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 سياوش دانشور
 

 کمونيسم طبقه کارگر
 و قدرت سياسى

حزب کمونيستى طبقه کارگر براى سرنگونى سرمايه دارى و 
حزبى که رابطه اش با قدرت . کسب قدرت سياسى تالش ميکند

بدون اين ھدف حزب .  سياسى تعريف شده نيست حزب نيست
سياسى معنى ندارد و اصوال طبقه کارگر نيازى به احزاب 

تمام ھدف تالشھاى فکرى و سياسى و .  سياسى کارگرى ندارد
به جنگ طبقه حاکم  ،برپائى جريانات کمونيستى ،سازمانگرانه

اعتراض و  ،آمادگى و بميدان کشيدن طبقه کارگر ،رفتن
سازماندھى ارتش کارگرى و جنگ نظامى با  ،اعتصاب

نھايتا ھدفش  ،سازماندھى قيام و انقالب کارگرى ،بورژوازى
گرفتن قدرت دولتى و نابودى ماشين سرکوب و استقرار 
حکومتى است که بتواند برنامه طبقه کارگر را به اجرا 

کمونيسم طبقه کارگر در تحوالت سياسى اگر اين .  درآورد
آمادگى و اين افق را نداشته باشد راھى جز دنباله روى از 

 . بورژوازى و رضايت به برنامه بورژوازى ندارد
 

اما به لطف سلطه سنگين يک قرن سوسياليسم ھاى غير 
امروز اين امر ساده و بديھى  ،کارگرى و گناه پسا استالينى

بحثھاى منصور حکمت .  براى بخشى از چپ معضل شده است
از جمله  ،در باره حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه

عده اى  ،که ھر درى به تخته اى ميخورد ،مباحثى ھستند
ميگويند تقصير منصور حکمت است که اين بحثھا را طرح 

آنھا ھرچه ميگويند و .  کرد و علت العلل مشکالت ھمينجاست
اصل حرفشان اينست که  ،ھر منفعت خردى را دنبال ميکنند

خير کمونيسم نبايد براى قدرت سياسى تالش کند و بخشى شان 
اساسا قدرت سياسى را على االبد به بورژوازى واگذار کرده 

 . اند
 

دراين شماره ضميمه اين دو بحث منصور حکمت را براى 
مطالعه مجدد خوانندگان منتشر ميکنيم و در چند شماره نشريه 
در دفاع از اين بحثھا به تز اصلى مخالفين متفرقه اين مباحث 

مطالعه .  و ھمينطور تعابير نادرست موافقين آن ميپردازيم
 . * دقيق اين مباحث را به خوانندگان نشريه توصيه ميکنيم

  ،يادداشت سردبير

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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متن زير از روی نوار سخنرانی (
منصور حکمت پياده و توسط آذر 

عبارات .  ماجدی اديت شده است
دارای دو پرانتز از ويراستار و 
درون يک پرانتز از سخنران 

آذر ماجدی سپتامبر .  است
2006( 

 

رفقا حتما انتظارات متنوعى از 
اين بحث دارند، اما آن چيزی که 
من ميگويم مرحله قدم به قدم 
پرتاب مواد غذائى به طرف 
سرانگشتان سرکوبگر رژيم تا 

من نميخواھم !  قيام مسلحانه نيست
در اينجا اين مراحل را توضيح 

ميخواھم درباره مالحظات .  بدھم
و مسائلی که در پروسه قدرت 
گيرى کمونيسم کارگرى و 
تصرف قدرت سياسى توسط 
کمونيسم کارگرى مطرحند بحث 
کنم و فاکتورھائى که در اين 
. مسأله دخيل اند را توضيح بدھم

ميخواھم با چند نکته شروع کنم 
که بيشتر شبيه به سؤاالت 

به اين .  کفرآلودى از خود ما است
معنی کفرآلود که ظاھرا تئوری 

تاکنونی جوابھايی ميدھد که  
طرح خود اين سؤاالت را زير 

من فکر ميکنم که .  سؤال ميبرد
تر به  يک نظر و توجه دقيق

تئورى کمونيسم و قدرت سياسى 
نشان ميدھد که ھيچ ابھامى با اين 

ولى من .  سؤاالت بوجود نميآيد
اين سؤاالت را دارم و ميخواھم 
که ھمه به آنھا فکر کنيد و در 

  .طرح آنھا سھيم باشيد

 

اولين نکته ای که مطرح است 
اينست که قدرت حزب يا قدرت 
طبقه؟ اين اولين سؤالى است که 
کسى وقتى به نتايج اين بحث فکر 

از ما .  ميکند، از ما خواھد پرسيد
خواھند پرسيد چرا داريد راجع به 
حزب و قدرت سياسى حرف 
ميزنيد؟ مطابق تئورى 
سوسياليستى قرار بود راجع به 

بغل دست ما از نوع وحدت 
"کمونيستى است که ميگويد آقا : 

چه شد؟ اين طبقه است که قرار 
است قدرت را بگيرد، مگر پديده 

 ؟ "شوروى را نديديد

اين من را ياد آن طنز گراچو 
مارکس کمدين مشھور آمريکائى 

من عضو :  مياندازد که ميگفت
باشگاھى که آدمى مثل من را به 
عضويت خود قبول کند، 

ديدگاه طرف مقابل ما !  نميشوم
ميگويد که من .  ھم شبيه اينست

حاضرم در جامعه تحت حاکميت 
دولت بورژوا ليبرال زندگى کنم، 
حاضرم تحت حکومت 
کنسرواتيوھا زندگى کنم، 
حاضرم تحت حکومت ليبرالى 
زندگى کنم، ولى تحت حاکميت 
حکومتى که دولت آن از آدمى 
مثل من تشکيل ميشود، حاضر 

  !نيستم زندگى کنم

 

اين يک نکته و يک گوشه 
تئوريک مساله مورد بحث است 

ما حق .  که بايد به آن بپردازيم
داريم راجع به اين مقوله اين 
طور که امروز داريم حرف 
ميزنيم، حرف بزنيم و بعد بحث 
قديمى خود راجع به انقالب 
اى  کارگرى، سازماندھى توده

طبقه کارگر، تصرف قدرت 
  .سياسى و قيام را دنبال کنيم

 

مھدى خانبابا تھرانى در يک 
مصاحبه با نيمروز، که من تيتر 
آن را فقط خواندم گفته است که 
اِشکال اپوزيسيون اين است که 

من !  به قدرت سياسی نظر دارد
مگر قرار بوده .  درک نميکنم

اپوزيسيون چه کار ديگرى بکند؟ 
مشکل مھدى تھرانى اين نيست 
که مثال اپوزيسيون در مورد 
جامعه مدنى خوب يا بد فکر 
ميکند، ميگويد اشکال 
اپوزيسيون ايران اين است که به 
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 سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران

 ١٩٩٨آوريل  ١٥

 منصور حکمت

طبقه و قدرت سياسى حرف بزنيد، 
شما کمونيستھا قرار نيست راجع 
. به قدرت حزبتان حرف بزنيد

قدرت حزب، رسيدن قدرت سياسی 
به حزب ظاھرا خالف تئورى 

به ما خواھند .  سوسياليستى است
گفت به دليل اينکه تئورى ميگويد 
که طبقه کارگر قدرت را از 
بورژوازى ميگيرد و خود را به 
عنوان طبقه حاکمه سازمان ميدھد، 
معلوم نيست که حزب در اينجا چه 
موضوعيتى دارد و اصال چرا از 

حرف "  حزب و قدرت سياسى"
 ميزنيد؟ 

 

در رابطه با حزب "  ممنوعيت"اين 
و قدرت سياسى فقط در مورد 

در افکار عمومی فقط ما .  ماست
کمونيستھا ھستيم که وقتى از 

سياسى حرف ميزنيم، به ما   قدرت
ھشدار ميدھند که سر جاى خود 
بنشينيد، شما مطابق تئورى خودتان 
قرار نيست به عنوان حزب به 
قدرت سياسى نزديک شويد، قرار 
است طبقه کارگر به قدرت سياسى 

ما با اين موضع چه .  نزديک شود
در خود جنبش سوسياليستى و چه 
در بيرون از ما مواجه ميشويم و 

اين جزء .  اين تذکر را ميشنويم
اگر پنج .  ھاى ما است "ممنوعيت"

نفر ناسيوناليست جمع شوند و يک 
حزب جديد تشکيل بدھند، فورا از 
گرفتن قدرت سياسى حرف ميزنند 
و ھيچکس ھم به آنھا ايرادى 

ميگويند حزب !  نميگيرد، ھيچکس
ناسيوناليست جديد ايران تأسيس 
شده و آقاى فالنى رئيس آن است و 
تصميم خود را براى گرفتن قدرت 
سياسى و تبديل شدن به رئيس 
جمھور و نخست وزير اعالم 

ھا و راديو  ميکنند و در روزنامه
تلويزيون در اين مورد مصاحبه ھم 

ولى اگر من وشما بگوئيم .  ميکنند
که حزب کمونيست کارگرى 
ميخواھد به طرف قدرت سياسى 
گام بردارد، اولين کسى که يقه ما 
را ميگيرد يکى از ھمين چپ ھاى 

٨٩ضميمه   

  !قدرت سياسی نظر دارد

 

اى که من ميخواھم  اولين نکته
بگويم و شايد کفرآلود به نظر 
برسد اين است که اين حزب به 
قدرت سياسى نظر دارد و 
ميخواھد قدرت سياسى را به دست 
بگيرد و اين نه فقط  تناقضى با به 
قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد 

ميتواند نداشته باشد و ميتواند ھم (
بعضا داشته باشد، بستگی به شکل 

بلکه در )  اين تصرف قدرت دارد
اساس تنھا راه تصرف قدرت 
سياسى توسط طبقه کارگر از 

 .دست بورژوازی ھمين است

 

يک نکته ديگر که ظاھرا و گويا 
از تئورى به ما صادر شده اين 

گيرى  است که پروسه قدرت 
سياسى مثل پروسه کاشتن يک 

که :  درخت است، به اين معنى
کمونيستھا شروع ميکنند به کار 
در ميان طبقه کارگر، تبليغ، 
ترويج و سازماندھى ميکنند و در 

طبقه را بتدريج .  طبقه نفوذ ميکنند
عناصر و محافل .  سازمان ميدھند

قدم .  درون طبقه کمونيست ميشوند
به قدم اين قدرت و نفوذ افزايش 
پيدا ميکند، قدرت آکسيونى پيدا 
ميکنند، قدرت تظاھرات پيدا 
ميکنند و در طول اين پروسه 
رابطه حزب و طبقه چنان تحکيم 
ميشود که حزب ميتواند طبقه 
کارگر را به قيام بکشد، انقالب را 
. سازمان دھد و قدرت را بگيرد

اين تئورى چپ و تصور عمومى 
  .از کار کمونيستى است

 

اما من ميخواھم اينجا يک سئوال 
اگر اين :  کفرآلود ديگر مطرح بکنم

سال طول  ٢٠پروسه بيش از 
)) چی؟((بکشد 

٣صفحه   
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يعنی ما شروع کنيم به 
سازماندھى در ميان کارگران و 

 ٢٢و  ٢٠مثال کارگرانى که االن 
. ساله ھستند را سازماندھى کنيم

 ١٥تا  ١٠در اين صورت بعد از 
دار  سال يک عده از آنھا بچه

ميشوند، تعدادى مريض ميشوند و 
يک عده از آنھا از کار سياسى 

در آخر ميبينيم که .  کنار ميکشند
بعد از اين سالھا ما ظاھرا از يک 
طرف آدمھا را کمونيست ميکنيم 
و از طرف ديگر آنھا بازنشسته 
ميشوند و از کار سياسى کناره 

مگر آموزش .  گيرى ميکنند 
سوسياليستى، کمونيسم، 
سازمانيابى طبقه و رابطه حزب 
و طبقه، از نسلى به نسل ديگر 
منتقل ميشود که ما مثال بيائيم 

 ٥٠و  ٤٠روى کارگران دھه 
ايران کار و فعاليت بکنيم و 

 ٧٠اميدوار باشيم با کارگران دھه 
ايران به قدرت برسيم؟  ٨٠و 

سال يک  ٥٠مگر ميشود طى 
حزب کمونيستى در ميان 

 ٥٠کارگران کار کند و بعد از 
 سال به قدرت برسد؟ 

 

براى من به عنوان يک عابر 
گناه در جامعه چنين انتظاری  بى

غير عقاليی بنظر ميرسد، به 
خاطر اينکه اين ميراث 
تشکيالتى، اين تعھد 
ايدئولوژيکى، اين آگاھى طبقاتى 
و اين رابطه حزب و طبقه به 
ھمين سادگى از نسلى به نسل 

ما داريم اين .  ديگر منتقل نميشود
شما کار ميکنيد و .  را ميبينيم

 ٢٠براى مثال در ميان کارگران 
اينھا بعد .  درصد نفوذ پيدا ميکنيد

. شان سر ميرود از مدتى حوصله 
مگر چقدر ميشود آمد و رفت؟ ما 
خودمان در زندگى سياسى باقى 
ميمانيم، در حالى که آن کارگرانى 
را که با آنھا کار و فعاليت 

و ما اين را در .  ايم، ميروند کرده
تجربه زندگى سياسى خودمان 

  .ميبينيم

 

برای مٽال اين حزبى بود که در 

محلى باالخره به داخل انجمن 
سال  ٣٠بفرستند و تازه بعد از 

در کشورى مثل انگلستان يا 
فرانسه حتى نميتوانند اين کار را 

اين .  در انتخابات محلى ھم بکنند
داستان موفقيتھاى احزاب چپ 
راديکال در سيستم ھاى پارلمانى 
. در رابطه با قدرت سياسى است

و ظاھرا وقتي که رفيق فالنى 
وارد انجمن شھر شد ديگر گويا 

  .وارد فاز جديدی ميشوند

 

: بايد اين سئوال را مطرح کرد
اى،  آيا ميشود با يک چنين تئورى

يعنى از تئورى تکامل تدريجى، 
 به A از رابطه رسيدن از نقطه

B از صفر به صد و آمادگى ،
اى گرفت؟ و آيا  براى قيام نتيجه

قيام کمونيستى در انتھاى يک 
 اى است؟  چنين پروسه

 

نکته ديگر و سؤال ديگراين 
آيا ھر وقت که ما بخواھيم :  است

يا بتوانيم، ميتوانيم قدرت را 
بگيريم و يا بايد تحوالت ديگری 

 ھم در جامعه اتفاق افتاده باشد؟ 

 

فرض کنيد که ما نفوذ پيدا کرديم 
در صد کارگران  ٤٠تا  ٣٠و 

آمدند پشت سر ما، مثل حزب 
کمونيست ايتاليا، يا مثل حزب 

سال  ٢٠کمونيست فرانسه در 
آيا وقتى که به اينجا رسيديد . پيش

که ديگر خودتان براى کسب 
ايد، اين  قدرت سياسى حاضر شده

) سرنوشت قدرت سياسی(مسأله 
در رابطه بين حزب و طبقه 
تعيين تکليف ميشود؟ يعنی ھر 
وقت حزب، طبقه را براى 
انقالب آماده کند، انقالب ميشود؟ 
يا اتفاقات ديگری نيز در جامعه 

 بايد بيفتد؟ 

 

. اى در جامعه است انقالب پديده
منتھا در نگرش سازمانى و 
فکرى چپ گفته ميشود که ھر 
وقت ما آماده شديم، ميرويم 

ولى تئورى .  قدرت را ميگيريم
مارکسيستى ميگويد که جامعه 

اى از تحوالت  بايد وارد دوره
انقالبى شده باشد تا ما بتوانيم در 
. تغيير جامعه دخالت کنيم

اى که نميخواھد تغيير کند،  جامعه

 

 ...حزب و قدرت سياسى

ھاى سنندج دخالت  اول ماه مه 
داشت، با محافل کارگرى مختلف 
که راديو گوش ميکردند، 

ھاى حزب و راديو را توزيع  برنامه
و تکثير ميکردند، تماس ميگرفتند، 
. به خارج سفر ميکردند، مرتبط بود

يکی از ايراداتی که از ما ميگيرند 
اين است که پس چه شد آن نفوذى 
که داشتيم؟ جالب اين است که ما آن 
نفوذ کارگرى و ارتباط ھا را در 

 ٣٠دل و پس از سرکوبھاى خونين 
پيدا کرديم، بافت و پايه  ٦٠خرداد 

چه .  کارگرى داشتيم و االن نداريم
شد؟ معلوم است، حوصله ھمه سر 
رفت، ھمه که منتظر نميشوند تا 
انقالب بيايد و آنھا را با خودش 

بعد از مدتى تصميم ديگرى .  ببرد
در زندگيشان ميگيرند و کار 
ديگرى ميکنند و يا اصال ميگويند 
. اين کار نتيجه و فايده اى ندارد

محافل کارگری و فعالين کارگرى 
که در آن دوره با ما بودند، االن 
ميشنويم که دارند کار ديگرى 

اين قدرت سياسى، اين .  ميکنند
قدرت حزبى از نسلى به نسل ديگر 

نفوذ کارگرى .  منتقل نميشود
مثل يک .  احزاب پس انداز نميشود

انداز نيست که شما تا  صندوق پس
زمانی که َمبلغ قابل توجھى 

انداز کنيد به آن پرداخت  پس
نفوذ کارگرى به دست .  ميکنيد

ميآوريد و به نظر من يا از آن 
براى دست بردن به قدرت سياسى 
استفاده ميکنيد و يا بايد دوباره 

  .برويد کار کنيد تا به جائى برسيد

 

تجربه ھمه احزاب کمونيستى اروپا 
تجربه ھمه احزاب .  ھمين است

. سياسى چپ دنيا ھمين است
احزابى که با انتخابات سر کار 
ميآيند، ھر چھار سال يک بار در 
کشورھاى دمکراتيک در انتخابات 
شرکت ميکنند و مردم به آنھا رأى 
ميدھند و بنظر ميرسد چپ ھا 
. معموال ھيچ وقت رأى نميآورند

داستان زندگى چپ نظام پارلمانى و 
چپ راديکال را که نگاه ميکنيد، 
ميبينيد که در مواردى 
تروتسکيستھا نزديک ميشوند که 
يک نفر را در انتخابات انجمن 

٨٩ضميمه   
با ساتور دست کارگری را که به 
طرف قدرت ميرود، قطع ميکند، 
. ھر اندازه ھم که متشکل باشد

نميشود يک صبح آرام از خواب 
ام  بلند بشوى و بگوئى من آماده

قدرت را بگيرم، خود جامعه در 
چنان شرايطى اجازه قدرت گرفتن 

تالطم انقالبى، .  را به شما نميدھد
اعتالی سياسى، وجود يک تناقض 
در دل جامعه که طبقات را به 
مبارزه با ھمديگر ميکشاند و 

اى که در آن ميشود  مقاطع ويژه
قدرت را گرفت، از عوامل تعيين 
کننده ای ھستند که در بحث حزب 

  .و قدرت سياسى تأثير ميگذارند

 

آيا ھر لحظه ميشود قدرت را 
گرفت؟ آيا اگر فکر کنيد که از 
نظر سازمانى، کّمى، نظامى و 
نيرو آماده ھستيد ميشود قدرت را 
گرفت؟ آيا قدرت در ھر شرايطى 
قابل گرفتن است و يا فقط تحت 
شرايط خاصى ميشود به قدرت 
دست برد؟ جواب من به اين 

به نظر من :  سئواالت اين است
، (()vulgar) ) "ولگار"تئوری 

تئورى خام، ھميشه حزب را بدون 
طبقه و طبقه را بدون حزب در 

وقتى .  نظر ميگيرد و تجسم ميکند
از حزب حرف ميزند، از يک 
سازمان انقالبيون بيرگ و ريشه 
حرف ميزند، با اين تفاوت که اين 
انجمن انقالبى است، اما کامال 
بيرون طبقه است و نشان دھنده 
تحول و ھيچ فعل و انفعالى در 

اين مسأله .  درون خود طبقه نيست
را قبال در ادبيات مان مورد بحث 

و وقتی که راجع به .  ايم قرار داده
طبقه حرف ميزند اين طبقه 
کوچکترين تحزبى ندارد، خود 
کارگران ھستند که در يک 

اعتصابى به سر   -موقعيت تحصنى
ميبرند و با ھمان قيافه و به طور 

و .  دسته جمعى قدرت را ميگيرند
اگر اينھا به خودشان ساختار بدھند 
و يا سازمان سياسى در آنھا نفوذ 
کند، فورى انقالبشان مخدوش 

به طور کلى، در بيان خام !  ميشود
: تئورى رايج، اين دوگانگى ھست

حزب در يک طرف بدون 
کارگران و کارگران در طرف 

  .ديگر بدون حزب

 

خصلت کارگری حزب، که ميتواند 
با بودن کارگرھا 

۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

با حزب و با داشتن يک برنامه 
کارگرى، تعريف شود، بدون 
اينکه لزوما ھمه کارگران با آن 
باشند و يا لزوما اکثريت کارگران 

اى است که ما  با آن باشند، پديده
يک حزب .  داريم مطرح ميکنيم

کارگرى با وجود اينکه در ميان 
کارگران در اقليت است، ميتواند 
در لحظات تاريخى تعيين 

اى، حرکت اکثريت طبقه  کننده
کارگر را شکل بدھد، قيام کند و 
قدرت را بگيرد و نگھدارد و 
اصال از اين طريق ميشود به 

به نظر من .  اکثريت تبديل شود
بايد اين .  اين کار را ميشود کرد

طور باشد و گر نه به ھر کسى، 
به ھر استاد دانشگاھى که 
سوسياليسم را خوانده است و 
ميگويد اين کار با چيزى که 

ام جور در نميآيد و يا ھر  خوانده
چپى که ظاھرا از استالينيسم 
درس گرفته است و به ما ميگويد 
شما در ميان طبقه کارگر يک 

اى ھستيد و حق نداريد  اقليت ويژه
به قدرت دست ببريد، جوابم 
ايناست که تئورى ما از اول اينھا 

: جوابم اين خواھد بود.  نبوده است
ما ھيچ وقت در غياب يک حرکت 
انقالبى، نميتوانيم اکثريت طبقه را 
به خودمان جلب کنيم، ھيچ وقت 

اقليت انقالبى و .  نميتوانيم
کمونيستى طبقه بايد گامھائى را 
در مبارزه اجتماعى بر دارد که 
باعث شود اکثريت طبقه به آن 

اگر در ھيچ جا، جاى .  بپيوندد
پائى نداريد، ھيچ دليلى وجود 
. ندارد که کسى به شما بپيوندد

ھيچ کس دليلى ندارد به حزبى 
بپيوندد که برنامه خاصى براى 

توده مردم به .  کار مھمى ندارد
کسانى ميپيوندند که برنامه 
. خاصى براى تغيير جامعه دارند

توده طبقه کارگر وقتى شما قيام 
را در دستورشان ميگذاريد و بعد 
نميتوانيد از عھده سازماندھى آن 
بر بيآئيد، ميرود به يک حزب 
رفرميست ميپيوندند که حداقل 
ميتواند افزايش دستمزدھا را 

رابطه حزب .  براى آنھا تامين کند
و طبقه با انقالب و اصالحات 
يک رابطه ويژه و کامال انسانى 

اى است که آنھا پروسه  پروسه
کسب قدرت و نفوذ در ميان 

اگر .  طبقه خود را نشان ميدھند
انتخابات برنامه ما و راه به 
قدرت رسيدن ما نيست، ما ھم 
ميگوئيم انقالب ميکنيم و بعد 
ببينيم که کارگران از ما حمايت 
ميکنند يا نه؟ ما ھم دقيقا اين 
پروسه اجتماعى را جلو 

قطعا آنھا ميگويند که .  ميگذاريم
ما انقالبتان را قبول نداريم، ما 
ھم ميگوئيم که انتخابات شما را 

ميخواھم بگويم که .  قبول نداريم
اين دو کفه ترازو ھم وزن 

وقتى ما از کنگره بيرون .  ھستند
ميرويم و براى مثال در 

اى ميگوئيم که ميرويم  مصاحبه
براى کسب قدرت سياسى، فورا 
ھوار چپ بيرون ما بلند ميشود 
که ببينيد اينھا سکت ھستند و 
ميخواھند قدرت سياسى را 
بگيرند و در دست خودشان 

جواب من به آنھا !  متمرکز کنند
اين است که مگر شما براى چه 

ايد؟ شما از اين ماشينھاى  آمده
موتور عقب قديمى آلمانى ھستيد 
که طبقه را از عقب به جلو ھول 
ميدھيد؟ فلسفه وجودى خود شما 

 چيست؟ 

 

به نظر من، رابطه حزب و طبقه 
بطور سيکلى حرکت ميکند، 

تدريجى .  ضعيف و قوى ميشود
. باال نميرود، پس انداز نميشود

شما به عنوان يک حزب سياسى 
فرصت معينى را داريد که در 
ھر دوره طبقه را براى يک خيز 
براى کسب قدرت سياسى آماده 
کنيد و اگر از اين استفاده نکنيد 
. بايد برويد و از اول شروع کنيد

قدرت براى شما جائى پس انداز 
بخشی از آن ممکن است . نميشود

در حافظه تاريخى کارگران، در 
حافظه جامعه و در نفوذ ميان 
چپ بماند، اما نفوذ سياسى شما 
در ميان کارگران جائى پس 

کارگر ميآيد و .  انداز نميشود
ميرود، دوره اى با شما ھست و 

اگر .  اى با شما نيست در دوره
انقالب کنيد و انقالب شکست 
بخورد، کارگران کرور کرور 

من .  صفوف تان را ترک ميکنند
ھر کس که .  ھم بودم ميرفتم

عقلش برسد بعد از انقالب 
شکست خورده، احزاب 

ادامه .  کمونيستى را ترک ميکند
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است و آن ھم ھر لحظه بھبود 
اوضاع و بھبود اوضاع زندگى 

حتی اگر شما قويترين حزب .  است
ھم باشيد وقتی کارگران ببينند که 
قصد نداريد و نميتوانيد به طور 
ابژکتيو حرکتى را سازمان بدھيد 

اى بشود، ميروند  که منجر به نتيجه
به ھمان حزب چپ بورژوائى رأى 
ميدھند که اقال ميتواند جلو 

ھا را بگيرد، از حداقل  کنسرواتيو
معيشت دفاع کند، يا طب و 

  .بھداشت را رايگان نگھدارد

 

جواب خود من به اين بحث اين 
حزب کارگرى که اقليتى، :  است

اى در درون طبقه  نيروى واقعى
اى که  داشته باشد، حزب کمونيستى

نيروى واقعى قابل لمسى در درون 
طبقه داشته باشد که امکان عمل 
انقالبى و راديکال را در سطح 
اجتماعى به آن بدھد، از طريق 
ھمين عمل انقالبى و راديکال در 
صحنه اجتماعى است که ميتواند 
. بقيه طبقه را با خودش بياورد

مکانيزم نزديک شدن حزب به 
قدرت سياسى در رابطه با طبقه 
اينست، حزب کاتاليزاتورى نيست 
که طبقه متابوليسم درونى خود را 

به ھمين طريق، به .  در آن ميبيند
نظر من، در سازمان قدرت 
بالفاصله پس از کسب قدرت، 
ھمين اقليت و ھمين حزب است که 

اى بازى  مجبورند، نقش تعيين کننده
  .کنند

 

بنابراين ما ھم مثل احزاب 
بورژوائى ميتوانيم براى قدرت 
خيز برداريم، يعنى ما ھم ميخواھيم 

اگر يک حزب .  قدرت را بگيريم
بورژوائى بگويد که ميخواھد قدرت 
را بگيرد، آيا به آنھا ميگوئيم که 
مگر شما حزب بورژوازى نيستيد، 
آيا کل بورژوازى با شما آمده است 
و از آنھا ميخواھيم که نفوذشان را 
در ميان تک تک بورژواھا به ما 
نشان بدھند؟ جواب ميدھند که 
انتخابات ميکنيم و نتيجه انتخابات 
نشان ميدھد که آيا آن نفوذ مربوطه 
را داريم يا نه؟ انتخابات آن 

٨٩ضميمه   
حيات يک حزب کمونيستى در 
اى  چنين شرايطى برنامه و نقشه

است که آن حزب کمونيستى را 
احيا کند و سر پا  نگھدارد، اما 

تر از  کسى که يک قدم آن طرف 
چنين موقعيتى ايستاده است، 

  .اش سر ميرود ميرود، حوصله

 

مردم دوست دارند به جاى اينکه 
يک سناريو عجيب و غريب براى 
زندگى خودشان دست و پا کنند، 
در جھان زندگى کنند و خوش 
باشند، رفاه داشته باشند، معاشرت 

اى ھستيم  ما يک عده.  داشته باشند
که نوعى سناريوی زندگى را بنا 
به داليلى براى خودمان انتخاب 
ميکنيم، ولى توده وسيع مردم در 
پس سرکوب انقالبات اين کار را 

اى  در نتيجه يک دوره.  نميکنند
داريم که کار و فعاليت ميکنيم، يا 
به نتيجه ميرسانيم و يا بايد دوباره 

  .از اول شروع کنيم

 

آيا گرفتن قدرت سياسى تابعى از 
نفوذ ما در طبقه کارگر است و ھر 
وقت به آن درجه رسيديم و ھر 
وقت ما بخواھيم ميرويم و قدرت 

حزبى .  را ميگيريم؟ به نظر من نه
ميتواند قدرت را بگيرد که شعور 
آن را داشته باشد که شرايطى را 
که در آن قدرت آويزان است و 
. قابل گرفتن است، تشخيص بدھد

اگر اين ديد را نداشته باشيم ھيچ 
وقت نميتوانيم قدرت را بگيريم، 
حتى اگرنيروى عظيمى از 
کارگران را ھم با خود داشته 

موارد زيادى در تاريخ .  باشيم
احزاب چپ ھست که حتى سمپاتى 
تمام کارگران را با خود داشتند، 
اگر دست به قيام زده بودند کار 

آن .  قيام نکردند.  تمام بود
کارگرانى ھم که با آنھا بودند رفتند 
و رھبرانشان را ھم گرفتند و اعدام 

چند تا نمونه ھست از .  کردند
احزاب چپى که بعدا ھم مالمت 
شدند که شما که اين ھمه نفوذ 
داشتيد، قدرت داشتيد وغيره چرا 
نرفتيد در آن شرايط معين که 
مسأله قدرت باز شد، قدرت را 

  .بگيريد؟ بايد ميزديد و ميگرفتيد

 

ممکن است کارگران در چنين 
شرايطى از صفوف تان جدا 

اما آن در .  نشوند
۵صفحه   
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بورژوازى که .  بسته خواھد شد
بيکار نمينشيند، تبليغات ميکند، 
رفرم پيشنھاد ميکند و جامعه را 
تعديل ميکند، اجازه رفتن به 
پيکت را نميدھد تا چه رسد به 
اينکه ما براى گرفتن قدرت در 

کارى .  ميان کارگران کار کنيم
با توجه به .  ميکند که شما نتوانيد

اين فاکتورھا به نظر من مساله به 
حزب :  اين صورت فرموله ميشود

کمونيست کارگرى در صورتی 
که حزب بخش مؤثرى از 
کارگران باشد، در صورتی که 
بخش اقليت ولى اقليت مؤثر و 
بُرائى از کارگران، اقليِت با 
صدائى از کارگران و اقليت 
فعالى از کارگران را در جامعه 
داشته باشد، اگر حزب کمونيست 
کارگرى حزبى باشد که به اين 

اش با طبقه کارگر  معنى رابطه
محکم است، برنامه انقالبى دارد 

ھائى به  و نفوذش را در دوره
حدى رسانده است که در سطح 
اجتماعى و در متن عالم سياست 
به صورت يکى از بازيگران 
اصلى صحنه سياست در آمده 
باشد و اگر اين حزب اين شّم را 
داشته باشد که شرايطى را که 
بحث قدرت سياسى در جامعه باز 
شده است و به موضوع جدال 
اجتماعى تبديل شده است، 
تشخيص دھد، آنگاه ميتواند قدرت 

در غير .  سياسى را بگيرد
اينصورت نميتواند قدرت را 

. سرنوشت ما محتوم نيست.  بگيرد
و اين را قبال در کنگره ديگری 
گفته ام و اين ھم ظاھرا يکی از 

برای .  کفرھايی است که گفته ام
اينکه مساله را به گردن ما می 

جالب بودن مسأله ھم در .  اندازد
ھمين محتوم نبودن سرنوشت 

بستگى به پراتيک ما، .  ماست
شعور ما، قدرت تشخيص ما و 
بستگى به فاکتور تصميم و اراده 
آگاھانه ما در دوران ھائى دارد 
که فرصت کسب قدرت به روى 

 .ما باز ميشود

 

ممکن است شما بگوييد در پروسه 
ای يک تير انداز اگر يک ميليون 

به عنوان يک حزب بايد    -٢
شرايط و اوضاعى را که براى 
کسب قدرت سياسى آماده ھست، 
بشناسيد و دست بکار تأمين 
ملزومات آن بشويد، آنوقت اين 
شانس را داريد که قدرت سياسى 
را بگيريد و تبديل به حزب 
اکثريت کارگران بشويد، به 
حزب اکثريت جامعه تبديل 

اين مکانيزم اکثريت شدن .  شويد
است، نه بر عکس، يعنى 
اکثريت شدن مکانيزم کسب 

خيز برداشتن طبقه .  قدرت
انقالبى براى کسب قدرت شرط 
الزم اکثريت شدن در جامعه 

اکثريت .  است و نه بر عکس
شدن در جامعه بيرون و در 
داخل رختکن تاريخ شرط ماندن 

اين .  در گود اصلى تاريخ نيست
اين قوطی .  غير ممکن است

بگير و بنشانی است که بنظرم 
رفرميسم، روايت ضد لنينيسم در 
. جنبش چپ رايج کرده است

در اينجا بخشی از نوار دقيقا ((
اين آن .))   قابل پياده کردن نيست

چارچوبى است که از ھر طرف 
به آن نگاه کنيد مشخصات ما و 
پروسه اکثريت شدن ما را نشان 
ميدھد، نه پروسه تدريجى تکامل 
تاريخى و در انتھاى پروسه تبليغ 
و ترويج و ھمراه کردن از پيشى 
اکثريت طبقه، که موضع 
ھميشگى چپ تاکنونى بوده 

  .است

 

ميخواھم چند کلمه در مورد 
ملزومات اينکه چگونه ميتوان به 
يک سنت سياسى زنده در درون 
جامعه تبديل شد و چگونه ميتوان 
برای تصرف قدرت خيز 

من .  برداشت، صحبت کنم
تزھاى مشخصى را در رابطه با 
يک حزب خاص و يک گرايش 
خاص از کمونيسم طرح کردم، 
در رابطه با احزاب کمونيستى 

اين .  بطور کلى بحث نکردم
  :ملزومات را بر ميشمارم

 

اولين شرط حضور ما در جنگ 
بر سر قدرت سياسى اين است 
که پرچمدار چپ افراطى در 
درون جامعه باشيم، نه نفر دوم و 

پرچم چپ افراطى .  نه نفر سوم
در جامعه، چپ کارگرى در 
جامعه بايد به طور بالمنازعى 
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تير به ھدف شليک کند باالخره 
يکی به ھدف اصابت خواھد کرد و 

منتھی در .  ھمان يکی کافی است
زندگی ما و شما يکی دو تا از اين 
. تيرھا را ميشود شليک کرد

متأسفانه در زندگى ما يک يا دو 
شما .  بار چنين شرايطى پيش ميآيد

تان را براى اين  بايد برنامه و نقشه
پروسه تکاملى .  شرايط بنويسيد

جامعه محتوم نيست و اينکه پس از 
من کارگران و يا آدم ھائى به اسم 
من و شما ميآيند و در نھايت قدرت 
را ميگيرند، ھيچ تسالى خاطرى به 
. من و به اين حزب خاص نميدھد

اين حزب خاص بايد بگويد که 
براى گرفتن قدرت سياسى براى ما 
و در زمان حيات ما و کارگران 
تالش ميکند و نه اينکه سناريوئى 
که جھان قرار است مطابق قوانينى 
از سر بگذراند را شرح و توضيح 

در نتيجه گرفتن قدرت .  بدھد
به .  سياسى يک کار عملى است

يک معنى بايد بگويم که قدرت 
  :سياسى شامل اينھا است

 
تبديل شدن به يک سنت سياسى  - ١

و مبارزاتى زنده در درون جامعه 
و اين .  و در درون طبقه کارگر

سنت است که تحت ھيچ افت و 
((خيزى از بين نميرود به اين . 

اگر شما توانسته ))  صورت که
باشيد يک سنت سياسى باشيد و 
کمونيسم کارگرى را به يکى از 

بدل ((نيروھاى دخيل اجتماعى 
، يکى از نيروھاى اجتماعى ))کنيد

که موجود است و اگر فرضا 
 ٣٠يا  ١٠انتخابات شد ممکن است 

 ۶٠درصد آرا کارگران و يا 
درصد آراء جامعه را به دست 
بياورد، يک نيروى در صحنه 
است، جزئى از زندگى مردم و 
جزء سوخت و ساز سياسى جامعه 
است، اين کارى است که مستقل از 
افت و خيزھا و مستقل از اوضاع 
انقالبى و غير انقالبى ميتوانيد به 
آن مشغول باشيد و تضمين کنيد که 
اين سنت ميماند و راھش را پيدا 

  .ميکند

 

٨٩ضميمه   
ما را به عنوان .  دست ما باشد

نماينده قيام کارگرى آتى، به عنوان 
آن شبحى که بر فراز جامعه به 

ما باشيم .  پرواز در ميآيد بشناسند
که ھمه نيروھاى مدافع وضع 
. موجود ميخواھند محکومش کنند

اين حزب باشد که پرچم اعتراض 
راديکال کارگرى، پرچم 
مارکسيسم، پرچم انتقاد 
سوسياليستى به جامعه موجود در 
دستش است و نه يکى از شرکت 
کنندگان چپ، بلکه نماينده کمونيسم 

بعدا ميتوانيم در اين .  کارگرى
مورد بحث کنيم که چه اندازه در 

ايم و يا چقدر  اين راستا پيش رفته
ھنوز از اين فاصله داريم و يا به 

  .ايم کجا رسيده

 

اين يکى از قلمروھائى است که 
براى اينکه .  بايد به آن وارد شويم

جامعه وقتى ما را به عنوان چپ 
افراطى بشناسد و وقتی فکر کند 
بايد قدرت را به دست چپ افراطى 
بدھد، است که فرصت ميدھد ما 

ولى اگر جامعه .  قدرت را بگيريم
براى مثال حزب توده را به عنوان 
نماينده چپ افراطى بشناسد زمانی 
که آرزو ميکند قدرت را به چپ 
بدھد، آن را به حزب توده 

اگر جامعه مارکسيست .  ميسپارد
ھا را با فدائى و سنت فدائى تداعى 
کند وقتي که دوست دارد و عاشق 
اين است که قدرت سياسى به دست 
سوسياليستھا بيفتد، آن را به 

ميدھد دست .  چريک فدائى ميدھد
بايد پرچمدار آن .  ساندنيستھا

مطالبات، آن نياز، آن برنامه و 
اھداف اجتماعى و آن انتقاد سياسى 
در درون جامعه باشيد تا مردم 
بگويند بگذاريد اينھا را امتحان 

بگذاريد پشت اينھا بسيج .  کنيم
تو بايستى تضمين کنى که .  شويم

اين جنبش ھستى و گرنه، عکس 
مارکس را خيليھا باال بردند و به 

  .نتايج مختلفى رسيدند

 

دوم اينکه بايد بخش فعال، قابل 
مشاھده و ملموس اپوزيسيون 

اين را در اوايل .  جامعه باشيم
صحبتم گفتم که بايد از حاشيه 

بايد .  سياست برويم به متن جامعه
يکى از چند تا بازيگر اصلى تقسيم 
قدرت و در اوضاع سياسى در 

بحث قدرت سياسى .  جامعه باشيم
فقط اين نيست 

۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

که آيا ما ميتوانيم دولت را بگيريم 
يا نه؟ بلکه اين است که آيا 
ميتوانيم نيروئى در درون جامعه 
بگيريم که قابل مالحظه است و 
بعد در فعل و انفعاالت بر سر 
قدرت به حسابش بياورند و 
برايش فکرى بکنند؟ اگر طرف 
ارتش دارد براى اينکه کسى را 
در انقياد نگھدارد، ما ھم بايد 

در ))  در انقياد((نماينده آن نيرو 
حتى اگر نتوانيم تمام . جامعه باشيم

قدرت را بگيريم، بايد در درون 
جامعه بورژوائى نيروئى باشيم 
که به حسابش ميآورند، و ببينند 

بايد ". خطر از ناحيه اينھاست"که 
نيرو باشيم، بايد حرف بزنيم، 
بلندگو دست مان باشد و بايد بخش 

بعدا در .  واقعى اپوزيسيون باشيم
اين مورد که حزب کمونيست 
کارگرى چقدر به اين تصوير 
. نزديک شده است، حرف ميزنيم

من خوشحالم که داريم به اين 
نزديک ميشويم، ھم به اولى و ھم 

  .ايم به دومى ما نزديک شده

 

. سوم بايد حزب آن طبقه باشيم
ميدانم که جرياناتى که کامال 

ريشه ھستند ميتوانند تحت  بى
شرايط خاصى ريشه بدوانند و 
بيايند به عنوان يک دار و دسته 

سنت قدرت را بگيرند ولى  بى
اى  مجبور ھستند که طى پروسه

ھايشان را روى يکى از  پايه
طبقات اجتماعى و سنت ھاى 
اجتماعى که در درون آن جامعه 
ھست، قرار بدھند، براى اينکه 
در جامعه طبقات اجتماعى وجود 

نميتوان فقط به عنوان .  دارند
دوازده مرد خبيث و يا اين گروه 
. خشن رفت و قدرت را گرفت

بايد سعى کنيد از طرف يک قشر 
اجتماعى و با کمک آن قدرت را 

اين طبقه براى ما طبقه .  بگيريد
کارگر است و اين قشر براى ما 
قشر سوسياليست و راديکال طبقه 
کارگر است که از مدتھا پيش در 

ما بايد .  ايم مورد آن حرف زده
بخشى از اين قشر باشيم و واقعا 

اين يک .  با آن مرتبط باشيم
اى از رابطه ما و قدرت  گوشه

بايد کسانی باشند که در ))   نيست
باالی چھارپايه حرفھای ما را 

قدرت رھبری کردن ھم .  بزنند
رابطه ای است در رابطه شعور 
و توان سياسی و ھم يک رابطه 
عملی در داشتن سرپلھايی که 
ميتوانند طبقه را به سمت معينی 

راجع به ھر کدام از ..  سوق دھند
اين چھار قلمى که گفتم اجازه 
بدھيد يک مقدارى بيشتر توضيح 

  :بدھم

 

در مورد ارتباط با طبقه، بودن 
اين فقط يک .  بخشى از طبقه

رابطه حضورى، تک به تک و 
رابطه سوزنى و آزمايشگاھى 
نيست که من ميروم و تک تک 

طبقه .  با کارگران کارھايی ميکنم
اگر تو را به عنوان حرکتى ببيند 
که در صحنه است، توجھش به 

بنابراين بخشى .  تو جلب ميشود
از رابطه حزب با طبقه به اين 
بستگى دارد که حزب در سطح 

يک بخش .  سياسى چه کار ميکند
تماس با محافل کارگرى و 
حضور در ميان محافل کارگرى 

يک بخش به رسميت .  است
شناخته شدن به عنوان يک 
جريان واقعى از طرف بخشی 
از طبقه کارگر است که به اين 

ھمه اينھا يک .  مسائل ميانديشد
درجه از اکتيويسم سياسى را در 

اکتيويسمى .  دستور ما ميگذارد
که امروز حزب کمونيست 
کارگرى در خارج کشور از 
خود نشان ميدھد، فقط افکار 
عمومى را به خودش جلب 
نميکند، بلکه توجه کارگر را ھم 
جلب ميکند، توجه طبقه کارگر 
را ھم به اسنادت، به آدم ھايت، 
به بحث ھايت، استدالالتت و به 

در .  تشکيالت ھايت جلب ميکند
صحبت ھاى روز اول ھم گفتم 

ھاى داخل و خارج  که اين حوزه
به ھم مربوط ھستند و روى 

در .  ھمديگر تأثير ميگذارند
نتيجه ميتوانيم در بحثھايمان 
روى اين فکر کنيم که چرا 
ميرويم و اين آکسيون را 

ممکن است الزاما .  ميگذاريم
فاکتورھاى محلى ضرورت آن 
اکسيون را توضيح ندھند، يا 

ولى من .  علت آن را توجيه نکنند
دارم آکسيون ميکنم و به يک نفر 
براى مثال در تھران و يا 
اصفھان، که اگر خواست با ما 
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. سياسى است که عمال تأمين نيست
ما در يک رابطه زنده، سازنده و 
رابطه احساس تعلق متقابل با بخش 
راديکال و سوسياليست و معترض 

خود اين .  طبقه کارگر ايران نيستيم
بخش طبقه خيلى دستش باز نيست 
که خودى نشان بدھد تا ما بفھميم 
که چگونه فکر ميکند و چه تمايلى 
دارد و ميخواھد با کی تماس 

شرايط اختناق اين فرصت .  بگيرد
را از آنھا گرفته است، اما به ھر 
حال بطور ابژکتيو ميتوانيم ببينيم 

  .ھاى ما است که اين يکى از ضعف

 

چھارم بايد از خود قدرت رھبرى 
به اين معنى که احزابى .  نشان داد

ھا تمکين کنند،  که ميخواھند به توده
احزابى که به اصطالح قرار است 

ھا بياموزند، احزابى که  از توده
ميخواھند تمايالت خود طبقه را 
نگاه کنند و آن تمايالت را انعکاس 
بدھند، به نظر من شانس زيادى 

چون در .  ندارند که به جائى برسند
شرايط سخت، تمايالت عمومى 
طبقه رو به عقب نشينى است و در 
شرايط رفاه ممکن است تمايل طبقه 

در شرايط .  يک چيز ديگر باشد
وجود يک حزب بزرگ رفرميست 
تمايل طبقه ميتواند حمايت از آن 

بايد آن حرفى را بزنيم .  حزب باشد
که ميتواند طبقه را از جائى که 

و .  االن ھست به جاى ديگرى ببرد
توانائى اين را داشته باشى که 
بروى و بياورى و بعد در ناصيه 
تو ببينند که اين حرفت معقول و 

و اين يعنى قدرت .  عملى است
يعنى .  بردن بحث تان به طبقه

اين .  قدرت رھبرى کردن را ميطلبد
فقط يک بحث اقناعى نيست، بلکه 

چه .  يک رابطه اجتماعى است
کسانی ھستند که طبقه را با خود 

رھبران عملی طبقه کارگر .  ميبرند
چه کسانی ھستند؟ چقدر با شما 
ھستند؟ اگر ما بحٽھای زيبايی 
راجع به قانون کار داريم، شرط 
اينکه اين بحٽھا تبديل به بحٽ ھر 
روزه مجامع عمومی و محافل 
کارگران شود فقط پرت کردن آن 
. کتاب در مجامع کارگری نيست

در اينجا چند کلمه ای قابل درک ((

٨٩ضميمه   
تماس بگيرد، اگر به خارج رفت و 
خواست بداند که اينھا کى ھستند، 

با دفتر کدام تشکيالت ))   ميگويم((
رابطه بگيرد و يا به کدام شماره 

  .تلفن زنگ بزند

 

تا آنجائى که به پرچمدار بودن چپ 
و کمونيسم برميگردد، به نظر من 
اين قلمروئى نيست که فقط در 
محدوده ايران و به زبان فارسى، 
کردى و يا عربى برای مٽال حل و 

حزبى که پرچمدار .  فصل شود
مارکسيسم است نميتواند پرچمدار 
تر  مارکسيسم در يک سطح جھانى

نباشد و يا الاقل يکى از مدعيان و 
طرفھاى اصلى بحثھاى 
مارکسيستى در سطح جھانى 

. يک مشکل ما اين است.  نباشد
مستقل از اينکه بحثھاى 
مارکسيستى در سطح جھانى 
فروکش کرده يا ُمد نيست، ولی 
اگر مد ھم بود، ما چقدر در اين 
سطح کار کرده بوديم؟ اين يکی از 

به نظر .  ضعف ھای اساسی ماست
من اين يکى از بحثھاى اساسى ما 
است و کافى است اين کار را 
شروع کنيم و به اين سمت برويم و 
يک بار ديگر براى کارگر مسجل 
شود که ما پرچمدار مارکسيسم 

ھاى  االن ديگر گروه.  ھستيم
سياسى اين را به رسميت 

اند و بعضا اذعان ميکنند  شناخته
که مارکسيستھا اينھا ھستند و 

اند به متلک  بعضا شروع کرده
گفتن و ميگويند ببينيد مارکسيسم 
اينھا چه ھست و مارکسيسم اين 

 .نيست و غيره

 

مجالت تئوريک و سياسى که 
قدرت تئوريک مارکسيستى و 
سوسياليستى اين جريان را نشان 

برنامه .  ميدھد بايد موجود باشد
حزب يک نقطه قدرت ما است که 
ديگران بايد در مورد آن بحث کنند 
. و به آن برسند و از آن رد شوند

استدالالت مارکسيستى و نقد 
مارکسيستى ما ھم ھمين طور 

االن که ما به عنوان يک .  است
جريان ضد مذھبى شناخته ميشويم، 
به عنوان يک جريان طاغوتى 
شناخته نميشويم، ميگويند اينھا 
ھمان کسانى ھستند که براى 

ھمه .  مذھب تره ُخرد نميکردند
اى  ميگويند که اينھا انتقادشان ريشه

ميگويند .  است
٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

که مذھب نبايد اصال وجود داشته 
باشد و دليل دارند براى کارشان، 

اينھا .  کٽيف ميدانند))  مذھب را((
مارکسيست ھا ھستند، اينھا چپ 

ايم که يک  ما اجازه داده.  ھا ھستند
بار و براى اولين بار در جامعه، 
کمونيسمى موجود باشد که 
ھا  بدھکار سازش با عواطف توده

ھاى جامعه و خرافات  و علقه
درون جامعه نباشد و بگويند اينھا 
. را ميبينى؟ ضد مذھب ھستند

خيلى ھا به اين خاطر به صفوف 
ما جلب ميشوند و به اين خاطر و 
به دليل اين موضع ما براى مثال 
در باره مذھب، ميروند ببينند 
مارکسيسم چه ميگويد و يا 
. مارکس در اين رابطه چه ميگويد

و يا بحث ما در مورد حجاب، 
ناسيوناليسم و سازش ناپذيری 
عميق اين حزب با ناسيوناليسم، 
که ديگران به عنوان جوانب منفى 
ما به آنھا مينگرند، در عين حال 
نقطه قدرت تئوريک اين حزب ھم 

  .ھستند

 

راجع به مذھب يک نکته ديگر 
راه کارگر پنج سؤال براى :  بگويم

من فرستاده بود و پرسيده بود که 
آيا جواب ميدھم که من نوشتم بله 

يکى از سؤالت اين .  جواب ميدھم
رابطه با آمريکا آرى يا نه؟ :  بود

من نوشتم که اين سؤال خيلى 
چون اين سؤال يک .  عجيبى است

پيش فرضھائى را با خودش دارد 
. که يک جواب آرى يا نه ندارد

چون جواب آرى يا نه پيش 
فرضھائى را با خود ھمراه دارد 
مثال اينکه تو در رابطه با يک 
دولت و ديپلماسی آن اظھار نظر 
ميکنى، مٽل اينکه شما قرار است 

اين .  مشاوره بدھيد به اين دولت
مثل اين است که پرسيده شود ولّى 
فقيه بر پايه قانون و يا بيرون 
قانون؟ يا ولى فقيه قانونى آرى يا 
نه؟ تو اگر بگوئى نه، خوب شما 
ميگوئيد که ولى فقيه قانونى را 
قبول دارى و اگر بگوئى آرى 
خوب شما اصال طرفدار واليت 

و در آخر جوابم به !  فقيه ميشويد
: سؤالھاى راه کارگر اين را نوشتم

به آن قالب تئوريک ھم بدھيم و 
يکى برود بگويد که اسالم ديگر 

ھا نيست، بلکه  فقط افيون توده
يک جنبش اسالمى در قرن بيستم 
ھست که دارد يک نقش معين 

  .بازى ميکند

 

راجع به بحث فعال و قابل 
چشمگير اپوزيسيون بودن، خيلى 
: فاکتورھاى قابل شمارش داريم
ھا،  آکسيونھا، روزنامه

شخصيتھا، فعاليتھا، تجمعات، 
ميتينگ ھا، اعتصابھا، تطاھرات 

اينھا کارھائى ھستند که .  و غيره
باعث ميشود مردم بگويند اين 
يک حزب فعال اپوزيسيون است 
و جزو نيروھاى در صحنه 

گسترش فعاليت تبليغى، .  است
ترويجى، سازمانگرانه و 

اينھا شرط تبديل شدن .  آکسيونى
حزب به يک جريان اصلى 

االن ھمه در .  اپوزيسيون است
ايران ميدانند که جامعه ايران 
شامل احزاب سياسى مختلف 
است که بخشا در داخل و بخشا، 
به دليل موقعيتشان در قبال 
رژيم، مسأله امنيت و اختناق، در 

منتھا يک .  خارج متمرکز ھستند
شرط اساسى اين است که اين 
اپوزيسيون اساسا در داخل شکل 
بگيرد، االن اين يک نقطه 
ضعف است ولى نبايد در اين 

شما اگر به نيروى .  اغراق کرد
اصلى اپوزيسيون در خارج 
تبديل شويد و اگر تشکيالت ما 

نفر را به کار انتقال  ٧٠تا  ٦٠
حزب به داخل اختصاص بدھد و 
بقيه خارج کشور را روى 
سرشان بگذارند و ھر کس در 
ايران آوازه اين حزب را شنيده 
باشد، ما به يک معنى بخش فعال 

چون فردا در .  اپوزيسيون ھستيم
يک روزنامه داخل مينويسند که 
فالن کس از حزب کمونيست 
اى  کارگرى ايران به يک جلسه

رفت و جواب فرخ نگھدار را 
يا فالن .  داد و آبرويش را برد

کس رفت آنجا و اينھا آکسيون 
نفر را جمع  ٣٠٠٠گذاشتند، 

کردند در ميدان فالن بر عليه 
مالقات خاتمى با فالن مقام 
اروپائى حرف زدند و مردم آنجا 
رفتند، دست زدند و مواد غذائى 
به طرف مأموران رژيم پرت 

 .کردند و قس عليھذا

 

 

 ...حزب و قدرت سياسى

رابطه با آمريکا با مخالفت ما 
اينکه جريانات .  روبرو نميشود

اسالمى با آمريکا رابطه دارند يا 
ھاى ما بعنوان  نه، جزو پروبلماتيک

يک جريان کمونيستى و 
 .سوسياليستى ضد اسالم نيست

 

من به جريانات اسالمى از موضع 
خود به عنوان يک ضد اسالم 

شايد اين در برنامه ما .  اشاره کردم
نيامده است، اما من خودم را فعال 
جنبش ضد اسالم ميدانم و ميخواھم 

اسالم سياسى .  که اسالم جارو شود
يک جريان واقعى است در قرن 
بيستم و من ميدانم که دارد چه به 

من يک .  سر ھمنوعان من ميآورد
جريان ضد اسالم ھستم و اين يک 
بحث تئوريک است و نه يک 
احساس شخصى و ناشى از اينکه 
. ام يک خانواده نمازخوان نداشته

ضد اسالم ھستم و ميتوانم از نظر 
تئوريک بحث کنم که اسالم ديگر 

کوروش .  ھا نيست افيون توده
مدرسى مطلبى دارد در 
انترناسيونال که ميگويد که مذھب 

کاش .  ھا نيست ديگر افيون توده
اگر افيون بود ما .  اينطور بود

کارش نداشتيم، ما در برنامه 
مصرف مواد مخدر را براى 
معتادين واقعى آزاد گذاشتيم خوب 
اين يکى، مذھب، را ھم آزاد 

اين يک جنبش کثيف ضد !  ميکرديم
انسانى است که دارد آدم ميکشد و 

آزادى و مدنيّت انسان .  تھديد ميکند
به نظر من مرکز .  را تھديد ميکند

. مدنيّت امروز در غرب است
جريانات اسالمى اگر بخواھند در 

ھاى  غرب بمب بگذارند و خانه
مردم را ويران کنند، اولين 
ضررش را کارگران متقبل ميشوند 

اند، بورژواھا که  که اينقدر جلو آمده
اند  خودشان حکومت فاشيستى داشته
اگر .  و مشکلى با اين ھم ندارند

دولت الجزاير ادعا کند که اين 
جناياتى که جريان دارد، زير سر 
اسالميھاست، مردم باور ميکنند، 

اند که چه ظرفيتى از  چون ديده
. جنايت در اسالم سياسى ھست

ميخواھم بگويم که اينھا بحثھاى 
تئوريک ھم ھست، به شرط اينکه 

٨٩ضميمه   
چگونه ميتوانيم نشان بدھيم که 
ميتوانيم رھبرى کنيم؟ قبل از ھر 
چيز بايد نشان بدھيم که رھبرى 

تو را به عنوان   بايد رھبرى.  داريم
حزبى که از پشت .  رھبر بشناسند

سنگ يا از پشت ديوار اعالميه 
مخفى ميدھد، نميتواند رھبر کسى 

باالخره آدمھا به آدمھا تأّسى .  بشود
ميکنند چه در سطح کارخانه، چه 
در سطح شھر و چه در سطح 

شما بايد پوسترھاى .  اجتماعى
بزرگ داشته باشيد که عکس 
کانديدھاى ما براى شوراى 
انقالبى، انجمن شھر يا رھبرى 

ھاى کارگرى و غيره را  اتحاديه
االن وقتش .  معرفى کرده باشد

است که رفقا قشنگترين 
عکسھايشان را آماده کنند تا ما 
بتوانيم آنھا را چاپ کنيم و در 

بار .  ھاى داخل چاپ شود روزنامه
امنيتى دارد؟ اما آخر شرايط جديد 

ھمه ما حاضر بوديم در .  است
قرارھاى خطرناک  ٥٧انقالب 

ھمه ما سفرھاى .  اجرا کنيم
ايم و تعداد زيادى  خطرناک کرده

از رفقا جنگھاى خطرناک و 
کارھاى نظامى و محيرالعقول 

  .اند کرده

 

االن شرايط بشکلی است که اين 
واضح است که .  عکسھا را بايد داد

ديوانه که .  نميخواھيم لطمه بخوريم
نيستيم، ولى بايد رھبرى را جلوى 

در مقابل طيف .  دست مردم ببريد
عکسھائى که آنھا به در و ديوارھا 
ميزنند با مرده بادھا و زنده بادھاى 
خودشان، ما بايد صد برابر 
عکسھاى خودمان را با زنده بادھا 
و مرده بادھاى خودمان به در و 

من اگر بشنوم که در .  ديوار بزنيم
اند زنده باد رفيق  فالن شھر گفته

اند زنده باد  فالنى و مثل اينکه گفته
محمد آسنگران و اين از آن 
مواردى است که من چھارپايه را 
. از زير پاى محمد نميکشم

خوشحال ميشوم از يک چنين 
اى و فکر ميکنم که اسم خيلى  پديده

فکر ميکنم .  از ما را بايد بنويسند
در ھر جا که نفوذ داريم بايد 
بگويند که فالنى را يادت ميآيد؟ 
زنده است، رئيس فالن سازمان 
شده، عضو فالن کميته است، 
مسئول فالن کمپين است، 
اکتيويست فالن جريان است و اگر 
به لندن بروى اول او را ميبينى، 

. اسمش اين است
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

شخصيتھا، رھبران، کسانی که به 
ھاى ملموس  عنوان چھره

اجتماعى قابليت گرفتن قدرت 
سياسى را دارند، اگر من کارگر 
در ايران به ميدان بيايم، اينھا با 
اين حرفھايشان، با اين 

ھايشان، سر و وضعشان و با  قيافه
اين تيپ سياسى و اجتماعى ميآيند 

اينھا آدمھاى واقعى .  سر کار
ھستند و نه سازمانھاى سياسى که 
از پشت يک نام مخفى اعالميه 

اينھا حتى .  صادر ميکنند
شان معلوم است و ميدانى  اسامى

که پشت اين اسم چه آدمى و با چه 
اى ھست،  روش و منش و قيافه

بايد باالخره با آدمھاى واقعى در 
مردم بايد .  جلو صحنه ظاھر شد

آدمھای واقعی را جلوی چشم 
  .خودشان ببينند

 

مواضع حزب بايد مربوط و دقيق 
باشد و به مسائل سياسى جوابگو 

يک اتفاقى ميافتد  بايد .  باشند
موضعى گرفت که به درد آن 

در نتيجه بخش .  مبارزه ميخورد
زيادی از اين کار  ھمان مباحث 
قديمى رھبرى سياسى و ھمان 
مفاھيمى که در موردش صحبت 

  .ايم، است کرده

 

و باالخره بايد سرعت عمل 
رھبرى نميتواند از پشت .  داشت

کاروان بگويد اين کار را بکنيد و 
يا بگويد به نظر من بايد آن کار 

رھبرى بايد خودش را .  را بکنيد
يکى از رفقا .  جلوى صف بگذارد

ديروز گفت من مسئول کميته 
چطورى بايد بدانم که مھاجرانى 
به خارج کشور آمده است؟ از 
ھمان کسانى که قرار است به تو 
خبر بدھند، حتی بايد زودتر خبر 
دار شوی، اصال خود تو بايد 

شما بايد خبر دار !  خبرشان کنی
شوی که مھاجرانی دوست دارد 

ما اين سرعت .  به خارج بيايد
  .عمل را نداريم

 

من ميخواستم صحبتم را با يک 

بايد يک دولتى بيايد سر کار که 
بگويد دخترھا را بايد به مدرسه 
اى  فرستاد و گرنه ھيچ خانواده

در شرايطى که مدرسه رفتن 
دختران اختيارى است و آخوند 
ھر روز باالى سرش است، 
. دخترش را به مدرسه نميفرستد

بايد يک دولتى باشد که بگويد 
اگر آخوند محله مزاحم است، 
اطالع بدھيد تا مانع ايجاد 

  .مزاحمت آخوند شويم

 

اين مدرن بودن افراطى ھم در 
. روش است و ھم در فکر

روشھاى يک جريان مدرن براى 
پيش بردن اھدافش، نميتواند 
روشھاى عقب مانده، پيش پا 

بايد ببينند .  افتاده و ضعيف باشند
که به طور واقعى اين حزب 
کمونيست کارگرى از يک عده 
آدم تشکيل شده است که بلدند با 

ھا و  تجھيزات و در ميان رسانه
با لوازم پيچيده جوامع امروزى 

اگر ميخواھند در يک .  کار کنند
جامعه به لحاظ حقوقى مبارزه 
کنند، بلدند که چه کار کنند و اگر 
قرار است از طريق خيابانى 
مبارزه کنند ميدانند که چه کار 
بايد بکنند، اگر ميخواھند با 
اتحاديه ھا تماس بگيرند راھش 
را ميدانند، مکانيزمھاى اداره 
جامعه را ميشناسند، مکانيزمھاى 
اى  راه انداختن سازمانھاى توده

را ميشناسند، مکانيزم راه 
انداختن سازمانھاى خيريه را 

اگر شما يک جريان .  ميشناسند
کشى را  مبارز ھستيد که لوله 

دولت ميکند و شما فقط خراب 
ميکنيد، به نظر من شانس کمى 

  .اى بشويد داريد که چنين پديده

 

و باالخره به نظر من، ھمه 
اينھائى که گفتم اجزائى از جنبش 
. سوسياليسم کارگرى است

ميخواھم بگويم که اينھا 
تصويرى است از کمونيسم 
کارگرى و اينکه چگونه 
. مارکسيسم را عملى ميکنند

اينکه به مردم فقط بگوئيم ما 
مارکسيستيم، ولى نتوانيم در 
زندگى مردم تأثير بگذاريم، 
چيزى را عوض نميکند و دو 
کيلو گوشت چرخ کرده ھم به ما 

تئورى مارکسيستى .  نميفروشند
و اينکه ما کمونيست ھستيم به 
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نکته تمام کنم و آن ھم اين است که 
چه تصويرى از خودمان بايد به 
ميان مردم ببريم؟ ما بايد يک 
تصوير قابل باور از حزب 
کمونيست کارگرى جلوى مردم 

ھايشان،  بگذاريم و ببريم در خانه
. ھا و در خيابانھا در کارخانه

تصوير از برنامه حزب، سياستھا و 
منتھا اگر بخواھيم اين .  نظراتش

تصوير را با چند نکته در افکار 
مردم تثبيت کنيم، چه شاخصھائى 
بايد در اذھان مردم در مورد حزب 

 ما باشد؟ 

 

حزب :  به نظر من بايد بگويند
اند، ولى پايشان  راديکاليسم افراطى
تصويرى که در .  روى زمين است

ذھن مردم بايد باشد اين است که 
بگويند اينھا راديکال افراطى 
ھستند، ولى پايشان روى زمين 

ميدانند راجع به چه چيزى .  است
. حرف ميزنند، ھوائى نيستند

اھدافشان به شدت افراطى است و 
االن ميخواھند اھدافشان را عملى 

ميدانند .  کنند، ولى ھوائى نيستند
پروسه واقعى مبارزه چه معضالتى 
پيش ميآورد، بلدند چگونه در ھر 
ديالوگى راجع به کوچکترين مسائل 
حرف بزنند، بلدند بار را از نقطه 
الف به ب ببرند ولى مداوما 
ميگويند که ھدف من فقط ھمين 
نيست و ميخواھيم ريشه مثال فالن 

بى نھايت راديکال، .  مسأله را بزنيم
يک راديکاليسم اجتماعى و نه يک 

بايد .  اى راديکاليسم سکتى و فرقه
تصوير مردم از ما يک راديکاليسم 

از نظر من ميشود .  اجتماعى باشد
فکر کرد که چه کارى براى مثال 
راديکاليسم ما را تقويت ميکند، يا 
يک تصوير غيراجتماعى از ما 
ميدھد و يا بر عکس داريم به خيال 
خودمان اجتماعى ميشويم ولى از 
. راديکاليسم خودمان کوتاه ميآئيم

حواسمان بايد باشد که آن جريانى 
که ما را به سمت قدرت ميبرد، 

بايد مردم .  راديکاليسم ما است
بگويند که اگر اينھا سر کار بيايند 
يک سرى کارھا را ممنوع ميکنند، 

  !خدا پدرشان را بيامرزد

٨٩ضميمه   
خودى خود چيزی نشان نميدھد ما 
بايد نشان دھيم که يک جريان 
راديکاليم، يک جريان مدرن 

  .ھستيم

 

و مردم متوجه باشند که اين جريان 
العاده انسان است، يعنى اين  فوق

جريانى نيست که ميخواھد با زور 
ديلم جامعه را به سمت معينى 
ببرد، کسى زير دست و پاى اين 

قدرت اين .  سازمان له نميشود
سازمان در به قدرت رسيدن 

اين را چگونه .  انسانيت است
ميشود نشان داد؟ به نظر من ما در 

درست .  اين زمينه ضعف داريم
ھايمان و  است که در نوشته

ادبياتمان از انسانيت دفاع ميکنيم، 
ولى رابطه واقعى ما با مردم بر 

من اين طور .  اين مبنا نيست
اينکه آدمھا را ميپرانيم، .  ميبينم

آدمھا را ميچالنيم، اينکه به 
خودمان و به ھمديگر رحم 
نميکنيم، در خيلى جاھا به حقوق 
مدنى ھمديگر و حرمت ھمديگر 

به نظر من اين نقطه .  رحم نميکنيم
ضعفى است که از بيرون ديده 

در يک پلنوم اشکالى .  ميشود
ندارد، ميگويند  فرقه ای است که 

اما از .  ھمديگر را اذيت ميکنند
بيرون وقتى ديده ميشود، اين جالب 

به نظر من اساس ما، .  نيست
انسانيت ما است، مدنيت ما است، 
محترم دانستن حقوق حقه آدمھا 
  .حتى وقتى مخالف خونى ما باشند

 

به عالوه رابطه ما با مردم ھم 
اى است مبتنى بر  چنين رابطه

من روز اول گفتم اگر دنيا .  محبت
دست ما بود، امروز يک مقدار 

منظور .  زيادى خوشبختى داشتيم
از خوشبختى فقط خوشبختى 

. ات که نيست خودت و خانواده
خوشبختى آدمھائى است که 
نميشناسى، خوشبختى کسانى است 
که دل خوشى از تو ندارند و يا 
پارسال با تو دعوايشان شده است، 
يا رنگشان چيز ديگرى است و يا 
نژاد و قوميتش چيز ديگرى است 
و دو سه بار ھم با قوم شما جنگ 

خوشبختى آدمھاست و .  کرده است
اين خوشبختى و تعلق خاطر به 
خوشبختى و رفاه و آسايش و لبخند 
و خنده و امنيت زندگى انسانھا، 
بايد خودش را در حرکت ھر 

روزه ما نشان 
٩صفحه   
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اى شرکت  اگر در جلسه.  بدھد
اى برگزار ميکنيم و  ميکنيم، جلسه

يا کسى را به خانه حزب دعوت 
اى ميگيريم با  ميکنيم، اگر رابطه

مخالف خودمان، اگر داريم در 
يک پلميک سياسى با کسى 
شرکت ميکنيم، خالصه در ھمه 
فعاليتھاى ما بايد خودش را نشان 

اين حزب کمونيستى با اين .  بدھد
عظمت نميتواند فقط جنگ کند، 

اھميت .  يک جا ھم بايد کمک کند
فدراسيون پناھندگان در دادن يک 

اگر .  چھره انسانى اين است
شوراى پناھندگان فقط قرار بود 
طرفدارھاى خودش را از ترکيه 
بيرون بياورد، اين چھره فراھم 

. ھيچوقت فراھم نميشد.  نميشد
اھميت کار براى حقوق کودک، 
اگر شروع بکنيم، اين است که 
مستقل از رنگ و نژاد و خانواده 
از کودک و حقوق کودک دفاع 

اين دفاع واقعى ما از .  ميکند
حقوق کودک است و نه اينکه 
بخواھيم ھيزم بياوريم براى يک 
مبارزه ديگر و گويا اين کلک 

ما بايد بگوئيم کار داريم و .  ماست
شغل داريم، اما حاضريم براى 
حقوق کودک کتک ھم بخوريم، 

 -.  مسأله واقعى ما است
نشرياتمان با چه زبانى نوشته 
ميشوند؟ اين به نظر من مھم 

دادن يک تصوير انسانى .  است
قابل لمس و دوست داشتنى از 
حزب، وظيفه ھمه ماست، تنھا 
وظيفه رھبرى سراسرى ما 

وظيفه ھمه ما در رابطه .  نيست
و به نظر من بايد .  روزمره است

کارى بکنيم که دوستى و آشنائى 
با يک عضو حزب کمونيست 
کارگری، احساس محبت به کل 

اين شايد .  حزب را بوجود بياورد
شبيه يک موعظه اخالقى به نظر 

ولى به نظر من احزاب .  بيايد
عبوس تا يک حدى ميتوانند جلو 

  .بروند

 

در بحث سناريو سياه ما چه 
گفتيم؟ گفتيم که اگر در يک 
وضعيت سناريو سياه، جائى دست 
ما بيفتد با تمام نفرتى که از 

چند ضعف اساسى داريم که در 
. روز اول گفتم و تکرار نميکنم

ما بايد اين ضعفھا را بر طرف 
ولى رفقا ما به ھرحال در .  کنيم

بقاى اين سنت ميتوانيم نقش 
اگر نتوانستيم قدرت .  بازى کنيم

را بگيريم و حزب کمونيست 
کارگرى منکوب شده باشد، عده 
ديگرى ادامه خواھند داد براى 
اينکه اين سنت بايد باشد تا در 

ولى ھدف .  شرايطى بھره بدھد
اين دوره ما، ھدف روتين 
ھميشگى جنبش ما نيست که آن 
اھداف و آرمانھا و خطوط 

ھدف .  فکرى را زنده نگھداريم
ما بايد خيز برداشتن و دخالت در 
. سرنوشت قدرت سياسى باشد

اقال بايد در جدال بر سر 
. سرنوشت جامعه دخالت کنيم

اگر از من بپرسند من ميگويم که 
ميخواھيم به طور جدى در جدال 
قدرت در جامعه ايران دخالت 
کنيم و دخالت محسوس داشته 

ما در اين موقعيت قرار .  باشيم
اگر بحث من بخواھد .  ايم گرفته

اى داشته باشد اين است  جمعبندى
که اين دوره يکى دو ساله در 
رابطه حزب کمونيست کارگرى 
با قدرت سياسى تعيين کننده 

  .است

 

ممکن است االن اعداد و ارقام و 
پارامترھاى اجتماعى نشان دھند 
که ما قابليت اين را نداريم که 

من .  برويم کل قدرت را بگيريم
بستگى دارد در .  مطمئن نيستم

ماھھاى آينده چه بر سرمان 
نميدانم بلشويکھا در .  ميآيد
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و با تمام انزجارى که "  امپرياليسم"
" عوامل دست نشانده اش"از 

داريم، ھر کس، از پزشکان بى 
مرز تا يونيسف ميتواند روى ما 
حساب کند که اگر چيزى را 
ميخواھى به مردم برسانى، ما جاده 

ما معاش مردم را .  را باز ميکنيم
حتى اگر بدانيم با .  گرو نميگيريم

زدن چند خمپاره به مناطق 
مسکونى، دشمن را به عقب نشينى 
وادار ميکنيم، اين کار را نخواھيم 

. بايد اين تصوير جا بيفتد.  کرد
براى اينکه در انقالبات بزرگ اين 
تصوير را از انقالبيون در ذھن 
مردم ميبينيد که ميگويند اينھا 
آدمھاى پاک و شريف جامعه 
ھستند، اينھا قھرمانان جامعه 

اگر سياسى و راديکال آن .  ھستند
جامعه باشيد ولى به طور واقعى 
در دل مردم جاى نگيريد، ممکن 
است بُرد داشته باشيد، اما در تحليل 
نھائى به جائى نميرسد و زوال پيدا 

  .ميکند

 

من بحٽ را در محدوده !  رفقا
در ھمه اين .  کليات نگھميدارم

ھائى  قلمروھائى که گفتم ما پيشروى
ايم که االن بتوانيم انتظار  کرده

داشته باشيم که حزب در بحث 
قدرت سياسى دخالت فعالى داشته 

شانس آورديم مقوله قدرت .  باشد
. سياسى دارد دوباره باز ميشود

وقتى ميگويم قدرت سياسى 
منظورم کل قدرت دولتى نيست، 
منظورم کشيدن يک سر لحاف 

اين .  قدرت و دعوا بر سر آن است
حزب .  براى ما مقدور شده است

کمونيست کارگرى از نظر موقعيت 
تشکيالتى به اين موقعيت رسيده 
است که خودش را در انظار عموم 
به نمايش بگذارد و مردم ببينند که 

حزب کمونيست کارگرى .  ھست
آنقدر آدم دارد که در خيلى از 
قلمروھا بتواند نيروھاى مادى را 

حزب کمونيست .  جابجا کند
کارگرى آنقدر در سياستھايش 
حقانيت دارد که مردم بگويند بايد 

  .جا براى اين حقايق باز شود
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انقالب فوريه با چه انرژى و 
. توانى وارد انقالب روسيه شدند

ولى ميدانم که آنھا در رھبريشان، 
شان با  در بافتشان و در رابطه

طبقه کارگر روسيه، اين ملزوماتى 
را که از آنھا صحبت کردم داشتند 
که بتوانند در يک بزنگاه تاريخى 

ما از اين محروم .  نقش بازى کنند
. نميگويم که ما ميتوانيم.  نيستيم

نميخواھم تھييج الکى بکنم و 
. نميخواھم خودمان را شير بکنم

اما ميگويم بطور ابژکتيو کالھتان 
را قاضى بکنيد، ھر کس کالھش 
را قاضى بکند اگر ما را در اين 
موقعيت ببيند، اين انتطار را از ما 
خواھد داشت که در آينده سياسى 
آن مملکت آن نقشى را بازى کنيم 
که ظاھرا تا به حال ھيچ حزبى 
براى ايفاى اين نقش وجود نداشته 

ترين احزاب آن کشور   چپ.  است
يا اجتماعى نبودند و آنھائى که 
اجتماعى بودند، مثل حزب توده، 
چپ نبودند، کمونيسم کارگرى 
نبودند و اگر ھم بوده باشند بايد 

اى تشکيل بدھيم بروند  يک کميته
تحقيق کنند و ببينند کمونيسم 

 کارگرى بوده است يا نه؟ 

 

اى است براى ما که  اين وظيفه
آگاھانه، متحد و با يک نقشه 
سياسى توافق شده و با ھمه سرھا 
به يک طرف، و با بيشترين 
کارائى و افيشنسى سياسی به 
سرانجام برسانيم و اميدوارم که از 
اين کنگره به توانيم اين طور 

  .بيرون بيائيم
 

 کف زدن حضار

 از سايت حزب ديدن کنيد؛
 

 www.wupiran.com   

     www.for-abetterworld.com 
 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 !کمک مالى کنيد
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مبناى نوشته زير، خالصه بخش 
وم  ن ل ده در پ ن ويس اول سخنرانى ن
زب  زى ح رک ه م ت ي م ع ک ي وس
ر  ب وام ارگرى در ن يست ک کمون

ى .  است ١٩٩٨ رخ ر ب الوه ب ع
ى  ل ي م ک ى و ت حات اضاف وضي ت
ن  ت وجود در م کات م پيرامون ن

ر ى، زي ران ن خ ر   س ت ي زب، " ت ح
اسى ن "  حزبيت و قدرت سي ه اي ب
ر .  متن اضافه شده است بحث زي

ى مقدمه ل ر   اى بود بر بحث تفصي ت
ترى در پلنوم پيرامون   و مشخص

ارى   جوانب تشکيالتى و سبک ک
ن حاضر  ت فعاليت حزب که در م

 .نيامده است

 

در اين نشست ميخواھم درباره 
. افق فعاليت حزب حرف بزنم

ھا و وظايف جديدى   مصاف
روبروى ما قرار گرفته است و 
بايد تعھدات مشترکى در قبال آنھا 

الزم است توافق کنيم که .  بپذيريم
چگونه ميخواھيم با اين مسائل 

ما بايد انتظارات .  روبرو شويم
جديدى از خودمان و کارمان و 
حزبمان بوجود بياوريم، بعضى 
از اين انتظارات جنبه کيفى دارد 

ھم بايد پا به .  و بعضى کمــّى
ھاى جديدى بگذاريم و ھم   عرصه

شتاب فعاليت و تحرک خود را 
بيشتر کنيم چون مسائل ھم بيرون 

بايد دامنه و .  اند  ما شتاب گرفته
ابعاد فعاليت خود را مراتب 

 .وسعت بدھيم

 

 مسير بيست ساله

رفقا، امروز با چند ھفته پس و 
پيش بيستمين سال تشکيل اتحاد 

اين .  مبارزان کمونيست است
موضوع به بحث امروز من 
مربوط است چون ميخواھم 
مسيرى را که الاقل در ذھن من 
بعنوان يک سوسياليست در اين 
بيست سال از تشکيل اتحاد 
مبارزان کمونيست تا امروز طى 
شده را توضيح بدھم تا شايد بحثم 

رابطه حزب و جامعه را کشف 
اى که در رابطه   مرحله.  ميکنيم

حزب کمونيستى و جامعه دقيق 
ھاى   ميشويم و ميخواھيم مکانيسم

فعل و انفعال حزب و جامعه را 
بيشتر بشناسيم و به آن متکى 

 .شويم

 

در دوره بالفاصله قبل از انقالب 
، مساله گرھى روبروى ما، ٥٧

منظورم محفلى است که حميد 
تقوايى و من و رفقاى ديگرى در 
خارج کشور داشتيم، مساله 

براى .  بود"  کمونيسم و مارکس"
ما اين سؤال قديمى مطرح بود 
که مارکسيسم واقعا چه ميگويد و 
قطبھاى به اصطالح کمونيستى 
واقعا موجود آن زمان تا چه حد 

از نظر .  به مارکسيسم ربط دارند
ما کمونيسم چين، شوروى، 
آلبانى، کمونيسم تروتسکيستھا، 

اولين .  ِ◌ مارکس نبود  کمونيسم
اى که ما طى کرديم و   پروسه

بعدا خود را در کارآکتر اتحاد 
مبارزان کمونيست نشان داد، 
تامل و تاکيد ما بر مارکسيسم 

خصلت .  واقعى و انقالبى بود
مميزه اتحاد مبارزان کمونيست، 
. مارکسيست بودن آن بود

مارکسيست بودن تشکيل 
با انقالب، سؤال .  دھندگانش بود

" کمونيستھا و انقالب"رابطه 
يا بعبارتى .  مطرح شد

کمونيستھاى ايران و انقالب 
توجه ما به مسائل اين .  ايران

طبقات .  عرصه متوجه شد
اجتماعى در اين انقالب چه 
ميکنند، ما بايد چه کنيم، نيروى 
انقالب کجاست، ماھيت انقالب 
چيست، دولت چيست، اصول 
شيوه برخورد به احزاب 
بورژوايى چيست، مساله ارضى 
چه جايگاھى دارد، شيوه 
برخورد به دولت موقت، به 

ھاى آن   جريان اسالمى و جناح
چيست، و در يک کلمه اين سوال 
که بعنوان کمونيست در اين 

اينھا ".  چه بايد کرد"انقالب 

 :حزب و جامعه
 از گروه فشار تا حزب سياسى

 

 منصور حکمت

اما بدوا .  تر کرده باشم  را مفھوم
اجازه بدھيد بيستمين سال تشکيل 
اتحاد مبارزان کمونيست را اينجا 
به رفيق حميد تقوايى تبريک 

ما دو نفر اتحاد مبارزان .  بگويم
ولى .  کمونيست را شروع کرديم

براى من خيلى روشن بود که اگر 
من نبودم حميد ھمين کار را 
ميکرد، ولى اگر او نبود من 
. شخصا اينکار را نميکردم

ميخواھم بگويم و تاکيد کنم که 
قدردانى من از رفيق حميد تقوايى 

(حد و حصرى ندارد کف زدن .  
 (ممتد حاضرين

 

در اين بيست سال از ديدگاه من 
مسيرى طى شده است که 

ھاى آن   مشخصات و نقطه عطف
از نظر سياسى، تئوريک، 

اين .  متدولوژيک قابل توضيح است
مسيرى است که بنظر من آگاھانه 

و .  به آن واقف بود.  بايد دنبال کرد
بخصوص فکر ميکنم بايد ھميشه 

چون .  مراحل بعدى آن را پيدا کرد
ايستادن در يک نقطه وقتى اوضاع 
عينى و نيازھاى رشد جنبش ما 
دگرگون ميشود باعث ميشود که 
. آدم عقب بيافتد و نامربوط بشود

اى بايد با تاريخ   ھر حرکت سياسى
خود و با تاريخ زمان خود جلو 
برود، بايد مسيرى را براى خود 

 .ترسيم کند

 

بنظر من اکنون ھم در آستانه يک 
. مرحله جديد در اين مسير ھستيم

در اين مرحله جديد انتظارات جديد 
و نقشھاى جديدى براى ما مطرح 

آماده کردن خودمان بعنوان .  ميشود
افراد معين با پيشينه و 
خصوصيات معين براى مواجھه با 
وظايفى که اين دوره نوين روى 
دوش ما ميگذارد، نيازمند اين است 
که روح اين مرحله جديد را درک 
. کنيم و خود را با آن سازگار کنيم

اگر بخواھيم اسمى بر اين مرحله 
بگذاريم، شايد بتوانيم بگوئيم اين 

اى است که ما در آن داريم   مرحله

٨٩ضميمه   

در .  مسائلى بود که به آن پرداختيم
ادامه اين مباحثات و از دل مبحث 
انقالب و بر مبناى شرايط و 
امکاناتى که انقالب بوجود آورد، 
. مقوله حزب کمونيست مطرح شد

کمونيسم و "بعبارت ديگر مساله 
تز ما اين بود .  مطرح شد"  حزب

که نتيجه اين پروسه، يعنى حاصل 
تالشھاى سازمانى مارکسيستى 
مانند ما در دل انقالب، بايد تشکيل 
حزبى باشد که به معنى واقعى 
کلمه، بعنوان حزب طبقه کارگر، 
حزب کمونيست، به انقالب 

 اينکه بايد دوره پيشا.  بپردازد
اگر .  حزبى را پشت سر گذاشت

اى بود که در  يادتان باشد اين دوره
آن بحث روى سواالتى از اين قبيل 

پيش .  متمرکز شد که حزب چيست
ھايش چيست، جايگاه برنامه   شرط

در آن کدامست، نقد ما به تئورى 
با تشکيل .  پيوند چيست و غيره

حزب کمونيست ايران اين 
بعد .  مباحثات پشت سر گذاشته شد

اى که   از تشکيل حزب، مساله
مطرح شد رابطه کمونيسم و طبقه 

طبيعى بود .  بود"  حزب و طبقه"يا 
که با تشکيل حزب، مساله رابطه 

اش   حزب با موضوع سازماندھى
در جامعه، يعنى طبقه کارگر به 
ميان بيايد و بحث ما بر رابطه 

اين .  حزب و طبقه متمرکز شود
بحثھا از بحث سبک کار در 
کنگره اول اتحاد مبارزان 
کمونيست در کردستان بطور جدى 
و مکتوب شروع ميشود و تا بحث 
 .کمونيسم کارگرى ادامه پيدا ميکند

 

با مبحث کمونيسم کارگرى بحث 
عملى با طبقه  -  از رابطه سازمانى

اين مقارن شروع .  فراتر رفت
پايان جنگ سرد و آغاز دورانى 

پايان "است که بورژواھا 
در جستجوى .  نام نھادند"  کمونيسم

بنيادھاى جنبش خودمان و تمايزش 
از آن کمونيسمى که داشتند پايانش 
را اعالم ميکردند، رابطه کمونيسم 

و طبقه کارگر 
١١صفحه   
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تر مورد توجه   در سطحى بنيادى
رابطه تئورى با .  ما قرار گرفت

طبقه، رابطه تحزب با طبقه، 
رابطه مساله شوروى با طبقه، 
رابطه شکستھاى قبلى با جدايى 
کمونيسم از طبقه، رابطه حزب و 
طبقه، اينبار به معنى اتحادى که 
حزب بايد با طبقه ايجاد کند، 
وحدت طبقه با حزب، جايگاه 
کارگر در حزب، خصلت 
کارگرى خود سوسياليسم و حتى 
خصلت کارگرى تئورى 

نگاه به تاريخ کمونيسم .  مارکسيسم
و سوسياليسم معاصر از دريچه 
جدال طبقاتى و تعلق طبقاتى 
گرايشات مدعى کمونيسم، اينھا 
اجزاء بحث کمونيسم کارگرى 

نميدانم چند نفر از شما در .  بودند
آن سمينار اول کمونيسم کارگرى 

آنجا يک .  بوديد)  سال قبل ١٠(
بحث اصلى من اين بود که مقوله 
کارگر نه بعنوان يک موضوع 
کار، بلکه موجوديت کارگر 
بعنوان يک پديده اجتماعى در 
بطن تئورى استثمار وارد اساس 

مارکس ابتدا .  مارکسيسم ميشود
اجتماع را بدون طبقات توضيح 
نداده است تا بعد طبقات را بعنوان 
جنگ آورانى که روبروى ھم 

طبقه در .  ھستند وارد بحث بکند
ِ◌   ِ◌ استثمار  ِ◌ تئورى  خود

طبقه در خود .  مارکس ھست
، .تئورى تغيير مارکس ھست

طبقه در خود تئورى شناخت 
اى است   اين دوره.  مارکس ھست

که ما کمونيسم خود را به 
روشنى، به شيوه مانيفست، 
کمونيسم پرولتاريايى، يا کمونيسم 

به يک .  کارگرى تعريف کرديم
معنا سير جدايى نظرى ما از 
ميراث و تاريخ سوسياليسم 
بورژوايى، در تئورى، در افق 
اجتماعى، در برنامه، در نگرش 
به تاريخ کمونيسم و در تببين ما 
از وظايف پراتيکى يک حزب 
کمونيستى، با مباحثات کمونيسم 
کارگرى تکميل ميشود و ما تازه 
در نقطه آغاز ساختن يک حزب 
سياسى دخالتگر بر مبناى نگرش 
. کمونيسم کارگرى قرار ميگيريم

کارى که با تشکيل حزب 

گذارى بر معادالت قدرت   تاثير
تبديل شدن .  در يک جامعه است

يک سازمان به يک وزنه مھم 
. در تعيين تکليف سياسى جامعه

وقتى از نبود حزب طبقه کارگر 
اى شکوه ميکنيم،   در جامعه

منظورمان اين نيست که لزوما 
گروھھاى کمونيستى وجود 
ندارند، نشريات و راديوھاى 
کمونيستى وجود ندارند، محافل 

ھاى سوسياليستى   و شبکه
کارگران و مرتبط با سازمانھاى 
. چپ و کمونيست وجود ندارند

بلکه منظور اينست که طبقه 
کارگر فاقد حزبى است که در 
قلمرو سياست سراسرى، در 

اش کند و   جدال قدرت، نمايندگى
سازمانش بدھد و نيرويش را 

بنظر .  بکار بياندازد و ھدايت کند
من رابطه يک سازمان با قدرت 
سياسى شاخص حزبى بودن و 
. نبودن کارآکتر آن سازمان است

حزب صرفا يک سازمان و 
گروه سياسى و فکرى نيست که 
از نظر کمى به حدنصابى از 

حزب سازمانى .  رشد رسيده باشد
است که پا به جدال قدرت گذاشته 

پا به قلمرو سياست در .  است
يک مقياس اجتماعى گذاشته 

سازمان و نھادى که .  است
بيرون قلمرو سياست سراسرى و 
بيرون جدال واقعى بر سر قدرت 
و تعيين صاحبان قدرت در 
جامعه زيست ميکند، سازمانى 
که چه بنا به تصميم آگاھانه خود 
و چه بدليل مشخصات کمــّى و 
کيفى خود بيرون اين جدال قرار 
ميگيرد، يک حزب سياسى 

 ٥٧بھمن  ٢٢در فرداى .  نيست
نيروى عظيمى به گرد فدائى 

براى يک حزب .  حلقه زد
سياسى اين نيرو ابزار 
دخالتگرى در سرنوشت قدرت 

يا در .  در طى دوره معينى است
اين کار پيروز ميشود و توازن 
 قواى جديدى را به کرسى مى

نشاند و يا اين نيرو را براى يک 
اما فدايى .  دوره از دست ميدھد

عليرغم نفوذ وسيعش پس از 
انقالب، فاقد سيما و مشخصات 

فدايى .  يک حزب سياسى بود
نھايتا يک گروه فشار روى 
جنبش ملى و احزاب 
ناسيوناليست اصلى در کشور 

نه افق يک حزب سياسى را .  بود
داشت، نه ساختارھاى آن، نه 
. رفتار آن و نه اھداف آن را

 :حزب و جامعه
 ...از گروه فشار تا حزب سياسى

کمونيست کارگرى دست بکار آن 
 .شديم

 
اى تمرکز بر اين   در ھر دوره

تر شدن   مباحث خاص باعث قوى
اى اين سواالت   در ھر دوره. ما شد

محورى و پاسخھايى که طلب 
ميکرد ما را به مرحله باالتر و 
 -  پراتيک سياسى قوى ترى ميبرد

به اين علت که اين سواالت درست 
و عينى بود و توجه ما به آنھا اگر 
نه کافى، الاقل از نظر جھتگيرى 

امروز، در ادامه آن .  درست بود
مباحثات و در ادامه سير تکوين 
حزب کمونيست کارگرى ايران که 
محصول تک تک آن مباحثات و 

ھاست که بر   روشنگرى  -  خود
شمردم، سواالت جديدى به مرکز 
توجه ما رانده ميشوند که بايد به 
ھمان ترتيب، مانند قبل و با ھمان 
انرژى و جديت از ما پاسخ بگيرند 

ھا بر پراتيک سياسى   و اين پاسخ
حزب و "مباحث .  ما ناظر بشوند

" حزب و قدرت سياسى"و "  جامعه
از نظر من مباحثى ھستند که 
ميکوشند موانع تبديل شدن حزب 
کمونيست کارگرى به يک حزب 
تمام عيار سياسى را بشناسانند و از 

 .سر راه بردارند

 

 حزب، حزبيت و قدرت سياسى

اين يک تيتر اصلى دستور کنگره 
آنچه که يک سازمان را .  دوم بود

يک حزب سياسى ميکند و آن را 
از گروھھاى فشار، محافل فکرى، 

ھاى ادبى   فرقه ھاى عقيدتى، کانون
ھاى محفلى   و انتشاراتى و شبکه

متمايز ميکند، در درجه اول رابطه 
آن سازمان با قدرت سياسى است، 
چه بعنوان يک مفھوم در انديشه آن 
سازمان و چه بعنوان يک واقعيت 
. در حيات و پراتيک آن سازمان

منظورم از قدرت سياسى فقط 
منظورم فقط .  قدرت دولتى نيست

. فتح و کسب قدرت دولتى نيست
اين امرى نيست که ھر روز رخ 

بلکه منظورم توانايى يک .  بدھد
سازمان براى گردآورى نيرو و 

٨٩ضميمه   
ھاى مختلف فدايى، و   شاخه

ھايشان در راه کارگر و   عموزاده
ھاى مشابه، امروز ھم ھمين  گروه

گروھھاى فشار بر احزاب :  اند  
 .ترى در جامعه سياسى اصلى

 

انزواى سازمانھاى کمونيستى از 
جدال قدرت در جامعه اکنون ديگر 

تا جايى .  يک فرض عمومى است
که اگر جز اين باشد مايه تعجب 

براى بسيارى، .  ناظران ميشود
بويژه و قبل از ھمه براى خود 
رھبران و فعالين اين سازمانھا، 
کمونيسم نه يک جريان مدعى 
قدرت، بلکه فرقه کاھنانى است که 
آتش آتشکده حقايق طبقاتى و 
آرمانھاى انسانى را براى آيندگان 

خادمان .  برافروخته نگاه ميدارند
سرخپوش و فروتن و بى ادعاى 

قربانيان ھميشگى .  معبد تاريخ
. زندانيان سياسى ابدى.  ارتجاع

 ھشدار دھندگان حقايق به توده
ھايى که ظاھرا ھمواره راھى 
ديگر و رھبرانى ديگر را برگزيده

 .اند 

 

تلقى مارکسيستى، تلقى کمونيستى 
. کارگرى، از تحزب اين نيست

وظيفه ما ايجاد يک حزب سياسى 
در طول .  کمونيستى کارگرى است

اين بيست سال ما نشريات 
ايم، پرچم   مارکسيستى ايجاد کرده

ھاى کمونيستى   آرمانھا و برنامه
ايم، سازمانھاى   را برافراشته

ايم، تبليغ   کوچک و بزرگ ساخته
ايم،   و تروج کمونيستى کرده

مبارزه مخفى و علنى و مسلحانه 
اما وظيفه ما ايجاد يک .  ايم  کرده

حزب سياسى است که در مرکز 
جدال قدرت در جامعه پرچم 
کارگر، پرچم مساوات طلبى و 
آزادى خواھى را بلند کند و بطور 
عينى يکسوى اين جدال باشد و 
شانس پيروزى در اين جدال 

کمونيسم بر .  سياسى را داشته باشد
و تغيير جامعه .  سر تغيير است

بورژوايى ايجاب ميکند که طبقه 
کارگر در جدال قدرت پيروز 

کمونيسم کارگرى بايد به يک . شود
. حزب سياسى در جامعه بدل بشود

اين ايده اوليه و بديھى مانيفست 
ھاى   کمونيست، نظير ھمه ايده

مانيفست، نظير کل نگرش انتقادى 
مارکس، بايد از زير آوار 

تحريفات بيرون 
١٢صفحه   
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ھمان روايات مسخ .  کشيده شود
اى که انقالب کمونيستى و   شده

اى   جامعه سوسياليستى را به آينده
 دور و دنيايى ديگر حواله کرده
اند و فوريت و مطلوبيت و امکان

 پذيرى امروزى آن را منکر شده  
اند، تحزب کمونيستى کارگرى، 
يعنى قد علم کردن کمونيسم 
کارگرى به عنوان يک حزب 
سياسى مدعى قدرت، را نيز به 
اشکال مختلف منتفى، ناممکن و 

 .اند نامطلوب قلمداد کرده

 

اما آنچه که به فعاليت کمونيستى 
بخشد، دقيقا ھمين   ما معنى مى

ايجاد يک حزب کمونيستى 
کارگرى است که در مقياس کل 
جامعه، در صحنه جدال بر سر 
تعيين تکليف قدرت سياسى در 

حزبى که .  جامعه، قد علم کند
کارگر، و ھر انسان مدافع آزادى 
و برابرى، بتواند به آن بپيوندد و 
مطمئن باشد که از طريق آن 
ميتواند عمال و واقعا بر جامعه 
خود، محيط پيرامون خود و بر 
سرنوشت انسانھاى معاصر خود 

 .تاثير بگذارد

 

اگر يک چيز بخواھد جوھر 
مشترک مراحل مختلف فعاليت ما 
را در اين بيست سال بيان کند، 
تالش براى شکل دادن به يک 
کمونيسم کارگرى است که نه در 
حاشيه جامعه، بلکه در مرکز 
سياست در جامعه، در متن جنگ 
قدرت، طبقه کارگر را به ميدان 

 .بکشد و نمايندگى کند

 

 مکانيسمھاى اجتماعى قدرت

پرداختن به قدرت سياسى در 
اى است   درجه اول مقوله

جدال بر سر قدرت .  اجتماعى
. سياسى اختراع کمونيستھا نيست

جامعه براى دست بدست شدن 
. ھايى دارد  قدرت سياسى مکانيسم

تبليغ و تھييج و بسيج اختراع 
مارکسيسم نيست، خشونت، 

. بايد دانست که چگونه کار ميکند
. بايد قوانين حرکتش را شناخت

اين ما نيستيم که تصميم ميگيريم 
چگونه ميتوان در جھان امروز 
به يک نيروى قدرتمند سياسى 

خود جامعه بنا بر .  تبديل شد
ھاى زير و   مشخصاتش مکانيسم

رو شدن خود را نيز تعريف 
ھا را   بايد اين مکانيسم.  ميکند
ھايى که اجازه   مکانيسم.  شناخت

ميدھد ما، جنبش و حزب 
کمونيسم کارگرى، رشد کنيم، 
نفوذ پيدا کنيم، نيرو جمع کنيم، به 
انقالب بکشانيم، قدرت را از 

مان را   دستشان درآوريم، برنامه
 .پياده کنيم

 
ھاى خود   وقتى از مکانيسم

جامعه صحبت ميکنم منظورم 
ھاى قانونى جامعه   مکانيسم
قيام و انقالب .  نيست

مکانيسمھاى جامعه معاصر است 
خيزش، شورش، .  براى تغيير

ھاى جامعه   جنگ، مکانيسم
ولى .  معاصر است براى تغيير

چيزخور کردن مخالفين در 
ضيافت شام، روش مناسب اين 
جامعه نيست، در صورتى که 
مأمون خليفه عباسى به دفعات 
ممکن بود اين شيوه را بکار 

در سلسله سربداران، که .  ببرد
البته منظورم گروه اتحاديه 
کمونيستھاى ايران نيست، يکى 
از سالطين اينطور سرکار ميايد 

ِ◌ عام داده بود   که وقتى امير بار
اش او   ايشان با ساطور قصابى

را ميکشد و خود را پادشاه اعالم 
اى   ما داريم وارد دوره...  ميکند

از حيات حزب ميشويم که مساله 
نفوذ سياسى در جامعه، حضور 
در جنگ قدرت و بدست گرفتن 

ھاى جابجا کردن نيرو در   اھرم
جامعه بطور جدى براى ما 

ھا و   اھرم.  مطرح ميشود
قلمروھايى که بنا به مشخصات 
جامعه معاصر دست گرفتن آن و 
پاگذاشتن در آن براى نيرويى که 
براى تغيير اجتماع تالش ميکند، 

الحال   ما فى.  اجتناب ناپذير است
 ھا اندکى دست برده  به اين اھرم

ايم، ولى بنظر ميرسد گاه از 
قدرت خود متعجب و حتى 
نگران ميشويم، از موفقيتھاى 
خود ميترسيم و ميدويم به درون 
خانه و پشت مادرمان پنھان 

بعضى با اين تحرک و .  ميشويم
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خيزش، شورش، سرکوب شورش، 
جنگ، ھيچيک از اينھا اختراع 
سوسياليسم و جنبش سوسياليستى 

دولت، سرنگونى و انقالب .  نيست
. ھيچيک اختراع کمونيستھا نيست

ھايى   ھا و مکانيسم  اينھا پديده
اين خصوصيات .  اند  اجتماعى

ابژکتيو اجتماع است که به يک 
کمونيست ميگويد قدرت را چگونه 
ميتوان گرفت، کى و در چه 
موقعيتى ميتوان گرفت، در چه 

ھايى ميتوان گرفت و نه   دوره
پيشى و راه و رسم و   برنامه از

ما مخترع .  ترجيحات خود ما
ھاى سياسى جديد براى فتح   منجنيق
اگر کسب .  ھاى تاريخ نيستيم  قلعه

قدرت مساله ماست، اولين سوال 
ھاى اجتماعى   مکانيسم:  اين است

ھاى قوى   کسب قدرت، مکانيسم
شدن و در قلمرو سياسى پيروز 
. شدن، در جامعه معاصر چيست
. اين بحث خيلى ملموسى است

بگذاريد بپرسيم در اين دنيا چگونه 
ميشود انسانھاى زياد را مخاطب 
قرار داد، چگونه ميشود انسانھاى 
زياد را متحد و متشکل کرد، 
چگونه ميتوان جنبشى ساخت که بر 
افکار انسانھا در مقياس وسيع تاثير 

چگونه ميتوان به جنگ .  بگذارد
اين آراء حاکم در .  آراء حاکم رفت

جھان امروز چگونه ساخته ميشود 
. و به مردم باورانده ميشود

مکانيسمھايش چيست و چگونه 
چگونه .  ميتوان به جنگ اينھا رفت

ميتوان در جھانى با اين مشخصات 
توليدى، سياسى، نظامى، 
انفورماتيک، فرھنگى، آموزشى، 
قدرتى شد که ميتواند بر زندگى و 
اراده ميليونھا نفر عضو طبقه 
کارگر، توده وسيع مردمى که 
آزادى و برابرى ميخواھند، تاثير 
بگذارد و به ميدانشان بکشد و به 
سمت درست ھدايتشان کند؟ اگر 
حزب سياسى کمونيستى کارگرى 
بخواھد کارى در اين دنيا صورت 

بايد قوى .  بدھد، بايد قوى باشد
بشود، بايد آنقدر قوى بشود که 
بورژوازى امروز را در جھان 

اين حرف .  خود او شکست بدھد
قديمى مارکس است که براى تغيير 
يک چيز، حتى براى نابود کردنش، 

٨٩ضميمه   
ابراز وجود سياسى احساس 

کمونيسمى که در .  بيگانگى ميکنند
محالت و محافل تبليغ و ترويج 
ميکند، کمونيسم حاضر در سر 
قرارھاى سازمانى و جلسات 
کوچک پنھانى برايشان آشنا و 
خودى است، اما با کمونيسمى که 
پرچم خود را وسط شھر بکوبد، 
کمونيسمى که چنان ھمه ببينند و به 
رسميتش بشناسند که آن کارگرى 

اش حضور   ھم که حزب در کوچه
نداشته بلند شود و بخواھد به اين 
کمونيستھا ملحق شود عادت 

اما بيرون اين پنجره جنگ .  ندارند
و .  قدرت ھر روز در جريان است

مدام مجارى و روشھاى جديدى در 
دخالت ما در . اين جنگ پيدا ميشود

مساله قدرت سياسى مستلزم رفتن 
ھاى اجتماعى   ما سراغ مکانيسم

. قدرت در جامعه معاصر است
شناختن و از آن مھمتر به کار 

ھا و روشھا قطعا   بردن اين اھرم
اما تشخيص روشھايى .  ساده نيست

که بطور قطع بکار يک حزب 
کمونيست کارگرى زمان ما 

 .نميخورد چندان دشوار نيست

 

يا "  سنت کالسيک کمونيستى"
 ميراث اختناق و انزوا

حزب کمونيستى تا حزبى نشود که 
ھا و روشھاى   به اين شيوه

اجتماعى دست ميبرد به قدرت 
از طرف ديگر از ھمه .  نميرسد

جريانات ديگر براى دست بردن 
تر است و   ھا نا آماده  به اين اھرم

اتفاقى که .  امکانات کمترى دارد
براى کمونيسم افتاده است اينست 
که بورژوازى توانسته است با 
تحميل شکستھا و سرکوبھا و 
اعمال فشار ھرروزه بر 
کمونيستھا، کمونيسم يعنى يکى از 
احزاب مدعى قدرت سياسى در 
جامعه که صد و پنجاه سال پيش با 

ھا ميکوشيد قدرت   ھمين مکانيسم
را به کف بگيرد، را به يک فرقه 

اى تبديل کند   مذھبى حاشيه  -  شبه
که زندگى سياسى خود را در 

اى از جامعه تعريف ميکند   گوشه
و ھويت خود را در آن گوشه پيدا 
ميکند و خود اساسا قصد ندارد 
. ديگر از اين گوشه بيرون بيايد

ھايى   مانند ارگانيسمھا و ويروس
که در يک يخبندان بزرگ خود را 
با آن سرما تطبيق ميدھند و زنده 
ميمانند اما پس از پايان يخبندان و 

١٣صفحه گرم شدن ھوا،   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

ديگر به آفتاب و گرما بر 
به يخ عادت ميکنند و .  نميگردد

ديگر تنھا در آن شرايط زيست 
اى که   آن اجبار بيرونى.  ميکنند

روزى آن ارگانيسم را ناچار 
ساخت براى بقاء، خود را با آن 
شرايط نامساعد تطبيق بدھد، بعد 
از دو سه سيکل به نحوه و شيوه 
زندگى قائم به ذات خود آن 
ارگانيسم تبديل ميشود، ميشود 
جزئى از وجود او، سنت خود او، 
ھويت خود او و ديگر تصور 
زندگى ديگرى جز اين برايش 

ما کمونيستھا .  غير ممکن ميشود
به .  ايم  تحت سرکوب زندگى کرده

اند نميتوانيد بيائيد بيرون   ما گفته
و علنا و آزادانه باالى چھارپايه 
برويد و براى مردم صحبت کنيد، 

اند ميتوانيد با رفيق   بما گفته
اى، در   خودتان در يکى گوشه

اى، مخفيانه، جايى که   کوچه
صدايتان را کسى نميشنود ھرچه 

ھر دو .  ميخواھيد با ھم پچ پچ کنيد
مجبوريد در آن گوشه زندگى کنيد 
و با ھم حرف بزنيد، ھرچه 
ميخواھيد به ھم بگوئيد، به ھر 
زبانى بگوئيد، ھر قدر ميخواھيد 
طولش بدھيد، اين فرقه شماست و 

اى خودتان ھر چه   با زبان فرقه
اما اجازه .  ميخواھيد به ھم بگوئيد

نداريد اينجا، جلوى مردم، جلوى 
در اين .  جامعه دھان باز کنيد

حاشيه ما و امثال ما ياد ميگيريم 
که حزب کمونيستى را از ابزارى 
براى مبارزه تبديل کنيم به داالنى 
براى بيتوته کردن و زندگى، 

براى زيستن، .  ظرفى براى بودن
که بايد در آن سنت زندگى کرد، 

ھا و   ھا و الھه  اين سنت سمبل
فرشتگان خودش را دارد، مجسمه

ھا و تشريفات خودش را دارد،   
تاريخ و سنت و حديث و زبان و 

کار بجايى .  الفاظ خود را دارد
ميرسد که انگار براى خود 
اعضاى اين جريان، کمونيسم 
ابزار مبارزه نيست، بلکه کيشى 

اى که با سرکوب و   است که عده
 تبليغات وسيع بورژوازى عليه

شان به زندگى در حاشيه جامعه 
اند، براى احساس   محکوم شده

شرافت کردن و معنى دادن به 

و .  بکنيم"  دنياى چپ"خود در 
رفقا الاقل از بلشويسم به اين سو 
بخش اعظم چپ راديکال و 
گروھھاى کمونيستى در اين 

ھا در حاشيه جامعه زندگى   داالن
 .اند کرده

 
 بخش زيادى از روشھا و نــُـرم

ھايى که فکر ميکنيم حقايق و 
مشخصات ذاتى جنبش ماست، 

" داخلى شده"نتايج حقنه شده و 
اى است که   فشارھاى خارجى

 در طول سالھا روى ما گذاشته
اند و ابدا متعلق به خود ما 

زبان ما زبان غامض .  نيست
گويى نيست، ھرچند ما بايد   قلنبه

انسانھاى ھوشمند و مطلعى باشيم 
ترين مباحثات   که پيچيده

تئوريک را دنبال کنيم، اما زبان 
ما زبانى است که بشر معاصر 
ما راجع به مسائلش با آن حرف 

مشغله ما مشغله فرقه .  ميزند
مشغله ما مشغله .  خودمان نيست

انسان امروز است، ھرقدر ھم 
که بايد به صف خودمان برسيم 

مشغله ما .  تا صفى قوى باشد
بندى مجدد و باز ھم مجدد   بسته

اند نيست،   آنچه پيشينيان ما گفته
بلکه پاسخ دادن به مسائل جامعه 

 من طرفدار غليظ.  معاصر است
ترين مارکسيسمى ھستم که بشود 

ترين   فکر ميکنم غليظ.  پيدا کرد
مارکسيسم آن مارکسيسمى است 
که ميتواند بر دنياى بيرون تاثير 

اساس حرف مارکس اين .  بگذارد
. بود که گفت جامعه اصل است

جامعه است که روح ما، فکر ما، 
 عواطف ما، شعور ما، زيبايى

شناسى ما و ھمه چيز ما را شکل 
ميدھد، و حال درست ھمان 
کسانى که جامعه قرار است در 

شان اين مکان تعيين کننده   تعقل
ترين   را داشته باشد، بيتفاوت

گروه نسبت به قوانين حرکت و 
ھاى خود جامعه از آب   مکانيسم

وقتى بحث .  اند  در آمده
آژيتاتورھاى کمونيست و محافل 
کارگرى را ميکرديم، داشتيم 
ھمين را ميگفتيم که ببينيد حداقل 
مکانيسمى که خود جامعه براى 
متحد شدن کارگران بوجود 
آورده است چيست، بيائيد برويم 
به اين وصل بشويم و با آن کار 

. حرفھايتان را آنجا بزنيد.  کنيم
. آنجا گوش شنوا وجود دارد

بحث محافل کارگرى بر سر 
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زندگى خود و براى باوراندن اين 
به خود که دست اندرکار تغيير 

. اند  جھانند، براى خود ابداع کرده
اين نوع کمونيست ھر گاه از آن 
سنت بيرون ميايد، ديگر در جامعه 
غريبه است، دست و پا چلفتى 
است، ھيچکاره است، سرش کاله 

تا .  اش ميکنند  ميگذارند و روانه
ميايد بيرون بگويد من ميخواھم 
انقالب کنم، يکى که تا ديروز 
کارى به مارکسيسم نداشته است، 
استاد دست راستى دانشگاه لندن يا 
دانشجوى فوق ليسانس پلى تکنيک 
تھران است و يا فرزند نمازخوان 

اند   فالن حاج آقاست که فرستاده
فرانسه درس بخواند، فورى 
جلويش سبز ميشود که آقا اين 
حرف شما با مارکسيسم مغاير 
است، مگر شرايط عينى و ذھنى 
براى انقالب شما آماده است؟ و 
کمونيست ما ھاج و واج ميشود که 
راستى؟ مغاير است؟ و دوباره در 
الک خودش فرو ميرود و ميرود 
که درباره شرايط عينى و ذھنى 
انقالب کارگرى و ملزومات 
رسيدن نوبت تاريخى سوسياليسم 

در فرقه خودش  ٣٠٠٠در سال 
تا کمونيست پايش را در .  بحث کند

مبصر  ٥٠ميدان قدرت ميگذارد 
اجتماعى پيدا ميشود که بگويد 
نميشود آقا، شما تئوريک ھستيد، 
شما سنت داريد، شما به قانونمندى 
تاريخ معتقديد، شما مارکس داريد، 

تان کو؟ يادمان مياندازند که   طبقه
ما از جنس متفاوتى ھستيم، که ما 
. خود را نبايد آلوده بحث قدرت کنيم

تا ما اسم قدرت را مياوريم، فرياد 
ميزنند که آى مستبدين و توتاليترھا 

حال زندانھا مال خود .  آمدند
آنھاست، دادگاھھا مال خود 
آنھاست، مردم را خود آنھا ميبندند 

ھاى آدمسوزى را   و ميزنند، کوره
اند، جنگھا را   خود آنھا راه انداخته
اند، ھرروز   خود آنھا راه انداخته

کوھى از چرک و کثافت و تھديد و 
گلوله را بسمت ما پرتاب ميکنند تا 
در ھمان گوشه بمانيم و سربلند 
نکنيم و به دخالت در جامعه و به 

ھاى اجتماعى دخالت در   مکانيسم
جامعه و ايجاد تغيير در جامعه 

برويم زندگى .  کارى نداشته باشيم

٨٩ضميمه   
 اى از مکانيسم  بازشناسى گوشه

يادآورى .  ھاى واقعى جامعه بود
اين بود که طبقه کارگر يک 
موجوديت اجتماعى و اجتماعا 

اينطور نيست .  شکل گرفته است
که کارگران در غياب گروھھاى 

اى آدم منفرد ھستند که   چپ عده
مات و بى حرکت آسمان را نگاه 
ميکنند تا يکى بيايد و به آنھا بگويد 
. فقر بد است و اتحاد خوب است

گفتيم مطمئن باشيد در ھر لحظه 
در ميان کارگران محافل مقاومت 

گفتيم شرط دخالت در .  وجود دارد
سرنوشت جامعه، برسميت شناسى 

ھا و قوانين حرکت جامعه   مکانيسم
. اين اساس مارکسيسم است.  است

انزوا از جامعه، ناتوانى از دست 
ھاى جامعه براى   بردن به مکانيسم

جابجا کردن نيرو و ابراز وجود 
سياسى، عدم حضور در جنگ 
قدرت، بيتفاوتى به معضالت 
جارى جامعه و جاخوش کردن در 

اى و   يک موجوديت صنفى و فرقه
اى، اينھا سنتھاى کار   حاشيه

کالسيک کمونيستى نيست، بلکه 
ميراث اختناق و سرکوب و 

آن تصويرى که از .  شکست است
" کالسيک"زيست سياسى و روش 

فعاليت کمونيستى داده ميشود را 
اوال، خود اين .  نبايد پذيرفت

بيست سال قبل چيز "  کالسيک"
ثانيا خود ما در تغيير .  ديگرى بود
نقش زيادى "  کالسيک"دادن اين 
در نتيجه من ھيچ .  ايم  بازى کرده

ارزش خاصى براى اين بحث که 
اين روش کالسيک کار کمونيستى 

کار کمونيستى .  نيست قائل نيستم
و اگر .  را ما تعريف ميکنيم چيست

ما بر مبناى عقلمان و نيازھاى 
مان   سياسى و آرمانھاى اجتماعى

متوجه ميشويم که بايد به سمت 
معينى برويم، بايد برويم و نگران 
اين نباشيم که قبال کسى اين مسير 
را نرفته است و اين راه ناھموار و 

 .پا نخورده است

 

 فعاليت سياسى ماھيتا علنى است

اجازه بدھيد روى چند نتيجه کلى 
اولين .  از اين مقدمات مکث کنم

نکته اين است که مبارزه براى 
قدرت سياسى يک مبارزه علنى 

اند   مردم بطور عادى علنى.  است
 و اين مردمند و طبقات اجتماعى

اند که بر سر قدرت مبارزه 
سعى ميکنند بگيرند و .  ميکنند
١۴صفحه مبارزه .  ندھندش  
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 سياسى در جامعه، بعنوان مبارزه
اى ميان انسانھا در جامعه، 

با .  ھايى علنى دارد  مکانيسم
گفتن، حرف زدن، نوشتن، فرياد 
زدن، صدا کردن، توجه جلب 
کردن، نيرو جمع کردن، از اينجا 
به آنجا بردن، مقاومت کردن، 
سنگربندى کردن و غيره ھمراه 

مبارزه سياسى مخفى .  است
چيزى است که به جنبش ما تحميل 

و ما به .  شده است و ھنوز ميشود
. ايم  اين واقعيت تحميلى خو گرفته

روشھاى فعاليت در شرايطى که 
تحت سرکوب نيستيم را بلد 

گويى حتما بايد برويم در .  نيستيم
. اختناق و در اختفا فعاليت کنيم

اين درست که حزب کمونيستى 
بايد بتواند اين فعاليت مخفى را 
انجام دھد و ھميشه بخشى از 

اما .  فعاليت کمونيستى مخفى است
ما بايد بدانيم که ھدف فعاليت ما 
شکستن اين سد اختناق است که ما 

ھاى   را از دست بردن به مکانيسم
اجتماعى براى سخن گفتن و جذب 
نيرو و نبرد در يک مقياس 

ما داريم .  اجتماعى محروم ميکند
تالش ميکنيم که اين سد را بشکنيم 
و بتوانيم در يک شرايط علنى و 
بدون اختناق کار کنيم و 

ما ميگفتيم .  بورژوازى نميگذارد
بوجود  ٥٧که وظيفه انقالب 

ھاى   شرط  آوردن پيش
دموکراتيک انقالب کارگرى 

اما آيا اگر اين شرايط فراھم .  است
ميشد ميتوانستيم از آن بدرستى 
بھره بگيريم؟ آيا چپ راديکالى که 
ذاتا گروه فشار است و نه حزب 
سياسى معطوف به جامعه و 
معطوف به قدرت، حتى در يک 
شرايط دموکراتيک ميتواند در 
سرنوشت جامعه دخيل بشود؟ 

 .فکر نميکنم

 

اولين نتيجه گيرى من اينست که 
فعاليت سياسى بايد در بــُعد علنى، 
وسيع و جلوى چشم مردم صورت 
. بگيرد و ما بايد به آن پا بگذاريم

ھا سنتا   اى که چپ  و اين شيوه
اند، يعنى شيوه   فعاليت کرده
اى که در آن احکام و   غيبى، شيوه

از يک سازمان و نھاد جمعى 
باشد، نقشى فردى ايفا ميکند و 

اى در مبارزه   سھم خودويژه
سازمان و جنبشى .  سياسى دارد

که از فرد بگذرد، فرد را قلم 
بگيرد، خود را بى اثر و خنثى 

دھنده   سازمان نشان.  کرده است
. وحدت عميقى است ميان افراد

نھايتا سازمان حکمتى بيش از 
اين را .  اتحاد افرادش ندارد

ميفھمم که در طول تاريخ ھر 
حزب افراد ميروند و ميايند، اما 
اھميت سازمان اينست که در ھر 
دوره افراد معينى را ھم نظر و 

اين سازمان .  متحد کرده است
اى است که اين افراد و   شبکه

مبارزاتشان را به ھم مرتبط 
ميکند، تقويت ميکند، ھماھنگ 
ميکند، نيروى سازمان را پشت 
فعاليت فرد ميبرد و نيروى ھمه 
افراد را به نيروى سازمان تبديل 

ولى سازمان جاى مبارزه .  ميکند
 .فرد را نميگيرد

 

البته اين بحث ھم در ميان ما 
ما مقوله .  تازگى ندارد

آژيتاتورھاى کمونيست و 
رھبران عملى جنبش کارگرى و 
نقش فرد و رھبر شناخته شده و 
مورد اعتماد در جنبش کارگرى 

سال قبل به تفصيل بحث  ١٥را 
کمونيسم مارکسى، .  ايم  کرده

کمونيسم کارگرى، به اين اعتبار 
. است"  حزب شخصيتھا"ھمواره 

تحليل بردن ھويت فردى 
کمونيستھا در يک سازمان 

چھره، تا حد   ادارى و نظامى بى
تبديل کردن اسامى آنھا به 
حروف اختصارى، سلب ھويت 
کردن از کمونيستھا و تبديل 
کردن تبليغ و ترويج و شعار و 
فراخوان به محصوالت دبيرخانه

ھا و ستادھاى سازمانھاى   
. غيبى، محصول جنبش ما نيست

بحث .  شاخص جنبش ما نيست
بر سر اين نيست که حزب نبايد 
کميته داشته باشد، بر سر اين 
نيست که حزب نبايد يک شالوده 
محکم زير زمينى داشته باشد که 
بتواند در ھر شرايطى فعاليت 
کند، بحث بر سر اين نيست که 
اين ھمين شبکه زيرزمينى 
ماست که امکان داده است ما 

و اين .  امروز اينجا باشيم
انضباط محکم ماست که پشتوانه 

ھيچيک از اينھا .  کار ماست

 :حزب و جامعه
 ...از گروه فشار تا حزب سياسى

شعارھا و خواستھا بعنوان احکامى 
بديھى از پشت ديوارى به مردم 
پرتاب ميشود گويى مغزى را جايى 

اى از   اند، گويى چشمه  پنھان کرده
خرد و حکمت را جايى پنھان کرده

اند و به مردم نميگويند کجاست و   
ما ميدانيم که "اعالم ميکنند که 

تاريخ به اين سمت ميرود و به آن 
شيوه ابدا کارساز و "  سمت نميرود

اين شيوه .  کمونيستى نيست
. جريانات جدى سياسى نيست

باالخره اگر شما ميخواھيد مردم 
دنبال شما بيايند بايد خود را نشان 

بايد دعوت خود را علنى .  بدھيد
. کنيد و مردم را دنبال خود بکشيد

نميتوانيد بدون اسم و رسم و ھويت 
و .  و چھره سياسى اين کار را بکنيد

کسى که بفھمد براى به ميدان 
کشيدن دو ميليون نفر ده ھزار نفر 
انسان واقعى و صاحب ھويت و 
چھره شناخته شده الزم است که ھر 
کدامشان نفوذى ميان مردم داشته 
باشند و جايى ارج و قربى داشته 
باشند، اين را ميفھمد که حزبى که 

تا شخصيت کمونيست به  ٥٠
جامعه معرفى کرده است و معتقد 
است ھنوز کم است، منکر تئورى 

حزب "حزب لنينى نشده است و 
بلکه .  نشده است"  ھا  شخصيت

خيلى ساده دارد ميگويد شخصيت 
شخصيت داشتن، .  کم داريم ديگر

ھاى واقعى داشتن، رھبران   چھره
و فعالين شناخته شده داشتن، روش 
معمول و واقعى زندگى احزاب 

اى است که ميخواھند   سياسى
 .قدرتمند شوند

 

. فرد در مبارزه سياسى مھم است
اى است که به اتحاديه  فرد آن پديده

ھا، احزاب سياسى و جنبشھا چھره  
ميدھد، براى توده وسيع مردم 
ملموسشان ميکند و آنھا را در 

در نگاه .  دسترس مردم قرار ميدھد
به ھر نھادى شما نه فقط فونکسيون 
 و نقش و برنامه و فلسفه وجودى

اش را بلکه به افرادى که اين نھاد 
را تشکيل ميدھند نيز نگاه ميکنيد و 
اين در ملموس شدن و واقعى شدن 
رابطه جامعه با آن نھاد تعيين کننده 

ھر فرد، ھر قدر ھم بخشى .  است

٨٩ضميمه   
اما آيا ما به .  مورد بحث نيست

اندازه کافى ميدان را از دست 
ايم که اکنون   ديگران در آورده

کسى به ترديد بيفتد که آيا زيادى به 
 اين سمت نميرويم؟

 

ما بايد صدھا مرتبه بيشتر در اين 
ما بايد در ھمين ابعاد .  جھت برويم

مان دھھا چھره علنى بيشتر   فعلى
داشته باشيم که کسى که در ايران 

گيرى اين جريان فکر   به قدرت
ميکند بتواند مشخصا اين را تجسم 
کند که چه طيف و چه تيپى از 
انسانھا با چه اعتقادات، منش و 

و .  خصوصياتى سرکار ميايند
بتوانند بخواھند و آرزو کنند که 

ما .  اين تيپ آدمھا سر کار بيايند
ھنوز در اين راه حتى بدرستى گام 

و آيا اينکارھا .  ايم  نگذاشته
سوسياليستى نيست؟ به معنى 

اى کلمه، بنا به   قديمى و فرقه
سطح شعور و تلقى معوج آنھايى 
که ميخواھند در کانالھاى حاشيه 
جامعه زندگى کنند، آرى اينھا 

اما براى يک .  سوسياليستى نيست
مارکسيست اين عين سوسياليسم 

براى کسى که ميخواھد .  است
قدرت را از دست بورژوازى در 

ما .  بياورد عين سوسياليسم است
 اين ضرورت را دقيقا از کمونيسم

مان نتيجه   مان و از مارکسيسم
ايم و معتقديم اين شرط   گرفته

پيشروى در جدال بر سر تحقق 
اگر بناست .  مان است  اھداف

مالکيت خصوصى و نظام کار 
مزدى را براندازيم و آرمانھا و 
خواستھاى تاريخسازى که اعالم 

ايم را جامه عمل بپوشانيم،   کرده
بايد به مثابه عده کثيرى از 
انسانھاى واقعى، با چھره و سيماى 
سياسى خود جلوى جامعه قرار 
بگيريم و فراخوانمان را به جامعه 
. و به کل طبقه کارگر اعالم کنيم

چھرگى و در   در پستو بودن و بى
ھاى   حاشيه زيستن شاخص

اينھا خواست .  کمونيسم نيست
و .  بورژوازى براى کمونيستھاست
اند،   دستگاه سرکوب برپا کرده

پردازى   دستگاھھاى عظيم دروغ
اند، تا دقيقا ھمين را به   برپا کرده

کمونيسم و صف کمونيستى طبقه 
قد علم کردن .  کارگر تحميل کنند

به مثابه انسانھاى واقعى براى يک 
عده مارکسيست عين سوسياليسم 

. وظيفه سوسياليسم است.  است
نقطه شروع 

١۵صفحه   
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سوسياليسم است، جز اين 
 .سوسياليسم نيست

 

رابطه محلى و :  حزب و طبقه
 رابطه اجتماعى

کار حزب با کارگران چه ميشود؟ 
کار مستقيم و حضورى حزب با 

ھاى   فعالين و محافل و شبکه
کارگرى البته جزء دائمى کار 
يک حزب کمونيستى است و بايد 

اين آن .  ھميشه مشغول آن باشيم
نوع فعاليت در ميان کارگران 
است که ھم در مورد آن زياد 

ايم و ھم فرض فعاليت   سخن گفته
ھرروزه حزب است و برايش 

نوع .  ايم  سازمان ايجاد کرده
ديگرى از کار کارگرى ھم 
اينست که امکان انتخاب کمونيسم 

به .  را براى کارگران فراھم کنيد
 کارگران بگوئيد اين جنگ را مى

بينيد؟ در اين جدال ميتوان 
کمونيسم .  کمونيسم را انتخاب کرد

کارگرى يک نيروى بالفعل و 
ديگر دعوا ميان .  موجود است

جبھه ملى و حزب توده و سلطنت 
و اسالم نيست، اين حزب 
کمونيست کارگرى است و 
. ميتوانيد آن را انتخاب کنيد

انتخاب شما محدود به احزاب 
اين حزب .  طبقه حاکم نيست

خودتان است و ميتوانيد فردا 
برويد وسط تھران، دفتر مرکزى 
حزب، به حزب بپيونديد و با 
کارگران ديگر عضو حزب در 
محل و کارخانه و شھر خود 
مرتبط و متحد بشويد؛ ميتوانيد از 
ھمان روز مسئوليت به عھده 

رفقا، ما ميخواھيم به .  بگيريد
طبقه کارگر حق انتخاب کمونيسم 

اگر ما در سوراخ باشيم .  را بدھيم
کارگر چرا بايد ما را برگزيند؟ 

ھا دھھا سال است   تروتسکيست
دارند دلمه سر پيکت ميبرند و 
دوشادوش کارگران از پاسبانھا 
کتک ميخورند و باز شاھدند که 
وقتى کارگر به مساله قدرت و 
دولت در جامعه فکر ميکند باز به 
. سوسيال دموکراسى فکر ميکند

براى اينکه حزب تروتسکيست 

سوسياليسم .  کارگر است
اين .  محصول طبقه کارگر است

آن جنبشى است که کمونيسم را 
در ھر .  تحويل دنيا داده است

جاى جھان، از آرژانتين تا کره، 
وقتى کارگران جمع ميشوند، از 
پيش ميتوانيد حدس بزنيد که در 
ميانشان ادبيات مارکسيستى 

ما بايد .  ميچرخد و خوانده ميشود
يک حزب کمونيستى کارگرى 
درست کنيم که در جامعه، در 
صحنه نبرد طبقات بر سر 
مقدرات جامعه، حضور پيدا کند 
و ديده بشود، و نه صرفا اسمى 

ھاى سازمان   باشد پائين اطالعيه
اين آن مصافى .  در فالن محافل

. است که امروز جلوى ماست
حزب کمونيست کارگرى به 
مثابه يک حزب کارگرى، حزبى 
که بر جدالھا و جدلھاى تعيين 

اى بر سر مارکسيسم و   کننده
تمايز کمونيسم کارگرى از 
کمونيسم بورژوايى بنا شده 
است، امروز به جايى رسيده 
است که تنھا راه جلو رفتنش 
درک رابطه حزب و جامعه و 
درک مقوله مکانيسم اجتماعى 

منظورم از .  کسب قدرت است
کسب قدرت حمله روز آخر به 
کاخ زمستانى و تشکيل دولت 
نيست، بلکه منظورم قوى شدن و 
ذينفوذ شدن حزب در جامعه 
است به نحوى که يک پاى مھم 
جدال طبقات بر سر قدرت باشد، 
و از باالى سرش نتوانند چيزى 

اين .  را به جامعه تحميل کنند
االن شروع شده است و ما جوانه

 ھاى شروع اين روند را مى  
بينيم و شاھديد که چقدر 
 .تصاعدى در حال پيشرفت است

 

رفقا، پيروزى بر بورژوازى را 
ما در .  بايد در زمين او انجام داد

کنگره خود به کسى پيروز 
قدرت سياسى را در .  نميشويم

. اردوگاه خود کسب نميکنيم
بنابراين بايد برويم به زمين آنھا، 

ما .  و داريم ميرويم به زمين آنھا
بايد خود را براى ايفاى اين نقش 

ما از ھرجا آمده .  آماده کنيم
باشيم، چه مروج سياسى بوده 
باشيم و چه رھبر کارگرى و چه 
پارتيزان، چه شاعر و نويسنده، 

ايم بايد   االن بجايى رسيده
نقشھايى در مقياس اجتماعى 

و .  بعھده بگيريم و ايفا کنيم

 :حزب و جامعه
 ...از گروه فشار تا حزب سياسى

خود را در موقعيتى قرار نداده 
است که بعنوان يک نيرو در 
جامعه صالحيت انتخاب شدن، 
برگزيده شدن بعنوان ابزار دخالت 
در امر قدرت توسط کارگر را 

آخر بايد يک حزب در .  داشته باشد
مرکز صحنه سياسى حضور يافته 

تا بشود .  باشد تا بشود انتخابش کرد
فھميد که اين جريان يک کارى 
. ازش ميايد و راھش را بلد است

حزب ما .  ميتواند نيرو جابجا کند
بايد در مقياسى ظاھر بشود که 
. کارگر ايرانى بتواند انتخابش کند
. منظورم در انتخابات نيست

منظورم اينست که کارگر به مثابه 
يک طبقه اين حزب را برگزيند و 
بگويد من از ميان آلترناتيوھاى 

يک .  موجود با اين حزب ميروم
بعد دائمى و اليتجزاى فعاليت ما 

مان را   اينست که روابط کارگرى
بعد ديگر فعاليت ما .  فعال کنيم

اينست که در پھنه جامعه و در 
جدال قدرت حزب را بعنوان يک 
ابزار واقعى در دسترس طبقه 
کارگر قرار بدھيم تا براى تعيين 
تکليف بنيادى جامعه آن را به 
. عنوان حزب خود بدست بگيرد

اين دومى را اگر انجام ندھيم در 
وظيفه کمونيستى خود کوتاھى 

طبقه کارگر چه گناھى .  ايم  کرده
کرده است که بايد تا ابد با 
سوسياليسم در قامت گروھھاى ده 

اتحاد و مبارزه در راه دفاع "نفره 
روبرو "  از حقوق کارگران محروم

شود و احزاب طبقات دارا را در 
وسط صحنه سياسى مشغول بازى 

به اين .  با سرنوشت خويش بيايد
وضعيت بايد خاتمه داد و اين 

ھايى را الزم دارد که   کمونيست
 سنت و رسم حاشيه نشينى و فرقه

سازى و فرھنگ گروه فشارى را 
کنار بگذارند و در قلب جنگ 

 .قدرت در جامعه ظاھر شوند

 

کلمه کمونيسم و سوسياليسم به 
تنھايى بدون ھيچ توضيحى براى 

کارگر .  کارگر بسيار قوى است
بطور غريزى و طبيعى در يک 

ھا را   دعواى اجتماعى سوسياليست
اين جزو سنت طبقه .  پيدا ميکند

٨٩ضميمه   
بعنوان شخصيتھاى زنده جنبش 
سوسياليسم و کمونيسم کارگرى 
يک کشور قد علم کنيم و حرف 
 .بزنيم، با ھمه جامعه حرف بزنيم

 

حزب   -حزب مارکسيستى 
 اجتماعى

ما يک حزب مارکسيستى ھستيم و 
در اين روند گسترش، مانند ھر 

اش قرار است   اى که جاذبه  پديده
 به خيلى دور برسد، ھسته مرکزى

مان بايد خيلى فشرده و وزين 
در کنگره دوم اشاره کردم .  باشد

که تاريخا احزاب چپ وقتى 
اند اجتماعى بشوند و در   خواسته

ابعادى اجتماعى ظاھر بشوند، به 
اينطور توجيه .  اند  راست چرخيده

تر از   اند که جامعه راست  کرده
آنھاست و اگر راى ميخواھند بايد 

و البته تاريخا .  به راست بچرخند
. اند  ھم در اين کار شکست خورده

ممکن است يک نماينده از يک 
حزب راديکال چپ براى يک 
دوره به مجلس رفته باشد، اما 
ھمان يک نفر را ھم دور بعد 

اند و   اش را زير بغلش زده  پرونده
ما .  اند که برود  اش کرده  روانه

يکى از معدود سازمانھاى 
کمونيستى بعد از بلشويکھا ھستيم 
که ميخواھد روى راديکاليسم و 

. اى بشود  ماکزيماليسمش توده
سازمانى که اتفاقا ميخواھد 

اى   ماکزيماليسم و کمونيسم را توده
ميخواھد آرمانھا و .  و اجتماعى کند

اش را ببرد   ايده انقالب کمونيستى
. اى و اجتماعى کند  و توده

ميخواھد حرف آخرش در مورد 
. مذھب را به حرف جامعه بدل کند

ما کسانى ھستيم که معتقديم بايد 
اى   تخفيف را توده  اين کمونيسم بى
 .و اجتماعى کنيم

 

اين دورنما، دو سوال را جلوى ما 
ميگذارد، اول اينکه آيا اصوال 
چنين کارى ممکن است؟ که بنظر 
من تجربه ثابت کرده است که در 
دوره ما اتفاقا اين روش کارساز 

جامعه معاصر پاسخھاى .  است
راديکال و انسانھاى راديکال و 

کسانى که .  سازش ناپذير ميخواھد
حرف اساسى و بنيادى خود را 
ميزنند و ميخواھند ھمفکران و 
ھمراھان خود را متحد کنند تا کل 
. اين افق راديکال را متحقق کنند

١۶صفحه  ٥کافى است   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

درصد جامعه حرفشان مثل ما 
. باشد تا تمام قدرت را بگيريم

درصد مردم ايران  ٥کافيست 
فعاالنه از حزب کمونيست 
کارگرى دفاع کنند و آن را حزب 
خودشان بداند تا تمام منطقه را 

مھم نيست که نشريات .  بگيريم
مجاز و قانونى ايران به ما روى 

 ٦٠آن مملکت .  خوش نشان ندھند
در صد انسان ضد دين و ضد خدا 
دارد که از دست رژيم اسالمى 
کارد به استخوانشان رسيده است 
. و ھمه حاميان بالقوه ما ھستند
اند   آنھا که از اسالم به ستوه آمده

ما را دارند، آنھا که از نابرابرى 
اند ما را   زن و مرد به ستوه آمده

زدگى   دارند، کسانى که از شرق
حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش 

اند ما را دارند، و اين   خسته شده
. حق ماست که ما را داشته باشند

اين اقشار ھويت کارگرى و 
اند   کمونيستى ما را تحريف نکرده

. اگر ما را نماينده خود بدانند
کسانى ھستند که ميگويند ما با 

ايم چون حرف دل   شما آمده
 ما با شما آمده.  جوانھا را ميزنيد

ايم چون حرف دل زنان را 
 ميزنيد، يا چون از فرھنگ مدرن

ترى سخن ميگوئيد، يا چون عليه 
اين .  ايد  خاسته  مذھب به پا
کسانى که با ما .  اشکالى ندارد

ميايند به خاطر نقشى با ما ميايند 
که آن روز در جامعه بازى 

و اگر بازى نکنيم ديگر با .  ميکنيم
ما نميايند و با ديگران ميروند که 

و .  آن نقش را برعھده ميگيرند
ھيچ عار نيست که اينھا را دور 

قرار از ابتدا اين .  خود جمع کنيم
بود که طبقه کارگر و کمونيسم 
کارگرى بعنوان پرچمدار ھمه 
آزادى و ھمه برابرى در جامعه 

 .ظاھر شود

 

سوال دوم اينست که اگر اين 
نيروھا و مطالبات و تمايالت را 
دور خود جمع کرديم، چه 
تضمينى ھست حزب آنھا نشويم، 
. فقط حزب آن کارھا نشويم

اينجاست که آنطرف قضيه را بايد 
اين حزب بايد يک .  تاکيد کنيم

کمونيسم به اندازه کافى قوى 
ھست که چندين و چند برابر اين 
جلو برويم بدون احساس خطر و 

دنياى "نگرانى از آلودگى با 
. و نيرو جمع کنيم"  کثيف سياست

 .و اين نيرو امروز حياتى است

 

 احياى کمونيسم جھانى

من راجع به رفتن حزب خودمان 
به مرکز عالم سياست و به مرکز 

اما يک نکته .  جامعه حرف زدم
ديگر ھم بنظر من تعيين کننده 

اگر کمونيسم در مقياس .  است
اى دارد از طريق   جھانى آينده

احزابى است که اينکار را 
ميکنند، نه از طريق تماس 
دبيرخانه و روابط عمومى ما با 
فعالين انگليسى و آلمانى و 
استراليايى و پرسيدن نظر آنھا 

آنھم البته .  راجع به مواضع ما
اما .  کار خوب و الزمى است

اگر چيزى قرار باشد کمونيسم 
را در دنيا احياء کند توان و 
صالحيت دو سه حزب کمونيست 
کارگرى دنياست که در 
کشورھايى با اندازه متوسط، 

اين کمونيسم را .  نيرو بشوند
احياء ميکند، تئورى مارکسيسم 
را احياء ميکند، مانيفست را 
احياء ميکند، کاپيتال را احياء 

اين وظيفه ما و ِدين ما به .  ميکند
جنبش کمونيستى جھانى است که 

کافى است دو .  قدرتمند بشويم
اى از جھان در   سال در گوشه

قدرت باشيم، پيروزى ما در 
جنگ قدرت، يا حتى شکست 
دادن و بيرون راندن ارتجاع از 
يک گوشه آن مملکت، چشم 
جھانيان را متوجه کمونيسم 
کارگرى و حزب پيروزش ميکند 
و شما ميتوانيد درباره مارکس و 
لنين و انترناسيونال کمونيستى و 
حق کارگر در جھان امروز دنيا 

ما، ما .  را مخاطب قرار بدھيد
احزابى که بتوانيم در جامعه 
قدرتى بشويم، کمونيسم را احياء 

اين تنھا پاسخ .  خواھيم کرد
واقعى پس از سقوط بلوک شرق 

پاسخھاى پس از سقوط .  است
بلوک شرق پاسخھاى تئوريکى 

 :حزب و جامعه
 ...از گروه فشار تا حزب سياسى

ستون فقرات کمونيستى متعھد 
داشته باشد و اين ستون فقرات مدام 

بگذاريد اينجا نوکى .  بايد رشد کند
من .  به بحث عضو و کادر بزنم

معتقدم ھرکس دوست دارد عضو 
حزب کمونيست کارگرى بشود بايد 

فرض من اينست که .  بتواند بشود
ھرکس .  ھمه انسانھا با شرفند

خودش ميداند که چرا عضو شده 
البد از نظرات و سياستھاى .  است

ولى اين .  حزب خوشش آمده است
حزب بايد يک اليه کادرى داشته 
باشد که اين حزب را ھدايت ميکند، 

توليد ميکند، به مسائلش   باز
کسانى که .  ميرسد، رشدش ميدھد

تمام نقشه را دارند، تمام بحث را 
انتھاى افق را ببينند و تعھد .  دارند

 تئوريکى تعلق فکرى و آرمانى
اين يک بعد .  شان قوى و کامل باشد

وظايف ماست که نبايد فراموش 
 ٥٠٠بحث سر اينست که ما .  شود

ھزار عضو ميخواھيم و براى 
اينکار به دو ھزار کادر قوى 
کمونيست احتياج داريم و بايد اينھا 

در .  را در اين حزب بار بياوريم
نتيجه يکى از کارھاى کادر حزب 
اينست که اعضاى خوب را انتخاب 
ميکند و با آنھا کار ميکند، به آنھا 
ماتريال ميدھد، با آنھا بحث ميکند 
. و سعى ميکند بارشان بياورد

مقوالت حزب وسيع اجتماعى و 
حزب مارکسيستى بنظر من تناقض 

ما ميخواھيم ثابت کنيم که .  ندارند
ميشود مارکسيست بود، .  ندارند

آتشين بود، تئوريک بود، تمام 
تحول سوسياليستى را خواست و 
در عين حال يک حزب وسيع 
اجتماعى داشت که روى 
کوچکترين تشابھات با اميال مردم 

ممکن است .  گسترش پيدا ميکند
بگويند کسى که براى خواستھاى 
جوانان با ما آمده است وقتى به 

اش برسد ديگر با ما   مشروطه
باشد، ولى تا آن روز .  نخواھد ماند

. که با ماست، ما نفع کرده ايم
اى اين حزب از   پشتوانه چند دھه

نظر فکرى و پراتيکى، جدلھايى که 
وارد آن شده است و با سر و روى 
، .خونين از آن بيرون آمده است

دارد ميگويد که اين حزب کجا 
ما کمونيستيم، و اين .  ايستاده است

٨٩ضميمه   
اش را   نيست، جوابھاى تئوريکى

پاسخھاى .  ايم و داده بودند  قبال داده
پس از سقوط بلوک شرق 

پراتيکى .  پاسخھايى پراتيکى است
پاسخ واقعى .  به معنى وسيع کلمه

ما به احياى کمونيسم، پس از 
ماجراى سقوط بلوک شرق، برپا 
کردن اين پرچم جايى است که 

اى از مردم، با سر و   تعداد کافى
صدايى به اندازه کافى بزرگ، در 
آن باشند که اين سياره متوجه 
. وجود ما و عروج مجدد ما بشود

من راستش .  اين کار از ما برميايد
نميدانم چه احزاب ديگرى در دنيا 

اما .  دارند چنين کارى ميکنند
ميبينم که در مقياس کشورى مثل 

اين .  ايران ما اين پتانسيل را داريم
سازمانى است که اين پتانسيل را 
دارد که کار مثبتى در اين مقياسى 
که من گفتم صورت بدھد، به 
نحوى که جنبش کمونيستى بطور 

 .کلى را به پله باالترى ببرد

 

وظيفه اى که امروز جلوى ماست 
استفاده از اين سرمايه بيست ساله، 
از اين شعور بيست ساله، از اين 
تجربه بيست ساله و اين نيروھايى 

اند   که در طول اين سالھا جمع شده
اند براى کارى بيرون   و آبديده شده

اين سنت و بيرون اين تاريخ 
کارى موثر در .  اى است  حاشيه

جامعه، و اين کارى است که ما 
ايم و ھمه به اين   شروع کرده

 .ميباليم

 

اما در عين حال ما با اين قلمروھا 
به اندازه کافى آشنا نيستيم، در آنھا 
 تخصص نداريم، چاله و چوله

بايد بسرعت .  ھايش را نميشناسيم
ياد بگيريم و از حريفان خود 

. تر باشيم  تر و چاالک  باھوش
يک دنيا کار در .  مبتکرتر باشيم

اين مسير ھست و ميخواھم بعدا در 
اين نشست روى ابعاد مختلف آن 

 .مکث کنيم

 

، خرداد ٢٩انترناسيونال شماره 
١٣٧٨ 

 ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند
 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست


