،  ظاھر  دفاع  مقام  در  تنھا  نھ  کھ  کردند  اعالم 
خواھند  عقب  "ُترک"،  ارتش  پیشروی  برابر  در  کھ  کردند  اعالم 
نشست. آنوقتھا از تاکتیک "درست" عقب نشینی از جانب نیروھای 

"خلقی"، اسمی برده نشد.

اینکھ،  بر  مبنی  داشت  ای  قبل مصوبھ  دولت چندی  در عراق،   .۲
نیروھای میلیشیای "حشدالشعبی"، باید در ارگانھای ارتش منظم، 
ادغام شوند. "حضرت" آیت الھ سیستانی کھ گفتھ میشود، میلیشیای 
مذکور با "فتوا"ی او برای مقابل با داعش و با کمک و مشاوره سپاه 
پاسداران رژیم اسالمی در ایران، تشکیل شده بود، فرمودند "حشد" 
باید بھ قوانین عراق ملتزم باشد. در ادامھ، ما با اعتراضات وسیع 
معترض  مردم  از شعارھای  یکی  کھ  بودیم  مواجھ  عراق  در  مردم 
کوتاه کردن دامنھ نفوذ رژیم اسالمی در دولت بغداد بود. یعنی، نھ 
تنھا حشد باید منحل شود، بلکھ از اعمال قدرت بھ مثابھ یک نیروی 

فشار در درون ارگانھای نظامی و پلیسی عراق نیز، ناتوان شود.

عملیات  موضوع  بررسی  ضمن  عرب  اتحادیھ  خارجھ  وزیران   .۳
نظامی ترکیھ در شرق فرات، اعالم کردند مسالھ "بازگشت سوریھ 
بھ کرسی خود در اتحادیھ عرب" را در نشست "پشت درھای بستھ" 

مورد بررسی قرار دادند.

از  شد.  تھران  راھی  پاکستان  جمھور  رئیس  خان"،  "عمران   .۴
دیگری  و  یمن  بھ جنگ  دادن  پایان  یکی موضوع  گفتگوھا،  جملھ 
برقراری رابطھ "حسن ھمجواری" بین عربستان و رژیم اسالمی 
ایران بود. عمران خان با اشاره بھ سفرش بھ نیویورک و دیدارش 
آقای  با دونالد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا گفت کھ در آن دیدار 
ترامپ خواستار میانجیگری پاکستان برای باز شدن راه گفتوگو با 
تھران شده بود.  مقام والیت فقیھ فرمودند، آنھا ھم موافق یک "راه 
نقطھ  یک  ھستند.  یمن  در  بھ جنگ  دادن  پایان  برای  درست"  حل 
گرھی ُمھم در آن جنگ، مسالھ چند و چون مرخص کردن میلیشیای 
چھ  میلیشیا،  نیروھای  مشکل  ھم  اینجا  است.  یمن  ھای  "حوثی" 
خلقی باشند و یا حشد وحشی و یا اسالمی، و بویژه "استقالل عمل" 
آنھا، بازھم صرفنطر از اینکھ چھ دوایری آن اعمال و حرکات را در 

راستای آرمانھای سیاسی خود ارزیابی میکنند، نکتھ اصلی است.

بنابراین، تن دادن سران میلیشیای گردانھای مدافع خلق در روژآوا 
دور  تاکتیک  از  و  نیست  الساعھ  خلع  دولت سوریھ،  با  بھ سازش 
"چھار  کردھای  آرمان  راستای  در  روژآوا   رزمندگان  اندیشانھ 
منطقھ  استراتژی  از  بخشی  این  است.  نگرفتھ  پارچھ"، سرچشمھ 
ای و فرامنطقھ ای، با نظر مساعد دولتھای بزرگ و کوچک دخیل 
در ماجرا، منجملھ روسیھ، و نیز، دولت ترامپ در آنسوی اقیانوس 
است. ابتدا، ُمنضم کردن این انواع ملیشیاھا در ارگانھای نظامی و 
پلیسی دولتھای منطقھ، و سپس مرخص کردن آنھا و بھ این ترتیب، 
برداشتن پاره سنگھائی کھ در تضاد منافع بین دولتھای "رسمی"، 
بعد "مزاحم"  بھ  این  از  اما  بھ عنوان اھرم فشار حساب میشدند، 

روندھای "متعارف".

در  پایانی ۱۹۹۰  سالھای  تحوالت  بھ  شباھتھائی  کنونی،  وضعیت 
یوگوسالوی سابق، گرچھ قطعا نھ یک بھ یک، دارد. غرب و ناتو، 
در پی فروپاشی و فرو پاشاندن دیوار برلین، مترصد ساختن دولتھای 
"دمکرات" و ملتزم بھ رعابت "قانون و نظم" سرمایھ داری بودند. 
اینکھ در پروسھ "آزاد سازی"، بمباران بلگراد توسط ناتو، ُمجاز 
بود، اما از منظر آن کشتارگران مدنیت جامعھ یوگوسالوی، بھ معنی 
آزاد شدن قدرت تخریب نیروھای میلیشیای "ارتش ھای آزادیبخش 
بر  مبتنی  "دولت"ھای  ساختن  الزمھ  نبود.  مقدونی"  و  کوسوو 
"قانون" در پس بمباران توسط ناتو، و بالفاصلھ بعد از آن، خلع 
سالح نیروھای آن میلیشیاھا، و تھی کردن آنان از "استقالل" عمل 

بود.

برداشت من این است کھ لشکرکشی ترکیھ بھ روژآوا، چیزی شبیھ 
و  ارتش  توسط  البتھ  و  کوچکتر  مقیاسی  در  بلگراد،  بمباران  بھ 
دولتی بھ مراتب کوچکتر از ناتو و آمریکا و اروپاست. اما در ھر 
نوع  ھر  نھایت،  در  کھ  برود  پیش  چنین  است سناریو،  قرار  حال، 
میلیشیا، یا داوطلبانھ مثل پ.ک.ک و روژآوائی ھا، از استقالل عمل 
دست بکشند و خود را بھ عنوان ضمیمھ دولتھا و یا در "سازش" 
پیچیده  معادالت  در  مقاومت،  در صورت  یا  و  کنند،  تعریف  آنھا  با 
و  انحالل، خلع سالح  بستھ"، حکم  درھای  در طرحھای "پشت  و 
پایان ارزش مصرفی آنھا در "دوره انتقالی"، بھ تصویب دولتھای 

"رسمی" و تایید دولتھای قدرقدرت تر، برسد.

۱۶ اکتبر ۲۰۱۹

iraj.farzad@gmail.com

از دریچه سازش "روژآوا" 
با دولت سوریه
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آقایان و خانمھای مدیر شورای گذار، عنایت فرموده و برای مردم 
ایران، چگونگی حکومت محتمل آینده را تشریح و "توشیح" کرده 
نوریزاده  علیرضا  سازگارا،  چون  موجوداتی  برای  البتھ،  این  اند. 
بار اول نیست کھ  ایشان  و جناب عبدهللا خان مھتدی و "خاتون" 
خود را در "دامگھ حادثھ" بھ معرض قضاوت میگذارند. قبال و در 
الماس"، توطئھ ھا و  شوراھای گذار مخفی، مثل ماجرای "فریب 
دسیسھ ھای پشت پرده را در کارنامھ خود داشتند. آنوقتھا، حضرات 
فاش  را  ماجرا  اطالعاتی جمھوری اسالمی،  نھادھای  کھ  تا زمانی 
ھای  شیخ  سناریو  بھ  خدمت  برای  خود  آمادگی  از  مطلقا  نکردند، 
خلیچ و دوائر جاسوسی سیا و موساد کلمھ ای با مردم ایران سخن 
نگفتند. روایت و نسخھ دیگر شورای گذار با پیوستن "شخصیت" 
ھای جدید، قرار است چھره ھای رسوا و عناصر اصلی تر و سر 
در آخور شیوخ خلیج، را روتوش کند و زیر ابروی آنان را بردارد.

دادن سرنوشت سیاسی مردم  قرار  بازیچھ  اما، یک سوال در متن 
ایران و شعور آنان، بسیارجدی است: حتی اگر پرسوناژھای چنین 
گذار ھا و سناریوھائی؛ امثال سازگارا و مھتدی و نوریزاده نبودند، 
چگونھ است کھ طیفی از موجودات سیاسی ھزار چھره، بویژه در 
را  ایران  مردم  ھمواره  سیاسی،  بزنگاھھای  در  آنھم  و  "خارج" 
رعیت فرض کرده و فرض میکنند؟ چھ نوع ذھنیت و پیشداوریھائی 
است و بر بستر کدام عوامل اجتماعی در سطح سیاسی و، آنجا کھ 
بھ دست بدست شدن قدرت مربوط است، این قیمومیت مردم را بھ 
نیروھائی بیرون از متن مبارزات و مطالبات ھمان مردم، انگار کھ 
اتفاقی "طبیعی" است، واگذار میکند؟ کدام عوامل اجتماعی موجب 
میشوند و موجب شده اند کھ در تاریخ معاصر ایران، عده ای بی 
ریشھ، خود را قیم مردم ایران تعریف کنند و مردم را رعیت، ناقص 

العقل، صغیر و "مستضعف"؟

نیست،  "انتخابی"  گذار  میگوید شورای  بیشرمی،  کمال  در  طرف 
اما این حق را ھم برای خود محفوظ نگھداشتھ اند کھ تا شکل گیری 
از منظر  باشند. چھ،  ایران  نماینده جامعھ  بدیل جمھوری اسالمی، 
مردمی  دولتی،  قدرت  و  "دولت"  پدیده  خودگمارده،  ھای  قیم  این 
را کھ رعیت فرض کرده اند، در بر نمیگیرد. دولت، قدرت سیاسی، 
مردم...  رای  انتخابات،  اساسی،  قانون  پارلمان، مجلس موسسان، 
ذھنیت  آن  در  کھ  است  و شعور شھروندانی  درک  حیطھ  از  خارج 
بیمارگونھ و البتھ متبختر و ھمواره از خود متشکر، بخاطر استادی 
اینھا در پشت ھم اندازی و داللی سیاسی، "ولی" و "سرپرست" 

میخواھند.

"آلترناتیو  شدن  سبز  یکبار  گاه  از  ھر  ریشھ  میکنم  سعی  من 
اشرافیت سیاسی، کھ  این الیھ  میان  در  بدیل سیاسی  حکومتی" و 
بطور واقعی در حاشیھ جامعھ قرار داشتند و قرار دارند، اما خود را 
ذیحق میدانند کھ در دوره ھای بحرانی: "توی دھن دولت بزنند" و 

"من دولت تعیین میکنم"، از نظر خود، بشکافم. 
در  بویژه  ایرانی،  ذھنیت سیاسی شھروند  کھ  است  این  تصور من 
واقعی  ازنفوذ  و  تولید  در  آنان  مادی  موقعیت  از  کارگری،  جنبش 
اجتماعی آنان، عقب تر است. دو مثال، یکی مربوط  بھ موضع کارگر 
صنعت بزرگ در دوران بحران انقالبی دھھ آخر ۱۳۵۰ و دیگری 
در رابطھ با کارگران ھپکو، ھفت تپھ و آذر آب، بسیار گویا ھستند. 
در مورد اول، ھمھ ما میدانیم کھ این "کارگر نفت" ما است کھ کمر 

حکومت نظامی ازھاری را میشکند، اما در ھمان حال ھم با تلخی 
این خمینی بود کھ گفت دولت تشکیل  این را ھم میدانیم کھ  بسیار 
میدھم و کارگر نفت ما، از نظر سیاسی نھ تنھا ھیچ "چشم داشت" 
بھ قدرت سیاسی نداشت، بلکھ در ھمان روزھای بھ قدرت خزیدن 
و بھ قدرت خزاندن اسالمیون، اعتصاب خود را بھ توصیھ عناصر 
آزادی،  نھضت  و  ملی  جبھھ  پاتالھای  و  پیر  ایران،  جامعھ  حاشیھ 
از نظر سیاسی خود را  ترتیب کارگر صنعتی کھ  این  بھ  داد.  پایان 
بدھکار و "تحت تکفل" گرایش دیرین ملی اسالمی فرض میکرد، 
جاده را برای اسالم سیاسی کھ پرچم استقالل "امت اسالمی" از یوغ 
"مستکبران" و "اجانب" را سالھا زیر شنل سالطین اسالم پناه بھ 
دست ھمان جبھھ ملی ھا و نھضت آزادیھا و شریعتی و طالقانی ھا 

سپرده بود، ھموار کرد. 

واقعی  بطور  ایران،  جامعھ  کارگر صنعتی  واقعی  و  عینی  موقعیت 
بود،  داده  قرار  آن روزھا  اجتماعی  تحوالت  در راس  را  این طبقھ 
اما، از نظر "سیاسی" و برخورد بھ مسالھ "قدرت سیاسی"، نھ 
تنھا راسا حزب سیاسی طبقاتی اش را شکل نداد، بلکھ جبھھ ملی و 
نھضت آزادی را صاحب صالحیت تر از خود برای حضور در صحنھ 
جدال قدرت میدانست. طبقھ کارگر صنعت بزرگ در ایران، از نظر 
سیاسی  اختیار خود را بھ جریاناتی سپرد، کھ ھنوز جامعھ ایران را 
تحت سیطره اشرافیت فئودالی میدانستند، کھ ھنوز ھم پس از سیر 
دھھ  اوائل  در  ارضی  اصالحات  از  پس  ایران  جامعھ  صنتعی شدن 
۱۳۴۰، بھ رھبری آن عناصر ماقبل سرمایھ داری، قرار بود ایران 
ایران،  صنعتی  کارگر  طبقھ  شود.  ھدایت  ملی"  "استقالل  بطرف 
از منظر آن نیروھا و احزاب، ھنوز کارگری تصور میشد کھ آنان 
آنھا را از "میدان کار" برای کشیدن تیغھ دیوار انتخاب میکرد و 
ھمسرانشان را برای نظافت و ُکلَفتی از محالت جنوب شھر تھران 
در ویالھا و ساختمانھای مجلل، استخدام میکرد. از منظر آن گرایش 
عھد عتیق، اما، دختران ھمان خانواده ھای کارگری، در مدرن ترین 
شیوه ھا در کنار خیابانھای شھرھای بزرگ و در "شھر نو" ھا، 
بھ بردگان جنسی و تن فروشان بی حفاظ تخم و ترکھ ھمان "از ما 
بھتران" ھا، سقوط کردند. با آن انتخاب سیاسی در بطن تحوالت آن 
سالھا، طبقھ کارگر ایران، متاسفانھ آن تصویر اشرافیت فئودال و 
بورژوازی نوپای آن سالھا از خود را عمال پذیرفتھ بود. وضعیت 
ذھنی و پیشداوریھای سیاسی طبقھ کارگر ایران، از موقعیت اش در 
تولید و در عرصھ مصاف طبقاتی، بسیار عقب تر بود. این شکاف 
است کھ ھنوز ھم عده ای با تفکرات ما قبل تاریخ را تحریک میکند 
کھ قدرت و نفوذ واقعی شھروند جامعھ ایران را نادیده بگیرند؛ و 
شان و جایگاه او را پائین تر از موقعیت اجتماعی او در سیاست، در 

تولید، فرھنگ و دانش و در جامعھ، فرض بگیرند.

است.  تر  گویا  بسیار  تپھ،  ھفت  و  آب  آذر  و  ھپکو  کارگران  مورد 
کارگران ھپکو، در سخت ترین دوره جنگ ایران و عراق، کارخانھ 
را سر پا نگھداشتند، مجتمع شان، "دانشگاه" داشت و بسیاری از 
ھای  قیم  منظر  از  پرورده شدند. چرا  ھپکو  در  جامعھ  "نخبگان" 
نازنین، این کارگران کارآمد، کاردان، دلسوز و آبدیده در دورانھای 
سخت و دوره دیده در آمریکا و آلمان، نمیتوانند و صالحیت این را 
ندارند کھ ابزار دخالت سیاسی و "بدیل" رژیم در حال سقوط رژیم 
اسالمی را بسازند؟ فکر میکنم کھ موقعیت و سطح شعور طبقاتی 
کارگران این مجتمع ھا، فراتر از ذھنیت ھای حاکم در دوره قبل از 
تحوالت سالھای آخر ۱۳۵۰ است. اما سوال این است کھ چگونھ 
است کھ این قیم ھای خودگمارده، "فشار" طبقھ کارگر صنعتی ایران 
کنونی را بر خود احساس نمیکنند؟ چرا طبقھ کارگر ایران، پس از 

ما، رعیت نیستیم
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عنصر  توسط  میکنم"  تعیین  حکومت  "من  گذشت  از  سال،  چھل 
مرتجع و در حاشیھ جامعھ ایران، بھ اتکاء قشر وسیعی از تحصیل 
دسترس  در  و  کارگری  ھای  خانواده  صفوف  از  جملھ  از  کردگان 
بودن ادبیات سوسیالیستی، بھ فکر تشکیل حزب سیاسی طبقھ خود 
"آنچنانی"،  سوابق  با  مشکوک،  ھای  قیم  این  برای  چرا  نیستند؟ 
سر در آخور شیخ ھای خلیج و جاسوس و جیره خوار، طبقھ کارگر 
ایران، با این ھمھ عظمت، "وجود خارجی" ندارد؟ و اگر ھم ھست 
ھمان کارگر دورمیدان است کھ حضرات آنان را خبرمیکنند کھ آب 
استخرھایشان را عوض کنند و یا مھتر اسب سواری تخم و ترکھ 
محالت  سرایدار  و  نگھبان  و  سواران؛  پورشھ  شور  ماشین  آنان، 

اعین نشین و سلبریتی نشین زعفرانیھ و فرمانیھ ھا؟ 
 

این مشکل و معضل طبقھ کارگر ایران است، بی اعتمادی بھ قدرت 
خود در تولید بزرگ صنعتی و دست کم گرفتن نیروی مولد و خالق 
خویش از یک طرف؛ و محصور شدن در عرصھ تفکر و سیاست بھ 
ذھنیتھا و پیش داوریھای دوران ماقبل سرمایھ داری با تمام زوائد 
و حواشی اسالمی و مذھبی آن، از طرف دیگر. در نتیجھ توکل بھ 
آن "ولی امر"ھای انتضابی و خود انتصابی خلق و ملت و امت کھ 
از گور تاریخ سر برآوردند و قرار است کماکان از قبر سر درآورند.
و  ایران؛  مردم  برابر  در  مسلک  اشراف  آقایان  و  "بانوان"  اما 
نوکرمنش در قبال "مراکز آنچنانی"، روی اسب بازنده شرط بندی 
کرده اند. تًحُرک جامعھ ایران و جنب و جوش طبقھ کارگر، توھمات 
زد.  خواھد  برھم  را  نواز حضرات  رعیت  خیاالت  و  خواب  و  پوچ 
اینھا ھم ناچارخواھند شد مثل "آدم" رفتار کنند و دست از رویاھای 
ارتجاعی گشت و گذار در حجره ھا، سرسراھای ایام فئودالی و نان 
خوردن از انبان سازمانھای جاسوسی غرب و پول ھای شیوخ خلیج 

بردارند.

عروج طبقھ کارگر صنعتی ایران ھمراه با قشر وسیع جوانان اھل 
علم و دانش در ھیات یک حزب سیاسی، تنھا شرط انحالل و ھزیمت 
اجرائی و "ملی- میھنی"  این عوامل  ھا،  قیم  دم و دستگاه  انواع 
"رژیم  و  ساز  قدرت  دوائر  ھزارتوی  و  پرده  پشت  سناریوھای 
چینج" است. باید یکبار برای ھمیشھ شھروند ایرانی و طبقھ کارگر 
بین وضعیت عینی خود؛ و غلبھ پیشداوریھا و  تناقض  این  ایران، 
نگرش دشمنان خود را در عرصھ نبرد سیاسی و جنگ بر سر قدرت 
سیاسی، حل کند. طبقھ کارگر بیش از ھر زمان دیگر الزم است از 
تکرار فاجعھ سرنوشت قیام و اعتصابات خود در دھھ آخر سالھای 
۱۳۵۰ جلوگیری کند و این بار در رابطھ با عبور و گذر از جمھوری 
اسالمی، مردگان تاریخ را در قبرستان اساطیر پوشالی اعصار ماقبل 

تاریخ، برای ھمیشھ مدفون کند.

۱۰ اکتبر ۲۰۱۹

این روزھا، شاھد کنگره ۱۱ حزب کمونیست کارگری ایران بودیم. 
صحنھ ھائی از تملق متقابل و خودشیفتگی ھای مستی آور و ھلھلھ 
ھای نمایشی و تصنعی. ھمھ بھ نوبت ایستادند کھ از یکدیگر تملق 
تقوائی  لیدری حمید  پدیده حزب کمونیست کارگری تحت  بگویند و 
کھ جسم و وجودش را ھیچکس در جامعھ ایران احساس نمیکند و 
نمیبیند، پدیده ای کھ کمترین فشار سیاسی را بر جمھوری اسالمی 

ندارد، از ھیچ بھ عرش اعلی ببرند.

دوران  در  کھ  را  کمونیستی  تحزب  قدیمی  وجھ  آن  حتی  حزب  این 
چرخش  کمپینھای  با  داشت،  کشور"  "خارج  در  حکمت  منصور 
است. عرصھ  کرده  جایگزین  مسلم"،  "اکس  ھیات  در  راست،  بھ 
"پناھندگی"، کھ در آن زمانھا میدان حضور کمونیسم و کمونیسم 
نفوذ سیاسی در میان میلیونھا  کارگری در جدال تصویرھا بر سر 
و  معامالتی  بنگاھھای  بھ  را  جایش  بود،  ایرانی  مھاجر  و  پناھنده 
مشاوره "درصد"ی داد و نھادھائی مثل " اول، کودکان"، در زیر 
مجموعھ انجمنھای غیر سیاسی و فرھنگی قرار گرفت کھ بابت آن و 
بھ نسبت تعداد اعضاء و تعداد "کالس ھای آموزشی"، از دولتھای 
اند،   فرھنگی  نسبیت  نگھبان سیاست  کھ  نھادھائی  و  اروپا  شمال 
و چند  میکنند؛  دریافت  آنھا "کلیسا"ھا، "کمک ھزینھ"  از جملھ 
استخدام در می  بھ  کارمند و مسئول،  بھ عنوان  از "کادر"ھا  نفر 
آیند. این نھاد ھم کھ قرار بود، از جانب کمونیسم کارگری در سطح 
سیاسی، حق کودک و جایگاه کودک را در اولویت قرار بدھد بھ یک 
بنگاه شغلی و محل ارتزاق تحول و "انتقال طبقاتی" یافت. ستایش 
چنان  کارمندی  کمونیسم  این  روسای  و  کارمندان  بین  متقابل  ھای 
ھمین  کھ  راضی"،  خود  "از  و  ساخت  بیخود  خود  از  را  جماعت 
حساب  بھ  معمولی  زندگی  کنار  در  ھفتھ  آخر  روزھای  در  فعالیتھا 
سنوات خدمت، در کارنامھ ھمگی ثبت خواھد شد. احساسات کاذب و 
خودفریبی ھا در میان سوت کشیدنھا و کف زدنھا بر فضای کنگره 
مذکور، کوچکترین ایراد و انتقاد بھ "کم کاری" و یا ایراد بھ نقل 
مکان سیاسی و طبقاتی این چندین سالھ اخیر را، با تمسخر و تبختر 
بدرقھ کرد. این را از جملھ در نتایج انتخابات دیدیم، متملق ترینھا 
بھ  نسبت  زاویھ  "کمی"  با  اما،  سابقھ،  با  کادرھای  از  شان  رای 
سیاستھای جاری، بسیار باال تر بود. ھمھ با ھر نوبت گرفتن، بخود 
و دیگران و ھمگی با ھم بھ لیدر و بھ حزب "زنده باد" گفتند. اما 
برای ھر کس کھ ناظر سیر اسباب کشی اینھا بھ سوی راست بوده 
است و "از بیرون"؛ بروشنی میداند کھ آن مناسک تملق متقابل بھ 
قصد پنھان کردن ھمان انتقال طبقاتی و اجتماعی کمونیسم کارگری؛ 
بخشھائی از یک سریال واحِد دوران پسا فروپاشی حزب کمونیست 
کارگری ایام منصور حکمت بودند. ھدف این بود کھ سعی کنند، بھ 
عبث البتھ، جامعھ را نیز چون شرکت کنندگان آن نمایشھا، در نظر 
بگیرند کھ گویا میتوان میلیونھا انسان دردمند و پا بر زمین و درگیر 
با صدھا معضل و مشکل اجتماعی کھ ادبیات مبانی کمونیسم کارگری 
و نوشتھ ھای شخص منصور حکمت را در دسترس دارند، بخاطر 
"درایت"ھا در آن آسباب کشی سیاسی، و دستبرد بھ مبانی کمونیسم 
کارگری، در میان ھیاھو و طنین اصوات پر طمطراق، با خود ھمراه 

و "گمراه" کنند.

آیا کسى و حزبى را میشناسید که در 
متن "مانیفست کمونیست"، دخل و 

تصرف کرده باشد؟



ابھت  برابر  در  تعظیم  و  خود  از  تمجید  در  ھا  سخنسرائی   تمام 
کھ  مسالھ  این  حال  بھر  اما  کرد.  دنبال  را  ھمین ھدف  کاذب،  ھای 
قرعھ کنترل و لیدری خرده بقایای حزب کمونیست کارگری ایران، 
متعاقب  و  حکمت،  منصور  مرگ  از  پس  تاریخی  برھوت  یک  در 
تکھ پاره شدن حزب کمونیست کارگری ایران، بھ نام عناصری در 
یا  و  درون  از  چھ  ھجومھا  در  و  ھا  ایام سختی  در  کھ  است  آمده 
حاشیھ  در  دوخردادی،  مستعفیون  شبیخون  ماجرای  مثل  بیرون، 
بودند، فلسفھ این مناسک و مراسم از خودمتشکری و نارسیسیسم 
را کامال توجیھ میکند. کسانی کھ صندلی رھبری و موقعیت کادری 
از  ای  الیھ  و  است،  شده  چنگ"شان  "مفت  کارگری،  کمونیسم 
روایات  با  را  کارگری  کمونیسم  کھ  کادرھای "جدید"  و حتی  بدنھ 
منتقدین "مجاز" در ایران, و عینا با عبارات و اصطالحات رایج در 
"گفتمان"ھای آن دوایر یکی گرفتھ اند، مستقل از اینکھ حتی از ھر 
شائبھ "انقالبیگری"، کمونیسم پیشکش، تھی اند، بناچار باید، بر 
طبل پیروزی بکوبند و در این "غنیمت" گرفتنھا، درھلھلھ و غریو 

شادی، غرق در شعلھ ھای نور و آتش  رویائی و خیالی بشوند.

این  رنگی  بادکنکھای  نمایش  تالءلوء  مانع  نمیتواند  ھیچکس  و 
بالماسکھ در آن چادر و در گوشھ ای متروک و منزوی از این جھان 
دنیای  در  ھا  این  بشود.  بزرگ  رویدادھای  از  سرشار  و  پرتالطم 
جھان  این  ھستند.  خود  انزوای  کنج  ھمان  قھرمان  خود،  کوچک 
مینیاتوری با شادیھا و خودستائی ھای محبوس در آن ُکنج نان بھ 

قرض دادنھای متقابل را بھ خودشان واگذار می کنم.

دیگر  کوچک  و  موھوم  سراپا  دنیای  این  بھ  کھ  مھمی  مسالھ  اما، 
مطلقا مربوط نیست و مربوط نبود، بحثھا حول "اصالحیھ"ھا  بر؛ 

و تغییرات در برنامھ "یک دنیای بھتر" بود.

برنامھ یک دنیای بھتر، مثل مانیفست کمونیست، برنامھ و مانیفست 
نیست.  کشوری  کارگری  کمونیست  حزب  ھیچ  توسط  مصوبھ 
مانیفست کمونیست را مارکس و انگلس نوشتھ اند. از آن سالھا بھ 
بعد در سراسر عالم احزاب کمونیست بر "اساس" مانیفست شکل 
گرفتند، اما ھر حزب کشوری برنامھ خاص خود را با ھر برداشت 
از مانیفست، تدوین کرد. تغییر در برنامھ ھای احزاب مربوطھ، طی 
پروسھ زمان انجام گرفت و احزابی بھ نام کمونیست سر برآوردند کھ 
بنیاد سیاسی آنان با مانیفست کمونیست، در تعارض بود. با اینحال، 
حتی آن احزاب این جسارت را بخود راه ندادند کھ با ھر تغییر جھت 
سیاسی و دیدگاھی و ھر نقل مکان اجتماعی و طبقاتی، نھ در برنامھ 
حزب خود کھ بھ متن مانیفست کمونیست دست ببرند و آنرا تغییر 

بدھند.

"یک دنیای بھتر"، صاحب دارد. منصور حکمت نویسنده و تدوین 
مدعی  حزب  ھر  تشکیل  مبنای  بھتر،  دنیای  یک  است.  آن  کننده 
کمونیسم کارگری است. عنوان بسیار گویاست: "یک دنیای بھتر، 
کمونیست  حزب  برنامھ  نھ  و  کارگری".  کمونیست  حزب  برنامھ 
کارگری"ایران" و یا حزب کمونیست کارگری "حکمتیست" رسمی 
یا غیر رسمی و یا حزب کمونیست کارگری کردستان و یا عراق و یا 

ھر حزب کمونیست کارگری "چپ" در ھر کجای دنیا.

مجاز  پرنسیپال  نظر  از  و  نمیتواند  ایران  کارگری  کمونیست  حزب 
ھیچ  کھ  ھمانگونھ  ببرد.  بھتر"  دنیای  متن "یک  بھ  نیست، دست 
کار  این  بھ  حزب دیگر کمونیسم کارگری در ھر جای جھان مجاز 
نیست. اگر حزب کمونیست کارگری و کنگره مذکور، تمایل دارد و 

زیر فشار جنبش "فمن"، "اعتراض عریان" و یا ھمجنسگرایان، 
کھ از نظر سیاسی چپ تا راست و حتی فاشیستھا را ھم در برمیگیرد، 
و یا التزامات ناشی از تغییر میدان فعالیت بھ بستر "اکس مسلم" 
ناچار است، بھ تغییراتی در برنامھ دست ببرد، باید بدوا، متن دیگری 
غیر از متن موجود در "یک دنیای بھتر" را بھ عنوان برنامھ حزب 

خود، مبنا قرار بدھد.

دخل و تصرف در متن "برنامھ حزب کمونیست کارگری"، از جانب 
ھیچ حزب مدعی کمونیسم کارگری مجاز نیست، ھمانطور کھ تاکید 
کردم و مستدل ساختم کھ تعھد احزاب مدعی کمونیست بھ پرنسپپ 
در  تصرف  و  دخل  اجازه  بخود  سالھا  طی  کھ  بود  عمیق  چنان  ھا 

مانیفست کمونیست، نوشتھ مارکس و انگلس را ندادند.

درست است کھ تصادف تاریخ، عده ای را از حاشیھ سیاست کمونیسم 
کارگری بھ متن پرتاب کرد و صندلی و مقام "مفت چنگشان" شد، 
اما بازیچھ قرار دادن برنامھ یک دنیای بھتر و نگاه بھ آن چون یک 

غنیمت بادآورده، دیگر خط قرمز است.

۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

 


