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تقابل دو 
سنت معرفه و 

فاقد پ�ش�نه
با  �ه  نقد�  نظر من،  از 
آغاز  سرنگون�  منشور 
مقاله  چند  در  و  �ردم 
بحران  و  اختالفات  به 
�مون�ست  حزب  �نون� 
�ارگر� به آن پرداختم، 
نقطه شروع 45 بازب�ن� 
انتقاد� بر پروسه تحول 
دارا�  و  تر  دار  ر5شه 
پ�ش�نه قد5م� تر� بود. 
و  تشتت  آغاز  و  مساله 
واگرائ� در ح;;ا و نقد 
من بر س�است=ا� حا�م 
ح;مت�ست  حزب  بر 

در  ر5شه  من  نظر  به 
س�است=ائ�  و  گرا5شات 
حزب  مقدرات  �ه  دارد 
پس  �ارگر�  �مون�ست 
منصور  مرگ  دوران  از 
رقم  را سرانجام  ح;مت 
م�;نم  ف;ر  من  زدند. 
پ�شارو�  مسائل  به  �ه 
حزب �مون�ست �ارگر� 
منصور  مرگ  از  پس 
ح;مت، م� شد به ش�وه 
و  �رد  برخورد  د5گر� 
انشقاق و جدائ�   45 از 
من  نظر  به  و  زودرس 
و  س�است=ا  بر  مبتن� 
و  متبا5ن  Gا�  ش�وه 
سنت=ائ�  با  متفاوت 
در  ح;مت  منصور  �ه 
س�  به  نزد45  طول 
بود،  �رده  تثب�ت  سال 

چه "م� با�ست"  
و  چه با�د رد؟
مرور� بر سر انشقاق در حزبمرور� بر سر انشقاق در حزب 

�مونست �ارگر� و �مونست �ارگر� و "تئور��ا�تئور��ا�" " آنآن
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جلوگ�ر� �رد. 
به چن�ن  فعل�  ا�نون و در شرا5ط  بدGم چرا  م�دانم توض�ح  مقدمتا الزم  اما 

ارز5اب� و بازب�ن� انتقاد� رس�ده ام؟

اول�ن سوال� �ه برا� Gر خواننده ا5ن سطور و بو5ژه برا� �سان� �ه پروسه 
بن�انگزاران حزب  جمع  به  پ�وستن  و  �ارگر�  �مون�ست  از حزب  من  جدائ� 

ح;مت�ست را شاGد بوده اند، پ�ش م� آ5د، ا5ن است:
خود شما در ا5ن پروسه دخ�ل بوده ا5د، آدم� بوده ا5د �ه نقش م=م� داشته 
ا5د، نوشته ا5د، قلم زده ا5د و در دفاع از صحت آن مبان� و س�است=ا وج=ت 
گ�ر5=ائ� �ه حزب ح;مت�ست را ساخته است، اگر نه فعالتر5ن �ه الاقل از معدود 
فعاالن پر �ار بوده ا5د. چه تحول� پ�ش آمده است، چه "اصط;ا�ات شخص�" و 
مسائل ”پشت پرده" و پن=ان� موجب شده است �ه ا5ن بازب�ن� را ضرور� �ند؟ 
آ5ا ا5ن "پس گرفتن" نقش دخالتگر� آگاGانه در رو5داد م=م� �ه به جدائ� از 
ح;;ا و تش;�ل حزب ح;مت�ست انجام�د، نوع� تراش�دن تئور� برا� اختالفات 
غ�ر س�اس� از طرف�؛ و تراش�دن تئور� برا� ان;ار نقش خود و تبرئه خود و 

مقصر �ردن د5گران؛ از طرف د5گر ن�ست؟ 
�ه  �نم  تا��د  م�دانم  د5گر الزم  احتمال�  ا5ن سواالت و سواالت  به  پاسخ  در 
من اعتقاد� به تئور� "فر5ب خوردم" و "نردبان ترق�" د5گران شدن ندارم. من 
تقوائ�  �ه حم�د  گرا5ش�  نقد  در  �ه  Gا و مواضع�  نوشته  تمام�  از  �ما�ان 
نما5ندگ� م�;رد و Gنوز نما5ندگ� م�;ند، دفاع م�;نم. در باره ر5شه ا5ن خط در 
�مون�سم ا5ران از Gمان دوران س=ند و اتحاد مبارزان و  حزب �مون�ست ا5ران 
و حزب �مون�ست �ارگر� پائ�ن تر، بطور تفص�ل� توض�ح خواGم داد. رگه ا� 
�ه پس از مرگ منصور ح;مت، مقدرات ح;;ا را تع��ن �رد و  ج=تگ�ر� ا5ن 
حزب را بطور رسم� ز5ر چتر و پرچم خود گرفت از نظر من بس�ار معرفه، 
شناخته شده تر و ب� اب=ام تر بود. اما ا5ن ح;م را با Gم�ن قاطع�ت در باره رگه 
د5گر� �ه به نظر من رف�ق �ورش مدرس� تدو5ن �ننده و مدافع مبان� آن=ا بوده 

است، نم�توانم صادر �نم. دل�ل و ر5شه ا5ن مساله را Gم توض�ح م�دGم. 
سنت معرفه خط حم�د تقوائ�

من ناچارم در باره ا5ن رگه در حزب �مون�ست �ارگر�، به زم�نه Gا� تار5خ� 
تر �مون�سم ا5ران، بافت انسان� و محمل انسان� آن، شرا5ط مشخص تحزب 
�مون�ست� در دل اوضاع انقالب� سال=ا� ۵٧، اوضاع س�اس� در �ردستان و 
تحوالت س�اس� پس از خرداد ۶٠  و ن�ز عظ�م تر5ن زلزله س�اس� اواخر قرن 
ب�ستم، 5عن� فروپاش� شورو�، �ه حزب �مون�ست �ارگر� در بطن آن تحوالت 
ت;ان دGنده تش;�ل شد، رجوع �نم. چون واقعا ف;ر م�;نم تر��ب و بافت انسان� 
ماتر5ال� �ه چه در جر5ان تش;�ل حزب �مون�ست ا5ران و چه در دوره حزب 
�مون�ست �ارگر� ا5ران، ت;�ه گاه تحزب �مون�ست� ا5ران بودند، و محدود5ت=ا� 
تار5خ� و ع�ن� �مون�سم در ا5ران، اساسا با رگه ا� از �مون�سم �ه حم�د تقوائ� 
نما5ندگ� م�;ند، 5عن� باور به س�ر جبر� ت;امل تار5خ  و دترم�ن�سم تار5خ و ن�ز 
س=�م بودن در نقد "دم;رات�4" سرما5ه دار� و انواع سوس�ال�سم=ا� بورژوائ� 
�ه  �مون�سم�  با  تا  است،  GماGنگ  و  متجانس  ب�شتر  بورژوائ�،  خورده  و 
منصور ح;مت نما5نده تمام ع�ار آنست. به نظر من ا5ن ماتر5ال �مون�سم ا5ران، 
عمال نتوانست مرز آرمان=ا� ال�ت روشنف;ران ا5ران برا� 45 �شور صنعت�، 
س;والر و  غ�ر اسالم� را در Gم بش;ند. �مون�سم منصور ح;مت در نت�جه به 
عنوان 45 س�ستم Gمه جانبه 45 "د5دگاه" باق� ماند و در دوران آخر زندگ� او 
و بو5ژه پس از مرگ او، در برابر "جنگ قدرت" �مون�سم=ا� موجود د5گر، د5گر 
وزنه پرقدرت� از نظر ن�رو نبود. ا5ن ن;ته را به ا5ن خاطر نم�گو5م تا به حم�د 
تقوائ� �ه اتفاقا در تش;�ل حزب �مون�ست ا5ران نقش برجسته ا� نداشته است 
و 5ا در پروسه تش;�ل ح;;ا حت� در حاش�ه بوده است، اعتبار� غ�ر واقع� 
ببخشم. تدو5ن �ننده ٩٩ و ٩٩ صدم درصد تئور5=ا و س�است=ا و مبان� س�اس� 
و سازمان� �مون�سم ا5ران، از س=ند و اتحاد مبارزان �مون�ست گرفته تا حزب 
 hمبدع و محر مبت;ر و  ن�ز  ا5ران و حزب �مون�ست �ارگر�،  و  �مون�ست 
منحصر بفرد متحد �ردن �مون�ست=ا� عراق و تش;�ل حزب �مون�ست �ارگر� 
عراق، منصور ح;مت است. ا5ن 45 حق�قت غ�ر قابل ان;ار است �ه در انبوه 

او  متبلور  عظ�م آثار منتشر شده و منتشر نشده 
است.  سوال� �ه Gم�شه برا� من مطرح بوده است 
و  به نظر خودم پاسخ� درست به آن داده ام، ا5ن 
بوده است �ه چگونه است �ه منصور ح;مت با ا5ن 
تار5خ مستند و نقش بالمنازع در تدو5ن مبان� Gمه 
جانبه �مون�سم معاصر و نقش عمل� و پرات�;� خود  
و اتور5ته س�اس� و معنو� بالمنازع در طول Gمه 
ا5ن تار5خ، در آخر5ن پلنوم� �ه در آن شر�ت دارد، 
5عن� پلنوم 14 ح;;ا، با تلخ� تمام اعالم م�;ند �ه 
حزب �مون�ست �ارگر� "رو� خط او �ار نم�;ند" 
و صدا� �Gچ �ادر� Gم در نم� آ5د؟ علت و دل�ل 
ر5شه ا� ا5ن;ه بن�انگذار �مون�سم ا5ران در سم�نار 
در  �ارگر�،  �مون�ست  حزب  سوم  �نگره  جانب� 
بحث جنبش سلب� - جنبش اثبات�، بازGم در طنز� 
تلخ م�گو5د 45 گرا5ش حاش�ه ا�، خط حم�د تقوائ�، 
بر حزب حا�م است و او 5عن� منصور ح;مت "حرف 
آن  از  نم�;ند  ملزم  را  "�س�  و  م�زند"  را  خودش 
تبع�ت �ند"، �جاست؟ چرا حت� 45 نفر بلند نم�شود 
و بگو5د حرف منصور ح;مت، حرف او Gم Gست؟  
دل�ل ا5ن "تن=ائ�" منصور ح;مت در احزاب� �ه خود 
او خشت به خشت آن=ا را بن�ان گذاشت و آن=ا را از 
تندپ�ج=ا و پرتگاG=ا� سخت� چون خرداد ۶٠، جنگ 
حزب  با  جنگ  �ردستان،  در  اسالم�  جم=ور�  با 
پ�روز�  جشن   ،٩١ سال  در  خل�ج  جنگ  دم;رات، 
دم;راس� و پا5ان �مون�سم و فروپاش� شورو� و 
دو خرداد، به سالمت عبور داد واقعا �جا قرار گرفته 

است؟ من برا� ا5ن مساله توض�ح خودم را دارم:
5عن�  ح;مت،  منصور  �مون�سم  ا�  پا5ه  ر�ن  دو 
�مون�سم مار�س� و تئور� مار�س�سم؛ و گرا5ش 
سوس�ال�ست� و ضد سرما5ه دار� در درون جنبش 
�ارگر� �Gچگاه خم�ر ما5ه �ادر� حزب �مون�ست 
ا5ران و حزب �مون�ست �ارگر� را تش;�ل ندادند. 
مار�س�سم و نقطه شروع و نقطه عروج �مون�سم 
منصور ح;مت از Gمان سال=ا� بحران انقالب� ۵٧ 
ا5ن دو  نتوانست در �Gات 45 ال5ه �ادر�  �Gچگاه 
حزب ب�ان ماد� و ابژ�ت�و5زه شده ب�ابد. به نظر من 
45 دل�ل اصل� ا5ن مساله در اختناق و �شتار� �ه 
قابل  و  م=متر5ن    ۶٠ در خرداد  اسالم�  جم=ور� 
تر5ن ال�ت س�اس� و روشنف;ر� نسل بعد از حزب 
ت�غ  دم  از  را  ا5ران  جامعه  چر5;�  مش�  و  توده 
گذراند، قرار دارد. حزب �مون�ست ا5ران با بقا5ا� 
به  وس�عا  �ه  س�اس�  ال�ت  ا5ن  از  اند��  بس�ار 
مار�س�سم انقالب� و تئور5=ا� منصور ح;مت جذب 
شده بودند و اساسا به ات;ا �ادرGائ� �ه در �ومه له 
متش;ل شده بودند، تش;�ل شد. من با توجه به ا5ن;ه 
5;� از دست اندر�اران �ومه له و از جمع اول�ه ا� 
Gستم �ه محفل سال ۴٨ را با برخ� از بان�ان �ومه 
له تش;�ل داده ام و با توجه به شناخت دق�ق و از 
نزد5;� �ه با بافت و ال5ه �ادر� �ومه له دارم، ف;ر 
م�;نم صالح�ت ا5ن را دارم �ه در ا5ن مورد اظ=ار 
نظر ب;نم. به عق�ده من بافت �ادر� سنت� تر �ومه 
له �ه خود من عضو� از آن بوده ام، در اثر فشار 
ط�ف  از  وس�ع�  جمع  آور�  رو�  و    ۵٧ انقالب 
تازه نفس، جوانتر و ش=ر� و برخاسته از صفوف 
سنت=ا�  و  گرا5شات  از  زحمت;ش،  و  �ارگر  مردم 
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پوپول�سم عقب مانده ا� �ه در جناح راست پوپول�سم ا5ران قرار داشت، گام 
به گام به ش�وه پرگمات�ست� عقب نشست. گرا5ش غ�ر مار�س�ست�، پوپول�ست� 
و ناس�ونال�ست� در درون رGبر� �ومه له، �Gچگاه قائم بالذات و راسا توسط 
�ادرGا� مار�س�ست �ومه له به مصاف طلب�ده نشد. ا5ن حق�قت تلخ و گزنده 
�ه اندh افراد بان� "�نگره دوم" �ومه له و از مشوق�ن تدو5ن برنامه مشترh با 
اتحاد مبارزان �مون�ست، و محر��ن Gمبستگ� و اتحاد با سازمان� �ه منصور 
با تغ��ر اوضاع  ا5ران،  ح;مت در راس آن بود برا� تش;�ل حزب �مون�ست 
س�اس� در �ردستان و در ا5ران و منطقه، سر از رGبران "بازساز�" �ومه له 
آوردند، خ�ل� گو5است.  تر و تش;�ل دGندگان سازمان زحمت;شان در  سنت� 
م�زان دفاع �ومه له موجود از تار5خ پ�وستن به پروسه حزب �مون�ست ا5ران 
را در محافظه �ار�، مالحظه �ار� در برابر ناس�ونال�سم و سازمان زحمت;شان 
م�توان ارز5اب� �رد. اگر �شتار س�اس� خرداد ۶٠، ال5ه وس�ع� از روشنف;ران 
و ال�ت س�اس� و مستعد برا� بدست گرفتن مار�س�سم را  درو �رد، تعداد 
بس�ار ز5اد� از برجسته تر5ن و جسورتر5ن و مستعدتر5ن �ادرGا� انقالب� 
و �مون�ست �ومه له در  جنگ=ا� نه چندان �وتاه مدت  �ومه له با جم=ور� 
و  نبردGا� طوالن�  ا5ن  در  5ا  و  رفتند  از دست  5ا  دم;رات،  اسالم� و حزب 
شرا5ط بس�ار سخت، فرسوده شدند و فرصت� برا� ارتقا خود ن�افتند. ا5ن دو 
فا�تور م=م به نظر من �مون�سم منصور ح;مت را از ات;ا واقع� به 45 ال5ه �امال 
مستعد فراگ�ر� و �اربست مار�س�سم محروم �رد. بنابرا5ن ح;م ب�گانه بودن 
تئور� مار�س�ست� برا� ال5ه ا� از رGبر� حزب �مون�ست ا5ران 45 واقع�ت 
بود. بخش� م=م� از Gم�ن ال5ه �ادر� است �ه بعدا، تن=ا نقطه ات;ا موجود برا� 
ا� �ه منصور ح;مت  در دوره  است. ال5ه  تش;�ل حزب �مون�ست �ارگر� 
نبود در  از �مون�سم، ما5ل  دم;رات شدن Gر �مون�ست سابق� و رو5گردان� 
موردشان سخت گ�ر� �ند. اجازه داد �ه بقا5ا� "سانتر" حزب �مون�ست ا5ران 

ن�ز در ز5ر سقف �مون�سم �ارگر�، به زندگ� س�اس� خود ادامه دGند. 
طبقات�  بستر  مورد  در  د5گر  اجتماع�  و  تار5خ�  واقع�ت   45 به  بعالوه  اما 
�مون�سم عل� العموم و �مون�سم ا5ران، بطور اخص، با5د اشاره �نم. به عق�ده 
من ضعف سازمان�اب� جنبش طبقه �ارگر و فقدان سنت اعتراض سوس�ال�ست� 
با دخالت رGبران و پ�شروان جنبش �ارگر�، وجود گرا5شات سند5;ال�ست� و 
گرا5ش د5ر پا و جان سخت �ارگر �ارگر� �ه �ارگر را از سر تعلق و جا5گاه 
صنف� او در رابطه با نوع� شبه �مون�سم ا�ونوم�ست� م�نگرد، عامل تع��ن 
�ننده ا� در ضعف تار5خ� 45 ت;�ه گاه �مون�سم ا5ران بوده است. بافت حزب 
�مون�ست ا5ران و حزب �مون�ست �ارگر� با توجه به دو نقطه ضعف و تلفات 
تار5خ� جنبش �ارگر�  ا5ن ضعف  از  اشاره �ردم، بشدت  به آن  انسان� �ه 
رGبران  حضور  عدم  و  �ارگر�  سوس�ال�ست�  اعتراض  سنت  فقدان  و  ا5ران 
سوس�ال�ست جنبش �ارگر� در ابعاد اجتماع� ن�ز رنج م�برد. تصادف� ن�ست 
�ه به محض تحرh اپوز5س�ون دو خرداد�؛ در درون ح;;ا و در پوشش و 
اند5ش شده جنبش  تئور5س�ن دگر  "�ارگر� �ردن حزب"،  برا�  توج�ه تالش 
اصالحات، Gمراه با تن=ا �س� �ه سال=ا قبل حشر و نشر� با محافل �ارگر� 
ا5ران داشته است، رسما  Gو5ت صنف� خود را در خدمت س�ر "اجتناب ناپذ5ر" 
اصالحات دو خرداد قرار م�دGد و از �مون�سم منصور ح;مت �ناره گ�ر� م�;ند 
و استعفا م�دGد. در چن�ن بستر ع�ن� است �ه م�توان نت�جه گرفت �ه تحزب 
�مون�ست� در ا5ران استعداد ذات� داشته است �ه به اصل خود، پوپول�سم و 5ا 
راد5;ال�سم روشنف;ران غ�ر مار�س�ست و مشاطه گران Gو5ت صنف� �ارگر 
بورژواز�  آرمان  ش�فته  روشنف;ران  تر   د5ر5ن  ال�ت  به سنت  و  �ند  رجعت 
صنعت� و مل� تم;�ن �ند. بر ا5ن زم�نه ماد� و اجتماع� است �ه آنوقت معن� 
مف=وم  بود،   بن�انگذارش  خود  �ه  احزاب�  در  ح;مت  منصور  "تن=ائ�"  واقع� 
م�شود. در ا5ن بستر است �ه م�توان درh �رد چرا منصور ح;مت م�گو5د حزب 
�مون�ست �ارگر� رو� خط او �ار نم�;ند و ارگان=ا� تبل�غ� و نشر5اتش رو� 
خط حم�د تقوائ� �ار م�;ند. ف;ر م�;نم با ا5ن توض�ح روشن شده باشد چرا 
حزب �مون�ست �ارگر� و ال5ه �ادر� آن، نم�توانست با مار�س�سم GماGنگ 
باشد و چرا در شرا5ط فقدان منصور ح;مت، حم�د تقوائ� براحت� م�تواند و 
تئور� Gا�  به  �ه  ب�ا5د و حت� در ظرف�ت �س�  متن  به  از حاش�ه  توانست 
منصور ح;مت "درافزوده"  است ظاGر شود و  با مقاومت و انتقاد چندان� Gم 
روبرو نشود. ا5ن رگه، ا5ن گرا5ش و ا5ن سنت تا حدود ز5اد� برا� من معرفه 

بود. 45 دل�ل اصل� برا� ا5ن;ه من �متر5ن اب=ام را 
در  باره خط حم�د تقوائ� نداشتم Gم�نجاست.
سنت ناشناخته و بدون پ�ش�نه

 
منصور  با  جدل=ا5ش  در  تقوائ�  حم�د  مواضع  اگر 
س;وت  مبارزان،  اتحاد  اول  �نگره  بحث=ا�  ح;مت، 
در دوران� طوالن� در حزب �مون�ست �ارگر� و 
او در  باره مواضع پ�ش�ن  اندام دگر  سپس عرض 
جدل  و  بحث  اثبات�،  جنبش   - سلب�  جنبش  بحث 
ا5ران و مباحث  حول شعار جم=ور� سوس�الست� 
پلنوم ٩ ح;;ا، و طرح "جانش�ن ساز�" و "درافزوده"، 
برا�  س�اس�"  قدرت  و  "حزب  با  انقالب  و  حزب 
مدرس�  �ورش  بحث=ا�  بود،  شده  شناخته  من 
برا5م چن�ن جا5گاG� نداشتند. من تصور م�;ردم �ه 
�ورش مثل من ف;ر م�;ند، بر ا5ن باور بودم �ه در 
مقابل 45 رگه شناخته شده و معرفه، �ورش دارد 
گرچه  من  م�;ند.  دفاع  ح;مت  منصور  بحث=ا�  از 
پلنوم ١۵ و ١۶ ح;;ا  در  داخل�  بحث=ا�  در دوره 
طرح  باره  در  جدائ�،  از  قبل  اختالفات  دوران  و 
"ل�در" داشتن برا� "حزب س�اس�" و تزGا� "دولت 
اسالم�  جم=ور�  از  آم�ز  مسالمت  گذار  و  موقت" 
به �م4 بقا5ا� ناش� از ر5زش دوخرداد، مالحظات 
و انتقادات� داشتم و ا5ن=ا را در نوشته Gا� داخل� 
انتقادت  ا5ن  اذعان �نم، �ه  با5د  اما  ام م�توان د5د، 
و مرزبند5=ا� من ب�شتر جنبه حاش�ه ا� داشتند و 
Gنوز 45 گرا5ش س�ستمات�4 و منسجم را تشخ�ص 
نداده اند. من و ف;ر م�;نم تعداد د5گر� از رفقا، در 
آن شرا5ط در ا5ن باره �ه آن تزGا، آن تئور5=ا و آن 
س�است=ا حاو� 45 گرا5ش منسجم و س�ستمات�4 
و  ح;مت  منصور  �مون�سم  مبان�  با  تقابل  در  و 
س�است=ا� آن Gستند، حساس�ت نداشت�م. به عق�ده 
من 5;� از دال5ل م=م ا5ن عدم حساس�ت عالوه بر 
آن=ا  طرح شدن  ن�ز  و  آن=ا  قبل�  پ�ش�نه  Gر  فقدان 
بنام �مون�سم منصور ح;مت، فشار عاطف� و روان� 
از مرگ منصور ح;مت و تعرض سراس�مه  ناش� 
طرفداران خط حم�د تقوائ� برا� قبضه حزب بود. 
مم;ن  �س�  �ه  نم�گنج�د  ام  مخ�له  به  من شخصا 
است در آن فضا� بشدت سنگ�ن عاطف� و در خال 
س�ستم   45 تدو5ن  ف;ر  در  ح;مت،  منصور  فقدان 
متفاوت برا� تثب�ت خود در ح;;ا باشد. تحوالت و 
رف�ق  از جدائ�، سم�نارGا�  بعد� پس  رو5دادGا� 
مباحث  �ردن  م;توب  و  مار�س  انجمن  در  �ورش 
با  "جد5د" �ورش مدرس� بود �ه به تدر5ج من را 
مبان� متفاوت� در Gمه زم�نه Gا و در تقابل با سنت 
ساخت.  روبرو  ح;مت  منصور  �مون�سم  اصول  و 
ا5ن را در تحل�ل �امال متفاوت از جم=ور� اسالم� 
مستدل  و  �تبا  دوخرداد،  بو5ژه  و  آن  جناح=ا�  و 
پا5ه و اس اساس س�است� �ه  د5دم. در  و مستند 
و  شدند  منجر  �مون�ست�"  Gا�  "�م�ته  تش;�ل  به 
تبا5ن آن=ا با "س�است سازماندG� �مون�سم در م�ان 
د5گر  بار  �مون�سم  خواندم.  و  د5دم  را  �ارگران" 
م;ان�سم=ا�  و  ساز  و  سوخت  از  خود  جدائ�  به 
طبقه رسم�ت سازمان� و حزب� داد و  تئور5=ا� نو 
پوپول�ست� �ه حت� در دوران مار�س�سم انقالب� با 
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آن=ا تصف�ه حساب شده بود، دوباره زنده و اح�ا شدند. اگر رگه گرا5ش و خط 
حم�د تقوائ� برا� من شناخته شده و پا5ه Gا� آن بر رو� زم�ن سفت قرار 
گرفته بود، س�ستم و خط �ورش مدرس� در 45 پروسه تناقض درون� و از 
البال� تنش=ائ� �ه ا5ن خط در سنت و رفتار تش;�الت� با خود حمل م�;رد، برا� 
من به روش استقرا از رو� نشانه Gا و نمودGا "�شف" شدند. 45 دل�ل م=م 
ا5ن فاصله گرفتن تدر5ج� و ط� 45 پروسه طوالن� تر با خط �ورش مدرس� 
دق�قا از Gم�ن "نو" بودن، ب� پ�ش�نه بودن و ظاGر شدن به نام �مون�سم منصور 
ح;مت، سرچشمه م�گ�رد. �نار زدن پوسته و  تزئ�ن �مون�سم منصور ح;مت 
از ا5ن س�ستم نوپا و فاقد پ�ش�نه قبل�، زمان م�برد و متضمن عبور از تنش=ا 
و اصط;ا�ات سخت و �م سابقه و باور ن;ردن� بود. ا5ن تنش=ا �ه در فاصله 
ا� قبل از �نگره اول حزب ح;مت�ست به اوج تازه ا� رس�دند و من را به ا5ن 
تصم�م رساند �ه برا� �م�ته مر�ز� حزب �اند5د نشوم و در �نگره Gم به 
م=متر5ن قطعنامه Gا� ارائه شده توسط �ورش مدرس� را� ندGم، در جلسه 
�م�ته �ردستان در حاش�ه �نگره به جائ� رس�د �ه برا� من غ�ر قابل Gضم و 
غ�ر قابل باور بودند. طب�ع� است �ه غور و �نج;او� در باره ر5شه ا5ن نوع 
روش=ا و برخوردGا نم�توانست به تعمق من و ترد5دGا� جد� من در مورد 
س�است=ا و مبان� ف;ر� و س�اس� و تئور5;� �ه �ورش مدرس� نما5نده آن 
بود، تسر� ن�ابد. در Gر حال ام�دوارم توانسته باشم محتوا و پا5ه Gا� دال5ل 
خود برا� دفاع  از مبان� س�اس� و تئور45 حزب ح;مت�ست را در 45 دوره از 

زندگ� س�اس� ام، نشان داده باشم.   
من ف;ر م�;نم �ه در س�ر تحوالت س�اس� و اجتماع� و در جر5ان عروج و 
افول گرا5شات س�اس� و تش;�ل و تجز5ه احزاب و سازمان=ا� س�اس�، Gم�شه 
تحوالت� اتفاق م� افتند �ه 5افتن ر5شه Gا� واقع� آن=ا ن�از به س�ر رو5دادGا 
و اتفاقات مت;املتر� است. ف;ر م�;نم اگر ما با تجربه مشخص سرما5ه دار� 
دولت� در روس�ه روبرو نم� شد5م و اگر آن دگرگون� و اتفاقات را در تحوالت 
درون� حزب �مون�ست شورو� پس از ش;ست انقالب ا�تبر در اواخر دGه ٢٠ 
م�الد� و جر5ان تصف�ه Gا و محا�مات و حذف ف�ز5;� ا�ثر5ت قر5ب به اتفاق 
اعضا� �م�ته مر�ز� حزب بلشو45 در سال ١٩١٧ را در مقابل خود نداشت�م، 
و اگر با 45 س�ستم �امل سرما5ه دار� دولت� با Gمه دستگاG=ا� عر5ض و 
طو5ل بورو�راس� و ارتش و پ�مان ورشو و غ�ره روبرو نبود5م، به ات;ا صرف 
تحل�ل عام و برائ� و خلوص تئور45 و قدرت "پ�ش ب�ن�" و نوع� طالع ب�ن�، 
ا�نون رسانده  �ه  ا�  نت�جه  ا5ن  به  را  ما  ا�تبر  انقالب  علل ش;ست  از  انتقاد 
است، نم� رساند. مساله فقط در حقان�ت و صحت تئور45 د5دگاه انتقاد� و 
متد تحل�ل� مار�س� و قدرت پ�ش ب�ن� و پ�ش گوئ� رو5دادGا� محتمل بعد� 
ن�ست. واقع�ت ا5ن است �ه به قول مار�س، صحت تئور� با5د با حر�ت� از 

سو� م�دان ابژ�ت�و و واقع�ات ماد� به سو� تئور�، مشاGده شود. 

بستر ع�ن� انشقاق حزب �مون�ست �ارگر�
تحوالت� را �ه من ط� ب�ش از دوسال از تش;�ل حزب ح;مت�ست با آن روبرو 
شده ام، شفاف�ت س�است=ا� حا�م و صراحت ش�وه Gا� سازماندG� و مبان� 
تحل�ل� از اوضاع س�اس� ا5ران به تدر5ج من را در برابر 45 س�ستم �امل و 
منسجم از نوع� �مون�سم و سوس�ال�سم روبرو ساخت، �ه آن=ا را در تناقض 
و تقابل آش;ار با مبان� �مون�سم منصور ح;مت 5افتم. شا5د ا5نجا Gم بر من 
خرده گرفته شود �ه در Gمان دوران پس از مرگ منصور ح;مت، م�شد جوانه 
Gا� ا5ن تبا5ن را در بحث=ا� مربوط به دولت موقت و گذار مسالمت آم�ز از 
جم=ور� اسالم� و غ�ره رد 5اب� �رد. اما ا5ن توض�ح به نظر من بشدت گمراه 
�ننده و وج=� ت;م�ل� از  موضع گرا5ش د5گر� است �ه از دوران �نگره اول 
اتحاد مبارزان �مون�ست برا� من معرفه و شناخته شده بود. به نظر من تقابل 
ب�ن ا5ن دو نوع �مون�سم غ�ر ح;مت� �ه حم�د تقوائ� و �ورش مدرس� آن=ا را 
نما5ندگ� م�;ردند، سرانجام سرنوشت حزب �مون�ست �ارگر� را به وضع�ت� 
انداخت �ه شاGد آن Gست�م. در دوره بستر� شدن منصور ح;مت و بو5ژه در 
دوران پس از مرگ او، تالش برا� تسلط Gر 45 از ا5ن د5دگاG=ا و گرا5شات 
غ�ر ح;مت�، بر ح;;ا آغاز شد. 45 طرف ا5ن جدال، گرا5ش "انقالب انقالب"  و 

در واقع جر5ان� �ه Gمواره در طول زندگ� و ح�ات 
ا5ران و حزب �مون�ست �ارگر�،  حزب �مون�ست 
به بستر خود، 5عن� Gمان بستر برخاسته از انقالب 
۵٧ وفادار است و در Gر فرصت� برا� تجد5د ح�ات 
از جانب گرا5ش �مون�سم انتقاد� و سلب� منصور 
ح;مت به مصاف طلب�ده م�شود و باز و دو باره و 
چند باره با 45 "انتقاد از خود" فرمال به ح�ات خود 
نوشتم  �ه  Gمانطور  م�دGد،  ادامه  ح;;ا  درون  در 
و  شده  شناخته  رفقا  از  تعداد�  ن�ز  و  من  برا� 
معرفه بود. مرگ منصور ح;مت اصل� تر5ن ستون 
با اتور5ته و پرقدرت Gژمون�4 بر ح;;ا را در راس 
اثبات�  س�است=ا�  و  روش=ا  �رد.  حذف  حزب  ا5ن 
�ادر�  بدنه  �ال�بر س�اس�  و  ��ف�ت و ظرف�ت  در 
ح;;ا ضرب شدند و خط منصور ح;مت نتوانست 
در �Gات ال5ه ا� از �ادرGا� م=م ح;;ا تح;�م و غ�ر 
قابل برگشت شود. زم�نه برا� پس زدن و ش;ستن 
سد� �ه �مون�سم منصور ح;مت در برابر فوران 

آن=ا بنا �رده بود، از Gر لحاظ م=�ا شده بود
ا5ن;ه باالخره رGبر� حزب با خط منصور ح;مت و 
�مون�سم او چه �ار خواGند �رد، 45 معضل اساس� 
منصور ح;مت بوده است �ه تا جائ� �ه من شخصا 
اول  �نگره  از  پس  پلنوم  اول�ن  از  Gست،  بخاطرم 
حزب  مر�ز5ت  برابر  در  �ارگر�  �مون�ست  حزب 
نگرفت. بحث  طرح �رده است و �Gچگاه پاسخ Gم 
جنبش سلب� - جنبش اثبات� در واقع مرحله ا� از 
طرح ا5ن مساله است، در جائ� و در شرا5ط� �ه خط 
اثبات� و تبل�غ ترو5ج� د5گر داشت از موضع س;وت 
به  موجود،  وضع  به  رضا5ت  و  نش�ن�  حاش�ه  و 
موضع تعرض رو� م� آورد. واقعا تلخ و گزنده و 
از نظر حق�قت تار5خ� غ�ر منصفانه است �ه خط و 
گرا5ش Gم�شه در حاش�ه �مون�سم منصور ح;مت، 
جر5ان� �ه در متحولتر5ن اوضاع و سخت تر5ن تند 
پ�چ=ا به س;وت پناه برده بود، به جائ� رس�ده بود 
عمال  بود  توانسته  حزب،  �ادر�  بافت  دل�ل  به  �ه 
حزب را در برابر چشمان منصور ح;مت� �ه خشت 
به خشت حزب �مون�ست ا5ران و حزب �مون�ست 
ارگان=ا�   بر  را  خود  خط  بود،  چ�ده  را  �ارگر� 
تبل�غ� و رسم� حزب مسلط �ند. ا5ن مساله و ا5ن 
تناقض، 5عن� تناقض ب�ن تصو5ر از حزب �مون�ست 
�ارگر� به عنوان حزب� �ه گو5ا خط منصور ح;مت 
را پرات�4 م�;ند، و عمل و پرات�4 بافت �ادر� حزب 
به  مداوما  و  عمال  را  ح;مت  منصور  �مون�سم  �ه 
م�دان بحث=ا� اثبات� و ارشاد� و روشنگر� و ادامه 
 45 م�;رد،  �ج  بورژوائ�  خرده  �مون�سم  سنت=ا� 
تناقض ش;ننده بود �ه از ب�رون شا5د �متر بچشم 
منصور  مرگ  من،  اعتقاد  به  حال  Gر  در  م�خورد. 
تفاوت صور�  ا5ن  �ه  آورد  پ�ش  ح;مت شرا5ط� 
بافت �ادر� حزب با سوس�ال�سم عمال موجود در 
 45 برا�  فرصت�  ح;مت�،  غ�ر  �مون�سم  و  حزب 
انتقال رسم� به بستر واقع� خود ن�ز آماده داشته 

باشد. 
آنرا  مدرس�  �ورش  رف�ق  �ه  د5گر�  گرا5ش  اما 
نما5ندگ� م�;رد، باز Gمانطور �ه فوقا اشاره �ردم، 
ب� پ�ش�نه و فاقد Gر نوع تقابل آش;ار با �مون�سم 
خاطر  Gم�ن  به  من  اعتقاد  به  بود.  ح;مت  منصور 
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بخش� از �ادرGائ� �ه در "تجربه" زندگ� و فعال�ت اجتماع� خود چه در دوران 
�ومه له و حزب �مون�ست ا5ران و چه در دوران منصور ح;مت، بستر انسان� 
و س�اس� �مون�سم منصور ح;مت را تش;�ل م�دادند، در برابر ا5ن گرا5ش ب� 
پ�ش�نه و فاقد تقابل نظر� و س�اس� و متدولوژ45 با منصور ح;مت، و در 
ا5ن توGم دچار شد �ه گرا5ش و خط  به  تقوائ�  با خط معرفه حم�د  تناقض 
شرا5ط  در  ح;مت  منصور  �مون�سم  و  خط  تداوم  واقع  در  مدرس�،  �ورش 
�ه  س�است=ائ�  محتوا�  به  نسبت  راستا  ا5ن  در  من شخصا  است.  او  فقدان 
در دوره اختالفات از جانب �ورش مدرس� طرح شدند، حساس�ت� نداستم و 
واقعا بر ا5ن باور بودم �ه بحث "دولت موقت" او، نه تفاوت� در مبان� تحل�ل� 
ادامه  و  مباحث منصور ح;مت  ادامه  بل;ه  دو خرداد،  و  اسالم�  از جم=ور� 
منطق� بحث=ائ� از قب�ل "دولت در دوره Gا� انقالب�" است. من بر ا5ن باور ، 
5ا به عبارت درست تر در ا5ن توGم بودم، �ه �ورش در ا5ن بحث به "حزب و 
قدرت س�اس�" ف;ر �رده است. با وجود ا5ن;ه در پلنوم شانزده حزب با بحث 
"ضروت برخوردار� حزب س�اس� از 45 ل�در" مخالفت م�;نم، اما مخالفت و 
انتقادم نه از نامه منصور ح;مت به آذر مدرس� �ه به بحث حزب در غ�اب 
منصور ح;مت از زاو5ه ا� س�اس� پرداخته بود، �ه از موضع تش;�الت� و ا5ن;ه 
ا5ن بحث ن�از به زمان دارد، انتقاد و مالحظه داشتم. از سو� د5گر برخالف 
با دولت موقت، فوق  ادعاGا� فعل� رGبر� ح;;ا، مخالفت جناح حم�د تقوائ� 
العاده صور� و سطح� و محمل و ب=انه پس زدن �ورش برا� قبضه ح;;ا 
بود چرا �ه Gم حم�د تقوائ� و Gم �ورش مدرس� در آن دوره به لزوم صدور 
45 منشور 5ا ب�ان�ه برا� سرنگون� رژ5م اسالم� اتفاق نظر داشتند. تفاوت نه 
در محتوا و ما�Gت "جنبش سرنگون�" بل;ه محمل و بستر ا5ن سرنگون� بود. 
حم�د تقوائ� قبل از آن بحث حزب و قدرت س�اس� را با وارد �ردن انقالب به 
عنوان حلقه به پ�روز� رساندن حزب، در واقع "رد" �رده بود. مخالفت با دولت 
موقت Gمانطور �ه من در نوشته د5گر� گفته ام، تعر5ف از محتوا� به پبروز� 
رساندن جنبش سرنگون� بود. حم�د تقوائ� م�گفت جم=ور� اسالم� با انقالب 
سرنگون م�شود �ه Gمان انقالب و سرنگون� بالفاصله و فورا "سوس�ال�سم" را 
به پ�روز� م�رساند. ا5ن روش و متد حم�د تقوائ� نه آن موقع بل;ه Gمانطور �ه 
نوشتم از �نگره اول اتحاد مبارزان �مون�ست 45 موضع معرفه و شناخته شده 
سوس�ال�سم خرده بورژوائ� بود �ه Gو5ت خود را با 45 انقالب مشخص و 
جار� و نه انقالب سوس�ال�ست� تعر5ف م�;رد. جالب ا5ن است �ه حم�د تقوائ� 
سرانجام پس از 45 دور جدل و بحث درون� و اظ=ار نظر د5گران در آن بحث، 
نوشت �ه با �ل منشور پ�شن=اد� �ورش "بجز" ت;ه دولت موقت آن، �Gچ مساله 
ا� ندارد. ا5ن Gر دو خط از سنت 45 بستر مشترh، در رقابت و �شم;ش با 

5;د5گر قرار گرفتند.
رمز و اسرار �د و �لمات

برا� من �ه ا�نون از انت=ا� 45 پروسه، عالئم و نشانه Gا و �د و �لمات معن� 
دار دوره جنگ و جدال=ا� داخل� قبل از جدائ� را برانداز م�;نم، انگار به حل 
45 معما و �شف 45 راز رس�ده باشم. �سان� �ه قصد و تصم�م به انجام عمل 
مع�ن� دارند Gمان موقع �لمات و جمالت دق�ق� �ه آن تصم�مات و نقشه Gا را 
معن� م�;ند، ب;ار م�برند. برا� �س� �ه نقشه و برنامه و طرح پن=ان� ندارد، 
�لمات و جمالت ش;ل خنث� و معصوم و غ�ر اسرار آم�ز خود را حفظ م�;نند. 
"جنگ قدرت"، "خال استراتژ45" در س�است=ا� ح;;ا �ه از "چ=ار سال قبل از 
سال 2002 وجود داشته است، (�ورش مدرس�) و 5ا: "ح;;ا با تئور� حزب و 
قدرت س�اس� منصور ح;مت به جائ� نم� رسد"، "انقالب حلقه رس�دن حزب 
به قدرت س�اس� است" ( حم�د تقوائ�)، فقط �لمات و جمالت� نبودند �ه گو5ا با 
تغ��ر شرا5ط اجتماع� و از جمله مرگ منصور ح;مت، حامل 45 روح�ه "غ�ر 
دگمات�ست�" و خش4 و غ�ر منعطف باشند. ا5ن �لمات و جمالت، ب�ان �ننده عزم 
و تصم�م� برا� 45 "تغ��ر ش�فت" بودند. ا5ن را  ا�نون د5گر به راحت� م�توانم 
اعالم �نم .پ�شتر اشاره �ردم �ه بستر و بافت ن�رو� انسان� تحزب �مون�ست� 
چه محدود5ت=ا� تار5خ� مع�ن� را در برابر �مون�سم منصور ح;مت قرار داده 
بود. بر ا5ن بستر ماد� و ابژ�ت�و، از Gر دو سو� جب=ه Gا� ا5ن جنگ قدرت، 
�س� نتوانست عزم به تغ��ر ر5ل ح;;ا و تالف� موقع�ت تا آن زمام حاش�ه ا� 

و تدارh 45 شبه �ودتا عل�ه خط منصور ح;مت را 
Gا�  ادامه سنت  برا�  مختلف  دو ش�وه  تقابل  جز 
"نادر" تشخ�ص بدGد. و Gنوز Gم چن�ن است. در Gر 
دو سو، ابا "افتخار" و سربلند� اعالم م�شود �ه  ا5ن 
دو، Gر �دام به ات;ا توGمات "توده Gا"، ناج� حزب 
منصور ح;مت اند و اگر ا5ن=ا نبودند نه در افزوده 
ا� وجود داشت و نه از حزب خبر� بود و نه حزب 
خط منصور ح;مت تش;�ل م�شد! اما ا�نون و پس 
از گذشت دو سال از آن مباحث و ت;امل و بلوغ Gمه 
آن تزGا� دوران اختالفات و قطع رابطه با فضا� 
توGم آلود حا�م بر توده �ادر� و اعضا، به روشن� 
م�توان د5د �ه آن جدل Gا و آن ادعاGا برا� دفاع از 
خط و �مون�سم منصور ح;مت، حق�قت نداشته اند. 
جنگ قدرت ب�ن ا5ن دو رگه �ه د5گر پس از دوسال 
اند، و لزوم عبور از  از جدائ� Gر دو معرفه شده 
�مون�سم سلب� و انقالب� منصور ح;مت و تغ��ر ر5ل 
به خاطر تغ��ر شرا5ط، واقع� تر است. جنگ قدرت 
و ضرورت تغ��رات سر5ع در س�است=ا� استرتژ45 
منصور ح;مت باالخره در شرا5ط اعاده اوضاع به 
حالت "عاد�" و عبور از شرا5ط "فوق العاده" دوران 
از مرگ منصور ح;مت، به سرانجام رس�دند.  پس 
س�است و قدرت و ن�رو� انسان� حام� ا5ن قدرت 
Gا، در ن=ا5ت ت;ل�ف "نظر" و "د5دگاه" منصور ح;مت 
را در ح;;ا 5;سره �رد. و ا5ن حق�قت مستقل از Gر 
برا�  "س�است"  ا5ن دو  از  �دام  ا� �ه Gر  مسابقه 
انتصاب خود به "خط"  منصور ح;مت داشته اند، با 
تلخ� تمام و البته با "افتخار" صفوف �ادر� در Gر 
دو سو، ح;;ا را در مس�ر� متفاوت از تار5خ س� 

ساله آن قرار داد.  
"عبور" از منصور ح;مت

گو5ا  بس�ار  حزب  دو  Gر  رفتار�  �دGا�  و  اسناد 
Gستند. به مبان� �مون�سم �ارگر� منصور ح;مت 
مراجعه �ن�د و آن=ا را با تزGا� من درآورد� "تع�ن 
بخش�" حم�د تقوائ� مقا5سه �ن�د، بحث حزب و قدرت 
رساندن  پ�روز�  به  ملزومات  و  مبان�  و  س�اس� 
قطعنامه  با  را  ح;مت  منصور  جانب  از  �مون�سم 
"انقالب" و "جنبش سرنگون� محتوا� سوس�ال�ست� 
دارد" حم�د تقوائ� بسنج�د. رفتار و �د رفتار� و 
تقوائ�  حم�د  خط  جدل  و  د5الوگ  فرGنگ  و  لحن 
را با شد5د تر5ن اختالفات س�اس� منصور ح;مت 
Gر  و  ب=من شف�ق  و  آذر5ن  ا5رج  م=تد�،  باعبدالله 
مبان�  و  مواز5ن  �ن�د.  مقا5سه  او  س�اس�  مخالف 
ح;مت�ست  حزب  �مون�ست�"  Gا�  "�م�ته  تش;�ل 
�ارگران"  م�ان  در  ما   �Gسازماند "س�است  با  را 
ح;مت  منصور  ا�  پا5ه  Gا�  بحث  �ن�د،  مقا5سه 
رابطه  و  آن  جناح=ا�  اسالم�،  جم=ور�  باره  در 
با چگونگ�  را  مردم  آرزوGا�  و  قلب  با  �مون�سم 
تع��ن روابط و مناسبات با اپوز5س�ون بورژوائ� در 
منشور سرنگون� و "س=و" حذف ارتش و ن=ادGا� 
انقالب  ن�ز  و  منشور  ا5ن  در  بورژوائ�  "متعارف" 
قرار  مقا5سه  مقام  در  �مون�ست=ا  وظا5ف  و  ا5ران 
در  "حزب س�اس�"   45 به چگونگ� ساختن  بد�Gد. 
قطعنامه Gا و مصوبات �نگره اول حزب ح;مت�ست 
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نظر� ب�ف;ن�د و با مرور� برمقررات چپ Gا� ۵٧ � �ه در قطعنامه Gا� ارائه 
شده به پلنوم آت� حزب ح;مت�ست، پلنوم Gفتم، در نشر5ه شماره ٢ "پلنوم" چاپ 
شده اند، ادامه بد�Gد و آن=ا را با مواز5ن "ا5ن حزب شماست" منصور ح;مت و 
اصول سازمان� او مقا5سه �ن�د. دو سنت متفاوت و متضاد اند. 5;� سنت=ا� 
خود را از مار�س و متد و روش لن�ن م�گ�رد و آن=ا را ت;امل م�دGد، د5گر� 
انقالب�  مار�س�سم  دوران  از  قبل  بورژوائ�  خرده  سوس�ال�سم=ا�  بستر  به 
برگشته است و به بازساز� آن سنت=ا� فراموش شده به نام و تحت پرچم 
منصور ح;مت مشغول است. دو سال� �ه گذشت، بر بطن فرصت� �ه از دست 
مدافع�ن �مون�سم منصور ح;مت در درون ح;;ا رفت، شاGد تش;�ل دو حزب 
بر متن سنت=ا� موجود و Gم�شه مورد انتقاد منصور ح;مت بوده است. ا5ن را 
د5گر م�توان در ادب�ات، در فرGنگ تا �ردن با مخالف�ن س�اس� و ف;ر� درون 
و ب�رون به روشن� د5د. دو سنت رق�ب با 5;د5گر و Gر دو به Gمان اندازه ضد 
عاطفه و ضد محبت و در تقابل با �مون�سم منصور ح;مت، به Gمان بستر� 
د5دگاه  ماندن"   "تن=ا  و  ا�تبر،   انقالب  از ش;ست  تار5خ پس  در  �ه  اند  رفته 

منصور ح;مت، در بستر چپ ا5ران و ج=ان صاحبان خود را دارد. 
ام;ان� برا� تعمق بر 45 دوره 

م=م از �مون�سم �ارگر� 
اما فرصت� �ه از دست رفته باشد، جبرانش فوق العاده سخت تر است. موقع�ت� 
�ه از �ف رفته باشد، اعاده اش دشوارتر است. جدل "ف;ر�" با، و "افشاگر�" 
از �مون�سم=ا� غ�ر ح;مت� �ه جنگ "قدرت" را به سرانجام رساندند، ب� نت�جه 
است، تناقض درخود است و شنا �ردن در مس�ر جر5ان است. ال5ه �ادر� و 
ماتر5ال انسان� ا� �ه با تئور� Gا� "در افزوده" �نار آمدند و با آن زندگ� 
�ردند، بخاطر آن=ا قلم بدست گرفتند و عل�ه نزد45 تر5ن رفقا و وابستگان خود 
بازب�ن� واقع  به مراتب �متر� برا� 45  به عق�ده من شانس  "ارشاد" �ردند، 
ب�نانه و عادالنه و علم� را دارند. تزGا و تئور5=ائ� �ه به نام "جانش�ن" و 5ا 
نزا�ت  �ه  در شرا5ط�  اند،  قالب شده  منصور ح;مت  �مون�سم  دGنده"  "ارتقا 
س�اس� رو به عالم ب�رون ح;م م�;ند تعب�رGائ� نظ�ر "در افزوده" و "ساختن 
منصور  حزب  5ا  و  بدGد"  تش;�ل  نتوانست  ح;مت  منصور  �ه  س�اس�  حزب 
ح;مت "در شرا5ط متفاوت" به خود پوشانده اند. اما آنجا �ه من و بس�ار� د5گر 
از �مون�ست=ا� آشنا به منصور ح;مت و سنت س�اس� و ف;ر� او، به خلوت 
نم�شو5م،  خود  وجدان  با  تناقض  و  به خودسانسور�  ناچار  و  م�رو5م  خود 
"قدرت"  با تح;�م  تب��ن از �مون�سم،  آنجا �ه مقدم بر Gر اختالف در نظر و 
�مون�سم=ا� غ�ر ح;مت� روبرو م�شو5م، و رمز و رموز �لمات اسرار آم�ز 
دوران جنگ قدرت را ش;سته ا5م، نام ا5ن تغ��ر ش�فت و در افزوده Gا و تعج�ل 
در شقه �ردن حزب �مون�ست �ارگر� و آو5زان �ردن اب=ام بر فراز �مون�سم 
منصور ح;مت، چ�ز د5گر� جز �ودتا ن�ست. وقت� به ضربه سنگ�ن عاطف� 
ناش� از مرگ منصور ح;مت و فشار فضا� آن دوران بر ال5ه انسان� مدافعان 
�مون�سم او برگشت م�;نم، احساس م�;نم معماران ا5ن تغ��ر ر5ل مقدمتا ق�د 
عاطفه و محبت را زده بودند و تمام زورشان را برا� �وب�دن پ� اف;ن� "قدرت" 
خود ب;ار بردند. من از ب� تفاوت� و عدم حساس�ت خود در ا5ن دوران خاطره  
بس�ار تلخ� در زندگ� س�اس� ام با خود حمل م�;نم. اما نسبت به �سان� �ه 
حت� حاضر ن�ستند در باره ا5ن م=متر5ن نقطه عطف �مون�سم به ف;ر فرو روند، 

احساس ب�گانگ� و دور� م�;نم. 
چه �ار� مم;ن بود؟ 
آ5نده چه م�تواند باشد؟

�ارگر�  �مون�ست  حزب  انشقاق  و  جدائ�  از  م�شد  �ه  باورم  ا5ن  بر  من 
 �Gا، علم و آگاGجلوگ�ر� �رد، مشروط به ا5ن;ه حداقل در م�ان ال5ه ا� از �ادر
نم�  �ه  م�;نم  ف;ر  االن  داشت.  ن�روئ�  و  وزن  ح;مت�ست�  غ�ر  گرا5شات  به 
با5ست ما مقدرات حزب �مون�ست �ارگر� را به "جنگ قدرت" ا5ن دو گرا5ش 
اعالم �ن�م �ه �Gچ  ام;ان داشت �ه  به نظر من  غ�ر ح;مت� واگذار م�;رد5م. 
تعج�ل� برا� "درافزوده"  و 5ا پر �ردن �Gچ "خال استراتژ45" در س�است=ا� 

�مون�سم �ارگر� از جانب �Gچ;دام از ا5ن دو خط 
ندار5م. م� با5ست  از تصم�م ا5ن دو گرا5ش برا� به 
ز5ر سلطه درآوردن حزب ز5ر خط  آنان جلوگ�ر� 
 45 جانب  از  حزب  �ه  م�;رد5م  اعالم  و  م�;رد5م 
ح;مت  منصور  س�است=ا�  Gمان  با  رGبر�  �Gات 
بدون �Gچ در افزوده  و "تع�ن بخش�" و با Gمان 
"خال" Gا� استراتژ45 اداره م�شود. در بدتر5ن حالت 
و از سر ناچار� م�توانست�م در برابر تعج�ل برا� 
شقه �ردن حزب، به �ورش و حم�د فرصت بد�Gم 
�ه بروند در �مال آرامش و بدون غلو در ظرف�ت 
تب��ن Gا� �امال  قابل�ت و وزن خود، بر اساس  و 
حزب  در  �انون=ائ�  5ا  و  فرا�س�ون  خود،  متفاوت 
نام  به  علن�  را  تش;�ل دGند و روزنامه Gا� خود 
فرا�س�ون خود منتشر �نند، تا �ادرGا� �مون�سم 
�ارگر� چه در درون حزب و چه در خارج آن ط� 
داشته  انتخاب  و  تعمق  ام;ان  مناسب�  زمان  مدت 
باشند. به نظر من با   خطوط� �ه د5گر االن معلوم 
با5ست  نم�  �دامست،  آن  پائ�ن  و  باال  است،  شده 
در موقع�ت رGبر�( چه ل�در و 5ا رGبر� جمع�) و 
ارگان=ا� س�استگذار حزب �مون�ست �ارگر� قرار 
م�گرفتند. به عق�ده من م�توانست�م به حم�د تقوائ� 
بگوئ�م  در حال� �ه منصور ح;مت در طول دوران 
او  نخواست  5;بار  حت�  �ارگر�  �مون�سم  ح�ات 
را  از حاش�ه به متن ب�اورد، و برا� حفظ �رامت 
شخص� اش قلبا ما5ل نبود با پرت �ردن او از ارابه 
�مون�سم �ارگر� به آو5زان�سم و جو5دن ناخن=ا5ش 
خاتمه بدGد، قدر� د5گر دندان بر جگر بگذارد و از 
منصور ح;مت  از مرگ  پس  اش  عاد�  غ�ر  تالش 
برا� تحم�ل خود به عنوان جانش�ن منصور ح;مت 
دست بردارد. م�با5ست م�گفت�م ا5ن تالش صم�مانه 
از نقش و  توGم  ن�ست، واقع� ن�ست و تصو5ر و 
جا5گاه او در ح;;ا، جعل� و وارونه است. به عق�ده 
من م�توانست�م از �ورش سوال �ن�م �ه چگونه بود 
�ه او �ه در پلنوم پس از �نگره سوم صندل� ل�در� 
از مرگ منصور  �رد، پس  توص�ف  "داغ"  را  حزب 
و  بود  رس�ده  داشتن حزب  "ل�در"  لزوم  به  ح;مت 
طرح رGبر� جمع� منصور ح;مت در آخر5ن پلنوم� 
�ه خود در آن شر�ت داشت، پلنوم 14 را رد �رده 
بود؟ ب� اعتماد� ال5ه �ادر� ح;;ا به خود و تو�ل 
به دو نفر� �ه دست بر قضا پس از دوران� طوالن� 
از س;وت و ب� حرف�، پس از مرگ منصور ح;مت 
سوپر فعال شدند، موجب تلف شدن فرصت=ا� تع��ن 
را  فرصت  ا5ن  اگر  شد.  و سرنوشت ساز�  �ننده 
با درا5ت و Gوش�ار� عمل  اگر  نم�داد5م،  از دست 
ح;مت  منصور  �مون�سم  اعتبار  و  وزن  م�;رد5م، 
جا� د5گر� بود. به نظر من عده نه چندان �م� از 
حزب م�رفتند، اما با خط خود و از حزب م�رفتند. به 
باور من تسلط دو خط متبا5ن با �مون�سم منصور 
عدد�  و  نبودند  �س�  �ه  Gا  خ�ل�  برا�  ح;مت، 
به  ربط�  �ه  �مپ�نرGائ�  و  �ار5ر5ست=ا  و  نبودند، 
در  برا�  مجال�  نداشتند،  �مون�سم منصور ح;مت 
�مون�سم  چتر  ز5ر  "اجتماع�"   رGبر  ادا�  آوردن 
به  �ه  آن=ائ�  واقع�  بطور  نم�;رد.  فراGم  �ارگر� 
آرا5ش  ومروج  تئور5س�ن  و  حزب  صاحب  عنوان 
مقاطع  در  اند،  آمده  متن  به  حاش�ه  از  اند،  شده 



ببستر �صلى    شما�� 3 ستر �صلى    شما�� 3                                                                                                                  ما�� 2007 ما�� 2007

7                                           

پ�ش�ن تر� بار خود را بسته بودند �ه از حزب بروند و ا�نون اخراج م�;نند و 
تصف�ه، در موقع�ت واقع� تر ودر جا5گاG� متناسب با وزن و �ال�بر خود قرار 
م�گرفتند. مثل Gر مورد د5گر قاپ زدن قدرت توسط ن�روGا� حاش�ه ا�، نارGبر 
تر5ن و نا تئور45 تر5ن آدم=ا، البته با Gمان قد و قواره و حمل لحن و ادب�ات 
سنت خود، بطور غ�ر منصفانه و غ�ر عادالنه ا� بر صندل� خال� بس�ار� از 
رفتگان �مون�سم و مار�س�سم لم دادند. به م�دان=ا� "جدل" Gا� ارزان و افشا 
و افشاگر5=ائ� �ه ا�نون د5گر به وجه مشخصه ح;;ا تبد5ل شده است، وارد 
نم� شد5م. به باور من در 45 فضا� صم�مانه و بدور از ا5ن توطئه گر5=ا و 
روش=ا� ناسالم برا� قاپ زدن قدرت، تصو5ر و س�ما� �ادرGا  و بدنه انسان� 
بس�ار محترمانه تر باق� م�ماند. فرصت از دست رفته فقط به عدم قابل�ت برا� 
فقدان  در شرا5ط  بحران�  دوره سخت   45 از  �ارگر�  �مون�ست  عبور حزب 
منصور ح;مت و اواGام و توGمات ال5ه �ادر� ح;;ا محدود ن�ست، ا5ن آوار با 
خود سنت=ا� Gر ر5زش� را �ه دامنگ�ر جر5انات اجتماع� م�شود Gمراه آورده 
است. لحن و ادب�ات در د5الوگ و نواختن ب�محابا و "قاطعانه" �وس رسوائ� 
گردن  به  جنگ سرد�  مبلغ�ن  و  �ارت�سم  م4  آو5ختن  و  د5روز�  تا  رفقا� 
5;د5گر ب� سابقه شده است. ب� حرمت� و ضد عاطفه و ضد محبت به مولفه 
تفاوت و اختالف س�اس� و نظر� و ف;ر�  بند� و Gر بروز  Gا� Gر صف 
در نسوج شعبه Gا� شق شده از ح;;ا تبد5ل شده است. بطور واقع� م�توان 
نت�جه گرفت �ه وقت� حزب منصور ح;مت و موقع�ت=ا� قابل احترام آن توسط 
گرا5شات خورده بورژوائ� و چپ غ�ر اجتماع� مصادره شود، به چه مر�ز 
تول�د انواع ارتجاع� تر5ن و ضد�مون�ست� تر5ن ادب�ات و فرGنگ در سرعت� 
مدافع�ن  �ه  است  تاوان�  ر5زش  و  آوار  ا5ن  م�;ند.  دگرد5س�  ن;ردن�  باور 
�مون�سم منصور ح;مت، در 45 تالطم س�اس�، به خاطر عدم حساس�ت و عدم 

دخالتگر� بموقع، م�پردازند. 

سوال ا5ن است �ه آ5ا ام;ان� برا� تعمق و بازب�ن� 5;� از م=متر5ن مقاطع ح�ات 
�مون�سم معاصر ج=ان ما موجود Gست؟  آ5ا   م�توان در تداوم سنت بان�ان 
�مون�سم، نو5سندگان مان�فست و �اپ�تال و تعاب�ر دم;راس� و مبان� به پ�روز� 
رساندن �مون�سم، سد� در برابر ت=اجم و م�داندار� �مون�سم=ا� غ�ر ح;مت� 
در جنبش �مون�سم �ارگر� ا5جاد �رد؟ آ5ا راG� برا� ترم�م و5رانه ا� �ه در 
ب� تفاوت� ال5ه �ادر� �مون�سم �ارگر� بر �مون�سم منصور ح;مت فرور5خته 
است، وجود دارد؟  فوق العاده سخت و دشوار است، اما شدن� است. قدم اول 
رس�دن به 45 ارز5اب� و بازب�ن� مار�س�ست� و تعمق در باره 5;� از م=متر5ن 
مقاطع ح�ات �مون�سم است �ه ب� شباGت به 45 زلزله بزرگ س�اس� ن�ست. 
م=م ا5ن است �ه بدوا با5د از فضا� شو�=ا� اول�ه ا5ن زلزله س�اس� خالص 
شد تا با چشمان باز و اراده ا� قو� به ترم�م ضا5عه بزرگ� رو� آورد �ه 
تصو5ر از �مون�سم منصور ح;مت و پرات�4 و سنت=ا� آنرا، با سنت=ا و پرات�4 
پاسخ سوال  است.  معوج ساخته  جامعه،  در  متضاد�  و  متفاوت  و روش=ا� 
در ن=ا5ت مثل Gر مورد د5گر� �ه �مون�سم مار�س و منصور ح;مت به آن 
پاسخ داده است، پرات�4 و نه افشا و روشنگر� و "تفس�ر" است. با5د �مون�سم 
منصور ح;مت را از گرد و غبار �مون�سم=ا� غ�ر ح;مت� �ه به نام او و ز5ر 
آوار  جنگ "نقل قول" از او مدفون شده است، ت;اند. بار د5گر چون سال=ا� ۵٧ 
با زم�ن ب;ر� �ه رزمندگ� و صالبت انقالب� �مون�سم منصور ح;مت را م� 
طلبد. جنبش �مون�ست� در شرا5ط� به مراتب سخت  و دشوارتر قرار گرفته 
است. اما من بر ا5ن باورم �ه �مون�سم و �مون�سم منصور ح;مت به ات;ا سنت� 
�ه خوشبختانه ا�نون م;توب است، به زبان خود او در دسترس است و سنت=ا 
و متد و روش=ا5ش بدون �Gچ واسطه ا� قابل اتخاذ اند، م�تواند دوباره در پس 
زدن سوس�ال�سم=ا� بورژوائ� و خورده بورژوائ� �ه در تلخ تر5ن طنز تار5خ 
با تابلو� دو حزب به نام خود او قد برافراشته اند، به ن�رو� عظ�م� تبد5ل شود، 
چرا �ه به قول مار�س جوGر تئور� انقالب� �مون�سم دست بردن به ر5شه 

مسائل است و برا� انسان ر5شه مسائل خود انسان است.  
 

                                ١٣ مارس ٢٠٠٧

مبانى �مونيسم �ا�گر� 
(سمينا� ���)

سخنر�نى �� �نجمن ما��س لند� - 
ژ�نويه ٢٠٠٠ 

�+ن متن توسط من �% ��$ نو�� سخنر�ن# 
منصو� ح1مت پيا�. � ��+ت شد. �ست � 
متن ��+ت شد. +8 با� �+گر توسط فاتح 
شيخ �نتر� گر�+د. �ست � �� منتخب :ثا� 
+8 جلد$ چاپ شد. � �� سا+ت :�شيو 
�سترس#  قابل  نيز  ح1مت  منصو�  :ثا� 
�ست. �% :نجا �ه متن �تب# توسط خو� 
��+ت  بير�ن#  چاپ  بر�$  ح1مت  منصو� 
مسئوليت  من  �ست،  نشد.  تنظيم   �
بحث  با   �� شد.  پيا�.  متن  �+ن   Lنطبا�

 .Nشفاه# �� تماما بر عهد. ميگير

شد.   Sطر سمينا�  �+ن   �� �ه  بحث# 
مهمتر+ن  توضيح   �� من  نظر   %� �ست 
ح1مت  منصو�  �ه  �مونيسم#  مبان# 
�تحا�   � �نقالب#  ما��سيسم   .���  %�
 Yمبا�%�� �مونيست � �� طو� تا�+خ حز
�مونيست   Yحز  � �+ر��  �مونيست 
 � � بسط  گذ�شته  بنيا�   �� :نها  �ا�گر$ 
ت1امل ���. �ست، +8 مرجع مهم � تا�+خ# 
� منبع � ماخذ :مو%\ ما��سيسم  عل# 
�لعموN � �مونيسم �+ر�� عل# �لخصو[ 
�ست. مطالعه �+ن متن � گو\ ���� به 
ها$  جمع  به   �� سمينا�  �+ن  نو��ها$ 
ها$  شب1ه   � محافل   � ما��سيست# 
�ا�گر$  جنبش  سوسياليست  فعالين 

توصيه مي1نم.  

ما�c ٢٠٠٧          �+رa فر%��

چند �لمه �� مو�� �نتخاY تيتر             
�� مو�� بحث �مر�%

 ���� ��ن�ه   	� قبل  �ا�گر�،  �مونيسم  مبان� 
 	� خو� بحث بشو"، بر��تا� ميگو�م. ��ن تيتر 
نظر من مبان� �مونيسم �ست. �عن� بحث 
مبان�  جز  چيز�  �ا�گر�  �مونيسم  مبان� 
�مونيسم نيست. �� �تا2 "تفا�تها� ما"، �� 
��ن نوشته �� �ه بحث� �ست ��با�3 �مونيسم 
�ا�گر�، �> سؤ�: هست �ه ميگو�د فر6 ��ن 
مي�ند  سؤ�:  �ا  چيست؟  �مونيسم  با  بحث 
چيست؟  �لو�قع  ف�  �ا�گر�  �ه �مونيسم 
�ست؟  ��دگا3   <� �ست؟  تئو��>  بحث   <�
�> جنبش �ست؟ �> حز2 �ست؟ �مونيسم 
مي�نيد؟  تعر�ف  چطو��  �ساسا   �� �ا�گر� 
جنبش سياس�   <� �ست؟  نظر�ه   <� �Eا 
گفتم  �تا2   �E  �� من  هست؟  چه  �ا  �ست 
معا�ل�  بعنو��   �� �ا�گر�  �مونيسم  من  �ه 
��ن  بر�� �مونيسم به �ا� ميبر" �ه بعد� �� 
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بحث بر��تا� ميگو�م چر� �� ��ن بحث با�د ��ن �لماF معا�: �� به ��ن 
هم  �ست،  جنبش   <� هم  �مونيسم  �ه  همانطو�  بر�؟  ب�ا�   Fصو�
�> تئو�� �ست � هم �حز�ب� �� E� هستند � هم �> تا��خ� ����، 
�مونيسم �ا�گر� �� هم ميشو� بحثش �� مطرJ �ر� � بر�س� �ر� 
� گفت �ه �مونيسم �ا�گر� بعنو�� �> نظر�ه ��ن �ست، به عنو�� 
�> جنبش �مونيسم �ا�گر� ��ن �ست، به عنو�� �> سلسله �حز�2 
��نها هستند � به عنو�� �> حر�ت �� مبا�	3 سياس� �� �> سلسله 
تا�تي�ها �مونيسم �ا�گر� �� ميشو� ��ن طو� تعر�ف �ر�، به عنو�� 
�> سلسله، ��شها، متد � �> سلسله مال�ها � ��شها � مو�	�ن 
سياس� �مونيسم �ا�گر� ��ن �ست. �مونيسم �ا�گر� ��� �	 ��نها 
نيست، �گر �مونيسم �ا�گر� �لمه متر��ف� �ست بر�� �مونيسم، 
با�د بشو� �مونيسم �ا�گر� ��  �� نتيجه �مونيسم هر چه هست، 
�بعا� توضيح ���. � من نه �مر�	 بل�ه �� همه سمينا�ها�  �� هما� 

�مونيسم �ا�گر� سع� مي�نم به �ليه �بعا� ��ن �لمه بپر��	". 

مقدمه �� �ست  �ا�گر�،  �مونيسم  بحث  �� جلسه  ��ن  نظر من   	�
بر�� �ا� شا�د پر ��ندما� تر�. � Eنهم ��ن �ست �ه برسيم به Eنجائ� 
 �E �ه   �� قلمر�هائ�  ت>  ��، ت>  بهتر"  �نيا�   <�" برنامه  بحث  �ه 
برنامه به Eنها ميپر��	� �� �> سلسله سمينا� بيشتر، مثال هشت تا 
�3 سمينا� ت> موضوع� �نبا: �نيم � ��جع به مسائلش حرU بزنيم. 
 ���� توسعه سرما�ه  � م�انيسمها�  Eنجا بحث �اپيتاليسم هست 
 <�  ���� �ا��ر� سرما�ه  به  ميتو�نيم ��جع   .���� �ا��ر� سرما�ه   �
 ،���� ��لت سرما�ه  ��لت،  مقوله  به  ��جع  باشيم،  ��شته  سمينا� 
�مونيسم   � �ا�گر�  �مونيسم   � بو�ژ��ئ�  سوسياليسم  به  ��جع 
برنامه. ميتو�نيم ��جع به   �E �� بزنيم �ه بند� �ست Uبو�ژ��ئ� حر
�نقال2 � �صالحاF حرU بزنيم، ��جع به ما��س حرU بزنيم، بعد ��جع 
��جع  ميخو�هيم حرU بزنيم،  ما  �ه  نظا" سياس�  E� جمهو��،  به 
بزنيم.   Uحر �قتصا��ما�   Fمطالبا به  ��جع   � بنز�م   Uحر به شو��ها 
هدU من ��ن �ست �ه با ��ن بحثها� �مونيسم �ا�گر� �ه �� ��ن �� 
سمينا� ��: مطرJ مي�نيم، برسيم به Eنجائ� �ه شر�Y �نيم مو�ضع 
�نيم. چر�  ��� بر�س�   ���  �� �مر�	  �� جها�  �ا�گر�  �مونيست� 
 �E ��ن ��دگاهها،   	� ��جع به سقط جنين  بر�� مثا: من ف�ر مي�نم 
مو�ضع �� ميآ�د؟ چر� ��جع به لغو � �	 بين بر�� فحشا، من ف�ر مي�نم 
�	 ��ن ��دگاهها، E� مو�ضع �� ميآ�ند؟ چر� حز2 سياس� �ه بر�� مثا: 
�	 ��ن ��دگاهها با�د �ستتنا[ بشو�، چنين خصوصيات� �� با�د ��شته 
باشد؟ � ��نها طبعا نظر�F من هستند � �گر بخو�هيم ميتو�نيم ��جع به 

��ن جو�نب ت> به ت> صحبت �نيم. 

�تا2  ��ن   	� من  بدهم  توضيح   �� �مونيسم  مبان�  من  بو�  قر��  �گر 
شر�Y مي�ر�"، �	 �نيا� بهتر � �	 صفحه ��لش شر�Y مي�ر�". �ل� 
�سم:  به  �	 جائ�   ،�E �	 �سط  بر��  با�د  �ا�گر�  �مونيسم  سمينا� 
 Fشو�. من جلسا Yمونيسم �ا�گر� � �مونيسم بو�ژ��ئ�" شر��"

��ن �� سمينا� �� ميخو�هم �	 ��نجا شر�Y �نم. 

پيش فرd ها � %مينه ها$ عين# �مونيسم �ا�گر$

�مونيسم �ا�گر� برخالU �مونيسم بطو� �ل�، �> بحث �ثبات� ��جع 
به سوسياليسم چيست، نيست. بحث� �ست ��جع به ��ن�ه �مونيسم 
چه نيست. � ��ن نيست، ليست� نيست �ه بگوئيم �مونيسم �ا�گر� 
�سم  به  �ه  تا��خ�   <� به  �ه  �ست  "نه"   <� ��ن  نيستند.  ��نها 
�مونيسم ط� شد3 �ست، �عتقا��F معين� �ه به �سم �مونيسم 
مطرJ شد3 �ند، ����گاهها� معين� �ه به �سم �مونيسم �جو� ��شته 
�ست، ����د ميگوئيد. �� نتيجه �مونيسم �ا�گر� نميتو�ند �ثباتا بگو�د 
�اپيتاليسم بوجو� Eمد، پر�لتا��ا� صنعت� �شد �ر�، مبا�	3 طبقات� 
به �> ش�ل جد�د پيد� شد، ��	a �ضافه شد مبنا� جامعه، پس ��ن 
جو� �مونيسم �شد �ر�. ��ن �اف� نيست بر�� بحث من. ��ستش 
بر�� خو� ما��س هم �� خو� مانيفست �ه �ال� بر��تا� نشا� ميدهم، 
�َاف� نبو�3 �ست. ما��س مجبو� شد �� خو� مانيفست �مونيست با 

�مونيسم فئو��ل�، با سوسياليسم فئو��ل�، 
بو�ژ��ئ�، سوسياليسم  خر�3  سوسياليسم 
�ه  بگو�د   � ب�شد  مر	  Eلمان�، خط  حقيق� 
����؟  فر6  چر�   � نيست.  ��نها  ما  �مونيسم 
��جع  فصلش   <� مانيفست �مونيست  خو� 
سوسياليسم   � پر�لتر�  سوسياليسم  به 
غيرپر�لتر�، سوسياليسم بو�ژ��ئ� �ست. به 

طر�ق ��ل� بر�� ما ��ن صد6 مي�ند. 

به   ���� بحث  ��ن  به   ���� �ساسا  من  بر�� 
�مونيسم �ا�گر� � غير�ا�گر� �ست. توضيح 
���� ��ن مر	بند� �ساس�، به چه ميگوئيم 
�مونيسم �ا�گر�، به چه ميگوئيم �مونيسم 
غير�ا�گر� � فر6 ��نها چه هست � چر� ��ن 
 �� aم� �عن� �مونيسم �ا�گر� با�د خو���
 Jبا�د مطر fند، � چر� ��� ��ن خطو� Jمطر
سمينا�   �� ��ن  بحث   Yشر� نتيجه   �� �ند. 
 <� معن�،   <� به  �ست  پلمي��  �> بحث 
به  �ه  Eنچه  به  نسبت  �ست  �نتقا��  بحث 
به  شما   � من  �ا   � ميگفتند �مونيسم.   �E
�مونيسم  بعنو��   � �مونيسم  ميگفتيم   �E
خو�a �� به جها� ما عرضه �ر�3 � بشر�ت 
فقط  نه   �  ،�E نقد   � �مونيسم  گفته   �E به 
 � با��ها  نقد  E�، بل�ه  �صل�  ����گا3  نقد 
فرمولبند� ها � تبيين هائ� �ه E� �مونيسم 
 hبدست ���3 � ما فقط بد�ه� فر aخو� 	�
�ر��م. من به ��نها �شا�3 مي�نم �ه چه جو�� 
با��هائ� �ه �� ميا� چپ بد�ه� فرh بو�3، 
�امال بد�ه� نيست � نه فقط بد�ه� نيست 
� �مونيسم  ما��س  نظر  منظو�   Uخال بل�ه 

�ا�گر� �ست. 

�مونيسم  سمينا�  بحث،   Yشر� حا:  هر  به 
�ا�گر� بر�� من مقدمه �� �ست بر�� ���� 
�> ����ت ��گر �	 �مونيسم. ته ��ن قضيه �� 
�ه نگا3 مي�نيم همه ما ميرسيم به �> جا � 
��نهم �> ����ت ��گر� �ست �	 �مونيسم �ه 
ميخو�هد �	 خو�a �فاY �ند، ميخو�هد بر�� 
 aخو� بر��  ميخو�هد   � �ند  تبليغ   aخو�
همنظر ��جا� �ند. ��ن سمينا�� �ه من �ال� 
شد3  �نجا"   ٩٨ سا:  با�   <� مطرJ مي�نم 
�ست. �ال� ١١ سا: �	 ��لين سمينا� �مونيسم 
�ا�گر� �ه �� چها�چو2 حز2 �مونيست ��ر�� 
گذ�شتيم � �� شهر مالمو �� سوئد برگز�� شد 
� Eنجا هم عد3 	�ا�� Eمد3 بو�ند، ميگذ��. من 
سا�3  ت�ر��  نميتو�ند  ��ن سمينا�  مي�نم  ف�ر 
هما� بحث باشد. بعضا به خاطر ��ن�ه �مر�	 
خيل� بهتر ميتو�نيم جو�نب بحثما� �� ببينيم 
�ست،  �فتا�3  �تفاقات�  ��ن�ه  بخاطر  � بعضا 
 �E مثا:  بر��  �ست،  شد3  ��جا�  تفا�تهائ� 
موقع �مونيسم ����گاه� �جو� ��شت، �ال� 
��گر �جو� ند��� � ما �� چها�چو2 ��گر� ����م 
حرU ميزنيم. به هر حا: E� موقع �مونيسم 
�مونيسم   	�  ��  aخو� ميبا�ست  �ا�گر� 
خلق�، غير خلق�، بو�ژ��ئ�، ����گاه�، �ه 
E� موقع بو�ند، متما�ز �ند. �مر�	 ف�ر مي�نم 
با�د خو�a �� �	 �> جو� �ا�گر گر�ئ� قالب� 
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به  شا�د  ��ن جلسه   �� �ه  �ست  تفا�تهائ�  ��نها  �ند.  متما�ز  هم 
�مر�	  بحث   Fتفا� ��ن   � پر��خت  Eنها  به  با�د  پيش  ١١ سا:  نسبت 
 "�E سا:   ١١  	� بعد  هم  ��جه   <� به  شا�د  �ست.   	�� �E بحث  با 
بتو�ند موجزتر � مفيدتر بيا� �ند .هرچند �ه E� نوشته �عن� متن بحث 
 ٦ جلد  �� ��ن  مجز�  بطو�   ،:�� سمينا�  �ا�گر�،  �مونيسم  سمينا� 
مجموعه Eثا� �ه قر�� �ست ��ن ��	ها چاپ بشو�، متن �املش هست 
E� جلد  بو� �ه  ��ن  �ميد من  بخو�نند.  بعد�  �� هم   �E �فقا ميتو�نند   �
منتشر شد3 باشد � من بتو�نم بعنو�� ��� �	 منابع ��ن بحث به شما 
توصيه ب�نم، منته� �	 نظر تنظيم � چاپ �ا� طو: مي�شد � �ميد���" 
بعد �	  بالفاصله  ��گر  حتما  نرسيد  �گر  برسد،  ما�  بعد�  جلسه  به 

جلسه حاضر ميشو�. 

مطرJ �ر�� ��ن بحث �مونيسم �ا�گر� ��� �	 مطلوبيتها�ش بر�� 
من ��ن �ست �ه �� طو: هفت هشت �3 سا: گذشته بخصوr سه 
����م مي�نيم  ما  ��ن حر�ت� �ه  به  چها� سا: گذشته، �> نسل� 
 ��) �شو�  خا�[   �� چه   � عر�6   �� چه  ��ر��   �� چه  �ست،  پيوسته 
��ر�� منظو�" �انت�ست خو� �پو	�سيو� ��ر�� �ست) �ه E� بحث ١١ 
سا: پيش �� نه �نبا: �ر�3 �ست، نه �	 نز��> شاهدa بو�3 �ست 
�� مرتبط   aميتو�ند خو�  Fمباحثا  �E با  نه   � قد ميدهد  نه سنش   �
 	� ��ن باشد �ه مجموعه ��  ��ن جلسه ميتو�ند   Uهد rند. بخصو�
بحث �� به جا بگذ���، ��هنمائ� باشد بر�� ��ن�ه �عضا� جد�د حز2 
�مونيست �ا�گر�، ��ستد���� بحث �مونيسم �ا�گر� بتو�نند بر�ند 
��با�3 باستا� شناسانه E� نوشته ها �� �� بيا��ند نگا3 �نند � بگو�ند 
��ن ���� ��جع به E� نوشته ها حرU ميزند � �� نتيجه هدU من Eشنا 
�ر�� �س� �ست �ه تا	E 3مد3 �ست، به �> ��جه �صل بشو� به 
 �E �� �ا بيشترتا� � �بحث� �ه قبال شد3 �ست. � �گر بعض� ها�تا
جلساF بو�3 ��د، �ا E� بحثها �� �	 بر�د � �ا هر چه، با�د به نظر من 
�ند�� ��� جگر بگذ���د �ه مم�ن �ست �سا� ��گر� باشند �ه ت�ر�� 

��ن بحثها بر��شا� مفيد باشد. 

همچنين من ميخو�هم ��بيات� �ه پشت ��ن بحث هست �� �> با� 
��گر به شما معرف� �نم .�وه� مطلب هست، بد�� �غر�6 �وه� 
مطلب هست، من بر�� �نتخا2 ��ن�ه چه چيز� �� ��نجا بيا��" � به 
E� �شا�3 ب�نم مش�ل ��شتم. بحث �مونيسم �ا�گر� فقط �> بحث 
�	 �ا�گر خيل� خوشما� ميآ�د، به عال�3 ما��سيسم"، نيست.  "ما 
بحث� �ست �� سطح ��ن�ه فلسفه ما��سيسم چه هست؟ متدلوژ� 
جنبش  �ست؟  پد�د3 ��  جو�  چه  حز2  هست؟  چه  ما��سيسم 
���ند؟  تفا�تهائ�  چه  سوسياليست�  غير  جنبش   � سوسياليست� 
نبو�؟  چه   � بو�  چه  شو���  چه نيست؟   � هست  چه  �اپيتاليسم 
طيف� �	 مقاله � مطلب، �ه فعاليت بين �ا�گر�� با�د چه �ش�ال� �� 
به خو�a بگير�؟ �> پي�ر3 �� �	 بحث، �	 مطلب مد�� � چاپ شد3 
تا نو��ها� بعضا چاپ نشد3 � بعضا م�اتباF چاپ نشد3 �جو� ���ند 
�ه ��ن پد�د3 �� ميسا	� .من �> �ظيفه �� �ه بر�� ��ن سمينا� قائلم 
��� ��ن �ست �ه بر�� �س� �ه عالقمند باشد ��ن نوشته ها �� �> 
با� ��گر معرف� �نم � بگو�م ��نها هستند، ��جع به ��ن چيزهاست � 
به چه ترتيب� ميتو�نيم بر��م سر�غش � ��نها �� بخو�نيم. � توصيه من 
��ن �ست �ه ��نها �� ��قعا بخو�نيد. مم�ن �ست بحث ١١ سا: پيش 
ما مثل ماشين� �ه ١١ سا: پيش ساخته �ند � �مر�	 �� خيابا� نگا3 
نم�  به نظر  �ال� خيل� قشنگ   � بو�  Eنموقع خيل� شي>  مي�نيد، 
�Eد. مم�ن �ست بحث ١١ سا: پيش ما با عقل �مر�	 ما هنو	 خام� 
هائ� ��شته باشد. �ل� به نظر من �قت� مير�� � Eنر� نگا3 مي�ن� 
 �� جد�  خيل�  E� هست .صحبتها�   �� چيزها  خيل�  �ه  ميبين� 
شد3 �ست. ��	 خو�a ��� 	ندگ� � پر�تي> �Eمها� 	�ا�� تاثير تعيين 
�نند3 ��شته �ست. من تشو�ق مي�نم �س� �ه ميخو�هد بيا�د �� 

��ن بحث، E� بحث �� �نبا: �ند. 

حز2  جلسه  طبعا  جلسه  ��ن  بدهم:  تذ�ر  همينجا  هم   �� ن�ته   <�
قصد  من  نيست،  سياس�  جلسه  نيست، �>  �ا�گر�  �مونيست 

�> سخنر�ن� سياس� ند��"، ��قعا ميخو�هم 
 �  ،���	E بحث   � �> سمينا� مباحثات�  مثل 
�> حالت� �	 �> مد�سه بز�گساال� باشد �ه 
علم�  نظر   	� پد�د3  به �>  ��جع  مينشينند 
صحبت مي�نند. � بيشتر ��ست ���" نه من �� 
�� ظرفيت حزب� �� ��نجا ببينيد � نه خو�تا� 
�� � �ا �سان� �ه عضو حزبند خو�شا� �� �� 
ظرفيت حزب� ببينند. � �س� هم ما: حز2 
حز2  ما:   ��  aخو� مي�نم  توصيه  ��گر�، 
خو�a تصو� ن�ند � فرh �ند �> ما��سيست 
� �ا عالقمند به ما��سيسم �ست �ه Eمد3 �� 
��نجا نشسته �ست � بحث� �� گوa ميدهد 
تا بعد بتو�ند به نقاf قد�F � ضعفش مثل �> 
ب�ند.  تحليل� برخو��  �ا بحث   � بحث علم� 
سياس�   Fتبليغا  	� �گه ��  هيچ  من  خو� 
�مونيست  حز2  بر��  سياس�  فعاليت  �ا 
�ا�گر� بالفصل �� ��ن بحثم نيست، ��ن �> 
سمينا� ��جع به �مونيسم �ا�گر� � ��بيات� 
مر�جعه  �تابها  ��ن  به  �گر  من   � هست  �ه 
مي�نم  مر�جعه  نوشته ها  ��ن  به  �ا  مي�نم، 
بر�� ��ن �ست �ه ��نها ��بياF ��ن �ا� �ست. 
 �� Eنها  ��شتم   xسر� ��گر�  جا�  �گر  من 
��ن نوشته ها بطو�  هم معرف� مي�ر�" �ل� 
مشخص ��نهائ� �ست �ه ميگو�م، بخاطر ��ن 

�ست �ه ��نها تا��خ ��ن بحث �ند. 

جامعيت ��ن تيتر، بعال�3، به من �جا	3 ميدهد 
�ه هر چيز� ميخو�هم بگو�م � به هر گوشه �� 
��نجا  بحث�  هر  بر��م.  هم  با  ميخو�هيم  �ه 
��قع� �گر  موضوعيت ����، هيچ بحث� بطو� 
��جع به �مونيسم باشد بطو� ��قع� نميتو�ند 
ما  ��ن به   � بگير�.  قر��  �ستو�  ��ن   	� خا�[ 
�م> مي�ند �ه ال�قل �� شر�Y �> بحث، تو� 
�� ��نقد� �سيع بگير�م �ه بشو� هر موضوع� 
�� E� باشد � بشو� بعد� بد�نيم عالقه ما� به 
 � Fبر سر چه مقوال �چه هست � مش�لما
چه �انسپتهائ� (concept) �ست، بر��م ��� 
Eنها خم بشو�م � ��� Eنها �ا� �نيم. خو� تيتر 

��ن خصوصيت �� هم بر�� ما ��شته �ست. 

پا+ا� پس لر%. ها$ فر�پاش# 

سوسياليسم بو�ژ��ئ#،                  

 :غا% تعرd �مونيسم �ا�گر$

بحث،  �ر��   Yشر� �صل�  �ليل   <� منته� 
بحث  با  ما��س،  �نجمن  بحث  بر  عال�3 
بر��  	ما�  �ه  �ست  ��ن  �مونيسم �ا�گر� 
فر��سيد3  �مونيست�  تئو��  مجد�   hتعر
�ست. سا: ٩٨ تا ٢٩ �تفا6 مهم� �� جها� 
�تفا6 �فتا� � Eنهم ��ن بو� �ه پا�ا� �مونيسم 
شد،  بر�3  هجو"  �عال" شد،  نحو�   <� به 
سوسياليستها �	 هر طرU متو��� شدند، �> 
عد3 ��ستا�ند � �> عد3 	�ا�� متو��� شدند، 
�قيقا با هما� جمله �� �ه من �� سخنر�ن� 
هر  �	�ء  سا: ٢٠٠١ به   �� گفتم،   ٣ �نگر3 
��ستا�3،  موضع  سر   � سرخط  ما��سيست 
��هز�� ما��سيست سابق خو�هيم ��شت � 
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ما گفتيم �ه ميگو�ند ��ن �ا�ها فا�د3 ند��� � ��ن حرفها به ته �سيد3 �ند 
� �فق� ند��ند � �ش> بو� همه �a. � �ال� ميبينيم �ه ��نطو� شد! 
E� بحث� �ه Eنوقت ما مطرJ �ر��م �� �نگر3 سو" حز2 �مونيست 
��ر�� بو�، گرباچف تا	E 3مد3 بو� سر �ا�. � �ال� عينا ��نطو� شد � شما 

شاهد بو��د �ه ��ن طو�� شد. 

�ل� �ال� من ف�ر مي�نم ���3 �� �ست �ه تعرh مجد� ما��سيسم 
�جو�  �ا�  ��ن  بر��  نظر من شاخصهائ�  � به  ميتو�ند شر�Y بشو�. 
�ا�گر�  حز2 �مونيست   :�� �نگر3   �� پيش  سا:  شش  پنج   :����
��ر��، بحث "پا�ا� �> ���3" �� مطرJ �ر��م، گفتيم �ه �� ��ن شش 
گذشت،  بو�  خبر�  هر  شد.  تما"  ما  به  جمعيت  ��ن  سا:، هجو" 
 fند، منحل �عال" �ر�ند، نامربو�	هجو" بر�ند، �شتند، بر�ند، بستند، 
�عال" �ر�ند، نه فقط به ما بل�ه به هر �س �ه ميگفت ��لت با�د طب 
ف�ر  �ا��  �ه  خند�دند  �> جو�� هم  خند�دند،  �ند،  مجان�   �� مر�" 
مي�ر� ميخو�هند �> ��	� سر به نيستش ب�نند، �جا	3 ند�شت� �ه 
 ��	E ��	. � با��	طرفد�� جامعه باش�. ميبا�ست طرفد�� فر� باش� � با
�گر �ا�تا� باشد چنا� �لمه مقدس� بو� �ه همه چيز �� به E� �حاله 
 .aبط �نسان�، تغذ�ه، معا��� ،aپر�� � a	موE ،ر�ند. پزش��، طب�
همه چيز �� به با	�� E	�� �صل �ر�ند. همه ��نها سه سا: چها� سا: 
طو: �شيد، �فگيرشا� به ته ��گ خو��، نه "بوa"� ماند3 بو�، نه 
تاچر� ماند3 بو�، نه ��گان� ماند3 بو�، نه ��گانيسم� ماند3 بو� � نه 
بر مبنا� �> خط  بو�. � سوسيا: �م�ر�تها، حاال  ماند3  تاچر�سم� 
�ه  برسند  �نيائ�  ��ن   ��� به  ��ن�ه  بر��  برگشتند،  ��با�3  سوم�، 
ظاهر� جنگ سر� �� بر�3 �ست. ��ن �ضع aE � الa �� با�د �> �ا�� 
�ر�ند  سا: بدگوئ�  شش   � �ر�ند  حمله  سا:  شش  �ل�  ب�نند. 
با   �� لنين  �ه مجسمه  بو�  ��ن  گفتند سمبلش   x��� � شش سا: 
طنا2 پائين �شيدند، مجسمه �� ما نساخته بو��م � �عصابما� Eنموقع 
خيل� خو�� نشد، �ل� مجسمه لنين �� بعنو�� پائين �شيد� سمبل 
 Fبه ساحت سرما�ه �شيدند پائين، �ه �س ��گر� جر� hتعر <�
ن�ند ��گر ��ن �ا� �� ب�ند. � �� خيابانها چرخاندند � �ند�ختند ���خانه. 
�گر شما  جا،  هر   �� �ل�  بير��  فيز��� �شيدند   �� ��ن مجسمه   �
��نشگاه� بو��د، �گر شما �� �ا� سياست بو��د، �گر شما �تحا��ه 
بو��د، ميفهميد�د �ه E� مجسمه �� ���ند به طر6 ��گر هم ميش�ند 
پائين. ما��س �� �	 �Eا�م� بير�� �ر�ند! معلو" شد ما��س تما" شد3، 
ب� �بط بو�3 �ست! نه فقط ما��س، تا��خ �� تما" شد3 �عال" �ر�ند. 
گفتند جامعه �	 ��ن به بعد �� ��ن مرحله منجمد �ست. ��ن همان� 
�ست �ه �	 ��ن به بعد خو�هد بو�، جامعه همين �ست، سرما�ه ���� 
� با	��. بر��د �> ف�ر� به حا: 	ندگ� شخص� خو�تا� ب�نيد .تغيير 
��گر نخو�هد بو�، E� ��ند� �ه بشر �� �	 عصر حجر �ساند3 �ست به 
��نجا، با �سيد� به ��ن مرحله تما" ميشو�، به E� گفتند پا�ا� تا��خ. 
 F����� �� ،ند�	ند، �� ��نشگاهها �	ند، �� جامعه شناس� �	علو"  ��
	�ند، �� �سانه ها 	�ند. شما �> ژ��ناليست سوسياليست نميتو�نيد 
پيد� �نيد �ه �� E� پشت بگو�د ببخشيد مثل ��ن�ه ����ت ��گر� �ه 
شما �	 ��ن فا�ت ����د ميگوئيد هست، من �جا	3 ���" بگو�م؟ ���ئل 
�هه هفتا� �گر شما نگا3 مي�ر��د، �	 هر �� تا خبرنگا� ��� ميگفت 
من سوسياليستم، �	 هر سه �ستا� ��نشگا3 ��تا ع�س ما��س �� 
�طاقشا� ��Eز�� بو�. سا: ٠٩ � ١٩ �گر ميفهميدند شما سوسياليست 
هستيد مم�ن بو� �� ���پا� غرب� خانه به شما �ر��ه ندهند. بر�� 
��ن�ه چنا� تصو�ر� �	 �> عد�E 3"، �> قطب ش�ست خو��3 منفو� 
	�ند. شش   �� � همه  ما��س  �� چسپاندند به  چائوشس�و   � ���ند 
بحث�  �ا�گر�  �مونيست  حز2   :�� �نگر3   �� ما  �شيد.  طو:  سا: 
�ه مطرJ �ر��م، پا�ا� �> ���3، �ه �� جلد ٨ هست، ��ن بو� �ه ��ن 
���3 تما" شد، محسو� بو� �ه فشا� تما" شد3 �ست، � برگر��م 
سر �ا� �مونيست� خو�ما�. E� شش سا: خيل� سخت گذشت، به 
هر �س� �ه �� فعاليت �مونيست� ��گير بو� � هر �س� �ه سع� 
مي�ر� �> عد3 �مونيست �� متحد نگا3 ����. خيل� سخت گذشت � 
خو� �سان� �ه ��نجا هستند ميتو�نند ف�ر �نند چه �سان�، چه �سم 

حمله شدند.  E� شش سا:  قربان�  هائ�، 
 aچند تا �� صحنه ماندند � چه �سان� �و�
�و�a �فتند �نا� � �ا �فتند به جنبشها� �نگين 
�مان� ��گر پيوستند؟ �	 جنبش �مونيست� 
پيوست  مستاجر�ن   	�  Yفا� جنبش  به  �فت 
��شته باشد،   Uشر ��ن�ه  بر��  مثا:،  بر�� 
هنو	 حس �ند مفيد �ست. عد3 	�ا�� متو��� 
شدند. شش سا: گذشت E� فضا برگشت. 
 �� 3��� �ال�  �ه  �ست  ��ن  بحثم  من �مر�	 
 hست �ه ��با�3 ميشو� �ه حس �ر� تعر�
 hتعر ما،  خو�   	�  Yفا� ما��سيست�، نه 
�گر   � بشو�   Yشر� ميتو�ند  ما��سيست� 
شما عالمتش �� ميخو�هيد، به نظر من شما 
�نبالش  جامعه  عقبد��  بخش   �� بر��د  با�د 
بگر��د، چو� جلو���a ميگفت �ا�گر�� پا��س 
�عتصا2 �ر�ند E� فا	 تما" شد. ��با�3 فر�نسه 
�ا�فرما   � �ا�گر  �عو��  �ست، ��با�3   xشلو
 xشلو Eلما�   ��  � �ست،   xشلو فر�نسه   ��
�ست � ميشو� ��د �ه سه چها� سا: E� هم 
خفه بو�. �ل� بر��د عقبد��ها�شا� �� ببينيد، 
 �	�	� قضيه  ��ن  من شاخص �صل�  نظر  به 
�ست �ه �� �Eا�م� ها عليه ��ن م�تب پست 

مد�نيست� شر�Y شد3 �ست. 

عليه م1تب منحط پسامد�نيست#،  
���. عر�a �+د. :لها$ بز�گ

به �صطالJ سياس�، �>   hن تعر�� �� �نا� 
قد�م�  ميگو�ند،  بعضيها  �ه  �ر�  ُگل  م�تب� 
�ست � بعضيها ميگو�ند ��شه �a جد�د �ست، 
�ل� م�تب� ُگل �ر� �ه من�ر هر �مر جهان�، 
هر �مر جهانشمو:، صحت هر �صو:، هر مبان� 
بر�� پيشرفت جامعه، من�ر �جو� ��ند �� به 
جلو �� جامعه � ��ند �� به عقب �� جامعه بو�. 
پست مد�نيسم �� همه �شته ها هم هست 
�	 جائ� شر�Y مي�ند، مير�� �� علو" � جامعه 
شناس� � حت� مم�ن �ست فيز�>. � Eنهم 
��ن �ست �ه هيچ �صل مسجل� �جو� ند���، 
جهت �� به جلو معلو" نيست، هر چيز� بر�� 
خو�a معتبر �ست. شما �> نمونه �ا�بست 
� خو�شا�ند� با پست مد�نيسم �� �� نسبيت 
فرهنگ� ميبينيد. خو2 ��ن فرهنگ ��نهاست، 
E� هم فرهنگ Eنها� ��گر �ست، �گر همد�گر 
�ست!  ��ن  فرهنگشا�  خو2  سر ميبرند،   ��
نميتو�نيم  ما  ند���،  �جو�  بهتر�  چيز  هيچ   �
بگوئيم چه چيز� بهتر �ست، ما نميتو�نيم �> 
باشيم  ��شته  جهانشمو:  معيا�ها�  سر� 
باشيم  معتقد  ما نميتو�نيم  حقيقت،  بر�� 
چه بر ما گذشته �ست � �ا حت� ��عا �نيم 
�ه ميتو�نيم بد�نيم چه بر ما خو�هد گذشت، 
باشيم،  ��شته  بز�گ  �مرها�  نميتو�نيم  ما 
��شته  بحث  بز�گ بر��   Fموضوعا حت�   �
باشيم. همه چيز مشخص، �وچ> � محل� 
محل�   � مشخص   � �وچ>  همين   � �ست، 
�ست �ه ��ست � �صول� �ست، هر �مر بز�گ 
 �� �ست،  ���غين  ��ند  هر  �ست،  مش�و� 
نيست  مطمئن  حت�  جلو،  به   �� � عقب  به 
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ف�ر مي�ند!  ��ن  به   ���� باشد،  صنعت� شد3  �نقال2  �نگليس   �� �ه 
ميگو�د مطمئن نيستم، Eنچيز� �ه ما به E� ميگفتيم �نقال2 بو�ژ��ئ� 
گرفته   Fنقال2 صنعت� صو�� ��قعا  �Eا  باشد،  گرفته   Fصو� �نگلستا�
�ست؟ چو� ميگو�ند ��ن �سته بند� �� خو�F �> ��	� با منتاليته 
ما��سيست� �نجا" ���3 ��، �ه به ��ن گفته �� �نقال2 بو�ژ��ئ�، به 
Eنها �> سر�  �� �نا� بگذ���م،  ��نها  �گر  �نقال2 صنعت�،  E� گفته �� 
�تفاقاF بو�3 �ند. ميشو� مبا�	3 ضد سلطنت� معن� �a �ر� �ا مبا�	3 
عليه خا� ها �ا مبا�	3 حت� 	ميند��ها با پا�شا3 ها تعر�فش �ر�. چر� 
به E� ميگو�ند �نقال2 صنعت� �ا �نقال2 بو�ژ��ئ� �ا عصر ��شنگر� �ا 
هر چه. E� ��	 بر��م خيل� جالب بو�. �> �سمهائ� بو�ند �ه �قت� ما 
��نشجو بو��م، نشا� �هند3 تجد�د نظر �� ما��سيسم بو�ند .�عضا� 
حز2 �مونيست بر�تانيا. ��� ��� Eنها �� �� سمينا�هائ� ميد�د�م. 
نما�ند3 نا��حت� �	 ما��سيسم � بخصوr �شمن� با لنين � �لگير� 
شد�د �	 �نگلس. ميخو�ستند ما��س �� �	 �نگلس � لنين جد� �نند �ه 
�> �E" قابل بحث تر� بشو�، بعد نصف حرفها� خو� ما��س �� هم 
قبو: ند�شتند � تجد�د نظر E� موقع ها ��� خط گر�مش� � ��� خط 
�����مونيسم �ل� بعد� ��� هر خط� �سم ��نها بو�. من نگا3 مي�ر�" 
��د" تصا�فا چند تن �	 ��نها هستند �ه شر�Y �ر�3 �ند به �فاY �ر�� 
�	 ما��سيسم �� بر�بر پست مد�نيسم .�گر ��نشگا�E ،3ا�م� �� �ه 
ما��س حمله  به  	�ا��  ����د  بگو�د  �ر�   Yست، شر�� جامعه  خا�[ 
نو�س�  تا��خ   	� ما��س،  نو�س�  تا��خ   	� چر�  �ه  بگو�د   � مي�نيد، 
با�د  ما��سيست�  �جتماع�  تبيين   	� �ر�،   Yبا�د �فا ما��سيست� 
�فاY �ر�، من � شما با�د بفهميم �ه قبال �> خبرهائ� شد3، چو� 
�Eا�م� �ا�a ��ن �ست �ه Eخر سر بيا�د � �ا�� �� �ه مر�" �ر�ند �� 
بر��شا� توضيح بدهد. بگو�د �نقال2 مشر�طيت ��نجو�� بو�، � �نقال2 
 	� فر�نسه هم ��نجو�� بو� � �نقال2 ��سيه هم E� جو�� بو�. قبل 
بلشو�سم هيچ چيز ��جع به بلشو�سم نميد�ند �ل� بعدa نسبت به 
E� �ستا� �ست. قبل �	 �قا�ع �وگوسال�� هيچ تخمين� �	 ��ن ��قعيت 
ند��� �ل� بعدa هشتصد جلد �تا2 هست �ه بله بال�ا� ��نطو�� 
بو�. �گر �تفاق� �� �Eا�م� ���� ميافتد بد�نيد قبال جلوتر �تفاق� �فتا�3 
�� �� �جو� �> پد�د3 هائ� ميشو�  ��ن �قوY �تفاقاF قبل�  �ست � 
��د. �� �عتر�ضاF �ا�گر� �� ���پا �ه �و�a �و�a شر�Y شد � فشا� 
���E بر ��ست جامعه غرب� � مجبو�a �ر� ��� سانتر � مر�ز بيا�د. 
بر�� ��ن�ه �گر �ا�تا� باشد �3 سا: پيش �س� ��� مر�ز نبو�. تاچر 
� تاچر�سم، چنا� بر�� ��شت �ه �س� ف�ر نمي�ر� �ه ��گر تو� 
��ن ممل�ت ليبر پا�ت� بتو�ند هيچوقت بيا�د سر �ا�. تا	3 شش سا: 
بعدE aمد سر �ا�. ميخو�هم بگو�م �گر �Eا�م� بو�ژ��ئ� � بعد هما� 
Eمد3   � بو�ند  بر��شته  بيل  �ه  بر�تانيا  �مونيست  بچه ها� حز2  بر� 
بو�ند �ه تيشه به ��شه ما��سيسم بزنند، به صر�فت ��ن �فتا�3 �ند 
 �E سياس� � ��تجاع� �ه با fه �� مقابل پست مد�نيسم � �نحطا�
هست، �	 تئو�� ما��سيسم، �	 جامعه شناس� ما��سيست�، �	 
تبيين ما��سيست�   Jباصطال 	�  � ��ب� ما��سيست�،  ����ت � نقد 
جامعه حت�، �فاY ب�نند، ميتو�� نشا� ��� �ه �عو� �> �م� Eنطرفتر 
بر سر ��ن مساله، شر�Y شد3 �ست � به نظر من هم شر�Y شد3 
�ست بر�� ��ن�ه �ال� فضا� �3 سا: پيش نيست. شما ��ن �� �امال 
��شته  جائ�  بخو�هد  �انت�ست  ��ن   �� ما  بحث  �گر  مي�نيد.  حس 
باشد، با�د ما هم بپيوند�م به ��ن قضيه � �> با� ��گر شا�د بتو�نيم 
�> حر�ت تئو���� �� چپ ��ر�� � �� جنبش طبقه �ا�گر بوجو� بيا���م 

نظير �ا�� �ه ٠٢ سا: پيش �ر��م. 

تفا�تها$ مهم �� ميا� نسل جد+د �% �مونيستها،  

ما��سيسم پس �% ����� "پا+ا� �مونيسم"

مهم�  تئو����  تفا�تها�  ما  �نقال2،   <�  :�  �� پيش  سا:  بيست 
نسل   �E ����Eم.  بوجو�  ��ر��  �	 �مونيستها�  نسل   <� ميا�   ��
خو�a به �جو� ���E، ما هم فعالينش بو��م .�ال� ��با�3 به نظر من 
ميآ�د �ه ميتو�نيم �	 نو �ا�� ب�نيم، �> �ا� جد�د ب�نيم، �> تخمير 

 	� جد�د�  نسل   <� بگير�،   Fصو� جد�د 
�ه  بعد  به  �مر�	   	� بيا�د  بوجو�  ما��سيست 
�� �نقالE 2ت� �� ��ر��، ال�قل، � �� �نقال2 �� 
منطقه � به نظر من �� �نقالبات� �ه با توجه 
�لملل�  بين  خصلت  قطع  طو�  به   Yضا�� به 
نقش   <� ميگيرند،  خو�شا�  به  �مر�	  جها� 
�ساس� با	� �ند، �> نوY ما��سيسم� �ه 
گذ�شته  پشت سر   �� �مونيسم  پا�ا�  حت� 
�ست � ميد�ند چه ميخو�هد. � ��گر بحثها� 
����گاه� به �نا�، تبيين �	 خو�a � �ظا�فش 
بر��ش ��شن �ست. �گر ��ن �نجمن � بحثها� 
ما بخو�هد هدف� ��شته باشند، خوشبينانه 
پر�سه  ��ن  به  �ه  �ست  ��ن  � بلندپر��	�نه، 

خدمت ب�ند � سهيم باشد. 

ما �> عد3 مخالف ����گاه� �� باق� گذ�شته 
ما  �نيم.   Yفا� برژنف   �����  	� �ه  بو�ند 
��ستا��م، �قت� ��3 �ا�گر � ��ثر�ت � فد�ئ� 
تجربه شو���   	�  � ��ستا��م  ما  �ر�ند،  فر�� 
بو�،  بر�3  هجو"  �ه  تاچر�سم�  مقابل   ��
 Fنبو�ند، �فتند، �م�ر� �ر��م. خو�شا� Yفا�
شدند. ��هو همه بطو� غر�ب� �م�ر�F شدند 
 aتاليا �ه �سم خو��� مثل حز2 �مونيست 
�� گذ�شته �ست �م�ر�تها� چپ � تون� بلر 
همه  �ست.   3��� پيا"  فعل� شا�  �نگر3  به 
 	� نميشد  هم  Eنها  خو�  با  شدند.  ��نطو�� 
سوسياليسم حرU 	�. �ا�� �ه ما تو�نستيم 
 �E �� 3 ب�نيم به نظر من ��ن بو� �ه��� �E ��
فضا� �ا� � �� E� فضا� هجو"، �> سنگر 
سياس� � �> سنگر سا	مان� � �> سنگر 
م�تب� �� نگهد���م، �فر�� � ماتر�ا: �نسانيش 
���ر   �� ها�ش  ��	نامه  نگهد���م،   a��� ��
نگهد���م، � ما بشدF 	�ا�� �� ميا� خو�ما� 
�نعطاU ��جا� �ر��م تا ��ن �ا� �� �ر��م. �عن� 
 �E 	� سفت تر  خو��3   <� ما  موقع   �E �گر 
ميگرفتيم، خو� حز2 �مونيست �ا�گر� هم 
به �> مينيمم تبد�ل ميشد. ما مقر��F �� لغو 
�ر��م، E	��� عمل ����م، پاپ� �س� نشد�م، 
تفتيش عقا�د ن�ر��م، گذ�شتيم همه باشند، 
��ن مو[ بگذ��،  تا  ��ن صف باشند  �ل� تو� 
سا	مانده�  ��قعا  گذشت،  مو[  ��ن  �قت� 
حز2 �مونيست �ا�گر� تا	3 شر�Y ميشو� � 

فعاليت سياس� شر�Y ميشو�. 

 �� جلسه  ��ن  شا�د  ميشد  بگو�م  ميخو�هم 
گذ�شت، �ل� ب� خاصيت ميبو�، �� E� فضا 
نميد�شت،  شنو�   aگو ميبو�،  ب� خاصيت 
عالقه  نميبو�،   �E  �� شو��   � �حسا� 
نظر  به   � نميبو�  �نبا: �ر�نش  به  �جتماع� 
من منجر به با� Eمد� هيچ طيف � نسل ��ژ3 �� 
نميشد. هنو	 تا ٥ سا: بعد �	 E� پر�سه، چپ 
 	� �� aموقع ها، سر �E :سر موضع، به قو
��ستها  �ه  حاال  تا ببيند   ،���E  �� سو��خش 
�فتند، ميشو� با پرچم سر� چند قدم� Eمد 
خيابا�؟ �ال� ��ن فضا بوجو� ميآ�د، � ميشو� به 
نظر من موثرتر حرU 	�. من نميخو�هم بگو�م 
�	 فر�� �ه ما شر�Y مي�نيم �قتش �ال بال �ال� 
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�ست، نه. به نظر من ميتو�نستيم هميشه ��ن �� ��ئر ��شته باشيم. 
�� به جلسه نشا� ميدهد) �> نشر�ه ��  ��ن نشر�ه، (نشر�ه  �ل� 
��نجا هست، ��ن نشر�ه "نقد" �ست، �ه �لبته ما: خيل� قد�م �ست 
� �> ��ست� به �سم شهر�" ��المنش با ��ستاE �� aلما� منتشر 
مي�نند. ف�ر �نم بسته شد. من شنيد" �ه ��گر منتشر نميشو� .�� 
��ن سالها، بيست، س� شما�3���E�� 3، شما ��د3 ��د؟ بله خيل� 
 �� ،3��� �E �� م مم�ن �ست ��د3 باشيد. �گر �ا� تئو��> مي�ر��م�
E� فضا ميرفتيم � E� حلقه �� بدست ميگرفتيم، شا�د ��نقد� ب� �قبا: 
نبو��م، �ل� به نظر من ما هم مو�� باصطالJ شانه باال �ند�ختن قر�� 
ميگرفتيم. نشر�ه تئو���� �ه ميخو�ست سا: ٩٣ �� بيا�د، سا: ٩٤ �� 
بيا�د � تئو�� ما��س �� بحث �ند، هر چقد� من � شما با عالقه بر��ش 
مينوشتيم، خو�نندa� 3 با عالقه �	 پيشخو�� برنميد�شت بخو�ند. �ل� 
 Yشر� h3 تعر��� �E � .شد3 �ست hعو �به نظر من ��ن فضا �ال
با	�� ش�ست  �Eا�م�،  بير��  خو��  ش�ست  �ه  با	��  �ست.  شد3 
��گر �س� حت�  با	�� ش�ست خو��،  پيش  خو��! سه چها� سا: 
جر�F نمي�ند بگو�د با	�� E	�� جو�2 مسائل �ست، حت� جر�F نمي�نند. 
�پيدم� سرماخو��گ� �� ��ن �شو� �> بحث �ساس� �� به ميد�� 
E � 3���Eنهم بحث طب � ناشنا: هلث national health) طب عموم�) 
  (arrogant)گانت��E بحث همه جاست. ��لت �ن �شو� �ست. �ال�� ��
� مت�بر تون� بلر �ه گر�� پيش �س� خم نمي�ر�3 �ست، �پيدم� 
ف�ر�   <� �ه  �سيد3 �ند  نتيجه  ��ن  به  �ر�3 �  اللش   �  3�	 EنفلوEنز� 
 .��	E ��	با�د به حا: ��ن �ر�. ��گر �س� نميگو�د بدهميش �ست با
حت� محافظه �ا�ها جر�F نمي�نند بگو�ند ��ن طب �� خصوص� �نيد � 
جر�F نمي�نند بگو�ند بگذ���د مر�"، هر �س� ��ست ���� بر�� طب 
خصوص�. ��گر E� موقع طب چه؟ 	ند�� �� ��شتند خصوص� مي�ر�ند! 
�ه �ال� هم با	 �� ف�رa هستند �ه 	ند�� �� بدهند بخش خصوص�، 
�عن� �> عد3 �� �	 ما �	 نظر �سب، پولما� �� بياند�	�م عرصه 	ند�ن� 
�ر�� بقيه � �	 سر Eنها ��Eمد ��شته باشيم! ��ن جامعه �� بو� �ه ����م 
پا�ما� �� �	 E� بير�� ميگذ���م. به نظر من فضا� "با	��" ش�ست، �ال� 
ميبينيم بعد �	 ش�ستن بر� بر� با	�� E	�� � ليبر�ليسم جد�د � فر�گر�ئ� 
�ه سه چها� سا: پيش به نظر من عمرa �� �ر�، �ال� ��با�3 صد�� 
با�د  ��ال  جامعه  نميشو�!  ��نطو��  نه  �ه  ��Eمد3  جامعه   	� بخش� 
 	� با�د  �Eند3   ،�E  ��  ���� �جو�  غلط   � ��ست  باشد،  جهت ��شته 
 ����  Uسوسياليسم حر � ����  Uما��س حر  � باشد،  بهتر  گذشته 
موجو�� �ه  ��قعا  سوسياليسم  �ه  �ست  ��ست  قضيه.  ��ن  بر�� 
تعيين �نند3  ���پائ� �ه  ناتو�� �ست �� خو� �شو�ها�  �مر�	 ����م 
�ند، هيچ مهر3 �ليد� �� نيست، �ل� فشا� سوسياليسم �� ميشو� 
جو�2  بحثها  ��ن  بو�ژ�� �ه  طبقه   	� بخشهائ�  خو�   ��� �ر�  حس 
 aا� �� به شو�� �سياتل تا لند 	نيست. جنبش ضد�اپيتاليست� �ه �
�شاند، ��نها عو��h خو�بخو�� حر�اF � تما�الت� �ست �ه �� مر�" 
جمع شد3 �ست. �> مثا: ��گر من بر��تا� بزنم: �قت� پزش�ا� بد�� 
مر	 جا�ز3 نوبل �� بر�ند � �ئيس E�، �ئيس بخش �نگلستانش ف�ر �نم، 
�� قبو: جا�ز3 سخنر�ن� مي�ر�، �> سخنر�ن� غر� عليه Eمر��ا � عليه 
سا	ما� ملل �ر� �ه ��ن چه �ضع� �ست �� جها� بوجو� 3���E ��د؟ 
�حتماال   � Eنجا نشستند، همه جز� �شر�U جامعه سوئد  Eنهائ� �ه 
سر�� �شو�ها� ��گر هستند. �ا� ��نقد� خر�2 �ست �ه �قت� ��ن 
حرفها �� 	� عليه سا	ما� ملل � عليه Eمر��ا، � عليه ��د3 نظم نو�ن 
� �خالت نظام� � همه ��ن �ا�هائ� �ه پزش> بد�� مر	 مي�ند �ه 
بر�� قربانيها�ش �� جمع � جو� �ند، E� ��Eستو�ر�س� جها� �مر�	 هم 
بر��ش �ست 	�! سه سا: قبل َهوa مي�ر�ند. �ل� �ال� فضا ��نطو� 
�ست �ه حت� ژ��ناليست� �ه سانسو� �� �	 ���ش برميد��ند، ��جع به 
�وگوسال�� �لش ميخو�هد �> چيز ��گر� به شما بگو�د. �گر سانسو� 
�� �	 ��� ژ��ناليست سا: هفتا� هشتا� هز�� پوند� ��Eمد� �نگليس 
بر���ند، �لش ميخو�هد ��جع به عر�6 �> چيز ��گر بگو�د، �قت� س� 
��ست   �� برميد���  �> ژ��ناليستش  �هن   ���  	�  �� �� �ستش   ��
�� مر�سم  �ه  به جائ� �سيد3 �ست  �ا�  بگو�د،  ��گر�  ���� چيز� 
جا�ز3 نوبل �گر به Eمر��ا فحش بدهيد، � به سا	ما� ملل ��ر�� بگير�د 

�ه ��ن چه فسق � فجو�� �ست �� جها� به 
�سم E	��� � بر�بر� � ��نها مي�نيد، به �سم 
�ند،  نشسته  Eنجا  �ه  E� عد3 ��  �نسانيت، 
�Eا�م�   �� E� �س� �ه  تا  پا�شا3 سوئد   	�
نشسته �ست پا ميشو� � �ست ميزند طو�� 
�ه E� بيچا�3 شش �فعه پا ميشو� � تعظيم 
�نند.  قطع   �� �ست 	�نشا�  Eنها  تا  مي�ند 
�ست،  محسو�  حا�مه   Fطبقا  ��� فشا� 
��ن�ه �ال" ما��سيست� پيد� ن�ر�3 �ست ��ن 
 fقعيت جد� �ست � فقط بخاطر سقو�� <�
پيش نيست.  سا:   3�  fبسا  �E  � شو��� 
شد3   Yشر� پيش  سا:  چهل  سا:،  س� 
��گر.  نباشد   hعتر�� پرچمد��  �مونيسم  �ه 
�ل� �ال� 	مانه طو�� �ست �ه ميشو� �فت 
�فت  �جا  جهان�  نو�ن  نظم  بحث   .�	  Uحر
تما" شد،  جهان�  نو�ن  بحث نظم  ��ست�؟ 
نو�ن  نظم  �ند�	�   3�� به  مدع�  هم  �س� 
جهان� نيست، فعال مو�ظب �ست �ه بيبيند 
ناتو باالخر3 چقد� ميخو�هد �خالت �ند. هيچ 
نيست.  پيد�  نو�ن جهان�،  نظم   	� عنصر� 
 � پيش، هز��  باشد شش سا:  �ا�تا�  �گر   �
�> تئو�� �جو� ��شت �ه ��ن نظم بر مبنا� 
بو�.  قد�ت� چه جو�� خو�هد  �بر  ت>  جامعه 
�ال� بحث �فته ��با�E 3نجائ� �ه �> طرفش 
�بر  نه  ميخو�هند.  چيزهائ�   <� �ه  مر�" �ند 
���Eش  چيزهائ� با�د   <� به  �ه  قد�تهائ� 
بدهند. ما �� E� شش هفت سا:، سياس� 
��ستا��م، من ف�ر مي�نم �ظيفه ����م سهم 
تئو����،  جنبش  ��ن  به   � تئو����،   �� ما� 
به جنبش �نتقا�� �� �ه ميتو�ند �� ��ن ���3 
ب�نيم. من ف�ر مي�نم   ��� 	مانه �شد �ند،   �
ما  �ا�گر�،  �مونيست  حز2  عنو��  به  ما 
�سان� �ه �� حز2 �مونيست �ا�گر� بو��م 
بر��  بو��م،  برخو����  ��ژ3 ��  موقعيت   <�  	�
��ن�ه ما �	 صحنه بير�� نرفتيم. � �ال� ��ست 
موقع� �ست �ه "��د� گفتيم" ما� �� بگوئيم 
� ما ��ستا��م �� به �� ب�شيم � سع� �نيم 
 �� ��ن خط �ست   �E  	� �� جامعه  �ه  نير�ئ� 
جلب ب�نيم � �ال� �ست �ه ما با�د ���� بحث 

بشو�م. 

�> سؤ�:: �Eا ��ن پر�سه چقد� ما��سيست 
ميافتد   ���� �ه  �تفاق�  ��ن  نظر"  به  �ست؟ 
تو�	�   Jباصطال ��ن  نيست،  ما��سيست� 
هفت  نسبت  به  جها�   �� �ه  �ست  قو�ئ� 
نفع چپ چرخش  به  پيش ����  هشت سا: 
گير�   Fقد� �هند3  نشا�  هنو	  مي�ند. 
نظر من حضو�  به  �ل�  نيست،  ما��سيسم 
چپ سوسياليست � ما��س �� �� ��ن پد�د3 
شر��ط� ��  بينم  نم�  ��ر  من  ��د.  ميشو� 
�ه ما��س ال�قل �� �Eا�ميها به �ست گرفته 
بشو� به خاطر ��ن�ه �� جامعه مو�� �جر� قر�� 

ميگير�. 

***

من  �ه  بحث�  چها�چو2  ��نها  حا:  هر  به 
ميدهد.  توضيح   �� �نم  ��نجا عرضه  ميخو�هم 
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���ئه  �ست.  �مونيسم  مجد�  ���ئه  ��شن�  خيل�  بطو�  هدU من 
مجد� �مونيسم E� جو�� �ه من ف�ر مي�نم با�د ���ئه بشو�. � ���ئه 
�ا�گر� .من  �مونيسم   "� گذ�شته   �� �سمش  من  �ه  �مونيسم� 
�ظيفه �" ��ن �ست �� ��ن بحثها �ه سع� �نم �> تصو�ر� به جلسه 
بدهم �ه ال�قل شما بد�نيد �گر من ميگو�م �مونيسم �ا�گر�، منظو�" 
�	 �مونيسم �ا�گر� �> ��دگاه� �	 ما��سيسم �ست، چه چيزها 
نيست � چه چيزها هست. �ه بعد �قت� ��ن پد�د3 �� ترسيم �ر��م، 
بتو�نيم بحث متقابل� ��شته باشيم. ��ن �> ��ژ� ��گر� �	 ما��سيسم 
�ست، �� تحليل نهائ� �مونيسم �ا�گر� مثل بقيه ��ژنها � ����تها � 
قر�ئتهائ� �ه �	 ما��سيسم �جو� ����، �> ��ژ� ��گر �ست. ��ژن� 
�ست �ه من ف�ر مي�نم به نسبت خيل� �	 ��ژنها� ��گر، چها�چو2 
ف�ريش �� �قيق تعر�ف �ر�3 �ست. �گر شما بخو�هيد ببينيد مائوئيسم 
به �م>  توضيح ميدهيد.  تا��خ چين  به �م>   �� مائوئيسم  چيست، 
بگوئيد  فقط  بخو�هيد  �گر  ميدهيد.  �� توضيح  مائوئيسم  چين  �نقال2 
�ند�شه مائو چيست؟، تقر�با به ��تا � نصف� جز�3 ميرسيد، �ه �ال� 
من ف�ر مي�نم �هقا� چين� به E� ميخند�، E� موقع �تا2 سرخ� بو� 
�ه �� �وهستا� جينگا� چه جو�� تفنگها� خو�ما� �� چر2 �نيم �ه 
	نگ نزنند، � چه جو�� تضا� �صل� ����م، فرع� ����م، طرU �صل� 
تضا� ����م، طرU فرع� تضا� ����م � طرU عمد3 تضا� ����م � تضا� 
عمد3 ����م � چه جو�� �هقانها� چين� با�د ��ن جد�لها �	 بر �نيد 
جنگ   ���� ��گر   ��� با   � �نم   hعو جبهه  ميخو�"  �قت�  من  چو� 
بشو" �ه تا ��ر�	 با E� متحد بو�"، بنابر��ن "��با�3 تضا�" �� بخو�نيد 
تا بد�نيد چر� من ميخو�هم �	 چها�شنبه تضا� عمد3 �� عوh �نم! ��ن 
 Fبيا�� بشو�م،   a���� 3دگا��  <� بعنو��  بخو�هيم  �گر   �� مائوئيسم 
�ستالينسم،  بد��  ببينيم  بخو�هيم  �گر   �� تر�تس�يسم  ند���.  	�ا�� 
بد�� پد�د3 �ستالين � �نع�ا� تر�تس�� به �ستالين � ��قعيت �ستالين 
�ه بعد� توسط تر�تس�يستها نقد شد، خو� م�تب تر�تس�يسم �� من 
نميد�نم چه ���ان� �	 E� � تفا�تها�ش �� ميشو� نشست � توضيح ���. 
تر�تس�يسم بعنو�� �> پد�د3 �	 �نقال2 ��سيه غير قابل تف�ي> �ست. 
خو2 ��ضح �ست �� ���3 بعد �	 تر�تس�� هم �	 تحوالF چپ ���پا غير 
قابل تف�ي> �ست � خيل� متف�رها� بعد� هستند �ه تر�تس�يسم 
�� �� شاخه ها� مختلفش توضيح ���3 �ند. �ل� با	 توضيح ميدهم �ه 
تر�تس�يسم E� چيز� نيست �ه ��جع به E� بيشتر مطلب هست تا 
E� چيز� �ه تر�تس�يستها چه جو�� ف�ر مي�ر�ند، � �ا �گه ها� �ف�ا� 
شا� �� همه ميد�نند. ��بطه شا� با ناسيوناليسم � �نترناسيوناليسم 
� غير3 � �ا مثال �ا�گر صنعت� � ���پا � خا�[ ���پا � غير3. �ا فرh �نيد 
شما بخو�هيد چپ ضد �مپر�اليست� �ه مبنا� مبا�	3 شبه �مونيست� 
�� Eمر��ا� التين بو�، �گر شما بخو�هيد ��بياتش �� بگذ���د � بگوئيد 
��نها ��جع به جامعه چه ميگو�ند، ��جع به �قتصا� چه ميگو�ند، ��جع به 
��لت چه ميگو�ند، ��جع به تئو�� حز2 چه ميگو�ند، ��جع به مذهب 
��بياتشا� به �شو��   	� چه ميگو�ند، ��جع به سياست چه ميگو�ند، 
ميتو�نيد �> سيستم �امل ساخت. شما معموال مبا�	3 سياس�، �> 
جنبش سياس� �� ميبينيد � بعد �> بيوگر�فرها � مفسرهائ� هستند 
�ه ميآ�ند � ميگو�ند مثال ��ن سا	ما� 	�پاتيستها� م�ز�> �	 �ا�هاشا� 
Eنها مجموعه عقا�دشا� �� به  برميآ�د �ه عقا�دشا� ��نهاست. خو� 
طو� منسجم جائ� نگذ�شته �ند �ه شما بتو�نيد ببينيد. خيل� م�اتب � 
��سمها� �مونيست� �ه هست: �و�� �مونيسم، �مونيسم ���پائ�، 
 a. �ل� گر�مش� خو��� 	گر�مش� �� ����م �ل� نوشته ها� �م� �
�� با ����مونيسم معا�: ن�ر�3 �ست، حرفها� خو�a �� 	�3 �ست، 
E� �س� �ه گفته �ست �����مونيسم معموال چند تا تز مثل تزها� 
 Jبطو� مثا: پر�ستر���ا � گالسنوست گرباچف، �> جو� خط� �� مطر
مي�ند، مابق� E� �> �ئاليت� � �> ��قعيت سياس� �ست. �مونيسم 
�ا�گر� برخالU ��نها �	 بابت ��قعيت سياس� فو6 �لعا�3 فقير � ضعيف 
چپ   �� بيائيم  ��ن�ه  مگر  نيست،  ما  جها�   �� هيچ پد�د3 ��  �ست، 
��ر�� � عر�6 � �پيُز�هايى (episode) �� با �مونيسم �ا�گر� توضيح 
بدهيم. غير �	 E� فقط �> ��دگا3 �ست .�> نقد �ست. برع�س �ست. 
بحث �مونيسم �ا�گر� �� ميشو� بر��شت ���ا� تئو����، فلسف�، 

تئو�يش  سياس�،  �قتصا��،  متد�لوژ���، 
���3 ها�  به  ��جع   aنظر ��لت،  به  ��جع 
�نقالب�، نظرa ��جع به خو� ما��س، جا�گا3 
ما��س �� فال� پد�د3 �ا جا�گا3 فال� پد�د3 نز� 
نميشو�  �ل�  �ر�،  مطالعه   �E  ��  �� ما��س 
گفت �ه �مونيسم �ا�گر� ��دئولوژ� ناظر بر 
بر�� مثا: �� فال�  تا��خ�  ��قعيت مهم  ��ن 
منطقه بو�3 �ست، برخالU تر�تس�يسم �ه 
ميشو� گفت، برخالU مائوئيسم �ه ميشو� 
سيستم   <� هنو	  �ا�گر�  �مونيسم  گفت. 
ف�ر� �ست، �> ����ت �ست �	 ما��سيسم، 
�> نقد معين �ست، �> ��ژ� � قر�ئت معين� 
 aما��سيسم �ست �ه سع� مي�ند خو� 	�

�� به �رس� بنشاند. 

ما،   	� خيل�  ما،   �� �ا�گر�  �مونيسم  ��ن 
مبنا� هو�ت سياس� خو�ما� قر�� ���3 ��م، 
ميتو�ند  �ه  �ست  متعين  ��نقد�  مي�نيم  ف�ر 
ما �� توضيح بدهد. ميتو�ند هو�ت سياس� � 
فرهنگ� � فلسف� � متد�لوژ�> ما �� توضيح 
بدهد. به خو�ما� ميگوئيم �مونيسم �ا�گر� 
 ��� به  پوپوليست  ميگوئيم  ��گر  به ��� 
��گر ميگوئيم مائوئيست. � پيش خو�ما� ف�ر 
�اف�  �ند�	3  به  �ا�گر�  مي�نيم �مونيسم 
بر��  ��ن هو�ت.   ���� توضيح  بر��  گو�است 
به  نگرشما�  ما�،  بين�  ���� جها�  توضيح 
��لو�تها�  به   ،aندها�� به  معاصر،  جامعه 
بشر �مر�	، به �صول� �ه با�د �عا�ت بشوند، 
مي�نيم  ف�ر  بشوند،  پيا�3  با�د  �ه  �Eمانهائ� 
��نها �� به ما ميگو�د. ف�ر  �مونيسم �ا�گر� 
 �� ما  نقد  فرمولبند�  ��ن   � تر"  ��ن  مي�نيم 
به جامعه بير�� �� مجموY بسته بند� �ند � 
بيا� �ند. ف�ر مي�نيم ميشو� بر مبناa حز2 
تش�يل ��� � تش�يل ����م. ��ن ميتو�ند مبنا� 
باشد.  سياس�  �حز�2  سر�   <� ساختن 
ميتو�ند �ستر�تژ� �� بر�� پير�	� حت� بر�� ما 
تعر�ف �ند، � �� ��ن ���خر ��a سياس� �> 
حز2 سياس� �� حت� بر�� ما تعر�ف �ند. به 
��ن �عتبا� بر�� خيليها، بر�� هز���� نفر، چند 
��ر�� � عر�6،  هز�� نفر ال�قل �� �ل منطقه، 
���پا، بر�� چند هز��  تو�  حاال فعال سا�نين 
نفر� �مونيسم �ا�گر� �> ��دگا3 � م�تب 
� نگرa �امال متعين � قابل ترسيم� �ست. 
�> لغت نيست، �> چيز قابل ترسيم �ست 
�ه ���� 	ندگ� ��	مر3 شا� �� ش�ل ميدهد. 
�ه  نحو3 ��   �  �� نظر�تشا�   ،�� شا�  فعاليت 
���ند طرحش مي�نند. با �� �� ميافتند، جلو 
چه ميا�ستند، جلو چه عقب مينشينند، شب 
���ند  چه جو��  جامعه  ��ن   ��  �� ��	شا�   �
��دگا3  ��ن  	�ا��  مقد��   <� مي�نند،   Uصر
توضيح ميدهد. � ��ن به نظر من �> چيز� �� 
به ما ميگو�د، �ه ��ن �> تاند�نس � �> ترند � 

�> ��دگا3 مهم� �ست. 

 	� قبل  مي�ر�"،  ف�ر  خو�"  پيش  من  ببينيد 
پير�	� �نقال2 چين �ند�شه مائو چه بو�؟ �گر 
قبل �	 سا: ۴٩، حاال قبل �	 سا: ٢٨ (باالخر3 
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 �١٩٢٨ سا:  مائو  �� �شيد)،  	حمتش  سا:  س�  بيست  هم  مائو 
٣٠ � ٣١ � ٣٢ چه هست؟ ��شته تا	3 �	 �مينتر� �	 پيش �ستالين 

برميگشته �ست، مائو Eنوقت چه ميگو�د؟ 

قبل �	 پير�	� �نقال2 بلشو��� �گر بطو� مثا: �� سا: ١٩١۴ 	ندگ� 
مي�نيد، � ميگو�ند بلشو�سم �� بگو، به E� چه ميگوئ� �ه �> م�تب 
 �E بر��شته �ست؟ ��نطو� نيست! بلشو�سم �� �عظيم �ست �ه جها
موقع �> �گه �� �ست تو� سوسيا: �م�ر�تها� ���، �����ا: �ست، 
�ستبد��  با  منشو��ها  سياس�  سا	ش�ا��  تو�  �ست،  �ا�گر� 
 � ��لوسو�نيسم  سر   �� �لملل  بين  با  سا	a ند���،  سر  سياس� 
تد��ج� گر�ئ� � ت�امل گر�ئ� تا	3 ���� �> مر	بند�هائ� مي�ند. �ل� 
�	 همه چه هست؟ تو� جنگ جهان� ��: مير�� عليه جنگ  مهمتر 
ميا�ستد � به جا� ��ن�ه �	 بو�ژ��	� خو�� �فاY �ند، ميگو�د �سلحه 
موقع   �E بلشو�سم  ��ن  خو�تا�.  بو�ژ��	�   Uطر �� برگر��نيد  ها�تا� 
�ست. چند هز�� نفر E� موقع به معن� ف�ر� فلسف� �a بلشو��ند، 
من نميد�نم! ميشو� �فت تحقيق �ر�. �> عد3 مهاجرند �	 ��سيه � 
�> عد3 �ا�گر�ند �� ��سيه. عمدتا �� �� سه شهر �صل� مر�ز تجمع 
�ال�  ببينيد  ند���م.  Eنها خبر   	� �گر هست من � شما  � ��بيات�  �ند، 
جلوما�،  بگذ���م   �� ��نها  ميتو�نيم  ما  چاپ شد3 �ند،  لنين  Eثا�  همه 
�صل�  �تابها�  ببينيد   � ،١٩٠۵ 	� قبل   ،١٩٠٨ 	� قبل   ،١٩١٧ 	� قبل 
به  ��جع  لنين  �صل�  �تابها�  مي�نيد  نگا3  �قت�  هست؟  چه  لنين 
�نقال2 ��سيه �ست. �� تا�تي> �� سوسيا: �مو�ر�س� ���، چه 
��بطه جنگ   � به جنگ  برميگر��  �ه �ساسا  �مپر�اليسم،  �ر�؟،  با�د 
�مپر�اليست� � �قابتها�شا�. � بعد ميرسيم به مقطع ١٩١٧ �ه لنين 
�مر�	  �ه  ��گر  چيز   <�  � هز��   � ��لت  با�3   �� نوشتن  مي�ند   Yشر�
مبنا� بحثها�ما� هست �� تقابل با بين �لملل ��". لنينيسم توسط 
�نقال2 ��سيه تبد�ل ميشو� به ترند� �ه �� 	ندگ� مر�" نقش با	� 
مي�ند. نه قبلش! �	 پيش معلو" نبو� �ه بلشو��ها �> ترند �ساس� 
�� بين چپ جهان� خو�هند شد. �	 پيش معلو" نبو�. �گر ميخو�ست� 
E� موقع �ند�	3 بگير� مم�ن بو� به �> �بعا�� برس� �ه من گفتم. 
ما هم �� سه تا حز2 سياس� هستيم تو� �� سه تا �شو� شصت 
ميليون� فعاليت مي�نيم، ��	نامه ها� 	�ا�� هست، �قت� نگا3 مي�نيد 
��	نامه ها� بلشو��ها خيل� �	 ما �متر �ست � نفو�شا� ��� �ف�ا� 
عموم� �شو�شا� خيل� �متر �ست. همين �مر�	 ��ن ترند �� سه 
ما3  چها�   rبخصو �ه  ��يش  مي�ند،  پخش  منطقه   �� ���� ����و  تا 
�ست شر�Y شد3 �ست، �	 �ند�مش> تا چالو� به E� 	نگ ميزنند �ه 
 aتا تبر�ز. به �نبا: �تابها �هد��	 	مو�فقند. � aبگو�ند مر�" با حرفها
ميگر�ند، �> حز2 مشابهش �� عر�6 تاسيس شد3 �ست، �ه بخاطر 
تش�يل شدنش �ل� �E" ��� خو�a جمع �ر�3 �ست، �شته ميدهد، 
جنگ مي�ند، تبليغاF مي�ند. �> حز2 �� ��بطه با ��ر�� تش�يل شد3 
�ست �ه من ف�ر مي�نم بد�� ��ن�ه غلو �ر�3 باشم، بز�گتر�ن سا	ما� 
 �� بز�گتر�نش شا�د  �ست.  فعالتر�نش  �ست،  ��ر��  �پو	�سيو�  چپ 
 � �ست،  چپ  سا	ما�  تر�ن  قو�  �ل�  ��ثر�ت باشد،  نهائ�  تحليل 
بز�گتر�ن سا	ما� چپ �����ا: �ست � پرچم ما��سيسم �� E� ممل�ت 
 Fقد�  Yنو هر  گرفتن   	� قبل  پد�د3 ��  چنين   <� �ست.  �ستش   ��
�ست، قبل �	 ��ن�ه حت� ما �> �وچه �� گرفته باشيم، قبل �	 ��ن�ه 
حت� ما �> �3 �� �� �ست خو�ما� نگه ��شته باشيم، قبل �	 ��ن�ه 
ما ح�ومت �> �ستا� �� �عال" �ر�3 باشيم. ��ن ترند ��ن �ضع �� ����. 
�نا�   �� �ا�گر�  �مونيسم  ��قع�  بطو�  �ه  مي�نم  ف�ر  نتيجه من   ��
تر�تس�يسم � مائوئيسم � ���� �مونيسم � گر�مش�، � فرh �نيد 
چپ نو حت� (�ه �� E� �ال� نيست، به طو� قطع نيست، به خاطر 
��ن�ه با هيچ �تفا6 سياس� ��قع� �ه 	ندگ� جامعه مهم� �� تحت 
تاثير قر�� بدهد، ��ن م�تب هنو	 جوa نخو��3 �ست). �> م�تب �� 
شر��ط پيشا �نقالب�، پيشا قد�F �ست. ميتو�ند بشو� به E� طر�ق، 
ميشو� نشو� � فوF �ند. �عن� ��ن م�تب، ��ن ��دگا3 ميتو�ند بماند 
	�ر خا� تا �قت� �> ��	� �> �س� �> جائ�، Eنر� �� بيا��� � ��� 
��ن پرچم �> �ا�� صو�F بدهد �ه �ا� مر�" بماند � مر�" بگو�ند Eها، 

پس حاال �مونيسم �ا�گر� �> ترند سياس� 
�ست، ميشو�   Uمعر� چپ  ترند   <� �ست، 
��جع به E� حرU 	� � �� ��نشگا3 حت� پ� �چ 
�� �� با�a� 3 نوشت. ��نها چه ف�ر مي�ر�ند؟ 
چر� ��نها �� ميگفتند؟ مو�ضعشا� چه فرق� با 
بقيه ��شت؟ �ال� هنو	 ��دگا3 ماست. ��دگا3 
�> جنبش معين� �� خا��ميانه �ست، بعضا 
���پا�   � �� Eمر��ا  هو����هائ�   <� تو�نسته 
بحثش  �ست  تو�نسته  بعضا  �ند،  پيد�  غرب� 
به  �سو� بدهد   ��  aنقد بدهد،  �سو�   ��
هز��  �ساسا صحبت چند  �ل�  ��گر،  جاها� 
نفر �مونيست چند تا �شو� �ست �ه به ��ن 
نتا�ج سياسيش به  با  سمپات� ���ند، � بعد 

صو�F فعاليت ��ن �حز�2 ��بر� �ند. 

��ن  �عن�  �ست،  مهم  ��ن  مي�نم  ف�ر  من 
�ا�گر�  �مونيسم  تحقير   �� من   �� چيزها 
�هميتش   �� ��شتم  برع�س  نم� گفتم، 
قبل  �ا�گر�  �مونيسم  من  نظر  به  ميگفتم. 
 � عر�6   � ��ر��   �� هيچ �نقالب�  پير�	�   	�
پد�د3  �شو�،  �ا سه  �شو�   �� �ر�ستانها� 
�نقال2  پير�	�   	� قبل  �	 مائوئيسم  مهمتر� 
تصو�ر�  هيچ   �E ��ن�ه  بر��  �ست.  چين 
بيشتر ميشو� گفت  ��� هيچ چيز ند�شت، 
�م>  به  �ه  بو�  چين  �مونيست  حز2  �ه 
بير��   �� مي�ر� ژ�پن  سع�  ��شت  �مينتر� 
 �E :� 	� مائوئيسم �ب�ند. مائوئيسم به عنو�
پر�سه ش�ل گرفت. �� سيستم ما برع�س 
�ست. �� سيستم ما، �مونيسم �ا�گر� �> 
سيستم مد�� �ست، نگرa معين� �ست �	 
معين  ����ت   <� �گر  مائوئيسم  ما��سيسم. 
�ه  �ست  ��ن  بخاطر  ما��سيسم،   	� �ست 
محققين بعد� �فتند ��دند �ه �> ����ت معين 
بو�3 �ست �	 ما��سيسم. �ا�هاشا� �� ��د3 
�ند .سياستها�شا� �� نگا3 �ر�3 �ند، تزهاشا� 
�گر ��نها  Eها  فهميد3 �ند  �ند.  �ر�3  بر�س�   ��
ميشو�  م�تب�   <� چتر،   <� 	�ر  بگذ���د   ��
بر�� خو�a �ه به ما��سيسم ��نجو�� نگا3 
�ه  �ست  م�تب   <� بحث  بحث،  ��ن  مي�ند. 
همين �ال� ميگو�د من �> م�تب� هستم �ه 
نتيجه  نگا3 مي�نم. ��  ��نطو�  به ما��سيسم 
�بعا� مختلف ��ن بحث �� ميشو� ش�افت � به 
نظر من به ��ن �عتبا� �مونيسم �ا�گر� مهم 
��ن�ه �ال� �صال �� سطح  �ست. نه به خاطر 
تر�تس�يسم،  مائوئيسم،  مثل  پد�د3 هائ� 
هست.  نو  چپ  �مونيسم،   ���� بلشو�سم، 
��عائ�  �بد� �� سطح ��نها نيست. همچنين 
ِجر"  من  نظر  به  �ل�  ن�ر��م.  هيچوقت  ما 
 	� �نفجا�� �ه �� E� هست، بسيا� عظيم تر 
��نهاست، بر�� ��ن�ه ��نها عمرشا� �� �ر�ند 
تما" شد � ��د�م چ� �	 Eنها �� ميآ�د، �ل� ��ن 
��� منتظر فرصت �ست �� منطقه، � �گر فر�� 
به مدF هشت ما3، �> سا: تا �3 سا: �� 
�> گوشه �� �	 E� ممل�ت، �مونيسم �ا�گر� 
بر�� مثا:، ��دئولوژ� � سياست حا�م بر �> 
 � ميگير�،   ��  Fقد� �ه  باشد  حز2 سياس� 
بعد برنامه �a �� ��سا پيا�3 مي�ند، فرh �نيد 
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�	 فر��a �عال" مي�ند 	� � مر� ��نجا بر�برند، �� ��ن ت�ه، �	 ��نجائ� 
�ه پاسگا3 ما هست به EنطرU، 	� � مر� بر�برند، بچه حقو6 �نسان� 
����، مذهب با�د بر�� �� سو���: حيو�ناF �� نز�، مو�2 حرU بز�، ، 
بچه ها �� ���ت ن�ن تا بگذ���م حرفت �� بزن�، � ��نجا مال�يت خصوص� 
لغو �ست، � همه فرمان� �ه تو� ��ن �تا2 نوشته �جر� مي�ند، �گر چه 
شد3 تا شش ما3 ��ن �ا� �� ب�ند، Eنوقت �مونيسم �ا�گر� به عنو�� 
�> ترند سياس� معتبر ميا�د ��� نقشه، Eنوقت �> نفر تو� بليو�، 
�> نفر �� ��تاليا، �> نفر تو� Eفر�قا مير�� مطالعه �a مي�ند، �ال� هم 
ترجمه ميشو� به خيل� 	بانها، Eنوقت خيل� بيشتر ترجمه ميشو�. 
��ر�� � عر�6 �  Eنوقت ميگو�ند �> ترند� هم �� ضمن پيش Eمد �� 
پرچم. مم�ن �ست  ��ن  � تحت  Eمد  پيش  منطقه همچنين جنبش� 
معا�لها� Eلمانيش �� هم پيد� �نند، �ميد����م ��ن طو�� بشو�. فر6 
ما به نظر من ��ن �ست �ه �Eند3 بقيه �� گذشته ماست �� صو�ت� �ه 
�Eند3 خو� ما تا	3 ���� ش�ل ميگير�. � بنابر��ن مهم �ست �ه چند هز�� 
نفر، تا�يد مي�نم چند هز�� نفر، �� ��[ Eنت� �مونيسم بين �لملل�، �� 
��[ پا�ا� �مونيسم� �ه جها� �عال" �ر�3 �ست، �� ��[ ح�ومتها� 
ها� �� منطقه، چند هز�� نفر به مدF چند �3 سا: (ال�قل �3 پانز�3 
 � ميا�ستند  مير��م)،  جلو  خط  ��� ��ن  ����م  �ه  �ست  سا: شد3 
متحد ميمانند � �نرژ� شا� � 	ندگ� شا� �� صرU ��ن مي�نند، به نظر 
من نشا� �هند3 �> پتانسيل عظيم سياس� ��ن خط �ست. � ��ن به 

ما �جا	3 ميدهد �ه ��جع به E� حرU بزنيم. 

من ���" ��جع به �مونيسم �ا�گر� نه به عنو�� �> سلسله عقا�د 
�لبخو�ه� �ه �س� �� خانه �فيقش بر�� ��گر� تعر�ف �ر�3 �ست، 
بل�ه به عنو�� E� ��دئولوژ� � سيستم ف�ر� �� �ه �� تا حز2 سياس� 
�� با ��ن مقيا� ها �� ��� �	 پيچيد3 تر�ن شر��ط تا��خ سوسياليسم 
حو: خو�a متحد نگا3 ��شت، �� صحنه نگا3 ��شت، مشغو: تبليغ � 
تر��ج نگا3 ��شت، مشغو: پاسخگوئ� به ���x نگا3 ��شت، مشغو: 
�نسانها�  به   ���� مشغو: پنا3  ��شت،  نگا3  خر�فه  به  پاسخگوئ� 
 Uنگا3 ��شت، ���" حر �	حقو6  	� Yفر��� نگا3 ��شت، مشغو: �فا
�جو�  �تحا�ها  ��ن  �ند.  �فتا�3   Fتفاقا� ��ن  �ست،  ما��  ��ن  ميزنم. 
��شته �ست، شد3 �ند، ��ن �تحا�ها جلو� �> �اسه شد� ح�ومت 
ناسيوناليست� �� ��نجا سد �ر�3 �ست. ��ن �تفاقها باعث نرفتن �> 
�پو	�سيو� پشت سر حا[ Eقا خاتم� شد3 �ست، ��ن �تفاقاF �فتا�3 
�ند، ��ن �تفاقاF باعث شد3 �ه چپ ��ر�� ما��سيست تر بشو� �	 چپ 
پا�ستا�، �	 چپ تر�يه، � �	 چپ ��تاليا � �	 چپ Eلما�. مهم �ست! 
نفت  �شو�  مي�نند،  ممل�ت 	ندگ�   �E  �� فقط  نفر  ميليو�  شصت 
 �E تا��خ  ��دگا3  ��ن   ��� ما3  �گر شش  فا��.  خليج   �� �ست  خيز 
ممل�ت تحت تاثير E� �حز�2 قر�� بگير�، E� �قت ��ن ��دگا3 مير�� �نا� 
تر�تس�يسم، مائوئيسم، چپ نو، �����مونيسم � مجبو� �ست مثل 

Eنها مطالعه بشو�. 

 �� من  فو��  ��ن  منته�  �ست،  ��دگا3  ��ن  �هميت  ��ن  حا:  هر  به 
ميرساند به �> ن�ته ��گر� �ه پيچيدگ� بحث �مر�	 �� بر�� من ال�قل، 
�> ��جه هم بر�� شما، نشا� ميدهد. � E� موقعيت من �ست تو� 
��ن بحث. ببينيد مش�ل� �ه هست ��ن �ست. ��ن نوشته هائ� �ه �	 
E� صحبت �ر�"، � ��ن ��بيات� �ه �	 E� صحبت �ر�" نو� � نه � نه �هم 
 Jمعين� نوشته �ست. � ��ن پرچم �� بيشتر �� مطر "�E <� �� aصد��
�ر�3 � بر�3 جلو � توضيح ���3 �ست، نامه نوشته به خاطرa، بحث 
�ر�3 �ست به خاطرa، ��� ���3 به خاطرa، � نوشته � توضيح ���3 
به خاطرa. �گر فرh �نيد ��نطو� نبو�، �گر من سخنر�� ��ن جلسه 
نبو�" � شخص ثالث� ميآمد ��نجا حرU بزند �ا� خيل� سا�3 �� بو�. 
�	 �صو:،  ببينيد �مونيسم �ا�گر� به E� مجموعه  ميآمد ميگفت �ه 
 ٦٩ ٦٨ تا  سالها�  طو:   �� �ساسا  �ه  ميگوئيم  تحليهائ�   � �ح�ا" 
توسط �Eم� به �سم منصو� ح�مت �� ��ن نوشته ها بيا� شد3 �ند، 
چيزها� ��گر� هم بو�3 �ست �ل� �ساسا �گر ميخو�هيم بد�نيم چه 
هست مجموعه پي�ر3 �صل� ��ن ��بيا� E� �ست � ميخو�هم ��جع به 

E� حرU بزنم. �> �E" شخص ثالث ميتو�نست 
بر��  ميتو�نست  E� مطلب.  سر  بر��  ��حت 
ضعفش �� بگو�د، �ل� ��عين حا: ميتو�نست 
بر�� قد�تش �� بگو�د بهتر �	 من. ميتو�نست 
 aت�بر به حسا2   � بگو�د  �بژ�تيو   Fصو� به 
نميگذ�شتند  حسا2 ��ن  به  نوشتند.  نم� 
�ه ���� �	 �تابها� خو�a تعر�ف مي�ند. �> 
 ��  �� E� ��دگا3  ميتو�نست  ثالث  �E" شخص 
عينيتش بحث �ند. �ه ��ن شخص ��نها �� گفته 
�ست، � E� �E" ميتو�نست بر�� ��شه ها�ش 
�� پبد� �ند. بر�� من سخت �ست � حمل بر 
خيل� چيزها� ��گر ميشو� غير �	 جستجو� 
حقيقت. �گر بيا�م بگو�م �فقا! ��شه ها� بحث 
�مونيسم �ا�گر� به طو� ��قع�، برميگر�� به 
�� سه نفر� �ه به جا� ��ن�ه �� ميا� چپ 
بز�گ  چپ �نگلستا�  با  بشوند،  بز�گ  ��ر�� 
�گر  �ست.  مهم  پد�د3  ��ن   �� ��ن  �ند.  شد3 
مهم  ��ن  �� بشناسيم  پد�د3  ��ن  ميخو�هيم 
منشا  �ه  �سان�  بد�نيم  �ه   �E  �� �ست 
بحث مي�نيم  ��نجا  ����م  �ه   �� مش�  خط 
شدند، Eنطو� �ه من �� جو�E 3�� 2	��� گفته 
��شه ها� چپ ما  �ه  �ست  ��ن  علتش   ،"�
نه   � گو���،  به چه  �ما" حسين   	� گذ��   	� نه 
��شه ها�ش  لنين �ست.  به  ��تر مصد6   	�
Eلما�   �� ما  بحث  ��شه ها�  �� غر2 �ست، 
�ست، ��شه ها� بحث ما �� �نگليس �ست. 
�گر شخص ثالث ��ن حرU �� ميز� ميتو�نست 
بيشتر سنگ تما" بگذ��� �� ��ن بحث � بگو�د 
منشا  �ه  حميدتقو�ئ�  �ا  منصو� ح�مت   3�E
مبا�	��  �تحا�   � سهند  �سم  به  پد�د3 �� 
��دگا3  ��ن  ��ن�ه  علت  بو�3 �ند،  �مونيست 
به ��ن صو�F ش�ل گرفت، ��ن �ست �ه به 
طو� عين� �� E� لحظه ��نها �مونيسم شا� 
 	� ��نها  نگرفتند،  ��ر��  چر���  مش�   	�  ��
با چپ  ��بطه   �� ��نها  مائوئيسم برنخاستند، 
��گر�  پا��مترها�   � �ر�ند،  �شد  �نگلستا� 
�� �مونيسم بر��شا� مطرJ بو�. �� E� مقطع 
�ا �نگ  �نگ شرق� � جها� سوم� ند�شت 
شا�  �مونيسم  ند�شت.  ضد�مپر�اليست� 
ميتو�نم  من  بو�.  �اپيتاليست�  ضد  بيشتر 
�تحا�   Fبيا�� به  ميبر"  خو�"  �� با  شما   �
مبا�	�� �مونيست، بر�� ��ن�ه �گه ها� ف�ر� 
بيست   �� �ه  Eنطو��   �� �مونيسم �ا�گر� 
س� سا: گذشته �� ��ر�� ش�ل گرفته �ست 
�� به شما نشا� بدهم � پا�ه ها� �جتماع� 
E� �� هم به شما نشا� بدهم، �� نتيجه ��ن 
تا��خ �� بر��تا� بگو�م. �گر �س� شخص ثالث 
�ا�  ��ن  بيشتر�  ��حت�  با  من  نظر  به  بو� 
 �� من  �ه  ميخو�هم  �	 شما  من   � مي�ر�.   ��
ببخشيد �گر �� طو: ��ن بحث مجبو�" مد�" به 
نوشته ها� خو�" برگر�"، �ا به سا	مان� �ه 
خو�" عضوa بو�"، � �ا معد�� �Eمهائ� �ه 
من با Eنها �ا� �ر�" � ��نجا �سمشا� هست. 
�تابها� 	�ا�� هست �ه شما با�د بخو�نيد، 
نوشته ها� 	�ا�� هست �ه من ف�ر مي�نم 
بر�� �سان� �ه �� ��ن بحث شر�ت مي�ند 
��شته  نظر  ��ن�ه بتو�نند  بر��  بخو�نند  با�د 
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باشند. بخش 	�ا��ش �� من نوشته �" � الجر" �> مقد�� 	�ا�� بحث 
�ر�� ��جع به �مونيسم �ا�گر�، بر�� من، بحث �ر�� ��جع به ��ن�ه �� 
هر لحظه چه گذشته �ست �ه ��ن �� گفتيم، چر� �	 ��نجا به Eنجا �فتيم، 
نه ��ن�ه ��ن ��د3 چر� به صو�E Fبستر3 مطرJ شد، من ميتو�نم به شما 
به عنو�� شاهد عين� پر�سه ش�ل گير� بحث �مونيسم �ا�گر�، 
بگو�م ��ن پد�د3 ��نطو� شد �ه بيا� شد، 	�ر ��ن فشا�ها ��نطو� بيا� 
شد، ��ن هدU �� �نبا: مي�ر�، �ل� ماحصل عين� تئو���يش بر�� ما 
��ن �ست. ��ن �ا� �� مجبو�" ب�نم � حمل بر باصطالJ خو� محو� بين� 
من �� ��ن بحث ن�نيد. ف�ر مي�نم �> ناظر �بژ�تيو ميتو�نست بيا�د �� 
با�3 من � جا�گا3 �بژ�تيو من �� �� ��ن بحث بگو�د � به نظر من حق 
���� بگو�د، �ا �گر فرh �نيد �و�a �ا فر�بر	 ميخو�ست ��نجا سخنر�ن� 
مي�ر� همينجو�� ميبا�ست بحث مي�ر�. �ل� من هم مجبو�" ��ن �ا� 
�� ب�نم. منته� ��ن ضر�a �ست بر�� من �ه من نميتو�نم همانطو� 
�ه �	 ما��س، �	 �اپيتا: ما��س �فاY ب�نم � بگو�م ��ن خطش هست 
ببين چقد� قشنگ نوشته، ��ن بحثش برميگر�� به E� بحثش � ��ن 
به خو�"  به هما� سهولت  Eلمان�،  ��دئولوژ�  به E� جا�  برميگر�� 
نوشته  قشنگ   �� ��نجا  چقد�  ببين نا��  بگو�م  بيا�م  نميدهم  �جا	3 
�ست، ��ن بحثش برميگر�� به فال� جلسه � فال� نامه � به جلسه 
�تحا� مبا�	�� �مونيست � به جلسه �a بر�� مثا: �� ها�د پا�� �ه 
با فالن� بحث مي�ر�. ��ن E	��� عمل �� ند��" � حيف �ست، من ف�ر 
مي�نم ��نها مربوf �ست به تا��خ ��ن قضيه، �� �> فرصت ��گر� شا�د 
بتو�نيم ��ن�ا� �� ب�نيم، شا�د بشو� �� E� تا��خ شفاه� �ه قر�� �ست 
بعد� بنشينيم ��جع به تجربه سياس� همه ما� با هم بحث �نيم � 

ضبط �نيم، Eنجا بحث �نيم. 

منته� �> حسن� ����، ُحسنش ��ن �ست �ه، گرچه شخص ثالث 
ميتو�ند عميق تر بگو�د، �ه �جا	3 بدهيد �> مثا: بزنم. �گر شما ���� 
 Uبه سينما حر ��جع  � بگوئيد  بنشانيد   �� �ا هيچ�ا�  فلين�  �ا  Eلن 
 	� بز�، بگوئيد ��جع به فيلمها� خو�F حرU بز�، �> ��جه ميتو�ند 
بر����  فيلم  چه  ببينيد  بگو�د  نميتو�ند  چو�  محد��تر،  نظرهائ�   <�
��! به به ��نجا ��قعا چقد� قشنگ فيلم بر���� شد3!، مجبو� �ست 
بگو�د من تو� ��ن فيلم ��نطو�� حس مي�ر�" �ه ��نطو�� گرفتم � 
�ا محظو��تما� ��ن بو�. �ل� هنو	 هيچ�ا� � ���� Eلن � فلين� ��جع 
به ��ن فيلمها �ه حرU ميزنند خو�a ��نجاست � فيلمها Eنجاست � 
تما". ��ن فيلمها � ��نهم خو�a. �ل� گفتم �� �مونيسم �ا�گر� ما 
�سته جمع�  �نگا�  مينو�سيم،  ����م  نتيجه   �� � پر�سه ��م،   Yشر�
بشينيم �> فيلم ��گر ��جع به فيلمها� تا�نون� ما� ����م ميسا	�م، 
�ال� �ضع ما �	 نظر عين� ��ن �ست. �� نتيجه ميتو�نيم بحث �� ببر�م 
نفر نيست �ه  بر��. ��گر مجبو� نيستيم، فيلمها� �>  با�د  Eنجا �ه 
�فته � �ا فوF �ر�3 � ما نميتو�نيم نه �� E� �ست ببير"، نه صحنه �� 
به E� �ضافه �نيم نه ��بله �a �� عوh �نيم. ما نشسته ��م �� ��ن 
�ست،  �ا�گر�  بحث �مونيسم   �� جد�د�  فا	   Yشر� ��ن  جلسه، 
�س� �	 بير�� سرقفل� ند��3 �ه ��نها �� بشنو�، �گر ���3 �� همين 
 aجلوتر هم  با   � بيائيم  ميتو�نيم  نتيجه   �� �ست،  نشسته  جلسه 
فرمو:  ��ن  بگوئيم  ميتو�نيم  �نيم،  تدقيق   �� ميتو�نيم نقدما�  ببر�م. 
��ر�� ����، ميتو�ند بحثها� جد�د �مونيسم �ا�گر� �ه �� ��ن سلسله 
بحثها بير�� ميآ�ند �	 قبل� ها بهتر باشند، ��شنگرتر باشند � متعلق 
 ���	E تابها بماند. ��ن� �E �� " نيست	به �> حر�ت جد�د� باشند، ال

عمل �� به ما ميدهد. 

منته� بحث �مونيسم �ا�گر� نها�تا تحو�ل ميشو� � تبد�ل ميشو� 
�نم.  تعر�ف  بر�� شما  ما��س   	�  �� خو�"  بيا�م ��ژ�  من  ��ن�ه  به 
Eخر ��ن پر�سه �قت� برميگر�� � به E� نگا3 مي�ن�، ��ن �ست. �ه 
بر�� شما  سا	يش  فيلم   � فيلمها�ش  به  ��جع  بگذ���د   �� هيچ�ا� 
هدفش  نها�ت   �� �ا�گر�  �مونيسم  بحث  حا:  هر  به  �ند.  صحبت 
Eگاهتر� به نسبت  ��ن �ست �ه �> عد3 �مونيست �� �� موقعيت 
�ا�هائ� �ه �ظيفه خو�شا� ميد�نند، قر�� بدهد، �عن� ف�ر �نيم �گر 

Eخر ��ن سمينا�ها ما به ��نجا �سيد3 باشيم 
�ه �> عد3 �� �	 ما خيل� مسلط باشند به 
��ن�ه نقطه قد�F حر�ت ما ��نجاست، نقطه 
سمت  به ��ن   a� 3ند�E ��نجاست،  ضعفش 
�ست، � من ميتو�نم بر�" �� �> تر�بون� ��ن 
بحث �� بين صد نفر ��گر ببر" � E� نير� �� بر 
مبنا�ش ��ست �نم. هدU نهائ� ��ن حر�ت 
همانطو�� �ه نقطه نظر ما��سيست� �ست 
نميتو�ند تغيير �نيا نباشد. نميتو�ند بحث� ��جع 
به �مونيسم �ا�گر� نها�تا مربوf به �تحا� � 
�حدF �مونيستها � تغيير جها� �	 2E �� نيا�د، 
حت� �گر من � شما بخو�هيم ترمز بگذ���م خو� 
��ن بحث خاصيتش ��ن �ست. نتيجه �گر ندهد، 
خيل�  �گر   ،"� جو� جلساF بو�3  ��ن   �� من 
طو: ب�شد �> عد3 مير�ند � �> حز2 جد�د 
�� E� ميسا	ند. ميخو�هم بگو�م خاصيت بحث 
�مونيست� ��ن �ست �ه �قت� شما خو2 به 
E� گوa �ر��د �ا تحر�> ميشو�د بر��د �ا�� 
بر��د  باالخر3  �ست  ��ست  مي�نيد  ف�ر  �ه 
ما  Eنوقت  ب�نيد ��قعا   �� �ا�  ��ن  �گر   � ب�نيد، 
��دE 3: بو�3 ��م، �گر ��ن بحث ��نجا بتو�ند باعث 
شو� �ه خيل� بيش �	 ��ن �ا��، متف�ر � �هبر 
سنتز بشو� � ساخته بشو� بر�� ��� جد�د� 
�	 فعاليت �مونيست� �ا�گر� �ه جلو ماست. 
��ن به صو�F سينوس� ط� شد3 �ست، به 
جد�د�   "�E طوالن�  بر�� ���3 ��  من  نظر 
�� ��ن قلمر� پا به ميد�� نگذ�شته �ست، �� 
�ه  �� جنبش چپ. همه �سان�  ما  جنبش 
�مر�	 صاحب نظرها� چپ ��ر�� �ند، محصو: 
�نقال2 ۵٧ �ند �ا به �> ��جه �� �ستخو�نشا� 
 �� نظر  �بر�	  �ند، شهامت  �ر�3  خو��  Eنجا   ��
مو�� �ح�ا" بز�گ �مر�	 �� Eنجا پيد� �ر�3 �ند. 
�� فاصله �نقال2 ۵٧ تا �ال�، �عن� �	 E� چپ� 
�ه Eنجا بوجو� Eمد تا چپ� �ه به سو� �نقال2 
جد�د� بخصوr �� منطقه مير��، ��دئولوگها� 
جد�د� متاسفانه �E" حس نمي�ند �ه ش�ل 
�Eند3  بگوئيد  �ه  هائ�  چهر3  باشند.  گرفته 
جنبش �مونيست�، جنبش چپ �ست ��نها 
 Uپيد�ست. هد ناصيه شا�   	� �ال�   � ميافتد 
��ن سمينا� بخشا ��ن �ست �ه ما �� متوجه 
��ن ب�ند � چه بسا �م> �ند �ه �سان� پا 
من  حا:  هر  به  بگذ��ند.  ب� �جر   3�� ��ن   ��
ميرسم به Eخر E� چهل �قيقه �� �ه قر�� بو� 

�فعه ��: صحبت �نم. 

�ل  به  ��جع  طرح�  مير�"  ن�ته  ��ن   	� بعد 
سمينا�ها ميدهم �ه �� هر بحث چه خو�هيم 
گفت � بعد ���� بحث �مر�	 ميشو". �گر �س� 
�ند   Jمطر  �� ن�ات�  �ا   � سؤ�ل�  ميخو�هد 
�ال� ميتو�نيم �> �3 �قيقه �> �بع ��ن �ا� �� 

ب�نيم. 

 jسؤ�ال

��بطه   �� ��شتم  من  �ه  سؤ�� :سؤ�ل� 
نا  (بقيه  بو�،  شما  صحبتها�   :�� بخش  با 

مفهو")... 
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جو�Y :به نظر من ��ن �حز�2 با�د �� جنبه �a �� ��د، �حز�2 طرفد�� 
همه  نه  �لبته  تر�تس�سيت،   Fجر�انا بر  �ه  مز�ت�  شو��� �> 
تو�  مائوئيستها  بر   rبخصو � تر�تس�يستها،  بيشتر  تر�تس�يستها 
���پا ��شتند ��ن بو� �ه ��نها پا�ه شا� �� بين بخشهائ� �	 طبقه �ا�گر 
بو�. �عن� هميشه �حز�2 س� پ�(CP) ، �مونيست پا�ت� ها� قد�م 
���پا� غرب� �> پا�شا� �� جنبش �ا�گر� بو� � طبعا بخش 	�ا�� 
�مونيست  حز2  به  ��ن �شو�ها  �مونيست   � �����ا:  �ا�گرها�   	�
فر�نسه، به حز2 �مونيست حت� بر�تانيا، به حز2 �مونيست ��تاليا 
 �E � خط مش� �E تا �قت� �ه بو�، سمپاتي> نگا3 مي�نند. به نظر من
��دگاE � 3� تعلق ����گاه� �ه ��ن �حز�2 �� ش�ل ميد�� هيچ نقش� 
ند��� �� �Eند3 �مونيسم، �ل� به نظر من ماتر�ال� �ه بخش 	�ا�� �	 
��ن �حز�2 �� ميساخت، بخصوr �� سطح صفوU طبقه �ا�گر هما� 
ماتر�ال� �ست �ه با�د ��ن �EندE ��� 3� ساخته بشو�. به ��نهم گفتم 

ميرسم. 

سؤ��) :�م� نامفهو") �� �> ���3 هائ� �مونيسم �ا�گر� بر جنبش 
�نگلس   � ما��س  	مان�   <�  ،���� تا�يد  معين�  �ا�گر� �شو�ها� 
�نگلستا�  مثا:  بطو�  �ه  حال�  ���ند ��  توجه  Eلما�  �ا�گر  طبقه  بر 
پيشرفته تر �ست، سؤ�: ��ن �ست �ه چر� ف�ر مي�نيد خيل� ��شن تر 

�� مو�� ��ر�� ��ن مساله صد6 مي�ند؟ 

��ند  به  �ه  E� سرعت�   �  ۵٧ �نقال2  نقش  مي�نم  ف�ر  جو�Y :من 
Eگاهگر�، خو�Eگاهگر� � همينطو� جستجوگر� سياس� جامعه ��� 
تعيين �نند3 �ست � همينطو� به سؤ�: ��شتنها � جو�2 پيد� �ر�نهائ� 
�ه �� جامعه بو�، به نظر من �� فاصله سا: ٦٥، ٧٥ تا ٠٦ � ١٦ به 
�ند�	3 تما" بيست سا: قبلش � بيست سا: بعدa ��� هم فعاليت 
ف�ر� � سياس� صميمانه � عميق �� جامعه بر�� پيد� �ر�� پاسخ 
صو�F گرفت. حاال من با�د ف�ر �نم چر� ما��س Eلمان� �ست � مثال 
�نگليس� نيست، �ل� �� ��بطه با خو� ما � ��ن�ه چر� خط ما تو�نست 
�ا ال�قل   � ب�ند،  �� �� منطقه ��� خو�a جمع  نفر  ��ن �� سه هز�� 
Eلترناتيو� ��ست ب�ند �� مقابل چپ� �ه ال�قل تا E� 	ما� بو�، � Eنها 
نتيجه  تا��خ�، من ف�ر مي�نم  ��قعه  به ��ن  ترند نسبت  �ال� فرع� 
�نقالب�   3��� �� �ست.  �نقالب�   ����� بخش  تحو:  �نقالب�  خصلت 
��قعا هر �> سالش هز�� سا: �ست � هر �> ��	a هز�� ��	 �ست، � 
تاثير� �ه بر پر�سه سياس� ���� �� �� ���3 بعدa ميبينيم �ه ��نطو� 
نيست. بر�� مثا: �� ���3 �نقالب� تئو�� خيل� سر�ع تو�3 �� ميشو�، 
خيل� سر�ع مطرJ ميشو� ��د �ه �	 ��ن تئو�� چه �ستنتاجاF عمل� 
�� ميشو� � پس فر�� �� مو�جهه با جناJ ��ست �ا چپ ح�ومت �ا فال� 
 Yچه نتيجه گير� ميشو� گرفت. بر�� مثا: �ل بحث �فا �E 	� 2حز
�	 بو�ژ��	� خو�� �� مو�� جنگ ��ر�� � عر�6 مطرJ شد � چپ ��ر�� 
 Fبيا�� �E مر�� �ر� �فت � گفت. همه �فتند 	با� � �� ١۵ تا ٢٠ �� <�
�مونيست� �� �	 	�ر خا� �شيدند بير�� � خو�ندند تا ببينند ��جع به 
 Yفا� �گا�	لت موقت با�� 	ا ��E �ا  ��ر�� � عر�6 چ�ا� با�د �ر�.  جنگ 
 .3��� �E �� مي�نيم �ا نه، �گر �قت �نيد، تقر�با همه لنين �� ���3 �ر�ند
به نظر من E� فعل � �نفعا: � سرعت فعل � �نفعا: سياس� �ه �� 
���3 �نقالب� بو� تعيين �نند3 بو�. من ف�ر مي�نم، � �تفاقا �� ��ن بحثم 
به E� برميگر�"، �ه �قت� �ه ���3 �نقالب� به Eخر ميرسد، �ال بحثها� 
���3 جد�د ما شر�Y ميشو�، � چطو� E� ��قعه 	مين ميخو��. من به 
�مونيسم  بحث  به شيو3 مشخص   � ��ر��  �مونيست  تحوالF حز2 
�ا�گر�، �	 سا: ٨۵، ٨۶ به بعد برميگر�" � به ��ن حتما �شا�3 مي�نم. 
به نظر من �� E� مومنتو" (momentum) � ضر2 �نقال2، پد�د3 هائ� 
فر��ش  تما" شد،  �نقال2  �قت�  بعد   � �ر�   Fپر به صحنه جامعه   ��
�ر�، �نقال2 خو�a ��ناميسمش �� �	 �ست ���، �> عد3 فعا: حاصل 
مم�ن  �نقال2  حاصل  نها�تا  �نقال2،  �مونيست حاصل   � �نقال2،   	�
 Jمطر  � موجو��ت سياس�  �ل�  �ند،  بو�3  فعا:  هم  قبل   	� �ست 
بو�نشا� �� �	 �نقال2 ��شتند، ��نها ماندند � ��قعيت سياس� حاصل 
E� ���3 �نقالب�. �	 E� ���3 به بعد ��گر بحثها چيز ��گر� �ست. �گر 

ما ��ن بحثها� �مونيسم �ا�گر� �� به جا� 
بحثها� ما��سيسم �نقالب�، �گر ما با بحث� 
�ه همين �ال� ����م بر��م �� ��ر��، پر�سه � 
بو�، بسيا�  E� منحن� �ه شاهدa خو�هيد 
 �� حت�  �ه  بو�  خو�هد  ��ن  �نند3 تر �	  خير3 
پوپوليسم  چطو�  �ه  ���3 شاهد�م.   �E مو�� 
 �E ،�نقد شد، خيل� �ند بو� به نظر من �ال
موقع �ند بو�. �ل� �گر با همين بحثها� �مر�	 
��ر��،  بر��م  �نقالب�  نيمه  �� شر��ط  فر��  ما 
شما مم�ن �ست شاهد �قبا: چند ميليون� 
 	� �سيع�  بخش   Uطر  	� طرU �ا�گر��،   	�
جامعه به ��ن بحثها باشيد � همينطو� شاهد 
عر�[ �هبر�� � سخنگوهائ� بر�� ��ن ��دگا3 
باشيد �ه ما �صال به �هنما� خطو� نمي�ند. به 
نظر" ���3 �نقالب� تعيين �نند3 �ست. ��ن�ه 
چر� ��ر��، پا�ستا� هم مم�ن �ست � غير3، 
�ه  بو�   �E  �� هائ�  �گه   <� به نظر"  ��ر�� 
من  منطقه.  با سا�ر �شو�ها�  ��شت  فر6 
هم  بر	�ل  تو�  مشابه�  مي�نم �نقال2  ف�ر 
�نقال2  بيا���.  با�  به   �� نتا�ج  ��ن  ميتو�نست 
مشابه� �� �شو�هائ� مثل �ونا� به نظر" 
�نقال2   ،���E با�  به   �� نتيجه  ��ن  ميتو�نست 
مشابه� �� تر�يه �ا �ونا� به نظر" ميتو�نست 
��ن نتا�ج �� به با� بيا���. �� ��ر�� ��ن �نقال2 
�تفا6 �فتا�، �> ���3 �وتاه�، من قبل �	 Eمد� 
خمين�، قبل �	 س� خر��� به طو� قطع مو�� 
نظر" �ست. E� �قا�ع به نظر" تعيين �نند3 بو� 
�� ��ن�ه E� بحثها پر� با: بگيرند. چو� من ف�ر 
مي�نم همه بحثها هر جا هست، سؤ�: ��ن 
�ست �ه �� تعد�� �اف� مر�" به Eنها جلب 
�گر  هست،  جا  همه  بحث�  همه  ميشوند. 
شما بر��د بگر��د بين سا	مانها� چپ همه 
جا ��دگاهها� �مابيش مشابه همه ��نها پيد� 
��ن �ست �ه ��دگاهها� چه  مي�نيد. سؤ�: 
قد�تمند�  ��دگا3  به  ميشو�  تبد�ل  بخش� 

�ه ميتو�ند �� �> صفوف� منشا �ثر باشد. 

تما+ز�j �جتماع# طبقات#        
�مونيسم �ا�گر$

��شته  سمينا�  چند  �ه  بو�  ��ن  من   Jطر
ت>  سمينا�ها�  سلسله   <� بعد   � باشيم 

موضوع�. 

سمينا� ��: �ه �مر�	 قر�� بو� باشد � ميخو�هيم 
���مه �a بدهيم، ��جع به تما�ز�F �جتماع� � 
هو�تيش   fا�گر�، خطو� �مونيسم  طبقات� 
�	 نظر طبقات� � �جتماع�، مشاهد�F ��ليه � 
نقطه عز�مت بحث �مونيسم �ا�گر� چيست، 
 � چيست  �ا�گر�  �مونيسم  بحث  جوهر 
�	 �مونيسم �ه  ��ژن�  ��ن  �صل�  چها�چو2 
ما �	 E� حرU ميزنيم چيست � همينطو� ��ن 
جا�گاه�  چه  مي�ند،  چ�ا�  صفت" �ا�گر�" 
مفصال  ميخو�هم  باشد.   ،���� بحث  ��ن   ��
 �� بحث  ��ن  ما  چر�  �ه  �� بش�افم  بحث  ��ن 
محتو��   � مي�نيم  تعر�ف  �ا�گر�  �مونيسم 
 � �ا�گر  �لمه  به  شا�د برگر��  �مر�	  بحث 
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جا�گاهش �� بحث ما. 

سمينا� ��" قر�� بو� بر��م ��� مو�ضع �صل� ��ن �مونيسم �ا�گر�، به 
عبا�F ��گر ��تر�ن �مونيسم �ا�گر�، تئو�� � تزها� �صل� �مونيسم 
�ا�گر� �� ��� به �> بحث �نيم .بر�� نمونه بطو� مثا: بحث متد ما �� 
تئو�� � بحث متد ما��س، بحث پر�تي> �� ما��سيسم، جا�گا3 مقوله 
پر�تي> �� ما��سيسم، تبيين ما �	 ماتر�اليسم تا��خ�، ما��سيسم 
� طبقه، مساله مبا�	3 طبقات�، نقد ما بر سرما�ه ����، توصيف ما �	 
جامعه سوسياليست�، تعر�ف ما �	 ��لت � مقوله �صالحاF � �نقال2 
 Yقيق تر �� مو�� �مونيسم غير �ا�گر�. ��ن شد موضو� 	همينطو� با �

سمينا� ��". 

سمينا� سو" به بعد همانطو� �ه گفتم قر�� بو� بشينيم � ��� ��� �	 
��ن بحث �نيا� بهتر شا�د بتو�نيم پنج شش تيتر ت> موضوع� �نتخا2 
�نيم، ت> موضوع� �ا ت> عرصه ��، �ه به Eنها بپر��	�م، به �> معنا� 
��گر ميشد بحثها� شعا�ها � خو�ستها� �جتماع� ما، جهتگير�ها� 
�جتماع� ما بر سر مسائل مختلف، � همينطو� �ستر�تژ� �مونيسم 
�ا�گر� به عنو�� �> جنبش سياس�. ��نها موضوعات� �ست �ه ما 

�� سمينا� سو" با�د بگوئيم. 

�� جمله �$ �ه �ساc �مونيسم �ا�گر$ �� توضيح ميدهند

به هر حا: من ���� ��ن بحث ��لما� ميشو"، خيل� �قت ند���م، � 
�ال� ساعت ٥ �ست، سع� �نيم �> نوبت ��جع به E� صحبت �نيم، 
بتو�نم برسم. �� جمله به نظر  �ا���شتها  ��ن  من ش> ���" به Eخر 
جمله ��  ��ن   ��� ميدهد:  توضيح   �� �ا�گر�  �مونيسم  �ساسا  من 
هم  مانيفست   �� 	�ا� هست،  هم  ��گر  جاها�   �� حتما  �ست �ه 
نقل مي�نم. ميگو�د:  �نگلس  �صو: �مونيسم   	� ��نجا  ����، من فقط 
 �E مونيسم ��تر�ن شر��ط �هائ� طبقه پر�لتا��است ."�مونيسم�"
�ند�شه � E� مجموعه �ح�ا" � E� تئو�� � E� ��تر�ن� �ست �ه ناظر 
بر شر��ط � ملز�ماF �هائ� پر�لتا��است. ��ن ��لين فرh �مونيسم 
�ست. �� �سنا� ما��س � �نگلس هر جا بر��د، �صال �� ما��سيسم 
��تر�ن �هائ� طبقه  ت�ر�� مي�نند �ه �مونيسم   �� ��ن  بر��د  هر جا 
�ا�گر �ست، E� �ند�شه �� �ست �ه ناظر بر شر��ط � ملز�ماF �هائ� 
پر�لتا��است. ��ن �� �ه گفتم �	 �صو: �مونيسم بو�. منته� بحث ��نجا 
تما" نميشو�، �� مقدمه �� بر چاپ ١٩٨٣ Eلمان� مانيفست، �نگلس 
��ن جمله �� ميگو�د � با	 به طر6 مختلف جاها� ��گر هم ت�ر�� شد3 
 ،"� 3���E �برخو��" خط �شيد" � بر��تا �E ست، من ��ليش �� �ه به�
� E� ��ن �ست �ه ���� ميگو�د �ه ما��س سهمش �� ��ن تئو�� چه 
بو�؟ ميگو�د" :بحث ما��س ��ن �ست �ه مبا�	3 طبقات� به �> جائ� 
�سيد3 �ست �ه پر�لتا��ا نميتو�ند خو�E �� a	�� �ند به عنو�� طبقه 
�ستثما� شوند3، خو�a �� �	 طبقه �ستثما� �نند3 خالr �ند، بد�� 
��ن�ه همر�3 خو�a همه �� E	�� �ند � به همه �ش�ا: �ستثما� خاتمه 
بدهد. � �ال نقد �ستثما� � جامعه طبقات� �� خاتمه بدهد". ��ن �� تا 
با هم به نظر من تما" ستونهائ� �ست �ه �مونيسم �ا�گر� ��� 
Eنها بنا شد3 �ست. � به نظر من هر �مونيسم غير�ا�گر� �� �ه نگا3 
�نيد، ��� �	 ��ن ها �ا هر ��� Eنها �� ���� 	�ر پا ميگذ��� .�مونيسم� 
�ه علم �هائ� طبقه �ا�گر نيست، بل�ه علم �هائ� �هقا� چين� 
تر�د�ونيون�  جنبش  شد�  �م�ر�تيز3  علم  �مونيسم� �ه  �ست، 
�ست،  �> �شو�  �قتصا��  ساختما�  علم  �ه  �مونيسم�  �ست، 
�مونيسم� �ه علم مبا�	3 ضد�مپر�اليست� � مبا�	3 با �ژ�م عر�س> 
�مپر�اليسم �ست، �ل� علم �هائ� طبقه نيست، �	 ��ن �مونيسمها 
	�ا� ��شتيم، من به ت> ت> بعد� ميرسم � نشا� ميدهم �ه چطو� چپ 
��ر�� ��� �	 ��ن ����تهاست. �ل� ��ن هم هنو	 همه تصو�ر �� نم� 
گو�د. �مونيسم� �ه ف�ر مي�ند �ا�گر E	�� ميشو� � ميتو�ند E	�� بشو� 
بد�� ��ن�ه همر�3 خو�a همه جامعه �� E	�� �ند هم �> جو� �مونيسم 
غير�ا�گر� �ست .بر�� ��ن�ه تما" �هميت ما��س � ما��سيسم ��ن 
�ست �ه: ١- �مونيسم علم �هائ� طبقه �ا�گر مد�� صنعت� �ست، 

 aعن� نم� شد3 هفتصد سا: پيش �نتظا��
�� ��شته باشيد، ��ن �ا�گر � ��ن جامعه نبو�، 
علم  �ه  ميآ�د  پر�لتر�  ميآ�د،  صنعت�  �ا�گر 
�هائ�   Fملز�ما  � علم شر��ط   ،�� �هائ� 
��ن طبقه ميشو� �مونيسم، ميشو� ��تر�ن 
�مونيسم � ٢- بعد فهم ��ن مساله �ه بطو� 
�ا�گر خيل�  ��ن�ه طبقه  به خاطر  نه  عين�، 
طبقه بامعرفت� �ست، بطو� عين� ��ن طبقه 
 aن�ه همر�3 خو��� �نميتو�ند �ها بشو� بد�
�گر �مونيسم�   � ب�ند.  �ها   �� �س  همه 
هست �ه ف�ر مي�ند �ا�گر ميتو�ند �ها بشو� 
بد�� ��ن�ه همر�3 خو�a همه �ش�ا: ستم، 
بر  مبتن�  جامعه   � �ستثما�،  �ش�ا:  همه   �
E� هم  ببر�،  بين   	� هم   �� �ستثما�   � ستم 
�مونيسم نيست. � �گر �مونيسم �ا�گر� �ه 
 xتوضيح ميدهم � ��نجا سر� �حاال من بر��تا
صفت �ا�گر مير�"، تما" قضيه ��ن �ست �ه 
��تا  ��ن  ��دگا3  ��ن  جو��  چه  بدهم  نشا� 
شرf �� همر�3 با هم ميبيند، � چه جو�� ��ن 
طبقه  لطف  بحث  ���ند.  هم  با   �� �جز�  تا   ��
�ا�گر به بقيه نيست �ه همر�3 خو� Eنها �� هم 
E	�� مي�نند. نه بحث ما��سيسم ��ن نيست، 
ميگو�د  نيست،  ��ن  �ا�گر�  �مونيسم  بحث 
��ن�ه  بر��  �ه  �ست  جنبش�   �E �مونيسم 
E	�� ب�ند، با�د چيز� �� �� جها� عوh �ند �ه 
�گر E� چيز �� عوh �نيد، Eنوقت ��گر هيچ جو� 
ستم� باق� نم� ماند. بحث لطف، �حمت، 
عالقه به E	��� طبقاF ��گر نيست، بحث ��ن 
به   aخو� ���	E بر��  �ا�گر  �ست �ه طبقه 
�ا�گر مز�بگير  ��گر  ��ن�ه  بر��  �ا�گر،  عنو�� 
نباشد � بر�� ��ن�ه ��گر �ستثما� نشو�، با�د 
شر��ط� �� �� جامعه ��جا� ب�ند �ه �گر شما 
E� شر��ط �� �� جامعه ��جا� ب�نيد، هيچ�س 
��گر  نميتو�ند �ستثما� بشو�، هيچ�س  ��گر 
خصلت  ��ن  بگير�.  قر��  ستم  تحت  نميتو�ند 
�مونيسم  طبقات� ��  مبا�	3   � �ا�گر  �بژ�تيو 
�ه  معن�  ��ن  به  �بژ�تيو  �ست، هم  �ا�گر� 
 	� Eنوقت ميتو�ند  ميبيند  �ه  �قت�   �� �ا�گر 
�مونيسم حرU بزند، نه پد�د3 ظلم، نه پد�د3 
ماندگ�،  باصطالJ عقب  پد�د3  نه  �ستثما�، 
جامعه  محصو:  �ه  �ست  معين�  �ا�گر  بل�ه 
ميشو� ميگو�د  پيد�  �قت�  �ه  �ست  معين� 
�مونيسم،  ميشو�  ��نها   ���	E ��تر�ن  Eها! 
� فقط �قت� خو2 ف�ر مي�ند ميبيند �ه ��ن 
 hگر فر� E	�� مي�ند.   aبا خو�  �� همه �س 
�نيم طبقه 	حمت�ش� بو�، �ا�گر طبقه توليد 
عصر  �نند3  توليد  طبقه  ماست،  عصر  �نند3 
��گر�، سيصد سا: پيش �> طبقه ��گر �> 
�قشا� ��گر� بو�ند، �گر نگا3 مي�ر� ما��س، 
�گر فرh �نيم، چو� ما��س ميتو�نست به هر 
حا: نگا3 �ند، � ميد�د ��نها بر�� �هائ� شا� 
�حتياج� نيست بقيه جامعه �� E	�� �نند، ما 
عنو��  به  ما��سيسم  �سم  به  پد�د3 ��  با 
�> �ند�شه �هائ� بخش ��بر� نميبو��م. �> 
 �� aبشو� خو� ��	E طبقه �� �ست �ه �قت�
E	�� مي�ند، باشد خوa به حالش! �گر شانس 
3���E باشيد �	 قبل �� E� طبقه نباشيد، �صال 
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 ��	E �قت�  نيست. �> قشر� �ست �ه   fمربو به شما   Yن موضو��
ميشو� خوE �� a	�� �ر�3 �ست، مثل بو�ژ��	�. بو�ژ��	� هم نا��حت 
�ست �	 قيد � بندها� فئو��ل�، �قت� E	�� ميشو� خو�E �� a	�� مي�ند 
� ��گر �	 قيد � بندها� فئو��ل� �ها ميشو� � ميتو�ند بر�� نير�� �ا� �	 
	مين ب�ند � بيا��� �� �ا�خانه شهر بگذ��� بد�� ��ن�ه �س� شالقش 
 �E به  � شيطا�  عليه �a بدهد  فتو�   � بزند   a� عليه بزند، شمشير 
��ن�ه  بد��  �ر�   ��	E  ��  aخو� �	بو�ژ��  .aند�	بسو  � بدهد  نسبت 
فقط  �ما  ب�ند   �� �ا�  ��ن  ميتو�نست  بطو� عين�  �ند.   ��	E  �� بشر�ت 
خو�E �� a	�� �ر�، Eنوقت �ند�شه �� �ه ناظر بر E� E	��� E� طبقه � 
مبا�	3 طبقات� E� طبقه �ست بر�� E	���E ،� جذ�بيت �� بر�� من � 
شما Eنوقت نميد�شت. ��دئولوگها� �نقال2 بو�ژ��ئ� ��نقد�a بر�� ما 
جالب �ست �ه بر عليه ظلم بطو� �ل� حرU ميزنند. �ل� �قت� نگا3 
مي�نيم �� مقابل ما��س �نگ ميبا	ند بر�� ��ن�ه ��ن ��دئولوگ �نقال2 
�> طبقه �� �ست �ه �قت� E	�� ميشو� همه چيز ��، جامعه �� طو�� 

�گرگو� مي�ند �ه ��گر ستم � �ستثما� غيرمم�ن ميشو�. 

��ن �ليد بحث ماست. من با�ها � با�ها �� بحث �مر�	 به ��ن 
برميگر�" �ه چگونه، چه �� سير تا��خ� پيد� شد� بحث �مونيسم 
�ا�گر� بين خو�ما�، چه �� مشاهد3 �مونيسم بين �لملل�، چه 
�� مبا�	�ت� �ه بر سر همين مقوله شد، � حت� �� شر��ط� �ه 
ما �مر�	 با E� ��بر� هستيم، نگا3 �نيم ميبينيم �ه ��ن �� جمله � 

�نا� هم بو�نشا� ���ند نقض ميشوند �ا �	 E� جائ� �ه با�د �ستنتا[ 
بشو�، �ستنتا[ نميشو�. � من �� بحث ��: �مونيسم �ا�گر�، ١١ 
سا: پيش، ��جع به �ا�گر گر�ئ� قالب� ��شنف�ر� �� گفتم �ه به 
�ا�گر به عنو�� جانشين باصطالJ گا� بر�� هند�ها نگا3 مي�ند � ف�ر 
مي�ند پد�د3 مقدس� �ست � با�د �فت � به ستا�شش نشست، 
من Eنر�	ها صحبتش �� ن�ر�" � چه بسا خيل� �	 هما� گا� پرستها 
Eنر�	ها همر�3 ما شدند. �ل� به طو� ��قع� �ا�گر گر�ئ� قالب� �ه 
�ا�گر �� نه به عنو�� E� پد�د3 �� �ه ما��س � �� �مونيسم مو�� 

نظر شماست، بل�ه به عنو�� قشر �جتماع� �ه E� جا�گا3 �� ند���، 
� ��ن �سالت �� ند��� به E� نگا3 مي�ند. به عنو�� خو�a، �س� 
�ه ميخو�هد E� �ا�گر E	�� بشو�، E� جو� سوسياليسم مرحمت� 

تشر�فات� �ه به نظر من �حسا� گنا3 طبقه بو�ژ�� �� نشا� ميدهد 
قبل �	 هرچيز، � E� هم �� ��ن جلسه ميخو�هم ��جع به E� بحث �نم 
� با E� مر	بند� �نم. چيز� �ه به نظر من خط ٥ �> جو� نما�ندگيش 
مي�ند، چيز� �ه بيانيه مينو�سد به ظلم �عتر�h مي�ند � ميخو�هد 
فقط �سان� �ه �� �ا�خانه �ا� �ر�3 �ند 	�رa �� �مضا بگذ��ند. ��ن 
نوY �مونيسم �ه ف�ر مي�ند، � �گر ��نطو�� ف�ر �ند �ثباF مي�ند 

�ه �مونيست نيست، ميتو�ند خو�a �� �ها �ند بد�� ��ن�ه جامعه 
�� �ها �ند � بد�� ��ن�ه �	 ��تر�ن� �ستفا�3 ب�ند � �	 �ند�شه �� 

�ستفا�3 ب�ند �ه جامعه �� بشو� با E� �گرگو� �ر�. شما نميتو�نيد 
��� تزها� سند��اليست� جامعه �� E	�� �نيد، پس �مونيست 

نيست�، پس �� ضمن بر�� �هائ� خو�F هم تالa نمي�ن�، چو� 
�گر عر�[ پر�لتا��ا چيز� �� نشا� ميدهد � �� تئو�� �مونيسمش 

چيز� �� نشا� ميدهد ��ن �ست �ه پر�لتا��ا با �مونيسم E	�� ميشو� 
نه با چيز ��گر�. � ��نهم نشا� ميدهد �ه �مونيسم علم �هائ� 

همه جامعه �ست. پد�د3 �� �ست بر�� با	سا	� � تجد�د ساختما� 
همه جها� � همه جامعه با همه �Eمها� تو� E�. من ��جع به ��ن 
بعد� ��با�3 برميگر�" � نشا� ميدهم �ه چطو� ��ن �� تا قطب، بطو� 

عمد3 ��ل� �a، �ه �مونيسم علم شر��ط �هائ� طبقه �ا�گر 
�ست، �� بخش �عظم �مونيسم ��قعا موجو� جها� ما نقض شد3 
�ست. �مونيسم علم هز�� � �> �ا� ��گر بو�3 �ست به جز �هائ� 

طبقه �ا�گر، � بعد نشا� ميدهم �ه چطو� �� ع�س �لعمل نسبت به 
��ن پد�د3 بخشهائ� �	 خو� هما� پد�د3 بر�� بسيج خو� E� طبقه 
به �نبا: منافع قسمت� شا�، تبد�لش مي�نند به علم �هائ� �ا�گر 

بد�� ��ن�ه بخو�هند �س� ��گر� همر�هشا� �ها بشو� � علم 
تقد�س �ا�گر�ت بد�� ��ن�ه قصد �هائ� جامعه �� همر�هش ��شته 

 Jباشد. ��ن �� تا به هم ميچسپند � باصطال
�� طرU �> پد�د3 �ست. 

نقطه عز+متها$ �مونيسم �ا�گر$ 
جو�نب پر�تي1#، �نتقا�$ سلب# 

�مونيسم �ا�گر$

چر� �صال �> ����ت جد�د� �	 �مونيسم ال	" 
�ست؟ چر� هر �س� مم�ن �ست �� لحظه �� 
��نطو�   �� �مونيسم  من  بگو�د  	ندگيش   	�
��ن�ه  بخاطر  ميفهمم؟  ��گر�  طو�  نميفهمم 
�مونيسم� �ه ��قعا هست �� به E� ��ر��� 
ميبيند. به ��ن �ليل سا�3، ميخو�هد بگو�د ��ن 
مثل ��ن�ه E� چيز� نيست �ه من ف�ر مي�نم 
�مونيسم   	� من  ����ت   � �ست  �مونيسم 
با  ميخو�هد  ��ن�ه  بخاطر  �ست.  چيز ��گر� 
�مونيسم �> �ا� ��گر� ب�ند به جز E� چيز� 
��ن�ه  خاطر  به  ميدهند،  �نجا"  ���ند  �ه Eنها 
�ه   �� �مونيست�  مبا�	3  پهنه   � مي�ند  نگا3 
ميبيند � �> جائ� با پد�د3 �� �ه به E� ميگو�ند 
�مونيسم ��قعا موجو� �حسا� خو�شا�ند� 
� سا	گا�� نمي�ند. نگا3 مي�ند به شو��� � 
به تزها� �مونيسم ��س�، ميگو�د ��ن من 
�� بيا� نمي�ند، من �مونيستم �ل� ��ن من �� 

بيا� نمي�ند. �> �ش�ال� �� E� ميبينم. 

�قت�  چه   � تا��خا  چه  �ا�گر�  �مونيسم 
با  ��بطه  �� ب�نيم، ��  بخو�هيم تحليال بحثش 
��ن سمينا�   �� تناقضات� مطرJ ميشو�.   <�
من  بحث  همين  با  �قيقا  پيش  سا:   ١١
شر�Y �ر�" .��ن بحث �� �ر�"، ما به عنو�� 
گذ�شتيم   Yجتما� صحنه   �� پا  �مونيست 
منشا  بشو�م،  منشا تغيير�ت�  ��ن�ه  بر�� 
 �� شما  �گر  بشو�م،  بشر  	ندگ�   �� تغيير 
هر جا� جها� �ه هستيد بر��د عضو �حز�2 
�صل� ��گانه �ا سه گانه �a بشو�د، مطمئنا 
مثبت  تاثير  �ا بيشتر  خانو��3  چند  	ندگ�   ��
حز2  عضو  بر��د  ��ن�ه  تا  ميگذ���د  منف�  �ا 
��لين  بشو�د.  E� �شو�  �مونيست�  �����ا: 
مشاهد3 �� �ه ١١ سا: پيش من صحبتها�م 
 	� �ال� خيل�  � �قت�  �ر�"   Yنها شر�E با   ��
بحثها� ��ن بيست سا: �� مر�� �ر�"، ميبينم 
�ه خيل� �	 صحبتها با همين شر�Y ميشوند. 
��ن نوشته �� �ه تصا�فا تو� �نبا�� پيد� �ر�"، 
سخنر�ن� منصو� ح�مت �� مو�� نتا�ج پلنو" 
 �� ��ر��  �مونيست  حز2  مر�ز�  �ميته   "��
١۴ ما3 �3 سا: ۶٢ �ست. بحث �سمش بو� 
 �E �� عمل". نميد�نم چند نفر � Uفاصله حر"
معرفت�،  با  هست؟ تصا�فا  �ا�شا�  ����گا3 
��ن  �س�  �ست،  بو�3  ��ز��   Jصال شا�د 
 <� �� �� پيا�3 �ر�3 �ست من تصا�فا ��ن   ��
گون� پيد� �ر�". نگا3 مي�ن� ميگو�د �فقا! �> 
سا: �ست ما ��ن حز2 �� تش�يل ����م، �ه 
منشا �ثر باشيم �� جهت �Eمانها�ما�، منشا 
چيز�   <� جهت �Eمانها�ما�.   �� نيستيم  �ثر 
ميگوئيم، �> �ا� ��گر� مي�نيم، پرچم حز2 
 aر�3 ��م به �سم پر�لتا��ا، �� �وچه ها� ��
خر�3 بو�ژ��ها 	ندگ� مي�نند، با مسائل مل� 
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شا� � با منافع قسمت� شا� � غير3. شر�Y ��: مساله به نظر من 
بر�� هر مرحله �� �ه ��ن بحث مطرJ شد3 �ست، � من ف�ر مي�نم 
بر�� هر �س� �ه ال	" ميبيند �ه بيا�د �مونيسم �� �> طو�� تعر�ف 
�ند، ��ن �ست �ه E� �مونيسم� �ه ميبيند، �� �� ��ض� نمي�ند. �� 
��ر�� مدحش �� ميگفتند، همه عالم به سمت ��سيه تعظيم مي�ر�ند 
موقع   �E �ست.  بو�3   Fل� �نقالبا�  Jباصطال بخش  �لها"   � منشا   �
�ه  �گر بخو�نيد   �� پا����  �تا2  ميخو�نيد.   �� لنين  مير��د  �ه  �ست 
لنين قبلش هم سطح �� بو�3 � با �� بحث مي�ر�3 �ست، پا���� �� 
چو�  ميخو�نيد،  �ه   �� لنين  �تا2  �نا�.  ميگذ���د  �قيقه ميخو�نيد   <�
�� �ل�  تا��خ معاصر �ه �نيا  �	 �ا���ترها�  با ���  حس مي�ن� �ه 
تغيير ���3 �ست ��بر� هست� � ميخو�ه� ببين� �ه چه ف�ر مي�ر�3 
�ست. بعد نگا3 مي�ن� ميبين� �ه ما ٥ سا: �ست �ا ٣ سا: �ست 
�ه ���� جنبش �مونيست� شد3 ��م، ��ن جنبش قر�� نيست حت� جلو 
مال�يت  پيش�ش،  چيز  بتو�ند با�ستد، همه  خر���   ٣٠ مو[ سر�و2 
�شتر��� پيش�ش، �نحال: ��لت پيش�ش، بر�بر� 	� � مر� پيش�ش، 
همه پيش�ش، شش ساعت �ا�، همه پيش�ش، جلو Eخوندها �� بگير 
�ه ميخو�هند همه ما �� �	 �" تيغ بگذ��نند، � نميتو�نيم � فر�� مي�نيم. 
� مير��م �> جائ� ��� سنگ� مينشينيم، �قت� خو2 ��� شد�م، 
مثال مثل �ر�ستا�، باالخر3 �� مير��م، سا: ۶٠ �ه �شته نشد�م، 
سا: ۶١ باالخر3 �� مير��م، ��� سنگ� مينشينيم � ميگوئيم قضيه 
چيست؟ �نقال2 شد، مر�" به �سم E	��� � بر�بر� Eمدند، �> سا: 
بعد �	 �نقال2 �ا�� �	 ��� ليست �ژ�م سلطنت� � باالتر �	 E� ليست، 
هما�  ��ستا�  �ژ�م سلطنت�  ليست  بر�بر  سه  ليست   <�  ���  	�
�سان� �� هم �ه قبال نميگرفتند �� هم، ���ند ميگيرند � مي�شند � تو 
�مونيست �ه �� �تا2 خو�ند3 ��م، مائوتسه تونگ ميگو�د ٢ ميليو� نفر 
�� �	 پشت �و3 فال� ���نه �نيد �ه جلو �ومين تانگ با�ستد. مائوتسه 
 �E !نفر�� �سلحه بدهند �نطو� �ه �� �تابش خو�ند3 ��م، ٢ ميليوE تونگ
هم ميگو�د �	 لش�ر پنجم با ۵٠٠ هز�� به خا� � خو� �شيد3 شد! 
��نها �عد��� �ست �ه مائو تسه تونگ با Eنها طرU �ست، � ما ��جع به 
E� ميخو�نيم، � بعد ميبينيم فر�� �ر��م �	 �ست �> عدE 3خوند � بچه 
Eخوند � نشسته ��م پشت �> ��ستا � ���ند با	 هم �نبالما� ميآ�ند! 
هر �ه� �� �ه ميخو�هد �	 ما ميگير� � بعد� به ما تلفاF ���� مي�ند، 
ميبند�،  ميخو�هد  �ه   �� ��	نامه ��  هر   � ��گر.  عمال  �ست  ��نطو�� 
��	� نيست ����و �� �ه با	 مي�ن� �> نفر �� �ه ميشناخت� �عد�" 
ن�ر�3 باشد. ��لين پد�د3 �� �ه �� سا: ۶٢ � ۶٣ ��نجا جلوF �� ميگير� 
��ن �ست �ه ما چر� ��نقد� ب� تاثير�م؟ چر�؟ به �نيا هم �ه نگا3 مي�نيد 
گفتم.   �� ��ن  �نگليس هم  �فقا�  �نفر�نس   �� من  �ست.  همينطو� 
نگا3 مي�ن� ميبين� جنبش� �ه �� �نگلستا� �� محضرa نشست� 
چيز� �ا� گرفت� به 	�� ١٨ نفر �� ��� خو�a جمع مي�ند. معدنچ� 
بر نميآ�د! �> �قت�  �	 �ستشا�  ��نها �ا��  �� ميزنند ��غا� مي�نند 
 �� �� ��ن �شو� حق �عتصا2 حما�ت� �جو� ��شت، �عن� �گر شما 
ميز�ند من ميتو�نستم �ست �	 �ا� ب�شم � هر چقد� هم ميخو�ستم. 
ثانو�  ميگفتند .(secondary strike) �عتصا2   �E به  �عتصا2 ثانو� 
به  ميد��   �� فيلمش  ع�اس�  �ا�خانه  �> �قت  �فت!  �ر�ند  قطع   ��
��گر�، شهر  �نند، جا�  ظاهر  پائين  با حقو6  �ه  Eسيائ�  �ا�گر�� 
��گر� �> عد3 �ست �	 �ا� مي�شيدند چو� �> Eژ�تاتو� �مونيست 
�فته بو� ميگفت ببين �� لند� چ�ا� مي�نند، ميرفت �ا�a �� �: مي�ر� 
 Fنبا: ��ن �ا�ها ميرفت .پي�ت نميتو�ن� ب�ن� �> جائ� �ه خو�� �
�ا�گر �عتصابيش نيست�. من نميتو�نم پا شو" بر�" جلو �ا�خانه فال� 
�E" �ستثما�گر خشن ضد �تحا��ه �� پي�ت �نم، ميگو�د تو چر� Eمد3 �� 
��نجا؟ �ا�گر Eنجا پي�ت مي�ند! ��نها �� ��� پس �	 ��گر� 	�ند، � نگا3 
مي�ن� جنبش� �ه به E� تعلق ���� نميتو�ند �ا�� ب�ند. بحث ب� 
�مونيسم  بحث   Yبد��  � Yشر� نقطه  من  نظر  به  �مونيسم  قد�ت� 
ميبينيم  مي�نيم  ف�ر  خو2  �قت�  �ه  �ست  ��ن  علت  �ست.  �ا�گر� 
�ه ��ن �مونيسم حتما �> عيب� ����، مسلمانها �فتند �� ٥ سا: 
 � بياند�	ند   3�� جنبش�  �لجز��ر   �� �ر�ند �  جو�   � جمع   �� خو�شا� 
E� جنا�اF �� ب�نند. ناسيوناليستها، ضد �ستعما�� ها، غنا مستقل 

شد، Eقا� ن�ر�مه Eمد، �فت، بعد �مونيستها 
چه؟ ��نها ميگو�ند ١۵٠ سا: �ست مشغوليم، 
 � ����م  خط   � ����م  ��دگا3  هم  خيل�   �
�قت�  ملت  سا	مانگر�م .�عن�  هم  خيل� 
عد3   <� ميگو�ند  Eمدند  �مونيستها  ميشوند 
ميبين� ناسيوناليستها  بعد  Eمدند.  سا	ماند3 
منشا �ثرند، مسلمانها منشا �ثرند �� ظرفيت 
�ثيف خو�شا�. حت� حاشيه �� تر �	 Eنها هم 
منشا  �لملل�  بين  �مونيسم   � �ثرند،  منشا 
��ن  ��نطو�� �ست؟  ميگوئيد چر�  نيست.  �ثر 
�مونيسم مگر قر�� نبو� �> نقد پر�تي> � تغيير 
تغيير جها�  به  ��جع  باشد؟ �مونيسم  جها� 
�ست، �ستش �	 هر �هرم� بر�� تغيير جها� 
�وتا3 �ست. ��ن ��لين مشاهد3 �� �ست �ه 
�� بحث �مونيسم �ا�گر� ما ميبينيم، تا��خا 
بحث  ما  �ه  �ست  ��لين مشاهد3 ��  هم 
�ه  �ر��م   Yشر� �E با   �� �ا�گر�  �مونيسم 
چر�  �ست؟  �ضع�  ��ن چه  ميرسم.   �E به 

�ستما� به جائ� بند نيست؟ 

��ن �> ش�اU بو�، ش�اU بين حرU � عمل، 
ش�اU بين ��قعيت عين� ما �	 نظر قد�تما� � 
�Eمانهائ� �ه ميخو�هيم پيا�3 �نيم � تغيير�ت� 
�ه   ���	  � بيا���م  بوجو�  ميخو�هيم  �ه 
E� �مونيسم  بين  تناقض   ،"�� تناقض  ����م. 
��قعا موجو�� �ست �ه ميبين� � �Eمانهائ� 
 Uطر �Eما�  ��گر  �Eمانها   �E خو�   � �ه ���� 
نيست. پيش خو�F ف�ر �ر�� �ه �گر جامعه 
��گر   �� �ا�شا�  مر�"  بشو�  �مونيست� 
نميفر�شند، ميگو�د ��نطو�� �ه نيست، همه 
مز� �� سا	ما� ���3 �ند. نه فقط ��ن، �� خو� 
��ن حز2 ما سمينا� بحث شو��� بخش� �	 
خو� حز2 ما، عز�زتر�ن �فقا� خو� ما �� ��ن 
حز2 ما �ه �����التر�ن بخش جامعه �� تش�يل 
ميدهند، ���ند ميگو�ند لنين � بلشو��ها بعد �	 
نبا�د �ست به �قتصا�  پير�	� نميتو�نستند � 
جامعه ميبر�ند. چو� نميشد3، �� جها� با�د 
 	� بلشو��ها بعد   � لنين  تا  ميشد3  �نقال2 
�نقال2 ��سيه �ه همه �� �� E� �شو� 	�ر � �� 
 �� aر�، �قتصا� �شو� � ش�ل �قتصا�� خو��
پيا�3 مي�ر�ند. چر�؟ بر�� ��ن�ه �قتصا� �االئ� 
Eمر��ا �ا �Eژ�نتين �ا �نگستا� نميگذ��� تو توليد 
�االئ� ند�شته باش�. �گر �� �نگلستا� �ا�گر 
مز� ميگير�، من �ه �� ��سيه �نقال2 �ر�3 �" 
هم با�د مز� بگير" چا�3 �� نيست! خو�هش 
��تر�ن،   �� "نميشو�"  حت�  ���"، نميشو�! 
�� تز، �� ��دگا3 ��ن قضيه هست �ه ��دE 3لت 
�ن�!  پيا�3  نبا�د  �ا   � �ن�  پيا�3  �� نميشو� 
چه برسد به ��ن�ه بر�� مائوئيسم �� بر�س� 
�ن�. ��� �> �تا2 قرمز ���ند �ست �> عد3 
��نشجو �سمش �� گذ�شتند �نقال2 فرهنگ� � 
بعد شلوx �ا�� �ه معلو" �ست جنگ ��خل� 
خو� حز2 �ست، ��ضح �ست ���ند ��ن �ا�ها �� 
مي�نند. �ل� تو ميگوئ� من چه خو�شا�ند� با 
��ن ���" Eخر؟ Eلبان�: ما قر�� �جر� �ر��م با �> 
عدE "�E 3مر��ائ�، Eمر��ائ�! �بر قد�F جها�، 
مير�� �امپيوتر ميافتد ���ت، �ه طرفد�� Eلبان� 
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Eلبان� شد�؟  بو�ند! ��لين سؤ�لم ��ن بو�: تو Eمر��ائ� چر� طرفد�� 
���ست ميليو� �E" با �قتصا� بين �لملل�، همه تا� تحصيل �ر�3 ��د، 
طرفد�� �نو� خوجه ��د؟! چه شد3 مگر Eنجا؟ �ا�� �	 سا	ما� ���� �> �مر 
پيش پا �فتا�3 عاجز �ست، تو چطو� بعنو�� �> Eمر��ائ� طرفد�� �نو� 
خوجه شد�؟ چه ��د� مگر؟ ��دE 3: طرU �قتصا� Eلبان� �ست! �گر 
Eلبان� شد3 بو� مثل �ال� �وبا با	 �> حرف�، �ه مز� ميگيرند � مير�ند 
� ميآ�ند. نه فقط ��ن �� ميگو�ند بل�ه ميگو�د هموس�سوئل �� ���ند �� 
چين �عد�" مي�نند. ما �ه بر�� �> جامعه �� ميجنگيم �ه �Eمها�ش 
 Fخالقيا�  Uگر�، خال�� �ا�  � غر�بش هر  مي�نند  �ا��  صبحش هر 
عقب ماند3 سنت� � حا�م E� جامعه حرU بزن� ميگيرندF � 	ند�� 
ب�ا�  هنر  معين  جو�   <� �ست،   Yممنو نوشتن  جو�   <�  .Fند	مياند�
بر�� ممنوY �ست، �> فيلم معين �� �� E� �شو� نميشو� ساخت. 
�� ميبين� �ه  ��دE 3لها  به عقا�د من ��شت؟  �بط�  ��ن چه  ميگوئيد 
��نجا �عا�ت نميشوند، 	ند�� ����، فحشا ���� .سوسياليسمش 	ند�� 
����، حقو6 �و�� �� �ه نگا3 مي�نيد ميبينيد به من �بط� ند��� .همين 
�ال� �� �هات� �ه ما سر �ا��م ��نطو� نيست. چين �فته �مونيسم 
�� ��3 �ند�خته � بعدa ��نطو�� شد3. تفا�F بين E� �مونيسم ��قعا 
�ه  �مونيسم�  موجو�،  ����گاه� ��قعا  �مونيسم  فقط  نه  موجو�، 
هر ��	 ميبين�، با فد�ئ� �ه ���� بحث مي�ن�، �� مو�� معيا�ها� 
طرU �	 سوسياليسم، �ه من بعد� به ت> ت> Eنها ميرسم، به جا�گا3 
شر6 	�گ� چپ� �ه به �سم سوسياليسم �� E� �شو� منشا چپ 
��ر�� بو�. �ل� تفا�تها �� بعينه ���� ميبين�. ميگوئ� ��دE 3لها� من 
با ��شا� ��� نيست. هر �� نميتو�نيم �مونيست باشيم، ��� ما� 
���� �شتباه� ��نجا �ا� مي�ند. �مونيسم ما چطو� �ست؟ �Eمانها� 
قالب�. بر�� مثا: شما به خو�F گفت� �مونيست � �� ميآ�د ميگو�د 
�ند چو� جز�  پيد�  باال  بو�ژ��	� مل� �ست  �ه  �نيم  �ا��  با�د  �ه 
خلق محسو2 ميشو� � تو ميگوئ� �> سطر ��جع به ��نها �� ما��س 
نيست، نه فقط �� ما��س نيست، �> ��3 عالقه �� �جو� من ��جع به 
��نهائ� �ه تو ميگوئ� نيست. چر� با�د سوسياليسم ��ر�� بر�� مثا: 
��جع به بو�ژ��	� مل� باشد؟ �ا چر� ��نقد� ��جع به �ستقال: �قتصا�� 
ميد�نم  �قتصا� من  ��نشجو�   <� بعنو��  ميزنيم؟   Uحر خو��فائ� 
خو��فائ� به ��� نميخو��، چر� �صر�� ���� �ه �قتصا� ��نها خو��فائ� 
 <� ��ن چپ  مقطع   �E  �� ميزنيم؟   Uم حر���� به چ�  باشد؟ ��جع 
 	� ميآ�د؟ ميد�ن� چر�   aمپر�اليسم بد� 	� بو�3 �ست. چر�  ممل�ت� 
�مپر�اليسم بدa ميآ�د؟ ميبين� �ه بر�� ��ن�ه �	 غرب� بدa ميآ�د، 
 Uندگ� طر	سب>  	ميآ�د، بر�� ��ن�ه � aموسيقيش بد 	بر�� ��ن�ه �
به  �مپر�اليسم   �E �مپر�اليست� مي�ند، �ل�  بدa ميآ�د. مبا�	3 ضد 
چو�  نشو�.  نا��حت  Eنقد�  �ست  مم�ن  ژ�پن باشد،  �گر  Eمر��ا  جا� 
 �E ،با قر � فر � موسيق� � �اال � م�د�نالد ��بر�ست Eمر��است � 
 aبيا� باال� سر a> �شو� سنت� مثل خو�� 	بد �ست �ل� �گر �
ح�ومت �ند مم�ن �ست بد نباشد. ��ن فاصله ��دE 3لهاست با E� پد�د3 

��قع�. 

بعد ميبين� E� �مونيسم� �ه تو خو�ند� علم �هائ� � ��تر�ن ناظر 
بر شر��ط �هائ� طبقه �ا�گر �ست، �بط� به طبقه �ا�گر ند���، نير�� 
محر�ه �a هم تو� ��ن جو�مع ��نها نيستند � تو� چپ هم Eنها نيستند. 
 Yجا�� �نوشته قبل� هست � من �ال �� 	سؤ�: �ساس� �ه با <�
ميدهم به متن E�، بحث �نگر3 ��" حز2 �مونيست ��ر�� �ست �ه 
�� سه شما�3 �مونيست هست. Eنجا من مفصل توضيح ���3 �" �ه 
چطو� �ست �ه �� �> حز2 �مونيست� �ا�گر �يمياست، ��بطه �a با 
�ا�گر Eخر�ن ��لو�تش �ست، �جو� ��ن �ا�گر � 	ندگيش �ه با�د بر�� �ا� 
�ند � 	ندگ� خانو��a� 3 �� بچرخاند، تناقض ���� با عضو�ت �� چنين 
سا	مان�، حت� حرف� �ه ميزن� �ا�گر با�د بگو�د ��با�3 بفرمائيد! چ� 
فرمو��د؟ نميفهمد چه ����د ميگوئيد، نه به خاطر ��ن�ه �� �م ميفهمد، 
نه! نميفهمد چ� ���� ميگوئيد. ��بطه ��ن �مونيسم با طبقه خيل� 
سست �ست، چو� تصو�ر� �ه �	 �مونيسم ����د، �گر فقط �تابها �� 
خو�ند3 باشيد، نه بخاطر ��ن�ه ضد شا3 باشيد بياند�	ندF 	ند�� Eنجا با 

چر��ها Eشنا بشو� بيائ� بير�� � غير3. �گر تو 
فقط �تابها �� خو�ند3 باش�، �عن� ما��س �� 
گذ�شته باش� � خو�ند3 باش�، تصو�ر� �ه 
�	 �مونيسم ميگير� بشدF �ا�گر� �ست. �� 
محيط �ا�گر� �ست، بحث �ا�گرها� صنعت� 
�ست، محافل Eنهاست �ه ��نها �� بحث مي�ند � 
غير3. صحبت� نه �	 �هقا� �ست نه �	 بچه ها� 
فن�  ��نش�د3  ��نشجو�ا�   	� نه  �ست،  با	�� 
صنعت�  ��نش�د3  �	 ��نشجو�ا�  نه  �ست، 
��ن  �ست،  �ا�گر  صحبت  هيچ�د�".  �ست، 
 � �عتصا2   � � �ا�گر�  �مونيست�  محافل 
�ا�گر��   � �ا�خانه ها  �هبر��   � عمل�  �هبر 
همه  ��نها  �ست.  �ا�گر�� �تابخو��   � فعا: 
�انسپت هائ� �ست �ه �� Eثا� ما��سيست� 
مي�ن�  نگا3  بعد  ��بر� ميشو�د.  Eنها  با  شما 
ما��سيست،  جد�د�  جنبش  �ه  ��ن  ميبين� 
�ست؟!  ضدبهائ� سابق  �نجمن  بچه ها� 
E� ف�ر  به  هنو	 هم ��ستش ته �لش �قت� 
مي�ند، ضد بهائ� �ست. من با "�تحا� مبا�	3 
�� ���E 3ما� طبقه �ا�گر" �ه سا	مان� بو� �ه 
 	� بعد  �عال" �ر��م،   aهو����  �� خو�ما�  ما 
قر��   ۵٧ سا:  �ر��م،  موجو��ت  �عال"  ��ن�ه 
 ��� 	� �� �Eجر� �ر�"، گفت ببين عز�ز" ما قر�
طاقچه بر��شتيم �اپيتا: �� گذ�شتيم جا�ش. 
�����ا:  پيد��ش سوسياليسم  ��ن   <� ��ن 
 �� �E � بر��شته �� �Eبو� ��گر. قر �نو�ن ��ر�
بجا�ش گذ�شته �ست .�ا بحثها� حز2 تو�3 
� جبهه مل� �� بر��شته � �اپيتا: �� گذ�شته 
جا�ش. نرفته بر�� بخو�ند، گذ�شته به جا�ش! 
فقط گذ�شته به جا�ش، �> �سم� به عنو�� 
�ستفا�3  �E" جنبشش   � جنبشش  لوگو� 
با  ميبين�  �ه  �مونيسم�   �E ��بطه  مي�ند. 
�ه �حسا�  �ست  ��ن   	� سست تر  �ا�گر 
 	� �ه  بر�� �س�  ب�ن�.   �E با  خو�شا�ند� 

سر ما��س Eمد3 باشد. 

�> �گه ��گر به نظر من �ه �> ��ژ� ��گر �� 
�	 نظر من ��جا2 مي�ر�، � هر �س� ميتو�ند 
به E� ف�ر �ند، ��ن �ست: �مونيسم �ه ��جع 
به �نسانيت �ست، تبد�ل شد3 بو� به مبحث� 
��جع به تا��خ! تو �� �> سا: معين� به �نيا 
ميآئ�، �� سا: معين� ميشو� ١۶ سا: � �� 
سا: معين� ميشو� ١٨سا:، بعد ميخو�ه� 
�� E� 	ندگ� �ه ����، �� E� س� سال� �ه 
جلو ���ت با	 �ست بر�� ��ن�ه �ست � پا�ت �� 
ت�ا� بده�، تغيير� �� باعث بشو�، تغيير� 
بعد  �ه�.  �نجا"  ��گر��   �  Fخو� 	ندگ�   ��
"ها��  مثل  ميبين�  �ه  جنبش�   �� مير�� 
�ر�شنا "� مثل ��ن ميلينياليستها � مثل ��ن 
مسيح  معتقدند  �ه   ،�� هز��3  جنبشها� 
 ���� تا��خ�  �Eند3   <� ميآ�د، بر��  بز��� 
فعاليت مي�ند، نه بر�� �مر 	ند�� � 3	 E� �Eمها. 
��ن جنبش   �� ميبين�  هرچه �قيق ميشو� 
باشيم  ما خشتهائ�  قر�� �ست  �مونيست� 
ساخته  �ست  قر��  �ه بعد�  عما�ت�  بر�� 
�ه  پر�سه ��   �� ب�نيم  فد��ا��  با�د  بشو�، 
ما  برسد.  نتيجه  ��گر به  نسلها�   �� بعد� 



ببستر �صلى    شما�� 3 ستر �صلى    شما�� 3                                                                                                                  ما�� 2007 ما�� 2007

22                                           

به جا� ��ن�ه   !�� نه جامعه  �� بسا	�م  تا��خ  �نگا� ����م موظفيم �ه 
�	 بشر�ت شر�Y �ند � بشر�ت� �ه ميشو� �� 	ندگيش �ست بر�، 
مانع �جحافش شد �ا بر�� E	��يش تالa �ر�، �	 تا��خ حر�ت مي�ند. 
�� مرحله � �متد�� �> سوسياليسم� �ه Eمد3 � قر�� �ست به جائ� 
بر��. � بعد پير�	� سوسياليسم هم مطابق E� ��دگا3 �جتنا2 ناپذ�ر 
�ست. �جتنا2 ناپذ�ر �ست. ��گر تقر�با نقش� بر�� تو باق� نميماند. 
�نتظا� 	�ا�� هم �	 تو نمير��، فقط با�د E� حضو�F �� ��شته باش� 
تو  �ست،  Eمد3  Eنجا  تا  �ه   �E E� جنبش. چو�  با   �� علي�ت  � سال" 
هم با�د 	ما� حياتت �ا�� ب�ن� � �جتنا2 ناپذ�ر هم هست. �> �گه 
��لوسو�نيست� �ه به نظر من �بط� به بلشو�سم لنين ند���. �قت� 
��ن �ست  ��ن مر� تما" 	ندگيش  �� �نبا: مي�نيد ميبينيد  لنين  شما 
�ه منشا �> تغيير تو� سياست � �قتصا� � جنبش طبقات� � غير3 
���3 � 	ما� خو�a باشد، هما� E� ��	 هما� ثانيه �� �ه ���� حرفش 
�� ميزند. �> �گه هز��3 �� �ه ما ����م �ا� مي�نيم تا �> ��	� مهد� 
موعو� ميآ�د � همه ما �� نجاF ميدهد �� ما��س نيست، �� �مونيسم 
لنين نيست، �ل� فت � فر���� �� �مونيسمها� ��گر ���3 ما هست. 
چه �	 Eن� �ه برقر��� جامعه �مونيست� �� �حاله �ر�3 �ست به �> 
موقع�. قطب شو��� ��ن �� به تو ميگو�د ��گر، ميگو�د ��ن جامعه ���� 
مير�� Eنجا. چين هم همين �� به تو ميگو�د، چه E� �س� �ه �ا�گر 
�� به عنو�� ناج� جها� نگا3 مي�ند، همه �> تصو�ر مهد� موعو��، 
نجا�� F	 Eخر، ��	 محشر� ���� �ه به نظر" ��شه �a مذهب� �ست. 
��شه ها�ش تو� پر�تي> گر�ئ� �مونيسم نيست. تما" بحث ما��س 
 aخو� �ما	بر فلسفه  نقد فلسف� ما��س   ،�E به  با	 ميرسم  �ه 
بر سر جا�گا3  تا��خ �ست.  بر سر عنصر فعاله  پر�تي> �ست،  بر سر 
ميگو�د  �ست.  حقيقت   �� فعاليت  �ست .جا�گا3  ��قعيت   �� فعاليت 
حقا�ق محصو: فعاليت �ند � فعاليت �ثباF حقيقت �� با خو�a ميآ���. 
� ��ست گير چنين جنبش� �فتا�3 ��م �ه فعال نذ� �ر�3 �ست خدمت 
�ند تا �> ��	� �> تا��خ� به نتيجه �جتنا2 ناپذ�رa برسد، من � 
شما �ظيفه ند���م سوسياليست� �a �نيم، من � شما �ظيفه ند���م 
ند���م  �ظيفه  شما  من �  بخو�هيم،  خو�ما�  	ندگ�   ��  �� �نقالبش 
Eخر  �ه  بند� شد3  مرحله   Fبه شد بخو�هيم. جنبش�   �� ما�ز�مم 
با	 �>  ��ن هم  مرحله �a مم�ن �ست به سن �سا: ما قد ندهد. 

ش�اU �ست. 

تاثير ��ستين �  �ا   3���E  �� تا��خ� سوسياليسم شما  باالخر3 �عتبا� 
��ن  به  ميرساند   �� �د�مي> شما  مر�"؟  ��قع�  �� 	ندگ�  ��قعيش 
جنبش؟ �گر �	 سر ��ن Eمد3 باش� �ه به عنو�� �> معترh �جتماع� 
ميخو�ه� جامعه �� عوh �ن�، �� E� ����گاهها� سنت� �ه بعد� من 
�سم ميبر"، فو�� حس مي�ن� �ه ��ن �مونيسمشا� با ما: تو فر6 
 �E �� بيشتر ���مه نوع� مذهب �ست. �گه ها� عميق مذهب� .����
هست. � بعد �> چيز ��گر �ه E �� "�E� تر��د مي�ند، E� جهانشمول� 
� همه چيزخو�ه� � ما�سيماليسم �مونيسم �� ��ن �مونيسمها� 
محد��   � ميشد  تبد�ل  ��	مر3 ��   � �وچ>  �مو�  به   Fبه شد موجو� 
��شته  �مونيست  سا	ما�   <� ميتو�ن�  چطو�  بر�� مثا:  ميشد. 
فعاليتش خو�مختا�� �> منطقه �ست؟  � محو�  باش� �ه فو�و� 
ف�ر مي�ر�� عضو �> سا	ما� �مونيست� ميشو� بر�� ��ن�ه �نقال2 
�مونيست�،  �> سا	ما�  بده�. چه طو��  �مونيست� �� سا	ما� 
فلسفه �جو�� �a، � مبنا� �جو�يش خو�مختا�� �� جائ� باشد؟ �ا 
�ستقال: �صال؟ �ا خو��فائ� �قتصا�� �ا �هائ� �	 ��لت سگ 	نجير� 
�مپر�اليسم؟ چطو� �مونيسم ميتو�ند ��ن �ند�	3 �هد�U قسمت� پيد� 
�ر�3 باشد؟ �� صو�ت� �ه �� پيد��ش ��ليه خو�a ��ن قد� �هد�U �سيع 
� جهان� � 	�ر � �� �نند3 �� �� �	 خو�a ميدهد؟ �قت� شما ما��س 
�� ميخو�نيد ميگو�د با پيد��ش پر�لتا��ا تنها طبقه �� �ه �� طو: تا��خ 
�ه مجبو� �ست جها� �� با	سا	� �ند بوجو� Eمد3 �ست. طبقه �� �ه 
جها� �� ميخو�هد با	سا	� �ند شد3 �ست ما��سيست. �گر ما��س 
�قتصا��  �ستقال:  ��دئولوگ  �گر  �ا  بو�،  ��دئولوگ خو�مختا�� طلب� 
بو�، �ا �گر ��دئولوگ Eنت� �مپر�اليسم بو�، ��نقد� عظمت پيد� نمي�ر�. 

�ال� �	 �س� به �سم بز�گتر�ن مر� هز��3 نا" 
 �� �نيا  �ست  ميخو�سته  ��ن�ه  ميبرند بخاطر 
��� پاها� خو� بگذ���. بعد شما �مونيست 
� ميبين� خو2 �گر من تما" عمر" �� �� ��ن 
سا	ما� صرU �نم، من �گر تما" عمر" �� �� 
�قليت صرU �نم، من �گر تما" عمر" �� �� ��3 
�ا�گر صرU �نم، �گر تما" 	ندگيم �� تو� حز2 
 Uموقع صر �E نم، �ا تو� �ومه له� Uتو�3 صر
�نم، � ��ن موفق بشو�، بعد من چه تحول� �� 
��جا� �ر�3 �"؟ E� سا	ما� مشغو: نو�د ���� 
�مونيسم به �س� نيست، E� سا	ما� �> 
مرحله سياس�   ��  �� محد���   � �مر معين 
خاص� ميخو�هد � E� �� هم تبد�ل �ر�3 �ست 

 .a� ندگ�	تما" فلسفه سياس� 

مي�ند شما  ��جا2  با	  �ه  ��گر�  تناقض   <�
بگوئيد ����ت من، قر�ئت من �	 �مونيسم ��ن 
پد�د3 �� نيست �ه ميبينيم، تناقض بين محد�� 
بو�� � قسمت� بو�� سوسياليسمها� ��قعا 
موجو� با E� جهانشمو: بو�� � ما�سيماليست 
�تابش ميگير�،   	�  "�E �ه  �مونيسم�  بو�� 
�ر�.  پيد�  �تابش  تو�   	�  �� ��ن  �فت  ميشو� 
�شا�3   �E به E	���" هم   3��" با  �� بحث  من 
�ر�"، �Eمها �	 �تا�E 2مانها � �نقالبيگر� شا� 
 �� �Eمانها�شا�  با �تا2  �ل�  نميآ��ند،   ��  ��
باشيد،  E	���خو�3  �گر  شما  مي�نند.  �قيق 
�تا2  مير��  �ل�  E	���خو�هت نمي�ند،  �تا2 
 Uميخو�ن� � ميگوئ� ما��س حر �� ما��س 
�: من �� 	�3 �ست � ما��سيست ميشو�. 
 �� نميتو�ن�  �تا2   �E  ���  	�  �� �لت   Uحر
بيا���. شما Eمد�د به ظلم �عتر�h ��شتيد، 
��شته   hعتر�� جامعه   �� فقر   � �ستثما�  به 
�ه  �ن�  � ف�ر  بگذ��  سا:  شش  �گر  ��د، 
�فتن  بين   	� نفع  به  �ه  نيست�  �� جنبش� 
فقر �ا� مي�ند، به پوچ� ميرس� � ميگذ��� 
مير�� ��گر. � �س� �ه به صف �مونيسم 
خو��فائ� �  هما�  خاطر  به  ��قعا  �گر  ميآ�د 
��نها Eمد3 باشد خو2 ميماند � سالها� سا: 
 �E �گر  �ل�  �� سا	مانش.  ميدهد  ���مه  هم 
طبقات�  �مر  �	 سر  �ه  �مونيسم   �� گر��ش 
� �	 سر �مر �نقال2 	�ر � �� �نند3 �جتماع� 
به  موجو�  �مونيسمها�  ��ن  با  �ست،  Eمد3 
�مونيسم  عز�مت  نقطه  ��ن  ميرسد.  تناقض 
مشاهد3  �ا�گر�،  �مونيسم  �ا�گر� �ست. 
��ل� �ه باعث ميشو� خو�a �� طرJ ب�ند، 
��ن �ست �ه �مونيسم� �� �ه ��قعا هست 
با  ��دE 3لها�ش،  با  گفتم  �ه  خطوط�  ��ن   ��
به   aبخاطر �ه  چيز�   �E � با  ��لو�تها�ش، 

ميد�� Eمد3 �ست متناقض ميبيند. 

بگذ���د بر�" سر�x پر�سه تا��خ� �� �ه ��ن 
بر��  بر�� حز2،  بر�� من مطرJ شد،  بحث 
ما مطرJ شد،  بر�� خط مش�   � ما  جنبش 
به �ل  برميگر�"  بعد   � �� بشما�"،  مر�حلش 
 <� مجبو�"  من  بحث.  تئو��> تر  جنبه ها� 
تا��خچه فعاليت خو�" �� هم همر�3  مقد��� 
ثالث  �> شخص  �ه  بدهم  توضيح  ��ن بحث 
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��ن �جبا� �� حس نمي�ر�. �تحا� مبا�	�� �مونيست �ه من عضو E� بو�" 
� �	 مؤسسين �a بو�"، بحث طبقه خيل� �� �جو�a قو� تر بو� تا 
�ال� �� تبليغاF ما. تبليغاF �تحا� مبا�	��، �ا�گر� تر بو�. �گر �س� بر�� 
��بياE F� ���3 �� بخو�ند، �� هر بحثش "�ستقال: طبقه �ا�گر �� �نقال2 
 �E �� �مر �ا�گر�، � نما�ند3 طبقه �ا�گر شد� ��� �"، خم شد�ر���
�نقالب� �ه جر�ا� ��شت، مطرJ بو�. � ��� �	 �هد�U �صليش ��ن بو� 
با�د حز2   ،���� ��ر��  به حز2 �مونيست  �حتيا[  �ا�  ��ن  �ه ميگفت 
�مونيست ��ر�� �� تش�يل ���. بعد �	 ٠٣ خر���، � حد�� �> سا: تا 
�> سا: � نيم بعد E� تو�نستيم همچنا� فعاليت ما� �� �� E� سطح� 
���مه  بو�،  � شهرستانها  �� تهر��   ����E�� نشر�ه  �ه  بو�،  قبال  �ه 
بدهيم. جزئياF �تحا� مبا�	�� �� نميخو�هم بگو�م، ميخو�هم بگو�م �� 
�نگر3 ��: �تحا� مبا�	�� �ه بعد �	 ٣٠ خر���، �� سا: ۶١ �� �ر�ستا� 
��ن�ه مش�ل چيست حرU 	��م. همه فر��  بر سر  تش�يل شد، ما 
 �� �مونيست  حز2  بحث  ��د،  ميشد   �� عقب نشين�  بو�ند،  �ر�3 
تو�3  E� جر�ا� ��شت  ��شتيم، ��ست �� شر��ط� �ه ��دگاهها� 
گير ميشد � ��شت ال�قل چپ �� با خو�a ميبر�، ��� سفر3 �� �	 جلو 
چپ �� جامعه جمع �ر� � گفت چپ فر�� �ند. �گر ٣٠ خر��� ۶٠ سه 
سا: بعدa شد3 بو�، ما با �> ��قعيت متفا�F سا	مان� حزب� �� 
��ر�� ��بر� ميشد�م �ه به نظر من 	مين تا Eسما� با �ال� فر6 مي�ر�. 
چپ ��ر�� ��شت ميرفت �ه حز2 بسا	�. �	 ���� �> شر��ط عميقا 
فعا: سياس� �قتصا��، �� شر��ط �نقالب�، شر��ط بحر�ن� �� جامعه 
��ر��. �ل� E� ٣٠ خر��� پيش Eمد � ما �� حال� �ه موفقيت تئو���� 
� سياس� � تا�تي�� خو�ما� �� ��شتيم ميد�د�م، موفقيت سا	مان� 
خو�ما� �� ��شتيم ميد�د�م، عقب نشين� �� ��د�م �ه بشدF عظيم 
 	� E� �نگر3 صحبت �ر��م. من ���   �� �E به  ��جع  بو� � نشستيم 
��ن  به  �نگر3  بر��تا� ميخو�نم:   �� �نگر3 شد   �E ه محو�� �� تزهائ� 
نتيجه �سيد3 �ست �ه مش�ل چيست؟ چر�؟، مش�ل چيست ��ر�� 
�ا� �جاست؟ � حلقه بعد� حر�ت چيست؟ بحث� �ه Eنجا تصو�ب شد 
��ن بو� �ه صحبت ��شها� عمل� �مونيست� بو�. گفتيم ما تا حاال 
به عنو�� مد�فع نظر�اF �مونيست� بو��م، جنبش� �ه با�د ساخت 
عمل �مونيست�  �ل�  �مونيست�.  عمل  بر��  باشد  جنبش�  با�د 
�عن� چه؟ عمل �مونيست� چيز� متفا�F �ست با نما�ندگ� �ر�� 
�مونيسم �	 نظر سياس� �� صحنه �> �نقال2، برخو�� به جناحها� 
ح�ومت � �ژ�م � غير3. عمل �مونيست� چيست؟ ميبا�ست� بگوئ� 
عمل �مونيست� �عن� �فتن � Eگا3 �ر�� طبقه �ا�گر، متحد �ر�نش 
� ���Eنش به صحنه مبا�	3 �جتماع�. �ا� با طبقه �ا�گر شر�Y عمل 
�مونيست� �ست. � هيچ�د�" �	 سا	مانها� چپ� �ه E� موقع به �ليل 
�نقال2 �� متن �نقال2 فعا: بو�ند، �ا� با طبقه �ا�گر، ��بطه با طبقه 
�ا�گر � به ميد�� �شيد� طبقه �ا�گر موضوY �صل� �ا�شا� نبو�. �> 
��جه به �ليل فضا� سياس�، فضا� سياس� متحو:، � �> ��جه 
به خاطر ��ضاY خو� E� سا	مانها. تزها� ما �ه من ميخو�هم �� پا� 
�� به شما نشا� بدهم، �� مو�� سب> �ا�  بحث �مونيسم �ا�گر� 
�مونيست� ��نجا گفته شد3 �ست. ��ن قطعنامه ها� �نگر3 ��: �تحا� 
مبا�	�� �مونيست �ست. ���� ��جع به تئو�� تش�يالF �مونيست� 

حرU ميزند. ميگو�د �ه: 

با  متناسب  تش�يالت�  بينش   ،Fتش�يال �مر   �� پوپوليست�  ”بينش 
�نقالبيگر� �وته نظر�نه خر�3 بو�ژ��	� �ست � تش�يالF � ��شها� 
با  بهتر�ن حالت خو�، تش�يالF � ��شها� متناسب  پوپوليست� �� 
�م�ر�تي>  جنبش   <� متن   �� بو�ژ�ئ�  خر�3  سياستها�   �  Uهد��
جا�  (به   ،Fتش�يال �مونيست�  تئو��  مقابل،   �� �ست.  همگان� 
 � Uهد�� 	بگذ���د عمل متش�ل)، � تئو�� تش�يالت� منتج � Fتش�يال
 Fسياستها� �نقالب� پر�لتا��ا به مثابه �> طبقه معين �ست � تش�يال
بر��  ضر���  ��شها�   �  Fتش�يال �مونيست�،  عمل�  ��شها�   �
سا	مانده� �نقال2 �جتماع� پر�لتا��ا برعليه سرما�ه ����، �ستقر�� 

���تاتو�� پر�لتا��ا � سوسياليسم �ست". 

�عن� �ا� �> حز2 �مونيست�، �> سا	ما� 
شد3  تما"  �نقال2  �ست.  ��ن  �مونيست� 
�نقال2 ش�ست خو��3  �ست � شما �� �> 
��د، � برگشته ��د. �سان� �ه �� �> �نقال2 
تو  �ل�  مير�ند،  ميگذ��ند  ش�ست ميخو�ند 
هم   F� ناتو�ن�  علت  �ه  شد�  متوجه  تا	3 
�� �مر �نقال2 ��ن �ست �ه سا	ما� سياس� 
�نقال2  بر��  خاص�  طبقه  �نند3  متش�ل 
��ژ3 خو�a نبو��. � �	 Eنجا به نظر من بحث 
 �� �مونيست  حز2  ما  ��ن�ه   ��� شد�  خم 
چه ��ميج� (image) ميخو�هيم  مبنا�  بر 
ما  شد3  قر��  خطوط�  چه   ��� بسا	�م، 
�ست  مقطع�   �E بدهيم، ��  تش�يل  حز2 
�ه معلو" شد3 �ست ميخو�هيم بر��م حز2 
تش�يل بدهيم، مقطع� بو� �ه �ومه له �عال" 
ميزند   Uحر خو2  مبا�	��  �تحا�  �ه  بو�  �ر�3 
� ��د�� � مالقاF شد3 بو� � برنامه مشتر� 
نوشته شد3 بو� � قر�� بو� �ه حز2 تش�يل 
�ه  بو�  پيش Eمد3  بر��م  سؤ�:  ��ن  بدهيم. 
حز2 تش�يل بدهيم �ه چ�ا� �ند؟ �ه ��با�3 
بدهد  ��تا جناJ فحش  به  بر��  �تحا� مبا�	�� 
�و3  تو�   �� نظاميش  مبا�	3  بر��  له  �ومه   �
بعد  ب�ند؟  عليه سربا	ها� ح�ومت  تپه ها   �
��ن ميشو� حز2 �مونيست ��ر��؟ جو�ب� �ه 
��ن  نه!  �ه  ��ن بو�  ����م   �E به  موقع   �E ما 
نميشو� حز2 �مونيست ��ر��. به نظر من �� 
پيد� �ر�� ��ن�ه حز2 �� چطو� ميشو� ساخت، 
��ن �� � E� �� 	�ا� 	�3 شد. �سان� �ه �صر�� 
��شتند حز2 �مونيست ��ر�� ساخته بشو� 
به �ليل ��ن�ه �گر ساخته بشو�، ��حيه باالئ� 
�� بو�ژ3 �� صفوU خو�ما� بوجو� ميآ��� � ��نها 
جلو �ختنا6 ميا�ستند � جلو مو[ تو�بيت� �ه 
همه  �عد�مها   � 	�ر فشا� ش�نجه ها  ��شت 
جا �� فر� ميگرفت، ميگرفت. �> عد3 ��ست 
��شتند حز2 	��تر ساخته بشو�. بحث� �ه 
ما ��شتيم ��ن بو� �ه حز2 ساخته بشو� �ه 
چه؟ ��: ��ن �� ��شن �نيم. �> مقد�� بحث 
�فت سر ��ن�ه حز2 با�د حز2 بخش موثر� �	 
�ا�گرها باشد. ��ن بحث خو� من بو�. مجبو� 
��ن   	� 	��تر   �� حز2  تر،  عقب  بر��م  شد�م 
بخش�  حز2  تا  تش�يل بدهيم  ميخو�ستيم 
 <� باالخر3 مثل  �ه  باشد. چيز�  �ا�گرها   	�
گذ�شتيم  حز2  قباله تش�يل  تو�  قولنامه 
 	� �ه  باشيم  حزب�  بدهيم  قو:  �ه  بو�  ��ن 
ميد�نند  ميشو�، �ه  تش�يل   "�E عد3   <�
چه جو�� � چر� با�د �فت �� طبقه �ا�گر �ا� 
�ر� � �نقال2 �جتماع� �� سا	ما� ���. بحث 
 � چيست"  گر�   �� ��ر��  �مونيست  "حز2 
بحث �ا��ها، �گر �ا�تا� باشد، ��ن بو� �ه ما 
�ه  باشيم  ��شته  �ا��  عد3   <� ميخو�هيم 
�ه �مونيست�  جنبش  باشند.  �مونيست 
نيست،  ��لو�تها هم �ه �مونيست�  نيست، 
�قال  نيست،  �مونيست�  �ه  هم  مشغله ها 
 a��  ���  �� ��ر��  �مونيست  حز2  بيائيم 
�> عد3 �ا��ها� �مونيست بسا	�م �ه ��ن 
مبنا� 	ندگ� شا� �ست. �ه مير�ند �ا�گر �� 

بر�� �نقال2 �جتماعيش متش�ل مي�نند. 
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�ا�� ند��" �ه ما تو�نستيم ��ن �ا� �� ب�نيم �ا نه، ميخو�هم بگو�م �	 نظر 
تا��خ� شر�Y بحث �مونيسم �ا�گر� برميگر�� به پا�ا� ���3 �نقال2 
�� ��ر�� � �قت� �ه عمال بحث سا	ما� ���� �> �نقال2 ��گر، �ل� چه 
�نقالب�، مطرJ ميشو� � E� بحث �نقال2 طبقه �ا�گر � سا	مانده� 
بو�  مبا�	�� �> سا	ما� عميقا معتقد  �تحا�  �ا�گر �ست.  خو� طبقه 
به �ستقال: طبقه �ا�گر � به سياست �ا�گر� � به �ا� �� ميا� طبقه 

�ا�گر، حت� قبل �	 ��نها هم. 

منته� چيز� �ه بحث �مونيسم �ا�گر� �� �	 E� بحث متما�ز مي�ند، 
نقطه شر�عش عوh ميشو� �� بحث �مونيسم �ا�گر�. �� صو�ت� 
�ه �تحا� مبا�	�� �مونيست �	 سر صحت ما��سيسم ���� جد: شد، 
� سع� �ر�3 �ه �> جنبش ما��سيست� �صيل �� ��ر�� بوجو� بيا���، 
بحث �مونيسم �ا�گر� �فت �> قد" عقب تر � گفت بگذ���م بپرسيم 
چر� �صوال ما��سيسم �صيل برقر�� نيست؟ بگذ���م بپرسيم چر� �صوال 
 Fا به خاطر مش�ال�E تا�نون� ما��سيست نيستند.  ��ن جنبشها� 
��نها جنبشها� طبقاF ��گر هستند ��  ��ن�ه  معرفت� �ست؟ بحث 
���� �تحا� مبا�	�� هميشه بو�3 � مو[ ميز�. ما پوپوليسم �� جنبش 
خر�3 بو�ژ��ئ� ميد�نستيم، �ل� ف�ر مي�ر��م پوپوليسم خر�3 بو�ژ��ئ� 
�ند�شه �� �ست مسلط بر جنبش �مونيست� ��ر��. E� چيز� �ه بحث 
�مونيسم �ا�گر� ميآ���، ��ن �ست �ه ��نطو� نيست .��ن خو� جنبش 
خر�3 بو�ژ��ئه �ست � �گر تو Eنجا با�ست� تو هم جنبش خر�3 بو�ژ��ئ� 
هست�. ��ن بحث حرU � عمل �قيقا همين �� به همه ميگو�د. �ه 
�گر ما ����م ��ن �ا�ها �� مي�نيم خو� خر�3 بو�ژ��ئه هستيم، ��نطو� 
نيست �ه ما �مونيستهائ� فعال موقتا مشغو: �> �ا� ��گر هستيم! 
��ن جنبش خر�3 بو�ژ��ئ� �ست �گر موضوY �ا�a طبقه �ا�گر نيست، 
موضوY �ا�a �نقال2 پر�لتر� � سوسياليسم نيست، � تبليغ � تر��ج 

��ئميش به ميد�� ���E� E� طبقه نيست. 

�ا�گر�. حز2  �نقال2  به  توجه  Eنجاست،   	� بحث   Yبه هر حا: شر�
جالب�  �تفا6   � تش�يل شد.  ��ر��  ميشو�، حز2 �مونيست   Yشر�
��ر�� تش�يل شد � تقر�با سه چها� ��	  �فتا�، حز2 �مونيست  هم 
بعد �	 تش�يلش �ژ�م تما" �ر�ستا� �� تصرU �ر� �� نتيجه ما �	 خا� 
�ر�ستا� �خر�[ شد�م � �فتيم به خا� عر�6. � ��ن خيل� گو�ا بو� 
بر�� ��ن�ه به فاصله چند ��	 بعد �	 تش�يل حز2 �مونيست ��ر�� �> 
تند پيچ �ساس� جلو بز�گتر�ن سا	ما� چپ E� موقع � جلو ��� �	 
ستونها� �صل� تش�يل حز2، جلو پد�د3 �� �ه تش�يل حز2 �� مم�ن 
�ر�3 بو�، �عن� �ومه له، قر�� گرفت. �ومه له با ��ن ��قعيت ��بر� شد 
�ه بر�� ��لين با� نه فقط جنبش مقا�مت� �� �ا� نيست، بل�ه �شمن 
تبد�ل ميشو�.  تبعيد�  Eمد3 لب مر	 � �ومه له ���� به �> سا	ما� 
��گر منطقه E	�� ند���. � شما بعينه ميتو�نستيد ببينيد �ه چگونه ��ن 
سا	ما�، ��ن �هبر� � E� حزب� �ه Eنجا تش�يل شد3 �ست، خيل� 
سا�3، خيل� سا�3 معلو" شد �> �بز�� جانب� �ست بر�� �> ��قعيت 
سياس� �� E� مساله �صل� �a. خيل� سا�3 حز2 �مونيست ��ر�� 
Eنجا ميتو�نست منحل بشو�، به نظر من .�Eمها� معد��� باعث شدند 
E� حزE 2نجا ���مه پيد� �ند. �هبر� �ومه له ��شت تصميم ميگرفت 
بر�� �و3 � هر چه �ر�ها �� با خو�a ببر�، هر �� �ه �ر� �ست �� 
با خو�a ببر� .قر�� بو� فا�� هاa بر�ند �� خا�[ �شو� حزبشا� �� 
���مه بدهند. �عو� شد، جر � بحث شد، � جلو ��ن گرفته شد، �ل� 
��ن ��گر �� خا� عر�6. بعد ��لين جائ� �ه بحث �مونيسم �ا�گر� 
شسته � �فته ��Eمد � عرضه شد، بحثها� �نگر3 ٢ حز2 �مونيست 
��ر�� �ست �ه همه �a �� نشر�ه �مونيست هست. Eنجا بحث� �� �ه 
مطرJ مي�نم �� همه �بعا�a طرJ ميشو� �ه شاخص موفقيت حز2 
��ن�ه  ما  �ست؟  �جتماع�  �بژ�تيو  شاخصها�  چه  ��ر��  �مونيست 
بز�گتر�م، �اف� نيست،  بقيه   	�  � ����م  خو�ما� هستيم � سا	ما� 
حز2 �� جامعه قضا�F مي�ند .�Eا جامعه به ��ن حز2 ميگو�د �> حز2 
جامعه  �Eا  �> حز2 �خيل؟  ميگو�د  ��ن حز2  به  جامعه  �Eا  �ا�گر�؟ 
به ��ن حز2 ميگو�د �> حز2 قد�تمند؟ �گر نميگو�د، مهم نيست ما 

��ن  ��جع به خو�ما� چه جو�� ف�ر مي�نيم، 
 �� نيست.  �ا�گر�   � �خيل   � قد�تمند  حز2 
��ر��  نتيجه فلسفه �جو�� حز2 �مونيست 
 �E بشو�  �ند   Yشر�  � بر��  �ه  �ست  ��ن 
Eنجاست   	�  � بشو�.  ميگفت با�د  �ه  حزب� 
��ر��  �مونيست  حز2   Fنشر�ا  �� شما  �ه 
�ه  هستيد  ��بياF متفا�ت�   Yنو  <� شاهد 
خم ميشو� ��� طبقه �ا�گر. بحثهائ� شبيه 
Eژ�تاتو� �مونيست، �هبر�� عمل�، �� نشر�ه 
�مونيست ��نها هست � شما ميتو�نيد حتما 
نگا3 �نيد. �ه چگونه ���� سع� مي�ند طبقه 
ببينيد  �ا�گر �� به حز2 معرف� ب�ند. ميگو�د 
 "�E عد3  نيست، �>  �تم   <� �ا�گر  طبقه 
شما  �ه  نيستند  محر�"  عد3   <� نيستند، 
با�د فر� Eنها �� بيا���د. �> پد�د3 ��قعا عين� 
 <� aخو� ���� �� aجتماع� �ست. � خو��
متابوليسم� ����، ���� جلو سرما�ه مقا�مت 
 F�	نجاست �ه بر�� ��لين با� به مو�E .مي�ند
جنبش �ا�گر��  ��د3  ��ر��،  �مونيست  حز2 
�����ا: سوسياليست مطرJ ميشو�. �� خو� 
به  �گر E� گفتگو� ��جع  بحثها� �نگر3 ��"، 
E� �� بخو�نيد، ميگو�د �� تا تا��خ هست، تا��خ 
سوسياليسم Eنطو�� �ه �حز�بش � گر�هها� 
سياسيش نما�ندگيش مي�نند، � تا��خ �ا�گر�� 
 Fحر�ا � �طو�� �ه �� �عتصا2 معدنچيا �E
�ا�گر� ����� �نقال2 ٧٥ بيا� شد3 �ست. ��ن 
�� تا تا��خ �	 هم ��� �فتا�3 �ند. ما �> گسست 
تا   �� ما��س.  تئو��   	� �مونيستها  ند���م، 
� جد�ئ�  �	 ما��س  ����م: جد�ئ�  گسست 
�گر   � ���ند.  �بط  به هم  تا   �� ��ن   � �ا�گر   	�
�ا�تا�  گفتم  بحث  �ه ��:  جمله ��  تا   ��  �E
بيا�د، علم �هائ� طبقه �ا�گر �ست، � علم 
�هائ�  علم  �ا�گر� �ه  �ست،  همه  �هائ� 
نيست.  ما��سيست  باشد  ند�شته   �� همه 
طبقه  جنبش   �� عنصر�   �E ما��سيسم 
مي�ند   Fثبا�  � مي�ند  �عال"  ميآ�د  �ه  �ست 
مي�ند.   ��	E  �� همه  بشو�  �ها  �گر  �ا�گر  �ه 
� جد� شد� جنبشها� چپ �	 ما��سيسم، 
به  �ست   "�� تز   �E گذشتن  چر�   	� نما�ند3 
 	� طبقه شاخص   	� � جد�شدنشا�  من  نظر 
�ف �فتن E� تز ��: �ست. �ه سوسياليسم 
هر چه �ه ��گر تو بگوئ� نيست، جنبش �> 
طبقه خاr ميتو�ند سوسياليسم باشد. � �گر 

سوسياليست باشد تو پير�	 ميشو�. 

به هر حا: شر�Y بحثها� �مونيسم �ا�گر با 
بحثها� �نگر3 ٢ �> جو� بحث �عال" نا�ضا�ت� 
�	 جانب بخش� �	 �Eمها� E� حز2 �	 جمله 
خو�"، بيشتر �	 همه خو�"، ��ن�ه �جا ����م 
��ن�ه حز2 ساختن �اف� نيست،  مير��م، � 
�ا�� ب�نيم،   <�  �E با  �ه  ما حز2 ساختيم 
حاال حز2 ساخته  �ه  نساختيم   �� حز2  ��ن 
 <�  � باشد  �نگلستا�  سرما�   <� باشيم 
سرما� بو�ا� باشد � ��نجا ����a� 3 ب�نيم هر 
��	 با هما� فعاليتهائ� �ه ��شتيم مي�ر��م. 
 � باشيم  متفا�ت�   Fتحوال منشا  بو�  قر�� 
 Yنجا شر�E  	� �مونيسم متفا�ت� بسا	�م. � 
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ميشو�، � Eنجا ��ن �� تا جد�ئ� �� تا جنبش � جد�ئ� �	 تئو�� �� با 
نگاهش  حتما  �ست  ��ن   "� توصيه  مي�ند.   Jمطر هم  �� �نا�   � هم 
ب�نيد. Eنوقت �ست به �ا� نحو3 �ا� �ر�� �� ميا� طبقه ميشو�م. پنج 
شش مقاله �صل� هست �� نشر�ه �مونيست. �� E� موقع خيل� 
�ا�گر�  جنبش  عمل�  �هبر��   � فعا:   � پيشر�  �ا�گر��  �ستقبا:  با 
مو�جه شد. بحث Eژ�تاتو� �مونيست، بحث سياست سا	مانده� ما 
�� بين �ا�گر�� �ه �� تا مطلب متفا�F �ست ��� �a بعد �	 چند سا: 
جمع بند� شد. بحث عضو�ت �ا�گر�، بحث سا	مانده� محفل� � 
محافل �ا�گر�. ��نها E� جو�نب� بو�ند �ه مطرJ شد� بحث �مونيسم 
��شت سع�  نميشناسد،   �� �ه طبقه  �مونيسم�   <� به  �ا�گر� 
مي�ر� بشناساند. بگو�د عز�ز من! تبيين �F �	 ��ن طبقه غلط �ست. 
تصو� �ليشه �� �ه �	 E� ����، تصو�� �ست �ه فد�ئ� �	 طبقه ����، 
 Fطبقه ��شته �ست، تصو� 	� �خو� 	تصو�� �ست �ه بچه شهر� نما
��ن �ست �ه پشتت ميآ�د � موقع� �ه ترمز مي�ن�  �	 طبقه �ا�گر 
پشت چر�x قرمز شيشه ماشينت �� پا� مي�ند. ��نطو� نيست !��ن 
طبقه �ا�گر سنت �عتر�h ����، �عتصا2 مي�ند، بين خو�شا� محفل 

�ند، با هم قر�� ميگذ��ند، بحث مي�نند. 

� �> چيز مهم با	 ��نجا �نگلس �� ��� �	 ��ن ن�اتش ميگو�د، هرجا 
ميگو�د  �نگلس  مير��.   aفر� Eنجا  مانيفست  جمع ميشوند،  ��نها 
خوشحالم بگو�م �> �بط مستقيم� �� �شف �ر�3 ��م بين تقاضا بر�� 
مانيفست �مونيست � �شد طبقه �ا�گر صنعت�. ميفهمم �ه تقاضا 
بر�� �خچا: � تلو�ز�و� باال بر�� �قت� �ا�گر�� صنعت� 	�ا� ميشوند، 
مانيفست  بر��  تقاضا  �ل�  مي�نند.  	ندگ�  شهر   �� مز� ميگيرند 
�مونيست! ���� ميگو�د چر� به 	بانها� مختلف ترجمه ميشو�، ميگو�د 
هر جا �> �ا�خانه ��ست ميشو�، �ا�گر صنعت� E� شهر � E� �شو� 
باال�  � پخش شد�  مانيفست  باال�   aشد مي�ند، ما شاهد فر��
��ستا�   	� �مونيست�  هيچ  هنو	  هستيم.  مانيفست �مونيست 
�نگلس Eنجا نرفته �ست، مانيفست �مونيست �فته �ست. بر�� چه؟ 
بر�� ��ن�ه �مونيسم� �ه �� ���� طبقه هست �> ��قعيت� �ست �ه 
مستقل �	 گر�هها� سياس� �جو� ���� همانطو�� �ه �> �فيقما� 
�شا�3 �ر�. ما سع� �ر��م �� E� سلسله مباحثاF �مونيسم �ا�گر� 
حز2   �E �� به  ���نيش  م�انيسمها�   � �مونيسم  ��ن   � طبقه  ��ن 
بشناسانيم � خو�هشم �	 �س� �ه ميخو�هد ��ن مطالب �� �نبا: �ند 
��ن �ست �ه بر�� E� سر� مطالب �� بخو�ند. بر�� نمونه بحث مي�نيم 
�ه چه جو�� شخصيت تيپي> � نمونه ��� �> سا	ما� سياس� �> 
بچه محصل شهر� �ست �ه نه شغل ����، نه �س� تحت ت�فلش 
 a	�� "" �ست صبح بر�� سر �ا� � عصر برگر��. تما	هست، نه ال
بجز ما��  بر��ش گر�ه �ند  بمير� قر�� نيست �س�  �گر هم   ،����  ��
�� فد�  �ل�� فد� �ند، ميتو�ند �قتش   �� � پد� خو�a. ميتو�ند جانش 
��ن تصو�ر  ب�ند.  محير�لعقو:  �ا�ها�  ميتو�ند  ن�ند،  �ا�  ميتو�ند  �ند، 
�ه  صنعت�  �ا�گر  بشو�.  فد�ئ�  عضو  بر��  ميتو�ند  �ه  �ست  �س� 
صبح با�د بر�� سر �ا� � بعد هم �ا� علن� ب�ند � بر�� جلو جمعيت � 
سخنر�ن� ب�ند � �> جو�� حرU بزند �ه نگيرنش، بعد حقوقش �� هم 
بتو�ند بگير�، محفلش �� هم ����3 �ند، ��ن با پيشمرگا�ه ت� جو� �� 
نميآ�د. نميتو�ند بزند به �وE � 3� �ا� �� هم ب�ند، تو باالخر3 �تم �ا�گر 
�� ميخو�ه� �ا طبقه �ا�گر �� ميخو�ه�؟ �گر �تمش �� ميخو�ه�، �تم 
�ا�گر با �تم بو�ژ�� فر6 نمي�ند، �> فرق� �ه ���� ��ن �ست �ه �ا�گر 
حوصله ��ن �ا�هائ� �� �ه تو مي�ن�، ند���، �تم خوب� نيست. �ا�گر 
�تميز3 �� سا	ما� چپ حوصله �a سر مير�� � ميگذ��� مير�� بير��. 
�ل� شما بچه محصل �� بيا�� تا �بد �بد �� هر جلسه �� نظم �� �عا�ت 
� ميآ�د.  نمي�ند، مو�2 مير��  بد�هن� هم   � نميدهد  مي�ند، فحش 
E� موقعها ميآمد به سا	ما� چپ �> ��نشجو،  ���� �ه  نمونه  تيپ 
��نش Eمو	� بو� �ه ميتو�نست خو�a �� �� ��3 ��ن طبقه � ��ن نقش 
پيامبرگونه سوسياليسم �ه قر�� بو� پانصد سا: بعد متحقق بشو�، 
�Eمها� شر�ف�  ميد��ند.   �� جانشا�   �E مي�ر�! خو2 سر  �ند،  فد� 
بو�ند. �ل� �� ضمن �قتش �� هم ��شتند. مسئوليت هم ند�شتند، 

 �E ند�شتند  هم  ��ژ3 ��  �جتماع�   Fمش�ال
بقيه   �  a� خانه نر��  شب  ��	، ميتو�نست 
جلسه �� ���مه بدهد. ميتو�نست بزند به �و3 
�گر  برگر�� به شهر،  مبا�	3 مسلحانه ب�ند � 
ميتو�نست برگر�� به شهر. � E� سا	مانها به 
ميخو�هم  معن�.  ��ن  به  نميخو��  ��� �ا�گر 
بگو�م E� سلسله مقاالت� �ه سع� مي�ر� 
�ا�گر � متابوليسم ��خل طبقه �ا�گر �� به �> 
حز2 سياس� بشناساند، پر �	 چنين ن�ات� 
�ست. E� ���3 �� بو� �ه ما خوشبين بو��م به 
�ستفا�3   ،��� تغيير   �� E� حز2  ��ن�ه ميشو� 
�ر� �	 نير�ها�ش � تبد�لش �ر� به �> حز2 
�مونيست �ا�گر�. بحث ما E� موقع ��ن بو�، 
تما"   ،���� قبو:   �� ما  حرفها�  E� پد�د3  �ل 
�ست،  خط  ��ن  �ختيا�   �� پد�د  ��ن   Fم�انا�
بيائيم �	 E� �ستفا�3 �نيم، ما چ�ا� �نيم �ه 
�> عد3 	�ا�� ��ن بحثها به خرجشا� نمير��، 
�ه  �قت�  تا  مي�نند.   �� خو�شا�  �ا�  باالخر3 
��ر��  	�ر چتر حز2 �مونيست  �جا	3 ميدهند 
 �� شهر  سا	ما�   � بر�  بشو�   �� بحث  ��ن 

��ست �ر� � غير3، بيائيم ��ن �ا� �� ب�نيم. 

��قعيت نشا� ��� �ه نميشو�، بر�� ��ن�ه ��ن 
بحث معرفت� نبو�، �جو� گر��شاF مختلف� 
بو� �ه �� �> حز2 سياس� با هم پيوند خو��3 
بو�ند � E� حز2 �� ساخته بو�ند. � �قت� ��لين 
 fمهم� �ه �� سطح جهان� ��ن خطو �بحر�
 �� fخطو �E ،مدE هم جد� مي�ر�، پيش 	� ��
سطح حز2 �مونيست ��ر�� هم ش�ستند �	 
همد�گر. من به ��ن ميرسم �ال�. به هر حا: 
بحث ��خل حز2 �مونيست ��ر��، �� �> ���3 
	�ا�� ، E� ���3 �� �ه مقاالF �ا�گر� نوشته 
 <� عنو��  به  ما  خوشبين�   3��� ميشوند، 
خط �� E� حز2 �ست. ���3 �� �ه ف�ر مي�نيم 
�گر ما حقا�ق �� بگوئيم، � �گر تبليغ �نيم، �گر 
 a��� �اف� نير�  �ند�	3  به  بدهيم،  توضيح 
جمع ميشو�. �ل� عمال چيز� �ه بوجو� Eمد 
��ن بو� �ه ��ن نير�� �> گر��ش معين بو�، 
بو�.  شا�  مساله  ��ن  �ه  بو�ند  عد3 ��   <�
�> عد3 �� بو�ند �ه ��ن مساله شا� نبو� � 
��ن چيزها  با   �� � پسرفت  پيشرفت  موقعيت 

قضا�F نمي�ر�ند. 

پلنو" سيز�هم �ميته مر�ز� (حز2 �مونيست 
��ر��) �	 �> نظرهائ� مهم �ست بر�� ��ن�ه 
مسئوليت  موقع   �E بو�.  �عو�   Yشر� ��لين 
�فتم تحو�ل  بو�،  با من  ����3 تش�يالF حز2 
���" گفتم ��نطو�� نميشو�. خطوf مختلف� 
 Fگر��شا �هست �> ���3 هائ� تحت عنو�
�نيم  مقابله  Eنها  با  با�د  با	���ند3، �ه چگونه 
حرU ����م �ه به ناسيوناليسم �ر�، به محفل 
با	� � به همه ��نها �شا�3 مي�ر��م. �ل� Eنجا 
 Uقطب� طر  <� با  تو  �ه  شد  معلو"  ��گر 
هست�، بخصوr �� �ر�ستا�، �ه بعد �صل 
�ر�ستا�  غير   	� �ه  چپ�  بقا�ا�  به  ميشد 
 �E مد3 بو�، �ه ��ن بحث جد�د �مر �جتماع�E
�ند�	�  �ا سنگ  مي�ند،  �� مقا�مت   � نيست 
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مي�ند �ا با E� مبا�	3 منف� مي�ند. ��ن �� تا خط چه بو�ند؟ ��� به 
�	 �ومه له �> سا	ما�  نظر من ناسيوناليسم �ر� بو�، �سان� �ه 
ميخو�ستند �ه بر�� نسخه �����ا: � �نقالب� تر �تحا��ه ميهن� �ا حز2 
�م�ر�F باشد. �سان� �ه ميخو�ستند �ومه له سا	ما� �مونيستها� 
�ر�ستا� باشد، با هما� ����ت �مونيست� �ه �مونيسم بو�، سا	ما� 
�م�ر�تها� �نقالب� �ر�ستا� باشد �ه قر�� بو� �> عد3 �� جها� به 
هم  �ال�   � ميخو�ستند  �� ��قعا  ��ن  عد3   <� �مونيست.  بگو�ند   �E
ميخو�هند. �قت� ما E� سا	ما� �� تر� �ر��م، بخشا E� شد .هنو	 �� 
���� E� مقا�مت �جو� ���� �ل� بخشا E� شد. �> عد3 به نظر من 
هما� چپ� بو�ند �ه حز2 �� ساخته بو�ند � E� چپ �� ميخو�ستند، 
�> سا	ما� معتبر � بز�گ. حز2 �مونيست ��ر�� سا	ما� خيل� بز�گ� 
بو�، خيل� معتبر بو�. �> عد3، ٢٣ �ميته مر�ز�، ��ن همه مسئوليت، 
��ن همه �ا�، ��ن همه پو:، با�د پس � پيش مي�ر�� � �> عد3 �ه 
��ن ��گر ��ستا� 	ندگ� سياس� شا� شد3 بو�. ميشد بيست سا: 
��گر هم ظاهر� ��ن �ا� �� �ر�. �ه به نظر" نميشد �ر�. � تجربه خيل� 
سر�ع نشا� ���. �قت� �� پلنو" سيز�هم حز2 پرچم سفيد باال�ر��م 
� گفتم �	 باال� حز2 ��گر متاسفانه نميشو�، من ��گر نميتو�نم �ا� 
�نم، من مير�" �ه خطم �� �� حز2 با	 �نم، بحث علن� بشو� بگذ���د 
بحث �� بشو�، بحث سياس� بشو�. بجا� ��ن �ه �ست به گر�� 
چه  �س�  �ه هر  بشو�  معلو"  بگذ���د  بزنيم،   Uحر باهم  همگ� 
خط� ����. �نگر3 ٣ (حز2 �مونيست ��ر��) بعد �	 پلنو" سيز�3 �ه 
بحثها�ش �� بسو� سوسياليسم ٣ هست، � �گر نگا3 �نيد سرنخ 
�مونيسم  بحث   �  ����  Fبحث تش�يال ميبينيد.  Eنجا   �� بحثها  ��ن 
�ا�گر� � ��ن ��ست مصا�U �ست ��گر با ماجر�� شو��� � Eمد� 
گو�باچف � �گر شما بخصوr صحبت من �� �� توضيح E� تزها� ��ل� 
�ه �تبيش �� ����م �� �نگر3 بخو�نيد، ���� ميگو�د ��ن سا	ما� �ستتا� 
باق� نميماند، بر�� ��ن�ه �نيا ���� عوh ميشو�، E� �مونيسم ���� 
فر� مير�ز�، �ا ��� ��ن خط مش� جد�د طبقات� �> حز2 سياس� 
ميسا	�د، �ا E� چيز� �ه ����د فر� مير�ز�. � بقيه بحثها� �مونيسم 
 ��  Fمتفا� گر��ش   <� عنو��  به  تبيينش   � � سمينا�ها�ش  �ا�گر� 
به  پير�	� �> �گه طعنه  Eنجا شر�Y شد. �� �نگر3 ٣ ��قعا   	� حز2 
ما��س، � طعنه به ما��سيسم � �> جو� پير�	� ناسيوناليست� �ر� 
�� ميتو�نست� ببين�. ��قعا �� ��حيه �نگر3، �� �نتخاباتش، �� فضا� 
حا�م به �نگر3 ٣ به نظر من ش�ست �سان� �ه با ما��سيسم به 
�نقال2 E ۵٧مد3 بو�ند �� ميتو�نست� ببين�. تحت عنو�� ش�ست قلم 
	نا�! ش�ست �Eمها� ���[، پير�	� �Eمها� �هل عمل! عمل خر�3 
بو�ژ��ئ�، �Eمها� �هل عمل با�د خر�3 بو�ژ�� باشند به نظر من، بر�� 
��ن�ه ��قعا ��نطو�� بو� ��قعا. پير�	� ��خل بر خا�[. ��نها چيزهائ� 
بو� �ه �� �نگر3 ٣ جشن گرفته شد � به نظر من �	 �نگر3 ٣ عمال 
نبر� ��خل� E� حز2 علن� شد، بالفاصله سمينا�ها � �نفر�نسها� 
به �سم  به �سم فر��سيو�،  �مونيسم �ا�گر� ��ست شد، چيز� 
 � .3��� �E �� ماجر� �E 	� مونيسم �ا�گر� ��ست شد، بعد� �انو�
بحثهائ� �ه عرضه شد � تش�يالF �� �شيد به �> جاها� ��گر، �ه 
خيليها�تا� ميد�نيد. بحث قطب� شد. قبل �	 ��ن�ه ما فر�خو�� بدهيم 
�ه �س� �	 حز2 بر��، عمال تهييج عليه ماها شر�Y شد، �� �ر�ستا� 
 �E .ه ��نها ��گر �� ���ند �ه ميخو�هند بر�ند، بعد جد� شد� rبخصو
خو���   �  �	  <� گرفت،  باال  بحثها  پلنو" شانز�هم   �� ���3 باختند، 
Eنجا شد �ل� بعد� بحث ���مه پيد� �ر�، علن� تر � حا�تر شد تا ��ن�ه 
�قت� �ه ��گر شو��� فر���خته بو� � به نظر" ما��سيسم �� چشم 
خيليها ��گر �� 	�� نم� ��	�د، � ��ست موقع� �ه عر�6 �وبيد3 شد 
� معلو" شد �ه شا�د �� �ر�ستا� بشو� ��لت �ر�� ��شت، به نظر 
من، مم�ن �ست هر �س� ��ن تبيين �� �� �ند � بگو�د تو ���� ��نها 
�� �� E� ميخو�ن�، �ل� به نظر من ��ن طو�� بو�. ��ست موقع� �ه 
��گر تو نميتو�نست� �	 ناسيوناليسم �ر� ��خل تش�يالF �نتظا� تو�فق 
� همز�ست� � همسوئ� � باصطالJ ��3 ���� به ��ن بحث �� ��شته 
نظر  به  	�ا��  �نجاميد. بخش  به جد�ئ�   � باشيد، بحث قطب� شد 
من �	 خط� �ه ميتو�نست با ��ن جر�ا� باشد ��ن ماجر� �� نفهميد. 

به نظر من �> سانتر عظيم� تو� E� حز2 
بحثها چيست،  ��ن  �ه ميگفت  ��شت  �جو� 
نم� فهميد �ه E� ���3 گذشت، ���3 �� �ه 
�� ���3 جنبش ضدپوپوليست� ميتو�نست� �� 
���� حز2 ��شته باش� گذشت، �ال� �حز�2 
�مونيست� ��ئر �� �نيا ���ند منحل ميشوند � 
تو �گر بخو�ه� بر�� به �ستقبا: ��ن ���3، فقط 
با حزب� ميتو�ن� به �ستقبا: ��ن ���3 بر�� 
�ر�3  پيد�  سا	ما�  �مونيسم  بر��  فقط  �ه 
�ست. � تفسيرa �	 �مونيسم �> �مونيسم 
�ا�گر� �ست، نه �> �مونيسم جنبش� �ه 

Eنطو� �ه تا��خا بوجو� Eمد3 �ست. 

به  خوشبختانه  من  نظر  به  Eمد.  بوجو�  ��ن 
��ن�ه �گر  بر��  Eمد،  بوجو�  جد�ئ�  ��ن  موقع 
 Fا�� هد� �فت، �گر چه �م�انا�	چه نير�ها� 
�	 خيل�  �گر چه �ستت   � �فت،  	�ا�� هد� 
 	� �	 جمله �ست  �	 سر� �ا�ها �وتا3 شد، 
�سلحه � �ست �	 ����و �وتا3 شد، بر�� ���3 
سياس�.  مبا�	3  هر   �� مهم  فا�تو�   ��  ،��
����وئ� �ه ميتو�نست تبليغ �ند � �سلحه �� 
�ه ميتو�نست شلي> �ند، �ل� �جا	3 ���3 شد 
به ما �ه ���3 �� �ه بر��تا� گفتم هجومش �� 
���Eند، ��ن حز2 شا��2 �� صحنه ماند، بد�� 
�	 ��ن ش�اU، بد�� �متر�ن  �متر�ن نشان� 
�ا�گر�  �مونيست  حز2   <�  .�E  �� �بهام� 
ماند �ه �� ���3 پا�ا� �مونيسم مقا�مت �ر� 
� �ال� �سيد�م به ��ن مرحله � ميشو� به طو� 
�بژ�تيو قضا�F �ر�. به نظر" پا�ا� شو��� � 
ما  �ه  بو�  ��ر�� شانس�   �� ��ن حز2  �جو� 
�� E� �������E 3م � ��ن حز2 �� ��شتيم بر�� 
��ن�ه بتو�نيم جنبش ما� �� �� E� سطوJ ���مه 

بدهيم. 

��ن �� �	 نظر تا��خ� گفتم بر�� ��ن�ه بگو�م 
��ن  ��ن�ه  علت  بو�.  پر�سه  ��ن  محصو: 
پرسيد  �فيق�  �ه  Eنطو�  �ا�گر�  �مونيسم 
به  غير3   � بگير�  ش�ل  ميتو�ند  ��ر��   �� چر� 
نظر من �گر برگر��م عقب تر �نقال2 ��ر�� ��لين 
تحو: سياس� �ساس� �ست �� ��ر�� �ه �� 
�> جامعه �اپيتاليست� �� ميدهد. �نقالبها� 
قبل� �� جامعه �ساسا �� �> جامعه فئو��: 
� ��ستائ� �� ���3 �ند، �ه ��ضح �ست �> 
بخش شهر� ����، نهضت مل� شد� صنعت 
�ا�گر   � ما: شهر �ست   a� نفت �> گوشه
�> پد�د3 نوظهو�� �ست �� صحنه سياس�. 
�نقال2 مشر�طيت به همين طر�ق. ��ضح �ست 
�حز�2 چپ � �مونيست هم هستند �ل� �ا�گر 
به مثابه �> طبقه نير�� خيل� مهم� تو� 
صحنه E� �عتر�h نيست. ��شنف�ر�� شهر� 
با��  ��لين   ۵٧ �ند .�نقال2  تحصيل�ر�3  �ند، 
�ست �ه �ا�گر نير�� خيل� عظيم� �� �	 نظر 
نير�� �نسان� �� E� جامعه تش�يل ميدهد، 
� �� �> جامعه �اپيتاليست� �� ميدهد �ه �3 
�� E� مهم نيست، نه �E �� 3� مهم �ست � نه 
توليد پيشاسرما�ه ���� � پسا سرما�ه ����. 
�اپيتاليسم مهم �ست. E� جامعه �> جامعه 
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�اپيتاليست� �ست، بحر�نش �	 جنس �> بحر�� �اپيتاليست� �ست � 
�ا�گر ميآ�د �� صحنه شو��ها�ش �� برقر�� مي�ند، �عتر�h مستقلش 
�� ����. �ا�گر�� �نقال2 ۵٧ به صو�F �> پرچم مستقل �مونيست� 
نيامدند به صحنه، �ل� �جو�شا� به نظر من، � �جو� �> جنبش �ا�گر� 
غر�زتا �مونيست، � بعد� حت� صر�حتا �مونيست، �� ��ر�� �جا	3 ��� 
�ه �مونيستها �� E� ���3 �ست باال ��شته باشند. �گر ���3 بر� بر� 
بسا  ميباخت. چه  ما  �قت خط   �E بو�،  تحصيل�ر�گا� ناسيوناليست 
�Eمها� با خط ما �� E� جامعه �� ���3 ها� قبل� �ه حت� نتو�نستند 
بو�ند �� �شو�هائ� �ه  �� ��� خو�شا� جمع �نند. چه بسا  نفر   ٥
ما��سيست� تر  حرفت  ميشد  ثابت  �گر   3���  �E  �� �ل�  نتو�نستند. 
�ست � طبقات� تر �ست، �شد مي�ر��. چر�؟ �گر ثابت ميشد �� سا: 
۵٧ �ه شما �> چيز� ميگوئ� �ه تبيين �F �	 بغل �ست� طبقات� تر 
�ست، به �ستقال: طبقه بيشتر خدمت مي�ند � ما��سيست� تر �ست 
� با حرفها� ما��سيست� بيشتر جو� �� ميآ�ند، �شد مي�ر��، چر�؟ 
به  Eنجا   �� مانيفست  مي�ند  �شد  صنعت�  �ا�گر  جا  هر  ��ن�ه  بر�� 
 �� � 3��� �E �� مير��. � ما هم نما�ند3 ها� مانيفست بو��م aفر�
E� ممل�ت �ه ميشد حرU �مونيست� 	� �� �: �> �نقال2 � �شد 
�ر��م. به نظر من به ��ن معن� �م�ا� ��ن�ه �مونيسم �ا�گر� حت� 
�گر ما به عنو�� �> حز2 �ه مدع� هستيم � ��ن بحث گل �ر� � سر 
گرفت، محصو: عر�[ طبقه �ا�گر ��ر�� �ست بعد �	 �صالحاF ��ض� � 
پيد��ش طبقه �ا�گر عظيم صنعت� � شهر� عظيم �ه �� �نقال2 ۵٧ 
�جا	3 ند�� همانهائ� �ه جنبش صنعت نفت �� تعيين ت�ليف مي�نند �ا 
همانهائ� �ه �نقال2 مشر�طيت �� تعيين ت�ليف مي�نند، ��ن ��� �� 
هم �	 نظر عقيدت� تعيين ت�ليف �نند. �	 نظر عقيدت� �ا�گر پيشر� 
��ر�ن� عميقا ما��سيست بو�. �گر ميد�د �ه شما �� خيابا� ����د �	 
ما��س حرU ميزنيد، �عوتت مي�ر� �ه بر�� �� �ا�خانه �E a� حرفها 
با چه  ند�شت  �ا��  بگو.  ما  �ا�خانه   ��  �� ��نها  بيا  بزنيد، ميگفت   ��
خط� هست� .�ا�گر �مونيسم �� �عوF �ر� به صحنه � E� جر�انات� 
�ه �مونيسم شا� �ا�گر� تر بو�، به �ستقال: طبقات� نز��> تر بو�، 
بو�،  بو�ژ��	� مستقل تر   	� ��a شا�  بو�،  پر�لتر� تر  شعا�ها�شا� 
عليه �ل حا�ميت ��ستا�3 بو�ند، عليه �ل جناحها� ح�ومت ��ستا�3 
بو�ند، شانس بيشتر� ��شتند �ه بحث شا� �ست باال پيد� �ند � �	 

جمله بحثهائ� �ه بعد� به بحث �مونيسم �ا�گر� منجر شد. 

به هر حا: ��ن سابقه فن� بحث �� ميخو�ستم بگو�م، خيل� ميشو� 
��جع به E� صحبت �ر�، �گر بعد� بخو�هيم �� بحث� �ه �� ��ن مو�� 

��شته باشيم بيشتر ميتو�نيم �� ��ن مو�� حرU بزنيم. 

جا+گا. پر�تي8 � جنبش طبقه                                               
 �� �مونيسم �ا�گر$ � "��+ز+ونيسم" 

�	 نظر ف�ر� ��� �	 �گه ها� �صل� بحث �مونيسم �ا�گر�، ��� �	 
مسائل� �ه ���چه �� بو� به بحث �مونيسم �ا�گر�، بحث ��	�اب� 
(حز2   ٢ �نگر3  �� حو�ل�  باشد  �ا�تا�  �گر  بو�.  ���ز�ونيسم   	� ما 
�مونيست ��ر��) بحث ��ن�ه با�د برنامه حز2 �� با	سا	� �ر�، Eنهائ� 
�ه �� حز2 �مونيست ��ر�� بو�ند ميد�نند، � تجد�د نظر �� برنامه حز2 
� برنامه ��گر� با�د بنو�سيم � E� ��� ��گر بد�� نميخو��، �� توجه 
حسا�  خيل�  ���ز�ونيسم،  بند   ،�E مهم بند   <� حز2،  برنامه  به 
بو�. ���ز�ونيسم چيست؟ E� چيز� �ه �� بحث ما بخصوr برجسته 
شد، ��ن بو� �ه جنبش چپ ���ز�ونيسم �� تا به حا: به عنو�� ��تد�� 
�	 نظر�اF، ��تد�� �	 م�تب به E� نگر�سته �ست. ���ز�ونيست، �عن� 
��ن�ه �� �> چيز� ��و��ز (revise) �ر�، ���ز�ونيسم �س� �ست �ه 
�� �> حرفهائ�، �� �> �ح�ام� �ه گو�ا حقيقت ���ند، � حقانيت ���� 
� به �> معن� مقد� �ست، تجد�د نظر مي�ند. ما به ��ن ميگوئيم 
���ز�ونيست. ���ز�ونيستها �� مجبو� بو��م بشما��م، ��س�، چين�، 
خر�شچف�، � ���ز�ونيسم پوپوليست�. به هر �س� �ه قر�� بو� �> 
�� بگوئ�. � ��ن ���ز�ونيسم ��  چيز بد� بگوئ� �> ���ز�ونيست به 
�	 عقيد3! � خو� �لمه مرتد به مقد��  ��تد��  به عنو��  مح�و" �ن�! 

	�ا�� �� جنبش �مونيست� به �ا� �فته �ست 
�گر �قت �نيد. فالن� مرتد �ست !مرتد �عن� 
چ�؟ مگر ��ن ��ن �ست؟ ��تد�� �	 عقيد3 �� 
��لين جائ� �ه متوجه  ميگفتند ���ز�ونيسم. 
شد�م ��ن �مونيسم ما با ��ن بحث فر6 ����، 
�� تبيين ما �	 ���ز�ونيسم بو� .�گر ��ن ��تد�� �	 
عقيد3 �ست، سؤ�ل� �ه هست ��ن �ست چر� 
��تد�� پيد� مي�نند �	 E� عقيد3؟ چه منفعت�، 
�	 عقيد3  ��تد��   �E ��قع� پشت  چه منفعت 
��شتيم  تبيين ما�   �� ما  �ه  فرق�  هست؟ 
��ن بو� �ه ما �	 مقوله ���ز�ونيسم گذشتيم � 
�سيد�م به مقوله �مونيسم بو�ژ��ئ�. گفتيم 
علت ��ن�ه �� تئو�� تجد�د نظر ميشو�، بر�� 
 ��  �E منفعت �جتماع�   <� �ه  �ست  ��ن 
��جا2 مي�ند. �گر شما به فرh قر�� �ست تز 
��ن  بر��  �نا�،  �� بگذ���د  پر�لتا��ا  ���تاتو�� 
 aنميخو�� � �جو� Fتئو�� بد�� �E ست �ه�
 <� جنبش�،   <� �� ميبند�.  بالت   � �ست 
 � تز   �E به  �ه  باشد  با�د  �� جامعه  پد�د3 �� 
 aتغيير ند��� �ا �حتيا[ ���� �ه  ح�م �حتيا[ 
بدهد، �گرنه چه لز�م� ���� �> نفر ��	 ��شن 
تجد�د  ما��سيسم  تز  �� فال�  بر��  پاشو� 
�مونيستها  ��ن�ه  به  متوجه شد�  �ند؟  نظر 
به E� �ح�ا" ما��سيست� تجد�د نظر مي�ند 
��ن �ست �ه به E� تجد�د نظر �حتيا[ ����. � 
�� نتيجه به خاطر ��ن�ه منفعت �جتماع� �� 
بر��ش  مز�حمت  ح�م   �E �ه  مي�ند  �نبا:   ��
��ن  E� ح�م سا	گا� نيست،  ��جا� مي�ند، با 
به نظر من بر�� ما گا" بلند� بو�. بر�� ��ن�ه 
مانيفست.   	� �> سطح�  به  بر�  �� تا	3  ما 
مانيفست �� �ه ميخو�نيد، ميبينيد ما��س � 
�نگلس Eخرa ميرسند به سوسياليسم ها� 
�مونيستها،   � سوسياليستها  غير�ا�گر�. 
�مونيست�،   � ��بياF سوسياليست� 
سوسياليسم فئو��ل� �� بحث مي�نند. به Eنها 
نميگو�ند �� چيز� تجد�د نظر �ر�3 �ند، ميگو�د 
بر��  �ست  پوشش�  بر��ش  سوسياليسم 
منفعتها� فئو��ل�. چر�؟ بر�� ��ن�ه ميخو�هد 
 �� �ا�گرها  ميخو�هد   � بزند   �� بو�ژ��	�   �E با 
 Uحمت�شها حر	جذ2 �ند، �� نتيجه به نفع 
ميزند، �ل� بخاطر ��ن�ه ���ستو�ر�س� �� �بقا 
�ند. ���� ميگو�د قد�م بهتر بو�، قد�م بهتر بو� 
سر  بگير�؟  مز�  نبو��  مجبو�  هست   Fا��
	مين �F نشسته بو��؟ ��با2 ميآمد، باالخر3 
معلو" بو� چ� ميخو�� � �جا ميخو�ب�؟ �ال� 
 Fفقر ند���،  سرپنا3  �لو شد�؟  خيابا�   ��
�عيت�   3���  ��  F� �قتصا��  �منيت  ببين،   ��
 ����  �� ��ن  موقع �ا�F هست؟   �E  ��  ��  F�
سرما�ه  جامعه   � بو�ژ��	�   ���� ميگو�د، 
سوسياليسم   	�  Uحر ���� مي�وبد،   ��  ����
� طبقاF فر��ست ميزند � �	 E	�� شد� ��نها 
بر�� ��ن�ه E� قشر جد�د �� هم ���� ميبيند. 
 	� ميزند   Uحر  ���� فئو��ليسم   	� ما��س 
 Uخصلت طبقات� �> جو� سوسياليسم حر
ميزند نه تجد�د نظر � ���x گفتنشا� ��جع به 
سوسياليسم. ميگو�د ��نها فئو��لها هستند، 
�> قد" بعد ميگو�د ��نها خر�3 بو�ژ�� هستند، 
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سوسياليسم خو��3 بو�ژ��ئ�. سوسياليسم �سان� �ه �� حاشيه 
جد�د  �Eمها�  �ا ���ند  ميشوند،  مضمحل  ���ند  �ا  جد�دند  توليد  ��ن 
خر�3 بو�ژ�� بوجو� ميآ�ند � E� طرفشا� سقوطشا� به پر�لتا��است �ا 
��ن�ه ���ند پرتشا� مي�نند به صفوU پر�لتا��ا. �قت� ميخو�ن� ميبين� 
عين شر6 	�گ� � شر6 	�3 ها� خو�ما�، �عن� شبيه چپ E� موقع 
خو�ما� �ست. تر� �	 �اپيتاليسم، تر� �	 نتا�ج مخر2 �اپيتاليسم 
�� 	ندگ� بخشها� �قشا� حاشيه ��. �مونيسم Eلمان� �� �ه توصيف 
��نها  �ا سوسياليسم حقيق�، ميگو�د  Eلمان�  مي�ند، سوسياليسم 
�نقال2   � ��نجا  بيا�د  فر�نسه  خو�  جا� ��ن�ه  به  هستند،  �نتل�توئل 
صنعت� �E ،aلما� عقب ماند3 �ست، عقا�دE aمد3 �ست ��نها ��ن 
عقا�د �� گرفته �ند � تبد�لش �ر�3 �ند به �ف�ا� توضيح ح�ومت مطلقه. 
ح�ومتها�  به  �ر�3 �ند  تبد�لش   � گرفته �ند   �� سوسياليسم  تزها� 
خر�مند�نه �� �ه خو�شا� �� �> ح�ومت مستبد بو�ژ�� �ا خر�3 بو�ژ�� 
ميخو�هند پيا�3 �نند. بعد مير�� پا� طبقه. بعد ميگو�د سوسياليسم 
بو�ژ��  �> عد3  ��نها  ميگو�د  �ه  بو�ژ��،  سوسياليسم  �ا  �نسر��تيو 
هستند �ه فهميد3 �ند �ه نظامشا� فقط با 	�� گفتن نميتو�ند ���مه 
پيد� �ند، با�د �صالحاE �� F� �نجا" �هند، با�د به فقر� برسند، با�د �> 
��جه �� �فا3 �جتماع� باشد، �ه �ال� �قت� نگا3 مي�نيد ميبينيد همين 
�ا بو�ژ��ئ� �قيقا  ��نها، سوسياليسم �نسر��تيو  �نباله ليبر پا�ت� � 
هما� �گه �� �ست �ه همر�3 با بو�ژ��	� به �نيا ميآ�د. ��نها جد�دند 
��نهاست. بعد ما نگا3 �ر��م  �ل� ما��س مساله �a طبقات� بو�� 
به �يس خو�ما� � گفتيم �ه شو��� باشد مرتد، �ل� ��ن �مونيسم 
�� �ست ��ن؟ �> �مونيسم� �ست �ه ما ميگوئيم �ه نظر�تش با 
نظر�F ما��س �> جو�هائ� فر6 مي�ند، �ل� باالخر3 �مونيسم �� 
�ست؟ نگا3 مي�ن� ميبين� �مونيسم �> قطب �قتصا�� معين� �ست 
�ه ميخو�هد �� �> �شو� معين� �قتصا� ��لت� معين� �� بچرخاند، 
�نباشت �ند � ميخو�هد بر مبنا� �مونيسمش حما�ت �قشا� فر��ست 
خو�a � �قشا� فر��ست بين �لملل� �� مقابل ����گا3 مقابلش �ه �	 
نظر ت�ني�� بر E� برتر �ست � �	 نظر نظام� بر E� بر تر �ست، �� ��شته 
باشد � ميخو�هد بر ��ن مبنا �� �شو�ها� منطقه نفو� طرU مقابل 
 �� من  �ه  ميخو�هم  ��ن  بر��   �� ما��س  چو2 ال� چرخش بگذ���. 
مو	�مبي> مز�حم �مو� پرتقاليها � Eمر��ائيها بشو". �گر Eنها مو	�مبي> 
�� بدهند، ما��س �� �حتيا[ ند��ند، ما��س �� بر�� ��ن ميخو�هد �ه 
بماند  �ه  �ست،  ��شته  خوب�  �ستا���  �ه  �ند  ف�ر  ��س�  �ا�گر 
سر توليدa. با ��ن�ه معاشش پائين �ست، با �بن�ه �ضعيت �ا�يش 
عقب �فتا�3 �ست. ما��س �� بر�� ����E 3� نوY جامعه � بر�� برقر��� 
E� قطبش ميخو�هند. �مونيسم چين�، تز سه جها�، ��تد�� �ست؟ 
��تد�� نيست! ���� ميگو�د ما �> قطب جد�د هستيم، لطفا �شو�ها� 
متفرقه بيا�ند ��� ما جمع بشوند، �	 شما �� مقابل E� �� تا� ��گر 
حما�ت ميشو�! ���� ��ن �� ميگو�د، تز سه جها� ��تد��� �	 ما��سيسم 
نيست. تز سه جها� تز خو� طرU �ست ��جع به ��ن�ه �> قطب جد�د 
مدع� چپ � �مونيسم شر�Y شد3 �ست، لطفا �	 �شو�ها� نفت 
خيز جها� تقاضا مي�نيم با باجه فال� مر�جعه �نيد، با ما �ئتالU �نيد. 
��� �	 ��گر� بدتر � هر �� �	 ��گر� بدتر. ��نها فرمولها�شا� بو� ��گر! 
�بر قد�F، �بر قد�F خو�a �ست �ه تا	3 با قبل� هم �عو��ش شد3 
�ست، تا	3 ��سها �ا�شناسها�شا� �� بير�� بر�3 �ند، � سر مر	 ��نها 
�� عقب ميزنند � مز�حم �سب � �ا�شا� شد3 �ند، تا	3 ميانه مائو با 
مولوتوU � ��نها به هم خو��3 �ست، �مونيسم چين� به عنو�� �> 
��دگا3 مستقل علم ميشو�. تجد�د نظر� �� چيز� نيست! بر�� من 
��نها �� ��ن م�تب  � شما تجد�د نظر �ست چو� قبال ف�ر مي�ر��م، 
با ما شر�> �ند �ل� ���ند �> چيزها� ��گر� ميگو�ند، �	 نظر �س� 
�ه �	 �ر3 مر�خ نگا3 مي�ند ميگو�د ��نها به همد�گر ميگو�ند �مونيسم 
بنابر��ن  �ا�.   �E  ��� ��ن   � ب�ند  ميخو�هد   �� �ا�  �Eن   ��� �E �ل� 
��لين �جه تما�ز ما �ه �	 �بتد�� بحث ���ز�ونيسم ���� E� شد�م ��ن 
بو�ژ��ئ� �ست � بر�� توضيح  بو�ژ��ئ� �مونيسم  بو� �ه �مونيسم 
�مونيسم �ا�گر� ��: با�د محتو�� طبقات� متفا�F خو��E � �� Fمانها 
� ��دE 3لها�ت �� بر�� جامعه �� �ه ميخو�ه� بسا	� با قطب مقابل با�د 

��شن �ر�3 باش�. تفا�F �مونيسم �ا�گر� 
با �مونيسمها� م�تبها� ��گر م�تب� نيست 

�� ��جه ��:، �جتماع� �ست. 

جا+گا. صفت �ا�گر ��              
�مونيسم  �ا�گر$

�گر �ا�تا� باشد Eنموقع بحث جنبش �جتماع� 
 <� به  Eمد�م  هم  ما  شد.   Jمطر خيل� 
بر�بر   ��  �� �ا�گر�  �مونيسم  عبا�F ��گر، 
خو�ما�  معاصر  غير�ا�گر�  �مونيسمها� 
نقل  �ر�.  ما��س  �ه  عين �ا��  گذ�شتيم، 
عالمت  من  خو�ندند  ��ستما�  �ه  قول� 
 	�  " ميخو�نم:  ��نجا بر��تا�  �ه   "� گذ�شته 
Eنجا �ه ميپرسند چر� �سم �مونيسم �� بر�� 
جنبش تا� �نتخا2 �ر�3 ��د، ما نميتو�نستيم 
�سمش �� بگذ���م مانيفست سوسياليست. 
�� سا: ١٨۴٧ �� نو�E Y" به خو�شا� ميگفتند 
طرفد����  �ه  بو�ند  �سائ�  سوسياليست. 
 rبخصو �توپي> بو�ند  مختلف  سيستمها� 
 �� "فو��ر�ست"ها   � �نگلستا�   �� "��ئن"�ها 
س�تها� �وچ��  به  شا�  همه  فر�نسه، 
بين   	� ��شتند  تد��ج  به  �ه  شدند  تبد�ل 
�قسا" ح�يم   �  Yنو�� ��گر   Uطر  	� ميرفتند. 
بر��  هائ�  نسخه  �ه  �جتماع�  باشيها� 
 Fپر  Uطر  �E  �  Uطر ��ن   �� جامعه  شفا� 
مي�ر�ند ��شتيم، �ه ��نها همه بير�� جنبش 
�ا�گر� بو�ند، همه ��نها بير�� ليبر مو�منت 
 (labour movement)بو�ند، ��نها همه شا� 
بخشهائ� �	 طبقاF تحصيل�ر�3 بو�ند. �ما �> 
�����ا:  با	سا	�  �ه  �ا�گر  طبقه   	� بخش� 
معتقد   � طلب مي�ر�،   �� جامعه  ��شه ��   �
بو� �ه فقط �نقال2 سياس� بر�� ��ن �اف� 
نيست، �سم خو�شا� �� �مونيست گذ�شته 
غر�ز�  بو�،  	مخت  خيل�  جر�ا�  ��ن  بو�ند. 
�ند�	3 �اف�  به  �ل�  بو�  خا"  خيل�   � بو�، 
قو� بو� بر�� ��ن�ه �� جو� م�تب �مونيسم 
فر�نسه ش�ل بدهد   �� �لحا:  ف�   �� �توپي> 
به �سم طرفد��ها� �ابه � �� Eلما� ���تلينگ. 
بو�ژ��	� ��  جنبش   ١٨۴٧  �� سوسياليسم 
نشا� ميد��، �مونيسم جنبش طبقه �ا�گر �� 
نشا� ميد��. � ما �سم مانيفست �� �مونيست 
 �E �سم  ما  ميگو�ند  �عن�  گذ�شتيم." 
سوسياليسم �ا�گر� 	ما� خو�" �� گذ�شتيم 
��� �تابما�. ��ن بيانيه سوسياليسم �ا�گر� 
هم  ��گر  سوسياليسمها�  ميگو�ند  �ست. 
به  متعلق  من  نيست!  �ا�گر�  هست، �ما 
سوسياليسم �ا�گر�، متعلق به E� طبقه �� 
 	� �����ا: �  با	سا	�  به عر�ج� هستم �ه 
��شه �� جامعه �� ميخو�هد � ميد�ند � ميگو�د 
�نقال2 سياس� بر�� ��ن �ا� �اف� نيست، 
با�د �نقال2 �جتماع� ب�نم، �سم E� جنبش� 
�ه بو� � همانهائ� �ه ميد�د�م هستند، �> 
خو�شا�  �سم  �ا�گرند،  طبقه   	� بخشهائ� 
ميگو�د  � ما��س  �مونيست  گذ�شته �ند   ��
بد�� هيچ م�ث� �سم خو�شا� �� �	 Eنجائ� 
�ست  طبقه �ا�گر   ���	E بو��م  معتقد  �ه 
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بحث   �� �مونيست.  مانيفست   ��� گذ�شتيم  ميبوسد،   ��  aخو�
�مونيسم �ا�گر� هم بر�� ما �قيقا همين �ست. �گر ما��س 	ند3 
بو�، �گر �ال� ميآمد � ميد�د �ه �مونيسم� �ه Eنها �> موقع بعنو�� 
مانيفست،   ��� گذ�شتند   �� �سمش  بو�ژ��   	� �ا�گر  �نند3  تف�ي> 
�ال� خو�a ��گر ��ن تف�ي> �� صو�F نميدهد، �ه تا ١١ سا: پيش 
صو�F نميد��، �مونيسم چين� هست، ��س� هست، �����مونيسم 
هست، �مونيسم Eلبانيائ� هست � غيرE ،3نوقت ما��س � �نگلس 
خو�شا� چ�  �مونيسم  به  �ا�گرها  ببينيم  حاال  خو2  ميگفتند  هم 
 �E به  چيز�  هيچ  �ا�گرها  ميآمدند،  �گر  متاسفانه �ال�  ميگو�ند؟ 
	�ر  �ا  هستند  E� ����گاهها  جذ2  گو�ند،  نم�  خو�شا�  �مونيسم 
�ست سوسيا: �م�ر�س� � ��ن �تحا��ه ها هستند. �ال� �مونيسم 
نگذ�شته �ست. ما   aهيچ �سم� ��� خو� �ا�گر�� � غر�ز�  خا" 
�ا�گر�  ��ن �سمش �مونيسم  گفتيم  �ر��م .ما   �� �ا�  ��ن   � Eمد�م 
 � نظر �جتماع�   	�  aخو� بين  �ال�  �ه  �مونيسم�  ��ن  به  �ست. 
ميگوئيم  ميگذ���،  فر6  �ه هست  ��گر�  �مونيسمها�   � جنبش� 
�مونيسم �ا�گر� .�جتماع� جنبش� به چه معنا؟ به ��ن معن� �ه 
�هد�U �جتماع� متفا�ت� �� �نبا: مي�ند، � بخش �جتماع� متفا�ت� 
�� سا	ما� ميدهد. به همين �ليل سا�3! �گر شما �> جنبش� ����د 
�ه ��� ��a بخش �جتماع� متفا�ت� قر�� �ست ساخته بشو�، � 
جنبش  ب�ند، شما  متحقق   �� �جتماع� متفا�ت�   Uهد�� �ست  قر�� 
متفا�ت� ����د. همين �� هم با�د به E� بگوئ� .�مونيسم �ا�گر� �> 

جنبش متفا�F �	 �مونيسم ��قعا موجو� �ست. 

من ��نجا ميرسم به مهمتر�ن ن�ته بحثما�، به صفت �ا�گر �� بحث ما. 
��ن �لمه �ا�گر �� چر� ما �ستفا�3 مي�نيم؟ من �گر بتو�نم ��ن بحث �� 
به Eخر برسانم، �> مقد���ش �� ميگذ��" بر�� ما3 بعد. چر� ما �	 ��ن 
�ا�گر �ستفا�3 مي�نيم؟ چر� �لمه �ا�گر �� �� ��ن تئو�� به �ا� ميبر�م؟ 
�ا�گر�  ��دئولوژ�   <� پناهيش  مستضعف  سر   	� ما��سيسم  �Eا 
�ست؟ �Eا بخاطر ��ن�ه �ا�گرها بيشتر�ن �Eمها� تحت �ستثما� جامعه 
�	 همه �ستثما�  بيشتر  �ا�گرها  به خاطر ��ن �ست �ه  �Eا  هستند؟ 
مر�ز  �ا�گر  �ه  ��نها نيست   	� هيچ�د�"  خاطر  به  حت�؟  ميشوند 
توجه ما��سيسم �� تئو�يش �ست. به خاطر تبيينش �	 �اپيتاليسم 
�ست �ه �ا�گر مر�ز توجه �ست. �گر شما طرفد�� مستضعفها باشيد، 
مستضعف 	�ا� �ست. مطمئن باشيد 	� پابرهنه �� �ه �� ��و���� ���� 
به  �ست،  بدتر  فو��" �گنا""  �ا�خانه  �ا�گر   	� �ضعش  ميچيند،  مو	 
بيما��ها� بيشتر� �چا� ميشو�، گرسنگ� بيشتر� مي�شد، � 	��تر 
ميمير� � �متر تلو�ز�و� نگا3 مي�ند � �متر �� خيابا� قد" ميزند. �گر به 
خاطر �فاY �	 محر�مين، � شما بعنو�� E� ح�يم باشيها باشيد �ه با 
�> سلسله نوشد��� بر�� نجاF �قشا� ستمد�د3 به ميد�� Eمد3 ��د، 
 Fا� �ست. ما��س به خاطر نگا3 به مشقا�	ا�گر � 	بدبخت تر � "�E 2خو
�ا�گر نيست �ه تز �نقال2 �ا�گر� �� ميآ��� �ا �ا�گر �� �� ما��سيسم 
مطرJ مي�ند. به خاطر تبيينش �	 جها� معاصر � جامعه �اپيتاليست� � 
جا�گا3 �ا�گر �� جامعه معاصر �ست. ��ضح �ست �گر �ا�گر ��ن جا�گا3 
��ضا   �� ما��س  شخص�   � �نسان�  �ل� �Eمانها�  باشد  ��شته   ��
مي�ند  تحليلش  نميدهد �   �E به   �� �ساس�  جا�گا3  ��ن  ن�ند، خو2 
Eخريش  ��گر  پد�د3  ��ن  ميشو�  متوجه  ما��س  �قت�  �ل�  مير��.   �
�ست، ��ن Eخر�ن مرحله �� �ست �ه ميشو� �Eمها �� �ستثما� �ر�، 
بشر  �ل   ���	E نقاله  تسمه  �ستثما� شوند3 ميتو�ند  Eخر�ن  بنابر��ن 
پد�د3  ��ن  ما ميبينيم  �ه  ��نجاست  طبقات�،  تا��خ  ��ن  �ل   	� باشد 
بو�  ��ن  جز  �گر  ميآ�د.  ما��سيسم   �� �سمش  �ه  ����م   �� باش�و3 
 Uمعر� �باش�وه� ميشد � نه ��شا �E نه ،Fن معا�ال�� 	هر�د�" �
ميشد � نه من � شما ميرفتيم بخو�نيم. ما��س به خاطر جا�گا3 �ا�گر 
�� جامعه �اپيتاليست�، جا�گا3 عين� �ا�گر �� ��قعيت جها� معاصر 
�ست �ه تئو�يش �� ��� �ا�گر بنا مي�ند. نه به خاطر ��ن�ه �ا�گر با 
�ا  ميفهمد  بيشتر  �ا  �ست  �نقالب� تر  �لو�قع  ف�  �ا  �ست،  معرفت تر 
بيشتر �	 همه 	جر مي�شد، �ا �نسا� تر �ست � �ا هر چيز ��گر� �ه 
شما ف�ر �نيد. نه به خاطر ��ن�ه �نسانها� بهتر، برگز�دگا�، �� پيد� 

�ر�3 �ست. ��نطو� نيست مثل �س� �ه ف�ر 
سفيد   � بهشت  مير�ند  سرخپوستها  مي�ند 
 �� �ا�گر  ما��س  گو�ا  جهنم،  مير�ند  پوستها 
�ا�گر  �ست.  �ر�3  �شف  ملت   <� بعنو�� 
�ه  نيست.  نژ��   <� ملت،   <� ما��س  بر�� 
��ن نژ�� �ا�گرهاست �ه برتر جها� �ست، قو" 
�هو� به خو�a ميگو�د نژ�� برتر، قو" برگز�د3، 
ما  گو�ا  برتر.  نژ��  ميگو�د   aخو� به  Eلمان� 
�> ما��س� �� ����م �ه به جا� ��ن�ه مل� 
�ر�3  تقسيم  شغل�  �ند،  تقسيم  نژ���  �ا 
بخش  هستند  �ا�گرها  �ست  گفته   � �ست 
نميگو�د. ما��س  ��نطو�  برتر جامعه .ما��س 
 ���  �� �ست  جالب  نميگو�د.   �� ��ن  �صال 
�ه  Eلما�،   	� ما��س  به  نامه ها� �نگلس   	�
 �E بر�� من هم �> خو��3 ت�اندهند3 بو�، با
هم مو�فق نيستم، �ل� ميخو�هم بگو�م �ه 
چه جو�� طرU به �ا�گر نگا3 مي�ند، �نگلس 
ميگو�د �ه �� شهر ��نجا قتل � جنا�ت � �	�� 
	�ا� شد3 �ست نشا� �هند3 �شد پر�لتا��ا �� 
��ن �شو� �ست. �ال� خو�a �� به صو�F قتل 
 Fميدهد �ل� بز��� به صو� �جنا�ت نشا �
نامه  ��ن  ميدهد.  نشا�  مبا�	3 �مونيست� 
�نگلس به ما��س �ست. �� ���� �بژ�تيو به ��ن 
پد�د3 نگا3 مي�ند، ميگو�د �ا�گرها بوجو� Eمدند 
 �� �ند، ظلم  نا��حت  �لو شدند،  تو� خيابانها 
ميبينند، 	��شا� به �� ميرسد؟ مير�ند خانه 
�ا�� �� خال� مي�نند. ��ن قشر، ��ن ال�ه، ��ن 
قشر� �ه �� شهر بوجو� Eمد3، باعث شد3 
 3���  �� قبال  بشو�.   xشلو شهر  �ه  �ست 
فئو��ل� ��نجا پشه پر نميز�3، �ال� تو� خيابا� 
�� خال� مي�نند.  �� ميزنند، جيب ���  �Eمها 
پيد��ش   � صنعت  پيد��ش  عالئم  ��ن  ميگو�د 
 �� aخو� hا�گر �ست، �ل� بعد� ��ن �عتر��
به ش�ل ��گر� نشا� ميدهد. همانطو� �ه �� 
 �E خو� �� به hجنبش ماشين ش�ن� �عتر�
ش�ل نشا� ���. �ا�گر بر�� ما��س � �نگلس 
�> پد�د3 ��گر� �ست. � E� �ا�گر گر�ئ� �� 
�ه بعد� ناج� جامعه بشر� �ست �� من ��نجا 
بعد� تعر�ف مي�نم �ه �	 چه 	���ه �� به E� نگا3 
مي�نند. من بعد� برميگر�" به E� ��دگاه� �ه 
به  شما: شهر�  ��دگا3   Fصو� به   �� �ا�گر 
�ا�گر � محبت شما: شهر� به �ا�گر، محبت 
بو�ژ��ئ� به �ا�گر چه جو�� �� �> حر�تها� 
نشا�   ��  aخو� �ا�گر�  �ا�گر   � پنج�  خط 
�ال�  منته�  ميرسم.  بعد�  ��ن  به  ميدهد. 
��ن ميخو�هم صحبت �نم  به  ��جع  ميخو�هم 
�ه �ا�گر بر�� خو� ما��س �ثباتا �� فلسفه � 
�� تئو�� �� چه جا�گاه� ����؟ ��ن هم �� ��ن 
جلد شش خو�هد Eمد، چو� عينا بحث� �ست 

�ه ١١ سا: پيش �� سمينا� سوئد �ر�". 

سوسياليسم مستضعف پنا.، 
�مونيسم �ا�گر مد�� جامعه 

�اپيتاليست#

ميگوئيم  بزنيم.   Uحر ما��س  فلسفه   	�
به  ماتر�اليست  �ست.  ماتر�اليست  ما��س 
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بر جها� �هن� �ست  �س� ميگو�ند �ه ميگو�د جها� ما�� مقد" 
� ف�ر تابع� �ست �	 عينيت، عينيت �� منع�س مي�ند. جها� ما�� 
بگو�د ماتر�اليست   �� ��ن  هر �س   .���� ��قعيت  ما�3  �ست.  ��قع� 
�ست. منته� ماتر�اليسم ما��س ��نطو�� نيست. �تفاقا ما��س ��ر�� 
ميگير� به ماتر�اليسم قبل �	 خو�a � بخصوr �� تزها�ش ��جع به 
فوئربا�، �ه ماتر�اليسم �� ��ژگيهائ� ����، جها� عين� ال�تغير هست، 
جها� �هن� هم هست � E� �� منع�س مي�ند .ما��س ميگو�د �نيا 
 ���� �ه  عنصر�  �ست،  پر�تي>  حاصل  �نيا  ميگو�د  نيست.  ��نطو�� 
 aعنصر� �ست �ه ���� تغيير �عين� �� منع�س مي�ند هما �جها
ميدهد. ��ن �اخهائ� �ه ميبين� قبال باغاF �نگو� بو�3 �ست �> عد3 
مي�ند.  تغيير  جها� ����  ميگو�د  �ند،  �فته   � �� ساخته  ��نها  Eمد3 �ند 
پر�تي> بر�� ما��س �سا� ��قعيت عين� �ست. بر�� ما��س تغيير 
پر�تي> جزء خو� عينيت �ست. �� نتيجه ما��س قبو: نمي�ند �ه �هن 
عنصر   � ميدهد  هم   aتغيير ميگو�د  منع�س مي�ند،   �� عينيت  فقط 
پر�تي> �� ���� مساله مي�ند. منته� بر�� ما��س پر�تي>، پر�تي> �شياء 
نيست، پر�تي> �نسانهاست. جامعه �	 هما� ��: � فعاليت بشر� �	 
نميتو�نيد  	�3 �ست. شما   ��  aمهر خو� بر جها� عين�   :�� هما� 
چيز� �� منع�س �نيد �ه مهر بشر �� بر خو�a نبيند. جها� عين� 
�� فضا � �ائناF هست، �ل� ما��س ميگو�د �قت� شما �	 عينيت � 
حقيقت عين� حرU ميزنيد، با�د �� نظر بگير�د بخش� �	 ��ن پد�د3 

پر�تي> �نسان� � پر�تي> �جتماع� �ست. 

ما��س �جتماY �� چگونه تعر�ف مي�ند؟ ما��س �جتماY �� �	 �قتصا� � 
پر�سه توليد� �ه بر E� بنا ميشو�، شر�Y مي�ند � بعد تقسيم �ا� �� 
توضيح ميدهد � �	 تقسيم �ا� به مناسباF مل�� � طبقاF ميرسد. 
جامعه همو��3   � �ست  بو�3  طبقات�  هميشه  جامعه  ما��س  بر�� 
ميشد3  تعر�ف  طبقات�  متابوليسم   � �قتصا��  متابوليسم  مبنا�  بر 
بر��  �ه  به جامعه �� �ست  ما��س   aنگر �ست. طبقه بخش� �	 
ما��س جها� عين� �ست � طبقه بخش� �	 عنصر فعاله بر�� تغيير 
�ست �	 نظر ما��س. ما��س �قت� �اپيتاليسم �� تعر�ف مي�ند ��: �	 
��نجا شر�Y مي�ند �ه م�انيسم ��ن جامعه �اپيتاليست� طو�� �ست 
�ه ��ن طبقاF موجو� �� بوجو� 3���E �ست. �قت� �اپيتا: �� ميخو�نيد 
بعد �	 حد�� ٠٥ تا ٠٦ صفحه ميرسيد به �ا�گر، ��دئولوژ� Eلمان� �� 
�ه ميخو�نيد بعد �	 ٠٢ تا ٠٣ صفحه ميرسيد به �ا�گر، تزها� فوئربا� 
�� �ه ميخو�نيد بعد �	 چند صفحه ميرسيد به عنصرفعاله � بعد ميرسيد 
به �ا�گر. به خاطر ��ن�ه �ا�گر �� جها� عين� معاصر ما��س، جهان� 
�ه ما��س قر�� �ست Eنر� تغيير بدهد، جزء ال�تجز�� E� عينيت � جزء 
نيستند،   "�E سر�   <� بر�� ما��س  �ا�گر  Eنست.  تغيير  ال�تجز�� 
بر�� �� �ا�گر �> موقعيت ��ژ3 �ست �ه �نسا� �� E� گير �ر�3 �ست، 
�س� �ست �ه نه صاحب �سائل توليد خو�a �ست �ه بتو�ند نانش 
�� �	 	مين �� بيا���، به 	مين ��بسته نيست، E	�� �ست �ه بر�� ببيند 
�جا �	 �� �ا� ب�شند، �ستمز� ميگير� � �ا� مي�ند. �س� �ست �ه 
E	�� �ست � مجبو� �ست نير�� �ا�a �� بفر�شد. قبل �	 �ا�گر، �گر 
برگر��نند،   ��  �� �ه  �� ميفرستا�  �نبا:  ��با2  ميرفت،  به شهر  �عيت 
�جا	3 ند�شت �	 	مين �ند3 شو�. �� E� ���3 ��ستائ� �جا	3 ند�شت 
بر�� �> جا� ��گر 	ندگ� �ند. چر� �ه جز� �بو�بجمع� E� خا� فئو��: 
� بخش� �	 قلمر� معين� بو�. �ند� �Eمها �	 	مين � فاقد حق بر 	مين، 
� مختا� بو�� Eنها �ه بر�ند جا� ��گر �ا� �نند �ختر�Y سرما�ه ���� 
 Yبو�3 �ست. � بر�� ما��س ��ن ن�ته جالب �ست �ه ميگو�د �> نو
�Eمهائ� بوجو� Eمد3 �ند �ه ��گر نبا�د بگو�د 	مين ميخو�هم، چو� �عيت 
�� ���3 فئو��ل� �گر ميخو�ست E	�� بشو� ميگفت 	مين با�د ما: خو�" 
باشد. �ل� ��ن عنصر جد�د �� جامعه، ��ن �E" جد�د، �قت� ميخو�هد 
E	�� بشو� با�د بگو�د نبا�د شر��ط� �جو� ��شته باشد �ه �> عد3 �� 
�نحصا� مال�يت �سا�ل توليد �� ��شته باشند � تا بقيه مجبو� شوند 
بر�� Eنها �ا� �نند تا بتو�نند معاa شا� �� تامين �نند، ��ن �ضعيت �� 
با�د تغيير ���. موقعيت عين� �ا�گر ��جا2 مي�ند �ه برگر�� به �> تغيير 
�����ا: � ��شه �� جامعه. �ا�گر �گر بخو�هد �ها بشو�، � نه فقط �گر 

بخو�هد �ضعيتش بهتر شو�، �هائ� �ا�گر �ه 
 Fمناسبا �E ست ��جا2 مي�ند �ه� aمر خو��
معين �	 بين بر��، �عن� مال�يت بو�ژ��ئ� لغو 
بشو� .جا�گا3 �ا�گر بر�� ما��س ��ن �ست! 
�ه  �ست  �جتماع�  پد�د3   �E  �� بر��  �ا�گر 
ميتو�ند ��قعيت عين� �مر�	 �نيا �� �� جهت� 
�ه ما��س ف�ر مي�ند با�د �� ��3 �هائ� بشر 
�نجا" شو�، ببا� بيا���. ما��س �سالت �ا�گر 
��ن   	� �� هم چنين تعر�ف �ر�3 �ست. �ا�گر 
�سالت گر�ز� ند���. �� جامعه �� �ه ما��س 
پيش بين� مي�ند، �ا�گر �� ��: صحنه قر�� ����، 
نه به عنو�� �ا�گر بل�ه به عنو�� پد�د3 �� �ه 
جامعه به E� نيا	 ����. من �� مو�� جامعه �� 
�ه �� E� مال�يت خصوص� لغو شد3 �ست � 
�سائل توليد متعلق به همه �ست � �� �ختيا� 
همه �سان� �ه �� E� جامعه 	ندگ� مي�نند، 
با خو�  �Eمان� ��  �Eا �سبه چنين   ،"�	  Uحر
با   �� �Eمان�  �Eا �هقانا� چنين  حمل مي�نند؟ 
 U3 ها � �شر���	ا نجيب �E خو� حمل مي�نند؟
نفسه  ف�  	نا�  �Eا  ���ند؟  �سالت�  چنين 
بر�� �هائ� خو� مجبو�ند مناسباF مل�� �� 
تغيير بدهند؟ (تا�يد مي�نم ف� نفسه، �گر نه 
��ن  باشند  عمل� مجبو�  بطو�  �ست  مم�ن 
�ا� �� ب�نند). �Eا 	نا� بر�� بر�بر شدنشا� با 
مر��� نيا	 ���ند �ه �ا� مز�� لغو شو�؟ 	نا� 
چنين نيا	� ند��ند. مم�ن �ست جامعه به Eنها 
تحميل �ند �ه ��ن ��3 حل �عن� لغو �ا� مز�� 
تنها �ا� عمل� بر�� �مر Eنهاست. �Eا بر�3 ف� 
نفسه بر�� E	��� خو� نيا	 ���� �ه �ا� مز�� 
��ن  جد�د،  قشر  ��ن   ���	E نه!  شو�؟  لغو 
 Fصو� به   ���� سرما�ه  جامعه  �ه  پد�د3 �� 
ميليون� ���� Eنر� توليد مي�ند، به E	��� جامعه 
گر3 ميخو��. نه به خاطر ��ن�ه خو� �ا�گر ��ن 
من  �ه  ف�ر �ند  �ه  �ست  �ند�ش   ��	E �ند�	3 
بگذ��  E	�� نشوند؟ پس  بقيه  E	�� نشو" �ل� 
بقيه �� هم E	�� �نم! ما��سيسم ��ن نيست، 
ما��سيسم ميگو�د �ا�گر چا�3 �� جز ��ن ��3 
�ست  ميگو�د �اف�  ما��سيسم  ند���.  حل 
 Yنو هر  	�ر  تا  مز��  �ا�  	�ر  بزند  �ا�گر  �ه 
�ستثما�� بزند. �خالق� هم نيست، مسو�� 
بزند �ا نزند، بلد �ست چه جو�� غذ� بخو�� �ا 
نه، ��  بلد �ست �ا   �� 	با� ها� خا�ج�  نه، 
تاثير  ما��سيسم  نظر   	� �ا�گر  جا�گا3  نقش 
 ��	E ند���، �ا�گر مجبو� �ست بر�� ��ن�ه ��قعا
E	�� �ند. �� نتيجه خو�  �� با هم  بشو� همه 
�� پيشاپيش جنبش  ��ن طبقه  بخو� جنبش 
�ه  ميبينيم  هم  عمال   � ميگير�  قر��  جامعه 
��نطو� شد3 �ست، عمال ميبينيم �ه جنبش 
�ا�گر� �� هر �شو� �� طو: �ل قر� با بهبو� 
��ضاY �قشا� فر��ست � �سان� �ه ستم � 
	��� بر Eنها شد3 �ست، تد�ع� شد3 �ست. 
��ن �ضعيت � ��ن موقعيت عين� طبقه �ا�گر 
�ه  �ست  گر�زناپذ�ر   � عين�   � جد�  ��نقد� 
��ست�  �ست  نميتو�ند  هم  �ا�گر�  �تحا��ه 
�ا�گر�  �تحا��ه  تر�ن  ��ست  بيا�د.   ��  2E  	�
گرفته  قر��  مر�ز  چپ   �� بو�ژ��ئ�  جامعه   ��
 Fما�گا�  �� �ا�گر�  �تحا��ه  �گر  حت�  �ست. 
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تاچر تش�يل بدهد بعد �	 سه ��	 �ه به سر�غش مير�� مجبو� �ست 
به جنبش 	نا� پيا" بدهد �ا �	 فال� �شو� محر�" �فاY �ند. به خاطر 
��بطه  ��ن  �گر  باشد چو�  �ا�گر چنين  موقعيت عينيش مجبو� �ست 
�ستثما� �ا� مز�� باق� بماند بقيه هم همر�E 3� ميمانند، نميشو� 
نميشو�  باشيد،  �� ند�شته  خانگ�  �ا�  �ما  باشد  موجو�  مز�بگير� 
س� سا: هر ��	 �ا�F �� بر�� �مر�� معاa بفر�ش� �ل� سيستم 
تربيت� بر مبنا� E	�� �ند�ش� سا	ما� �افته باشد، � ��سيپلين � خفه 
�ر�� �و�� جزئ� �	 تعليم � تربيت نباشد. چو� جامعه �� بر�� سرپا 
�� چنين جامعه ��  �ند.  مز�� سا	ما� ���3  �ا�  � حفظ  نگاهد�شتن 
نميشو� �ا� مز�� ��شت �ل� ��تش � 	ند�� � ���گا3 ند�شته باشد. 
��سيسم �� جامعه بد�� �جو� �ا� مز�� مم�ن نيست بر�� ��ن�ه همه 
��نها �جز�ئ� �ست �ه �ا� مز�� �� برقر�� نگا3 ميد��ند. �� نتيجه بر�� 
ما��س، �ا�گر، � مقد��F �� �� سطح فلسف� ���� بحثها� تئو��> 
��نطو� نيست �ه گو�ا ما��س مثل �> ح�يم باش� �نبا:  ميشو�. 
�سان� �� جامعه ميگر�� �ه جامعه �� با Eنها شفا بدهد، ما��س ��: 
E	���خو�3 نبو�3 �ست �ه بعد� �ا�گر �� پيد� �ر�3 �ست. ما��س با ��ن 
��قعيت مو�جه شد3 �ست �ه عنصر E	���خو�ه� �� ��ن جامعه ميتو�ند 
�ا�گر باشد. ما��س �ا�گر �� پيد� ن�ر�3 �ست، �� تئو�� �� �ا�گر به 
عنو�� تنها عامل E	��� ظاهر ميشو�. � ��ن موضع با موضع �سان� �ه 
�	 موضع باصطالJ سوسياليسم �لسو	 به حا: �هال�، سوسياليسم 
مستضعف پنا3، �ا �	 موضع فر��ست پناه�، سوسياليسم �� تبليغ 
مي�نند، متفا�F �ست. بر�� ما��سيسم مهم نيست �ه �ا�گر چها� 
باشد  "فاسد شد3"   � باشد  ��شته  ماشين هم  تا  � سه  �خچا:  تا 
بخو�هد  �گر  ��نها  با همه  �ند،  بند�   fسب شر�  ��� غر�بها هم   �
E	�� بشو� با تما" �مو�ل� هم �ه ���� با�د �ا� مز�� �� �	 بين ببر�. 
به مستضعف  پنا3  برع�س، سوسياليسم مستضعف  �� صو�ت� �ه 
 �E حتيا[ ����، ما��سيسم به �ا�گر �حتيا[ ند��� �ه �ا�گر بماند. به�
صو�ت� �ه سوسيالسيسمها� ��گر ميگو�ند حت� �قت� ح�ومت �� 
به بدست گرفته �ند ميگو�ند E	��� بر�� خلق � سر�و2 بر�� ضدخلق، 
 Yنو  �E بر��  نيست.  ��ن   ���	E  �� جا�گا3 �ا�گر  �صال  ما��س  بر�� 
"�نقالبيو�" �ا�گر حت� �� جامعه بعد� ��شا� هم �جو� ���� چو� �گر 
نباشد ��شا� �نقالب� نيست! �گر �� جامعه �> عد3 با �ستها� پينه 
 Y3 ها� قبل باق� ماند3 �ند، موجو� نباشند �ه ��ن نو��� 	بسته �ه �
�نقالبيو� لوگو� Eنر� نگيرند، ��نها نميتو�نند به شما نشا� بدهند �ه 
سوسياليست بو�3 �ند. گو�ا �ا�گر �	 منظر ��نها �Eمهائ� هستند �ه 
همه �مو�: جامعه � خوشبخت� ها �� با�د به Eنها ��� � �	 بقيه �نتقا" 
��شه تا��خ   � �گ   �� �ه  مذهب� �ند  عقا�د  ��نها  من  نظر  به  گرفت، 
�ر�3  تحميل   �� خو�  هم  �� سوسياليسم  متاسفانه   � بشر هست 
�ند. �مونيسم بر�� ما��س هيچ �گه مذهب� ند���. ��ن جا�گا3 �ا�گر 

�ست بر�� ما. 

�ما بگذ���د ببينيم جا�گا3 �ا�گر چه نيست؟ من ��ن جنبه �� �� بحث 
قبل� نگفتم .�ا�گر �� ما��سيسم تقد�س نميشو�. �� بحثهائ� �ه 
به خاطر جد�ئيها� �> سا: �> سا: � نيم پيش مطرJ شدند، ��� �	 
�سان� �ه �	 تمجيد �نندگا� قد�م� بحثها� �مونيسم �ا�گر� بو�3 
�ست � من نامه ها�ش �� �	 تهر�� ���"، گفته بو� �ه بحثها� �مونيسم 
�ا�گر� بر�� ما �ا�گر��، حاال خو�a هم �ا�گر نيست!، چيز تا	3 �� 
ميد�نند،   �� چيز  همه  بو�نشا�  �عتبا� �ا�گر  به  �ا�گر��  چو�  ند��ند 
�ست  �س�  منظر، �ا�گر  ��ن   	� بو�!  خو2  "��شنف�ر"ها  بر��  ��ن 
�ه �	 پيش ميد�ند ما��س چه گفته �ست، ميد�ند �ش�ا: خر�شچف 
چيست، ميد�ند تئو�� سوسياليسم علم� چيست، ميد�ند فوئر با� 
چيست، چو� �ا�گر �ست همه ��نها �� ميد�ند! �> نوY تقد� �ا�گر� 
�ه چو� تو �ا�گر هست� ميد�ن� � �حتيا[ به هيچ چيز ند���. �ا �> 
��ست قد�م ما �فته � ��ن ���خر �> �تا2 نوشته �ست � �� E� گفته 
لنگر  باشد،  ند�شته  ميگو�د هر �س خد�  "��ستا�وس��  �ست �ه: 
�	 ��ستا�وس�� شنيد  �لبته ال	" نيست فقط   �� ��ن  ند���"  �خالق� 
همه مذهب� ها � �عضا �نجمنها� مذهب� ��ن �� ميگو�ند �ه �گر تو خد� 

ند���، �خال6 ند���. بعد ��ن ��ست قد�م� 
���مه ���3 �ست" :�ل� من ميگو�م �گر �س� 
�گر  من  ند���"  �خال6  باشد،  ند�شته  �ا�گر 
هر  �ا  سا	�  خو���  	مز" �ا  �ا�خانه  �ا�گر 
جا� ��گر باشم، � پولها� خر� من ��� ميز 
باشند، ببينم ��� Eمد3 �ست تو� �انتين � به 
من ميگو�د تو همه چيز �� ميد�ن�، �حتياج� 
به هيچ چيز ند���، � تو بر�� من جا� خد� �� 
گرفته ��، مِن �ا�گر ��: �ستم �� ميگير" ��� 
ميخو�هد  جو��  چه  چنين �Eم�  �ه  پولها�م 
شا�التانيسم  ��ن  چو�  بزند!   �� من  جيب 
به ما��سيسم  �بط�  چه  �ست!  سياس� 
����؟ �ا�گر به هيچ چيز �حتيا[ ند��� � �اف� 
 2�� تا همه چيز  ببر�   �� �سمش  �ه  �ست 
شو�! به هما� �ا�گر �� ��ن جامعه حقوقش 
 �E ،به جائ� نميرسد a��	 نميدهند �ل� ��
�ا�گر� �ه چنين �س� �� مو��a ميگو�د، 
�ست،  نگرفته   �� حقوقش  �ست  ما3  شش 
�ما �� �نيا� �وچ> �� به خد� تبد�ل شد، به 
علم تبد�ل شد3 �ست، به Eخر�ن مح> �خال6 
تبد�ل شد3 �ست. به جمله بعد� چنين �Eم� 
�ه  �ست  سابق  مائوئيست   <� معموال  �ه 
فرهنگ�  �نقال2  تصا��ر  ميبينيد  �قت مي�نيد 
�نقال2   �� ميدهند.  نشا�  شما  به  ���ند   ��
�� ميآ���ند �ه  فرهنگ� ميرفتند �هقا� فقير 
�نتقا� �نند. �هقان� �ه �صال  به �ا� نقاشها 
مو��   ��  Fقضا�  Yنو ��ن  نبو�.  بلد  نقاش� 
�ا�گر هم �	 E� نوY مستضعف پناه� هاست، 
��ن�ه جنبش �ا�گر�  بر��  ��ا.   � ���x �ست 
�ه  ند���   aخو�  	� تصو�ر�  چنين   aخو�
گو�ا همه چيز �� ميد�ند، �ست ما��سيست 
�جا   	� ند��"  �ا��  ميگو�د   � �ست  گرفته   ��
Eمد3 �� ��ن حرفهائ� �� �ه �� خيابا� ميزن� 
بيا بر�� �ا�گر�� �ا�خانه ما هم بز�. �ا�گر نه 
ميد�ند،   �� چيز  همه  �ه  نيست  مدع�  فقط 
سياسيش  محد���تها�  جو�2  �نبا:  بل�ه 
ميگر��، �نبا: ��ن هست �ه نميتو�ند �تحا��ه 
سا	ما� بدهد، جو�2 بچه Eخوند �� چه بدهد، 
� �� ��ن ميا� م�تب� هست �ه �ا�گر گر�ئ� 
�� تبد�ل �ر�3 �ست به تملق گوئ� به طبقه 
�ا�گر � تبد�ل �ر�� �ا�گر به صنف. �ا�گر صنف 
نيست! �ا�گر ملت نيست! �ا�گر نژ�� نيست! 
�ه �� �� مقد� �ر� � تملقش �� گفت. �ا�گر 
تا��خ�  �> �سالت   ����� �> قشر� �ست 
نظر من  به   .a� �قتصا��  مبنا� موقعيت  بر 
تلق� صنف� �	 �ا�گر، �عن� �سان� �ه بيانيه 
E	��� بشر �� ميدهد � ميگو�د فقط �ا�گرها Eنر� 
�مضا �نند، به نظر من نميتو�ند بو�ژ�� نباشد. 
بر�� �س� �ه ٥٢ سا: پيش خو�a �� ��ر�� 
�ا�گر بو�3 �ست، � حاال ��ن ��قعيت هم بر��ش 
�هميت ند��� �ه همه ��نو� به �> نحو� �� 
جائ� �ا� مي�نند، ميگو�د نوشته �� �� �ه �> 
�مضا  �سان�  چه  �ست  نوشته  "��شنف�ر" 
مي�نند؟ �ا حت� چه �سان� حق ���ند بر�ند 
بسته!  پينه  با �ستها�  �ا�گر  �� جلسه ��؟ 
به �مونيسم بسته  �تهامات� �ست �ه  ��نها 
 aشد3 �ند � �قيقا همينها هستند �ه �� خو
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بينانه تر�ن حالت مبنا� E� جمله ��" �� �ه بر��تا� گفتم �عن� �ا�گر 
نميتو�ند E	�� بشو� مگر ��ن�ه همه �� E	�� �ند، فر�موa �ر�3 �ند .مبنا� 
 � �ست،  بشر�ت  �ا�گر   ���	E مبنا�  �ست،  بشر�ت  �ا�گر�  �نقال2 
مي�ند  �نقال2  �ا�گر  �قت�  �ست.  بشر�ت   ���	E ما��سيسم مبنا� 
�قيقا ���� همين پد�د3 �� �ه �� E� �> عد3 �ا�گرند � �> عد3 �ا�گر 
نيستند، �> عد3 مجبو��ند �ا� �نند � �> عد3 ��گر مجبو� نيستند، 
تغيير ميدهد. � تا	3 پس �	 گذشت ٥ سا: �	 �نقال2 ��ن نوY مد�فعين 
تلق� مو�� نقد من �	 �ا�گر ميا�د � ميگو�د شما �ستها�ت پينه بسته 
نيست، �جا	3 شر�ت �� �نتخاباF �� ند���! ��ن ��دگا3 �لبته �	 قد�م 
��ن نما�ندگ�  ��نجا ميخو�هم بگو�م  مو�� نقد ��دگا3 ما بو�3 �ست. 
عقب ماندگ� �ا�گر� به نظر من پيشرفت بو�ژ��	� �� نشا� ميدهد. 
��نطو�� نيست �ه ما فقط �> ��دگا3 عقب ماند3 پر�لتر� �� شاهد�م، 
هر ��دگا3 عقب ماند3 پر�لتر� نما�ند3 پيشر�� �> ��دگا3 بو�ژ��ئ� 
�ست. �س� �ه �	 �ا�گر صنف ميسا	�، �س� �ست �ه نميخو�هد 
تا  باشد، بو�ژ��	�  �ا�گر صنف  قر�� �ست �ه  �گر  باشد.  �ا�گر طبقه 
�بد به �ا� خو� ���مه ميدهد چو� �ا�گر فوقش بر�� خو� �> سند��ا 
E	��� خو�  بر��  بيا�د �� جامعه �� �ه  �گر �س�   � تش�يل ميدهد. 
به سر�نجا"  ميتو�ند  ��قعا   �� ��ن �سالت  �ه  �ست  نير�ئ�  �نبا:  به 
برساند، E� نير� �� به مسائل صنف� خو� محد�� �ند � بين طبقه �ا�گر 
� جامعه ش�اU ��جا� �ند، � �� بين مبا�	3 طبقه �ا�گر ��و�� چين بنا 
�ند، به نظر من بدتر�ن نوY بو�ژ��ست. ما��س �� ��بطه با حاملين ��ن 
��دگاهها� عقب ماند3 �	 �ا�گر، خيل� ب� مالحظه تر �ست �ه حت� 
من جر�F نمي�نم �ستعا��F �� �� ب�ا� ببر". به هر حا: به نظر من ��دگا3 
صنف� �	 �ا�گر � تبد�ل �ر�� �ا�گر به �> ملت، به �سان� �ه گر�3 
خو� معين� ���ند، خو�نائ� با ما��سيسم ند���. ما��سيسم ميگو�د 
پر�لتر صنعت�، ما��سيسم ��ن نيست �ه �گر به جا� متش�ل شو�د 
بگوئيد: "�مت گر"!" �> قد" به پر�لتا��ا نز��> شد3 ��! پيشر�تر�ن � 
��Eنگا��ها� �ا�گر�� �� ���3 ما��س پيشر�تر�ن مجالF �� ميخو�ندند، 
مانيفست �� ميخو�ندند، �گر �� E� ���3 ميخو�ست� �> نشر�ه مد�� 
�� به  Eنها   :�� ميبا�ست  �ن�  منتشر   �� ف�ر�  پيشر�  �لعا�3  فو6   �
محافل �ا�گر� ميد��� � مبنا� موفقيتش �� مقبو: بو�� E� �� محافل 
��ن  �ما  ��ن �ست.  �	 �ا�گر  �ا�گر� �� نظر ميگرفت�. تصو�ر ما��س 
حاشيه ��   � گرچه بسيا� ضعيف  �ا�گر  تقد�   � ماند3  عقب   Fنظر�
�ست، من ميگو�م �مونيسم �ا�گر� با�د هوشيا� باشد چر� �ه همه 
��ن بحثها �� �نقال2، �ستر�تژ�، �ظا�ف �نقال2 �ا�گر�، سا	مانده� 
مبا�	3 طبقات�، � �� بحث �ظا�ف �نقال2 سوسياليست� ��با�3 ���� 
ميد�� ميشوند. � هر �د�" �	 همين بحثها� عقب ماند3 بر�� ش�ست 
�جتماع� �ا�گر �اف� �ست. �ا�گر� �ه حاضر نيست پرچم �هائ� 	� 
�� بدست بگير�، �ا�گر� �ه حاضر نيست پرچم �فاY �	 حقو6 �و�� 
�� بلند �ند � شعا� لغو مجا	�F �عد�" �� بر����، چو� به �ند�	3 �اف� 
بر��ش �ا�گر� نيست، �	 ��ن نوY �ست. بخشها� Eخر مانيفست �� 
 � لنين  �ا �قت�  �ست،  �ر�3   Jطر  �� مطالبات�  چه  ببينيد  �نيد  نگا3 
�فقا�ش سر �ا� Eمدند ��قعا چه �ا� �ر�ند؟ �قت� لنين به قد�F �سيد 
تما" ��عاها� ��ض� ��سيه تز��� بر �شو�ها� مجا�� �� لغو �عال" 

�ر�ند. 

بحثم �� بطو� خيل# فشر�. � خالصه ميگو+م: 

جنبش# بر�$ �هائ# بشر

�مونيسم �ا�گر� �> تفا�F �جتماع� با �مونيسم غير�ا�گر� ���� � 
E� ��ن �ست �ه ��ن جنبش �جتماع� طبقه �ست � �> تفا�F نظر� 
با �مونيسمها� ��گر ���� � E� ��ن �ست �ه �مونيسمش بر�� �هائ� 
بشر �ست � ��ن �ا�گر�ش مي�ند. تنها ��دگاه� �ه با �نقال2 �ا�گر� 
E	��� �ل بشر�ت �  خو�نائ� ����، ما��سيسم� �ست �ه خو�ها� 
�	 بين �فتن همه نوY �ستثما� �ست. �� نتيجه �� سه نوY �مونيسم 
 � مرحله ��  �Eمانها�  �سان� �ه  ميبينيم.  خو�   aحو  � حو:   ��  ��
�ست ��" � بينابين� بر�� �نقال2 �ا�گر� قائل ميشوند، �سان� �ه 

�جتماع�   hعتر�� ثقل  مر�ز  �ا�گر�  جنبش 
مبنا�  �ه  �سان�  مثا:  بر��  نيست،  شا� 
سوسياليسم شا� جنبشها� �نگين �مان� 
�ست، �سان� �ه �هقا� �ا ��شنف�ر شهر� 
�سان�  ��نها  �ست.  مبنا� �مونيسمشا� 
هستند �ه �مونيسم �ا�گر� ما �	 Eنها فاصله 
����. �ما ��ن تفا�تها� ما �> تفا�تهائ� م�تب� 
��ن� نيستند، بل�ه ��ن �ست �ه ��ن ����ت 
ما �	 �مونيسم فر6 خو�a �� به ��ن ش�ل 
فرموله   � بيا�  �مونيسم   	� ��گر��  ����ت  با 
مي�ند، نه ��ن�ه ��ن خو�a �� ���� ��ن گونه 
نو  چپ  �گر  ما  �مونيسم  ��ن  مي�ند.  تعر�ف 
���پا �� نم� پسند� بخاطر ��ن �ست �ه عال�3 
بر جنبه ها� عقيدت� � نظر�، پا�ه �a جنبش 
�ه  �ست،  ��شنف�ر�  ��نشجوئ�   hمعتر
بگير�  فاصله  شر6  بلو�   	� ميخو�هد  بعضا 
غر2  پا�لمان�  �م�ر�تي>  ��بنا�  بتو�ند ��  تا 
جائ� بر�� چپ پيد� �ند. جنبش �مونيست� 
�� چين بر�� تبد�ل �ر�� چين به �> �شو� 
مستقل � بير�� Eمد� �	 	�ر سلطه �ستعما� 
�ست، 	ند3 با� !خو�ست خيل� خوب� �ست 
�ل�  �ست  مر�"  ميليونها  �ضع  بهبو�  بر�� 
�ستثما�  ش�ل   Yهر نو  	� بشر  �هائ�  بر�� 
نيست، خيل� هم عقب ماند3 تر �	 ��نها �ست. 
 �E  	� مقابل �مپر�اليسم   �� �ه  �ست  ��ضح 
�فاY مي�نم �ل� جنبش �جتماع� ما نيست. 
چپ ��ر�� �ه ما �	 E� �� Eمد3 ��م، جا ���� �ه 
مشخصاتش �� بخو�نيم � ببينيم �ه �قيقا ��ن 
�مونيسم �نبا: چه خو�ستهائ� بو� �� ��ر��، 
��ر��  جنبش �د�" طبقاF بو�، ميخو�ست �� 
چ�ا�  ميخو�هد   a� تتمه �ال�  � ب�ند  �ا�  چه 
�ند. ��ن بحث مهم� �ست چو� �ستر�تژ� ما 
�� برخو�� به بقيه سا	مانها� چپ ��قعا موجو� 
فعل� �ه ��� � بر ما هستند �� تعيين مي�ند 
� ��ن�ه ما چه �ا� ميخو�هيم ب�نيم. بحث من 
��ن �ست �ه ��ن چپ ��ر�� بخش� �	 جنبش 
�فرميست� بو�ژ��ئ� ��ر�� �ست �ه ميخو�هد 
�> جامعه بهتر �� بيا���، هما� سوسياليسم 
��ن�ه  بر��  �ست.  ��ر��  �نسر��تيو بو�ژ��ئ� 
جامعه   <� سوسياليسم  �م>  به  ميخو�هد 
�گر  فر�نسه  شبيه  ��خو� 	ندگ�،  بو�ژ��ئ� 
�ند.  ��ست   �� تر�يه،  نه شبيه  �گر   � بتو�ند 
جائ�   ��  �� سوسياليسم صنعت  �م>  به 
�شد بدهد � به �م> سوسياليسم پزش�� 
خوب�  ��نها �ا�ها�  همه  �ه  بدهد  بهبو�   ��
�ست، �ل� با خو�ست 	�ر � �� �ر�� جامعه، 
E� خو�ست� �ه �ا�گر�� 	مخت � خا" �ا�گر�� 
�����ا:  با	سا	�  �عن�  ميخو�ستند،  Eلمان� 
جامعه، خيل� فاصله ����. من بحثم �� تما" 
 �� مباحث  بقيه  باشد  �قت  �ميد���"  مي�نم 

���مه بدهيم.


