بیرد هیرمن پور

۳ی
ادداشتهائی پیرآمون مانیفست حرزب نوساز آقای منصور حکمت

* بیژن هیرمن پور

* تار یخ انتشار  :دوم اسفند ۱۷۳۱

تس کر
ضمن مطالعة مقاله آقای حکمت بنام «مبانی وچشم اندازهای حزب کمونیست کار گری ایران» در نشریه
«انترناسیونال»» ارگان حزذب کمونیست کارگری ایران» شماره دوم» خرداد ماه  ۱۷۳۱۰یاد داشتهائی برداشتم
که بعد فکر کردم بهتر است با اند کی دستکاری و تنظیم آن به صورت يك جزوه» آنها را به نظر دیگران نی
پرسانم .بواسطه فقّدان امکانات» این جروه به تعداد بسیار محدود تکثیر شده از خواننده می خواهم که آنرا
برای مطالعه به دوستان و آشنایان خحود بدهد و در صورت امکان آنرا تکثیر کند .ضمنا برای خواننده این یاد

داشتها لازم است که متن مقاله آقای حکمت را در اختیار داشته باشد » زیرا در بسیاری از موارد بخاطر طولانی
نشدن یاد داشتها از نقل عین مطالب آقای حکمت خودداری کرده ام .برای تسهیل کار خواننده» عین مقاله را
به این جزوه ضمیمه کرده ام.

دوم مرداد ۱۷۳۱

با روی کار آمدن گورباچف در شوروی در سال  ۵۸۹۱و آغاز اصلاحاتی که به فروپاشی دولتهای (سوسیالیستی)»)

در کشورهای اروپای شرقی وسرانجام در خحود شوروی منجر شدء در صف بندیهای سیاسی و اقتصادی جهانی تغییرات

بزرگی بوجود آمد که هیچ کشور» هیچ طبقه یا قشر اجتماعی» و هیچ حزب و سازمان سیاسی از آثار آن بر کنار نیست.
همه باید در این شرائط جدید وضع خود را بازبینی کنند .در این میان شاید وضع کمونیستها از همه دشوارتر باشد زیرا
فروپاشی بلوك شوروی بیش از هر چیز بعنوان پیروزی بورژوازی امپریالیستی بر سوسیالیسم جشن گرفته شد و
سرخورد گی و سراسیمگی بسیاری در میان کار گران و روشنفکران کمونیست ببار آورد .فروریختن این باصطلا ح اردو گاه

سوسیالیسم قاعدتا میبایست کمونیستهائی را که از دیرباز به نقد آن پرداخته وادعای سوسیالیسمش را تکذیب کرده بودند
تقویت کند .ولی به این دلیل که این نقد نتوانسته بود از حد تشوری فرارود و تشکیلات سیاسی معتبر و پیوند محکم با

طبقه کار گر برقرار کند ضربه این فروپاشی حتی آنها را نیز متزلزل کرد.
علاوه بر مشکلات سازمانی و تشوريك» حروج شوروی از صحنه» (نظم جدید)ی را بوجود آورد که در آن دولتهای
امپریالیستی تصمیم دارند با دست باز و با همکاری کامل در آن هرگونه جنبش آزادیخواهی و سوسیالیستی را در هر جای

جهان که باشد و مخصوصا در کشورهای کوچك و وابسته سرکوب کنند  :هر جا بخواهند جنگ براه بیندازند و هر جا

بخواهند سکوت قبرستانی بر قرار کنند .خود بخود» در چنین شرایطی» استراتژی و تاكتيك های مبارزة کمونیستها در

سراسر جهان و مخصوصا در کشورهای وابسته باید از نو طراحی و در عمل به معرض آزمایش گذاشته شود.



در جانب سازمانهای کمونیستی ایران وضع بویژه دشوارتر است زیرا بحران آنها حاصل شرایط جدید نیست و اگر
چنین ادعائی کنند فریبکاری کرده اند .آنها همان زمانی که در حریان انقلاب ایراد از راهگشائی برای توده هائی که با آن

همه اشتیاق به سمتشان آمدند عاجز ماندند» درگیر بحرانی شدند که دیگر بحران جنبش بین المللی کمونیستی لازم نبود تا
آنها را دچار سراسیمگی و سردرگمی کند .آنها از پیش افتاده بودند و این ضربه ای اضافی بود .اکنون اگر مار کسیستهای

ایرانی چه در داخل و چه در حارج سازمانها* بخواهند به وظایفی که تاریخ در مقابلشان گذاشته عمل کنند پیش از هر چیز
باید به تبیین نظری شرایط موجود با اتکاء به مار کسیسم و با شر کت در مبارزه ایدئولوژیکی که کم و بیش در سطح جهانی
آغاز شده بپردازند .این امری است که با توجه به شرایط موجود بلافاصله به ذهن همه کس میرسد و شاید یکی از علل بی

حرکتی و بی عملی کنونی همین باشد که هر کس این وظیفه را بزرگتر از آن میداند که با وسائل و امکانات موجود بتوان
انجام داد.
در این میان بزرگترین خحطر از ناحیه کسانی نیست که (گیج») و (سردرگم) و (سراسیمه» و بی حرکت» نظاره

گر اوضاع ایستاده اند  -گر چه آنها نیز مسئولیت تاریخی خحاص خود را دارند  -بلکه حطر اصلی از طرف حکیم باشی هائی

است که با نسخه های حاضر و آماده و چنان که گوئی راه حل کلیه مسائل را در جیب خود دارند به میدان میأً یند» هیاهو به
راه میاندازند» بحثهای بی مورد پیش میکشند و احیانا امید های کاذب ایجاد مینمایند.

به نظر من یکی از این حکیم باشی های حرفه ای آقای منصور حکمت است .بیش از دهسال پیش ایشان را دیدیم

که چگونه با دست انداختن روی کومله توانست با تشوری بافی های انحرافی در مورد تشکیل حزب کمونیست» مبرم ترین
مسائل جنبشی را که آخرین نفسهایش را در داحل ایران میکشید به عقب صحنه بفرستد و حالا باز ایشا را میبینیم که آن
حزب را رها کرده اند و حزب دیگری میسازند و به حیال حودشان پاسخ همه مسائل را هم دارند .ولی» به واقمع ضمن طفره
رفتن از طرح مسائل اساسی امروز» با تحریف و جعل در تاریخ و واقعیات و نظرات دیگران» بحثهای انحرافی بر می
انگیزند.

اگر در شرایطی نباشیم که بتوانیم حلاً موجود را پر کنیم لااقل اینقدر باید مراقبت نمائیم که این خلاً به محلی
برای بساط پهن کردن اینگونه میدان دارها تبدیل نشود .هدف من از تکثیر این یاد داشتها بیشتر نشان دادن شیوه کار
ایشان در طرح مباحث است .در مقابل تحریفات ایشان گاه من ناگزیرم واقعیاتی را توضیح بدهم که ممکن است خواننده
تصور کند که در موضع دفاع از گذشته در مقابل انتقاد های آقای حکمت قرار دارم ولی در واقع من شخصا معتقدم امروز
لازم است که همه چیز گذشته با دقت و وسواس و سخت گیری و در عین حال تواضع مورد بازبینی و نقد قرار گیرد .ولی
بزرگترین آفت چنین نقدی همانا تحریف و جعل و خودبینی است که از مشخصات تشوری بافی های آقای حکمت میباشند.

* به نظر من بعید است که سازمانهای کمونیستی موجود ایران در شکل فعلی خود بتوانند حتی در مبارزة ايدئولوژيك
جاری نقشی داشته باشند .چهارچوبة تشکیلاتی و روابط حاکم بر این سازمانها مانع از آن میشود که این مباحث اساسی با

تمام بغرنجی و پیچیدگی خود در کمال گشاده نظری و برکنار از هرگونه توجیه کاری طرح شوند .لذا» عقیدة من آن است
که بهتر است مار کسیستهای ایران صرف نظر از تعلق به این یا آن سازمان در وهلةٌ اول مستقیما و فردا و در حد توان احود
به پیش برد این کار تشور يك لازم اقدام کنند.

مقاله ای که ظاهرا تلخیص و تنظیم شده سخنرانی آقای حکمت است مطالب ایشان را زیر سه عنوان :

«زمینه های تشکیل حزب»» «مشخصات اساسی حزب کمونیست کارگری» و «نکاتی درباره وظایف و شیوه های
مام آورده است.ما نیز به همین ترتیب یادداشتهای خود را تنظیم کرده ایم و سعی کرده ایم حتی الامکان روال

مقاله را پی بگیریم .البته قصد ما این نبوده است که روی تمام مطالبی که آقای حکمت عنوان میکنند و جای
بحث دارد بحث کنیم .توجه ما تنها به نکاتی است که مخصوصا در شرایط کنونی بحث درباره آنها به این یا
آن دلیل لازم است)۱( .

دا ل

زمینه های تشکیل حزب نو ساز آقای حکمت
در آغاز» آقای حکمت به شرایط پیدایش «(حزب کمونیست کارگری ایران» میپردازند و حرفی میزنند که
خودشان میدانند حتی برای بعضی از مریدان نیز غافلگیر کننده است ( :بنظر من دیدن این حزب بعنوان نوعی محصول
حزب کمونیست ایران اشتباه است .زیرا آن احتلافات و کشمکشهای داحلی حزب کمونیست ایران و جدائی هایی که پیش

آمد» حود محصول يك شرایط عینی تاریخی و اجتماعی بودند و این حزب هم در انعکاس به خحود همان شرایط عینی تشکیل
شده است و نه در امتداد آن اختلافات).

رابطه تشکیل حزب با این «(شرایط عینی تاریخی و اجتماعی» هرگز تشریعح نمیشود» هر بار پیش کشیده میشود
ولی جز لفاظی و بدیهی گوئی در توضیح آنها نمی آید .آقای حکمت همانطور که پیدایش «(حزب کمونیست ایران») را به
«شرایط عینی تاریخی و اجتماعی) نسبت دادند و به اصطلاح لزوم يك حزب سراسری را لازمه آن شرایط دانستند امروز هم

تلاشی آن حزب و تشکیل حزب جدید را يك جا به همین (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی») نسبت میدهند .در واقع» اگر
بخواهیم به (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی» استناد کنیم» پراتيك«(حزب کمونیست ایران» از این لحاظ به هیچ

ضرورتی پاسخ نداد و برنامه ها و چشم انداز هائی که در آغاز آقای منصور حکمت برای آن تراشیدند و اپورتونیستهای
ساده لوح کومله آنها را یا وحی منزل و یا لااقل تسکینی بر بیماری فقدان تشوری خود دانستند در واقع چیزی نبود جز
ذهنیاتی که بدون توجه به (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی) بر روی کاغذ آمده بود و امروز که آقای حکمت مانینست

حزب جدید خود را اعلام میکند حتی لازم نمیداند که به توجیهات تثوريك آن زمان ود اشاره ای هم بکند و برای اینکه
این قضیه را راحت دور بزند با زیرکی خحاص خود به مریدان میگوید ما اصلا دنباله آن حزب نیستیم» ما از (شرایط عینی
تاریخی و اجتماعی» روئیده ایم .این حرف عملا یعنی همه آن چیزهائی را که آنجا گفته ایم رها کنید» پرس و جو نکنید»
بیلان نخواهید !(حزب کمونیست ایران) مرد» زنده باد ((حزب کمونیست کار گری ایران) !



آقای حکمت روی کومله دست گذاشتند» هندوانه ((حزب کمونیست ایران) را زبر بغلش دادند» آنرا قطعي

به بیراهه کشاندند و سرانجام متلاشی کردند .حالا با این جمله بندی که ما دنباله آن حزب کمونیست نیستیم حتی از دادن

بیلان کار خحود سر باز میزنند و این حرف ایشان آنقدر دور از ذهن و عجیب است که خودشان میدانند که حتی برای
مریدانشان هم قابل هضم نیست .ولی ایشان اینرا نیز میدانند که اینها عادت دارند غافلگیر شوند و از این غافلگیری خشنود
میشوند و ستایش کورکورانه شان از آقای حکمت نیز همین است که او با تردستی ویژه حود همواره میتواند آنها را
غافلگیر کند .آنها فراموش نمیکنند که چگونه وقتی ( کمیته مر کزی) و (دفتر سیاسی»» و خلاصه تمام آن در و دکان های

بورو کراتیکی که به سفارش آقای حکمت برای (حزب کمونیست ایران) ساخته بودند تقریبا بطور کامل و به اتقاق آراء
در ااحتیار ایشان قرار گرفت و ظاهرا ایشان کاملا بر ((حزب کمونیست)»سوار بودند و انتظار میرفت که بدون مزاحمت
نقشه هاأی حود را پیاده کنند و وسائل از میان برداشتن هرمانعی را نیز در احتیار داشتند» ناگهان ایشان دست به ابتکاری

زدند که در تاریخ سیاسی احزاب در جهان بی سابقه است  :ایشان از این حزب خارج شدند  -غافلگیری تمام ر عیار بود  -و
اعلام کردند که (انشعاب) نیست (خروج)» است .ولی» بعدا معلوم شد که خحروج هم نیست .سپس با يك فراخوان» مریدان

ایشان «حزب کمونیست ایران» را رها میکنند و به دور ایشان گرد میآیند و حزب جدید تشکیل میشود .کار ایشان
درست به کار آن تاجر متقلبی شبیه است که شر کت قبلی خود را ورشکسته اعلام میکند و با اسمی دیگر شر کت جدیدی

تشکیل میدهد تا مسئول بدهی های شر کت قبلی نباشد.
شیوه کار ایشان در توضیح تاثیر این شرایط «عینی تاریخی و اجتماعی» بسیار جالب و ابتکاری است .ایشان
مینویسند ( :اختلافات درون حزب کمونیست ایران ناشی از يك وضعیت جهانی حاص بود .ريشه آن در اوضساعی بود که
جهان و کمونیسم بطور کلی در آن قرار گرفته است .طبعا ما هم مانند سایر احزاب چپ دنیا و مانند همه کسانی که مدعی

کمونیسم بودند از این وضعیت تاثیر گرفتیم .حیلی جریانات منحل شدند» خیلی ها به انشعاب کشیده شدند و ما هم تغییر
کردیم» .پس این وضعیت خحاص که دیگران را تا انحلال برده» ایشان را فقط (تغییر» داده .نوع تغییر را هم ما میدانیم :
((حزب کمونیست ایران» را رها کردند و ((حزب کمونیست کار گری ایران» را تشکیل دادند .ایشان حزب کمونیستی که

از طرف کمیته مرکزی و دفتر سیاسی کاملا رها شده را جزء منحل شدگان نمیدانند و در مورد آن فقط از تغییر حرف
میزنند .لازم است که هر بار آقای حکمت نسبت به دیگران برای خود فضیلتی قاثل باشند و حرفی بزنند که مایه تسکین
حاطر مریدان شود .بگذریم» تغییری به این عظمت چرا باید برای (حزب کمونیست ایران» بوجود آید مگر نه اینکه حزب

کمونیست به تحريك آقای حکمت از همان زمان پیدایشش شروع به تجزیه و تحلیل و بحث درباره اوضاع جهانی و وضعیت
((اردو گاه سوسیالیسم» نموده بود و در این زمینه نیز حرفهای شگفت انگیز بسیار از دهان ایشان و اطرافیانشان در آمده بود.
پس اگر آن همه گنده گوئی های تثوريك بدرد آن نمیخورد که در (شرایط خحاص»» (حزب کمونیست) بتواند تعادل خود
را حفظ کند و دچار چنین (تغییر») وحشتناکی نشود  -که مسئولین آن حتی فرصت انحلال آن را نیز نیابند  -علت

وجودیشان چه بود ؟ آیا همه آن حرفها برای آن بود که مریدان آقای حکمت در (حزب کمونیست ایران» و کومله را از

عمق معلومات ایشان دچار شگفتی کند و هیچ فایده عملی بر آن مترتب نبود ؟ شرایط حاص جهانی فرا میرسد .آقای
حکمت» بنیانگذار و سرکرده (حزب کمونیست ایران»» با دیدن موج بحران بجای ایستادگی و مقابله و سکانداری کشتی

حزبی که خود آنقدر در استحکامش تئوری بافته بودند همه چیز را جا میگذارند و صحنه را حالی میکنند .حتی صحبت از

عقب نشینی نیست» حتی صحبت از فرار جمعی نیست» سردار بدون اطلاع قبلی يك تنه میگریزد و در جائثی امن دور از
مع رکه می ایستد .مریدان که از فرار سردار آگاه میشوند خود را باو میرسانند .کسی حتی باقی نمیماند که (حزب
کمونیست ایران» را منحل اعلام نماید .حالا در این جای امن سردار فراری مریدان فراری را مخاطب قرار میدهد و میگوید

اکنون لشکر آرائی جدیدی لازم است .ما«حزب کمونیست کار گری ایران» را ميسازيم .ترفند خحوبی است .سردار هنوز
سردار است با اندکی (تغییر )».



وقتی مهتدی کومله را تقدیم آقای حکمت میکرد» در واقع نردبانی در اختیار این باصطلاح تشوریسین قرار میداد
که او با فرصت طلبی به بالای آن حزید و برای حودش دم و دستگاهی به هم زد و خود را (يك سر و گردن از دیگران»

بلندتر احساس کرد .ولی» امروز که آقای حکمت (حزب کمونیست ایران» را برای مهتدی میگذارند و میگریزند در واقع

حانه ای ازپای بست ویران را ترك میگویند که احیانا بر سر ,هتدی حراب خواهد شد.
در دنباله مطلب آقای حکمت به تشریع این (وضعیت جهانی حاص)» میپردازند و مینویسند ( :بنابراین اگر در

جستجوی عامل پیدایش این حزب در این دوره و مقطع معین هستیم» این عامل همان وضعیت عینی اجتماعی است که بیرون
ما موحود بوده است .با سقوط بلوك شرق و تحولات  ۷-٩سال اخیر چهره دنیا بشدت تغییر کرده است .معادلات اقتصادی و

سیاسی و وضعیت ایدئولوژیکی و روبنای فکری و عقیدتی جهان دستخوش تغییرات اساسی شده ۰)...
برای کسی که مرعوب قلنبه نویسی های آقای حکمت است و بدول تعمق در آنچه وی میگوید آنها را میخواند این

جملات ممکن است هیچگونه کنجکاوی را بر نیانگیزد .ولی» اگر بخواهیم در این جمله پردازیها دقیق شویم و آنها را از هم

بشکافیم به نتایج دیگری میرسیم.
اگر از آقای حکمت قبول کنیم که در  ۷-٩سال اخیر اتفاقات زیادی در دنیا رخ داده و (معادلات اقتصادی و

سیاسی) تغییر کرده» ولی این ادعای ایشان که«(وضعیت ایدئولوژ یکی و روبنای فکری و عقیدتی جهان دستخوش تغییرات

اساسی شده»» ادعائی بسیار مضحك و غیر علمی و در نتیجه غیر قابل قبول است .روبنای فکری و ایدئولوژیکی جهان چه
تغییری کرده است ؟ اصولا کلمه جهان در اینجا چه نقشی دارد ؟ واضح است که روبنای فکری و ايدئولوژيك بر يك زیر
بنای مادی و اقتصادی استوار است .پس به کار بردن کلمه جهان در این میان بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی و زیر

بنای جوامع گوناگون تشکیل دهنده این (جهان» چه معنا دارد ؟ وانگهی» تا آنجا که به مسئله روبنای ایدئولوژیکی و
فکری مربوط میشود نه تنها جهان را باید به جوامع تقسیم نمود بلکه جوامع را نیز باید به طبقات و قشر های درون طبقه ای
بخش کرد .آقای حکمت با کلمات بازی میکنند .ایشان جرات نمیکنند بگویند زیر بنای اقتصادی جهان عوض شده و از
واژه مبهم «معادلاات اقتصادی) استفاده مینمایند» ولی با جسارت از (تغییر اساسی») روبنای فکری و ايدئولوژيك جهان

در زمینه تشوريك صرف میتوان پرسید چه تغییرات زیر بنائی در جهان باعث این تغییر روبنائی آنهم در این

مدت بسیار کوتاه  ۷-٩ساله شده است ؟ زیرا معمولا تغییرات ايدئولوژيك و فکری و روبنائی نسبت به تغییرات تکنیکی و
اقتصادی و زير بنائی تاخیر تاریخی دارند .این از جنبه تشوريك قضیه .ولی از لحاظ تجربی کدام تغییرات فکری و

ايدئولوزيك در کدام طبقه رخ داده است ؟ آیا بورژوازی ایدئولوژی خود را عوض کرده است يا پرولتاریا ؟ آیا مثلا
تغییراتی که در شوروی رخ داده را باید به معنای آن گرفت که روبنای ایدئولوژيك و فکری طبقه کار گر «(جهان» عوض

شده است ؟ اگر وضعیت سیاسی جدیدی که پس از تلاشی بلوك شوروی بوجود آمده مستلزم آنست که همه طبقات و در

راس آنها روشنفکران آنها حط مشی های سابق خود را از نو ارزیابی کنند و حط مشی های جدید اتخاذ نمایند» آیا این به

آن دلیل است که این طبقات روبنای فکری و ايدئولوژيك خود را رها کرده اند یا این ایدئولوژیها دچار «تغییرات
اساسی» شده اند ؟ و یا آنکه درست بر عکس» در این شرایط بحرانی جدید هر کس میکوشد با تکیه بر اصول فکری و
ایدئولوژ یکی خود از نو موضعگیری کند ؟ و اگر ما امروزآشفتگی و سراسیمگی را چه در اردوگاه بورژوازی و چه در
اردوگاه پرولتاریا و مخصوصا در بین روشنفکران این طبقات می بینیم»

این درست به آن دلیل است که هنوز این

موضعگیریها که ناگزیر بر اساس اصول فکری و ايدئولوژيك طبقاتی خحواهد بود قوام و استواری کافی نیافته اند .آقای

حکمت با عنوان کردن (تغییراتاساسی» در فکر و ایدئولوژی -اگر صرفا حرف دهان پر کنی نزده باشند» بدون آنکه به

نتایج حاصله از آن بیندیشند  -خود را برای تجدید نظر در اصول فکری و ايدئولوژيك آماده میکنند .دلیل آنرا نیز از
پیش اعلام کرده اند « :معادلاات اقتصادی و سیاسی)» جهان در  ۷-٩سال اخیر تغییر کرده است.
این تغییرات که نزد آقای حکمت به نحوی افراطی بر آنها تاکید میشود» ایشان را به اینجا میرساند که برای

احزاب تمام طبقات در سراسر جهان حکم انحلال صادر کنند و بگویند ( :طبعا فلسفه وجودی احزاب سیاسی ای که در
چهارچوب وضعیت پیشین و مطابق نیاز های دوره های گذشته شکل گرفته بودند» زیر سوال میرود »...
ابشان توحه ندارند که وضعیت کنونی به يك معنا حاصل تلاش همین سازمانها و احزاب سیاسی است که در دوره

های قبل بوحود آمده اند و هر کدام به سهم حود تلاش کرده اند تا کار به اینجا رسیده است.
بورزژوازی با همین صف بندی ها و سازمانهای سیاسی توانست بلوك شوروی را با ضربات از داحل و حارج

متلاشی سازد .حالا آقای حکمت به آنها موعظه میکنند که آن احزاب و سازمانهای سیاسی دیگر بدرد نمیخورند .ایشان
ظاهرا فقط اهل تشوری اند ولی مسلما آنها که اهل عملند به ایشا میگویند که ما احزاب و سازمانهای حود را که در این

نبرد سرنوشت ساز آبدیده شده اند» در این شرایط بحرانی» نه تنها رها نمیکنیم بلکه صرفا نجات خود را در چسبیدن به آنها
و تحکیم آنها میدانیم.
در زمینه (فکری و ايدئولوژيك» نیز آنها به آقای حکمت خواهند گفت که هیچ تغییری در این زمینه صورت

نگرفته بلکه اصول فکری و ایدئولوژیکی سابق ما» در شرایط کنونی» هر چه بیشتر تاکید و تعمیم یافته است.
این تا جائی است که به بورژوازی مربوط میشود .اما در صف پرولتاریا وضعیت دیگری برقرار است .در این

جانب» سالهاست که خحلا وجود سازمانهائی احساس میشود که بتوانند پاسخگوی نیازهای (شرایط عینی تاریخی و
اجتماعی» باشند .این خحلا مدتهاست وجود دارد و طبیعی است که در شرایط بحرانی کنونی بیشتر احساس شود .مثلاً همان
زمانی که آقای حکمت مدعی بودند حزب کمونیست پاسخگوی نیازهای (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی» آن زمان طبقه
کار گر ایران خواهد بود» بودند کسانی که دروغ ایشان را بر ملا کردند .حالا می بینیم که ایشان حزب کمونیستشان را

رها میکنند و استدلالشان هم اینست که در شرایط کنونی پاسخگوی نیاز ها نیست .آیا این حزب در شرایط قبلی به كداميك
از نیاز های طبقه کارگر ایران پاسخ داد ؟ اگر معیار» پاسخگوئی به نیاز های طبقّه در شرایط مشخص باشد» (حزب
کمونیست ایران) اساسا نمیبایست بوجود آید و اگر آقای حکمت اندك صداقتی در حرفهای ود داشتند اکنون که در

شرایط جدیدء» بیش از پیش» پوشالی بودث این حزب آشکار شده است می ایستادند و به كمك آقای مهتدی خحری را که به
پشت بام برده بودند پائین میکشیدند .حزب کمونیست را منحل میکردند و به انقلابیونی که در صف کومله و در کردستان
حاضر به جانبازی برای آزادی و رهائی حلق ود هستند می گفتند که فکری به حال خودتان بکنید .از امامزاده حزذب
کمونیست حکمت و مهتدی معجزه ای ساخته نیست.
اما تا جائیکه مربوط به وضعیت فکری و ایدئولوزیکی طبقه کارگر است» در شرایط کنونی بیش از پیش این

نیاز احساس میشود» که با تکیه به آنها» سازمان و حط مشی مبارزه با بورژوازی تنظیم شود .تغییرات کنونی کدام يك از
اصول فکری و ایدئولوژيك پرولتاریا را دستخوش (تغییر اساسی)» کرده است ؟ کسی که چنین ادعائی میکند باید نه با یك

جمله کلی بلکه در تمام جزئیات این ادعای خود را ثابت نماید .خحلاصه» اگر (پاسخ مشترلك به معضلات پیشین دیگر امروز
لزوما کسی را با کسی متحد نگاه نمیدارد» عکس آن نیز به طریق اولی صادق است .اگر عده ای دیروز مشتر کا به سوّالات
پاسخ میدادند(لزوما» امروز نباید از همدیگر جدا شوند .بلکه طبیعی تر آنست که امروز  -که ظاهرا مشکلات بیشتر است
 سعی کنند با همبستگی بیشتری این مشکلات بزرگ را از پیش پای خود بردارند.تا اینجا ما بدنبال آقای حکمت در هوا حرف میزدیم ولی به زمین بیائیم و ببینيم که مشکلاتی که امروز در

مقابل ماست در واقع نه حاصل يك شکاف در صفوف پرولتاریا و روشنفکران وی و یا تجدید نظر در مارکسیسم» بلکه
حاصل هجومی همه جانبه از سوی بورژوازی است .در مقابل این هجوم» بدترین راه حل» راه حل آقای حکمت است :

پراکندگی و تفرقه و جدائی و پشت پا زدن به تمام تجربه گذشته.
در دنباله بحث» آقای حکمت وضعیت احزاب و سازمانهای وابسته به شوروی را اینطور حلاصه میکنند که ( :شاخه

های طرفدار شوروی» چه در غرب و چه در شرق» بخشا یا منحل شده اند و یا بطور کلی تغییر مشی و تغییر نام داده اند» ()۲
یا بخش اعظم نیروی حود را از دست داده اند و به حاشیه رانده شده اند ... .این حریانات به هر حال بشدت منزوی شده اند و

هيچيك دیگر احزاب مطرح و نیرومندی را تشکیل نمیدهند».
حلاصه کردن نقش این احزاب بصورتی که در اینجا آمده و خواندن فاتحه همه آنها یکجا چنان وضع را ساده جلوه
میدهد که با واقعیت پیچیده این احزاب تطبیق نمیکند )۳(.صرف اینکه بگوئیم فلان حزب تغییر نام داده کافی نیست که او
را از صحنه بیرون رفته بدانیم .از قضا در خیلی از جا ها همین حزب های تغییر نام یافته هنوز در صحنه هستند و از رای و
اعتماد مردم نیز کم و بیش برخوردارند .احزابی نیز که تغییر مشی داده اند تا حدی خواسته اند حود را با این شرایط جدید

تطبیق دهند .چه بسا که به موقع نقش خود را نیز بازی کنند .مثلا پس از تلاشی بلوك شوروی البته حزب توده و اکثریت
در ایران پشتیبان برزگی را از دست دادند ولی ما در عین حال شاهد آن هستیم که اینها نیز» نه کمتر از آقای حکمت» به

دست و پا افتاده اند و در صددند هویت تازه ای برای خود پیدا کنند و اتفاقا نسبت به دیگران کادر ها و هواداران کمتری را
از دست داده اند و انشعاباتشان نیز چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوی اصولی تر از انشعابی است که آقای حکمت صورت
داده اند در حالیکه حتی مریدان خود را هم قدغن میکنند که نام این کار را انشعاب بگذارند.

در هر صورت اگُر (شاحه های طرفدار شوروی) را در سطح جهانی نگاه کنیم این خحلاصه برداری آقای حکمت
بسیار شماتيك و قلابی جلوه میکند و اتفاقا یکی از کار های انقلابیون باید این باشد که مواظب استحاله این نیرو ها و

تحولشان در آینده باشند .صرف نظر از اینکه در کشورهائی مانند کوبا و ویتنام (شاخه های طرفدار شوروی) هنوز بر سر

کارند» در جا های دیگر این نیرو ها که اغلب پایگاه توده ای نیز دارند کم و بیش به فکر تطبیق خود با اوضاع جدید افتاده
اند.
در همین کشورهای اروپای شرقی و يا کشورهای شوروی سابق اینها به اين یا آن نام هنوز نیروی بزرگی را به

نسبت نیروهای چپ تشکیل میدهند و بعید نیست که در نظام جدیدی که بوجود آمده در پاره ای از این کشورهاء» اگر نه به
عنواك قدرت حاکم» لااقل به عنوان نیروی اپوزیسیون باقی بمانند .نباید به حواب خر گوشی فرو رفت و مانند آقای
حکمت» مسحور تبلیغات تریومفالیستی بورزژوازی امپریالیستی» گمان کنیم که همه این نیرو ها يك شبه بقدرت جادوی

| پریالیستها (دود شده و به هوا رفته»اند .هم اکنون اگر زیاد دور نرویم در همین جنبش ایران «(بقایای» «(شاخه های

طرفدار شوروی) بیش از همه نیرو های دیگری که خحود را مار کسیست میخوانند کادرء» هوادار» امکانات و فعالیت دارند.
اینرا باید فهمید و به حساب آورد .در نظر داشتن این حقیقت مخصوصا برای آقای حکمت که بیش از هر چیز
(انترناسیونالیست») هستند و میخواهند انقلاب را در سطح جهانی سازماندهی کنند اهمیت دارد .ایشان فکر نکنند که
بورژوازی صحنه را کاملا جارو کرده تا ایشان وارد شوند و حزب خود را پیاده کنند .هنوز هم همه نیرو هائی که در
سالهای (هشتاد)» بودند در صحنه اند .ولی شاید این حرف آقای حکمت درست باشد که همه گیج اند .ولی بعید است که

گیجی آنها از گیجی آقای حکمت بیشتر باشد .بعید است که آنها دیرتر از آقای حکمت به خود آیند و چشم هایشان را
بمالند و راه و رسم مشخصی برای خود اتخاذ کنند .از آقای حکمت که بگذریم» بطور کلی چپ انقلابی باید بداند که

تسویه حساب با اپورتونیستهائی که در جنبش کارگری زیر چتر حمایت شوروی رخنه کرده بودند با پیروزی غرب بر
شوروی» یکبار و برای همیشه» به پایان نرسیده است .اینها ممکن است یتیم شده باشند ولی پس از آشفتگی ها و گریه

زاریهای اولیه دیده ایم که یتیم ها به حود می آیند و وقتی خود را بی پدر می یابند اکشرا زیل تر و فعالتر هم میشوند و
وش خیالی است که گمان کنیم این مسئله بغرنج را امپریالیستها برای کمونیستها حل کرده اند.

آقای حکمت باید از پیروزی اخیر امپریالیسم غرب در صحنه جهانی بسیار خحوشحال باشد .زیرا بر اساس حساب
های او روی کاغذ» همه مسائل جنبش کمونیستی را این پیروزی برای وی حل کرده است .دیدیم که (شاخه های طرفدار

شوروی» چگونه بی سازمان شدند .ولی آثار این پیروزی به همینجا ختم نمیشود( .چپ رادیکال» نیز که گویا علت اصلی
موجودیتش رویزیونیسم چین و شوروی بوده حالا که این رویزیونیسم بطور کلی نابود شده دچار بیکاری فنی میشود و
ود بخود به زعم آقای حکمت راه خود را میگٌیرد و دنبال کارش میرود)۰(.

ولی گویا آقای حکمت متوجه میشوند که اینقدر مصرف تغوری برای منحل کردن کامل این جریانات کافی

نیست به همین دلیل تشوری بافی جدیدی میکنند و میگویند که اصولا نیروی اجتماعی حامی این جریانات در (تحولات
سالهای احیر دود شده و به هوا رفته است).
آقای حکمت که با تکرار عبارت (مار کس و ما)» بلافاصله بعد از مار کس خودشان را می بینند و مواظبند که

حتی انگلس و لنین هم بین ایشان و مارکس حائل نشوند حالا مار کسیسم را کنار گذاشته اند و با ایده آلیسم حالص چنین
میاندیشند که (چپ رادیکال» میتواند صرفا به عنوان يك جریان فکری و در مقابل رویزیونیسم شوروی و يا چین بوجود
آید .ایشان که قهرمان تشخیص «(شرایط عینی تاریخی و اجتماعی» برای ساختن و رها کردن حزب میباشند در اینجا به
این فکر نمیافتند که صرفا ضد رویزیونیست بودك نمیتواند جریانی را بوجود آورد» بلکه شرایط عینی ایجاب میکند

نیروثئی بوجود آید و این نیرو در برخورد با محیط اطراف حود ضد رویزیونیست هم میشود .وقتی ایشان فکر میکنند
بخشی از (رادیکال»ها بخاطر اشتیاق ضد رویزیونیستی شان بوجود آمده اند میتوانند بگویند حالا که رویزیونیستها رفته
اند اینها هم نحود به ود ناپدید میشوند .صرفنظر از پوج بودن این ادعا میشود از ایشان پرسید که حوب به فرض که اینها

دیگر بصورت سابق نمیتوانند وجود داشته باشند ولی مسلما آقای حکمت وقتی میگوید اینها دود شدند و به هوا رفتند لحن

استعاری دارند و به مجاز سخن میگویند .آیا در واقعیت قابل تصور نیست که اینها بجای اینکه بگویند چون دیگر کاری

نیست پس ما از صحنه سیاست حارج شویم» در صحنه بمانند و کار تازه ای برای خود جستجو نمایند ؟ بخصوص که
«رادیکال»ها نشان داده اند که زیاد مطابق منطق مار کسیستهای از قماش آقای حکمت استدلال نمیکنند که بگویند حالا" که
دیگر رویزیونیستها نیستند ما کاری نداریم پس برویم دنبال ۰...

ولی اینقدر» برای «رادیکال»ها کافی نیست و خود آقای حکمت میفهمد که لااقل روی کاغذ هم که شده باید
بعضی حقایق را به حساب آورد و باید برای بعضی از (رادیکال»ها پایه اجتماعی قائل بود .و ایشان این کار را میکنند.

ولی بلافاصله با تکیه بر همان تحولات سالهای اخحیر این پایگاه اجتماعی را هم («دود هوا » میکنند .اما این تحولات چگونه
توانستند این پایگاه اجتماعی را با این سرعت (دود هوا» کنند» این سوالی است که آقای حکمت به آن پاسخ نمیدهند.

همانطور که مشخص نمیکنند که این پایگاه اجتماعی در کجا قرار دارد تا خواننده یا شنوندةٌ ایشان به محل مراجعه کند و
ببیند که آیا واقعا ((دود هوا» شده است با نه.



تا اینجا ما در حیطه کار حود آقای حکمت حر کت میکنیم و باصطلاح روی حطی که ایشان کشیده اند راه میرویم
ولی اگر بخواهیم از این خط حارج شویم و در دنیای واقعی قدم بگذاریم اولین سوالی که از آقای حکمت باید بکنیم اینست

که منظورشان از رادیکالیسم چیست و مشخصا در ایران و سطح جهان کدام سازمانها را مد نظر دارند ؟ اگر ایشان این زحمت
کوچلك را به خود میدادند راحت تر میشد فهمید که (رادیکال»ها الان در چه وضعیتی هستند و آینده شان کدام است .ولی
یکی از ترفند های آقای حکمت این است که بجای امور مشخص» کلمات مجرد و انتزاعی میگذارند و از این کار دو فایده
میبرند  :یکی خود را از بند واقعیت که تاب لفاظی را ندارد میرهانند» دیگر آنکه مریدان را مرعوب میکنند که قدرت
انتزا ع تشغوريك را ببین که تا کجا رفته !
ولی کار (رادیکالیسم) به همین جا ختم نمیشود .آقای حکمت برای اینکه با (رادیکالیسم) در کشور های جهان

سوم تسویه حساب کند اول اصطلاح (کمونیسم جهان سومی) را جعل مینماید تا هم پایه ای برای حرفهای بعدی ود ایجاد
کرده باشد و هم تحقیر خود را نسبت به کمونیسم در این کشور ها بطور ضمنی نشان داده باشد .آنگاه در این (( کمونیسم

جهان سومی» بدلخواه خود دو عنصر تشخیص میدهد ( :دمکراسی» و (ناسیونالیسم) .بعد بار دیگر به صحنه (تحولات
سالهای اخیر» باز میگردد و می بیند که بورژوازی تعرض خود را علیه شوروی  -که اینجا برای تثوری بافی آقای حکمت
لازم است» نه مثل گذشته يك نیروی بورژوائی دیگر» بلکه يك نیروی (شبه سوسیالیست) باشد  -زير دو پوشش
ایدئولوژيك (دموکراسی» و (ناسیونالیسم) انجام داده است .حالا دیگر برای تثوریسین ما کار چندانی نمانده است :
کمونیسم جهان سومی)» با (دموکراسی) و (ناسیونالیسم» به جنگ بورژوازی رفته بود که ناگهان در میدان و در بحبوحه
حنگ» پرچم (دم کراسی) و (ناسیونالیسم» را در دست بورژوازی مقابل خود دید و با دیدن آنها قالب تهی کرد .برای
آقای حکمت تحزیه ((کمونیسم جهان سومی) به ((دمو کراسی» و (ناسیونالیسم» فقط به يك چرخش قلم احتیاج دارد .ولی

برای انقلابیون کمونیستی که در این کشور ها بر ضد سلطه دیکتاتوری امپریالیستی مبازره میکردند و می کنند قضیه

هرگز به این سادگی نبود .کمونیستها به این دلیل با امپریالیسم مبارزه نمیکردند که ناسیونالیست بودند آنها فقط میبایست
(شرایط عینی تاریخی و اجتماعی» را به حساب میآوردند و می فهمیدند که باید مبارزه حود را که در نهایت میبایست به
جامعه کمونیستی در سطح تمام جهان منتهی شود در حال حاضر و در شرایط کنونی در چهارچوبه مرز های جغرافیائی -

سیاسی که خارج از اختیار آنها بوجود آمده بود سازماندهی کنند .و این حرفها چیزی نیست که آققای حکمت ندانند .این
(( کمونیستهای جهان سومی) همانطور از (عرصه ملی مبازره» صحبت میکردند که آقای حکمت نیز کلمهٌ (ایران» را به اسم
حزب نو ساز ود اضافه میکنند و در يك جای همین مقاله  -البته به شیوه خحودشان  -قبول میکنند که (عرصة اصلی» مبارز6
حزب ایشان نیز قاعدتا باید ایران باشد .حالا میشود تهمت ناسیونالیسم به این (کمونیستهای جهان سومی) زد و مشخص

نکرد که منظور کیست و ارادت مریدان را هم ضامن این دانست که پرس و جو نکنند .اما واقعیت موضع اکثر احزاب
(( کمونیست جهان سومی» لااقل از لحاظ تشوريك اینطور بود و آقای حکمت نیز فعلا در عرصه تشوری کار میکنند .اصولا

یکی از شیوه های دیگر کار ایشان اینست که بی جهت نسبت های موهوم به دیگران میدهند و اثبات آنرا به عنوان امری
بدیهی غیر لازم جلوه میدهند و از این طریق مجال قلم فرسائی و تشوری بافی برای حود پیش میآورند.
اما این (دموکراسی» که به زعم آقای حکمت امروز بورژوازی با آن به جنگ ایشان آمده و دیروز در دست
(( کمونیستهای جهان سومی» بوده مطلق گرفته میشود تا مثلا دموکراسی یلتسین را با دموکراسی «(کمونیستهای جهان
سومی») یکسان جلوه دهند .ممکن است آقای حکمت آنقدر غرق در مطالعات عمیق خحود بوده اند که فرصت نکرده اند حزوه
های حقیر و بد حط و بد کاغذ این کمونیستهای بيچارةٌ جهان سومی را مطالعه کنند .اگر این فرصت برای ایشان پیش
میآمد میدیدند که کمترین آنها منظورشان از کلمةٌ دموكراتيك و دموکراسی در واقع حکومتی است که مستقیما از
شوراهائی که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند نشات میگیرد و هرْمونی طبقهةٌ کار گر در آن تامین است و اگر آنها این
حکومت را بلافاصله سوسیالیستی نمیخواندند برای آن بود که از آقای حکمت بسیار سوسیالیست تر بودند و میدانستند که
سوسیالیسم فازی است فراتر از این و در کشوری تحت سلطه با اقتصادی وابسته و صنعت ضعیف و وابسته و جمعیت
روستائی نسبتا وسیع قبل از رسیدك به سوسیالیسم» پرولتاریا باید يك مرحله را بگذراند .اينها لااقل در تشوری

سوسیالیستهای پیگیری بودند و دمکراتیسم شان نیز دمو کراسی پارلمانی نبود .آیا آقای حکمت این حقیقت را نمیدانند یا
میدانند و تجاهل میکنند ؟ البته اگر این حقیقت را میدانستند و اذعان هم میکردند دیگر زمینه تشوری بافی شان از بین

میرفت.


ما نمی خواهیم در اینجا از استراتژی و تاكتيك ( کمونیستهای جهان سومی) دفاع کنیم .قصد مااینست که

بگوئیم آقای حکمت نظرات دیگران را تحریف میکنند تا فرصت تشوری بافی به خودشال بدهند .اینکه هجوم بورژوازی به
پرولتاریا به كمك دمو کراسی پارلمانی ( آقای حکمت این صفت را فراموش میکنند ذکر نمایند)» ناسیونالیسم و در صورت
لزوم فاشیسم صورت میگیرد امری است بدیهی و قدیمی .اما اینکه آقای حکمت آنرا در هجوم جدید بورزوازی به پرولتار یا

بویژه کشف کرده اند و بلافاصله با این کشف خود به تحلیل ( کمونیسم جهان سومی» میپردازند و از این طریق به نابودی
آن حکم میدهند امری بدیع و ابتکاری است .نقد و تحلیل گذشته و بر ملا کردن اشتباهات و کمبود ها يك چیز است

تحریف و تحقیر گذشتگان و مبارزات آنها برای اثبات وجود ناچیز خود چیز دیگری .چقدر بورژوازی خحوشحال است که
می بیند توریسین هائی مانند آقای حکمت بنام مار کسیسم سنت مبارزاتی يك قرن و نیم کمونیستهای سراسر جهان را به

مسخره گرفته و به همه میآموزند که تنها درسی که باید از آنها گرفت فراموش کردن آنهاء» تحقیر آنها و اهانت به آنهاست.
بورزوازی در مقابل ما به اذعان آقای حکمت ناسیونالیسم و فاشیسم و مذهب را بیرون کشیده» گورهای دو هزار ساله را باز

کرده» تاريك اندیشان و جلادان را از قعر تاریخ بیرون کشیده و از آنها بیرق ساخته .آقای حکمت به پرولتاریا می آموزد
که تمام توشةٌ تشوريك و تمام مبارزات گذشته خود را به دور بریزد و حتی از آنها شرمنده باشد و بياید در محضر ایشان
درس حزب سازی بگیرد.

بار دیگر تاکید کنیم که دفاع از کمونیسم جهان سومی) در مقابل تحریفات آقای حکمت به معنی آن نیست که
ما معتقد نیستیم که باید جدا و عمیقا این گذشته را بررسی کرد» همه تغییرات کنونی را به حساب آورد و با روشن بینی

حط مشی جدید مبارزه را تنظیم نمود .آقای حکمت دماغشان را بالا نگیرند و نگویند باز هم يك (پوپولیست»» يك
«رادیکال» و  ...میخواهد به گذشته بچسبد و (عقب ماندگی» خحود را ثابت کند .اگر پیشرفتگی در این است که در اروپا

بنشینیم از بازار مشترك اروپا و وضعیت ژاپن و بازار آزاد امریکاء کانادا و مكزيك اطلاع داشته باشیم ما نیز شاید کمتر
از آقای حکمت پیشرفته نباشیم .ولی اینکه ما امروز در بعضی زمینه ها از ویت کنگ سی سال پیش در ویتنام و چريك
بیست سال پیش در تهران بیشتر میدانیم (ه) نباید ذره ای از احترام ما به آن پیشگامان که درست يا غلط ولی با صداقت
تمام مبارزه کرده اند و چرخ تاریخ را به پیش برده اند بکاهد.

اگر تشوری های آقای حکمت با زندگی عملی واقعی و مبارزات طبقةٌ کار گر و سرانجام برقراری سوسیالیسم
تقریبا هیچگونه رابطه ای ندارد  -و مهارت ایشان اساسا در این است که مسائثل عملی را که اصولا باید تشوری در خحدمت حل

آنها قرار گیرد یا بطور کلی نادیده میگیرد» یا آنها را نظیر مسئله ارتباط با طبقةً کار گر با این ادعای عجیب که ((ما خود
را يك حزب سیاسی خارج طبقه نمی بینیم» بلکه  ...در درون حودطبقه می بینیم) نادیده میگیرد» و یا آنها را چنان بی
اهمیت جلوه میدهد که حل آنها میماند برای بعد  -با وجود این» هر بار که ایشان در زمینه ای مشغول تشوری بافی میشوند
باید مطمئن بود که این تشوری بافی لااقل برای خودشان يك استفاده عملی دارد .مثلا ما در جریان (جنگ خحلیج» دیدیم که
چگونه ایشان تشوری خحود را درباره نقش استعمار در شکل دهی کشور ها و طبیعت جنگ تا حد ابداع مفاهیمی نظیر (اردوی

کار » و (مرز های مصنوعی) ( )٩بسط دادند و غنا بخشیدند تا بخاطر مصالح عملی شخصی بتوانند» در آن مقطع» رفتن
پشت سر صدام را توجیه کنند .و حالا هم که خر ایشان از پل صدام ظاهرا گذشته و مسئله ماست مالی کردن مبارزه مسلحانه
در کردستان و موکول کردن آن به محال مطرح میشود» باز می بینیم که ایشان تشوریشان را از یکطرف دیگر بسط داده اند

و برای حفظ استقلال حود نه حاضرند با دولت عراق کنار بيایند و نه با کرد های عراق .حوب» با این سابقه از ایشان تعجب

ندارد که تشوری حمله اخیر بورژوازی با سلاح (دموکراسی» و (ناسیونالیسم) با همه عظمتش بلافاصله در خدمت توجیه

کار ایشان در خحروج از حزب کمونیست دست ساخت خود و بپا کردن حزب جدید قرار گیرد .گر چه حزب کمونیست
آقای حکمت فرقی اساسی با حزبهای (کمونیست جهان سومی» داشت و يك رگه (سوسیالیسم کار گری) در آن بود که در
جا های دیگر نبود و گر چه این حزب (ابزاری بود که توسط آن کل جنبش سوسیالیستی کار گری در جامعه ایران خود

آگاهتر شد  »...ولی پس از فرو ریختن بلوك شوروی و در توضیحات بعدی می فهمیم که حتی خیلی پیش از آن
ناسیونالیسم از درون حزب به سوسیالیسم کار گری هجوم آورده و با آنکه همه ار گانهای رهبری در اخحتیار ایشان بوده باز

توانسته چوب لای چرخ کار ها بگذارد .البته ایشان توضیح نمیدهند که چگونه و در کجا .ولی در ضمن توضیح اینکه چرا

از حزبی که همه چیزش در اختیار خودشان بود حارج شده اند ناگهان چرخش جالبی میکنند و مثل آنکه در حین سخنرانی

فکر جدیدی به سرشان زده باشد میگویند «:ظاهر مسئله این بود که ما از حزد .رفتیم اما واقعیت این بود که آنها رفتند.

گرایشات دیگر دو سال قبل از اینکه ما از آن حزب برویم از نظر سیاسی حزب کمونیست ایران را ترك کردند )۷( ».

این دو سال پیش بر میگردد به قبل از تلاشی شوروی و مسلما این گرایش ها کار خود را خیلی پیش از آن
تاریخ شروع کرده بودند تا دو سال پیش به ترك برسند .ولی آقای حکمت به عنوان يك روشنفکر خحوب بورژوا میخواهد
حد اکثر استفاده را از پاشیدگی بلوك شوروی بنماید .این بحث نسبت به بحشی که ما تعقیب می کنیم جنبه فرعی دارد مهم
این است که حزب دو سال پیش» از گرایشات دیگر لااقل از نظر سیاسی» تصفیه شده است .پس علت خروج ایشان در این

شرایط و بپا کرد حزب جدید چیست ؟ ایشان به مریدان خود میگویند که ( :ما دنباله حزب کمونیست نیستیم) .در همین
نشریه انترناسیونال شماره دو که ایشان این حرف را میزنند قطعنامه هائی به چشم میخورد که بر اساس آنها تصمیمات و
نوشته های (حزب کمونیست ایراثن» را که تاریخ بعضی از آنها حتی به سال  ٩۳میرسد تنفیذ میکند .پس این حرف را هم

فقط برای غافلگیر کردن مریدان میزنند .چگونه میتوان حزبی را که رهبر و تمام کادر هایش را رهبران و کادر های (حزب
کمونیست ایران» تشکیل میدهد و قطعنامه های اساسی آن حزب را هم با خود میآورد دنباله ((حزب کمونیست ایران» تلقی
نکرد ؟ کسی که بخواهد این حرف آقای حکمت را باور کند باید ارادت ویژه ای به ایشان داشته باشد که حد اقل منطق را

از وی سلب کرده باشد.
خواندن مقاله را ادامه میدهیم و در ادامه این بحث مضحك آقای حکمت درباره اینکه ما از حزب حارج شدیم يا آنها
از حزب حارج شدند به اعترافاتی بر میخوریم که ماهیت واقعی رابطه ایشان و تشوریسین های گروهشان را با کومله نشان
میدهد .ایشان با تحقیر از کسانی یاد میکنند که تا دیروز برای آنها نقش (تور ایمنی» و (ناجی سیاسی) را بازی میکرده
اند و ظاهرا امروز که ناسیونالیستهای حزب از حای دیگری بوی الرحمن ( )۸شنیده اند به (تور ایمنی) این (ناجی سیاسی»
 -یعنی همان تشوری بافی هائی که بقول خحود آقای حکمت مثلا موفق شد جنگ کومله و حزب دموکرات را به عنوان جنگ

بورژوازی و پرولتاریا( )٩جا بیندازد  -احتیاج ندارند .از این حرفها چنین بر میآاید که با اینکه آقای حکمت همواره
حکومت شوروی را در صف بورژوازی تحلیل میکرده اند تلاشی بلوك آن به اتوریته ایشان در درون حزب در مقابل
((ناسیونالیستها» لطمه تعیین کننده ای زده و غرور ایشان را حریحه دار کرده است )۰۱( .کسانی که دیروز به در یوزگی

تشوری نزد ایشان آمده بودند و ایشان هم در کمال سخاوت و بزر گواری کارهای آنها را در تشوری رنگ و آب سوسیالیستی

میزدند امروز از (تئوری سوسیالیستی) بی نیاز و در نتیجه زبانشان در مقابل آقای حکمت دراز شده است )۱۱(.اگر در

حرفهای آقای حکمت در این قسمت دقیق شویم و اندکی هم از نیروی تخیل خحود كمك بگیریم می بینیم که ایشان تاریخچه
پیدایش «(حزب کمونیست ایران» و دلیل از هم پاشی آنرا یکحا بیان کرده اند .سالها پیش بین آقای حکمت و گروهشان و
کومله شراکتی صورت گرفت  :آقای حکمت و شرکاءء سرمایه (تشوريك) خحود را آوردند و کومله هم نیرویش را .کومله

قبلا برای توری با دیگران هم شريك شده بود .ولی» این بار شراکت حسابی جوش خورد چون آقای حکمت دیگر مثل
پیکاریها و رزمندگانیها نبودند که يك حرفهائی روز اول بزنند و چهار روز بعد که کار ها پیش رفت و نیاز های عملی

کومله ایها با همه (ناسیونالیسم و شووینیسم خرده بورژوائی»  -و هر آنچه که آقای حکمت دربارة آنها بگویند» که کم هم
فته اند  -توحیهات جدیدی را ایحخاب کرد» نتوانند تحمل کنند و زیر بار تشوریزه کردن آنها نروند .ایشان از قضا در طی
نگ

این ده  -یازده سال هر بار با مهار ت بسیار همه این زیگزاگهای کومله ای را لباس تشوری (مار کسیستی) و ((سوسیالیستی))

و آنهم (مارکسیسم انقلابی» و سوسیالیسم کار گری» پوشاندند .این بود رمز بقای این اتحاد ! کومله ای ها کار خودشان
را میکردند و در جلسات به آقای حکمت رای میدادند و آقای حکمت هم به بر کت این رای ها جای خود را محکمتر میکرد

وتشوری را تا حد مقاله دربار «جنگ خحلیج» بسط میداد .گذشت و گذشت تا جائی که شرایط مبارزه مسلحانه در کردستان
دشوار شد .پیشمرگان کومله منتظر خحط مشی و تاکتیکهای جدید بودند .اکثر رهبران سابق کومله اما به حارج از
«منطقه» نگاه میکردند و آقای حکمت را به عنوان رهبر و تشوریسین با اتفاق آراء تایید مینمودند .آقای حکمت پوست

حربزه را زیر پای حود احساس کرد و چنان که از این قسمت مقاله بر میآید این احساس دو سال پیش به او دست داد .برای
اینکه کسی انتظار حط مشی و تاکتیکهای جدید دربارة ادامةٌ مبارزه مسلحانه را از ایشان نداشته باشد» ایشان ساز سوسیالیسم
کار گری را که از پیش هم کوك کرده بودند بلند تر کردند و یکسره خود را در درون طبقه کارگر اعلام نمودند و

«(سوسیالیسم مار کس» را خواهان شدند .طبیعی است که تئوریسینی که افقش تا آن حد وسیع است به مسائل پیش پا افتاده
ای از این قبیل که مبارزه مسلحانه کردستان را چه کنیم توجه خاصی نداشته باشد .پس از آنکه از موقعیت رهبری استفاده
میشود و امکانات (حزب کمونیست ایران» احیانا در جای مطمئن قرار میگیرد» حالا آقای حکمت باید خود را از شر
حزبی که ساخته نجات بدهد و این کار را میکند و تشوری های این کار هم همین هاست که ما داریم مطالعه می کنیم.

ولی» هنوز تکلیف يك چیز روشن نیست( .گرایشات دیگُر» که دو سال پیش رفتند دنبال ((کو کا کولا »یشان
آقای حکمت هم که تازه بیرون آمده اند (ایشان ما را می بخشند که (ظاهر » امر را در نظر می گیریم) .پس ماهیت آنچه که
به اسم ((حزب کمونیست) روی دست آقای مهتدی مانده چیست ؟
البته حساب تئوریسینی مانند آقای حکمت را باید از سایرین جدا کرد ولی (بهر حال) ایشان نیز بقول خودشان
(تافته جدا بافته) نیستند و تحت تاثیر محیط و در هوای مسموم (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی) مرض سایرین به ایشان

نیز سرایت میکند .از بهمن  ٩۷به این طرف ما مرتب شاهد انشقاقها و جدائی هائی در درون سازمانهای سیاسی چپ ایران
بوده ایم که همواره از طرف دست اندر کاران گناهش به گردن اموری از قبیل (انعکاس مبارزه طبقاتی در درون سازمان»»
«حاصل تعمیق تضاد های طبقاتی») و ...خوانده شده اند و با این کار همه مسئولیتها می افتد به گردن (شرایط عینی تاریخی
و اجتماعی» و آقایان کاری نکرده اند جز تحقق این ضرورت تاریخی .حال آنکه» اساسا این احزاب و سازمانها به يك حریان
توده ای و جنبش اجتماعی تبدیل نشده بودند که بتوانند مدعی چنین تحولاتی باشند .حتی در مورد احزابی با پایگاه

اطبقاتی و توده ای وسیع باز انشعاب و جدائی» در صورت وجود گرایش های گوناگون» فقط در مقاطعی پیش میآید که

اختلاف نظر ها واقعا به مانعی بر سر راه مبارزه عملی تبدیل شده باشد .والا این اختلاف نظر ها باقی میمانند و مبارزه

ايدئولوژيك
بر سر آنها صورت میگیرد .ولی اگر به مقطعی رسید که در آن  -در يك بحراث انقلابی و یا يك شرایط بسیار
مساعد
اجتماعی  -بر سر خط مشی يا سازماندهی» اختلافات بصورتی متبلور شود که واقعا دو خط در مقابل هم قرار گیرند

و عملا حزب یا سازمان
را در بن بست قرار دهند انشعاب این بن بست را می شکند و باین معنا انشعاب انقلاب را به پیش

میبرد .یکی از بهترین نمونه

های آن اتحاد و انشعابهای دو جریان بلشويك و منشويك در جنبش سوسیال دموکرا سی روس
بود .ولی انشعابیون
ما که تقریبا همگی مانند آقای حکمت مدعی هستند که (به هر حال اصل مطلب اینست که کشمکش
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های درون حزب کمونیست خود بر کشمکش های وسیعتر اجتماعی مبتنی بود»» پس از هر انشعاب جز از دست دادن زر رو
ها و گیر کردن در بن بست های جدید و سرانجام تقلیل یافتن و تحلیل رفتن چیزی بر جای نمیگذارند .تجربه این سالهای

اخیر و همین انشعاب آقای حکمت (باز مامجبوریم از ظاهر قضایا قضاوت کنیم) نشان میدهد که با هر انشعاب عده ای از

نیروهای مبارز در حاشیة سازمانها دچار سر درگمی و نهایتا انفعال میشوند» و از سوی دیگر از باقی مانده ها عده ای به دور

این شاخه و عده ای به دور آن شاخه جمع میشوند» یکی این طرف تثوریسین انشعاب میشود و یکی آن طرف و پس از زدن
انگهای گوناگون (پوپولیسم»» (ناسیونالیسم»» (تروتسکیسم) و  - ...و در مورد آقای حکمت ((دم کراتیسم» و
(ناسیونالیسم)  -به همدیگر» بالاخره به این نتیجه میرسند که انشعابشان زائیده شرایط (اجتماعی» بوده است .این

تگوریسین های انشعاب بعدا در رهبری سازمانهای جدید خود را برای انشعابهای بعدی آماده میکنند زیرا در حقیقت امر
انشعابها نه حاصل مبارزه در عرصةٌ جامعه و طبقات بلکه حاصل بحران مناسبات عده ای روشنفکر است که در سازمانی گرد
آمده اند که از لحاظ عملی در بن بست قرار دارد و طبیعی است که هر از گاهی حساسیت ها و جاه طلبی ها و گریز از

مسئولیتها و غیره زمینه انشعاب جدیدی را فراهم کند.
وضع (حزب کمونیست ایران» اما ازاین لحاظ» تا یکی دو سال پیش» از سایر سازمانها متفاوت بود .البته نه باین

جهت که رگة (سوسیالیسم کار گری» در آن قوی بود بلکه باین جهت که سرمایه اصلی آنرا کومله و پیشمرگان آن و مبارزه
مسلحانه ای» که به هر حال» صورت میگرفت تشکیل میداد و کومله تا حدی در کردستان پایگاه اجتماعی داشت ولی این

پایگاه اجتماعی ظاهرا در این چند سالةً احیر دستخوش چنان تحولات عمیقی نشده که انشعاب حزب کمونیست را توجیه
کند .از قضا این انشعاب زائیده شرایط دشواری است که در این اواخر پیدا شد .پیشبرد مبارزه مسلحانه در کردستان نیازمند

يك سازماندهی جدید و حط مشی و تاکتیکهای تازه بود .یا باید این گره باز میشد ( )۲۱یا شجاعانه بوجود بن بست
اعتراف میگردید .در دهسال اول تکوریسین کومله بودن برای آقای حکمت کار آسانی بود و ایشان حودشان توضیح داده اند
که چگونه نقش (ناجی سیاسی) را بازی کرده اند .ولی توپچی را دهسال نان میدهند برای اینکه یکروز توپ در کند .آقای
حکمت دهسال تشوریسین بودند برای اینکه در اين شرایط دشوار راهگشائی کنند .ولی ایشان از مدتها پیش که بن بست را
مقابل خود میدیدند شروع کردند به نق زد که اختیاراتشان کافی نیست» بحثها بخوبی پیش نمیروند( .دیگران» مرتبا به

ایشان امتیاز دادند  :هر بحشی را که خواستند راه انداختند و همه تایید کردند .هر پستی را که خواستند به ایشان و
بعد از همه این کار ها همه انتظار داشتند که توپچی توپش را در کند و راه جدیدی جلوی پای
مریدانشان دادند .حلاصه»

«حزب») بگذارد .اما توپچی زرنگتر از اینها بود .او ناگهان و بطور انفرادی از (حزب) حارج میشود» فراخوان میدهد و
بقیه قضایا را همه میدانند  :سازمان جدیدی آنطرف بن بست (حزب کمونیست ایران» بوجود ميآید .تا جائی که به آقای
حکمت مربوط میشود ایشان هم از زیر بار مسئولیتی که بر عهده شان بود با زرنگی حاص خویش شانه حالی کردند و هم

از تشوری بافی در مقابل خود باز کردند .حود رئیس اند و مریدان در اطراف به چاپلوسی و تملق گوثی
عرصه جدیدی
مشغول .مرید باید به مراد خود وفادار و سر سپرده بماند اما این مسئله در مورد مراد صادق نیست .او باید همواره مرید را

در شرایطی قرار دهد که احساس گناه و تقصیر و ناامنی کند .دل مرید همواره می تپد که مبادا مورد بی وفائی و بی مهری

ز این لحاظ از کار کشته ترین شیخ ها هم کار کشته تر است .در همین مقاله با گفتن
مراد قرار گیرد و آقای حکمت ا
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مطالبی از این قبیل که می خواهم حرفی بزنم که شاید بعضی از شما ها قبول نداشته باشید» برای روز مبادا و برای انشعاب

یا حروج بعدی و یا حالی کردن زیر پای بعضی از همین مریدان زمینه چینی میکند.
بگذریم» «(تحولات اجتماعی» که وسیله توجیه کردن باصطلاح حزب کمونیست ایران قرار گرفت و آنرا دچار
((تحول و تغییر) کرد» در عین حال دستاویز توجیه تشکیل باصطلاح حزب کمونیست کارگری ایران نیز میباشد .کسی

که همه این (تحول» و (تغییر» ها را غیر از این بفهمد و کوچکترین سوء ظنی به نقش خود آقای حکمت و دار و دسته
شان در این جریان داشته باشد (تصویر نازل») حودش از حزب کمونیست را نشان میدهد .در سراسر این مقاله که ظاهرا

مانیفست دومین حزب آقای حکمت یعنی (حزب کمونیست کارگری ایران» میباشد همه چیز به (تحولات اجتماعی)»»
(شرایط عینی تاریخی و اجتماعی ») و  ...نسبت داده شده و آقای حکمت ظاهرا به عنوان تجسم اراده این شرایط دست اندر

کار تخریب باصطلاح حزب کمونیست ایران و سر هم بندی کردن باصطلاح حزب کمونیست کار گری ایران میباشند.

ایشان اراده تاریخ اند و در عین حال بازوی آن.

ْ

اما از این لفاظی های ایشان که بگذریم ایشان هم مانند تمام فرصت طلبان مقام پرست در دروك سازمانهای چپ

ایران بعد از قیام  ۲۲بهمن» همه اشیاء و اشخاص را مسئول میدانند تا از مسئول اصلی یعنی حودشان و دار و دستةٌ چاپلوسان
اطراف خحود در بپا شدن سازمانهائی که هیچ پاسخی برای نیاز های مبارزاتی زمان خود ندارند و همچنین از هم پاشاندن
آنهاء باز به همان دلائل فرصت طلبانه و جاه طلبانه» سلب مسئولیت کنند .اگر باصطلاح رهبران سازمان چریکهای فدائی

این سازمان را به دهها تکه تقسیم کردند ولی هر يك به هر حال بخشی از تابلوی آنرا هنوز در دست دارند در حالیکه آقای
حکمت حز بو تابلو و همه را میگذارد و ميیاید» طبیعت رفتار این دو با هم فرقی نمیکند» ((«شرایط) شان متقاوت است.

آن باصطلاح فدائی ها میدانند که این نام در میان مردم ایران سمبل مبارزه ای تا پای جان برای رهائی است .لذا همان فرصت
طلبی به آنها حکم میکند بخشی از این تابلو را با حود نگاهدارند» شاید زمانی بدرد خورد .ولی وضع آقای حکمت متفاوت
است .ایشان چند سال پیش يك (حزب کمونیست ایران» ساختند که جز در نشریات و تبلیغات خحودشان هرگز در حارج از

کردستان کسی آنرا بجد نگرفت و شاید نامش را نشنید و در صحنهٌ کردستان نیز هر چه سعی کرد نتوانست در ذهن مردم
حساب خودش را با حساب کومله یکی کند .پس رها کردن حزبی بی افتخار» بی اصل و نسب» خحلق الساعه و فاقد هر گونه
سنت مبارزاتی (حساب کومله جداست و آقای حکمت اینرا حوب میدانند) برای آقای حکمت کاری نه تنها آسان بلکه مفید

بود.
وقتی این روش انتخاب شد یعنی قرار شد که حزب را بگذاریم و برویم و خود را از زحمت اداره و تغییر آن در
شرایط پر (تحول و تغییر» کنونی برهانیم دیگر شکل آن و نحوةٌ توجیه آن مخصوصا برای آدمی مغل آقای حکمت که در
طی چندین سال تشوری بافی حود نشان دادند وقتی توجیه امری برایشان عملا لازم است بدون پایبندی به هیچ اصل و بدود

رودربایستی اقدام میکنند کار آسانی است.
ایشان تا اینجا میخواستند که کسی حزب جدید را انشعابی از ((حزب کمونیست ایران» (تلقی) نکند .کاری که
جز در نزد مریدان ایشان در نزد کس دیگری جا نمیافتد .ولی حالا که حیال میکنند این سنگر را فتح کرده اند ناگهان ایشان
سطور این مقاله بیشتر میشود فتوحات آقای حکمت حیرت انگیز تر میگردد.
را بر فراز قله دیگری می بینیم و هر چه
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ایشان اینبار قلم بدست گرفته اند و به فتح قله ها میروند .باصطلاح حزب کمونیست کارگری ایران نه تنها انشعابی از

«حزب کمونیست ایران) نیست» نه تنها حزب جدیدی نیست که آقای حکمت و مریدانشان در خحروج از ((حزب کمونیست
ایران» ساخته اند بلکه (پاسخی است از جانب عده ای کمونیست با نگرش و افق معین به معضلات کمونیسم و جهان سرمایه
داری امروز و دیگر نباید به آن در چهارچوب تکوین و تکامل چپ ایران نگاه کرد».

بنابراین» این حزب نه تنها از «حزب کمونیست ایران» بیرول نيامده بلکه حتی حاصل تحول چپ ایران هم نیست.
( )۳۱اگر بپرسیم که از کجا آمده منشا آن کجاست يك پاسخ منطقی دارد و يك پاسخ به سبك آقای حکمت .پاسخ منطقی
این است که این حزب نیز مانند (حزب کمونیست ایران» حزبی خحلق الساعه و بی ريشه در واقعیات است وبه همین جهت
میتواند هر ادعائی بکند .پاسخ آقای حکمت اما رجوع مضحکی است به تاریخ و خواستن از خواننده که با کشف و شهود

در تاریخ گذشته جنبش کمونیستی و کار گری» تیره ای را که حزب نو ساز ایشان به آن تعلق دارد باز شناسند  -امری که

ما بعدا به تفصیل خواهیم دید .اما مقدمتا آقای حکمت مطلبی را ابراز میکند که اگر به معنای واقعی اش گرفته شود تا
حدی به جواب منطقی ما نزديك است .ایشان میگویند ( :ما» هر يك از ماء هر تاریخچه سا

تشکبلاتی

که

داشتیم»( )۶۱بهر حال در مقطعی باین نتیجه رسیدیم که دنیا دستخوش تحولات و تغییرات اساسی ای است و ما باید بعنوان
کمونیست پاسخ خود را بدهیم» (تا کید از ماست).

۱

مشخصات اساسی حزب نوساز آقای حکمت

زیر عنوان مشخصات اساسی حزب کمونیست کار گری» آقای حکمت به توصیف آن حصوصیاتی میپردازند که به
گمان ایشان حزب نوسازشان را از سایر احزاب و سازمانها جدا میکند .ضمن انجام این کار ایشان فرصت می یابند تا

بسیاری از مسائل را از نظر خودشان روشن کنند و ما ایشان را قدم به قدم در این کار دنبال می کنیم تا ببینیم که این حزب
چگونه حزبی است و سازندة آن خود آنرا چگونه می بیند.

تا اینجا بیشتر بحث روی حزب سابق بود و از اینجا به بعد روی حزب جدید .ولی همین جا توجه به حصوصیت
هر يك از این دو بحث بصورتی که آقای حکمت پیش میبرد جالب است .تا وقتیکه پای حزب سابق در بین بود حرف

ایشان روی این دور میزد که ما دیگر هیچ ارتباطی به آن حزب نداریم» هر که بوده و هر چه بوده به مامربوط نیست .حتی از
خحواننده میخواهد که این امر که تشکیل دهندگان حزب جدید از کادر های حزب قدیم هستند را امری تصادفی تلقی کند
که میتوانست اینطور هم نباشد .عده ای آدم ((کمونیست)» فراخوانی داده اند و عده ای آدم (کمونیست) دیگر نیز به این
فراخوان پاسخ داده اند .آن فراخوان زائيدة (شرایط عینی تاریخی و اجتماعی) متحول و متغیر بوده و این جمعیت برای
پاسخگوئی به نیاز های این شرایط متحول و متغیر بوجود آمده است .زمانی آقای حکمت می گفت (حزب کمونیست
ایران» کومله نیست و حالا میگوید (حزب کمونیست کار گری ایران»» (حزب کمونیست ایران» نیست و هیچگونه ربطی

به آن ندارد .ولی وقتی صحبت از ود (حزب کمونیست کار گری ایران» میشود موضع سابقه گریزی آقای حکمت عوض
میشود و از اینجا دیگر به سوابقی مراجعه میدهند که بیشتر به همان «(حزب کمونیست ایران» و جریانات واقع در درون
آن بر میگردد و مثلا در مقدمه کار خود برای بر شمردن حصوصیات (حزب کمونیست کار گری ایران» میگوید («:گمان
میکنم در این چند ساله درباره تفاوت های خود بعنوان کمونیستهای کار گری با گرایشات دیگر چپ به اندازه کافی گفته
ایم و نوشته ایم»)۵۱( .

 -۱خصلت عینی  -اجتماعی سوسیالیسم کار کُری
حصوصیت اول سوسیالیسم کارگری آقای حکمت حصلت «عینی  -اجتماعی» آن است .در اینجا آقای حکمت در

صدد شناساندن جریانی است که حزب نوساز ایشان به آن تعلق دارد و برای انجام این کار روش مفیدی را در پیش می
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گیرند .از يك طرف می گویند این جریان چه هست و از يك طرف می گویند چه نیست .مثلا ما می فهمیم که این جریان
((«يك جنبش اجتماعی قائم بذات است)» و در عین حال (مشتق فعالیت مار کسیستها و کمونیستها نیست» .يك سنت زنده در

درو طبقه کارگر از نظر ایشان عبارت است از مبارزه علیه سرمایه داری برای رسیدن به سوسیالیسم از طریق انقلاب
کار گری .از نظر ایشان این سنت همیشه بوده . يك طیف و يك گرایش در درون طبقه را نمایندگی میکرده که سعی میکرده

کل طبقه را به این سمت بکشاند»( .حال اگر روز اول این نیاز وجود داشته است که کسی چهارچوب فکری این جریان را

خحاطر نشان کند» بهر حال امروز» سالها پس از این اقدام مار کس» سوسیالیسم کارگری يك حرکت موجود و در جریان
است).

چنین به نظر میرسد که این جریان قبل از مارکس هم بوده و مارکس فقط چهارچوبةٌ فکری آنرا تشریح نموده
است .وقتی این «رگه» در طبقه کار گر توصیف (نه تشخیص) شد آقای حکمت آنرا در همه جا می بینند» حتی در نزد
راست ترین اتحادیه ها و رهبران کار گری .کار تا آنجا پیش میرود که حتی ایشان (در ورای سخنان رهبران عملی جنبش
کار گری  ...ولو این سخنان سست و توهم آمیز باشند» حقایقی از موجودیت سوسیالیستی طبقه کار گر را» می بینند.
حوب» پس این گرایش همه طبقه نیست ولی همه جای طبقه میتوان آنرا گیر آورد .اما نمیتوان از آقای حکمت پرسید که
مثلا در همین طبقه کارگر کشورهای اروپائی آن (طیف)  -که در جای دیگر به عنوان يك طیف مستقل توصیف شده -

کجاست و چگونه حودش را نشان میدهد» یا کدام سازمان و یا کدام فرد يا افراد را میتوان (سوسیالیست کار گری) دانست.
نه» این سوال ها سطح تغوريك بحث را پائین میآورد و نشان میدهد که خواننده هنوز نفهمیده آقای حکمت چه میخواهند

بگویند .جنبش سوسیالیست کار گری سنتی است که وجود دارد و سوسیالیستهای کار گری هم ظاهرا بدون نام و نشان وجود
دارند و از همان آغاز تا به امروز برای (سوسیالیسم) يك انقلاب کار گری را تدارك می بینند  :انقلابیونی بی نام و نشان و
انقلابی بی سر و صدا و خاموش» بطوریکه اگر آقای حکمت پیدا نشده بود هنوز حتی بهترین کمونیستها و سوسیالیستها
نیز از وجود هيچيك آگاه نبودند .وانگهی» ظاهرا اطلاع ود آقای حکمت نیز در مورد این جریان و افراد آن چندان زیاد

نیست و از حد يك احساس ضعیف فراتر نمیرود» بطوریکه خواننده نباید انتظار داشته باشد که آقای حکمت حزب
کمونیست کار گری خود را با این گرایش متحد کند و کسانی را پیدا کند که در طبقّه برای سوسیالیسم تدارك انقلاب

کار گری ببینند و مجبور است برای ساختن حزب کمونیست کارگری از همان چند روشنفکری که با خحود از (حزب
کمونیست ایران» آورده استفاده نماید و برایشان از جریانی که در درون طبقه بوده و هست و خواهد بود و از انقلاب
کار گری که با همه افت و خحیز ها هرگز تداركآن در درون طبقه تعطیل نشده است» صحبت کند .این است همه آن چیز
هائی که میشود از خواندن این قسمت فهمید .ولی آیا آقای حکمت که با این لحن نسبتا تحقیر آمیز از کار مار کس صحبت
میکنند و به خواننده حتی اینطور القاء میکنند که اگر مارکس هم پیدا نمیشد بالاخره ما بودیم و احیانا (چهارچوب
فکری) را تعیین میکردیم حق دارند برای اثبات نظرات خود نظرات دیگران و مخصوصا نظر مارکس را تحریف کنند ؟
مار کس در کجا ادعا کرده که تئوری او صرفا متوجه (طیف))ی در درون طبقه کار گر است و در کحا گفته است که يك

جریا سوسیالیستی و تدارك انقلاب کار گری برای آن همواره در طبقه کار گر در کار است و جلوه آترا (در وراء سخنان
رهبران عملی جنبش کارگری  ...ولو این سخنان سست و توهم آمیز باشند» میتوان دید ؟ چرا ایشان اسم مارکس را
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میآورند ولی حرفهای مار کس را نمی آورند ؟ برای اینکه ایشان هنوز احتیاج می بینند که  -باین ترتیب که مریدان پیش
میروند شاید فردا احتیاج نبینند  -خحود را پشت سر مار کس پنهان کنند .در حالیکه بخوبی میدانند بین حودشان و مار کس

حتی رابطه لفظی نیز وجود ندارد .مار کس در تئوری خود کل طبقه کارگر را در نظر داشت و جریان سوسیالیسم را به این

جهت جریانی عینی توصیف میکرد که این طبقه از لحاظ عینی در جامعه موجود بود و حیات اجتماعیش ضامن عینی بودد
جریان سوسیالیستی در درون جامعه سرمایه داری میباشد .از نظر مارکس سوسیالیسم» نه به این دلیل امری عینی است که
(«طیف)ی از طبقه کار گر خواهان آن است و برای انقلاب کار گری تدارك می بیند» بلکه از نظر او سوسیالیسم باین دلیل
جریانی عینی است که در درون جامعه سرمایه داری» طبقه کارگر نیروی اصلی مولد و تحت استثمار جامعه» برای رهائی
حود از شرایط خحفت بار استشمار سرمایه داری» هم دلاثل و هم نیروی يك انقلاب سوسیالیستی را دارد .ولی اینکه از لحاظ

تشوريك و در عمل چه نیرو ها و چه جریاناتی و چه شرایطی این امر بالقوه و غریزی را به يك جریان آگاهانه تبدیل میکنند
امری است که مار کس بر لاف آقای حکمت هیچ محدودیتی برای آن قائل نمیشود و با وضعیت اجتماعی موجود در جامعه
سرمایه داری این امر که سوسیالیسم علمی» یا اگر آقای حکمت دوست دارند (کارگری»» از لحاظ تئوريك از طرف

روشنفکرانی که منشا بورژوائی دارند تنظیم شود و از بیرون بدرون طبقه برده شود امری اجتناب ناپذیر است .مار کس فقط
تا آن حد خود را کارگر میدانست که به عنوان يك روشنفکر با منشا بورژوائی» خحود و تمام توان علمی و مهارتهای
تشکیلاتی اش را در اختیار طبقّه کار گر گذاشته بود .خحود آقای حکمت» و شاید اکثر مریدان ایشان نیز منشا بورژوائی

دارند و تنها فرقشان با مار کس این است که با طبقه کار گر رابطه برقرار نکرده اند .پس کسی نمیگوید که سوسیالیسم
«مشتق فعالیت مار کسیستها و کمونیستها» میباشد که آقای حکمت آنرا نفی کند .ولی يك چیز مسلم است و آن این که
تحقق سوسیالیسم بدون فعالیت انقلابی و سازماندهی (مار کسیستها و کمونیستها» غیر ممکن است و این ((مار کسیستها و
کمونیستها» نیز لزوما همگی مانند خود مار کس از درون طبقه پدیدار نشده اند بلکه در جریان زندگی اجتماعی خود باین
طبمّه پیوسته اند.

ِ

این قسمت از نوشته های آقای حکمت درباره وحود جریان ظاهرا خحود بخودی (کمونیسم کار گری» و معجزاتی
که از آن ناشی میشود بیش از اینها حای بحث دارد ولی بهتر است بگذاریم آقایحکمت حزبشان را راه بیندازند و اندکی

پیش ببرند تا روشنتر مقاصدشان را از این مطالب درك کنیم و آنوقت اظهار نظر نمائیم .زیرا چه بسا که ما» چون باندازه
مریدان ایشان شیفتگی و ارادت نداریم» حیلی از کلمات و جملات برایمان نا مفهوم و حتی پوچ و تو خحالی جلوه کند که
شاید بعدا معلوم شود اینطور نبوده .مثلا وقتی آقای حکمت میگویند ( :مبارزة ضد سلطنتی» مبارزه ضد رژیم اسلامی»
مبارزه ضد استبداد و دیکتاتوری» مبارزه ضد آمپریالیستی» هیچکدام سر چشمه سیاسی و اجتماعی این حزب را تشکیل

نمیدهند»» این جمله در وهلهٌ اول» در نظر ماء» قلنبه گوثی بی معنائی جلوه میکند .مگر حزب کمونیستی (حتی از نوع
(«جهان سومی)» اش !) هست که (منشا سیاسی و اجتماعی) اش این مبارزه ها باشد ؟ تا جاثی که معلوم است احزاب

کمونیست لااقل به ادعای خودشان در ارتباط با صف بندی طبقاتی جامعه و در جهت منافع طبقه کار گر بوجود می آیند و
حود بخود در جریان مبارزه بسته به مورد (جز در مورد مبارزه ضد امپریالیستی که حسابش جداست) به مبارزاتی که آقای

حکمت اشاره کردند دست میزنند» بدون آنکه این مبارزات («منشا سیاسی و اجتماعی» آنها باشد .ما نمی فهمیم آقای
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حکمت با گفتن این جمله حساب خودشان را از چه کسانی جدا میکنند و همچنین ما از این جمله این را نمی فهمیم که
بالاخره ((سوسیالیسم کار گری» اصولا اعتنائی به اینگونه مبارزات دارد و یا خود را ورای آنها قرار میدهد.
و یا مثال دیگر  :حزب آقای حکمت بر (سنت مبارزه کار گری برای برابری اقتصادی» که مداوما در متن جامعه

سرمایه داری جریان داشته است تشکیل میشود و قدرت و نیروی خود را اینجا جستجو میکند» .ما نمی فهمیم که (مبارزه
کار گری برای برابری اقتصادی) در جامعه سرمایه داری توسط کدام کار گران صورت میگیرد که آقای حکمت (قدرت و
نیرو )ی حزب خود را در آنجا جستجو می کنند ؟ کار گران در (جامعه سرمایه داری» برای (برابری اقتصادی) با چه کسی
مبارزه میکنند ؟ آیا می خواهند با سرمایه دارها از لحاظ اقتصادی برابر شوند ؟ که ما فکر نمیکنیم که حتی يك کار گر

چنین چیزی به فکرش رسیده باشد» یا اینکه برای (برابری اقتصادی) با سایر کار گران مبارزه میکنند ؟ به هر صورت ما
به هر ترتیب که میخواهیم این جمله را بفهمیم جز به نتایجی پوچ و یاوه نمیرسیم .ولی بعید است که آقای حکمت منشا
قدرت و نیروی حزب خود را روی يك چنین (مبارزه اقتصادی) پوچ و بدوك ما بازاء در حارج قرار داده باشند .حتما
مریدان چیز هائی فهمیده اند که ما نمی فهمیم .لذا اینگونه جملات را فعلا رها میکنیم و به آن قسمت هائی از نوشته ایشان
می پردازیم که برای ما نیز مفهوم است..

 ۲اند

رناس

مونأ لس

۸

دومین حصوصیت حزب نوساز آقای حکمت انترناسیونالیسم آن است .در این قسمت از نوشته ایشان این فکر القاء
میشود که گوّیا این اولین بار است که حزبی («(انترناسیونالیسم) را در برنامه مبارزاتی خحود وارد میکند» که گویا

«بلشویسم دورةٌ لنین) هم شباهتی به آن دارد .وقتی (انترناسیونالیسم» را به عنوان دومین حصوصیت حزب خود عنوان
میکنند وارد پلميك بسیار سطحی با مخاطبانی میشوند که نام نمیبرند  :کمونیستهائی که در واقع (ناسیونالیست) هستند و

ازکار گران میهن ما» صحبت میکنند و  . ...ایشان مفتخرند که کلمه ((ملی» را نه تنها خحودشان بکار نمیبرند بلکه آنرا از
«زبان دیگران هم» انداخته اند .ایشان در انترناسیونالیسم خود ابتدا تا آنجا پیش میروند که در مورد تقسیم بندی های

سیاسی  -جغرافیائی جهان میگویند ( :اما خود این تقسیم بندی ها نقطةً عزیمت و یا پایه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی ما را
تشکیل نمیدهد» (تا کید از ماست).

تا آنحا که به (نقطه عزیمت تشکیلاتی)» آقای حکمت مربوط میشود کافی است به کلمةٌ ایران در نام حزب نوساز

توجه کنیم («:حزب کمونیست کارگری ایران» ! چنین حزبی ادعا میکند که نقطةٌ عزیمت تشکیلاتی اش هیچگونه مرز
شناخته شده نیست .و تا آنجا که به جنبه سیاسی قضیه مربوط میشود و پس از آنهمه گنده گوئی دربارة انترناسیونالیسم بی
حد و مرز بالاخره میگوید ( :به عنوان بخشی از آن استراتژی جهانی در ایران که آشنائی و نفوذ مستقیم داریم برنامه عمل
سیاسی مستقیم تر و جامعتری را دنبال می کنیم» .پس ایشان نیز تا کیدشان در وهلةٌ اول بر کار در ابرال است البته با توجه
به يك (استراترژی جهانی).

حال ببینیم کمترین (کمونیستهای جهان سومی» که آقای حکمت آنها را تحقیر میکنند در این زمینه چه می

۸۱

گفتند  :آنها با استناد به مانیفست (اغلب شاید « کم اطلاع» بودند ولی مانیفست و نقد برنامه گوتا را حداقل خوانده بودند)
میگفتند کار گران میهن ندارند و لااقل با هواداری از انترناسیونال سوم حود را انترناسیونالیست میدانستند و می گفتند طبقه
کار گر در سراسر جهان در مقابل بورژوازی و امپریالیسم منافع واحد دارد .ولی وظیفه انترناسیونالیستی هر کمونیستی

ایحاب میکند که در وهله اول سعی کند که در کشور خود ( )۱۱که با آن آشنائی و پیوند (آقای حکمت کلمهٌ فاقد
صراحت (نفوذ» را بکار میبرد) مستقیم دارد با در نظر گرفتن شرایط ویژه (زیرا قبول اتحاد منافع کار گران در سراسر
جهان مانع از اذعان به وی گی موقعیت هر بخش از این طبقه در کشورهای مختلف نیست) آن کشور به سازماندهی مبارزات
طبقةٌ کار گر در تمام سطوح دست بزنند .و اگر در نوشته های آنها کلمةٌ (ملی» دیده میشد در اشاره به دو موضوع بود یکی
همین تقسیمات کشوری جهان بود که در مقابل طبیعت انترناسیونالیستی مبارزه حویش بر لزوم توجه به (عرصةٌ ملی» آن

استناد میکردند و ثانیا در زمینةٌ اقتصادی و تقسیم اقتصاد جهانی بر (اقتصاد های ملی») نظر داشتند و این هم نتيجةٌ طبیعی
انتر ناسیو نالیسم آنها بود .وقتی میبایست سیاست انترناسیونالیستی خود را در کشوری که در آن هستیم بکار ببندیم در
نتیجه باید (عرصةٌ ملی» مبارزه و ویژ گی های اقتصاد ملی که هیچ معنائی جز اقتصاد ملی آن کشور را نمیدهد داشته باشیم.
حال این کلمة (ملی)» را آقای حکمت در دهسال اخیراز زبان چه کسانی انداخته است و اين ناسیونالیسمی که یکی از

مشکلات آقای حکمت عبارت است از اینکه از مریدان حود بخواهد (در حمله» به آن (حانب اعتدال را رعایت کنند)» در
کجا نهفته است ؟ در واقع آقای حکمت نام مخاطبین خود را به این جهت نمیبرد که مریدان گمان کنند ایشان در عرصة
جهانی» در عرصةٌ «کمونیسم جهان سومی» و یا حداقل در عرصة چپ ایران مشغول پرواز تئوريك هستند .ولی تمام بحث

ایشان اگر قرار باشد مخاطبی داشته باشد پیش از هر کس همین کومله ای هائی هستند که از فرط فلاکت تغوريك دست
دریوزگی نزد آقای حکمت و همکارانش دراز کردند و در سازمانهای (چپ) ایران بیش از همه این کومله بود که بخاطر

استفاده های عملی و مقطعی» همچنین به حاطر تر کیب طبقاتی اعضاء خود و در رقابت با جزب دمو کرات» در صحنهٌ مبارزه
کردستان به ناسیونالیسم» بطور آشکار و پنهان» تکیه میکرد و روزی که عقد پیوند با آقای حکمت و گروه او می بست به
احتمال قوی آقای حکمت از این بیماری کومله مطلع بود .انترناسیونالیسم بی در و پیکر آقای حکمت در پیوند با
ناسیونالیسم بی برو و برگرد کومله ود بخود و پس از دوران ماه عسل اولیه و ایجاد دلزدگی ها و رشد تضاد های شخصی

میتوانست خوراك تشوريك برای قلمی فراهم کند که تشوری را در خدمت تمایلات عملی و شخصی خود قرار میدهد .آنوقت
دیگُر اتهامات به چپ ایران در مورد ناسیونالیسم و میهن پرستی و  ...صرفا حاشیه این مانور تغوريك است .ولی آقای

حکمت که در تهمت زدن سر پوشیده و بدون ذکر نام به دیگران بی پروا و بی پرنسیپ است در عین حال فاقد آن شجاعتی

است که لازمة يك پلميك جدی و مشخص با سازمان و یا شخص معین بر سر سیاستی مشخص میباشد .او از وجود
ناسیونالیسم بطور کلی در چپ و میهن پرستی بطور کلی در چپ صحبت میکند بدون آنکه بگوید کجا و از طرف چه کسی

و در چه مواردی این ناسیونالیسم ابراز و اعمال شده و نتایج عملی آن کدام بوده است.
وقتی آقای حکمت میگوید ( :خود ما کلمه ملی را بعنوان کلمه ای با بار مثبت از زبان چپ ایران انداختیم» باز
بیشتر به احتمال قوی منظورش همین کومله ایهاست و او استعمال این کلمه را نه در طی دهسال بلکه در همان آغاز و احیانا
به عنوان شرط ضمن عمّد از طرف کومله ایها ممنوع کرد ولی در عین حال به آنها اطمینان داد که میتوان بدون کلمةٌ «ملی»)
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و حتی با لفاظی های فوق انترناسیونالیستی نه تنها سیاستهای ناسیونالیستی بلکه دعوا های قومی و قبیله ای و حتی خرده
حسابهای شخصی را توجیه کرد و به عنوان بهترین نمونه به کومله نشان داد که چگونه میتوان جنگ حزب دموکرات را با
کومله ( که اکنون بطور ضمنی ناسیونالیست خوانده میشود) بعنوان جنگ بورژوازی و پرولتاریا تشوریزه کرد .دعوای آقای

حکمت پیش از هر چیز با شرکای سابق خود ایشان است و نوسازی حزب و تشخیص کمونیسم کار گری در طبقه کار گر»
(تغییر و تحول» در شرایط متحول و متغیر کنونی همه پوششی است بر این دعوای بین دو شريك سابق که در عین حال
هيچيك از ترس افشاگری دیگری جرئت مراجعه مستقیم به حساب و کتابها را ندارد.

ممکن است کسانی پیدا شوند که بگویند  ( :به هر حال آقای حکمت مسائلی را مطرح میکند که در این بن بست
بهتر از هیچ است» .اینگونه افراد به نظر ما در دامی که آقای حکمت پهن کرده افتاده اند .آقای حکمت با تئوری بافی های
حود بن بست را تخوریزه میکنند و نیرو ها را به هرز میبرند .تمام گذشته را نفی میکنند و برای حال و آینده نیز هیچ نقشه

ای ندارند .ایشان در کار حزب سازی برای خحودشان اند نه برای طبقه کار گر ایران.
شیوةٌ کار آقای حکمت در این قسمت همان شیوه های همیشگی ایشان است  :امور بدیهی را با ظاهر بحث های
تشوريك و تازه عنوان کردن نسبتهای ناروا به مخاطبان ناشناس دادن و لاف زدن که بحمدالله ما از این نسبت ها بری هستیم»
و طفره رفتن از طرح مسائثل واقعی و عملی که در شرایط دشوار کنونی از اهمیت ویژه برخوردارند.

 ۳تس و سیالیم به عنوان هس دف نی ای

سومین حصوصیت حزب نوساز آقای حکمت بنا به ادعای ود ایشان این است که ( :امروز تنها جریانی که تاکید
میکند منظورش از سوسیالیسم برانداختن مالکیت حصوصی بر وسائل تولید و از بین بردن مزد و پول بعنوان اشکال
اقتصادی و لغو کار مزدی است ما هستیم).
ساده لوحانه تر از این نمیتوان مخاطب خود را ساده لوح تصور کرد .در تعریف سوسیالیسم به عنوان يك نظام
اجتماعی همه احزاب و سازمانهائی که در جهان خود را به نحوی کمونیست میدانند و احتی بخشی از چپ سوسیال

دمکرات» حداقل حرفی که میزنند همین است .چنین تبینی نه تنها «جریان ما[لمنظور آقای حکمت است] و مار کس» را
(از همه گرایشات چپ) جدا نمیکند بلکه همه (گرایشات چپ» با قبول این تعریف از سوسیالیسم که مار کس با روشنی

بخشیدن به نظر سوسیالیستهای قبل از خود اراثه نمود در طی صد و پنجاه سال گذشته بیکدیگر مرتبط میشوند .ولی در کنار

این تعریف» مارکس که برخلاف اتوپیست ها و آنارشیستها میدانست چنین نظامی يك شبه و بطور حاضر و آماده نازل

نمیشود و پیدایش آن نتیجه مبارزه انقلابی طبقه کار گر در درون جامعه سرمایه داری برای کسب قدرت و پس از آن تلاشی
بی وقفه در رسیدن به چنین نظامی است» در جریان مبارزات خحود و مخصوصا پس از تجربه کمون و رشد مبارزه طبقه
کار گر آلمان حمعبندی ای ارائه کرد که اکنون مار کس و قسمت عمده ای از (چپ» را از سوسیالیست نما های دو آتشه ای

نظیر آقای حکمت جدا میکند .حتی (چپ های کم اطلاع» هم در حود ایران یکی از اولین کارهائی که کردند ترجمه نقد
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برنامةٌ گوتای  ۰۷۸۱مار کس بود .مار کس در این نامه طرح کلی نیل به جامعه ای با این مشخصات را ترسیم میکند .طبقه
کار گر باید انقلاب کند و قدرت دولتی را تسخیر نماید و (دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» ( آقای حکمت ترجیح میدهند

عبارت خوش آیند«(حکومت کار گری» را بجای آن بگذارند» ولی حوب فرق مار کس و ایشان در همین چیز هاست) را بر
قرار کند و با قبول اینکه جامعه پس از این انقلاب نیز داغ روابط جامعه سرمایه داری را بر پیشانی دارد بازسازی و تجدید

سازمان اقتصاد و تولید را در مقابل خود قرار دهد .در این دوره مخصوصا تاکید مارکس بر این است که صحبت از
(برابری) و برانداختن (کارمزدی) حاك به چشم پرولتاریا پاشیدن است .خحلاصه» برای آنکه به چنان جامعه ای برسیم
مار کس يك دوران گذار را لازم میداند و کلمه سوسیالیسم را به این دوران اطلاق میکند و هدف آنرا رسیدن به جامعه ای
میداند که در آن (لغو کارمزدی و تبدیل وسائثل تولید و کار به دارائی جمعی جامعه» و حیلی چیز های دیگر که آقای

حکمت ذکر نکرده اند برقرار میشود .این دوره را مار کس برای مشخص کردن آن» مخصوصا از لحاظ بی طبقه بودك جامعه و

بر آورده ساختن نیازهای فردی از طریق اجتماع» دورة کمونیسم میخواند .از این جا به بعد کمونیستهای مار کسیست در
برنامه های خود این مرحله بندی و این واژه ها را به معنائی که مارکس در برنامه گوتا بکار برده مورد استفاده قرار

میدهند .ولی این مانع از آن نیست که کلمهٌ سوسیالیسم را در معنای اصلی خود یعنی جامعة کمونیستی نیز بکار ببرند .در
این صورت کلمات کمونیسم و سوسیالیسم مترادف میشوند .و یژگی کار آقای حکمت این است که بدون اشاره به چنین

بحشی خود را تنها کسی میداند که سوسیالیسم را به آن معنا میفهمد و خود را به مارکس هم می بندد .به این معنا
سوسیالیسم از نظر مارکس مثلا نه تنها به معنای برانداختن کارمزدی نیست بلکه بر پرچم این دوران گذار» بقول مارکس»

شعار (به هر تکس به اندازة کارش» حك شده است و اگر کارمزد را ما بازائی از حاصل تولید بدانیم که به کار گر داده
میشود در این جامعه بر کارمزد تاکید ویژه ای میشود و معیار توزیع در کل جامعه قرار میگیرد .حال اگر کسی مانند
آقای حکمت بلافاصله پس از انقلاب جامعه ای میخواهد که در آن ابزار تولید اجتماعی شده باشد و کار مزد برافتاده باشد
و همه افراد به (برابری اقتصادی) رسیده باشند باید توضیح دهد که چگونه چنین معجزه ای صورت میگیرد .ولی آقای

حکمت برای رد گم کردن» مدام عبارت (ما و مارکس» و یا (مارکس و ما» را تکرار میکند .مارکس میخواست به
پرولتاریا راه انقلاب کردن را نشان دهد و او را از همان جائی که بود تا رسیدن به جامعه سوسیالیستی کامل راهنمائی
میکرد .ولی آقای حکمت برای خواب کردن مریدان خود  -بحمدالله صدای او به پرولتاریا نمیرسد ِ نسخهٌ جامعة .
سوسیالیستی ,تر و تمیز ,حاضر و آمادهای را مینویسند.

 -جهان نکری و انتشاد مار کسیستی

تشکیل میشود» ولی دفاع ایشان از مار کسیسم و معجزاتی که به مار کسیسم نسبت میدهند هیچگونه ار تباطی با روحيةٌ يك
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مار کسیست واقعی ندارد .ایشان به همان سبکی دچار عشق به مار کس شده اند که دراویش» عاشق علی میشوند .چرا حزب
کمونیست کار گری آقای حکمت مار کسیسم را می پذیرد ؟ زیرا «این انتقاد صحت و حقانیت خود را از نظر ما به ثبوت
رسانده است) (تا کید از ماست) .و می افزاید «(:شخصا نمیتوانم تصور کنم که چه واقعه ای در دنیا میتواند من را از اعتقاد
به آنچه عمیقا به صحت آن پی برده ام منصرف کند» و بالاخره (کسی که یکبار در این نقد اجتماعی با مار کس شريك شده

باشد» دیگر نمیتواند از يك روز صبح تصمیم بگیرد خود را به حماقت تثوريك بزند».

می بینيم که در اینجا از مار کسیسم دفاع نمیشود .بلکه به همین اکتفاء میشود که اعلام کنند مار کسیسم به همین

دلیل که حقانیتش برای آقای حکمت ثابت شده و ایشان شخصا نمیتوانند از آن دست بردارند و اصولا گمان میکنند که هر
کسی یکبار مار کسیسم را شناحت دیگر نمیتواند به شکل دیگری فکر کند (حرفی که با تحول بسیاری از مار کسیستها

مغایرت دارد) باید از طرف (حزب کمونیست کار گری ایران» پذیرفته شود .ایشان مار کسیسم را به يك امامزاده تبدیل
کرده اند .در حالیکه مار کسیسم نه تنها باید حقانیتش درذهن آقای حکمت ثابت شده باشد بلکه باید هر روز و هر ساعت و

مخصوصا در شرایط (تحول» و (تغییر» کنونی حقانیتش در جهان واقعی از طرف کمونیستها با تکیه بر همین واقعیات از
نو ثابت شود .همانطور که بورژوازی پس از آنکه به خحیال حودش هزار بار مار کسیسم را رد کرده برای هزار و یکمین بار
به رد آن می پردازد» کمونیستها نیز باید حقانیت مار کسیسم را در جریان پراتيك زنده خحود ثابت کنند و مخصوصا در
شرایط کنونی که از هر سو مار کسیسم زیر ضربه است دفاع از مار کسیسم به معنای آنست که ما بتوانیم شرایط و اوضاع

جدیدی را که بوجود آمده با تکیه بر آموزشهای مار کس و به نحوی مار کسیستی تحلیل کنیم .وقتی میگوئیم به (نحوی
مار کسیستی» منظورمان این است که تنها به تفسیر آنچه روی داده اکتفاء نکنیم و ببینيم به چه نحو و با كمك چه نیرو ها و
وسائلی میتوان این جهان کنونی را به سوی سوسیالیسم سوق داد .اگر مار کسیستها دراین دوران نتوانند چنین کاری بکنند

باید لااقل از شکست موقت مارکسیسم صحبت کرد .اینکه آقای حکمت پس از قبول حقانیت مار کسیسم لم بدهند و
خیالشان را راحت کنند که دیگر تا آخر عمر مار کسیست مانده اند و هیچ چیز نمیتواند ایشان را از مار کسیست بودن باز

دارد برای خودشان و مریدانشان مخدر حوبی است .ولی يك مار کسیست واقعی امروز و در شرایطی که همه چیز در این
سمت به هم ريخته باید شب و روز نداشته باشد و مدام از حود بپرسد که آیا ما قادریم در این اوضاع راهی باز کنیم ؟ و

معنای این سوال این است که آیا ما قادریم در این شرایط مار کسیست بمانیم ؟ مار کسیست بودن به شناحت مار کسیسم ختم

نمیشود .مار کسیست بودن به تطبیق مار کسیسم با شرایط و راهیابی و مبارزة تا پای جان برای تحقق این راه معنا میشود.
وقتی مار کسیست بودل را به این شکل بفهمیم بهترین و با حسن نیت ترین مار کسیستها وقتی به جائی رسیدند که نمیتوانند

راهیابی کنند و مبارزه سوسیالیستی خود را پیش ببرند دیگر از مار کسیست بودن به معنای انقلابی این کلمه باز مانده اند.
مار کسیسم متحجری که آقای حکمت از آن صحبت میکنند بیشتر به مالیخولیائی شبیه است که وقتی ذهن دیوانه ای را
گرفت بر طرف کردن آن کار آسانی نیست .اینکه اگر یکبار مار کسیسم را شناختی تا آخر عمر مار کسیست میمانی مگر
آنکه حقه ای در کارت بوده باشد  -خحلاصه صاف و ساده ای از گنده گوئیهای آقای حکمت در این زمینه  -بیشتر به يك
مخدر شبیه است تا به راهنمای عمل.

قسمت پلمیکی این بخش از تغوری بافی های آقای حکمت نیز بسیار پیش پا افتاده و مضحك است .ایشاد در
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مقابل مار کسیسم دو آتشه حود کسانی را می بینند که به نحوی دیگر مار کسیست هستند و وقتی میخواهند اشاره کنند از
کسانی صحبت مینمایند که میخواهند (دموکراسی و یا بازار) را با ((سوسیالیسم و مار کسیسم») ((وفق)) بدهند .اینکه

اکثر اینگونه افراد امروز دیگر زیاد خحود را پایبند به مار کسیسم نمیدانند امری است که بر همه روشن است و اینها آماج
های حیلی آسانی برای پلميك هستند .ولی آقای حکمت باید لااقل بيك دسته دیگر هم اشاره میکرد آنهائی که با قبول
مار کسیسم و شناخت از مار کس در شرایط کنونی با همه تلاشی که میکنند لااقل تاکنون نتوانسته اند راه جوثی کنند و به

نیروئی در جهان کنونی تبدیل شوند .البته» وقتی از راهجوئی صحبت میکنیم منظور ما راهجوئی واقعی به آن صورتی که
وظائف انقلابی کمونیستها را با تشکیلات مناسب شرایط و استراتژی و تاكتيك آن تشریح نماید است والا راهجوئی هائی
از قبیل آنچه آقای حکمت کرده اند یعنی رها کردن و بی پدر گذاشتن يك حزب دهساله و به ساختن حزب دیگر مشغول
شدن کار آسانی است که تنها برازندة آقای حکمت و مریدان ایشان است و مار کسیستها مجبورند که اطوارهای اینگونه
روشنفکران بورژوا را که ماسك مار کسیسم به چهره زده اند و در همه حا سعی در مخدوش کردن اذهان دارند به عنوان جزئی

(اگر چه بسیار کوچك و ناچیز) از شرایط دشواری که پیش آمده تلقی کنند .در واقع اینگونه حزب سازان و اینگونه
احزاب خود برای مار کسیستها مسئله ای هستند که باید حل شوند نه آنکه آنها مسئله حل کن باشند.

 - ۵سیر سوسیالیسم و علل ناکامی کمونیسم کارگری
اگر بخواهیم حصوصیت اصلی «(حزب کمونیست کارگری ایران» آقای حکمت را تشخیص دهیم و طرز کار و
نحوة (تبیین) آنرا از مسائل خحوب بفهمیم بهتر است این حصوصیت پنجم یعنی (سیر سوسیالیسم و علل ناکامی کمونیسم

کار گری» را با دقت بخوانیم .زیرا به نظر ما الحق آقای حکمت در این قسمت واقعا از خود مایه گذاشته و دست خود را

کاملا رو بازی کرده است .در این قسمت است که ایشان مدعی میشوند که پاسخ تقریبا تمام مسائلی را که مار کسیستها
امروز بر سر آنها کار می کنند در جیب دارند .و حتی آنها را شماره میکنند و تا آنجا پیش میروند که با ذکاوت تثوريك
ویر خحود مدعی میشوند (ما ابهامی نداریم و غور و تفحص خاصی نباید در باب مبانی نظری و مقدرات آنی کمونیسم
بکنیم» .مثلا «تلاشی بلوك شوروی) از نظر ایشان به بن بست رسیدن (جنبش اجتماعی  -طبقاتی دیگری بود که قرابتی
حز در اسم با سوسیالیسم و مار کسیسم و جنبش اجتماعی طبقه کار گر نداشته است» و ایشان مدعی اند که تبیین آنرا هم

دارند.
ولی بقول ایشان مسئله در این نیست که امروز چه وضعی وجود دارد و این وضعیت چه تاثیری بر ((کمونیسم

کار گری» ایشان گذاشته است .ایشان مسائل امروز را رها میکنند تا در گذشته دور بدنبال شکست تاریخی خود بگردند.
اگر (کمونیستهای رسمی» امروز احساس شکست میکنند (کمونیسم کارگری) آقای حکمت (در تجربه انقلاب روسیه
شکست سختی از بورژوازی» خحورده است که (تا امروز از آن قد راست) نکرده است.

با این فرار به گذشته که به نظر ما در واقع برای گریز از حال صورت میگیرد آقای حکمت ظاهرا به توضیح سیر
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تحول (کمونیسم کارگری» که بحث اصلی این قسمت از نوشتةٌ ایشان است میپردازند .ولی چنین بنظر میرسد که جیز
چندانی در این زمینه ندارند که بگویند جز آنکه (:کمونیسم کار گری برای دوره هائی در اوائل قرن بیستم زنده و به شدت

فعال و موثر بود .در قبال جنگ اول» در انقلابات روسیه و آلمان این جنبش بشدت فعال و موثر است» .این تنها موردی
است که ایشان از فعالیت (کمونیسم کارگری» صحبت میکنند و در این دوره ظاهرا میخواهند همه چیز را به حساب
((کمونیسم کار گری» بگذارند و سعی نمی کنند که مثلا در درون نیروهای فعال در انقلاب روسیه نمایندگان کمونیسم

کار گری را از نمایندگان کمونیسم احیانا غیر کار گری جدا نمایند .البته این را هم تصریح نمیکنند که آیا همه آنهائی که
در قبال «جنگ جهانی اول» و در (انقلابات روسیه و آلمان» فعال بودند نمایندگان«(جنبش» کار گری هستند يا نه ؟ این
مجمل گوئی به هر حال ایشان را از زحمت .دادن مدال به کسانی که بعدا ناچار خواهند شد مدال را از سینه شان بکنند نجات
میدهد .ولی بلافاصله پس از انقلاب روسیه می فهمیم که «(هيچيك ( )۸۱از رهبران جنبش سوسیالیستی طبقّه کار گر روسیه

با چنین نگرشی [ظاهرا منظور نگگرش «کمونیسم کار گری» است] وارد این دوره [یعنی دور پس از انقلاب روسیه] نشد».
پس اتفاق عجیبی افتاده است (( :کمونیستهای کار گری»» (رهبران جنبش سوسیالیستی طبقه کار گر روسیه»»
بلافاصله پس از آنکه مطابق میل آقای حکمت یعنی بر اساس اصول مورد قبول (کمونیسم کار گری» ایشان انقلاب را در
روسیه انجام دادند همگی حصلت کمونیسم کار گری بودن خود را از دست دادند و جنبش (کمونیسم کار گری» در شوروی
پس از انقلاب یتیم و بی نماینده ماند و بنا به توضیح ایشان نیمی را پراگماتیسم و ناسیونالیسم استالین و نیمی دیگر را

انترناسیونالیسم تروتسکی با خود برد و باین ترتیب به قول آقای حکمت کمونیسم کار گری» و یا به بیان روشن تر» (ما»

«(در تجربه شوروی شکست خوردیم».اگر قبل از انقلاب روسیه آقای حکمت زحمت جدا کردن کمونیستهای خحوب از
کمونیستهای بد را به خحود نمیدهند در بعد از انقلاب کار تاریخ نویسی ایشان از این هم سطحی تر میشود و ایشان زحمت

اثبات وجود (کمونیسم کار گری» را به عنوان يك جریان در شوروی بعد از انقلاب به خود نمیدهند .از حرفهای ایشان ما
می فهمیم که در این دوره ((کمونیسم کار گری» «نمایندگی) نمیشود .در عین حال هیچ اثری را هم ارائه نمیکنند که ما
گمان کنیم این جنبش واقعا و در عمل وجود داشته بدون آنکه نمایندگی شود .فقط میگویند نیمی از جنبش را استالین و

نیم دیگر را تروتسکی با خود برده اند و نمیگویند که مکانیسم این کار چه بوده است» و اینها چگونه (کمونیستهای
کار گری» ی بوده اند که به این سادگی و بدون بر جای گذاشتن هیچ رد پائی از مقاومت» بدنبال استالین و یا تروتسکی
روان شدند .آیا حال که آنها باین سادگی فریب خورده اند و بدون مقاومت تسلیم این دو نفر شده اند نباید گمان کنیم که

کمونیسم کار گری» مورد نظر آقای حکمت کمونیسم دنباله رو ها و نان به نرخ روز حور ها وایا کمونیسم ترسو هاء
اطاعت کور کورانه هاست.

ولی بحث با آقای حکمت در این مورد رانباید تا اینجا پیش برد .ایشان بیش از آن در سطح قضیه میمانند که حق
داشته باشیم اینگونه با ایشان پلميك کنیم .ایشان از مریدان خحود میخواهند که جنبش (کمونیسم کار گری» را در روسیه
بعد از انقلاب با اتکاء به کشف و شهود و نه به تجربه و دلائل تاریخی فرض بگیرند و وقتی از این لحاظ مطمئن شدند اعلام
میکنند که این (کمونیسم کار گری (در تحربه شوروی) شکست خورد .وقتی از «شکست» صحبت میکنیم معمولا نبردی

زا

شکست را اعلان میکنند ولی از نبرد خحبری ندارند و یا لااقل از آن به مااطلاعی نمیدهند و از آن بدتر همانطور که در بالا
دیدیم از رزمندگان این نبرد هم خبری در دست ندارند .ظاهرا احساسشان به ایشان میگوید و یا بهتر تئوری بافیشان اقتضاء

میکند که چنین نبردی وجود داشته باشد .در هر صورت» بر شکست بدون نبرد و بی سرو صدای پس از انقلاب روسیه و
کمونیسم کار گری»» آقای حکمت آثار خارق العاده ای بار میکند و تا آنجا پیش میرود که میگوید « :اگر از ما بپرسند
چرا کمونیسم يك قرن و نیم پس از مارکس به جائی نرسیده است» پاسخ ما اینست که ما در تجربه انقلاب روسیه شکست

سختی از بورژوازی خوردیم  .»...وقتی کسی مثل آقای حکمت لباس مورخ به تن کند حاصل کار نیز جز این نباید باشد :
تحول صد و پنجاه ساله جنبش کمونیستی با يك«(شکست) خیالی که اگر آقای حکمت از آن صحبت نکرده بود هیچ
مورخی از وجود آن مطلع نمیشد  -زیرا جز این ادعا هیچ اماره دیگری از آن در دست نیست  -تبیین میشود .الحق که اگر

همه ادعا های آقای حکمت پوچ باشد این ادعای ایشان که (تبیین ما از تاریخ تلاشی سوسیالیستی طبقه کارگر و علل
ناتوانی تاکنونی کمونیسم خحود يك وجه مشخصه و معرف سنت ماست) واقعیتی را بیان میکند.
تا اینجا ما دیدیم که آقای حکمت چگونه سیر تحول سوسیالیسم و بقول خودشان (کمونیسم کارگری» را
(تبیین)) کرده اند و دیدیم که ایشان در این زمینه حتی حاضر نشدند به لنین هم امتیازی بدهند .حال ببینیم که ایشان در

مورد حال حاضر چه میگویند .ایشان میگویند ( :کمونیسم مورد نظر مارکس و ماء وارد دورةٌ جدیدی از حیات خحود شده

است  »)...و باز به حود زحمت نمیدهند که بگویند که این (دوره جدید» چگونه بوجود آمده و مشخصات آن کدام است ؟
در اوائل مقاله ایشان ما دیدیم که ایشان تلاشی بلوك شوروی را زمین لرزه ای جلوه دادند که حتی (حزب کمونیست ایران»

را نیز لرزاند و ظاهرا حزب سازی جدید آقای حکمت هم وقتی به فکر ایشان زد که لازم دیدند برای اینکه بر اثر این زلزله
سقف بر سرشان خراب نشود از این حزب بیرون بروند .ولی در این قسمت ظاهرا ایشان سراسیمگی اولیه را ندارند و
توانسته اند بر اعصاب خود مسلط شوند و فروپاشی (بلوك شوروی» را شکست (جنبش اجتماعی حاص)» جلوه بدهند که
ارتباطی به وضعیت کنونی کمونیسم کار گری ندارد .اگر اند کی بخواهیم در حرفهای آقای حکمت دقیقتر شویم (کاری که

ایشان معمولا از مریدان خود میخواهند که نکنند زیرا (ابهامی» نیست) حداکثر این است که آن (جنبش اجتماعی خحاص»
در گذشته بسیار دور با (کموئیسم کار گری» دست و پنجه نرم کرده و آنرا شکست داده است و خود بخود امروز که خود
شکست میخورد تا حدی موجب انبساط حاطر آقای حکمت هم میشود .ولی ایشان زیاد به این قسمت توجهی ندارند و ظاهرا

اهل چوب زد به مرده نیستند .پس چه چیزی (کمونیسم کار گری» را وارد (دوره جدید» کرده ؟ اصولا ((کمونیسم

کار گری» که» چنانکه ما قبلا دیدیم» باید رگه های آنرا با ذره بین در درون طبقه کارگر سراسر جهان جستجو کردء چه
تحولی کرده است که وارد (دوره جدید» شده است ؟ آقای حکمت کلمات را براحتی بکار میبرند بدون آنکه اعتنائی به بار

سیاسی و تاریخی آنها داشته باشند .دیدیم که ابشان پیروزی انقلاب اکتبر را درسته به اسم خود ثبت دادند بدون آنکه

اعتنائی به تفكيك سند داشته باشند و بعد شکست بعد از این انقلاب را مطرح کرد بدون آنکه داستان نبرد را تعریف کند و
حالا هم از ((دوره جدید) صحبت میکند بدون آنکه اتفاقی جز پیدایش آقای حکمت و حزب نوسازشان رخ داده باشد1۹ .

واقعا همانظور که ده یازده سال پیش آقای حکمت در مورد (حزب کمونیست ایران» می نوشتند و آنرا دوران ساز
میخواندند» این حزب جدید هم دوران ساز است با دلائل دیگری برای ورود (( کمونیسم کار گری» به (دوره حدید» وحود
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دارد ؟ به هر صورت این همه آن چیز هائی است که میشود از حرفهای ایشان فهمید.

آقای حکمت را در جریان باز گوئی سیر تحول (کمونیسم کار گری» تعقیب کردیم و دیدیم که مورخ زبردستی
است که میتواند به گذشته استناد کند بدول آنکه اعتنائی به جریان واقعی امور داشته باشد .اکنون ایشا را در نقش

دیالکتیسین تعقیب میکنیم تا ببینیم تحول آینده امور را چگونه می بینند .ولی پیش از آنکه به این قسمت بپردازیم يك
یادآوری مختصر را لازم میدانیم و آن این است که در ابتدای مقاله» ایشان خودشان را جای مار کسیستهائی جا زدند که
یکبار مار کسیست شده اند و دیگر هم چاره ای ندارند جز آنکه تا آخر عمر مار کسیست بمانند و حساب خودشان را از
کسانی که در مار کسیسم تجدید نظر میکنند جدا کردند.
در مورد اینکه آینده به چه صورتی در خواهد آمد آقای حکمت دیدگاه خود را اینطور مطرح میکند ( :تحقق

سوسیالیسم جبر تاریخ نیست) .و گوینده و تکرار کننده عبارت (مار کس و ما» به روی خودش نمیآورد که این درست

عکس گفتهٌ مار کس است حتی تجدید نظر در آن نیست و کسی که این حرف را میزند اصولا هیچ دلیلی ندارد که خود را
مار کسیست بداند .در تفسیر اوضاع جهان از زمان مارکس تاکنون حتی سرسخت ترین ایدئولوگهای ضد کمونیست
بورژوازی نیز سعی کرده اند و ناچار شده اند اینجا و آنجا از ابزار تحلیلی بزرگی که مار کس برجای گذاشته استفاده

کنند .ولی بحث بر سر اعمال این ابزار بطور پیگیر جهت تغییر جهان است .اگر نویسنده ای هست که برای او (تحقق
سوسیالیسم جبر تاریخ نیست) باید از مار کس فاصله بگیرد و او را رد کند و آقای حکمت هم بهتر بود این کار را بکنند.

ولی ظاهرا دکانی که ایشان باز کرده و تابلوئی که بالا برده اند بدون عکس مارکس مشتری جلب نمیکند .خود او متوجه
این تفاوت بزّرگ با مار کس هست و سعی میکند آنرا توجیه کند» وقتی میگوید ( :شاید ( )۹۱در قرن نوزدهم دست و بال

بورژوازی بسته تر از این حرفها بنظر میآمده است» .این هم رد مارکس ! حتی (تجدید نظر) در آن نیست .مستقیما رد
است و با اشاره به قرنْ نوزدهم مارکس را نشانه میگیرد بدون آنکه شجاعت طرح نامش را داشته باشد .البته ما منکر آن

نیستیم که امروز باید مار کسیستهای واقعی با توجه به تحولات کنونی و سطح تکامل فعلی نظام سرمایه داری آنچه را
مار کس و انگلس در قرن نوزدهم گفته اند با شرایط کنونی تطبیق دهند .ولی این بحث از آنچه آقای حکمت میکند جداست.
ایشان ابتدا سوسیالیسم را به عنوان حبر تاریخی رد میکنند و بعد ديالكتيك را کنار میگذارند و به لباس استاد بنا میروند
و با دیدی ولونتاریستی میگویند ( :حوب کار کنیم میشود بد کار کنیم نمیشود .هیچ جبر تاریخی اینجا وجود ندارد) .و
ایشان که آنقدر از مار کسیست شدن حودشان در آغاز مقاله با احساسات سخن گفته بودند آنقدر ديالكتيك را نفهمیده اند که
نمیدانند اگر (هیچ جبر تاریخی وجود نداشته باشد) هر چه هم حوب کار کنی باز سوسیالیسم نمیشود .بله» این باصطلاح

تگوریسین اینگونه تشوری بافی میکند» اینگونه تاریخ را مینویسد و پیدایش خودش بعد از مارکس را بطور تلویحی

بعنوان (دوره حدید» به مریدانش می قبولاند.



در پایان این قسمت خالی از تفریح نیست که ببینیم اگر سوسیالیسم جبر تاریخ نیست و تحقق آن صرفا به خوب
یا بد کار کردل آقای حکمت و مریدانش بستگی دارد چه آلترناتیو هائی از نظر آقای حکمت قابل پیش بینی است ؟ ما در

آغاز مقاله آقای حکمت دیدیم که ایشان درباره سرنوشت جنیش کمونیستی که آن را با عناوین تحقیر آمیز گوناگون مورد
تمسخر قرار دادند تقریبا همان حرفهائی را زدند که بورژوازي بظاهر پیروز پس از تلاشی شوروی میزند .در اینجا نیز
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ایشان باز به حساب قدرت بورژوازی برای تطبیق خحود با شرایط و با فرض شکست کامل پرولتاریا از اینکه بورژواها
میتوانند ( :کره زمین را غیر قابل استفاده کنند میتوانند کاری کنند که آنقدر همه محتاج نان و اکسیژن ( )۰۲باشند که

کسی به صرافت سوسیالیسم نیافتد» و بالاخره ((يك برده داری مدرن ( )۱۲هم میتواند سرنوشت آتی جهان» لااقل برای

جندین نسل( »)۲۲باشد» سخن میگویند.

 - ۶انقلاب و اصلاحات
زیر عنوان رابطه بین «(انقلاب و اصلاحات»» آقّای حکمت ضمن آنکه آنرا یکی از(خحصوصیات)») حزب حود

میدانند» مطالبی میگویند که جز در شیوه گفتن و طرحشان در واقع چیز تازه ای نیست که خحصوصیت حزب ایشان باشد.
این مطلب که کمونیستها باید کار انقلابی حود

را در درون طبقّه کارگر و در رابطه با مبارزات روزمره این طبقه پیش

ببرند امری است که مورد اعتقاد همه کمونیستها حتی ((کم اطلاع ترین) آنها قرار داشته است و طرح آن با این طمطراق از
طرف آقای حکمت به عنوان یکی از خصوصیات «کمونیسم کار گری» در واقع یکی از شگرد های تئوری بافی ایشان است.

اما اگر اصلی که ایشان اعلام میکنند تاز گی ندارد ولی طرز طرح آن ویژگی ای دارد که نشان میدهد چگونه ایشان
درست تراين بحثها را نیز از مسیر خود منحرف میکنند .ایشان در آغاز بحث باز به سراغ آن «(رادیکالیسم) اختراعی و
حیالی خود میّروند و با آن به پلمیکی می پردازند که حود بخود از آن پیروز بیرون ميآایند .ایشان میگویند ( :مشخصه
جریانات رادیکال چپ تاکنونی انزوا از جنبشهای عملی و ریشخند شدن آنها توسط فعالین این جنبشها بوده است» .ما سعی

میکنیم ما به ازاء این کلمه (رادیکالیسم» را در جهان حارج پیدا کنیم.
مثلا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در دوران شاه میتواند مثالی پیروزمند برای «(رادیکالیسم منزوی) از
((جنبشهای عملی) باشد .اگر این نمونه را انتخاب کنیم آیا دلیل این انزوا آنست که آنها معتقد به شرکت در ((جنبشهای
عملی» طبقه کار گر نبودند ؟ آیا آنها نمی گفتند که تا از توده ها جدا هستیم مانند ماهی حارج از آب هستیم ؟ ولی آنچه
باعث انزوای آنها از(«جنبشهای عملی) میشد نه درك آنها از رابطه بین انقلاب واصلاحات که حتی استالین هم آنرا برایشان

توضیح داده بود» بلکه شرایط اختناق و سر کوبی بود که حتی امروز آقای حکمت را هم ناگزیر کرده است نه تنها حارج از
طبقه کار گر ایران بلکه حارج از کشور ایران به تشوری بافی مشغول باشند .ولی این قسمت که فعالین«(جنبشهای عملی»»

(رادیکالها» و در این مورد چریکهای فدائی را به ریشخند میگرفتند دیگر معلوم نیست از کدام تجربه آقای حکمت ناشی
شده است.

اگر به (رادیکالیسم» اروپا هم نگاهی بيندازيم و مثلا سازمانهای چپ حارج از احزاب کمونیست (رسمی) را در
نظر بیاوریم می بینیم که آنها نیز همواره هدفشان این بوده و هست که در (جنبشهای عملی) طبقه کار گر رخنه کنند.

حوادث سال  ۸۹مخصوصا در فرانسه نشان داد که تا چه حد به این امر اهمیت هم میدهند .ولی مسئله بر سر اين است که آقای
حکمت دستی از دور بر آتش دارند و نمی بینند که اپورتونیسم کار کشته چنان بر اتحادیه های کار گری در این کشورها.
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چنگ انداخته است که کار کردن و تاثیر گذاشتن بر این «جنبش عملی) آنقدر ها هم که آقای حکمت میگویند آسان
نیست .البته به این سبکی که آقای حکمت میخواهند انقلاب کار گریشان را پیش ببرند» یعنی کار خحود را منحصر باین

کنند که ضمن شرکت در جنبش های عملی روزمره (کاری که گر چه در ایران امروز عملی نیست ولی ما می پذیریم که در
اروپا عملی است) رهبری چنین جنبشی را با (اين سوال هم روبرو کند که بالاخره وقتی پس از سی سال اتحادیه
دم کراتیزه شد بعدش چه میشود» نظر آنها درباره کمونیسم و سوسیالیسم و مار کسیسم چیست» آلترناتیوشان برای جامعه

چیست» رهائی نهائی کارگر به زعم آنها بالاخره چگونه بدست میاید»» میتوانند سالها با این رهبریهای اپورتونیست
همکاری و همزیستی نمایند .ولی اگر هدف از شرکت در (جنبشهای عملی» کار گران علاوه بر تامین خواستهای فوری»

بدست گرفتن رهبری کارگران و سازماندهی (فعالین» آنها در يك سازمان انقلابی و آماده کردن آنها برای يك انقلاب
سوسیالیستی باشد آنوقت نقش اکثر همین (رهبران کار گری» مورد نظر آقای حکمت تا حد نقش جاسوسان پلیس و
نو کران بورژوازی پائین مياید )۳۲( .و آنگاه سوسیالیست واقعی به دشواری کار خود پی میبرد و ناگزیر به طرقی از
مبارزه و سازماندهی دست می یازد که از نظر آقای حکمت «رادیکال» میباشد ( )4۲و کار خود را در درون طبقه ناگزپر
بصورتی کم و بیش پنهانی و یا بقول آقای حکمت «منزوی») انجام میدهد .ولی مطمئن است که فعالین (جنبشهای عملی»

بهیجوجه آنها را به(ریشخند» ( )۰۲نمیگیرند.

جنبه مضحك بحث آقای حکمت استنادشان در این جهت به فعالیت (فعالین» حزب خودشان در درون طبقه کار گر
میباشد .یکی دو جا باین فعالیتها اشاره میکنند و آنها را جمعبندی مینمایند و حتی این تذکر را میدهند که ( :وجه

مشخصه سنت ماء» که حتی هم اکنون بارقه هائی از آن را در فعالیت برخی رفقائی که در همین حزب گرد آمده اند میتوان

دید»اینست که انقلابیگری کمونیستی اش نه فقط با تکالیف روزمره برای بهبود اوضاع مردم» اوضاع طبقه کارگر و
وضعیت اقتصادی و سیاسی و حقوقی و فرهنگی جامعه ساز گار است [نخندید |] بلکه رابطه تنگاتنگی با آن دارد».

 ۷حزب و طبقه
نظرات مالیخولیائی آقای حکمت درباره وجود يك گرایش خیالی « کمونیسم کار گری» در درون طبقه کار گر در
این قسمت یعنی در توضیح رابطه حزب و طبقه بسیار به کار ایشان مياید .معمولاء» احزاب و سازمانهای کمونیستی
بخصوص در کشورهائی مانند کشور ما که اختناق و سرکوب بویژه تشکل طبقه کار گر را با مشکلات فراوان روبرو
میکندء» از روشنفکران و کار گران پیشرو تشکیل میشود و سعی میکند صفوف خود را در درون طبقه کار گر بسط دهد و در

اینجاست که مسئله ای باسم «(رابطه با طبقه کارگر» برای آنها پیش مياید .ولی آقای حکمت با چنین مسئله ای روبرو
نیست ابشان از پیش وجود (رگه» کمونیسم کار گری در طبقه را کشف کرده اند که (البته نامحرمان آنرا نمی بینند»» و

بعد حزب خود را به عنوان «حزب سنت مبارزاتی خاص» مستقیما (در خود طبقه» می بینند .به این ترتیب مشکلی که
برای کمونیستهای واقعی هست برای آقای حکمت مطرح نیست ایشان از راه نرسیده در درون احود طبقه هستند و تا

کمونیستها به دنبال گدار بگردند این دیوانه از آب گذشته است .برای کسانی که مانند ما بدانند این حزب را از اول تا

آحر آقای حکمت سر هم بندی کرده چقدر باعث تفریح است که بخوانیم این «(حزبی است که بخش و گرایشی در درون
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طبقه کار گر برای متحد کردن و هدایت کل طبقه کار گر در حهت اهداف طبقاتی اش تشکیل داده است) .در واقع آقای

حکمت خود را با (بخشی از طبقه کار گر» مساوی قرار میدهند و با کمال غرور اعلام میکنند که (ما خود را يك حزب
سیاسی خارج طبقه نمیبینیم» .در آغاز مقاله آقای حکمت درباره دشواری شرایط بسیارقلمفرسائی کرده بودند و حالا با چه

نبوغ و سادگی این مشکلات را از سر راه برمیدارند.

اما این باصطلاح مار کسیست گوینده و تکرار کنندةٌ (مارکس و ما» در این قسمت نیز مانند دیدشان دربارة
سوسیالیسم نظر مار کس را دربارمحزب رد میکنند .ولی این بار ترجیع میدهند مریدان را متوجه این امر نکنند .مانیفست»

حزب کمونیست را حزب تمام طبقه و منافع طبقه در کل توصیف کرده بود ( )۹۲ولی حزب کمونیست کارگری ایران
آقای حکمت بقول خود ایشان (حزب همه کار گران»» مستقل از نگرش و اهداف سیاسی و اجتماعیشان نیست  .)...در دنبالة

همین جمله مطلبی اضافه میکند که نشان میدهد که این حزب ساز حرفه ای که در عرض يك دهه دو حزب ساخته هنوز فرق
شرائط عضویت در حزب و نمایندگی حزب برای طبقه را درك نکرده است ( :کار گری جایش در این حزب است که در
نگرش و اهداف انقلابی این حزب شريك است).

درهرصورت» در این قسمت حرفهای زیادی میشود زد و تقریبا تمام جملات آل مستقیما با آموزشهای
مار کسیسم در زمینةً حزب کمونیست بعنوان حزب طبقهةٌ کار گر مغایرت دارد .ولی در این زمینه که تاحدی به مساثل عملی
نزديك میشود برخلاف زمینه های دیگر آقای حکمت بنحوی بیسابقه (کم حرف)» شده اند و ما نیز در اینجا بهمین دو تذکر

فوق اکتفا میکنيم.

 -۸جنبش شورائی
هشتمین احصوصیت حزب نوساز آقای حکمت تعلق این حزب به (سنت شورائی» است و ایشان که در هر مورد

سعی میکنند اختلافشان را با دیگران توضیح دهند» بطوری بیسابقه ولی قابل فهم اینجا در زمينةٌ تشکیلات شورائی و
شرائط پیدایش آن هیچ نمیگویند و فقط به این اعلان تعلق اکتفا مینمایند که ( :درزمینهٌ سازمان یابی عمومی مبارزاتی
طبقةٌ کارگر ما به سنت شورائی تعلق داریم) .در حالیکه» هروقت که مسئلةً تشکیل شوراها مطرح میشود بلافاصله این

مسئله مطرح میشود که در چه شرائطی میتوان شورا تشکیل داد و ترکیب آن باید به چه صورت باشد و چگونه
تصمیمگیری کند و تصمیمات خود را چگونه به اجرا در آورد)۷۲( .
مخصوصا برای آقای حکمت که بالاخره تواضع نموده اند و در قسمتی از این نوشته قبول کرده اند که توجه
بیشترشان به ایران است که با آن آشنائی بیشتری دارند این مسئله اهمیت بسیاری دارد که توضیح دهند چگونه در شرائط
اختناق کنونی شورا بوجود میاآید و کار خحود را پیش میبرد.

ولی اگر در این زمینه آقای حکمت ساکتند» درعوض با طول و تفصیل به بحث بین رابطةٌ شورا و سندیکا
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میپردازند و باز طبق معمول بدون آنکه مخاطب خود را مشخص کنند با افراد موهومی که این عقيدةٌ عجیب را ابراز میکنند
که باید بر (علیه اتحادیه ها» (فراخوان» داد به پلميك میپردازند و حطاب به آنها احطار میکنند که ( :مادام که آلترناتیو
شما يك تشکیلات واقعی و موجود نیست» مادام که يك سازمانیابی واقعی و در دسترس برای کار گران نیست که بتواند
همان مساثل را بدست بگیرد و پاسخ بدهد» فراخوان دادن علیه اتحادیه ها بنظر من کاری جدا ضد کار گری است».
از این گفته معلوم میشود که آقای حکمت نیز اگر روزی شورای خودشان را تشکیل دادند میخواهند علیه اتحادیه

ها «فراخوان» بدهند .ولی این موضوع را کاملا باز نمیکنند که چرا نمیتوان هم شورا داشت و هم اتحادیه .اگر ما (در ود
طبقه)» آنقدر قدرت گرفته ایم که میتوانیم شوراها را تشکیل دهیم آیا قادر نیستیم که رهبری سندیگاها را نیز بدست
بگیریم ؟ در هر صورت» چون در اینجا آقای حکمت وظائف شوراها را تعیین نکرده و جنبه های سیاسی و اقتصادی و
صنفی آن را تفكيك ننموده صحبت کرد در این زمینه با ایشان بی ثمر است.

در پایان این قسمت ما نیز به سبك حود آقای حکمت میگوئیم که (طبعا میشود) در مورد نظرات آقای حکمت
پیرامون حصوصیات حزبشان با (جامعیت و دقت بیشتری) سخن گفت.
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نکاتی دربارة وظائف و شیوه های حزب نوساز آقای حکمت
ما کار یادداشت برداری پیرامون اظهارات آقای حکمت را بهمین جا تقریبا حاتمه میدهیم .بررسی بخش (نکاتی
دربار وظائف و شیوه های ما» فاقد هر گونه ارزش پلمیکی است .بخصوص که ایشان هنوز در سطح جهانی پرسه میزنند و

وظائف (کمونیستهای کار گری) سراسر جهان را تشریع میکنند و چون ناگهان متوجه شده اند که (تیتر حداگانه ای در
کنفرانس) به (اولویتهای عملی و عرصه ای حزب» بویژّه در ایران و منطقه که عرصةٌ مستقیم فعالیت) سازمانی ایشان است

تخصیص داده شده است» فعلا از بحث دربارة ایران صرفنظر میکنند .ما ترجیح میدهیم که اگر قرار باشد با آقای حکمت
درزمينة (وظائف و شیوه ها» بحث کنیم این کار را در همان (عرصةٌ ملی)» یعنی وقتی ایشان در مورد کار گران در ایران
صحبت میکنند صورت دهیم .زیرا تا وقتی بح در سطح جهانی دور میزند هم ضبط و ربط آن مشکل است و هم کلی گوئی
و تشوری بافی بجای اراثةٌ وظائف تا حدی میسر .آقای حکمت نیز در این زمینه تا توانسته اند از این دو (شیوه) استفاده

کرده اند .ما صرفا به چند نکته از این قسمت آخر مقاله اشاره میکنیم و کار خود را خحاتمه میدهیم.
اولین نکته ای که در اظهارات آققای حکمت در این قمست میخواهیم به آن اشاره کنیم نظريةٌ ایشان دربارة
دمو کراسی بعنوان شکلی از حکومت بورژوائی است که ایشان درباره آن میگویند (من نه اینجا و نه عموما از این کلمه با

يك بار مثبت صحبت نمیکنم» .این نظر با برخورد مار کسیسم با دموکراسی بورژوائی کاملا مغایر است .درست است که

دم کراسی يك شکل حکومتی بورژوائی است ولی» تا آنجا که به طبقّةٌ کار گر مربوط میشود» این شکل حکومتی بورژوائی
بهتر ین شکل آن است .یعنی طبقه کار گر در شکل دم کراسی حکومت بورژوائی با سهولت حیلی بیشتری از اشکال دیگر

میتواند به تشکل و آگاهی دست یابد و مبارزات اقتصادی و سیاسی خویش را پیش ببرد .و بهمین جهت است که کار گران

دم کراسی های بورژوائی در مقابل نیروهای فاشیست با سرعت و حساسیت عکس العمل نشان میدهند .بخصوص قاثل نشدن
هیچگونه (بار مثبت» برای دم کراسی  -که البته شکلی از اشکال اعمال دیکتاتوری بورژوازی است  -از طرف مار کسیستی
که «عرصةٌ مستقیم فعالیت سازمانی» وی ایران است و بقول خودش «(امکانات ما برای تبلیغ توده ای وسیع در ایران بدلیل
اوضاع سیاسی جامعه محدود است) عجیب تر مینماید .آیا این (محدودیت) و آن (اوضاع سیاسی» هر دو حاصل يك رزیم

سیاسی استبدادی نیست ؟ آیا اگر در ایران نیز دموکراسی بورژوائی لااقل در حد کشورهای اروپای غربی برقرار بود»
آقای حکمت باز مجبور بودند از ایران حارج شوند و در حارج از کشور از این (محدودیت» ها صحبت کنند ؟ اصولاء اگر
مثلا در یراك نوعی دمو کراسی برقرار نشود (سوسیالیسم کار گری» را با این همه اهن و تلپ ( )۸۲و آن همه یال و کوپال

چگونه میتوان از جلو چشم پلیس مخفی و آشکار گذراند و وارد طبقه کرد و حتی برضد سندیکا فراخحوان داد و شورا

تشکیل داد و انقلاب سوسیالیستی کرد ؟ گوینده و تکرار کنندهة عبارت (مار کس و ما» نمیبینند که فرق ایشان با
مار کس چیست ؟ مارکس حکومت انگلیس را بورژوائی ارزیابی میکرد ولی فرق آن را مثلا با حکومتهای فرانسة لوئی
ناپلکوك و پروس میفهمید و با استفاده از همین دموکراسی بود که مار کس توانست مثلا کتاب سرمایه را بنویسد و اکنون
هم آقای حکمت میتوانند مانیفست حقیر حزب خود را بطور علنی منتشر کنند .کمونیستها سلطةٌ بورژوازی را مورد هجوم
قرار میدهند نه شکل دم و کراتيك آن را .شکل دمو كراتيك حکومت بورژوائی بدلیل محدودیتها و عوامفریبی های حود مورد
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انتقاد کمونیستهاست ولی در عین حال آنها از کمترین آزادیهای دمو كراتيك مراقبت میکنند و سعی میکنند با استفاده از
آنها مبارزات طبقةٌ کار گر را سازماندهی نمایند.

در زمینةٌ دم کراسی آقای حکمت يك خلط مبحث دیگر نیز میکنند که از آن نتایج مضحکی نیز میگیرند و آك این

است که دموکراسی بورژوائی به سبك پارلمانی را با حکومت دموکراتیکی که (کمونیستهای جهان سومی» و یا لنین در
 ۵خواستار آن بودند و نقش رهبری پرولتاریا در آن تاکید میشود یکی میگیرند و هر دو را به يك چوب میرانند.
اینگونه ندیدن تفاوتها از طرف تخوریسینی که ظاهرا مو را از ماست میکشد و رد مورچه را روی کاسةٌ چینی برمیدارد
بسیار بعید است .ولی او این حلط مبحث را برای این میکند که همانطور که گفتیم به این نتيجهٌ مضحك برسد که امروز
(اجزاء متشکلةً چپ تاکنونی (منظور ایشان ناسیونالیسم و دموکراسی است) در مقابل هم قرار گرفته اند» .اگر «چپ

تاکنونی» میگفت (ملی»» آقای حکمت آن را تعبیر به (ناسیونالیسم» میکنند و اگر میگفت (دمو کراتيك»» آن را به
دم کراسی پارلمانی بورژوائی نسبت میدهند و بعد در صحنةٌ جهانی آنها را در مقابل هم میبینند بدول آنکه مشخص کنند
کجا و به چه صورت .این حرفها را مریدان باید دربست قبول کنند .ولی تکوریسینی مانند ایشان» که هر کجا خود را قبل

ازمار کس ذکر نکرده اند بلافاصله پس از او ذکر میکنند» باید از چنین شبیه سازیهای ساده انگارانه پرهیز میکردند.
واقعیت این است که ایشان تئوریسین همین کارند .تاجائی که ایشان از مبارزه با بورژوازی دم میزنند در سطحی
سیر میکنند که اصولا حرفهایشان بجائی بر نمیخورد ولی کینهٌ ایشان نسبت به (چپ تاکنونی) و خوشحالیشان از وضعیت
دشواری که برای کمونیستها پیش آمده سراسر تشوری بافی ایشان را فرا گرفته و اگر زمانی بر کار ایشان در تمام دنیا
اثری مترتب باشد همین است که در شرائط بویژه دشوار برای کمونیستهای ایرانی» ایشان نیز با استفاده از امکانات مادی

که از آسمان در دامانشان افتاده و ایشان را قادر ساخته تا بخیال خودشان ( يك سر و گردن) از دیگران بلند تر جلوه کنند

آب را بیش از پیش گل آلود نمایند .وقتی آقای حکمت میگویند عرصة اصلی کار ایشان انترناسیونالیسم و صحنةٌ جهانی
است خحودشان نیز میدانند که دروغ میگویند و يك کلمه از تشوری بافیهایشان جز در درون محیط روشنفگران ایرانی در جای
دیگری از دنیا به گوش کس دیگری نخواهد رسید .عرصةٌ اصلی کار ایشان اینحاست و وظيفةٌ اصلی ایشان دادن پچشم

اندازهای کاذب و غیرعملی برای صدا در صدا انداحتن است .بهرحال» همانطور که خود آقای حکمت هم قبول دارند وضع

دشواری است و در این وضع دشوار قورباغه ها ابوعطا میخوانند.
مطلب دومی که از این قسمت اخیر انتخاب میکنیم و از قضا در آن آقای حکمت تاحدی به عرصةٌ عمل نزديك شده

اند و رهنمود عملی داده اند تحلیلی است که ایشان از وضعیت سندیگاها در غرب (مسلما در غرب والا در ایران که حود
ایشان میدانند وضع از چه قرار است) میکنند و رهنمود عملی که به مریدان خود در مورد لزوم ارائةٌ (( آلترناتیو شورائی»

آقای حکمت به (بحران یونیونیسم» اشاره میکنند و مثلا میگویند( :اتحادیه ها در بسیاری کشورها بشدت عضو
از دست میدهند  »...و غیره و غیره انتظار خواننده این است که تئوریسینی که با این موشکافی حتی ظاهرا آراء دادگاهها
راجع به تریدیونیونها را نیز بحساب میآورد به علت یا علل این بحران نیز نظری بیفکند .مخصوصا که میخواهد از (حلا
ناشی از ضعف اتحادیه ها استفاده کند و به مریدانش نصیحت مینماید که («:جنبش شورائی بعنوان آلترناتیو اثباتی
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سوسیالیسم کار گری درقبال سازمان یابی توده ای میتواند و باید در این لا با جدیت مطرح بشود».

اگر ندانیم که این (خلا» چرا بوجود آمده چگونه میتوانیم آن را با«جنبش شورائی» پر کنیم .آیا (جنبش

شورائی») آ كوستيك حاضر و آماده ای است که هر جای خحالی را میتوان با آن پر کرد و یا برای آنکه(«جنبش شورائی)»

بخواهد خلائی را پر کند باید دید که در آن (خلا» شرائط برای رشد ( جنبش شورائی) فراهم است يا نه ؟ اگر مثلا یکی

از دلائل کم شدن نفوذ سندیگاها در میان کار گران فروپاشی شوروی و سرخوردگیهای ناشی از آن و سیاست گریزی پاره ای
از آنها باشد (امری که مثلا در فرانسه با توجه به وابستگی بزرگترین اتحاديةٌ کارگری آن به حزب کمونیست تا حد
زبادی صادق است) در آن صورت معجزه میخواهد که کار گری را که حتی کشش کار در سندیکا را از دست داده به ((۱جنبش
شورائی » کشاند .حال ما وارد این بحث نمیشویم که اساسا «جنبش شورائی) اگر واقعا جنبش است باید زمینه های
پیدا یش و رشد آن ابتدا در درون حود طبقه تاحدودی بطور خودبخودی پدیدار شده باشد .یعنی کسی که میخواهد شورا

تشکیل دهد باید این زمینه ها را احساس کند و این را در زندگی عملی کارگران ببیند و نشان دهد .و الا صرف وجود
«حلا» برای توصيةٌ (جنبش شورائی» کافی نیست و هزار سال هم که از آن صحبت کنیم يك شورا هم نخواهیم داشت .اگر
این حرف آقای حکمت را بپذیریم که کار گران در شرائط کنونی از سندیگاها بیرون میروند هیچ دلیلی در دست نیست که
اگر روزی بخواهند به سمت تشکلی برگردند باز بسراغ سندیکا نروند و وارد شوراهای آقای حکمت بشوند .تاریخ
سندیگاها در کشورهای اروپائی پر است از این فراز و نشیبها و تقریبا هرگز بحران سندیکاها جز در شراثط انقلابی -
نظیر دوره های بلافاصله پس از دو جنگ و جنبش مه  ۸۹در فرانسه» آن هم تازه تاحدودی  -کارگران را به تشکیلاتی جز
سندیگاها علاقمند نکرده و دلیل آن هم مسلما این نیست که کمونیستهای این کشورها از (جنبش شورائی») بی خحبر بوده
اند .اگر زمینه فراهم بود همانطور که در انقلاب  ۵۰۹۱و  ۷۱۹۱روسیه دیدیم شوراها حتی اگر رهبران توده ها هیجگونه

تصوری هم از آن نداشتند بوجود میآمد چه رسد به امروز که شورا بعنوان تشکل توده ای کار آئی خود را مخصوصا در

شرائط بحرانی انقلابی تشبیت کرده و از انقلاب اکتبر به این طرف بعنوان يك شکل سازمانی بویژه کارآ و موثر در تشوری
انقلابی مار کسیسم بصور ث كلاسيك جا افتاده است.

درپایان خالی از تفریح نیست که از قول خود آقای حکمت ببینیم که اولین فراورده های کارخانهٌ (( کمونیسم
کار گری» که قبلا در (حزب کمونیست ایران» و اکنون در (حزب کمونیست کارگری ایران» توسط آقای حکمت

تشوریزه میشده و میشود چه سرنوشتی پیدا کرده اند .خود ایشان مینویسند ( :همین امروز ما اینجا و آنجا باید جواب
کسانی را بدهیم که به یمن وجود همین جریان کمونیسم کار گری و مباحثات چندین ساله اش در جنبش کار گری فعال شده
اند و حال امروز از موضع اتحادیه با خحود ما برخورد میکنند» تحزب کمونیستی از چشمشان افتاده است و حواسشان نیست

که در غیاب کمونیسم» در غیاب يك نگرش مارکسیستی و يك تعلق سیاسی جدی به يك جریان حزبی کمونیستی» در
بهترین حالت به یکی دیگر از رهبران عملی فلان اتحادیه تبدیل میشوند که  ۰۹درصد اوقاتش را باید به آرام کردن

کار گران و سر کار فرستادنشان بگذراند» .آقای حکمت میتوانند این عیب پاره ای از دست پرورده های سابق خود را به

حود آنها نسبت دهند و بگویند که تقصیر آنها این است که (کم مار کسیست» هستند .ولی بنظر ما سرنوشتی که این
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بیچاره ها امروز پیدا کرده اند حاصل آن است که حرفهای آقای حکمت را جدی گرفته اند و سعی کرده اند از آن در زندگی
واقعی و عملی ر هنمودی بیروددبکشند.

آخرین مطلبی که از نوشتةٌ آقای حکمت انتخاب میکنیم مخصوصا به این جهت است که نشان دهیم ایشان با چه
تبختری به دیگران و بویژه به گذشتةٌ جنبش کار گری نگاه میکنند.
گرچه با اساس حرف ایشان در این قسمت موافقیم که شرائط کنونی نیاز به تبیین جدید دارد و مثلا نمیشود صرفا

با تکیه به تحلیل لنین از امپریالیسم و مبرا دانستن خود از هرگونه تطبیق آن با شرائط کنونی در کار مبارزة پرولتاریا و
تشکیلات ویژة این مبارزه نقشی ایفا کرد» ولی ببینیم همین حرفهای درست را آقای حکمت به چه صورت مطرح میکنند :
«دنیا دستخوش يك تلاطم و سردرگمی اجتماعی وسیع است  ...همه آن موازینی که تا چند سال پیش مفروض گرفته میشد
زیر سوال رفته است  .»...تا اینجا حرف درستی است فقط باید مراقب بود در آن اغراق نشود و وقتی آقای حکمت میگویند
( :این دوره» دورةٌ روشنی و قطعیت نیست) باید مراقب بود که این فکر به کسی منتقل نشود که تا جائی که به کار

کمونیستی و انقلاب پرولتری مربوط است در گذشته دوره ای ((روشن و قطعی) وجود داشته است .برعکس» تجربه گذشته
نشان داده که حتی در نمونه ای مانند انقلاب آلمان پس از جنگ اول» اطمینان بوجود آمده واهی و بی اساس از کار در آمد.
نباید فکر کنیم که اگر ما امروز در وضع دشواری قرار داریم اسلاف ما در گذشته وضعیت سهل و آسانی داشته اند .اگر
چنین کنیم  -که بنظر ما آقای حکمت چنین کرده است» به آن منشی دربار قاجار میمانیم که وقتی نفوذ افکار مشروطه را
در بخشی از هیکت حاکمه آن زمان دیده بود سردرگم و سراسیمه گفت (دوران پر آشوبی است کاش يا پنجاه سال زودتر به
دنیا آمده بودم یا پنجاه سال دیرتر » (نقل به معنی).

حالا ببینیم اگر آقای حکمت سی سال پیش به دنیای سیاست پا گذاشته بودند به "حیال خودشان اوضاع چگونه بود

 ۰۳( :سال قبل شاید[یاز تحلیل گر ما به حدس و گمان متوسل شده است] اوضاع اینطور نبود .سازمانهای قالبی با جوابهای
حاضر و آماده و استاندارد وحود داشتند و هر يك سهمی از بازار

سیاست را به خحود احتصاص میدادند» (تا کید از ماست).

در ذهن آقای حکمت» سی سال پیش» وضع به این صورت بوده .ولی آیا در واقعیت سی سال پیش وضع چگونه بود ؟ سی
سال پیش یعنی سالهای دهةٌ  ۰۹ما با دو عرصه کار کمونیستها و بقول روشنفکر متفرعن با (بازار سیاست) آنها روبرو

بوده ایم  :یکی عرصه نظری و دیگٌری عرصةٌ عملی.
در عرصة نظری اگر آقای حکمت به مدارك موجود مراجعه کنند غوغائی بود  :خحروشچف از استالین انتقاد کرده

بود و زمین لرزهٌ حاصل از این انتقاد در دنیای روشنفکری آن زمان ولوله ای براه انداخته بود و مخصوصا در اروپا
سرخوردگی و (سردر گمی» بسیاری ایجاد نموده بود .انقلاب کوبا به شیوه ای کاملا متفاوت با شیوه های شناخته شده
مبارزه به نتیجه رسیده بود و علاوه بر آثار عملی احتیاج به تبیین تشوريك داشت .چین به عرصةً مبارزه جوثی با شوروی

آمده و زیر عنوان مبارزه با رویزیونیسم خروشچفی در جنبش کمونیستی سراسر جهان جنجالی بپا کرده بود .بسیاری از
روشنفکران و نویسندگانی که تا دیروز جزو احزاب کمونیست بودند و یا از آنها هواداری میکردند اکنون به افشاگری و

مبارزة ايدئولوژيك با کمونیستها برخاسته بودند و از سوی دیگر شرایط اجتماعی مخصوصا در اروپا مکتبهای فلسفی و
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سیاسی غیر مار کسیستی را شدیدا فعال کرده بود و هر يك از آنها نیز در مقابل مار کسیسم که در هر صورت در آن زمان

مهمترین جریان فکری به حساب میآمد موضع میگرفتند و کمونیستها چه در داحل احزاب کمونیست و چه در حارج از آنها
میبایسست برای همه این مسائل پاسخگو باشند و کم و بیش بودند.

خلاصه» در آن زمال نیز کار در زمینهٌ تشوريك آسال نبود بخصوص که در آن زمان رسمی غریب برای آقای
حکمت» نیز رعایت میشد و آن این بود که هر کس حرفی میزد و سازمانی (قالبی) بوجود میآورد میبایست بلافاصله بر
اساس «(حوابهای قالبی) حود دست به عمل بزند و معمولا میزد و اگر ریگی به کفش داشت بلافاصله معلوم میشد .البته
شارلاتانها و نسخه پیچهای سیاسی هميشه وجود داشته اند و احتصاص به سی سال پیش ندارند .اتفاقا «بازار » ( )۹۲آنها در

آشفته بازار امروز از هر زمان دیگری داغ تر است و اگر آقای حکمت امروز خود را يك سر و گردن از دیگران بلندتر»
میبینند یکی از دلائلش همین آشفته بازار است .آدمی مثل ایشان اگر اتفاقا در آن زمال پیدا میشد حتی بنظر احودش هم
(يك سر و گردن) از دیگران کوتاه تر مینمود.
اما در زمینةٌ عملی  :انقلاب کوبا به نتیجه رسیده بود .جنگ چریکی ملهم از این انقلاب در اکشر کشورهای
وابسته در دستور روز قرار گرفته و کمونیستهای جان بر کف به سازماندهی این مبارزه پرداختند .اشکال سازمانی بسیار

بسیار بی سابقه و نوینی بوجود آمد که امروز در تشوری بافی آقای حکمت جزو (سازمانهای قالبی) قرار گرفته اند .در

هندوچین جنبش تحت رهبری کمونیستها (بقول آقای حکمت (کمونیستهای رسمی)) پس از دین بین فوی فرانسویها
اکنون با آمریکا درگیر بود .ما دیگر از اروپا و آنچه به جنبش مه  ۸۹در فرانسه منجر شد و تا حد زیادی چهرةٌ جامعهة

اروپائی را عوض کرد و حیلی مبارزات دیگر که در آن زمان در جریان بود اشاره نمیکنيم .جالب این است که در بحبوحة

همه اینها انقلاب الجزایر با رهبری غیر کمونیستی در طی يك جنگ توده ای طولانی به نتیجه میرسد و این امر مخصوصا
قشرهای میانی کشورهای وابسته» مستعمره و نیمه مستعمره را فعال میکند و در کار رقابت بر سر بدست گرفتن رهبری

جنبشهای آزادیبخش با کمونیستها حون تازه ای در کالبد آنها میدمد.
حلاصه» در آن زمان اوضاع از لحاظ دیگری «(آشفته» بود و ما اگر کمونیستهای خوبی باشیم برای آنها که در آن
زمان باندازة «(اطلاع)») خود در راه هدفهائی که لااقل خودشان فکر میکردند (و آقای حکمت امروز قبول ندارند) رهائی
زحمتکشان است مبارزه کردند با احترام یاد میکردیم و اگر با بعد زمانی» امروز مسائثلی برای ما روشن است که آن روز
برای آنها نبوده این را حمل بر «(اطلاع» خود و بی (اطلاعی» آنهاء» مار کسیست و انقلابی بودن خود و غیر مار کسیست و
غیر انقلابی بودن آنها نمیکردیم.

در اشاره به همین گذشته است که آقای حکمت میگوید ( :دورةٌ چپ کم اطلاع» کلیشه ای» کم حرف و غرق در
مباحثات فرقه ای و مشغله های تشکیلاتی بسر رسیده است) .و به این واقعیت اعتناء ندارند که همین ( کمونیسم رسمی)

مورد تحقیر ایشا از  ۹۱۹۱به این طرف و مخصوصا پس از استالینگراد بهترین نیروهای روشنفکری را بویژه در اروپا به
حود جذب کرد و آنها در جریان ریز تمام آنچه در دنیا میگذشت قرار داشتندو بهیچوجه هم (( کم حرف)»نبودند .ما دیگر از

انبوه روشنفگران مار کسیست که مخصوصا پس از انتقاد حروشچف از استالین در حارج از احزاب کمونیست پا به میدان
گذاشتند صحبت نميکنيم .پس» این بحث (کم اطلاع» و ((کم حرف» آقای حکمت با کیست ؟ آقای حکمت بظاهر در

۵۳

نند ولی درواقع گوشه ای چمباتمه زده اند و رهبران کومله را میپایند و این (( کم
فضائی به بزرگی تمام جهان پرواز میک

اطلاعی و کم حرفی» را که در آنها میبینند به تمام(چپ گذشته) تعمیم میدهند.
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ناد دای
( )۱مغلا وقتی آقای حکمت میگویند شرائط تغییر کرده» ما این را از ایشان قبول میکنیم ولی وقتی در نتایج
تعریف میشوند .حق» برابری» هویت ملی» بازار» جایگاه دولت در جامعه و غیره»» این را بحساب قلنبه گوئیهای توخالی
ایشان میگذاریم.

( )۲آیا این همان چیزی نیست که بر سر خود آقای حکمت و حزب دست سازشان نیز آمده است.
( )۳حود آقای حکمت نیز متوجه این امر هستند و سعی میکنند با عباراتی نظیر (البته بعید نیست) و (بهرحال
منوط به» و غیره اند کی در این حکم کلی خود تغییر دهند.

( )24عین گفتهٌ ایشان چنین است « :جنبش چپ رادیکال ضد رویزیونیستی هم با از میان رفتن موضوعیت خود
((ر ویر یونیسم)) بطور کلی قطب نمای حر کت و فلسفةٌ وحودی خحود را از دست داده است .جناح رادیکالی که در تقابل با

بلوکهای شوروی و چین و احزاب وابسته به آنها شکل گرفته بود» و طیفهای گوناگونی را شامل میشد» امروز کلا علت
وجودی روشنی ندارد).

( )۰سوء تفاهم نشود رهبران ویت کنگ و چریکها کاملا در جریان اوضاع زمان حود بودند .اینجا با قبول فرض
آقای حکمت صحبت میکنیم.

( )٩تئوریسین ما در آن بحبوحهةٌ جنگ ناگهان بیادش آمده بود که کویت اردوگاه کار است و مرزهایش مصنوعی
و ساختةهٌ دست استعمار .گوئی دیگر کشورها اردوی بیکاره هاست و مرزهای آنها طبیعی و بر کنار از تاثیر حدود سه قرن

سیاست استعماری در حهان.

( )۷اگر ترك جریانات دیگر را به این صورت در نظر بگیریم که کادرهای نمایندگان این جریانات نیز در همان
زمان از حزب رفته اند این سوال پیش مياید که پس خروج آقای حکمت چه لزومی داشت ؟ ولی این جمله این شبهه را
بوجود میآورد که شاید این جریانات از لحاظ سیاسی خار ج شده اند ولی کادرهای نمايندة آنها در حزب کمونیست مانده اند

و حتی همگی به رهبری آقای حکمت رای میدهند .در آن صورت باز این سوال پیش میآاید که چنین کادرهای سربراهی که

اینطور در اختیار آقای حکمت هستند اصولا چه ضرری میتوانستند داشته باشند و یا اگر هم ضرری داشتند ایشان تمام

وسائل تصفیه کردن آنها را در اختیار داشتند .شاید بگویند که ما استالین نیستیم که تصفیه کنیم .ولی اگر حزب

کمونیست را لااقل برای يك لحظه جدی بگیریم باید بگوئیم کاری که ایشان با حزب کمونیست کردند از (تصفیه های

استالینی) نیز برای این حزب تعیین کننده تر بود.

( )۸ایشان میگویند ( :امروز که دیگر دارند به ناسیونالیستها جایزه میدهند» این انتساب خود به کمونیسم دیگر
برای اینها نفعی دربر ندارد».

( )٩ایشان میگویند  ...( :این مار کسیستهای حزب بودند که  ...تاکید کردند که علت این در گیری  ...تقابل
طبقات و جنبشهای مختلف طبقاتی است» .گفتةٌ ایشان اکنون البته صراحت آن زمان را ندارد که کومله را پرولتاریا و
دم کرات را بورژوازی میخواندند .اصولا در این قسمت آقای حکمت با ایماء و اشاره صحبت میکنند و ظاهرا نمیخواهند
اسرار پشت پرده را فاش نمایند.

۷۳

) (۱۰عین گفتةٌ ایشان را میخوانیم ( :با سقوط سوسیالیسم کاذب بلوك شرق و هجومی که بورژوازی بر متن این

سقوط بر کل کمونیسم و آرمان سوسیالیسم آغاز کرد» در حزب کمونیست ایران هم ناسیونالیسم و دم کراسی طلبی ی که

زیر چتر سوسیالیسم جای گرفته بود شروع کرد به این که ساز خودش را بزند .علت انتخاب جدائی از جانب ما این بود که
گرایشات دیگر از تمکین به کمونیسم و به خحط مشی کمونیستی در حزب سر باز میزدند».

( )۱۱آقای حکمت مینالند که (از پائین فعالیت مورد نظر خحود را دنبال میکردند» و یا ((صحبت ما نحطاب به

گرایشهای دیگر از قبل این بود که اکنون که ظاهرا کمونیسم دیگر چیزی به شما نمیرساند بروید بگذارید این حزب يك

حزب کمونیستی باقی بماند).

( )۲۱ما در اینجا ادعای حزب کمونیست ایران را در مورد سراسری بودن حزب و غیره جدی نمیگیریم که به آن
بپردازیم .از این لحاظ حزب با هیچ مشکلی روبرو نشد چون هرگز مسئله برایش حتی طرح هم نگردید.

( )۳۱امر اخیر صد در صد مورد توافق ماست.
( )۶۱در بالا گفتیم که آقای حکمت همیشه زمینه را برای انشعابات بعدی باز میگذارد و برای اینکه يك روزی

بگوید که ما از همان آغاز گفته بودیم این عبارت (هر تاريخچةٌ سیاسی و تشکیلاتی که داشتیم» را فعلا در اینجا میآورد
تا بعدا در صورت لزوم با اتکاء به آن بتواند پاره ای از مریدان امروز را نیز بسبب سوابق متفاوتشان موردانتفاد قرار دهد.

( )۰۱آنقدر صداقت دارد که نگوید (عمل کرده ایم» .فقط گفته است و نوشته است.
( )۹۱تقسیمات کشوری جهان چیزی است که مستقل از ارادةٌ ما بوجود آمده و نادیده گرفتن و انکار آنها به نبوغ
تشوريك حارق العاده احتیا ج دارد.
( )۷۱حرف پوچی که بدون تصور حامعه ای که بتواند تمام نیازهای افراد را بر آورده کند و تقسیم کار را از بین
برده باشد هیچ مفهومی ندارد

( )۸۱حتی لنین هم مستشنی نمیشود .وقتی بحث از سیر تاریخ است آقای حکمت کاملا قاطع عمل میکنند و
حاضر به دادن هیچگونه امتیازی به هیچکس نیستند.

( )۹۱دقت علمی در تحلیل را میبینید ؟ با این (شاید» است که آقای حکمت میخواهند نظریه مارکس دربارة
ناگزیر بودن سوسیالیسم را رد کنند .وضع مریدان آقای حکمت از وضع مذهبی ها مشکل تر است .لااقل آیاتی را که برای
اینها نازل کرده اند با یقین و اطمینان انشاء شده است .در حالیکه مریدان آقای حکمت حتی حدسیات ایشان را نیز باید به

عنوان وحی منزل تلقی کنند.
( )۰۲آیا یکی از انگیزه های رفتن به دنبال سوسیالیسم نمیتواند همین جستجوی (انان و اکسیرْن» باشد ؟ وقتی

آقای حکمت جستجوی (نان» را از مبارزه برای سوسیالیسم جدا میکنند و گمان میکنند که جستجوی (نان» میتواند همه
کس را از «صرافت سوسیالیسم») بيندازد نشان میدهد که جز روشنفکر خرده بورژوائی نیست که تا وقتی شکمش سیر
است فیلش باد سوسیالیسم میکند و نمیفهمد که اتفاقا حرف مار کس در این بود که پرولتاریا بواسطةٌ شرایط مادی حود

یعنی از جمله در جستجوی همین (نان) به سوسیالیسم می گرود و هر چه گیر آوردن ((نان» دشوار ثر باشد او در این فکر

خود راسخ تر میشود که باید این نظام را "حراب کرد و جای آن نظام سوسیالیستی را برقرار نمود.

( )۱۲به فرض هم که چنین باشد .وقتی برده داری کهن که در نهایت نا گاهی و فلاکت انسانها بر قرار شد پایدار

نماند و سرانجام برده ها بر علیه آن قیام کردند و آنرا درهم شکستند» آقای حکمت» برای اطمینان حاطر بورژوازی» چه

دلیلی در دست دارد که این بردگان (مدرن)» با تمام تاریخ مبارزاتی ای که پشت سر و آگاهی و وسائل (مدرن» که در

اختیار دارند» بر ضد آن قیام نکنند و آنرا در هم نشکنند و به جای آن جامعه دلخواه«(بردگان مدرن» را بنا نکنند ؟ البته

۸۳

شرایط پرولتاریا و کمونیستها همانطور که آقای حکمت در آغاز توضیح دادند در حال حاضر بسیار دشوار است .ولی آقای

حکمت هم حالا نباید اینطور فرصت طلبی کند و از قول بورژوازی پرولتاریا را بیش از پیش بترساند .يك نگاهی به

اطرافشان بیندازند» درست است که طرف ما اوضاع روبراه نیست ولی بورژوازی هم بازارش چندان گرم نیست و نمیداند با

(پیروزی) هائی که در سالهای اخیر بدست آورده چگونه درد های خحود را درمان کند .گفتن اینکه جنبش کمونیستی و

پرولتری در وضعیت دشواری بسر میبرد حقیقتی غیر قابل انکار است ولی در این جانب غلو کردن و در جانب دیگر
بورژوازی را آنجنان قدر قدرت دیدن که هر کاری از او ساخته است کاری است که یا از تبلیغات چی های بورژوازی ساخته

است با از کسانی که تا مغز استخوانشان از این بورژوازی ترسیده اند.

( )۲۲و نمیگویند بعد از این (چندین نسل) چه میشود چرا که بحث بر سر طول مدت نیست بحث بر سر جهت
حر کت است.

( )۳۲اگر قرار باشد این «فعالین جنبش عملی» کسی را ریشخند کنند بیشتر شامل حال آنهائی میشود که مانند
کمونیستهای کار گری آقای حکمت ضمن دنباله روی از جنبش ود بخودی و ضمن رها کردن کار گران تحت رهبری غالبا

فرصت طلبانة سندیکا هاء آنها را در مقابل این سوال قرار میدهند که (چرا کمونیست نیست» چرا در قبال بنیادهای
اقتصادی نظام موجود» دولت» مذهب» آموزش و پرورش» برابری زك و مرد» جنگ طلبی قدرتها و غیره و غیره کم حرف و بی
و ظیفه است)).

( )۶۲اذعان به دشواری کار به معنای غیر ممکن بودن آل نیست .همین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران که کار
حود را بقول آقای حکمت (منزوی» از طبقه شروع کردء در شرایط دیگر  -به حاطر همین روشهای (رادیکال» خود  -با
استقبال توده ای کار گرا روبرو گردید.
(۰ه )۲حود آقای حکمت در حای دیگر به این نقش (فعالین)) سندیکائی در حدمت بورزوازی  -البته به شیوة
خحودشان  -اشاره میکنند.

( )۹۲ما دیگر در اینجا به جمعبندی های مار کس پس از تجربه کمون و تامین هرْمونی مار کسیستی در جنبش

طبقه کارگر و تثبیت مار کسیسم به عنوان تنها ایدئولوژی این طبقه و تشکیل انترناسیونال دوم بر این اساس اشاره نمی
کنيم .زیرا میدانیم که اغلب کمونیستهای مصلحتی از قماش آقای حکمت (مار کس جوان» را بیشتر از مارکس پس از
کمون و مار کس (دیکتاتوری انقلابی پرولتار یا » می پسندند.

( )۷۲ما میدانیم که حزب نوساز آقای حکمت طی قطعنامه ای که در نشریه انترناسیونال شماره يك منتشر شده»
قطعنامةٌ ((حزب کمونیست ایران» درباره «تشکل های توده ای طبقه کار گر» آبان ماه  ۹٩را تنقیذ کرده است .قسمت اول
این قطعنامه به تشکیل شوراها میپردازد .ولی در آنجا نیز هیچ پاسخی به سوالات فوق داده نمیشود .در همانحا میخوانیم که :

(در دوره انقلاب بخش وسیعی از فعالین و پیشروان جنبش کارگری به جنبش شوراثی روی آوردند و در بسیاری از واحد

های تولیدی شوراهای کارغانه و در برخی مناطق» شوراهای منطقه ای کار گران تشکیل شد .این جنبش» با سر کوب ۰۳
خرداد و احتناق پس از آن» در ابعاد محدودتری در شکل جنبش مجمع عمومی ادامه یافت» .نتیجه ای که از همین مطلب

میتوان گرفت اینست که در جریان انقلاب شورا بوجود ميآاید و در شرایط اختناق شورا سر کوب میشود .اگر امکانات

تشکیل شورا در شرایط احتناق نیز فراهم بود اصولا" چه دلیلی داشت که شوراهای (دوره انقلاب)  -که ظاهرا هیچ انتقادی

هم از نظر نقادین موشکاف هيچيك از دو حزب آقای حکمت به آنها وارد نیست  -از بین بروند تا لازم باشد بار دیگر آنها

را بپا کنیم.
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انقلاب) از لحاظ تر کیب و طرز انتخاب
با آنچه در این قطعنامه به عنوان شورا آمده تفاوت اساسی دارد .در آنجا کسی نمیگفت ( :شوراء» مجمع عمومی منظم و
سازمان یافته کار گران است» .بلکه میگفتند شورا شورا است و برای تعریف شورا به تمام تجربه انقلابی پرولتاریا تکیه
میکردند .وقتی قطعنامه لفظ شورا را انتخاب میکند ظاهرا به چپ میرود ولی وقتی آنرا با مجمع عمومی یکی میگیرد به
همان جای اصلی خود یعنی منتها الیه راست باز میگردد .شورای این قطعنامه از (سندیکا های زرد» هم بی بو و بی خحاصیت

تر است .ما دیگر نمیپرسیم که اکنون که پنج سال از صدور این قطعنامه میگذرد حاصل پراتيك«(حزب کمونیست ایران»

۹۳

در زمینه تحقّق مفاد همین قطعنامه بی بو و خحاصیت نیز چه بوده است ؟

( )۸۲یکی از دلائل آنکه کمونیستهای کشور های وابسته و تحت سلطه قائل بيك فاز انقلاب دمو كراتيك قبل از
انقتلاب سوسیالیستی بودند همین لزوم وجود موکراسی برای تشکل طبقةٌ کارگر و آماده شدن او برای انجام انقلاب

سوسیالیستی بود» که بحث آن با آقای حکمت بی مورد است .تردیدی نیست که این نظر اکنون و در شرائط جدید نیاز به

بازبینی جدی دارد .امروز میبینیم که پاره ای از کسانی که تا دیروز از ((جمهوری دم و كراتيك خحلق» صحبت میکردند بی

سر و صدا آن را کنار میگذارند و مستقیما (زنده باد سوسیالیسم) میگویند و پاره ای دیگر ترسان از بورژوازی برای

برقراری دموکراسی بورژوائی مثلا در ایران نامه های چند امضائه جمع میکنند .اگر دستةٌ اخیر را عموما در صف

بورژوازی ببینیم» از دستهٌ اول باید بپرسیم که چگونه است که وقتی شرائط را برای يك انقلاب دمو كراتيك تحت رهبری
طبقةٌ کار گر آماده نمیبینند فکر میکنند يك انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر است ؟ در هر صورت» این بن بست تشوریکی
است که در مقابل کمونیستهای کشورهای وابسته در شرائط کنونی پراکندگی صفوف پرولتاریا در سطح جهانی قرار دارد
و بدترین برخوردها با آن طفره رفتن از آن و یا دادن جوابهای حاضر و آماده به آن است .روی سخن ما در این زیرنویس با
آقای حکمت نبود .ایشان را با این مسائل کاری نیست .ایشان جادوئی میدانند که بر اثر آن با چرخش قلم هم حزب بوجود
میا ید و هم انقلاب سوسیالیستی سازماندهی میشود و حلاصه در مقابل این جادو هیچ بن بستی تاب مقاومت ندارد.

( )۹۲اگر (بازار » جائی است که در آن معامله ای میکنند و سودی میبرند» این کلمه در مورد اکثر کمونیستها و
سازمانهای کمونیستی که در سالهای  ٩۰به میدان آمدند و تا باخحتن جان حود پیش رفتند و کسانی چون چه گوارا را بعنوان
سمبل خود ارائه نمودند و نامشان را بر بیرق مبارزةٌ کمونیستی افزودند صادق نیست .ولی» اتفاقا در مورد آقای حکمت
همین ترکیب (بازار سیاست» گویای حیلی چیزهاست .ایشان حتما بارها در ذهن حود این حساب را کرده اند که در
هنگام فروختن (توان تشغوريك» خحود و یارانشان به کومله چند نفر بودند و چقدر امکانات مادی در اخحتیار داشتند و هنگام

خحروج از «حزب کمونیست ایران» و تشکیل «(حزب کمونیست کار گری ایران» چقدر .آقای حکمت» (بازار( اینجاست.
(بازار » همین امروز است و بازاریان هم اکنون در کارند نه در سی سال پیش.
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سوم

خرداد ماه ۹۷۳۳۱
شماره دوم

مشهد :تظاهرات و اغتراضص

روز سه شنبه  ٩خرداد  1۹۲مه] میداند و توجه همپالگی های خود را
اشمهترراضماشتهدترشدهاهادی یکطییازدهبزهرگگتذرشیتنه به رفع اساسی این مشکلات جلب
میکند .با این وصف مطبومات
در دوره حیات جمهوری اسلامی بود .دولتی و وابسته به رژیم این واقنه

در اعتراض به تخریب خانه های

را

نشین هزلرلن نفر دست به تظاهرأت

قلمداد گردند و برخورد قاطع با
مسببین از نهادها ومراجع دولتی و

مردم در یکی از محلات زحمتک۸

و راهپیمایی زدند و بیش از یکصد

ساختسان دولتی» باناد و چند

ماحصل کار گراذل و اوباش*

گرفته

غیر دولتی دم

چشم اندازهای حزب کمونئیست

شد

وُهینه

های سکیا

شده سخنرانی منصور حکمت در مبحك

کارگری در نخستین کنفرانس کادرهای حزب است.

حوّب

لحتا

کلاتتری را به آتش کشیدند.

ساختمان شهرداری ,ادلره کل

اقتصاد

تبلینات اسلامی» شمبه مرکزی بانك

صادرات و چندین کلانتری سوخته

و ویرآن شدند .مردم خشمگین در

مسیر خود ه کلاتری را لشنال و

ها محاصره ز ندلن شهر مشهد در

پاسدلر مواجه شد.

جرم فساد به مجازادشان خراهیم

رسادد" .دولت هنچنین اعاام کرده کمو

تین
آیران۳ .

است .هرچنده

مشهد

لز رفقاي

میدلام که آحتن
حزب کیابیش

همیتظور فکر ص

سرپرستی دادستان انقلاب اسلامی

 .بهلی خوه را

در لمتداد آن لختلاناتت و چپ و
رلست شدن ها و قطب بندی های

گرفت .رژیم اسلامی در صدد لست درون حزب کمونیست لیران دمریف
برای زهر چشم گرفتن لز مردم میکنند .پنظرمن دیدن این حزب
داراشی سمااد زیادی از بمنوان نوعی محصول حزب
دستگیرشدگان را به جوخه اهدام کموئیست ایران اشتباه است .زیرا
شهرهای لطراف به مشهد است .در هایی که پیش آمد.ء خرد

بود .به گفته همین متبع صدای حیجه لین نقل و اتقالات عظیم

تیراندازی  ,شهر مشهد را در تمام

لز همان بدر شروع تظاهرات ء

پاسداران

بروی مردم آتش

گشودند .گفته می شود در این
جریان حداقل  ۸۱نفر کشته شده
و قریب صدها نفر دستگیر
شده لند.

واقعه شهر مشهد نیز مانند
رویدادهای دو شهر خرم آباد ار

اراك در طی ماه گذشته با حمله
ناموران شهرداری به خانه های مردم

محلات فقیر نشین آغاز شد و این

نارضایتی مردم شهر را منفجر کرد.

اما این بار بر خلاف گذشته خبر با

سرعت بیشتری در مطبوعات درلتی
ایران منمکس شد ۶۸۲ .ساعت بعد

خود نمایش داد .وسمت اعتراضش

توده ای چتان بود که جناحهایی
از خود رژیم نیز نسبت دادن

 ۲خرداد خود نارضایتی مردم لز
کمیبودهای

اقتصادی

داشی

اقدامات دولت رفستجانی را در
وضعیت
ایجاد أین

بود کاملا در هم ريخته است .لز

ماجد سایر لحزاب چپ دنیا و

حتصاد

سیاسی

جهان

معماصر و

مانند همه کسانی که مدخی کموئیسم

قسیم جهان میان بلوکهای
بورژولزی جهانی تا وضمیت فکری و

تفییر کردیم .بنابراین اگر در
جستجری عامل پیدایش این حزب

طبقات اجتماعمی قرلر گرفته لست.

بودند از این وضمیت داثیرگرفتیم.
خیلی جریانات منحل شدندء خیلی
ها به لنشماب کشیده شدند رما

لیدتولرژیکی همه بشدت تغییر کرده
و سوالات جدیدی جلری جوامع و

در این دوره و مقطع معین هستیم.

طبما فلسفه وجودی احزاب سیاسی
ای که در چهارچوب وضعیت پیشین

این هامل همان وضعیت عینی
اجتماعی است که بیرون ما موجرد

صفحه ۵

موج گسترده ای لز دستگیری ها و
محاکبنات قوری

در جریان است.

وخامت اوضاع در این شهر چتان

بوده است که دولت به بهانه مشکلات

فنی مادم

خبرنگاران

بازدید

خارجی لز شهر شد.

واقعیت اینست که فقر و فلاکت »

گرانی» بیکاری و بی تامینی ای که

روزبروز افزایش
مردم

را

می بابد جان

اطلامبه» برگزاری کسنفرانس اول کادرهای حزبپ

به لب روسانده است.

وعده و وعیدهای سران حکومت در

کمونیست کارگری ایرآن

دوره بلافاصله پس از آدش بس

بسرمت رنگ باخت  ۰و آنچه که
تصیب  ۳تشدید فقر و بی
۰

و

هش

سطح

هی

کنفرانس اول کادرهای حزب کمونیست کارگری ایران در نیمه اول آردیبهشت  ۱ ۱۷اوایل مه  )٩۲تشکیل شد-.
کنفرانس با شرکت بیش از  ۰۶نفر لز نمایندگان کادرهای حزب از کشورهای مختلف برگزار گردید و  ۶ردز ]

۰

میلیرنها کارگر و زحمتکش بود.

و خانه خرابی را پشت سر گذاشته

بودند» با پایان جنگ انتظار حاصل
شدن بهبودی در

زندگی شأان را

داشتند و تحقق آأین انتظارلت

سران رژیم به آینده دور محول می

کخررادینکدا.ر رراوزناسمطهحریساولتناددررسسترماقعاللاهم چاره ای جز ادامه این سیاست هاء
از

و روینای

-

2

شهر نظامی را بخود گرفته است و

بطول انجامید.

خیاثنه خرا,بی مردم را ندارند.
یعمن
مستقل

از

اد عاهاآ»

وعده

ها

صفحه *٩

و

۰

و ویران شده را در برنامه خبری

سخ.

و سیاسی و وضعیت

نیروهای انتظامی» مشهد چهره يك

مردمی که هشت سال جنگ و کشتار

از شروع حوادث» تلویزیون جمهرری

آن اختلاقات.

 ٩سال آخیر چهره دنیا بشدت

تغییر کرده است ..معادلات اقتصادی

ر :یاس

آن اختلافات
لز
شدت آتش سرزیها در مشهد چنان بسپارد .اخبار رسیده
بود که طی  ۶۲ساهت بمد» دود گسیل شدن هرارلن پاسدلر از حزب کموئنیست آایران و جدایی

مدت تظاهرات په لرزه درآورده برد .

شده است و نه در امتداد

با سقوط بلراد شرق و تحولات - ۷

دادرستی

و کشنکشهای داخلی

فلیظی تسامفضای شهر را پوشاده

به خود همان شرایط عینی

بمنی جستجو کردن ريشه های

کردند .بر طبق گزلرش خبرگزاری مستقیما توسط هیات وهژه ای که به
خیابان وکیل آباد ترسط تظاهر

شرایط عینی تاریخی و

این حزب در لختلافات دررکی حزب
دمم که

دستگیرشدگان در واقمه

1

بوده ُست.

می بودند و این حزب هم در

تشکیل

شده است .بتظر من این قبیین,

شرف انجام است» در همان لحظه به

۱

انمکاس

بدنبال اختلافات و کشمکشهای

لستان خرلسان .سازمان

مبانی و

کنفرانس در مورد مبانی و چشم انداز حزب و نیز اولویتهای مملی و روشهای فعالیت در عرصه های مختلف

مفصلا به بحث پرداخت .اهداف و برنامه حزب دستور د یگر کنتفرانس بود که بعد از مباحثه دسبتا مفقصل,

کنفرانی کمیسیونی را مسئول تهیه پیش نویس آن و ارانه به شورای مرکزی جهت تصویب نمود  .کنفرانس
همچنین قمدادی قرار و قطمنامه را تصریب کرد و سرانجام با انتخاب اعضای کمیته اجرایی و انتخاب اعضای
شورای مرکزی  ۸۲نفره بمنوان عالیترین مراجم حزب به کار خود نادمه داد .
در اولین نشست کمیته اجرایی اصغر کریمی بعنران دبیر اجرایی حزب انتخاب گردید.
کمیته اجرایی حزب کمونیست .کارگری آیران
لردیبهشت ( ۱۷مه )٩۲۹

زمر

شماره دوم  -خرداد ماه ۹۹۳۱۹

مبانی و جشم اندازهای

تمبیر» را میکویند وطیما کسی

حزب کموئیست کارگری

حرکتهای سیاسی و حربی قرار

مستقیم و فیرمستقیم

مکیهگیبرهد آنکهها ددیاگدره بامیتشووجده بمهیتپوااسنخایز مائوئییسمسمووبا درد واقعرو اناسسیویلوتشم

صف بندی و اتحادهای حزبی در

این دوره صحبت  3.۰سوالات اند .زیرا اولاء از نظر افق و پردامه
جدید وحدتها و شکافهای جدید اقتصادی با سقرط شرق زیر بای
ایجاد میکند .پاسخ مشترك به .این جریانات خالی شد .افق عمومی
ممضافت پیشین دیگر امروزلزونا

لیتها لقتصاد دولتی دحت کنترل

يك جمهوری مردمی با خلقی بود و

این افق اقتصادی دیگر خریدلری

.۰

ندارد  .و بعالوه ناسیونالیسم رسسی
بصورت صریح و عریان به صحنه

شاخه های طرفدار شوروی ,چه در آمده است وخود نیروی خود را

فرب و چه در شرق ,بخشا یا

تغییر مشی و تغییر نام داده اند,

بنی بودن و ائتلافی بودن حزب

دمیتراند حزبی داشته باشد که در

کمونیست ایران دیگر کاملا

تجزیه می شرند و بهررو همین

و سامت جدایی ما را تمیین کرده

ن کسوئیست و مارکسیست و محسرس و ملموس میشود.
تامپودالیست و دیرگرات دور هم
مباحغات درره اخیر دائیری در
جمع شوند و يك سازمان چپ واحد
شت .شاید روز
را بسازند .چنین جریانادی جبرا

در جهان سوم شاهد نومی کمونیسم
شکل گرفته بوددد .زیر سرال و سوسیالیسم جهان سومی بوده لیم
میرود و معمضاات جدیدی روبرری ازاسریی امن داوین 3
ن*

بولال

صفحه ه۵

مستقیما جذب میکند .جایی برای

ابراز وجود اینگونه جریانات چپ به

این درتیب باقی نمیماند .بهررو در

یا بخش امظم نیروی خود .را از جهان سرم هم نیروهای چپ
دست داده کد و به حاشیه راز
رادیکال این چنینی» محی از

واقعیت

که

است

پشت باشد  .اما نفس این جدایی اجتناپ
ناپذیر بود .کمااینکه» صحبت ما

جدانی های اخیر در حزب

خطاب به گرایشات دیگر از قبل

جدا پافته ای نبود .شك نیست که کمونیسم دیگر خیری به شما
کارگری در حرب نمیرساند بروید بگذارید این حزب
مرس
کمونیست ایران قری بود و حزب ید حزب کموئیستی باقی بماند .این
کسوئیست لیران ابزاری بود که این لولین بار نبود که در حزّب

توسط آن کل جنبش سوسیالیسة

خطیری در صحنه سیاسی قفمال

ماند .اما حزب کمونیست ایران

بمنوان يك حزب سیاسی تابع همان

قوانینی بود که بر همه احزاب چپ

ناظطر بود.

وس

پ

هجومی که بورژرازی بر متن این

سقوط بر کل کمونیسم و آرمان
آفار کردء در حزب

سور

کمونیست ایران ما با کسی جدل و

پلمياد میکردیم .داریخ حرزب
کمونیست ایران تاریخ سقرط مکرر

گرایشات اجتمامی دیگر در حزب
بسوی اهداف اجتماعمی واقمی شان و
تور پهن کردن و جلوگیری کردن لز
سقوط

آنها

مار

دتوسط

جریان

بود .این دور آخر

اولین نمونه ابراز وجود ناسیونالیسم
یا دموگراتیسم در حزب کموئنیست
جنگ با حزب دموکرات.

زمیکنند با

استفاده

لز

کمولیست ایران هم ناسیونالیسم و

نارضایتی از عملکرد بازار در شرق

 ,کارگری در قرب یدتبال دهسال

اینست که در تصرض ضد

 :اعتراضات ددافبی طبقه کارگر
تبدیل شوند و لز این طریق در

اجتساعی بعتوان پرچمداران کمونیسم و به خط مشی کمونیستی جدال بر سر کسب هزمرنی در ید
در حزب سر باز میزدند  .با توجه به
لیدتولوژید وسیاسی این تمرض به

واآیا
حمله

داررضا بتی

راأاست

عمیق

جتسش

به

نماینده

جدید.

یم

 :صحنه سیاسی باقی بمانند.

جریانات به هرحال بشدت منزوي
شده اند و هیچیاد دیگر احزاب

.مطرح و تیرومشدی

را دشکیل

ِا آنظیر حزب کمولیست فردسه و حز

کموئیست .روسیه هنوز دورنمای

 :قدرتمندتر شدن را داشته باشند اما

ان بهرحال سرط به تغییر جدی
در جایگاه سیاسی و عملی و اخط
مشی تاکنونی اینهاست .آینده اینها

ا چون گذشته دملق به اد بلولد
ر نه
جهانی مقتدرء بلکه رلبطه شان با

کمونیستی سالهای اخیر در جریان

قدرث .سنت

ناسیونالیسم و دیگری دموگراسي

میداندار شدند .این درست لست
که فاشیسم نیز در لین میان سر
بلند کرد».

الما رشد نفاشیسم

محصول یمدی این تحولات بود  ودر

۰

جيپ

جنسش

رادیک ال

صد

رویزیونیستی همع با لز میان رفتن
موضوعیت خود ی بطور

این تولن رظ داشتند کَ حرزرزب را

بس ایران و عراق هم دحلیلها و

مشی های غیر کمونیستی

فلج کنند .فضایی لز بدبینی و بي

در آن حزب بودند که جلری سقرط آتان به

امتمادی و غیر سیاسی
ایجاد کنند و لز پائین فمالیت

بودند .و وقتی دقت کنیم می بینیم

ولبسته به آنها شکل گرفته بودء و
امروز کلا علت وجودی روشنی

هیلگوهراب ص
استک ا

بلوکهای شورری و چین و احزاب اجتسامی در سطح جهانی صریحا

طیفهای گوناگونی وا شامل میشد»
بعالوه لینگه

پبخشش عسده

نیروی این احزاب لز رادیکالیسم

 .اقشار غیر کارگری مایه میگرفت که

این رادیگالیسم هم با دحولات

سالهای اخیر دود شده و به هرا
است

و

آن

نیروی

اجتماعی

اینگرت» احراب میتوانسشند

که

حول

شمارهای رادیکال خود گرد بیاورند
ناموجود است .این
امروز د

قالب اصلی جلب نیرو علیه
شدند
تبدیل
سو
دد
نتن
حامل این سنتهای اوهاهس

در چنین موقعیتی ازز هم میپا
وقتی

این

جنبشها

در

صحنه

اجتماعی در مقابل هم قرار گرفته
اند دیگرء برخلاف دهه گذشته.

باقی ماندن آنها در چهارچوب
تشکلهای چپ رادیکال غیر مىکن
میشود  .بخصوروص آینکه تاسیرتالیسم

دیگر دورای نیست که احزاب

و دموگراسی طلبی این دوره را

بورژوایی لز هرنوع ,مائوئیست.

سازش و کرنش به سوسیالیسم» در

دانشجریی

و

خرده

قروتگسیست و غمره .بتوانند

کسی

دوره خود میدانند و لزومی به

هرنوع» نمیبینند .در چنین شرایطی

را دور خود و کمپینهای سیاسی طبعا حفظ چهارچوب های تشکیلانی
خلقی برای احزاب ٍ غیر ممکن

نگاه دارند .همان نیروی اجتماعی میشود  .دمرگراتها و از آن روشن در
محدود این جریانات هم دارد از ناسیوتالیستها در جهان بیرون دارند
دور آنها پراکنده میشود.

کمونیستها» و کلا کمونیسم یه هر

یکپارچه مار

پاسخگوی شرایط امروز باشد و ما
به هیچ ائتلافی علاقه نداریم .شاید
پیشتر

سر

تقتضمین

دس

بالای

و مارکسیسم در حزب

و به این

را هنوز کافی

گرایشات بمتوان عوامل" بازدارندی
نگاه میگردیم که میشود

در

ازب .زیانشان را به
چهارچوب ب ح

حداقل رساندو به کار خود ادامه

به

يد

حرکت

حزبیی

و

مارکسیستی که در شرایط آمروز
بتواند نقش بازی کند بازمیداشت.

کشمکشهای درون حزب کموئیست
امعافمی ی مود یی ای
متحول شدن و تغبیر کردن دحت
داثیر تحولات اجتباعی .نشاندهنده
خصلت واقمی و اجتماعی خود ما به

که می پندارد حرب

سی

مورد نظر خود را دنبال کند .ملت

گرفتند .در همه این موارد ,بجز

ميديدیم که این جنبشها دلرند در

جهانی و امتلای سیاسی در عراق.

گرفته اند و مانع درفلطیدنش به

میکند .ما برخلاف این طرز دلقی.

مورد آخر بحث در مورد نظم توین

این بود که آنها رفنند .گرایشات

متشکله اصلی چپ رادیکال و با حزب برویح» از نظر سیاسی حزب
کمرنیسم جهان سومی بوده اند .کمونیست ایران را تركد کرددد.
بعبارت دیگر دو سنت سیاسی کسونیسم دیگر .از همان مقطع کنند .دور ایمنی و ناجی سیاسی

در مقابل کمونیسم قرار گرد به

مبتولند

از حزبش را نشان میدهد .این
اوست که حزب سیاسی خود را

خودشانآگاهانه میخواستشد سرد

اصلی ای که در اینگونه کشورها.

کنیم .زیرا خودمان لز سه سال قبل

چنان مواضع و خط مشی هایی را

پوشش حمله بلواد شبه سوسیالیستی سطح جاممه صریحا در مقابل هم طرف مقابل از اینکه دستش را
شرق صورت میگرفت» پرچم دار قرلر میگیرند .ظاهر مساله این بود
شا
رباسيک ر
شدند .ناسیونالیسم و دموکراسی که ما از آن حزب رفتیم  .اما واقعیت شددهاومسبا س

وجودی خود را لز دست داده
است .جناح رادیکالی که در دثابل با

رادیکال

طبقات و جنیشهای" مختلف طبقاتی

و بظور برجسته دری در مقطع آتش

محصول فروباشی موازتلی
ا جدایی ما لین بود که ما بمینه
اما آن جرياتاتي که در دمرض ضد

در امتراج با سوسیالیسم کارگران.
چپ رادیکال و احزاب این سنت را
شکل داده بودند .اکنون در صحنه

رفته

این درگیری برغلات طقی آنها

شهرها میان لیران ور عیلف یا

.طلی .هردوی اینها جریاتایی بودند

که در تمرض بورژوازی به کموتیسم

ایستادند و تاکید کردند که هلت

 .در جریان بالا گرفتن جنگ
است .

خواستهای خ2ود 0مطرح3ی

حزبی خود را با این جریانات حفظ

دادن

هردری این جریانات از اجزاء دیگر دوسال قبل از اینکه ما از آن

میکند.

ندارد.

ی حزب

گذاشتیم بپرند .تفاوت این بار
با دفىات قبل فقط در این بود ما
اینبار علاقه ای نداشتیم وحدت

مشی ما باشد و عبلا ما را لز شکل

کرد به اینکه ساز خردش را برند.

اوضاع بین المللی دیگر از تمکین به

رروی زمین دیدندو به سیتشش

رفتند .تدوری که ما زیرشان پهن
کرده بردیم را مزاحم میدیدند .ما

است» این دیگر نمیتوانست خط

واقمیتشی که بخصوص به حزب

کمونیست ایران مربوط میشود

هواپیما بیرون میپرد  .اینها اینبار

داد  .اما در این شرایطء با تحولات

سوسوالیم جای گوفته بوه شر

علت انتخاب جدایی لز جانب ما
این بود که گرایشات دیگر با این

میدهد و با سر به سمت کرکاکولا از

بنیادی ای که دنیا لز سر گذرانده

اعرلب ندارند .

فضای

مبور میکند او يکي لز سر نشینا

کُوکا کولا مي افتند .هنادن از کف

خیلی روشن کوکاکولای خودشان را

ککممووللییسستت لاییرراانن قلرزارایدناشنتظ.ر تحافرتبه لین بود که اکنرن که ظاهرا

کارگری در جاممه ایران خودآگاه تر
شد و بویژه در شرایط سخت و

نمیخواستند .در یکی از تبلیغات

کوکاکرا هوایسانی از بای گرهری

کنگره سوم برای این جریانات وزن
و اهمیتی نداشت .به همین ترتیب

نامربوط به دنیا و منزوی تلقی

تبیینی اجتماعی و مادی لز جدایی
های حزب کمونیست لیران داریم.

ما بسادگی میگوئیم بدلیل روندهای
مهم اجتماعی سالهای اخیر در حزب

۰۸

حرب کمونیست و خط مشی و

رقبری کلوئیستی حزّب هم ارزش

خود را برای آنها لز دست داده

بود  .دنبال مشروطه خودشان بودند,.

چرا که در صحنه جامعه میدیدند
که دوره دوره دموکرانها و ملی
گراهاست .این جریانات بدلیل
استبداد

و سرکوب در جامعه ای

آرمانها و توهمات

بررسی مختصر سوسیالیسم
نوشنه جعفر را

بررسی مختصر فاریخ سوسیالیسم

 ۱صفحه

نظر ایران به کمونیسم و حزب

کمونیست رو آورده بودند .اکگنون

دیگر از خود ابرقدردها میشنیدند

که هصر سقرط دیکتاتوری ها فرا

رسیده .برخی را ملی گرایی سرکوب

شده شان به سوسیالیسم و دشکل

کموتیستی سوق داده بود .اما امروز
که دیگر دارند به ناسیونالیستها
 5میدهند» این انتساب خود به
کسوئیسم دیگر برای اینها نقمی

دربر ندارد .با تحولات بین المللی

سالهای آخیر آمیدهای جدیدی در
دل گرایشات دیگر در درون حوّب

کمونیست زنده میشرد ر نا

رفتار سیاسی و اجتاعی آنها تغییر
میکند .از این دوره ات که چند

جهفر رسا دراین کتاب

به بررسی زمینه ای
عروج و افول گرایشات
عمده

سوییالیستی

و

و
آرمانپا 
تفیگ
توهمات این جنیش ها
می پردارزد.

آرمانها و توهمات

صفحا ۹
را

شاان کنکدن,د ,بهرحال
ججررییاانن رارا خا طر نش

بفهمد باید آن روندها را درك کند.

مارکس .سوسیالیسم کارگری  باد

کسی که میخراهد این +

حزب کمونیست کارگری ایران هم

دقیقا در انمکاس به همین روندها و

تشکیل

لات اجتمام.

-
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حرکت موجود و در جریان است.
مبارزه علیه سرمایه داری برای

جایگزینی آن با سوسیالیسم .از

ت طریق با لنقااب کارگری ,ید افن
سست.
رکدیلطشدم
مت
را اچن
کدایمی ش
لا

تشکب[

اآخه

رحل ست اسف راکم من

برخورد مدیناست ,از همان کنگره

الملاسیونال

شماره دوم  -خرداد ماه ۹۷۳۳۱
میرسیم .در این میان هیچ تقسیم و مارگس را از همه گرایشات چپ

متمایز کننده جدی جریان ماست.

بندی دیگری امتبار مطلق برای ما

ما حتی در ورای فعالیت راست
ترین اتحادیه ها حقایقی را در
صمایلات

سورد

و

نداره .ما خراهان رفع تبعیض بر

تکایری

اقشار و ت۸فسیم بندی های مختلف

سوسیالیستی طبقه کارگر می بینیم

تیم .ما برای این

که سایر گرایشات چپ فادر به
دینن آنها

نیستند.

در ورای

ما

جنبش

زنده و جا افتاده کارگری است و

سخنان رهبرلن

طبقه کارگر را تعریف میکند.

این سخنان خود سست و توهم

را تشکیل نیدهد .ما لز هیچ

رزه ملی ای بر نخاسته

ور عصدمی

میکند منظورش از سوسیالم
برانداختن مالک هه

خه

صی بر

وسائل تولید و از بین بردن مزد و
پول بمنوان لشکال اقتصادی و لفر
ممم.

کار مزدی است ما

با پایه فمالیت سیاسی و دشکیلاتی

یلد سنت مبارزادی زدده در درون کارگری در مبارزات اعتراضی» ولو

سوس الم

متمایرز

ما

سوسیالیسم

به اشکال مختلف

تمریف و تعبیر شده لست .ما لز

دوم و سپس کنگره  ۷ ۵تنوری و خود آگاهی این جنبش آمیز باشند .حقایقی از موجودیت آهبچ مرز ملی و کشوری را نه در معدود جریاناتی هستیم که مصراته
کمونیست لیران می  7۳در اهر دوره میتواند دقیقیا نادقیق ,سوسیالیستی طبقه کارگر را میبینیم .اتبلیغ و ترویج وانه در کار سیاسی داکید میکنند که سوسیالیسم به
جریانی در حزب وجود دارد که

درست یا نادرست باشد  .شا این

طیف رو لین گرایش در جنبش

بهرحال هميشه وجود دارد

رگری

اما تمایلات ضد کاپیتالبیستی در

تلاش میکند .ما با علم به اینکه در

که مبخراهد و دانما تالش میکند

آن حزب» و با ترکیب و بافت

کل طبقه را به این سمت بکشاند.

درون طبقه کارگر که رهبران
کارگری را به سخن در میاورد قائم

لولین وجه تمایز ما اینست که

کارگری آن گرایشی در طبقه است

ین دوره رفت» بر آن شدیم که
حزب دیگری تشکیل بدهیم.

حزبکلونیستهکارگریبر بستر پا میسازد و فشار دائنمی رادیکالیسم
چنین مبارزه واقعمی و چنین تلاش را روی رفبران غیر رادیکال در

پیوستگی با سنتهای تاریخ گذشته

جسنبگاسمیساوئلکاومدعرضیلاآتن»کمنمویئتیوسامن دبره میگوئیم کمولی
فراخران ما هم خطاب به هیچ شاخه

و جناحی در حزب کمونیست ایران

نبود  .پلکه خطاب به همه کسانی بود

که خود را در این اهداف شريكد

سیالیسم

سوسیالیسم يد الگوء ادویی و یا

طقی شود .رفقایی که در کنفرانس
کمونیسم کارگری در حزب پیشین
را رد کردیم .این حزب پاسخی
است لز جانب هده ای کمودیست با
کرش وقمین معمضلات
و جهان سرمایه داری

نیسم

روز دیگر نبلید به آن در

چهارچوب ت 7کرین و تکامل چپ

لیران نگاه کرد .حتی اگر ار نظر

تقویمی چنین بنظر بیاید که این
حزب بهرحال درسط فمالین پیشین
حزب کموئیست لیران دشکیل شده
است.

ريشه

این

حزب

در

آن

گذشته نیست .ماء هريك لز ماء هر

که
تاریخچه سیاسی و تشکم
داشتيم .بهرحال در مقطمی به این
نتیجه رسیدیم که دنیا دستخوش

خود را بدهیم.

مشخحصات آساسی حوّب

کمونیست کارگری

داشته باشیم .البته سوسیال
عاقلانه لست و

کردن آن را دلریم .اما

ر

سوسیالیسم

کارگری قبلهیر

چهارچوبی براأی يد مبارزه اجتماعی

است که مستقل از اینکه حزبی
هست یا نیست به ناگزیر در
سس

جریان لست.

مبنای

وحدت ما

بدعیم چیست؟ گمان میکنم در این

جند ساله درباره تفاوت های خود

بمنوان کمونیستهای کارگری با
گرایشات دیگر چپ به لندازه کافی

گفته ایم و نوشته لیم .میخواهم

اینجا رنئوس مهم این دفاودها را

بشمرم .طبعا دقیق در و جامع در
از این صحبت من هم میشود

چهارچوب هویتی خود را تعریف

کنیم.بهرحال من شاخصهایی را که

به

گمان من خصلت نمای سیاسی

حرکت ماست و بنیاد سیاسی حزب

کمونیست کارگری است میشمارم.

خصلت عینی -

اگر یادتان باشد در ابتدای
کردیم که کسونیسم

دلبخرآمی و با نسخه مادراتی لز

احتاعي

قائم

سوسیالیسم ید تلاش اجتماعی است

روز اول این نیاز وجوه داشته است

که کسی چهارچوب فکری این

لنسانها» به معنی یکسان شدن
جایگاه انسانها در تولید اجتناعی
است .این ما را به روشتی لالز
جریانانی که سوسیال

را به

صورت اقتصاد برنامه ریزی شده ا

دولتی» رشد صنعت» درزیم ثروت و
غیره ترسیم میگنند تمیز میدهد .ما

را مستلزم لفو کار
سوسیا
مزدی و تبدیل وسائل تولید و کار

اجتماعی و لمتیت اقتصادی انسانها

شیجه چنین انقلایی در پنیاد
اقتصادی جامعه خواهد بود.

کارگر ,وجرد ابوکتیو يد رگه
می شناسد

را

میبیند

و

و معتقد

برسمیت

است که

اعمل سیاسی مستقیم در و جامع  ۶جهاننگری و انقاد

|

حزبیت کموئیستی باید خرد را در اثری را دنبال میکنیم .ما طبقه

اکارگر را به آحاد ملی تقسیم
نمیکنیم .ویژگی های شرایطی را که

جامعه شکل بدهد و از اینجا مایه

بگیرد .حزبی که ما امروز تشکیل بخش های مختلف طبقه بدلیل

میدهیم به این سنت تملق دلرد و
ده به سنت آپوزیسیون رادیکال
لیرلن با چپ رادیکال بطور کلی.

یچ

کارگری

اجتماعی»

نوزدهم و بیستم در جریان بوده

بخواهند در صحته سیاسی با اهداف
سوسیالیستی خود باقی بمانندء لسا "

در همین حال فکر کنند که شرط :

بر این جتبش و لین تلاش طبقاتی

اممال نفوذ کنند و آن را به سمت

افق مورد نظر خود سوق بدهند.
ناتر
اما خود ای دل
ما

دا

طبقانی

و

ای

علمه

برایری

يد وجه مشخصه دیگر جریان ما
اتترتاسیونالیسم است .نه فقط نگرش

ما و تبیین ما لز جهان» بلکه روش

او پراتيد سیاسی ما مبنایی

انترناسیوتالیستی دارد  .همین امروز

به وضوح پیداست که کسی که

بر کوچکترین تعلق خاطری به مقوله

است .این جنبش

امتراضش در این جامعه ,و منشاء

لازم لین کار تمدیل و تجدید نظر

ملی حس میکند نباید به این حزب
بپیوندد .

در مأرکسیسم

و برای مغال وفق

دادن دموگراسی و با بازار با

یالیسم

 ۳سوسیالیسم به عنوان

 ۲انترناسیونالیسم

يك

وجه

مشخصه

و

احزلب چپ خود را نگاه دلرکده "

اقتصادی .که

جریان داشته است دشکیل میشود

بنظر من کموتیسم و سوسیالیسم
مالرکسیسم» بعنوان يك انتقاد

 .این حزب در سنت مبارزه
برای

این حزب در سنت مار

مستی

و

در دفاع مارکس دشکیل میشود: .

کارگری بدون مارکس به هیچ جا

اجتمامی این حزب را تشکیل
برابری

ما رکسیستی

نمیرسد .دفاع ما لز مارکس و لز

سرچشمه سیاسی و

است و امروز نیز به روشنی قابل و قدرت و نیروی خود را اینجا
مشاهده است .تردید نیست که جستجر میکند.

و مارکسیسم لست .اینها

ما آن جریانی هستیم که انتقاد

هدف نهایی

تبیین ما لز سوسیالیسمء جریان ما

مارکسسیتی از جامعه سرمایه دلری

و جوانب مختلف آن را لز کف

نشریه انترناسیونال رایگان است
نشریه لترداسیرنال برلیگان در اختیار خوانندگالن قرلر می گیرد  .هزیته آبوننان
تنها معادل هزینه پست دشریه ست  .بهای دشریه در کیروسگکها و مراکز حرقه

میهن دارد و آن طیفی ! از چپ که

وقتی لز کارگران حرف میزند و
مطالیه ای برای کارگران مطرح

انترناسیونال با کمکهای مالی خوانند گان و دوستدارانش

طبقاحی و اجتمامی اش لز سایر
جنبشهای هعصر حاضر تمیز داد.

میکند هنرز آنها را"کارگران میهن ۱

تامین می شود

مختلف را بخوانید» حتی نشریات

نپیوسته و نمیپیوندد  .ناسیونالیسم

هزینه لتشار نشریه انترناسیودال کم دیست  .کنکهای مالی خوانندگان و
علاقستدان نشریه به لتشار و توزیع هر چه گسترده تر آن کناد می کند-

هريك از شما اگر نشریات کارگری
آدحادیه

ها

را»

و

یا

در

فمالیت

جاری خود در رابطه با جنیش

کارگری دقیق شرید» مییینمد که

یکقاارنمگرنیهسست»ت
بخش
که به ید مبارزه تدافعی
که ممتقد نیست حق واقمی خود را

در سنت ما بار منفی زیادی دارد

و اواستش مشکل ما اینست که

کاری

رفقا

در

حمله

به

ناسیونالیسم جاتب اعتدال را رعایت

کنند! ما امروز با زبانی درباره میهن

و میهن پرستی و ناسیونالیسم حرف

میتولند در نظام موجود بگیرد .فکر
میکند که سرمایه داری باید جای ایرآن غیر قابل تصور بود .خود ما
خود را به سوسیالیسم بدهد .معتقد کلمه "ملی" را بمتوان کلمه ای با بار
طبقه بورژوا در آورد و فکر میگند

که

میرنیم که دهسال قبل برای چپ

لبژکتیو و مادی

آبونمان نشریه ساده است
برای آبرنه شدن تشریه کافیست قرم پر شده زیر و ممادل هزینه پست نشریه
 .پول پا بر پاطل دشده کشور محل اقامت نان را به یکی لز آدرسهای

نشریه پست کنید .قوصیه می کنیم برای کك به نشریه مقدلر بیشتری لز قمیر

یا پول مورد نیاز برای دریافت دشریه بان را بفرستید .

فرهآبرنمان

چواممم یوت

لا

در واقعیت دنها لفط ملی

برای همه اینها باید متحد شد

فنمیاسلتی.ت ایمنارگيسدیسحترهاکتوتاکرمیخوادیبسرتلهها پا دلاش سوتنیالیستی در خود
انتاده و در جریان است .حال اگر

هریت سیاسی »,لیدئولرئیکی و

حنبش کارگری و فعل و انفمالات
سیاسی و مبارزاتی در درون طبقه

هویت

به ذات است و مشتق

انترناسیونالیست هستیم .موقعیت
جهانی مبارزه طلبقادی نقطه عزیمت
مادر تعریف وظایف ماست.

که کمابیش در تام طول دو قرن

اجتماعی سوسیالیسم کارگری است وسائل تولید را باید از صلاد
اولین نکته ای که ما در این دوره

در

تبیین

سیاسی

خشود

مبارزه ضد سلطتتی» مبارزه شد
رژیم اسلامی» مبارزه ضد استبداد و

و پاسخی که

میخواهیم یه مسائل امروز کمونیسم

به ذلت و واقعمی لست .سوسیالء

سوسیالیستی

تحولات و تفییرات اساسی ای است گرایشغات مختلف اجتماعی میگوشند
و ما باید بعنوان کمونیست پاسخ

که

لیجاد برابری اقتصادی میان

مبارزانی خرد را به هیچوجه به
محدود و ضمیف ,.شکل میگیرد .ماست که در ورای تحرك روزمره تقسیم بندی های ملی و کشوری به دآرایی جممی جاممه میدانیم .رقاه

ما قصد پیاده

حاضر بودند یادشان هست که ما

سنت سیاسی ما را به

بلشویسم دوره لنین شبیه میکند .ما

عینی ای در این جاممه در درون
خود طبقه کارگر .هرچند گاه

میدانند .ما لبدا تمایلی نداشتیم که

ایده تشکیل حزب توسط فراکسیرن

خود قرلر میدهیم .این آن جدبه ای

که رهبران رلدیکال کارگری را

طرحی خردمندانه برای جامعه نیست
که ما قصد پیاده کردن آن را

حزب جدید لنشمايی لز حزب قدیم

به رسمیت نمیشناسیم ر هرجا باشر

مبارزه طبقادی راموضوع فباویت

ممنای برانداختن نظام مزدبگیری و

اجساعی

شان

عمدکا

همچنان ملی و ناسیونالیستی باقی
ماند .حزب کمونیست کارگری مطلقاً

سنپادی ملی ندارد .ملت مقرله ای

مایلم نشرپه انترناسپونال ر؟ مشترک شوم.
تعداد

نشریه

مه

مه

َ

شماره دوم  -خرداد ماه ۹۷۳۱۹
نمیگذاريم .چرا که لین لنتقماد

صحت و حقانیت خود را لز نظر ما

نمیتوانم قصور کنم که چه واقنه ای

در دنیا ستواند من را لز امتقاد به

الملاسیونال

تبیینها و در واقع در توضیح علل

موامیت امروز کمونیسم ما بحث
مملا

جنیش

بست رسید

اجتماعی  -طبقاتی دیگری برد

که

قرابتی» جز در اسم ,با سوسیال

و
برده

ما

ایم.

استفمار

مکانیسم

و

مارکسم

منبش

داش اس انا
در ون

اجلامیاس

این حا انجاممه را ,

را به این مجاب ند که این
س و ار
رایس س نش

تبیین دیگری را برای توضیح
چه
دنیای پیرامون خود اتخاذ

است انسانها منفمتشان لیجاب کند
دیگری

سا

برنشد.

استاد

اتقاد

تنوری

مارکسیستی»

اجتامی دیگرء چه انتقادی و چه

توجیه گرانه» کودکانه و سطحی
شریاد

این نقد اجتماعی با ما

شده باشد .دیگر نمیتواند از ی
خود

رورٌصبح تصیم بگیرد

را

به

حماقت ک بز
رند و جهان را طور

شری و رکه های
شکست ب

پیدایش این بلوك تاثیرات زیانباری

بر جنبش سرسیالیستی کارگری
داشته است .انقالب  ۷۱۹۱در روسیه

ا
در
م یود
محصول جنیش

رانده شدیم و نفردٌ وسیمی را که

در

جنبش

کارگری

سیاسی داشتیم

و در

صحته

از دست داد

بنابراین اگر ار ما بهرستند چا

کمونیسم یك ذرن و نیم پس از

کسانی

بوده

اند

که

اینها است .همانطور که گذء
پیدایش خرد بلرد شوروی گواه

ایترضیحبدهیمولد مال
دلائتل

و هرا

خی

بگیرد .برای مثال به مبارزه ای

دستاوردهای انقلاب خویش بود » به
کشید

خود

شاکهلم که سکن اترا در

زیر پرچم خود حفظ کنیم» زیرا

در يك مقطع تمیین کننده و در

مورد آن نظر متفاوتی داشته باشند.

قیال ب مسا محرری دددان رن

نأیذیر

هم

کرک را وا تفای تفای

کارگری

را

لبدا

اجتناب

اجتتاب .ناپذحیترینمیدرانشمد .ایآنن رجانبهشم

ما

آینده

دداشتیماب بستگی 1
اک کا
ب
که

جنبش

ماء

آن»

وفعالین

در

میتواند  ۰۷سال دیگر هم به همین نقطه عطفها و مقاطع تاریخی
جنبشهای اجتماعی

مختلف عملا چه میکنند و چه افقی

شود وایا رسما سرکوب شود.

میشود و بد کار

شیوه ترسط

دیگر بازیچه قرار بگیرد» تحریف

اعتراض کارگر علیه سرمایه داری

نگرش و استرادژی سیاسی و

اقتصادی مشخص اجتناب ناپذیر

است .من به این اجتتاب ناپذیری
اعتقاد ندارم و به همین دلیل برای

من انتخاپ
مشخص

آگاهانه انسانها و پراديك

ناوت ریدمها
جنیشه ه

و

ز

خوب کار

کنیم نمیشود .هیچ جبر تاریخی ای

آینجا وجود ندارد.

اختلافموم با ار گرایغات
درون جنیش کارگری را بی امتنایی

میدانم .ما
مارکسست.
مارکسیستهای جنبش کارگری

یم .ما باید گریبان خطوط

دیگر را بگیریم و تبیین آنها لز

وضعیت طبقه ,از جامعه ,از اقتصاد.
| از

کلمه کموئیسم که اين بستر رسمی و

جلو

تحقق سوسیالیسم

بورژواآزی

چرا

جبر تریغ تست
۰

است اساسا

صورت مساله در جهان را برای دوره
های طرلاتی تغفییر بدهد .شاید در
قرن نوزدهم دست و بأل بورژوازی

غیر پرولتری را به ذهن میاورد ما

شبقادی خودمان
اشاره به جنیط

لینها در برلبر فشار طبقه تحت

لز عبارت کمول
کنیم.

کارگری

استفاده

برايدودههامي دراوشل_تین

بود  .در قبال جنگ اول .در آنقلابات

لست .انسان مىمکن بود فکر کند
استثمار بالاخره معلا چکار میتوانند

بکنند .لما امروز بورژوازی بطور

مادی میتواند جهان را به ورطه

نابودی بکشاند .میتوانند کره زمین

را غیر قابل استفاده کنند سس

و
دولت .مدذهب .ری سیاسی

مبارزه موجرد ندارد .کارگران سنتا

لاجرم رابطه منصر انقلایی با جش)ا
و سازمانهایی که حول اصلاحات
شکل گرفته آندء یکی لز لولاهای
اساسی دیدگاه ماست .این بحک

تاکتیکی و سبك کاری برای ماست.
رابطه انقلاب کارگری با خیزشهای
حق طلبانه و :آزادیخواهانه متمددی

اهداف محدرد شکل میگیردء رابطه
حزب و اتحادیه هاء برنامه انقلایی ما

مارکس و ماء .قانونی و نظیر اینها» همه مبتنی بر
گموتیسم مورد نظر

ورد دور جدیدی از حیات خود
شده است و آینده آن را هم خود

اصلاحات است.

مبارزه و پراتيكد طبقاتی تعیین

امروز میشود گفت که در تمایز با

تفحص خاصی نباید در باب مبانی

چه در کشورهای پیشرفته سرمایه

میکند .ما لبهامی دداریم رو غور و

پگ سر پات ای ورتم
بکنی.سقوید پلدد شید ضت ۹

مماصر است ک دلاتل خودش0

بسته تر لز لین حرفها بنظر میامده

کارگری برای

باشد» و در همان حال فراخران

انقلاب بدهد که ظاهرا ریطی

مختلف» رابطه فعالیت قانونی و غیر

درد او بخودی خود هیچ حکسی

سنت چپ رادیکال» چه در لیران و
دلری

در آلرویا» بنظر میرسد

هید بدرسی و

ی اصلاحات ناکید بگذاریم .لین

مولفه دیگر سنت سیاسی ما درك

ی به يد خصوصیت پایدار و

خود بخودی و شریزی و
کمونیستی کارگری تبدیل بشود  .لز
این نظر حزب ما»ء اساسا به دلیبل

است .مشخصه جریانات رادیکال

چپ داکنونی انزوا از جنبشهای
ی"شخند
عملی و ری
این

ذم ال ۰

شدن آنها

جنبشها

درسط |

بوده

است] .

هرچه جریانی رادیگال در بوده
است.

منشزوی

ثر شده است .هرچه

داریخچه مشخص تدشکیل حزب و

رشته های سرد رش و ور

آگاهانه از سنن سیاسی پیشین
میبرد به این گذشته متصل نگاه
میدارد» هنوز در يكد مرحله انتقالی

جرریوانی رادیکال در بوده .در بسر میبرد و ما باید برای تحکیم
تغییر دراوضاع
اجتناعی

سس

| کنیو درام و بکرشیم ککااررگگرران
و رفبران کارگری مارکسیست

باشند .این دلاش ید وجه مشخصه
جریان ما و حزب ماست.

 ۵سیر سوسیالیم و علل

ناکامی کمونیسم کارگری

از تاریخ دالش

دبیین ما

سوسیالیستی طبقه کارگر و

ملل

نادرانی تاکنونی کمونیسم خودیاد

وجه مشخصه ر معرف سنت ماست.

قدیمی باید به آن جواب بدهد

اینست که چراً

چئین شد ؟ به سر

کمونیسم چه آمد؟ خیلی ها دارند

این
در

ار
رأس

با

پرچم

کارگران

نموده

است».

رهبران موجود کارگران را به
سباست و عمل رادیکال سوق داده
است .این جنبش در ابتدای قرن

توسط و اجتساعی دیگر

اامیمکه ها در1
ین
یو زبا ن جنبش م۱ا را سار

و ناآمادگی ها جنبش ما درتجریه

شرروی در  2ناسیونالیسم

همین امروز به این سوالات باسح
میدهند و همه میشنویم و سیخرام
نیریشضپری مارکسیسم
مار

لنینیسم
آشت اه کر

۳

بود ۰

بود »

غلطو

به

یا رکسی]

بسیالیسم بطور کلی ی آتوبی
بوده است.

سرسا لیسم

عبلی

فیست

و غیره و غیره .در پاسخ به اين نرع

به نشربه آنترناسیونال
۲ ۰

مستقل

بافند  .باد برده داری
نب
یلیم ن

آنی
مشرن عم میتواند سرنوشت
جهان .لاقتل

برای

جچندین

باشد .

نسل»

عملی

فقعالیت

تناقض

سوال  بنظر من واقعیت اینست که در

بر سر مقدرات يكد جنبش معین دیدگاه اینها واقما چنین دناقضشی
وجود
است :جنیش سوسیالیستی کارگری.

داشته است .مارکسیسم برای

علت وضمیت لمروز جمان و بقاء
جنیش
داریخ

در

مقاصر

لسظات"
شگست

خطیری " در
خورده است.

اینها صرفا نظریه لست و نه يد

جنبش اجتماعی که باید در ابماد
مختلف

ابراز

ی کند.

وجه

هم اکنون

ها لساسا در فجریه شوروی شکست

باره هایی ازآن را درکیالیت

در

گرد آمده اند میتران دید ؛ اینست

خوردیم و این سرنوشت جهان را
برای دمها

د ها
سال رقم ز .

برخیرفقایی که در همین حزب

نک

۰

ی

كمك مالی کیید

داشت» است.

سای شمه

بحث من بنابراین آینست که

حشور ,

و انقلایی در صف مبارژه:
نیروی

غیره را از موضع

خود

که

فمالین مارلیزش اهمیت ,حضوبیدر

اصلاحات .یمنی ضشرورت

مارکسی-تها بود ۰.

سرجای خردش در کنار حرکت

کارگر در جریان است بی 5

جلوی جنبش کارگری میگذارند .که درمتن همین جامعه موجرد با

سوسیالیسم کارگری نمیدهد .

کمونیسم رسمی وجود داشته است و

برای جلوگیری از کاهش سطح رفا

در خصوص این دلاش اجازه
میخواهم به ید ارزیاب

ن پر لز

اتقاد نمی بهرس

الحال

جریان

را

تتوانستیم نیروی طبقانی خود را

درست او کمولیستی باشد

:

در

است

ندید

باید به تلاشمان شدت بدهیم.

لین ادخایها و لین پراتيك ها باید

1

دا آبدست
سوردی
ثبات

کمونیست نمیتواند مبارزه ای که فیل

دیگری را بهخود.جلب کرد .ما

قشدرقر گاوساته شککرسدت پیدایش ورد
]یت

زیاد .مدام لز نظر سیاسی در

زکارگری را بهم میپااننکشید رد بخش چنین چپ پا در هوایی را به
ریشخند گرفته اند.

بکار میبردند  ۰این

اواخر

2ان گرایی و واقعبینیو
مک

سا و

خویش و جامعه خویشند .انسانها.

حرکت و در تکاپبو هستند .اد

بنابراین پاسخ عملی ما نه تجدید
و لررتسگی و
نترناسیوتا
نظر در مبانی فکری و عملی جنیش جناح
متوالیسنیین
ه ااس
طبقاحی مان بلکه اینست که ما ,/یجاتدارح مد

کمونیسم کارگری بمتوان جنیشی" با

اصطلاحات مارکسیستی را برای لرلنه
با مار

1زوای ما دی
ردلی آن
دید ا

تر است .ناتوانی ما از پاسخگویی به
مسائل جهان مماصر قدیمی در از

پاسخ  0یتسه که اد
انتللب روسیه شکست سختی

باید نود

قالب

و مارگسیسم

میان در جناح اصلی اد

دما نکرده است که لمتراض_ شد

بود و نه فروپاشی آن .و

تحمیلی پذیرفته بوده اند  .خیلی ها

میدانم

شوروی از موضم کمونیسم کار

درجات مخعلف دزدیکی و دوری

بررژوازی خوردیم که  ۵آمروژ از آن

و

سر سازمان نیافت .نیروی جنبش ۳
کمودیس را خر

سرنوشتو هم موقمیت لنسانهای

کارگری من این را یلا وجه مشایز

ناسیونالیسم و افق بورژرایی در

م
س یت

خوردیم .نه امروز
مارکسیستی به جهان چیزی نیست شوروی
که کسی بتواند لز ذهن خود پاد بلکه مدتها پیش .ما مدنها پیش در
کند .در مقایسه با مق و شمول شوروی شکست خوردیم .به انزوا
های

لذا مقاومتی در برابر پیشرری

دالش اجتمامی برای بهبود ارضاع

منزوی شدن خط اجتیاعی ما بود.

گرد این بلود شکل گرفته بودند.

که امتقادی را کنار بگذارند و حرف

صفحه ٩/

۰

حساببانکی
انللمنان
مگ مارا وویم ۷۷آمومنعم۸
[ : 00-55مهم ووراریک کود هل
:وویشاه لمومط
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خود ی

مسلط

نهایتا

از نظر ری وسیاسی :بدرست

مردم .اوضاح طبقه کارگر و وضمیت

مود

شکست میخورد و فرو میپاشد.
پیرقزی در آن معط هع کافی

ن دارد برای ما
اهنگی با ره
رأیط»

طبقه کارکر روسیه با

سیاسی هرگز ساکن و بی چهره

پایه های اجتماعی آن چه برد و

 .هیچيد از رهبران جنیش

بنابراین بمنوان ید کسوئیست

وس
چنین تگرشی وارد اين دوره نشد و

یره

 21700 0بممخوس ۸نودم۸

این بدیهی است که انسانها از تظر.

نیستند .بلکه در هر مقطع در يك

صرزجا مگ
59-3875
ومارمط .اک
,واامک
زررا ون

۳ 1

سا درد اهمیت مبارزه برای

سوال ما روپبرر باشد که چرا دیگر درون طبقه کارگر به این
کمونیست نیست .چرا در قبال ترتیب برای ما جایگاه مهمی دارد .
بنیادهای اقتصادی نظام موجود.
دولت .مذهب .آمرزش و پرورش» هر جنبش شورایی

اسلاحات به ممنی حل شدن در برآبری زن و مرد» جد

اصلاحات نیست .این وجهی از رابطه

انقلاب و اصلاحات لست که درك آن
به همان اندازه حیاتی است .اگر این

قدردهاء و غیره ار غیره کم حرف و
اجتماعی چپ غیر کارگری را نقد

درست استکه هنصر کموئیست نمیکنیم دا در گام بعد به نگرش
حضور

انقلابی در طبقه کارگر بدون

در متن امتراض جاری در جامعه

دنرحاادشیده روز غینرااجتماعی ک با ی

سوسیالیستی لاش زمینه ای برای

بروز و تاثیر گذاری بر کل طبقه
پیدا نمیکندء به همان درجه این هم
درست

است

که

گراسش

صنفی و به همان درجه انزواطلبانه

جنبشهای اصلاح طلبانه کارگری و به

انزوای آنها لز کل امر انقلاب طبقاتی
تمکین

۳

 .ها

آن گرایشی در

کارگر را صاحب صلاحیت و مروظف
به دخالت اجتمامی در مقیاأس

وسیع» در قلمرو اقتصاد» سیاست.

سوسبالیستی کارگری بدون

فرهنگ و لیدنولوژی میدلند و

طبقه

آلترنادیری برای کل جامعه بشری

نمایندگی کردن سوسیال
در دروه

انتلاب کار

و

کارگر نه فقط به هدف انقلایی خود
نزديكد میشرد بلکه جنبش های

اصلاح طلبانه را هم در لسارت افق و

خط مشی محدود نگرانه بورژوایی

ر
ه و
حو
اینواقعیت ک
باقی میگذلرد  .تما

مساله بر سردرك

جنمتیر های جاری» تقویت و

هدایت مبارزه اصلاحات
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با

لبراز وجود بمنوان کمونیستهای
منتقد .آرماتخواه و مدعی نه فقط

با هم ندارند  ,بلکه مجموعاً
تناقشی

میخواهد کارگر در قامت آرائه کننده
ظاهر

شود.

افق.

ند

اجتمامی.

تنوری .ادحاد برای ننمقللب اجتباعی

افزایش دستمرد» بیمه بیکاری»
و متحد شدن برای
آزادیاعتصاب

وجوه مبین بعدی لز حیات و مبارزه

عملی جنیشهای کشورهايی _مختلف
جریآن

ک
کیدبایایک ج
0
خود این جتبش لست بشناسند:
لینجا ما تفاوت خود را با چپ

دملق

داریم .و این

دیز يد وجه

متمایز کننده جریان ماست .ما

حزبی هستیم مدافع سازمانیابی

شورایی و سل مستقیم كارگري و
لز زاویه این سنت به اشکال دیگر
میکنیم .اینجا نمیخواهم در مورد

رابطه ما با حرکت ادتحادیه ای درا
درون طبقه کارگر صحبت مفصلع

بکنم .قبلا در لین مورد گفته ایم.

اشاره مختصرویکنم باید

اگر بخواهم

که اگر ج۰:ریانی

ارچ

هاولقعا بخ

بخضسی

از طبقه کارگر و در پی سازمان

دادن و متحد کردن طبقه باشد.

و به درجه ای میتواند

فقط وقتي

سازمانیایی طبقه را رد

اشکال دیگر

کند و خواهان جدا شدن کارگران

از این اشکال» مشلا اتحادیه هاء
باشد که در همان حال بتواند يد

موجود

ثئیست .مادام که يد

و ابراز وجود طبقه کارگر است و لز
م
نظر ما قابل دفکیاد و قابل چش برای کارگران نیست که بتواند هنان
پوشی نیست .سآن گرایشات
مسانل را بدست بگیرد و باسخ
اجتماعی» اعم از
رگری و غیر بدهد ,فراخوان دادن علیه اتحادیه
کارگر را لز انقلاب اجتماعی دور

صمیمی و دخیل در امتراضش

طبقه کارگر ما به سنت شورایی

سازمانيابی واقمی و در دسترس

کارگری ,که امن کلیت را میشکنند,

اتحادی» های کارگری و رهبران

در زمینه سازمانیاپی عمرمی مبارزاتی

بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی آلترنادیر موجود را نشان کارگران
اقشار کارکن جامعه در هر مقطم
برای ما مهم لست .هريك از اين آلترنادیو شا یلد تدشکیلات واقعی و

ارکان فعالیت کیودیستی را تشکیل
آمروز ما را بمنوان

ال

که لنقلاب اجتامی را لز کارگر و
نگاه میدارند باید زیر اتقاد ما

کارگری است .اما اگر جنبش

رس 1

موی

مسهد و

رگران بخراهیم

درك

یا شاخص دیگر جریان ما

لز لدحادیه ها بیرون بیایند و به

شوراها و جنبش شورایی بپیوندند.

شررع میشود که در خود همین

خاصی در خود طبقه است .رابطه

را که کارگران لز نظر سازمانی در

مبتنی بر رابطه آن گرایش درین

روی هم گذاشته لند را با این نوع

جنیبشها .در درون

بعنرآن  یاد

طبقه

جریان آنتنادی

از

گرایشات غیر سوسیالیستی» جریانی

که امر لساسی در و تحولی ريشه

ای در در نظام اجتباعی را دنبال

میکند .بعنوان ییاد جریان

مارکسیست که نگرش خاصی را به

درون طبقه کارگر میبرد ظاهر 

کویم .گرایشات دیگر .با لین 7
فرض که برادری و حق آب و گل
خود در جنبش طبقاتی را به

روشنی ثابت کرده باشیم» باید فشار

است .حزب ما حزب سنت مبارزاتی
این حزب با طبقه کارگر در واقع

این یمنی اولاء این حزبی نیست که
ید عده مصلح اجتمامی برای نجات

طبقه کارگر تشکیل داده باشند.

دن و شدایت

طبقه کارگر در جهت اهداف طبقاتی
لش تشکیل داده لست .رابطه حزب

کارگر و کل ترده های این طبقه

کارگری در برلبر بورژوازی حیاتی

است

نگرش سازمانها و رهبران کارگری را
بمنوان کارگران کموئیست زیر سرال

از نگرش و اهداف سیاسی و

است .ثانیا» به این تردیب معلوم
که

حزب

اجتسامی شان نیست .کارگری

ببریم .دموکراتیزه کردن فاان
خوربی است .اما کمونیست کارگری
باید رقبری چنین جنبشی را با

شريك است .بعبارت دیگر حزب

کار

این سوال روبرو کند که بالاخره
رقتی پس از  ۰۲سال اتحادیه
دمکرادیزه شد بمدش چه میشود.
نظر آنها درباره کموئنیسم و
سوی <

و مارکسیسم چیست»

آلترنادیوشان برای جاممه چیست.
رهایی نهایی کارگر به زعم آنها

بالاخره چگونه پدست میاید .رهبر

کمونیست کارگری نه حزبی است

مشتن از ایده و نظریه ای از بیشی

میشود و نه حزب همه کارگران است

آنان .این حزب کارگران

سوسیالیستی است که انتقاد بنیادی

رادیکال کارگران آمریکا و کاناد! و
آلمان و انگلستان» دا چه رسد به

اش هم هنوز گل قابل ذکری به سر

خرد طبقه ميبينيم .مراجهه فگری و

کارگران نزده است ,باید با لین

نوع برخورد به نهادهای دولتی و با

سباسی و حزبی ماء بمنوان کمرنیسم

کارگری» را بیان میکند با جامعیت وطایف مشخص ما از موقعیت
دقت بیشتری از این تبیین کرد .خاص جهان آمروز ناشی میشود.
و
راجم به این موقعیت جهانی قبلا

حرّب سیاسی خارج طبقه

صحبت کرده ایم و به فرحال اینجا

نکاتی درباره وظایف و
شیوه

فرصت بح تفصیلی راجع به آن

های ما

اگر جنیش دیگری ترانسته باشدر
آلترنادیو بهتری را هملا شکل بدهد.

میشمارم که مستقیما روی فعالیت ما

بخشی از وظایف يد چنین حزبی

طبما عام و مستقل از دوره های به منوان کمونیست .کارگری تاثیر

تاریخی مشخص است و لز کل میگذارد و لولویتهای خاصی را در

بنیاد سرمایه داری مایه میگیرد.

دستور ما قرار میدهد:

داری بطور کلی ناشی میشرد .از
وظاینی هم هست که
سری د

دنیا دستخوش يك
سردرگمی اجتماعی وصیع است.

دلیل مشخصات زمان حال در

دوره ای نیست که مردم جهت

وظایفی که لز مقابله ما با سرمایه
خصلت کاملا

دوره ای

دلرد

فقط به اختصار لشاره میکنم.
اد

جنیسش

کردن

سوسیالیستی کارگری به يك افق
روشن

مستدل.

ریاد نگرش محکم و
همیش

کار

مارکسیستها بوده است .لساس این

بردن نقد روشن مارکس
سمیستی از
جهان وجامعه سرمایه داری بدرون

جنیبش طبقه کارگر است.

 -۲متحد کردن جنیش طبقه کارگر

به عنوان يكد صف قدرتمند و موثر

در سرنوشت جامعه درهر مقطع.
تبدیل کردن جنبش طبقه کارگر

۸و

نگرش اجتماعی ممین» در درین

۳:
۰

؟ لراده گگلترنادیو سوسیالیستی
۰

بمنوان ید .راه حل عبلی برای
جامعه معاصر.

طبقه
هد شرکت در همه سنگر های

مبارزه کارگری امم از دفاعی و
فرودست جاممه .دفاع

لز انسا

تسام وجوه در مقَاب

آزادی و برابری.

هريكد از اینها طبعا به يك سلسله

فعالیتهای متنرع ترجمه میشود و

خاصی را به هرشکل حفظ میکنند.

میشود .از طرف دیگر .برسمیت

شناخمن مطلربیت ادحادیه در غیاب
یلد آلترناتیر شورایی کارآمد به
را تقدیسی میکنیم وبا مرضح

میگذاريم.

اینها اهم نکاتی است که بنظر من
میتراند وجوه تمایز ما و هریت

اجتسامی و سیاسی و لیدئولوژیکی

مغال» چهارچوب عمرمی نظمی که

بنشیند کمابیش معلرم بود و عمدتا

شاهد دالاشهای فردی مردم در
موقعیت خرد در راأبطه با روندهای

اقتصادی و سیاسی ظاهرا معلوم
بودیم .اما این دوره ای لست که

در آن همه معادلات پیشین به هم

ريخته است .همه آن موازینی که دا
میشد زیر سوال رفته لست .بطور
کلی انساتها در لبهام و تردید

هستند .چهرده سیاسی و اقتصادی

جهان دگرگون میشود و به لین

اعتبار محاسیات تاکتونی افراد در
تلاش برای بهبرد زندگی و تامین

ی جاممه آدر بین مردم
دفییر لساس
پاسخی» که درست يا غلط خیال
این نسل مردم را

رلحت کر کند.

یافت نمیشرد .بسر محیطظ زیست
چه دلرد میاید ».وحدت

کجا

میرسد ,شکاف شمالر

به

وی

چه عاقبتی پیدا میکند .رابطه
ن چیست .رشد فاشیسم و

ناسیونالیسم دنیا را به کجا میبرد.

فقر در جهان سوم چگونه عقب رانده
میشود» دولت و آموزش و پرورش
غیر مذهبی دا چه حد زیر فشار

دحركد جدید جریانات مذهبی مورد

تجدید نظر قرار میگیرد» جنگ و

آدرسپایپستی و حسابپانکی
حزب کمرنیستکارگری ایران

دستاو
ردهای کارگری و اجتناعمی

ها چه وضعیت سیاهی بر دنیا حاکم

بسیار روشن در بود .در لروپا برای

تمرضی در برابر بورژوازی و مبارزه آمریکا با آروپا و ژاپن چه میشرد ۰.
برای رقع تبعیض و استم از اقشار نظم نوین چیست» دوردای حرکت

به ید معنی این به بحشی که قبلا

بهتر کارگری» با قلم گرفتن اتحادیه

حرکت اوضاع را تشخیص میدهند.

دهه هشتاد برای مثال از این نظر

به وظایف کلی و همیشگی حزب
مسلسح

و

دوره دوره روشنی و قطعیت فیست.

و به

دستور ما قرلر میگیرد.

د
ر مورد آرزش اصلاحات و رابطه

اصلاحات .میتوان تقصور کرد که

.

نیست .من فقط آن نکادی را

خواهان انحاال اتحادیه ها باشد !.انسانی موجود و دفاح لز هر ذر

دمروجوودج قارملعر مدیردیهنراد .دمار خموقرادبلرانظیادم مستقل خود در قبال آنها را از کف

بلکه حزب یلد گرایش انتقادی ,با

آیران که همان جنیبش ادحادیای

مولفه هایی را که هریت ویژه سنت

کارگریحزپ "هنه کارگران"» مستقل انقلاب و اصلاحات کردم پرمیگردد.
جایش در این حزب است که در

آدحادیه صنمتشی در آمریکا

رادیکال نیست و قیره برچیند.

برخورد به اتحادیه ها نمبتواند لز

این ترتیب برای ما به کاری که میشود کرد اینست .که
و طبقه به
رابطه سوسیالیسم کارگری با کارگران تشریق به پیوستن به این
ممنی
گرایشات دیگر در درون طبقه جنبش بهتر و اصولی تر بشوند.
نیست

است .لما ما باید افق و سیاست و

نیست و یا به اندازه کافی چپ و

گرایشی در درون خود کارگر -مذهبی باشد .هیچکس میتواند|

دانمی مابعنولن کمونیستهای منتقد
را روی خود حس کنند .حمایت از
ادحادیه ها و رابطه نزدیاد با جناح

چپ آنهاء تقویت کل جنبش

هیچگس حتق ندارد

هیچ دور

۰

طبقادی با کل طبقه کارگر لست .استدللات کاین یکی دموگراديكد

براآی متحد

ما

مشود

کارگری را دشکیل میدهد.

را که اتحادیه ها سازمان میدهند وبايكآلترناتیر اجشایی .برد

رلدیکال خیر اجتماعی به ظهور

خود.

را

تعریف

کند .طبما

مضون اصلی فمالیت کموئیسد

تحت پرچم گرایش سوسیالیستی
بتراند آن وجوهی از مبارزه ددافمی کارگری به يد جنبش مدعی قدرت

مشخصی از رالبطه حزب و طبقه

رساندیم .اما کمونیسم ما آنجا
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صفحه ٩

آرارگی و مهاجرت دنیا را با چه | در دستور بحث ر مبارزه فکری در ناسیونالیسم و مذهب .اینها بجان جمهوری های شورری سابق» صورت
موقمیتی روبرو میکند و غیره و جامعه قرار بدهد .بورژرازی مردم و جاممه افتاده اند  .بمنوان يك میگیرد لبمادی باورنکردنی و سرسام همین تدرئدیب جای خالی يد

غیره .دهها صوال حیاتی از این نوع

میخراهد مارکس_و اندیشه نیروی طبقاتی پیشرو» حسزب

طرح شده است که برای هيچيك

سرسیالیستی به فرامروشی سپرده
شوند .ما باید توجه جامعه را به

حتی سرنخی از بد جواب درسطح

عسومی وجود

کمونیست کارگری باید در صحنه
دفاع از بشریت در مقابل اینها

این جلب کنیم .این توان نظری و

ندارد .این ابهام.

 /سردرگمی و عدم اطمینان یکی از

حضور داشته باشد .این خود طیفٍ

از وظایف و اولویتها را برای ما

فکری بالآیی میخواهد .در يیك .کلمه.

مشخصات اصلی اين دوره است.

دوره چپ کم اطلاع .کلیشه آی .کم

هر نیروی سیاسی که بخواهد در

و مشفله های تشکیلاتی بسر رسیده

حرف و فرق در مباحثات فرقه ای

یلد چنین دوره ای عرض اندام کند
باید حرف داشته باشد ,باید پاسخ

یدنولرژی رسمی بورژوایی تحکیم

شده است .همینجا باید بگریم

این

استاندارد وجود داشتند و هریاد

مقوله ای است معین و مضمون

مدتهاست شروع شده است .ادحاد یه

لجنبش اجتمامی معینی است .منظور

هادر بسیاری کشورها بشدت عصّو
از

دست

مسسدفشند

در

و

از دموگراسی شیوه و ریم سیاسی

موارد

جهان امروز ارائنه کند .مقولات

 1این بسیار با نفوذ بوده آند .امروز

بنیادی ای دارند در دهه تود از نو
تعریف میشوند .حق» برآبری.

۰

هویت ملی» بازار» جایگاه دولت در

جامعه و غیره .و آن نیروی سیاسی

که تتراند پاسخ خرد را به این

آسرمایه داری دجسم میکند و محور

نها بخش کمی لز کارگران رشته
خود را متشکل کرده اند .در اکثر

آن پارلمان و انتخابات پارلمانی

کارگران خارج ادحادیه ها افزوده

برای

اشده است .در

هرچند نیم

احرلب بورژرایی

نمایندگی کردن خطوط مختلف در

دفه هشتاد

امتیازات و اختیاراتقانونی آتحادپه .طبقه حاکمه است .این دموکراسی
ها ارواایکست ۵
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آن یال و کویالش فلج شده است.

پس ار دیگری لفو شده

ر به

در انگلستان حتی رقتی روزنامه های

 ٩۱۱هیانه مر

نقدذر به

دارد

ِبات

جار

سوسیال دموکرلسی انگلستان رای

باز

مرارد

معدود»

مغلا

لمان.

ممین» در قبال گرایشات دیگر

مبارزات ادحادیه ها دیگر کمتر به

بدذون خط.

تتیجه میرسد و بسیاری از لتحادیه

هیچ جریان سیاسی ای در این

که آنهم به سهم خرد در اين دورره
به تحركد درآمده است ».هژمرونی

ها خرد از تقابل جدی با کارفرما و

دوره بجایی ذمیرصد.

دولت اجتنابپ میکنند .با این صف

بنابراین آرلین تتیجه این وضعیت

بدست آورده است.

میلیونی بیکاران و دالمتنی وضعیت

شغلی و اقتصادی کارگران شاغل ,برای دوره ای طولاتی» آنچه که

برای ما بنظرامن لینست که ما

مساتل جهانی باید مشدله این حزب

ادر آن کمونیسم» مارگسیسم نبان و

کارگران» موقعیت حساسی را لیجاد

ظراهر را تصریف میکرد اما

میگند .از یکسو تفرقه و اتمیسم

باشد و صاحب نظر بودن راجع به

صلاحیت و تولن نظری و دنوریکی

به يك آلترداتیر جدی برای :
سازمانیایی توده ای کارگران و متحد :

این حزب باشد .ما به حزبی با
بالا احتیاج داریم.

نگاه داشتن آنها در برلبر بورژدازی

کلمات سوسیالیسم و کمونیسم را به

آمده است.

تبدیل کنند .بنظر من بورژوازی

مقابل» باید از سوسیالیسم بمنوان

يد جنبش» يك راه حل و بكد
بدیل قابل تحقق قاطمانه دناع کرد.
باید تروان این دفاع را داشت.

هیچ تشکل حزبی ی نمیتواند جای

بعثران يد اترریته در صحنئه جدال

داگمی کارگران در مقیاس وسیع را

نظری و فکری ظاهر شود .حزب
باید مدافم قدرننند آرمان

پر کند .حزب کمونیستی کارگری

سرمایه» داری را بگوید و اقشاء
کند.

امر سازمانیابی توده ای طبقه در
اشکال مناسب و کارآمد است .امروز

"وجود يك بلوكد جهانی مدعی ادیگر ادحادیه ها به صورت قبل

سوسیالیسم ,.بهرحال مارکسیسم و ظرف این کار نیستند .صرباأت دشه

سوسیالیسم را بمنران دما
هنی
ی
شتاد و بیگاری و ناامنی اقتصادی
در زندگی فکری جهان بطور کلی ا ادحادیه ها را از متشکل نگاه
۱

۹

زنده نگاه میداشت .نظرات چپ  ,داشتن اکفریت کارگران تادوان کرده

منتقد شورروی و چّین» ملیرقم کم ! ۱ست .کمونیسم کارگری بارر
ا

نفوذی سیاسی و عملی خود این ! آلترتاتیر شور "ایی خود را با جد۰یت

اصلاح مارکسیسم افتاده اند .باید

جلوی این خود شیرینی های خرده
بورژوابی را گرفت.
 ٩يكد خصوصیت دیگر این دوره

که طبقه کارگر از نظر

اقتصادی وامعیشتی بشدت در

و در منطقه که هرصه



اینجا
فعالیت سازمانی ماست
صحبت کنم که ظاهرا تبتر جداگاته
ای درکنفرانس به آن اختصاص
داده شده است .بنابراین بحث

امروزم را جممبندی میکنم.
الگویی که از حزب کمونیست
کارگری در ذهن من هست اینست:

ید حزب انترناسیونالیست

سرسیالیست و رادیکال این
جنبش .مدعی» دخحالت گر و بشدت

روشن بین و مسلط به جنبه های
دط

قعالب-

۰

ش»

و

طبعا

منضبط » مومن و خوش بین .هر

تدافبی است .ما باید نقشه و هدف

تصویری کم در از این نسخه ای

خروج از لین وضعیت را به روشنی

میم مرترانیمکاری مروت بت

بیان کنیم و در این مرصه رله نشان
بدهیم.
 ۷و بالاخره .يد نکته اساسی

لینست .که ما بمنوان يد جریان

انترناسیونالیست هستیم و بالاخره

ثاری صورت بديي.

بدهیم میتوانیم

شایدبالاخره بمانیم و يك سر و

گردن هم از بقیه جریانات بهتر
باشیم .الما اگر هدف ما این باشد
که در طول لین دهه داثیر مر

واقعمیات اجتماعی بیرون خود

بگذاریم بجز نزديك کردن خرد به

آلترناتیوهایی که ما در هر مر

مبارزه لرانه میگنیم باید خصلتی

جهانی داشته باشد .پاسخ ما به

مایاد پشترانه قری نظری که

مساله وحدت بین المللی طبقه کارگر

مرجعیت .هنئوريك ممتبر در مقیاض

حزبی و چه ترده ای .این يد سرال

خطوط اجتامی دیگر تحمیل کرده

چیست؟ چه

بمین

که لاقل وجود

خود را به

باشد و يد پای مباحغات نظری و
جدال لیدئولوژيا .در جامعه آمروژ

که این مرجمیت را حزب کموتیست

تر میکند .بدست دادن تصریری از

رطرح کنن<۹

ها يد وجه دیگر شرایط اخیر

کرده است .کمونیسم کارگری خود

کمونیسم و تنوری مارکسیستی را

راسیسم»

اسنت».

نظیر

فاشیسم»

که بتوانند طرف مذاکره و قرارداد  ۷,ارگانها و تریبونهایی بوجود بیاید

سرسیالیسم ر جنبش کموتیستی که

آنها باشنه نگرانشان کرده»خودشان د که مدا تبیین مارکسیستی لز

متشکله آن نیستند حیانی است.

با قدرت طرح کند و در مماقهای

دموگراتیسم و ناسپوتالیسم اجراه

این به یلد اعمبار به معنی زنده

در درون طبقه کارگر نسبت به

دموگراسی و ملت گرایی وجود

دارند به شاخه های اتحادیه ای

؛ مسائل اجشاعی و مبارزه طبقاتی را

بین المللی بوجود بیاورند .بازار

مختلف ایدئولوژیکی که سخنگریان

کاناداء .مکزيك .بهآقمین ترتیب

میکند.

مسائل اساسی را

جنب و جوش برای ایجاد بازار

دارد .ما باید پوشانی بودن
دموگراسی و پلورالیسم بورژوایی را

نشین شوروی همینطور .احتی در

بمتران الگوهای جاممه آزاد سیاسی

غیاب این طرح ها و نقشه های

بل

ی نوشت

افشاً

۱

:

.ما

با

ِ ی 2

متا

دمرگراسی تصویر واقمی آزادی ای

را که طبقه کارگر نوید میدهد قرار
بدهیم .در مورد ناسیونالیسم ساله
حتی از این هم روشن در است.

افسارگسیختگی جریانات اردجامی

باید بار دیگر سوسیالیسم ر

نی

میخواهند سوسیالیسم را دموکراتیای
کنند .با بازار وف بدهند و غیره.

غربی برداشته شود .کالاما و ائسانها:

کردن انتقادهای اولیه مارکس علیه

رایج مبنی بر پیروزی و جاردانگی

مورد توجه برد  .امروز اوضاع فرق

ز جار میرنند.

که

قصد داشتم راجع به ارلویتهای عملی
و عرصه ای حزب» بویژه در ایران

کارگری باید شکل بدهد .بلکه

ای که میخواهد در این شرایط
اپزیمشسراوئیل کمندب.رءمیباکیهد بابداآنند رکوهپریوکسیت این گرایشات بورژرایی و کوبیدن
ترهسات وسیعی است .که در جامعه و

اد عای
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موخره

است .برای مغال در سال  ٩۲قرلرا باشد نداریم .بدون این؛» کار ما
است مرزهای اقتصادی در لروپای! پیش نمیرود .بحث من لین لیست

چم شورار ..بعنران

خالی امتراض متشکل و دوده ای

حزب ما باید حزیی باشد که بتراند

جریانات» در چنین فضایی بهرحال

توسط حزب ما جدی گرفته شود .

آلترنانیو اقبادی سوسیالیسم کارگری دموگراسی و ناسیونالیسم بمتوان قرار است .آرزادانه جایجا شوندء اما
ذر قبال سازمانیایی توده ای میتواند گرایشاتی صریحا ضد کموئیست .اتحادیه ها هسچنان کشوری باقی  :اینست .که باید بمنوآن يكد جریان
و باید در این خلاء با جدیت بمنران گرایشانی که علنا و رسنا میمانند .در آن شرایط با این و نیزیمنوان افراد کمونیست .کارگری
خرد را در تقابل با کمرنیسم دبیین ادحادیه دیگر اصلا کاأری نمیشورد
برای رفع اين کمبود کار کتیم .برور
مطرح بشود .جنبش کمونیستی
کارگری و چپ بطور کلی بدرن میکنند .امر دمریف کمونیسمی که کرد .کار بجایی رسیده استک .که ) ۲عقیدحی ما در سطح بین مللی
برخی ازکمپانی هایی که فقدان  :ناچیز است و باید این مساله را
وجرد يد جنبش توده ای و پر آنهم صریحا منتقد ناسیرتالیسم و
تحرك کارگری به جایی نمیرسد .دموگراسی باشد را صد مرتبه مبرم دشگلهای کارگری در مقیاس آاروپا حل کرد .باید در سطح جهانی

است که این تعرض به
کمونیسم را تا آخر ادامه بدهد .در

.

سوسیالیسم وارد میاید تسلیم به
ایدئولوژی بورژوایی و اخذ مقولاتی

عم اکنون در این عهرصه مطمح ,

برای تحرك کمرئیسم کارگری بوجود

الفاشی زننده در افکار عسومی

.

چپهایی روبرو میکند که تصور
میکنند راه خروج لز فشاری که بر

هام است .لما معضلات عملی کنکرقی :

بشدت محسوس میشود .اینجا
ید فضای خالی و يك نیاز جدی

 .-۲تمرض وسیعی به کمونیسم در

۰

بمالره» این دا حدردی ما را با آن

در سطوح مختلف

مس

آنها خصوصیت اولیه کادر و فمال

زص

سوسیالیسم

کارگری در

هرصه های مختلف را

به هم ربط بدهد و وصل کند خالی
است .در يكد کلمه انترناسیوتالیسم

دورتمای کار لدحادیه ها حتی لز کمونیسم اطالق میشد در يكد هرکس امروز این را فهمیده است
همزیستی و امتزاج سیاسی وفکری با که سرنوشت جرامع در یلد مقياس
این هم تیره تر لست.
پسر جهانی دمیین میشود .رله حل ما و 7ددوی چند نکته بعنوان کمبودها و
بحرآن ادحادیه و اشکال سازمانیابی دموکراسی و ناسیودالیسم
میبرد .اگر دقت کنیم میبینيم که استرادژی ما هم باید جهانی باشد .نواقص امروزمان انگشت میگذارم.
دفاعی و غیر سوسیالیستی داکنونی

باید در قبال مسائل مهمی در

باأشد.

۸

آرمانهای اصیل انسانی توسط طبقات
حاکمه اند .دموکراسی» با این معنی

توسط دادگاهها کشیده .بجز در
در

آزاد

رادی

سیاسی ربط

نظام شرروی به سرسیالیسم

ربط دلشت  هردو حاصل

حمایتی و یاضبط امرال اتحادیه ها

سنتا محافظه کار لز پشت دولت

بتواند

بند) و پشررالیس] و

مرجعیت و مرکز هدایت کننده

جهانی که فمالیتهای سوسیالیستی

بدوشش بگذارد .

!| مشخصی است که بورژوازی برای بخشی از مبارزه ما علیه آن چپهایی
/تصمیم گیری سیاسی در نظام است که زیر این فشار به صرافت

زیادی اتحادیه هایی که پیش از

اساسی خرد را به مسانل گرهی

نمیاورد  .بدون پاسخ.

دموکراسی

نه عموما از این کلمه با یاد .بار

سیاسی» هر گرایش مبارزاتی و هر
سیاستمداری باید از نو پاسخهای

محافظله

سباسی را که عقاید
چم
ارتجاعمی اش را تمایالت ذانی و
قابل احترام بشری قلمداد میگند
فراموش کند .طبقه کارگر باید

مثغبت صحبت نمیکنم .دموگراسی استکه دمرگراتیسم و ملی گرایی

اختصاص مبدادند .امروز هر ثیروی

کار

معادل آزادی

که

و

آزادیخراهی نیست و من نه اینجا و

سهمی از بازار سیاست را بخود

کنار

آورد بخود گرفته است .نباید
 :ری
بشریت جنایات این

گوش ملی گرایی را در انظار عام
بگیرد و مستولیت جنایادش را

داشته باشد ۰۲ .سال قبل شاید

مبروند»

در سطح حزبی و سوسیالیستی به

همین امروز جنایادی که بدست

ناسیونالیسم در کشورهای مخحلف».

فقط بمتوان نمونه در یوگوسااری و

معین ».خّود

اد

ً

۰:

بازار جهاذ

اس

بشدت.

ا

کارگران در حوزه های
مختلف به
یکدیگر و به معادلات اقتصادی
جهانی گره خورده است .همه اینها

المللی طبقه کارگر را بعنران يك
نیاز مبرم و کنکرت طرح میکند.

اصلی جاممه بورژرایی جلوی
سوسیالیسم

و کارگران قرار میدهند

فمالانه شرکت کند .ما هم به بلواد

بین المللی خودمان احتیاج داریم.

 ۲لازم است .خود ما بعتران ید

حزب .و مجمومه ای از قمالین
آنچه امروز هستیم باشیم .بتظر من
بافت

ما

ار بالا با باشنر< »...

کار ۶ 0از باه ی

2

ر

رک یرای مباوزه و

نه در مقایسه با جریانات دیگر
برخوردار
چپ که از همین سطح

نیستند».

مارکسیست

است .يد

تثاوت اساسی که در طول شعقت
میات

 -الملاسیونال

سعقحه * ٩
از صفحه +

نامه خود به جلسه بررسی ایجاد

انتلافنی دحت عنوان آپایگاه ادحاد

اینگه وجود دمگراسی درون طبقه
-حاکمه چه فرصتهار مزایایی برای

طبقه کارگر در بر دارد بحک

اینها مخالف اعمال قهر آمیز و

انقلاب علیه جمهوری اسلامی هستند
و آقای حسن شریمتسداری یکی لز

رهبران این جریان تنفر عمیق خرد
را از مردم انقامی چنین بیان می
 ۰سردم کف بر لب آورده و

برانگیخته و احساسانی" .لز نظر این

لیرالیسم دنها شکل اصولی مبارزه,
مبارزه مسالست آمپز است و این نیز

باون همزیستی بارزیم سالامی غیر
شریمتسداری پذیرش مبارزه

مسالست آمیز امستلزم پذیرش
همزیستی مقطمی با رژیم جمهرری

اسلامی است و گروهی بدون تممق
کافی آنرا پذیرش مشروعیت رژیم
می دانند".

لیبرالیسم قبلی لیران» در هیئت

آپرزیسیون و وقتی اجازه فعالیت

قأنونی نداشت؛ عدم موافقت خرد را

با اسال قهر لمیز بشکل اظهار

راو ماما یه رویراک که

 ۰احزلب اجازه ریتقانونی نمی
داد .

می

ساخت

و

قدرت

ار

برای دموگراسی" نوشته است
"تصویبنامه هینت درلت آنای

تحميلي آقای خمينی را افش کرده
و مقرر بود

بود

تصویب

بلافاصله پس لز

در اختیار

خبرنگاران

داخلی و خارجی گذاشته شود که
در محل نخست وزیری از ساعت
ها پیش در انتظار دریافت و

این لیبرالیسم استداال می کند که

نذا مجلس خبرگان» قانون لساسی

آن و به تبع آن رژیم اسلامی

یکی لز رهبران جبهوریخواهان در
صدسجاه..

شرلیط عینی و بغشا بخاطر

دیگری هست .اگر ما به لندازه کانی
مارکسیست نباشیم و هر فمال حزب
کمونیست کارگری ید فرد مسلط به
نگرش انتقادی مارکسیستی به جاممه

میکنیم 

خواهند بلمید .اگر

مارکساست نبا 1

نباشیم که فمالین

۱

جریانی

تم از جامعه سعتقد و مسلط هسشند»

چپ جنبش اتحادیه آی به چیزی

منجر میشرد

واقعمیت لینست که سیاستهای

طبقه کارگر و توده های مردم را به کارگری سابق موضوعیت اجتامی

را در میانبیتوازی ایران گسترش

مسئله را از اساس تغییر خواهد داد .جریان اجتماعی چپ که می درلند
و ما جناح رفسنجانی و لیبرالیسم را باقی بماند .چپ کارگری است و

دلده لست زرا

هیچ بخشی رز

ن ها باز می کند .صورت
خیابار

خرود را لز دست دلده است .تنها

و لیبرالیسم با وقرف به همین مسئله

دیدنش به قم رفته بودند از لجرای

آن جلوگیری نمرد ".

اینها حتی قبل لز لینکه لز طرف

جمهوری اسلامی بعنوان یك
مرزیسیرن لانونی پذبرکه شوم

"غیر مشروع" بودن رژیم قطی وا
در چهارچوب حقوقی تخلفات در

اتخابات مجلس خبرگان و در
هینت يك آپوزیسیرن قالونی ترضیح

 .چیزی که می تولند در
می دهند .
هر دادگاهی رد

شود و "مشروعیت*

به آثبات برسد .تبدیل

تخلفات آنتخاباتی در آبران به چیزی

شبیه رسرایی "وادرگیت" در آمریکا
ساده انگاری

يد

محض ثست

و

شد.

در

ساختار

نقدان این

بورژولزی لیران در اپوزیسیون

خلاسه شده است که

به این

تضمینی است برای اجرای موفق
"جلب همکاریهای بین المللی برای
بازسازی ایران" (ورود سرمایه
خارجی به ایران) و *جلب امتناد

صاحبان صنایعم" (جلب اعتداد
سرمایه دارلن) که همان اساس
سیاستهای

رفسنجاتی است.

اقتصادی

جناح

جاممه و اداره آن به نحو سکولار
است.

چپ رادیکال لیران بود رخ داد.
برخلاف سیر عمرمی اوضاع جهان
فعلی که هه جا سوسیالیستها و
چپها به تاسیرنالیسم باج دادند و در

بنفم

آهداف و برنامه هاأی خود

گرلیشات غیر کارگری و بورژوانی

تنیبراتی را ولرد گرددد .دفتر

در چپ ایران نیز دحت تاثیر وقایع

صیاسی حزب کمونیست لیرلن و

الاتغییرأّت

سازمانها و احرلب دچار تغییرات

و فعالینش به تفع ایستادگی بر

و

وجره به رلست چرخیده اند .با این

نبرری اجشامی لیبرقیسم درمارح

حال چپ یرلن هنوز چهره نسبتا

لختلاف دلرد الما

باید کنترل شده و لز

نظر هستشد .پایگاهطبقاحی

کشور به همین حد لز تضینهایی

که ها کنون داده شده است پسننه
کرده لند

و راهی ایرآن شده اند تا

باری گر جناح رفستجانی در تحقق
مممه سفی مفه

میشنه اجه

لندلزی کسب وگتر و یا پسی

گرفتن امرالشان دوندگی می کنند با
پس

مجددا

لز

در

زیادی شده اند و اکثرا در ضام

را نیافته است .حرب

*"دانمی* خود

توده و فدانیان خلق افغریت بمنران

سازمانهایی که هر يد به نوعی خود

را در کسپ شوروی می دانستند با

خکسه .سمماهمده مهلاری

عیالکت

لردوگاه شرق همه وجوه لسترادژی

(اسیاسی .اقتصادی و ۲. .خود را لز

ومصره

امضای قمال طبقه حاکنه لیران در

نیست که در این دعرای حقوتی چه
کسی حق داره  .برای فینها مسئله

بدنبال تغییرات از بالا و بدین
دخالت طبقه کارگر و مردم در
خیابان است .نهایت افق سیاسی
لیبرالیسم حفظ بتیادهای همین

رادیگال» در حزب کمونیست ایران

لتیغبیبرراللتیسمیبای۷آنکجهنابحر رفسسرتجاننویع شورری و به تبع آن اوضاع جهان اکغر اعضای کمیته مرکزی» کادرها

اجتشنامی» برای سرمایه و رب مهح

کمونیسم از لین حزب کناره گیری

اکلریردانند راوت حشزکبهی کلمردئلیدسنتد..کاحررگزرربی
کمونیست کارگری ایران در

لرتباط

شرلیطی که وسانل

جممی بورژرازی کمرنیسم را ی

دهند برکمولیسم پافشاری می

دی

که کررسارمضا

سیلسی»امسامی و لیدفولوژیگی

قحت سیاست .سوسیالیسشتی و

برقراری حکومت کارگری لست.

(در

سیاسی آنها همین دوندگی را برای

در اقتصاد

شده از

دشکیل حزب کموئیست کارگری
ایرلن در مین حال دالشی لست

می دولند فیرلن را کتترل و لز بروز

شدن در عرصه سیاسی انجام می

کنند که ما یج متفارتی داشت .رهبر

در

مهم آن است که چه

آپرزیسیون با حاکمیت فرقی ندارد)

انقلاپ جلوگیری کند .طرح حقرقی
آغیر مشروع بودن رژیم اساامی

نحره ای از بیان پذیرفتن مراضم

ام

روی درشش بگنارد و

آرمانها و امتقادلت رادیکال در لو را

ییخود در جنبش

 ۰اگر به
جنبش

ای فمالین ما را ملسه و
۰

تج

رنبا

هعرمه اقتصادی باشند و نمایندگان

دهشند.

اما مستله مهم لینست که تحقق

حریان

خلاف

گرو استحگام

در

نظری و اعتفادی و پختگی و

اش در جنبش کارگری فمال شده

مارکسیستی و يد تملق سیاسی

جدی به يك جریان حزبی

کموئیستی» در بهترین حالت به
یکی دیگر لز رهبران محلی نلان

ادحادیه تبدیل میشرند که ۰۹

درصد ارتادش را باید به آرام کردن

کارگران و سرکار قرستادنشان

بگذراند .کمونیسم کارگری و حزب
کمودیستی کارگری مسظزع وجود

یك

ش پخشه و میق

مارکسیستی به دنیا و توأنایی جدی

است که کارگر سوسیالیست پرشور
را ل جنیش کموئنیستی بگیرد ,مهار است .بدرن لين ,سنتهای ريشه دار

خیر سوسیبالیستی در جثبیش

فدلئیان خلق اکفریت خود را در

و سخن کارگران و سورسیالیسم

صحنه سیلسی آیران.

حال نرشتن نامه به رضا پهلری

یافت .بخشی خود را کنار نیروهای

و اهر مقایسه با سایر گرایشات

درون لین جنبش» ید نیروی خلاف
جریان هستیم .پیروزی هر گرایش

حرّب به مارکسیسم است.

و حراسشان ئیست که در خباب
کمونیسم» در غیاب ید نگرش

برنامه

ریزی

کارگری به سهرلت نمالین چپ در
جنیش کارگری را مهار میکند و به
رنگ خود۶ش درمیاورد  .این را باید
پنممیم کهما حتی درجنبش کارگری

پاید جواب کسالی را بدهیم که په
بسن وجرد همین جریان کرت

کارگری و مباحشات چندین ساله

کوشیددد ا"دموکراسی" و #متیل

گرفتن اجازه فعالیت قانونی و فمال مرکز را در سیستم خرد هضم برای تضین نمایندگی شدن حرف

را پاید بدست آورد و کلید این.

برای متحول کردن ذهنیت کارگران

کند وگوشه ای از فعالیت خرد را

خرد این دحول مبدل شرد پای

که بزرگترین و قدرتمندترین حزب

نخست وزهر و وزرا که برای دسلیم

نباشد که به قطب فکری در محیط اند و حال امروز لز مرضع اتحادیه
فمالیت خرد بدیل میشرد .با خرد ما برخررد میکنند .دحزب
گرایشات غیر سرسبالیستی ريشه کمودیستی لز چشمشان افتاده است
دار در جنبش کارگری تیرویی را

بالا خود به مانمی در برابر دحقق
در مجموع چپ رادیکال و غیر

طرحهایش برای اداره آمور چامنه

جنبش کارگری و کاملا متفاوت با

دستاورد

زد  .حال اگر کنترل این دحول از

حجدید در چپ هسشند.

اجتامی چپ مر همینجا فولته ست

فعال حزب ما کسی است .درگیر در کارگری حساس نباشیم

قابل تبدیل به وضمیت نامطلوب

به قدرت رساند

و حزب الله را کنار

یافتن يد هریت لیدنولوژيد

بازنرگان و تهضتآزاهی می

بردن دیدگاه غود در

دیپ امالین

تحول ,رفسنجانی و سیاستهایش را

مخابره آن بودند .ولی آقای خمینی لترنادیر اقتصادی دیگری ندارد.
با دهدید و لرماب و اهانت نسبت به لدعای تمام لپوزیسسیون بورژوالیی

تباحغات کنوتیسم کارگری لیجاد
ته ادیپ نمونه وا
شداست لینس ک

چپ رلدیکال .این

بازگشت این جریان به ایران است.

عمیق اقتصاد و جاممه ایران به ی

ما رکسیسم و راد یگالیسم سیاسی
خود علیه جمهوری اسلامی بدنبال

در جبهه مقابل پچ جاممه

هویت

برگشت پذیر نیست .لما

یافنن نهضت آزادی و انتشار نشریه

تفیبرات مورد نظر رفسنجانی و
لیبرالیسم فقط با حدی می نواند از بیدا کردند .بخشی نیرز در کنار
بالا و کنترل شده صورت گبرد .نباز پافشاری بر فومی از تنوری

کارگر لیران در تحولات آینده و
صحته سیاسی لیران است .در همین
راستا مهیترین تحول در چپ

ایعلویخه ز)سای کدبو  ۰مراکل
گررازهوتففرد ميلص
جن
و
انقلابی اپ
شده لست به برکتاری دیکسون مدچر
چون در انتخابات لولین دوره مجلی
خبرگان دخلفاحی صوررت گرفته است

اساسی ریم اسلامی را نیز قبول
دارد فردا اجازه فعالیت قانونی

لیبرال و امضای بیانیه های مشترك

قدرتش تابمی از نفوذ و قدرت طبقه

بودند برای تادرزی شدن خرد کیت" بر اساس با ساختار

گرفته و مشغول مبارزه لست.

آنهشضت آزاه ی" است که قتانون

مهندس بازرگان مبتنی بر لستدال "میزان" در ایران ,آغاز تبدیل
فقهی و قانونی بسیار قوی و غیر شدن طرح نا مشررع! بودن رژیم
قابل تخدیش ر تخطنه بود  .این اسلامی به مرضوع چانه زدن برای

نیروهایی که مبلغ قیام و لنقلاب

نبروهای مبلغ قهر و انقلابستگر

شماره دوم  -خرداد ماه ٩۹۷۳۳۱

توجه هرچه بیشتر کادرهای این

باشد که رژیم

اقتصادی کشور

بتراند بر اوضاع
فان آید و این

اقتصاد را به ری اندازد که با

شرایط جدید اقتصاد جهانی و
دلاش سرمایه داری لیران برای
یانتن جای مناسبی در آن سازگار
آید »

مجیور است فقر و فلاکت باز

هم بیشتری را بر نوده عظیم مردم

ما کمبود زیاد دلریم .امکانات

محروم و زهنتگش دحمیل سازد۳۳,

مادی و مالی ما کم است .امکانات

اکتون کرداهی ایران در قطع بیشتر

الست .برای مغال رأدیو

طرف بانكد جهانی و صندوق بین

واقعیت این است که درلت و

بورژوای لیران» امم از جتاج حاکم
و

جنا ح لپوزیسیون» برای نجات

سرمایه دلریلیران بجز تحمیل فقر

وفلاکت بیشتر کار ی
اقتصادی  دولت رفسنجادی که با

پا جهانی و صندوق پین الللی بول

تمیین میشود ,آلگوهای پاخورده ای

ما برای تبلیغ وسیع دوده ای در سویسیدهای ناچیزی که پمرراد
لیران بدلیل اوضاع سباسی جاممه غذانی و لرزلق عمرمی وجرد دلرد از اند  .الگرهاتی که
محدود
و

 .اما مشگل لساسی بنظر من

ال پول مرود لشقاد قرار گرنت

و هایگ روا صایت حیات
ا گر

برای نجلت حیات

 .ققر و
سرا از هیچ جنایت .

فلاکتی کرداه دمی آیند.

است و توقع میرود که این دولت
نه برای حکومت اساامی چاره ای
توی نظری پشت ما باشد و اگر در لیجاد فلاکت میلیرنی لز هیچ
حزب لز طیفی لز کادرها و فدالین چیز فرو گذار دکند .رفسنجانی در جر ادامه تحمیل فقر و فلاکت و
هانهاست

که

فتم.

اگر

يد

سنت

روشن بین و با افق دشکیل شده
باشد ,دنگناهای مادی و عىلی در

ی میشرد  ۰پیروزی
مىلی »» بلکه
ما

در

0ایی و مدع ترآاننااعی
تران

بردن

مك

انتقاد

اجتماعی

عمیق مارکسیستی راید الق
سوسیالیستی شفاف به درون طبقه

کارگر همیین میکند.



تائید این صمت گیری دولت خرد

ْر یکی لز اظهار نظرلت اخیرش

ضمن مقایسه ایران با کشورهای

سرکوبپ امترالشات مردم هست و نه

برای مردم امگان

بیشتم.

کارگرلن نفت در امتصاپ پر قدرت

اروهای شرقی پاد آور میشود که
گذار تحول اقتصادی لبران به سالها که دیگر این وضع را تحسل نمی
مس کنند لین فا وله چاره ای الکه
فداکاری و لز خود
احتیاج دلرد و اضافه می کند که
بجز این طریق رله دیگری
نمیتولنند در پیش گیرند.

چند ماه پیش شان املام کرده اند

در مقابل

میلیوتها کارگر و

زحستکش لیرئن قرلر دلرد .

