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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 در سالروز 
 درگذشت منصور حکمت

 

 ٢٠٠٢ ژوئيه       ۴ روز       ،نه سال پيش      
منصور حکمت به دليل بيمارى سرطان        

جاى خالى او نه فقط براى              .  درگذشت
 بلکه   ،خانواده و دوستان و همرزمانش         

در اواضع کنونى که جهان دستخوش               
تحوالت زیر و رو کننده است خالى                   

منصور حکمت خطوط کلى این          .  است
 . اوضاع را ترسيم کرده بود

 

 گوشه هائى از مباحث         ،به این مناسبت    
منصور حکمت و چند مقاله و سخنرانى         
را منتشر ميکنيم و به کارگران                              

 نسل جدید و                ،کمونيست و مبارز          
 و آزادیخواهان توصيه مطالعه         ،انقالبى

 . و توزیع آثار منصور حکمت را داریم

 

 حزب و قدرت سياسى
 سخنرانى منصور حکمت در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران

 

 

منصور حکمت 
...ميشيم و   

 

 کورش سميعى

 *نه سال از مرگ نابهنگامش ميگذرد

 منصور حکمت که بود؟
   على جوادى

  مارکسيسم و جهان امروز
 بخشهائى از گفتگو با منصور حکمت 

 اساس سوسياليسم انسان است
 انسان گرايی مارکسيستی منصور حکمت قطب نمای ما

 آذر ماجدی

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جايگاه منصور حکمت
 

  !کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست

 ،سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت

 تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
 سياوش دانشور

 

 کارگران 
 و انقالب

 

 منصور حکمت

 

 زنده باد منصور حکمت
 

 نسرين رمضانعلى



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهبران شاخص جدال طبقاتى           
در تاریخ همواره موضوع جدال          

منصور حکمت، نه فقط در           .  اند
مرکز جنبش کمونيستى طبقه                   
کارگر، بلکه در ميان نيروهاى              

 از      ،اپوزیسيون رژیم اسالمى           
شاخص ترین شخصيتهاى سياسى      
است که همواره مورد بحث بوده          

هر کس که ميخواهد با رژیم    .  است
اسالمى بسازد باید با منصور                  
حکمت و سازش ناپذیرى انقالبى         

. کمونيستی او تسویه حساب کند           
هر کس که ميخواهد در طيف چپ       

سوسياليست، انقالبى و      "خود را      
نام بگذارد باید حسابش      "  کارگرى

. را با منصور حکمت صاف کند          
هر کس که تا دیروز کارى ميکرد        
و امروز نميخواهد بکند خود را             
ناچار می بيند با منصور حکمت           

هر کس که تا دیروز به          .  دربيافتد
چپ و سوسياليست بودن و                        
همراهى با منصور حکمت افتخار      
ميکرد و امروز ميخواهد                            
ناسيوناليست، قوم پرست،                         
دمکرات، دگراندیش و پست                    

 اول سنگى به             ،مدرنيست باشد    
سوی منصور حکمت پرتاب                   

هر کس که ميخواهد دیدگاه      .  ميکند
هاى عتيق در چپ ایران را                       
بازسازى کند و نميتواند از اعتبار        
و ميزان نفوذ کمونيسم کارگرى            

 پشت منصور       ،صرف نظر کند      
منصور .  حکمت سنگر ميگيرد        

 چه زمانى که زنده بود و          ،حکمت
 از     ،چه پس از درگذشت اش                

معدود کسانى است که همراه با              
توجه وسيع به عقاید و دیدگاه                    
هایش همزمان مورد تعرض و              
تحریف سياسى و حتى حمله                     

به همين      .  شخصى بوده است          
اعتبار دفاع از منصور حکمت              
ادامه کشمکشى است که کمونيسم        
طبقه کارگر با جریانات متفرقه              
بورژوائى و جناح هاى مختلف آن       

 .داشته است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى            
 تصريح ميکند؛

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جايگاه منصور حکمت
 

 !کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست

 منصور حکمت برجسته     -١    
ترین نظریه پرداز مارکسيست      
و رهبر انقالبى و کمونيست              

بدنبال شکست    .  معاصر است   
 ،انقالب اکتبر و مرگ لنين                

منصور حکمت تنها کسى است      
که روشن ترین رگه                                
مارکسيستى را نه فقط در                    
ایران، بلکه در قلمرو جهانى           

او صریح  .  نمایندگى کرده است  
 با اعتماد به نفس ترین و        ،ترین

انقالبى ترین نماینده کمونيسم          
او در مقاطع        .  پراتيک است   
 که ویژگى               ،مهم تاریخى       

عمومى آن عقب نشينى و                    
سرخوردگى و انفراد و تسليم           

 یعنى در اوج سرکوب                ،بود
و در اوج   "  ۵٧انقالب  "خونين  

آنتى کمونيسم بين المللى در               
 ،مقطع فروپاشى بلوک شرق          

پرچم تشکيل حزب کمونيستى        
طبقه کارگر و پرچم حق با                 
مارکس و طبقه کارگر است را       

منصور حکمت در    .  برافراشت
یک مقياس تاریخى و از نظر           
فکرى و سياسى نماینده                        
انسانيت طبقه کارگر، حقانيت         
مارکس و انقالبيگرى کمونيسم      

 .کارگرى است

 

 منصور حکمت بعنوان      -٢    
یک تئوریسين مارکسيست سهم     
و مکان ویژه اى در دفاع از               
مارکسيسم داراست و درافزوده     
های عميقی به تئورى                            

حجم آثار او    .  مارکسيستى دارد 
 ،ایران"  ٥٧انقالب  "در مقطع    

یعنى دورانى که چپ ایران تا          
مغز استخوان زیر سلطه                     
کمونيسمهاى بورژوائى                      
اردوگاههاى شوروى، چين و         

 از زیر آوار             ،پوپوليسم بود    
بيرون کشيدن کمونيسم و                    
مارکسيسم و تالش براى ناظر        
کردن این پرچم به حرکت                  
سوسياليستى طبقه کارگر یک         

. استثناء در تاریخ جامعه است       
تالش هاى فکرى و سياسى               

٢١٠شماره   

منصور حکمت و دفاع پرشورش از      
 چپ ایران را              ،مارکس و لنين        

دگرگون کرد و تشکيل حزب                       
کمونيست ایران تنها یک محصول          

منصور حکمت به     .  سياسى آن بود    
نماینده بالمنازع مارکسيسم در                   

در تداوم این تالش       .  ایران بدل شد    
ها و در چهارچوب مباحث کمونيسم       
کارگرى درافزوده های تئوریک،           
سياسی و پراتيک منصور حکمت           

آثار متعدد   .  بسيار تعيين کننده است     
و ماندگارى که از او بجا مانده است         
در موارد زیادى از متون مشابه                 

این .  مارکسيستى عميق تر است            
افتخار بزرگ از آن اوست که موفق       
شد پرچم انقالبى و کارگرى                          
مارکسيستی را بعنوان پرچمى                   
سياسى، بسيار جذاب و قابل توجه            
در یک دوره بشدت تاریک در دنيا          

 .تبدیل کند

 

 از زاویه دستاوردهاى                 -٣    
 منصور حکمت منشاء و       ،تشکيالتى

رکن اساسى فکرى، سياسى و عملی      
اتحاد مبارزان      "تشکيل سازمان           

"،"کمونيست حزب کمونيست           
" حزب کمونيست کارگرى   "،"ایران
حزب کمونيست کارگرى               "و        
وی همچنين مبتکر و     .  است"  عراق

فدراسيون "طراح پروژه هائى مانند      
"،"سراسری پناهندگان ایرانى     اول  

"،"کودکان و "  کنوانسيون خط نو       
بسيارى از پروژه هاى حزبى و                 

از نظر  .  غير حزبى دیگر بوده است    
سنتهاى کار سياسى و تشکيالتى، او       
نماینده چهارچوب هاى اجتماعى و         
غير فرقه اى فعاليت کمونيستی                  

منصور حکمت تصویرى          .  است
اجتماعى از جنبش کمونيستى طبقه         
کارگر ارائه داد و با روشها و                       
سنتهاى کار فرقه اى و حاشيه اى               
که طى دهه هاى متمادى هویت چپ       

یکی از  .   تعيين تکليف کرد   ،شده بود 
دستاوردهای مهم وی تبدیل کمونيسم     
به یک جنبش سياسى است که                      
روزمره در جدال قدرت شرکت                

منصور حکمت در زمان              .  دارد
حياتش بيوقفه تالش کرد که نه فقط           

از مارکس و کمونيسم با تمام                   
قدرت دفاع کند، بلکه کمونيسم را        
از تصویر سنتى و خاکسترى                 
موجود خالص سازد و بعنوان              
یک سنت سياسى، مطرح، جذاب،     
مدرن و انسانى در مقابل جامعه            

در نتيجه کار و تالش        .  قرار دهد 
او انقالبى زیر و رو کننده در                  
سيماى فکرى و سياسى، سنت ها         
و سبک کار چپ موجود بوجود            

منصور حکمت ارکان               .  آمد
اساسى و هویتى یک کمونيسم                
کارگرى مارکسى، سياسى و                  

. خالف جریان را ترسيم کرد                 
براى او طى کردن این مسير و              
تبيين استراتژى پيروزى کمونيسم     
در ایران تنها راه احياء کمونيسم          

 .در مقياسى جهانى بود

 

به این اعتبار منصور              -۴    
حکمت دشمنان طبقاتى بيشمارى        

او قادر شد پرونده                    .  داشت
کمونيسم بورژوائى را در                         
قلمروهاى فکرى، سياسى،                     
تئوریک و سبک کارى در جامعه       
ایران ببندد و کمونيسم مارکسى و       
کارگرى را مجددا به یک جنبش          

منصور .  سياسى معتبر بدل کند         
حکمت قادر شد یکبار دیگر بعد            
از لنين و بلشویکها در جنگ                   
اول، مرز روشنى با ناسيوناليسم         
و روایات مختلف نگرش                           
ناسيوناليستى و پوپوليستى حاکم          
بر چپ ترسيم کند و در قلمرو                 
سياسى ناسيوناليسم مرتجع و ضد       

. کمونيست را سرجایش بنشاند             
 تحریف  ،حمله به منصور حکمت     

قهرمانان " داستان تراشى                ،او
که تمام جمال و جبروت      "  پوشالى

جنگ با منصور        "شان را در           
تبيين ميکنند و تالش            "  حکمت

دارند در بازار آنتى کمونيسم                  
 همه      ،کارگرى سهمى بگيرند           

براین واقعيات تاریخى، مکتوب و     
مدون و تالش بيوقفه و دورانساز         

 .او متکى است

 

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به همين اعتبار درگذشت نابهنگام او توازن سياسى را نه فقط در                 -۵    
منصور حکمت قطبى    .  ميان چپ، بلکه در اپوزیسيون ایران بهم ریخت          

منصور حکمت در     .  بود که سياست در ایران از او تاثير مي پذیرفت                  
سطح چپ ایران ستونى بود که به چپ امکان می داد در مقابل راست                      

فقدان او تاثيرات تعيين کننده ای دراین شرایط گذاشت و                  .  سر بلند کند   
انشقاق در حزبى که او ساخته بود و دستاورد دو دهه تالش کمونيسم                        

 راه را بر ميدان دارى جریانات حاشيه اى و            ،مارکسى نوین معاصر بود   
حمله به منصور حکمت عميقا سياسى       .  تعرض به منصور حکمت گشود     

ادامه جدال تمام نشده ناسيوناليسم و جنبشهاى غير                    .  و طبقاتى است     
آنهائى که در   .  کارگرى و غير مارکسيستى با کمونيسم طبقه کارگر است         

زمان حيات او به کنج عزلت خزیده بودند و توان عينى هماوردى فکرى              
 بدنبال درگذشت وی و         ،و سياسى با کمونيسم طبقه کارگر را نداشتند               
" قهرمانى"تاریخ مجعول   .  بویژه بدنبال انشعاب در حزب او بيرون آمدند       

هاى ناقهرمانان در این دوره نگارش شد و کمپين ضد کمونيستى حمله به             
منصور حکمت و حتى حمله به حرمت زندگى شخصى او تنها در این                     
دوران و در متن دنياى مملو از ارتجاع و بى پرنسيپى و حاشيه شدن                         

 . انسانيت ممکن شد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر پایه دفاع از منصور حکمت و                 -۶    
منصور .  برافراشتن پرچم سياسى و  کمونيستی کارگرى او بنا شده است            

این حزب خود را موظف به دفاع             .  حکمت پرچم سياسى حزب ماست        
این حزب خود را موظف به پراتيک          .  مستمر از منصور حکمت ميداند      

این هویت  .  سنت کمونيستى و کارگرى و مارکسى منصور حکمت ميداند         
این حزب در مقابل هر تعرض به منصور حکمت از              .  اعالم شده آنست   

این حزب اجازه تحریف        .  هر سو و در هر قالبى قاطعانه مى ایستد                    
 چه از جانب جریانات رسما ضد کمونيست و چه از             ،منصور حکمت را  

 

کمونيسم منصور حکمت پرچم 
 ...حزب ماست

٢١٠شماره   
تالش دارند سياستهاى      "  کمونيسم کارگرى  "جانب کسانى که با نام               

دفاع از منصور    .   نخواهد داد   ،راست و پوپوليستى خود را توجيه کنند          
دفاع از منصور      .  حکمت براى ما دفاع از کمونيسم کارگرى است                   

حکمت براى ما امرى صرفا شخصى، عاطفى و یا کليشه اى و                                   
منصور .   امرى سياسى، اجتماعى و طبقاتى است       ،نيست"  ایدئولوژیک"

سنتى که به روشن     .  حکمت یک سنت متمایز در کمونيسم معاصر است         
ترین وجهى ادامه ماتریاليسم پراتيک مارکس و لنين است و تاریخ                          

. جدالهاى سياسى و فکرى پيروز و پر افتخار را پشتوانه خود دارد                         
منصور حکمت و کمونيسم کارگرى او تنها افقى است که در صورت                   
ناظر کردن آن به اعتراض ضد سرمایه دارى طبقه کارگر ميتوان افق                 

پيروزى کمونيسم در ایران در         .  پيروزى کمونيسم در ایران را گشود          
گرو پيشروى این سنت متمایز اجتماعى در تقابل با سنتهاى متفرقه غير              

دفاع از منصور       .  کارگرى و بقایاى کمونيسمهاى اردوگاهى است                
حکمت به این اعتبار تداوم جدال ما در قلمروهاى متعدد جدال طبقاتى                    

 .با جریانات بورژوائى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر تداوم دفاع قاطع و روشن و                     -٧    
مستدل و سياسى از منصور حکمت و بر برافراشتن قدرتمند تر این                        

حزب بر معرفى   .  پرچم در متن اعتراض سياسى و طبقاتى تاکيد ميکند           
 بویژه در اوضاع کنونى           ،وسيعتر منصور حکمت و انتشار آثار او               

 ،جهان که کمونيسم و مارکسيسم بار دیگر مورد توجه طبقه کارگر است            
فقدان پرچم و سنت کمونيستى کارگرى بناگزیر اعتراض             .  تاکيد ميکند 

واقعى کارگران را پشت جریانات چپ بورژوائى و رفرميستى و                            
 مارکسيستها و   ، کارگران کمونيست  ،حزب.  آنارشيستى بسيج خواهد کرد   

طرفداران کمونيسم کارگرى را به پيوستن به صفوف حزب منصور                    
 .   حکمت فرا ميخواند

 

 مصوب پلنوم چهارم به اتفاق آرا
 ١٣٨٧بهمن  – ٢٠٠٩ژانویه 

 

 .  مجددا به اتفاق آرا تصویب شد٢٠١١این سند در کنگره اول حزب در آوریل 

 

را از سايت  حزب کنترل کارگرى کتاب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

مجمع عمومى ! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد! کارگران
!تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

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                  

 )2006آذر ماجدی سپتامبر . است

 

رفقا حتما انتظارات متنوعى از             
این بحث دارند، اما آن چيزی که            
من ميگویم مرحله قدم به قدم                     
پرتاب مواد غذائى به طرف                     
سرانگشتان سرکوبگر رژیم تا قيام     

من نميخواهم در     !  مسلحانه نيست  
. اینجا این مراحل را توضيح بدهم       

ميخواهم درباره مالحظات و                  
مسائلی که در پروسه قدرت گيرى      
کمونيسم کارگرى و تصرف                    
قدرت سياسى توسط کمونيسم                 
کارگرى مطرحند بحث کنم و                  
فاکتورهائى که در این مسأله دخيل     

ميخواهم با   .  اند را توضيح بدهم        
چند نکته شروع کنم که بيشتر                  
شبيه به سؤاالت کفرآلودى از خود      

به این معنی کفرآلود که        .  ما است 
ظاهرا تئوری تاکنونی جوابهایی          
ميدهد که  طرح خود این سؤاالت          

من فکر    .  را زیر سؤال ميبرد           
تر   ميکنم که یک نظر و توجه دقيق      

به تئورى کمونيسم و قدرت                       
سياسى نشان ميدهد که هيچ ابهامى      

ولى .  با این سؤاالت بوجود نميآید       
من این سؤاالت را دارم و                           
ميخواهم که همه به آنها فکر کنيد          

 . و در طرح آنها سهيم باشيد

 

اولين نکته ای که مطرح است                 
اینست که قدرت حزب یا قدرت             
طبقه؟ این اولين سؤالى است که             
کسى وقتى به نتایج این بحث فکر         

از ما  .  ميکند، از ما خواهد پرسيد      
خواهند پرسيد چرا دارید راجع به        
حزب و قدرت سياسى حرف                   
ميزنيد؟ مطابق تئورى                                 
سوسياليستى قرار بود راجع به              
طبقه و قدرت سياسى حرف بزنيد،   

 

 حزب و قدرت سياسى
 سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران

 

 منصور حکمت

شما کمونيستها قرار نيست                
راجع به قدرت حزبتان حرف          

قدرت حزب، رسيدن         .  بزنيد
قدرت سياسی به حزب ظاهرا         
خالف تئورى سوسياليستى               

به ما خواهند گفت به             .  است
دليل اینکه تئورى ميگوید که            
طبقه کارگر قدرت را از                      
بورژوازى ميگيرد و خود را          
به عنوان طبقه حاکمه سازمان        
ميدهد، معلوم نيست که حزب          
در اینجا چه موضوعيتى دارد         

حزب و     "و اصال چرا از                 
 حرف ميزنيد؟" قدرت سياسى

 

در رابطه با      "  ممنوعيت"این   
حزب و قدرت سياسى فقط در          

در افکار عمومی   .  مورد ماست 
فقط ما کمونيستها هستيم که               

 سياسى حرف        وقتى از قدرت    
ميزنيم، به ما هشدار ميدهند که       
سر جاى خود بنشينيد، شما                 
مطابق تئورى خودتان قرار             
نيست به عنوان حزب به قدرت      
سياسى نزدیک شوید، قرار              
است طبقه کارگر به قدرت                

ما با این    .  سياسى نزدیک شود   
موضع چه در خود جنبش                   
سوسياليستى و چه در بيرون            
از ما مواجه ميشویم و این                   

این جزء     .  تذکر را ميشنویم        
اگر .  هاى ما است     "ممنوعيت"

پنج نفر ناسيوناليست جمع شوند   
و یک حزب جدید تشکيل                    
بدهند، فورا از گرفتن قدرت             
سياسى حرف ميزنند و                         
هيچکس هم به آنها ایرادى                 

ميگویند !  نميگيرد، هيچکس     
حزب ناسيوناليست جدید ایران      
تأسيس شده و آقاى فالنى رئيس      
آن است و تصميم خود را براى       
گرفتن قدرت سياسى و تبدیل            
شدن به رئيس جمهور و نخست      
وزیر اعالم ميکنند و در                      

ها و رادیو تلویزیون           روزنامه
در این مورد مصاحبه هم                    

٢١٠شماره   

ولى اگر من وشما بگوئيم           .  ميکنند
که حزب کمونيست کارگرى                       
ميخواهد به طرف قدرت سياسى گام       
بردارد، اولين کسى که یقه ما را                 
ميگيرد یکى از همين چپ هاى بغل         
دست ما از نوع وحدت کمونيستى            

"است که ميگوید     آقا چه شد؟ این       : 
طبقه است که قرار است قدرت را            
بگيرد، مگر پدیده شوروى را                      

 ؟"ندیدید

 

این من را یاد آن طنز گراچو                         
مارکس کمدین مشهور آمریکائى             

من عضو     :  مياندازد که ميگفت         
باشگاهى که آدمى مثل من را به                 

! عضویت خود قبول کند، نميشوم            
دیدگاه طرف مقابل ما هم شبيه                     

ميگوید که من حاضرم در          .  اینست
جامعه تحت حاکميت دولت بورژوا        
ليبرال زندگى کنم، حاضرم تحت              
حکومت کنسرواتيوها 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

 

این یک نکته و یک گوشه تئوریک         
مساله مورد بحث است که باید به آن        

ما حق داریم راجع به این        .  بپردازیم
مقوله این طور که امروز داریم                  
حرف ميزنيم، حرف بزنيم و بعد               
بحث قدیمى خود راجع به انقالب               

اى طبقه      کارگرى، سازماندهى توده    
کارگر، تصرف قدرت سياسى و               

 . قيام را دنبال کنيم

 

مهدى خانبابا تهرانى در یک                        
مصاحبه با نيمروز، که من تيتر آن          
را فقط خواندم گفته است که ِاشکال          
اپوزیسيون این است که به قدرت              

. من درک نميکنم  !  سياسی نظر دارد  
مگر قرار بوده اپوزیسيون چه کار          
دیگرى بکند؟ مشکل مهدى تهرانى         

این نيست که مثال اپوزیسيون در         
مورد جامعه مدنى خوب یا بد                  
فکر ميکند، ميگوید اشکال                       
اپوزیسيون ایران این است که به          

 ! قدرت سياسی نظر دارد

 

اى که من ميخواهم               اولين نکته   
بگویم و شاید کفرآلود به نظر                  
برسد این است که این حزب به               
قدرت سياسى نظر دارد و                         
ميخواهد قدرت سياسى را به                   

دست بگيرد و این نه فقط                             
تناقضى با به قدرت رسيدن طبقه         

ميتواند نداشته باشد    (کارگر ندارد    
و ميتواند هم بعضا داشته باشد،             
بستگی به شکل این تصرف                    

بلکه در اساس تنها       )  قدرت دارد  
راه تصرف قدرت سياسى توسط         
طبقه کارگر از دست بورژوازی         

 . همين است

 

یک نکته دیگر که ظاهرا و گویا           
از تئورى به ما صادر شده این               

گيرى     است که پروسه قدرت                
سياسى مثل پروسه کاشتن یک              

که :  درخت است، به این معنى            
کمونيستها شروع ميکنند به کار           
در ميان طبقه کارگر، تبليغ،                    
ترویج و سازماندهى ميکنند و در        

طبقه را بتدریج   .  طبقه نفوذ ميکنند  
عناصر و محافل    .  سازمان ميدهند 

قدم .  درون طبقه کمونيست ميشوند   
به قدم این قدرت و نفوذ افزایش             
پيدا ميکند، قدرت آکسيونى پيدا             
ميکنند، قدرت تظاهرات پيدا                  
ميکنند و در طول این پروسه                  
رابطه حزب و طبقه چنان تحکيم         
ميشود که حزب ميتواند طبقه                  
کارگر را به قيام بکشد، انقالب را       

. سازمان دهد و قدرت را بگيرد           
این تئورى چپ و تصور عمومى        

 . از کار کمونيستى است
 

اما من ميخواهم اینجا یک سئوال         
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر :  کفرآلود دیگر مطرح بکنم         
 سال طول    ٢٠این پروسه بيش از       

یعنی ما شروع       ))  چی؟((بکشد    
کنيم به سازماندهى در ميان                      
کارگران و مثال کارگرانى که االن      

 ساله هستند را                   ٢٢ و             ٢٠
در این صورت     .  سازماندهى کنيم  

 سال یک عده از     ١٥ تا   ١٠بعد از   
دار ميشوند، تعدادى                 آنها بچه     

مریض ميشوند و یک عده از آنها         
در .  از کار سياسى کنار ميکشند         

آخر ميبينيم که بعد از این سالها ما         
ظاهرا از یک طرف آدمها را                  
کمونيست ميکنيم و از طرف دیگر     
آنها بازنشسته ميشوند و از کار               

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

 ایران کار   ٥٠ و   ٤٠کارگران دهه   
و فعاليت بکنيم و اميدوار باشيم با          

 ایران به    ٨٠ و    ٧٠کارگران دهه    
قدرت برسيم؟ مگر ميشود طى               

 سال یک حزب کمونيستى در         ٥٠
ميان کارگران کار کند و بعد از              

  سال به قدرت برسد؟٥٠

 

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

غير عقالیی بنظر ميرسد، به                   
خاطر اینکه این ميراث تشکيالتى،     
این تعهد ایدئولوژیکى، این آگاهى       
طبقاتى و این رابطه حزب و طبقه        
به همين سادگى از نسلى به نسل             

ما داریم این     .  دیگر منتقل نميشود    
شما کار ميکنيد و براى     .  را ميبينيم 

 درصد  ٢٠مثال در ميان کارگران     
اینها بعد از مدتى    .  نفوذ پيدا ميکنيد  

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

و ما این را در        .  ایم، ميروند   کرده
تجربه زندگى سياسى خودمان                

 . ميبينيم

 

ال این حزبى بود که در              برای م

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
هاى سنندج دخالت      اول ماه مه     

داشت، با محافل کارگرى                   
مختلف که رادیو گوش                         

هاى حزب و        ميکردند، برنامه  
رادیو را توزیع و تکثير                       
ميکردند، تماس ميگرفتند، به          
خارج سفر ميکردند، مرتبط             

یکی از ایراداتی که از ما        .  بود
ميگيرند این است که پس چه             
شد آن نفوذى که داشتيم؟ جالب        
این است که ما آن نفوذ                           
کارگرى و ارتباط ها را در دل        
و پس از سرکوبهاى خونين               

 پيدا کردیم،         ٦٠ خرداد         ٣٠
بافت و پایه کارگرى داشتيم و          

چه شد؟ معلوم         .  االن نداریم    
است، حوصله همه سر رفت،         
همه که منتظر نميشوند تا                    
انقالب بياید و آنها را با خودش        

بعد از مدتى تصميم               .  ببرد
دیگرى در زندگيشان ميگيرند        
و کار دیگرى ميکنند و یا                     
اصال ميگویند این کار نتيجه و        

محافل کارگری  .  فایده اى ندارد  
و فعالين کارگرى که در آن                
دوره با ما بودند، االن ميشنویم        

. که دارند کار دیگرى ميکنند          
این قدرت سياسى، این قدرت           
حزبى از نسلى به نسل دیگر             

نفوذ کارگرى    .  منتقل نميشود   
مثل .  احزاب پس انداز نميشود      

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

انداز کنيد به آن               توجهى پس   
نفوذ کارگرى   .  پرداخت ميکنيد  

به دست ميآورید و به نظر من          
یا از آن براى دست بردن به               
قدرت سياسى استفاده ميکنيد و       
یا باید دوباره بروید کار کنيد تا        

 . به جائى برسيد

 

تجربه همه احزاب کمونيستى         
تجربه همه   .  اروپا همين است     

احزاب سياسى چپ دنيا همين         
احزابى که با انتخابات         .  است

سر کار ميآیند، هر چهار سال          
یک بار در کشورهاى                           
دمکراتيک در انتخابات شرکت    
ميکنند و مردم به آنها رأى                  
ميدهند و بنظر ميرسد چپ ها           

٢١٠شماره   
. معموال هيچ وقت رأى نميآورند              

داستان زندگى چپ نظام پارلمانى و        
چپ رادیکال را که نگاه ميکنيد،                
ميبينيد که در مواردى تروتسکيستها      
نزدیک ميشوند که یک نفر را در              
انتخابات انجمن محلى باالخره به             
داخل انجمن بفرستند و تازه بعد از            

 سال در کشورى مثل انگلستان          ٣٠
یا فرانسه حتى نميتوانند این کار را           

این .  در انتخابات محلى هم بکنند            
داستان موفقيتهاى احزاب چپ                    
رادیکال در سيستم هاى پارلمانى در      

و .  رابطه با قدرت سياسى است              
ظاهرا وقتي که رفيق فالنى وارد              
انجمن شهر شد دیگر گویا وارد فاز         

 . جدیدی ميشوند

 

آیا :  باید این سئوال را مطرح کرد           
اى، یعنى    ميشود با یک چنين تئورى     

از تئورى تکامل تدریجى، از رابطه      
، از صفر     B به A رسيدن از نقطه   

اى   به صد و آمادگى براى قيام نتيجه        
گرفت؟ و آیا قيام کمونيستى در                    

 اى است؟ انتهاى یک چنين پروسه

 

: نکته دیگر و سؤال دیگراین است          
آیا هر وقت که ما بخواهيم یا                          
بتوانيم، ميتوانيم قدرت را بگيریم و         
یا باید تحوالت دیگری هم در جامعه       

 اتفاق افتاده باشد؟

 

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

پشت سر ما، مثل حزب کمونيست            
ایتاليا، یا مثل حزب کمونيست                     

آیا وقتى   .   سال پيش    ٢٠فرانسه در     
که به اینجا رسيدید که دیگر خودتان        
براى کسب قدرت سياسى حاضر             

سرنوشت قدرت  (اید، این مسأله       شده
در رابطه بين حزب و طبقه   )  سياسی

تعيين تکليف ميشود؟ یعنی هر وقت        
حزب، طبقه را براى انقالب آماده            
کند، انقالب ميشود؟ یا اتفاقات                     

 دیگری نيز در جامعه باید بيفتد؟

 

. اى در جامعه است              انقالب پدیده   
منتها در نگرش سازمانى و فکرى           
چپ گفته ميشود که هر وقت ما                    
آماده شدیم، ميرویم قدرت را                        

ولى تئورى مارکسيستى        .  ميگيریم
اى   ميگوید که جامعه باید وارد دوره       

از تحوالت انقالبى شده باشد تا ما              
. بتوانيم در تغيير جامعه دخالت کنيم       

اى که نميخواهد تغيير کند،         جامعه
با ساطور دست کارگری را که به       
طرف قدرت ميرود، قطع ميکند،        

. هر اندازه هم که متشکل باشد               
نميشود یک صبح آرام از خواب          

ام    بلند بشوى و بگوئى من آماده            
قدرت را بگيرم، خود جامعه در           
چنان شرایطى اجازه قدرت گرفتن    

تالطم انقالبى،  .  را به شما نميدهد     
اعتالی سياسى، وجود یک                      
تناقض در دل جامعه که طبقات             
را به مبارزه با همدیگر ميکشاند          

اى که در آن ميشود        و مقاطع ویژه  
قدرت را گرفت، از عوامل تعيين        
کننده ای هستند که در بحث حزب        

 . و قدرت سياسى تأثير ميگذارند

 

آیا هر لحظه ميشود قدرت را                   
گرفت؟ آیا اگر فکر کنيد که از                
نظر سازمانى، کّمى، نظامى و              
نيرو آماده هستيد ميشود قدرت را        
گرفت؟ آیا قدرت در هر شرایطى        
قابل گرفتن است و یا فقط تحت               
شرایط خاصى ميشود به قدرت             
دست برد؟ جواب من به این                     

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

تئورى خام، هميشه حزب را                   
بدون طبقه و طبقه را بدون حزب         

. در نظر ميگيرد و تجسم ميکند            
وقتى از حزب حرف ميزند، از             
یک سازمان انقالبيون بيرگ و             
ریشه حرف ميزند، با این تفاوت          
که این انجمن انقالبى است، اما             
کامال بيرون طبقه است و نشان             
دهنده تحول و هيچ فعل و انفعالى          

این .  در درون خود طبقه نيست          
مسأله را قبال در ادبيات مان                     

و وقتی  .  ایم  مورد بحث قرار داده     
که راجع به طبقه حرف ميزند این        
طبقه کوچکترین تحزبى ندارد،            
خود کارگران هستند که در یک            

اعتصابى به       -موقعيت تحصنى    
سر ميبرند و با همان قيافه و به               
طور دسته جمعى قدرت را                      

و اگر اینها به خودشان         .  ميگيرند
ساختار بدهند و یا سازمان سياسى      
در آنها نفوذ کند، فورى انقالبشان        

به طور کلى، در    !  مخدوش ميشود 
بيان خام تئورى رایج، این                        

حزب در یک       :  دوگانگى هست   
طرف بدون کارگران و کارگران        

 . در طرف دیگر بدون حزب

 

خصلت 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگری حزب، که ميتواند با                  
بودن کارگرها با حزب و با داشتن       
یک برنامه کارگرى، تعریف                  
شود، بدون اینکه لزوما همه                     
کارگران با آن باشند و یا لزوما               
اکثریت کارگران با آن باشند،                  

اى است که ما داریم مطرح            پدیده
یک حزب کارگرى با             .  ميکنيم

وجود اینکه در ميان کارگران در         
اقليت است، ميتواند در لحظات              

اى، حرکت        تاریخى تعيين کننده      
اکثریت طبقه کارگر را شکل                   
بدهد، قيام کند و قدرت را بگيرد و        
نگهدارد و اصال از این طریق                

به .  ميشود به اکثریت تبدیل شود         
. نظر من این کار را ميشود کرد            

باید این طور باشد و گر نه به هر            
کسى، به هر استاد دانشگاهى که           
سوسياليسم را خوانده است و                   
ميگوید این کار با چيزى که                      

ام جور در نميآید و یا هر               خوانده
چپى که ظاهرا از استالينيسم درس      
گرفته است و به ما ميگوید شما               
در ميان طبقه کارگر یک اقليت              

اى هستيد و حق ندارید به                  ویژه
قدرت دست ببرید، جوابم ایناست         
که تئورى ما از اول اینها نبوده               

ما :  جوابم این خواهد بود        .  است
هيچ وقت در غياب یک حرکت              
انقالبى، نميتوانيم اکثریت طبقه را       
به خودمان جلب کنيم، هيچ وقت            

اقليت انقالبى و                  .  نميتوانيم
کمونيستى طبقه باید گامهائى را             
در مبارزه اجتماعى بر دارد که             
باعث شود اکثریت طبقه به آن                 

اگر در هيچ جا، جاى پائى  .  بپيوندد
ندارید، هيچ دليلى وجود ندارد که         

هيچ کس    .  کسى به شما بپيوندد         
دليلى ندارد به حزبى بپيوندد که             
برنامه خاصى براى کار مهمى              

توده مردم به کسانى                  .  ندارد
ميپيوندند که برنامه خاصى براى         

توده طبقه     .  تغيير جامعه دارند        
کارگر وقتى شما قيام را در                       
دستورشان ميگذارید و بعد                        
نميتوانيد از عهده سازماندهى آن          
بر بيآئيد، ميرود به یک حزب                 
رفرميست ميپيوندند که حداقل                
ميتواند افزایش دستمزدها را براى      

رابطه حزب و       .  آنها تامين کند      
طبقه با انقالب و اصالحات یک            

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
رابطه ویژه و کامال انسانى               
است و آن هم هر لحظه بهبود           
اوضاع و بهبود اوضاع زندگى      

حتی اگر شما قویترین          .  است
حزب هم باشيد وقتی کارگران        
ببينند که قصد ندارید و                          
نميتوانيد به طور ابژکتيو                    
حرکتى را سازمان بدهيد که             

اى بشود، ميروند     منجر به نتيجه 
به همان حزب چپ بورژوائى        
رأى ميدهند که اقال ميتواند جلو      

ها را بگيرد، از                  کنسرواتيو
حداقل معيشت دفاع کند، یا                 
طب و بهداشت را رایگان                  

 . نگهدارد

 

جواب خود من به این بحث این       
حزب کارگرى که              :  است

اى در        اقليتى، نيروى واقعى       
درون طبقه داشته باشد، حزب        

اى که نيروى واقعى        کمونيستى
قابل لمسى در درون طبقه                  
داشته باشد که امکان عمل                  
انقالبى و رادیکال را در سطح        
اجتماعى به آن بدهد، از طریق       
همين عمل انقالبى و رادیکال          
در صحنه اجتماعى است که             
ميتواند بقيه طبقه را با خودش          

مکانيزم نزدیک شدن      .  بياورد
حزب به قدرت سياسى در                  
رابطه با طبقه اینست، حزب            
کاتاليزاتورى نيست که طبقه            
متابوليسم درونى خود را در آن      

به همين طریق، به نظر      .  ميبيند
من، در سازمان قدرت                          
بالفاصله پس از کسب قدرت،        
همين اقليت و همين حزب است      
که مجبورند، نقش تعيين                      

 . اى بازى کنند کننده

 

بنابراین ما هم مثل احزاب                  
بورژوائى ميتوانيم براى قدرت     
خيز برداریم، یعنى ما هم                    

اگر .  ميخواهيم قدرت را بگيریم   
یک حزب بورژوائى بگوید که      
ميخواهد قدرت را بگيرد، آیا           
به آنها ميگوئيم که مگر شما              
حزب بورژوازى نيستيد، آیا            
کل بورژوازى با شما آمده                 

٢١٠شماره   
است و از آنها ميخواهيم که نفوذشان   
را در ميان تک تک بورژواها به ما        
نشان بدهند؟ جواب ميدهند که                      
انتخابات ميکنيم و نتيجه انتخابات            
نشان ميدهد که آیا آن نفوذ مربوطه           
را داریم یا نه؟ انتخابات آن                             

اى است که آنها پروسه کسب         پروسه
قدرت و نفوذ در ميان طبقه خود را           

اگر انتخابات برنامه      .  نشان ميدهند  
ما و راه به قدرت رسيدن ما نيست،          
ما هم ميگوئيم انقالب ميکنيم و بعد           
ببينيم که کارگران از ما حمایت                  
ميکنند یا نه؟ ما هم دقيقا این پروسه          

قطعا .  اجتماعى را جلو ميگذاریم          
آنها ميگویند که ما انقالبتان را قبول        
نداریم، ما هم ميگوئيم که انتخابات           

ميخواهم بگویم  .  شما را قبول نداریم    
که این دو کفه ترازو هم وزن                        

وقتى ما از کنگره بيرون             .  هستند
اى   ميرویم و براى مثال در مصاحبه      

ميگوئيم که ميرویم براى کسب                   
قدرت سياسى، فورا هوار چپ                   
بيرون ما بلند ميشود که ببينيد اینها            
سکت هستند و ميخواهند قدرت                  
سياسى را بگيرند و در دست                        

جواب من به   !  خودشان متمرکز کنند  
آنها این است که مگر شما براى چه          

اید؟ شما از این ماشينهاى                        آمده
موتور عقب قدیمى آلمانى هستيد که        
طبقه را از عقب به جلو هول                         
ميدهيد؟ فلسفه وجودى خود شما                 

 چيست؟

 

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

تدریجى باال نميرود،   .  و قوى ميشود  
شما به عنوان       .  پس انداز نميشود      

یک حزب سياسى فرصت معينى را       
دارید که در هر دوره طبقه را براى         
یک خيز براى کسب قدرت سياسى         
آماده کنيد و اگر از این استفاده نکنيد       

. باید بروید و از اول شروع کنيد                
قدرت براى شما جائى پس انداز                 

بخشی از آن ممکن است           .  نميشود
در حافظه تاریخى کارگران، در               
حافظه جامعه و در نفوذ ميان چپ             
بماند، اما نفوذ سياسى شما در ميان          

. کارگران جائى پس انداز نميشود            
کارگر ميآید و ميرود، دوره اى با              

اى با شما         شما هست و در دوره           
اگر انقالب کنيد و انقالب             .  نيست

شکست بخورد، کارگران کرور               
. کرور صفوف تان را ترک ميکنند        

هر کس که       .  من هم بودم ميرفتم         
عقلش برسد بعد از انقالب شکست           
خورده، احزاب کمونيستى را ترک        

ادامه حيات یک حزب             .  ميکند
کمونيستى در چنين شرایطى                  

اى است که آن               برنامه و نقشه      
حزب کمونيستى را احيا کند و                
سر پا  نگهدارد، اما کسى که یک          

تر از چنين موقعيتى      قدم آن طرف    
اش   ایستاده است، ميرود، حوصله     

 . سر ميرود

 

مردم دوست دارند به جاى اینکه          
یک سناریو عجيب و غریب براى      
زندگى خودشان دست و پا کنند،           
در جهان زندگى کنند و خوش                 
باشند، رفاه داشته باشند، معاشرت     

اى هستيم    ما یک عده  .  داشته باشند 
که نوعى سناریوی زندگى را بنا          
به دالیلى براى خودمان انتخاب            
ميکنيم، ولى توده وسيع مردم در          
پس سرکوب انقالبات این کار را         

اى    در نتيجه یک دوره        .  نميکنند
داریم که کار و فعاليت ميکنيم، یا          
به نتيجه ميرسانيم و یا باید دوباره        

 . از اول شروع کنيم

 

آیا گرفتن قدرت سياسى تابعى از         
نفوذ ما در طبقه کارگر است و               
هر وقت به آن درجه رسيدیم و               
هر وقت ما بخواهيم ميرویم و                 

. قدرت را ميگيریم؟ به نظر من نه      
حزبى ميتواند قدرت را بگيرد که        
شعور آن را داشته باشد که                        
شرایطى را که در آن قدرت                     
آویزان است و قابل گرفتن است،         

اگر این دید را          .  تشخيص بدهد   
نداشته باشيم هيچ وقت نميتوانيم            
قدرت را بگيریم، حتى اگرنيروى       
عظيمى از کارگران را هم با خود        

موارد زیادى در        .  داشته باشيم   
تاریخ احزاب چپ هست که حتى         
سمپاتى تمام کارگران را با خود            
داشتند، اگر دست به قيام زده                   

. قيام نکردند  .  بودند کار تمام بود      
آن کارگرانى هم که با آنها بودند            
رفتند و رهبرانشان را هم گرفتند          

چند تا نمونه هست    .  و اعدام کردند  
از احزاب چپى که بعدا هم مالمت       
شدند که شما که این همه نفوذ                   
داشتيد، قدرت داشتيد وغيره چرا         
نرفتيد در آن شرایط معين که                   
مسأله قدرت باز شد، قدرت را               

 . بگيرید؟ باید ميزدید و ميگرفتيد

 

ممکن است کارگران در چنين               
شرایطى از      

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما آن در    .  صفوف تان جدا نشوند    
بورژوازى که    .  بسته خواهد شد      

بيکار نمينشيند، تبليغات ميکند،             
رفرم پيشنهاد ميکند و جامعه را             
تعدیل ميکند، اجازه رفتن به پيکت       
را نميدهد تا چه رسد به اینکه ما             
براى گرفتن قدرت در ميان                      

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

فاکتورها به نظر من مساله به این         
حزب :  صورت فرموله ميشود         

کمونيست کارگرى در صورتی            
که حزب بخش مؤثرى از                           
کارگران باشد، در صورتی که              
بخش اقليت ولى اقليت مؤثر و                 
ُبرائى 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 این                

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

هائى به حدى      نفوذش را در دوره     
رسانده است که در سطح                            
اجتماعى و در متن عالم سياست            
به صورت یکى از بازیگران                  
اصلى صحنه سياست در آمده باشد      
و اگر این حزب این شّم را داشته            
باشد که شرایطى را که بحث                    
قدرت سياسى در جامعه باز شده           
است و به موضوع جدال اجتماعى      
تبدیل شده است، تشخيص دهد،              
آنگاه ميتواند قدرت سياسى را                 

در غير اینصورت نميتواند    .  بگيرد
سرنوشت ما     .  قدرت را بگيرد        

و این را قبال در           .  محتوم نيست  
کنگره دیگری گفته ام و این هم               
ظاهرا یکی از کفرهایی است که           

برای اینکه مساله را به          .  گفته ام  
جالب بودن   .  گردن ما می اندازد       

مسأله هم در همين محتوم نبودن            
بستگى به       .  سرنوشت ماست      

پراتيک ما، شعور ما، قدرت                   
تشخيص ما و بستگى به فاکتور              
تصميم و اراده آگاهانه ما در                     
دوران هائى دارد که فرصت                   
 کسب قدرت به روى ما باز ميشود

. 

 

ممکن است شما بگویيد در پروسه       

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
ای یک تير انداز اگر یک                    
ميليون تير به هدف شليک کند         
باالخره یکی به هدف اصابت          
خواهد کرد و همان یکی کافی          

منتهی در زندگی ما و           .  است
شما یکی دو تا از این تيرها را          

متأسفانه در  .  ميشود شليک کرد  
زندگى ما یک یا دو بار چنين            

شما باید   .  شرایطى پيش ميآید     
تان را براى این       برنامه و نقشه   
پروسه تکاملى  .  شرایط بنویسيد 

جامعه محتوم نيست و اینکه              
پس از من کارگران و یا آدم               
هائى به اسم من و شما ميآیند و         
در نهایت قدرت را ميگيرند،           
هيچ تسالى خاطرى به من و            

این .  به این حزب خاص نميدهد    
حزب خاص باید بگوید که                 
براى گرفتن قدرت سياسى                
براى ما و در زمان حيات ما و         
کارگران تالش ميکند و نه                 
اینکه سناریوئى که جهان قرار       
است مطابق قوانينى از سر               
بگذراند را شرح و توضيح                

در نتيجه گرفتن قدرت         .  بدهد
به .  سياسى یک کار عملى است    

یک معنى باید بگویم که قدرت        
 : سياسى شامل اینها است

 

تبدیل شدن به یک سنت            - ١
سياسى و مبارزاتى زنده در              
درون جامعه و در درون طبقه        

و این سنت است که            .  کارگر
تحت هيچ افت و خيزى از بين         

)) به این صورت که    . ((نميرود
اگر شما توانسته باشيد یک                
سنت سياسى باشيد و کمونيسم         
کارگرى را به یکى از                           

بدل ((نيروهاى دخيل اجتماعى     
، یکى از نيروهاى                    ))کنيد

اجتماعى که موجود است و               
اگر فرضا انتخابات شد ممکن         

 درصد آرا        ٣٠ یا        ١٠است    
 درصد آراء    ۶٠کارگران و یا      

جامعه را به دست بياورد، یک       
نيروى در صحنه است، جزئى       
از زندگى مردم و جزء سوخت       
و ساز سياسى جامعه است، این      
کارى است که مستقل از افت و       
خيزها و مستقل از اوضاع                 

٢١٠شماره   
انقالبى و غير انقالبى ميتوانيد به آن        
مشغول باشيد و تضمين کنيد که این         
 . سنت ميماند و راهش را پيدا ميکند

 

به عنوان یک حزب باید شرایط       - ٢
و اوضاعى را که براى کسب قدرت       
سياسى آماده هست، بشناسيد و دست      
بکار تأمين ملزومات آن بشوید،                 
آنوقت این شانس را دارید که قدرت         
سياسى را بگيرید و تبدیل به حزب           
اکثریت کارگران بشوید، به حزب           

این .  اکثریت جامعه تبدیل شوید             
مکانيزم اکثریت شدن است، نه بر            
عکس، یعنى اکثریت شدن مکانيزم         

خيز برداشتن طبقه        .  کسب قدرت   
انقالبى براى کسب قدرت شرط                 
الزم اکثریت شدن در جامعه است و        

اکثریت شدن در         .  نه بر عکس        
جامعه بيرون و در داخل رختکن              
تاریخ شرط ماندن در گود اصلى               

. این غير ممکن است     .  تاریخ نيست 
این قوطی بگير و بنشانی است که             
بنظرم رفرميسم، روایت ضد لنينيسم     

. در جنبش چپ رایج کرده است                 
در اینجا بخشی از نوار دقيقا قابل         ((

این آن      .))   پياده کردن نيست          
چارچوبى است که از هر طرف به          
آن نگاه کنيد مشخصات ما و پروسه        
اکثریت شدن ما را نشان ميدهد، نه           
پروسه تدریجى تکامل تاریخى و در      
انتهاى پروسه تبليغ و ترویج و                    
همراه کردن از پيشى اکثریت طبقه،       
که موضع هميشگى چپ تاکنونى             

 . بوده است

 

ميخواهم چند کلمه در مورد                           
ملزومات اینکه چگونه ميتوان به             
یک سنت سياسى زنده در درون                
جامعه تبدیل شد و چگونه ميتوان               
برای تصرف قدرت خيز برداشت،        

من تزهاى مشخصى      .  صحبت کنم  
را در رابطه با یک حزب خاص و           
یک گرایش خاص از کمونيسم                   
طرح کردم، در رابطه با احزاب               

. کمونيستى بطور کلى بحث نکردم         
 : این ملزومات را بر ميشمارم

 

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

پرچم چپ افراطى در جامعه،      .  سوم
چپ کارگرى در جامعه باید به طور       

ما را به     .  بالمنازعى دست ما باشد      

عنوان نماینده قيام کارگرى آتى،          
به عنوان آن شبحى که بر فراز               

. جامعه به پرواز در ميآید بشناسند     
ما باشيم که همه نيروهاى مدافع            
وضع موجود ميخواهند محکومش     

این حزب باشد که پرچم              .  کنند
اعتراض رادیکال کارگرى، پرچم    
مارکسيسم، پرچم انتقاد                               
سوسياليستى به جامعه موجود در       
دستش است و نه یکى از شرکت           
کنندگان چپ، بلکه نماینده                         

بعدا ميتوانيم    .  کمونيسم کارگرى   
در این مورد بحث کنيم که چه                 

ایم   اندازه در این راستا پيش رفته         
و یا چقدر هنوز از این فاصله                  

 . ایم داریم و یا به کجا رسيده

 

این یکى از قلمروهائى است که            
براى اینکه  .  باید به آن وارد شویم     

جامعه وقتى ما را به عنوان چپ           
افراطى بشناسد و وقتی فکر کند           
باید قدرت را به دست چپ                        
افراطى بدهد، است که فرصت             

ولى .  ميدهد ما قدرت را بگيریم          
اگر جامعه براى مثال حزب توده         
را به عنوان نماینده چپ افراطى          
بشناسد زمانی که آرزو ميکند                
قدرت را به چپ بدهد، آن را به              

اگر جامعه   .  حزب توده ميسپارد     
مارکسيست ها را با فدائى و سنت        
فدائى تداعى کند وقتي که دوست          
دارد و عاشق این است که قدرت          
سياسى به دست سوسياليستها                 
بيفتد، آن را به چریک فدائى                    

. ميدهد دست ساندنيستها       .  ميدهد
باید پرچمدار آن مطالبات، آن                 
نياز، آن برنامه و اهداف اجتماعى     
و آن انتقاد سياسى در درون                     
جامعه باشيد تا مردم بگویند                     

. بگذارید اینها را امتحان کنيم                 
تو .  بگذارید پشت اینها بسيج شویم     

بایستى تضمين کنى که این جنبش       
هستى و گرنه، عکس مارکس را         
خيليها باال بردند و به نتایج                        

 . مختلفى رسيدند

 

دوم اینکه باید بخش فعال، قابل              
مشاهده و ملموس اپوزیسيون                 

این را در اوایل           .  جامعه باشيم   
صحبتم گفتم که باید از حاشيه                  

باید .  سياست برویم به متن جامعه      
یکى از چند تا بازیگر اصلى                   
تقسيم قدرت و در اوضاع سياسى        

بحث قدرت     .  در جامعه باشيم         
سياسى فقط       

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

این نيست که آیا ما ميتوانيم دولت          
را بگيریم یا نه؟ بلکه این است که          
آیا ميتوانيم نيروئى در درون                    
جامعه بگيریم که قابل مالحظه               
است و بعد در فعل و انفعاالت بر           
سر قدرت به حسابش بياورند و              
برایش فکرى بکنند؟ اگر طرف            
ارتش دارد براى اینکه کسى را              
در انقياد نگهدارد، ما هم باید                    

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

قدرت را بگيریم، باید در درون             
جامعه بورژوائى نيروئى باشيم که     
به حسابش ميآورند، و ببينند که              

باید ".  خطر از ناحيه اینهاست         "
نيرو باشيم، باید حرف بزنيم،                  
بلندگو دست مان باشد و باید بخش        

بعدا در   .  واقعى اپوزیسيون باشيم    
این مورد که حزب کمونيست                  
کارگرى چقدر به این تصویر                  

. نزدیک شده است، حرف ميزنيم        
من خوشحالم که داریم به این                    
نزدیک ميشویم، هم به اولى و هم          

 . ایم به دومى ما نزدیک شده

 

. سوم باید حزب آن طبقه باشيم                
ميدانم که جریاناتى که کامال                     

ریشه هستند ميتوانند تحت                    بى
شرایط خاصى ریشه بدوانند و                
بيایند به عنوان یک دار و دسته               

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

هایشان را روى یکى از                       پایه
طبقات اجتماعى و سنت هاى                   
اجتماعى که در درون آن جامعه            
هست، قرار بدهند، براى اینکه در       
جامعه طبقات اجتماعى وجود                

نميتوان فقط به عنوان               .  دارند
دوازده مرد خبيث و یا این گروه            

باید .  خشن رفت و قدرت را گرفت     
سعى کنيد از طرف یک قشر                    
اجتماعى و با کمک آن قدرت را            

این طبقه براى ما طبقه           .  بگيرید
کارگر است و این قشر براى ما              
قشر سوسياليست و رادیکال طبقه        
کارگر است که از مدتها پيش در            

ما باید    .  ایم    مورد آن حرف زده        
بخشى از این قشر باشيم و واقعا با         

اى   این یک گوشه  .  آن مرتبط باشيم  
از رابطه ما و قدرت سياسى است        

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
ما در   .  که عمال تأمين نيست        

یک رابطه زنده، سازنده و                
رابطه احساس تعلق متقابل با           
بخش رادیکال و سوسياليست و      
معترض طبقه کارگر ایران              

خود این بخش طبقه            .  نيستيم
خيلى دستش باز نيست که                   
خودى نشان بدهد تا ما بفهميم           
که چگونه فکر ميکند و چه                
تمایلى دارد و ميخواهد با کی            

شرایط اختناق     .  تماس بگيرد    
این فرصت را از آنها گرفته              
است، اما به هر حال بطور                
ابژکتيو ميتوانيم ببينيم که این           

 . هاى ما است یکى از ضعف

 

چهارم باید از خود قدرت                    
به این معنى    .  رهبرى نشان داد   

که احزابى که ميخواهند به                 
ها تمکين کنند، احزابى که         توده

به اصطالح قرار است از                   
ها بياموزند، احزابى که              توده

ميخواهند تمایالت خود طبقه را     
نگاه کنند و آن تمایالت را                    
انعکاس بدهند، به نظر من                 
شانس زیادى ندارند که به                   

چون در شرایط     .  جائى برسند  
سخت، تمایالت عمومى طبقه         
رو به عقب نشينى است و در            
شرایط رفاه ممکن است تمایل         

در .  طبقه یک چيز دیگر باشد        
شرایط وجود یک حزب بزرگ     
رفرميست تمایل طبقه ميتواند         

باید .  حمایت از آن حزب باشد       
آن حرفى را بزنيم که ميتواند            
طبقه را از جائى که االن هست       

و توانائى  .  به جاى دیگرى ببرد   
این را داشته باشى که بروى و         
بياورى و بعد در ناصيه تو                 
ببينند که این حرفت معقول و            

و این یعنى قدرت      .  عملى است 
یعنى .  بردن بحث تان به طبقه        

قدرت رهبرى کردن را                       
این فقط یک بحث              .  ميطلبد

اقناعى نيست، بلکه یک رابطه       
چه کسانی      .  اجتماعى است     

هستند که طبقه را با خود                      
رهبران عملی طبقه         .  ميبرند

کارگر چه کسانی هستند؟ چقدر      
های             با شما هستند؟ اگر ما بح

٢١٠شماره   
زیبایی راجع به قانون کار داریم،              
ها تبدیل به بح          شرط اینکه این بح
هر روزه مجامع عمومی و محافل            
کارگران شود فقط پرت کردن آن              

. کتاب در مجامع کارگری نيست              
در اینجا چند کلمه ای قابل درک            ((

باید کسانی باشند که در           ))   نيست
. باالی چهارپایه حرفهای ما را بزنند   

قدرت رهبری کردن هم رابطه ای           
است در رابطه شعور و توان                       
سياسی و هم یک رابطه عملی در              
داشتن سرپلهایی که ميتوانند طبقه را      

راجع به .. به سمت معينی سوق دهند
هر کدام از این چهار قلمى که گفتم            
اجازه بدهيد یک مقدارى بيشتر                  

 : توضيح بدهم

در مورد ارتباط با طبقه، بودن                    
این فقط یک رابطه     .  بخشى از طبقه  

حضورى، تک به تک و رابطه                  
سوزنى و آزمایشگاهى نيست که من      
ميروم و تک تک با کارگران                       

طبقه اگر تو را به        .  کارهایی ميکنم 
عنوان حرکتى ببيند که در صحنه             

. است، توجهش به تو جلب ميشود            
بنابراین بخشى از رابطه حزب با             
طبقه به این بستگى دارد که حزب             

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

یک بخش به رسميت شناخته       .  است
شدن به عنوان یک جریان واقعى از       
طرف بخشی از طبقه کارگر است           

همه اینها  .  که به این مسائل مياندیشد     
یک درجه از اکتيویسم سياسى را              

اکتيویسمى .  در دستور ما ميگذارد       
که امروز حزب کمونيست کارگرى       
در خارج کشور از خود نشان                      
ميدهد، فقط افکار عمومى را به                  
خودش جلب نميکند، بلکه توجه                 
کارگر را هم جلب ميکند، توجه                  
طبقه کارگر را هم به اسنادت، به               
آدم هایت، به بحث هایت،                                
استدالالتت و به تشکيالت هایت                

در صحبت هاى روز       .  جلب ميکند  
هاى داخل    اول هم گفتم که این حوزه      

و خارج به هم مربوط هستند و                     
در .  روى همدیگر تأثير ميگذارند         

نتيجه ميتوانيم در بحثهایمان روى            
این فکر کنيم که چرا ميرویم و این            

ممکن است    .  آکسيون را ميگذاریم      
الزاما فاکتورهاى محلى ضرورت          
آن اکسيون را توضيح ندهند، یا                  

ولى من   .  علت آن را توجيه نکنند          
دارم آکسيون ميکنم و به یک نفر                
براى مثال در تهران و یا اصفهان،           
که اگر خواست با ما تماس بگيرد،            
اگر به خارج رفت و خواست بداند            

))  ميگویم((که اینها کى هستند،            
با دفتر کدام تشکيالت رابطه                   
بگيرد و یا به کدام شماره تلفن                 

 . زنگ بزند

 

تا آنجائى که به پرچمدار بودن               
چپ و کمونيسم برميگردد، به                
نظر من این قلمروئى نيست که              
فقط در محدوده ایران و به زبان            
فارسى، کردى و یا عربى برای            

ال حل و فصل شود       حزبى که  .  م
پرچمدار مارکسيسم است نميتواند      
پرچمدار مارکسيسم در یک سطح      

تر نباشد و یا الاقل یکى از           جهانى
مدعيان و طرفهاى اصلى بحثهاى      
مارکسيستى در سطح جهانى                  

. یک مشکل ما این است           .  نباشد
مستقل از اینکه بحثهاى                               
مارکسيستى در سطح جهانى                  
فروکش کرده یا ُمد نيست، ولی              
اگر مد هم بود، ما چقدر در این               
سطح کار کرده بودیم؟ این یکی            

به .  از ضعف های اساسی ماست       
نظر من این یکى از بحثهاى                    
اساسى ما است و کافى است این            
کار را شروع کنيم و به این سمت         
برویم و یک بار دیگر براى                     
کارگر مسجل شود که ما پرچمدار      

االن دیگر      .  مارکسيسم هستيم     
هاى سياسى این را به                        گروه

اند و بعضا اذعان       رسميت شناخته 
ميکنند که مارکسيستها اینها هستند     

اند به متلک      و بعضا شروع کرده     
گفتن و ميگویند ببينيد مارکسيسم          
اینها چه هست و مارکسيسم این             

 . نيست و غيره

 

مجالت تئوریک و سياسى که                
قدرت تئوریک مارکسيستى و               
سوسياليستى این جریان را نشان          

برنامه .  ميدهد باید موجود باشد         
حزب یک نقطه قدرت ما است که       
دیگران باید در مورد آن بحث                
کنند و به آن برسند و از آن رد                 

استدالالت مارکسيستى و       .  شوند
نقد مارکسيستى ما هم همين طور         

االن که ما به عنوان یک            .  است
جریان ضد مذهبى شناخته                        
ميشویم، به عنوان یک جریان                
طاغوتى شناخته نميشویم،                        
ميگویند اینها همان کسانى هستند         
که براى مذهب تره ُخرد                             

همه ميگویند که اینها         .  نميکردند
ميگویند .  اى است   انتقادشان ریشه 
که مذهب            

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نباید اصال وجود داشته باشد و                
دليل دارند براى کارشان،                          

يف ميدانند  ))  مذهب را  (( اینها .  ک
مارکسيست ها هستند، اینها چپ            

ایم که یک     ما اجازه داده  .  ها هستند 
بار و براى اولين بار در جامعه،            
کمونيسمى موجود باشد که بدهکار     

ها و          سازش با عواطف توده             
هاى جامعه و خرافات درون          علقه

جامعه نباشد و بگویند اینها را                  
خيلى .  ميبينى؟ ضد مذهب هستند       

ها به این خاطر به صفوف ما                   
جلب ميشوند و به این خاطر و به           
دليل این موضع ما براى مثال در          
باره مذهب، ميروند ببينند                          
مارکسيسم چه ميگوید و یا مارکس      

و یا   .  در این رابطه چه ميگوید           
بحث ما در مورد حجاب،                           
ناسيوناليسم و سازش ناپذیری                
عميق این حزب با ناسيوناليسم، که      
دیگران به عنوان جوانب منفى ما         
به آنها مينگرند، در عين حال                   
نقطه قدرت تئوریک این حزب هم       

 . هستند

 

راجع به مذهب یک نکته دیگر               
راه کارگر پنج سؤال براى      :  بگویم

من فرستاده بود و پرسيده بود که           
آیا جواب ميدهم که من نوشتم بله            

یکى از سؤالت این     .  جواب ميدهم 
رابطه با آمریکا آرى یا نه؟          :  بود

من نوشتم که این سؤال خيلى                    
چون این سؤال یک     .  عجيبى است 

پيش فرضهائى را با خودش دارد         
. که یک جواب آرى یا نه ندارد               

چون جواب آرى یا نه پيش                         
فرضهائى را با خود همراه دارد            
مثال اینکه تو در رابطه با یک                  
دولت و دیپلماسی آن اظهار نظر           
ل اینکه شما قرار است          ميکنى، م

این .  مشاوره بدهيد به این دولت          
مثل این است که پرسيده شود ولّى         
فقيه بر پایه قانون و یا بيرون                    
قانون؟ یا ولى فقيه قانونى آرى یا           
نه؟ تو اگر بگوئى نه، خوب شما            
ميگوئيد که ولى فقيه قانونى را               
قبول دارى و اگر بگوئى آرى                  
خوب شما اصال طرفدار والیت            

و در آخر جوابم به        !  فقيه ميشوید 
: سؤالهاى راه کارگر این را نوشتم      

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
رابطه با آمریکا با مخالفت ما           

اینکه جریانات  .  روبرو نميشود 
اسالمى با آمریکا رابطه دارند        

هاى ما    یا نه، جزو پروبلماتيک    
بعنوان یک جریان کمونيستى و     
 . سوسياليستى ضد اسالم نيست

 

من به جریانات اسالمى از                 
موضع خود به عنوان یک ضد       

شاید این در   .  اسالم اشاره کردم  
برنامه ما نيامده است، اما من           
خودم را فعال جنبش ضد اسالم      
ميدانم و ميخواهم که اسالم                 

اسالم سياسى یک     .  جارو شود  
جریان واقعى است در قرن               
بيستم و من ميدانم که دارد چه           

. به سر همنوعان من ميآورد            
من یک جریان ضد اسالم                   
هستم و این یک بحث تئوریک        
است و نه یک احساس شخصى      
و ناشى از اینکه یک خانواده            

ضد اسالم  .  ام  نمازخوان نداشته 
هستم و ميتوانم از نظر                          
تئوریک بحث کنم که اسالم               

. ها نيست         دیگر افيون توده         
کوروش مدرسى مطلبى دارد          
در انترناسيونال که ميگوید که        

ها      مذهب دیگر افيون توده              
اگر .  کاش اینطور بود     .  نيست

افيون بود ما کارش نداشتيم، ما       
در برنامه مصرف مواد مخدر       
را براى معتادین واقعى آزاد             
گذاشتيم خوب این یکى،                       

! مذهب، را هم آزاد ميکردیم           
این یک جنبش کثيف ضد                    
انسانى است که دارد آدم                       

آزادى و  .  ميکشد و تهدید ميکند    
به . مدنّيت انسان را تهدید ميکند

نظر من مرکز مدنّيت امروز           
جریانات .  در غرب است             

اسالمى اگر بخواهند در غرب        
هاى مردم    بمب بگذارند و خانه    

را ویران کنند، اولين ضررش        
را کارگران متقبل ميشوند که           

اند، بورژواها      اینقدر جلو آمده     
که خودشان حکومت فاشيستى       

اند و مشکلى با این هم                داشته
اگر دولت الجزایر ادعا     .  ندارند

کند که این جنایاتى که جریان           
دارد، زیر سر اسالميهاست،           

٢١٠شماره   
اند که    مردم باور ميکنند، چون دیده       

چه ظرفيتى از جنایت در اسالم                  
ميخواهم بگویم که       .  سياسى هست   

اینها بحثهاى تئوریک هم هست، به         
شرط اینکه به آن قالب تئوریک هم           
بدهيم و یکى برود بگوید که اسالم            

ها نيست، بلکه     دیگر فقط افيون توده    
یک جنبش اسالمى در قرن بيستم              
هست که دارد یک نقش معين بازى         

 . ميکند

 

راجع به بحث فعال و قابل چشمگير         
اپوزیسيون بودن، خيلى فاکتورهاى       

آکسيونها، :  قابل شمارش داریم            
ها، شخصيتها، فعاليتها،               روزنامه

تجمعات، ميتينگ ها، اعتصابها،             
اینها کارهائى    .  تطاهرات و غيره       

هستند که باعث ميشود مردم بگویند        
این یک حزب فعال اپوزیسيون                  
است و جزو نيروهاى در صحنه               

گسترش فعاليت تبليغى،              .  است
. ترویجى، سازمانگرانه و آکسيونى      

اینها شرط تبدیل شدن حزب به یک          
االن .  جریان اصلى اپوزیسيون است   

همه در ایران ميدانند که جامعه                   
ایران شامل احزاب سياسى مختلف         
است که بخشا در داخل و بخشا، به            
دليل موقعيتشان در قبال رژیم،                   
مسأله امنيت و اختناق، در خارج              

منتها یک شرط         .  متمرکز هستند    
اساسى این است که این اپوزیسيون         
اساسا در داخل شکل بگيرد، االن             
این یک نقطه ضعف است ولى نباید        

شما اگر به       .  در این اغراق کرد         
نيروى اصلى اپوزیسيون در خارج        

 ٦٠تبدیل شوید و اگر تشکيالت ما            
 نفر را به کار انتقال حزب به          ٧٠تا  

داخل اختصاص بدهد و بقيه خارج          
کشور را روى سرشان بگذارند و             
هر کس در ایران آوازه این حزب             
را شنيده باشد، ما به یک معنى                     

چون .  بخش فعال اپوزیسيون هستيم     
فردا در یک روزنامه داخل                           
مينویسند که فالن کس از حزب                  
کمونيست کارگرى ایران به یک               

اى رفت و جواب فرخ نگهدار          جلسه
یا فالن   .  را داد و آبرویش را برد            

کس رفت آنجا و اینها آکسيون                      
 نفر را جمع کردند        ٣٠٠٠گذاشتند،  

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               

 . رژیم پرت کردند و قس عليهذا

 

چگونه ميتوانيم نشان بدهيم که               
ميتوانيم رهبرى کنيم؟ قبل از هر          
چيز باید نشان بدهيم که رهبرى            

 تو را به                باید رهبرى   .  داریم
حزبى که   .  عنوان رهبر بشناسند     

از پشت سنگ یا از پشت دیوار              
اعالميه مخفى ميدهد، نميتواند              

باالخره آدمها   .  رهبر کسى بشود     
به آدمها تأّسى ميکنند چه در سطح    
کارخانه، چه در سطح شهر و چه        

شما باید     .  در سطح اجتماعى          
پوسترهاى بزرگ داشته باشيد که       
عکس کاندیدهاى ما براى شوراى      
انقالبى، انجمن شهر یا رهبرى             

هاى کارگرى و غيره را             اتحادیه
االن وقتش    .  معرفى کرده باشد       

است که رفقا قشنگترین                              
عکسهایشان را آماده کنند تا ما               
بتوانيم آنها را چاپ کنيم و در                  

بار .  هاى داخل چاپ شود     روزنامه
امنيتى دارد؟ اما آخر شرایط جدید       

همه ما حاضر بودیم در             .  است
 قرارهاى خطرناک         ٥٧انقالب     

همه ما سفرهاى            .  اجرا کنيم     
ایم و تعداد زیادى        خطرناک کرده 

از رفقا جنگهاى خطرناک و                   
کارهاى نظامى و محيرالعقول              

 . اند کرده

 

االن شرایط بشکلی است که این            
واضح است   .  عکسها را باید داد       

. که نميخواهيم لطمه بخوریم                  
دیوانه که نيستيم، ولى باید رهبرى    

در .  را جلوى دست مردم ببرید           
مقابل طيف عکسهائى که آنها به           
در و دیوارها ميزنند با مرده بادها       
و زنده بادهاى خودشان، ما باید             
صد برابر عکسهاى خودمان را با      
زنده بادها و مرده بادهاى خودمان      

من اگر    .  به در و دیوار بزنيم             
اند    بشنوم که در فالن شهر گفته            

زنده باد رفيق فالنى و مثل اینکه           
اند زنده باد محمد آسنگران و          گفته

این از آن مواردى است که من               
چهارپایه را از زیر پاى محمد                

خوشحال ميشوم از یک       .  نميکشم
اى و فکر ميکنم که اسم    چنين پدیده 

فکر .  خيلى از ما را باید بنویسند         
ميکنم در هر جا که نفوذ داریم                
باید بگویند که فالنى را یادت                  
ميآید؟ زنده است، رئيس فالن                 
سازمان شده، عضو فالن کميته            
است، مسئول فالن کمپين است،           
اکتيویست فالن جریان است و               
اگر به لندن بروى اول او را                     

ميبينى، 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شخصيتها، .  اسمش این است            
رهبران، کسانی که به عنوان                  

هاى ملموس اجتماعى قابليت      چهره
گرفتن قدرت سياسى را دارند،               
اگر من کارگر در ایران به ميدان          
بيایم، اینها با این حرفهایشان، با             

هایشان، سر و وضعشان        این قيافه 
و با این تيپ سياسى و اجتماعى              

اینها آدمهاى واقعى   .  ميآیند سر کار  
هستند و نه سازمانهاى سياسى که         
از پشت یک نام مخفى اعالميه               

اینها حتى          .  صادر ميکنند         
شان معلوم است و ميدانى             اسامى

که پشت این اسم چه آدمى و با چه          
اى هست،      روش و منش و قيافه          

باید باالخره با آدمهاى واقعى در           
مردم باید   .  جلو صحنه ظاهر شد       

آدمهای واقعی را جلوی چشم                   
 . خودشان ببينند

 

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

یک اتفاقى ميافتد  باید                 .  باشند
موضعى گرفت که به درد آن                   

در نتيجه بخش      .  مبارزه ميخورد  
زیادی از این کار  همان مباحث             
قدیمى رهبرى سياسى و همان                
مفاهيمى که در موردش صحبت           

 . ایم، است کرده

 

و باالخره باید سرعت عمل                       
رهبرى نميتواند از پشت         .  داشت

کاروان بگوید این کار را بکنيد و          
یا بگوید به نظر من باید آن کار را         

رهبرى باید خودش را              .  بکنيد
یکى از رفقا    .  جلوى صف بگذارد   

دیروز گفت من مسئول کميته                  
چطورى باید بدانم که مهاجرانى           
به خارج کشور آمده است؟ از                  
همان کسانى که قرار است به تو            
خبر بدهند، حتی باید زودتر خبر           
دار شوی، اصال خود تو باید                    

شما باید خبر دار        !  خبرشان کنی  
شوی که مهاجرانی دوست دارد به      

ما این سرعت عمل        .  خارج بياید  
 . را نداریم

 

من ميخواستم صحبتم را با یک              

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
نکته تمام کنم و آن هم این است        
که چه تصویرى از خودمان             
باید به ميان مردم ببریم؟ ما باید       
یک تصویر قابل باور از حزب      
کمونيست کارگرى جلوى مردم    
بگذاریم و ببریم در                                  

ها و      هایشان، در کارخانه       خانه
تصویر از برنامه    .  در خيابانها 

. حزب، سياستها و نظراتش             
منتها اگر بخواهيم این تصویر         
را با چند نکته در افکار مردم           
تثبيت کنيم، چه شاخصهائى باید 
در اذهان مردم در مورد حزب       

 ما باشد؟

 

حزب :  به نظر من باید بگویند       
اند، ولى          رادیکاليسم افراطى    

. پایشان روى زمين است                   
تصویرى که در ذهن مردم باید       
باشد این است که بگویند اینها           
رادیکال افراطى هستند، ولى          

. پایشان روى زمين است                   
ميدانند راجع به چه چيزى                  

. حرف ميزنند، هوائى نيستند          
اهدافشان به شدت افراطى است     
و االن ميخواهند اهدافشان را           

. عملى کنند، ولى هوائى نيستند      
ميدانند پروسه واقعى مبارزه           
چه معضالتى پيش ميآورد،              
بلدند چگونه در هر دیالوگى             
راجع به کوچکترین مسائل               
حرف بزنند، بلدند بار را از               
نقطه الف به ب ببرند ولى                   
مداوما ميگویند که هدف من             
فقط همين نيست و ميخواهيم             

. ریشه مثال فالن مسأله را بزنيم     
بى نهایت رادیکال، یک                      
رادیکاليسم اجتماعى و نه یک        

. اى   رادیکاليسم سکتى و فرقه        
باید تصویر مردم از ما یک               

از .  رادیکاليسم اجتماعى باشد     
نظر من ميشود فکر کرد که              
چه کارى براى مثال                               
رادیکاليسم ما را تقویت ميکند،      
یا یک تصویر غيراجتماعى از      
ما ميدهد و یا بر عکس داریم             
به خيال خودمان اجتماعى                 
ميشویم ولى از رادیکاليسم                

حواسمان .  خودمان کوتاه ميآئيم   
باید باشد که آن جریانى که ما            

٢١٠شماره   
را به سمت قدرت ميبرد،                                 

باید مردم      .  رادیکاليسم ما است          
بگویند که اگر اینها سر کار بيایند              
یک سرى کارها را ممنوع ميکنند،         

 ! خدا پدرشان را بيامرزد

 

باید یک دولتى بياید سر کار که                   
بگوید دخترها را باید به مدرسه                  

اى در      فرستاد و گرنه هيچ خانواده        
شرایطى که مدرسه رفتن دختران            
اختيارى است و آخوند هر روز                  
باالى سرش است، دخترش را به              

باید یک دولتى       .  مدرسه نميفرستد   
باشد که بگوید اگر آخوند محله                    
مزاحم است، اطالع بدهيد تا مانع              

 . ایجاد مزاحمت آخوند شویم

 

این مدرن بودن افراطى هم در                    
روشهاى .  روش است و هم در فکر       

یک جریان مدرن براى پيش بردن           
اهدافش، نميتواند روشهاى عقب               

. مانده، پيش پا افتاده و ضعيف باشند       
باید ببينند که به طور واقعى این                  
حزب کمونيست کارگرى از یک              
عده آدم تشکيل شده است که بلدند با          

ها و با        تجهيزات و در ميان رسانه        
لوازم پيچيده جوامع امروزى کار             

اگر ميخواهند در یک جامعه         .  کنند
به لحاظ حقوقى مبارزه کنند، بلدند            
که چه کار کنند و اگر قرار است از          
طریق خيابانى مبارزه کنند ميدانند           
که چه کار باید بکنند، اگر ميخواهند        
با اتحادیه ها تماس بگيرند راهش را       
ميدانند، مکانيزمهاى اداره جامعه را     
ميشناسند، مکانيزمهاى راه انداختن       

اى را ميشناسند،            سازمانهاى توده   
مکانيزم راه انداختن سازمانهاى               

اگر شما یک      .  خيریه را ميشناسند     
کشى    جریان مبارز هستيد که لوله            

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

 . اى بشوید دارید که چنين پدیده

 

و باالخره به نظر من، همه اینهائى           
که گفتم اجزائى از جنبش                                 

ميخواهم .  سوسياليسم کارگرى است    
بگویم که اینها تصویرى است از               
کمونيسم کارگرى و اینکه چگونه             

اینکه به  .  مارکسيسم را عملى ميکنند   
مردم فقط بگوئيم ما مارکسيستيم،             
ولى نتوانيم در زندگى مردم تأثير              
بگذاریم، چيزى را عوض نميکند و        
دو کيلو گوشت چرخ کرده هم به ما          

تئورى مارکسيستى و        .  نميفروشند

اینکه ما کمونيست هستيم به                     
خودى خود چيزی نشان نميدهد ما      
باید نشان دهيم که یک جریان                 
رادیکاليم، یک جریان مدرن                  

 . هستيم

 

و مردم متوجه باشند که این                      
العاده انسان است،            جریان فوق   

یعنى این جریانى نيست که                       
ميخواهد با زور دیلم جامعه را به         
سمت معينى ببرد، کسى زیر                   
دست و پاى این سازمان له                        

قدرت این سازمان در به       .  نميشود
این .  قدرت رسيدن انسانيت است      

را چگونه ميشود نشان داد؟ به                
نظر من ما در این زمينه ضعف            

درست است که در                   .  داریم
هایمان و ادبياتمان از                       نوشته

انسانيت دفاع ميکنيم، ولى رابطه        
واقعى ما با مردم بر این مبنا                     

اینکه .  من این طور ميبينم     .  نيست
آدمها را ميپرانيم، آدمها را                        
ميچالنيم، اینکه به خودمان و به            
همدیگر رحم نميکنيم، در خيلى            
جاها به حقوق مدنى همدیگر و              

به .  حرمت همدیگر رحم نميکنيم      
نظر من این نقطه ضعفى است که        

در یک    .  از بيرون دیده ميشود         
پلنوم اشکالى ندارد، ميگویند                   
فرقه ای است که همدیگر را اذیت       

اما از بيرون وقتى دیده           .  ميکنند
به نظر  .  ميشود، این جالب نيست     

من اساس ما، انسانيت ما است،             
مدنيت ما است، محترم دانستن              
حقوق حقه آدمها حتى وقتى                      

 . مخالف خونى ما باشند

 

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

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

منظور .  زیادى خوشبختى داشتيم    
از خوشبختى فقط خوشبختى                   

. ات که نيست          خودت و خانواده     
خوشبختى آدمهائى است که                     
نميشناسى، خوشبختى کسانى است    
که دل خوشى از تو ندارند و یا                
پارسال با تو دعوایشان شده است،      
یا رنگشان چيز دیگرى است و یا         
نژاد و قوميتش چيز دیگرى است        
و دو سه بار هم با قوم شما جنگ            

خوشبختى آدمهاست و   .  کرده است 
این خوشبختى و تعلق خاطر به              
خوشبختى و رفاه و آسایش و                   

لبخند و خنده     
١١صفحه   
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و امنيت زندگى انسانها، باید                     
خودش را در حرکت هر روزه ما         

اى      اگر در جلسه         .  نشان بدهد    
اى برگزار      شرکت ميکنيم، جلسه     

ميکنيم و یا کسى را به خانه حزب         
اى      دعوت ميکنيم، اگر رابطه              

ميگيریم با مخالف خودمان، اگر           
داریم در یک پلميک سياسى با                
کسى شرکت ميکنيم، خالصه در          
همه فعاليتهاى ما باید خودش را             

این حزب کمونيستى با    .  نشان بدهد 
این عظمت نميتواند فقط جنگ                

. کند، یک جا هم باید کمک کند               
اهميت فدراسيون پناهندگان در              

. دادن یک چهره انسانى این است         
اگر شوراى پناهندگان فقط قرار            
بود طرفدارهاى خودش را از                 
ترکيه بيرون بياورد، این چهره             

هيچوقت فراهم       .  فراهم نميشد      
اهميت کار براى حقوق           .  نميشد

کودک، اگر شروع بکنيم، این                 
است که مستقل از رنگ و نژاد و          
خانواده از کودک و حقوق کودک        

این دفاع واقعى ما از      .  دفاع ميکند 
حقوق کودک است و نه اینکه                   
بخواهيم هيزم بياوریم براى یک           
مبارزه دیگر و گویا این کلک                  

ما باید بگوئيم کار داریم و       .  ماست
شغل داریم، اما حاضریم براى               
حقوق کودک کتک هم بخوریم،             

نشریاتمان   -.  مسأله واقعى ما است   
با چه زبانى نوشته ميشوند؟ این به       

دادن یک     .  نظر من مهم است           
تصویر انسانى قابل لمس و دوست      
داشتنى از حزب، وظيفه همه                   
ماست، تنها وظيفه رهبرى                        

وظيفه همه ما   .  سراسرى ما نيست  
و به    .  در رابطه روزمره است          

نظر من باید کارى بکنيم که                      
دوستى و آشنائى با یک عضو                 
حزب کمونيست کارگری، احساس    
محبت به کل حزب را بوجود                   

این شاید شبيه یک موعظه     .  بياورد
ولى به نظر    .  اخالقى به نظر بياید    

من احزاب عبوس تا یک حدى                
 . ميتوانند جلو بروند

 

در بحث سناریو سياه ما چه گفتيم؟        
گفتيم که اگر در یک وضعيت                  
سناریو سياه، جائى دست ما بيفتد          

 

 ...حزب و قدرت سياسى 
با تمام نفرتى که از                                   

و با تمام                  "  امپریاليسم"
عوامل دست  "انزجارى که از      

داریم، هر کس، از    "  نشانده اش 
پزشکان بى مرز تا یونيسف             
ميتواند روى ما حساب کند که          
اگر چيزى را ميخواهى به                  
مردم برسانى، ما جاده را باز           

ما معاش مردم را گرو      .  ميکنيم
حتى اگر بدانيم با           .  نميگيریم

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

باید این      .  را نخواهيم کرد          
براى اینکه    .  تصویر جا بيفتد      

در انقالبات بزرگ این تصویر      
را از انقالبيون در ذهن مردم           
ميبينيد که ميگویند اینها آدمهاى      
پاک و شریف جامعه هستند،            

. اینها قهرمانان جامعه هستند          
اگر سياسى و رادیکال آن                    
جامعه باشيد ولى به طور                    
واقعى در دل مردم جاى                       
نگيرید، ممکن است ُبرد داشته       
باشيد، اما در تحليل نهائى به             
جائى نميرسد و زوال پيدا                   

 . ميکند

 

من بح را در محدوده         !  رفقا
در همه این     .  کليات نگهميدارم  

قلمروهائى که گفتم ما                            
ایم که االن       هائى کرده   پيشروى

بتوانيم انتظار داشته باشيم که           
حزب در بحث قدرت سياسى           

. دخالت فعالى داشته باشد                   
شانس آوردیم مقوله قدرت                 

. سياسى دارد دوباره باز ميشود     
وقتى ميگویم قدرت سياسى               
منظورم کل قدرت دولتى                    
نيست، منظورم کشيدن یک سر     
لحاف قدرت و دعوا بر سر آن         

این براى ما مقدور شده        .  است
حزب کمونيست کارگرى   .  است

از نظر موقعيت تشکيالتى به          
این موقعيت رسيده است که               
خودش را در انظار عموم به            
نمایش بگذارد و مردم ببينند که       

حزب کمونيست            .  هست
کارگرى آنقدر آدم دارد که در          
خيلى از قلمروها بتواند                        

٢١٠شماره   
حزب .  نيروهاى مادى را جابجا کند      

کمونيست کارگرى آنقدر در                         
سياستهایش حقانيت دارد که مردم            
بگویند باید جا براى این حقایق باز            

 . شود

 

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

. باید این ضعفها را بر طرف کنيم             
ولى رفقا ما به هرحال در بقاى این           

اگر .  سنت ميتوانيم نقش بازى کنيم        
نتوانستيم قدرت را بگيریم و حزب          
کمونيست کارگرى منکوب شده                
باشد، عده دیگرى ادامه خواهند داد         
براى اینکه این سنت باید باشد تا در         

ولى هدف این     .  شرایطى بهره بدهد    
دوره ما، هدف روتين هميشگى                  
جنبش ما نيست که آن اهداف و                    
آرمانها و خطوط فکرى را زنده                 

هدف ما باید خيز                    .  نگهداریم
برداشتن و دخالت در سرنوشت                 

اقال باید در        .  قدرت سياسى باشد       
جدال بر سر سرنوشت جامعه                      

اگر از من بپرسند من        .  دخالت کنيم 
ميگویم که ميخواهيم به طور جدى           
در جدال قدرت در جامعه ایران                 
دخالت کنيم و دخالت محسوس                    

ما در این موقعيت            .  داشته باشيم   
اگر بحث من بخواهد    .  ایم  قرار گرفته 
اى داشته باشد این است که         جمعبندى

این دوره یکى دو ساله در رابطه                
حزب کمونيست کارگرى با قدرت          

 . سياسى تعيين کننده است
 

ممکن است االن اعداد و ارقام و                 
پارامترهاى اجتماعى نشان دهند که       
ما قابليت این را نداریم که برویم کل        

. من مطمئن نيستم   .  قدرت را بگيریم   
بستگى دارد در ماههاى آینده چه بر        

نميدانم بلشویکها در      .  سرمان ميآید  

انقالب فوریه با چه انرژى و                   
. توانى وارد انقالب روسيه شدند         

ولى ميدانم که آنها در رهبریشان،       
شان با      در بافتشان و در رابطه           

طبقه کارگر روسيه، این                            
ملزوماتى را که از آنها صحبت            
کردم داشتند که بتوانند در یک               

ما .  بزنگاه تاریخى نقش بازى کنند    
نميگویم که  .  از این محروم نيستيم    

نميخواهم تهييج الکى    .  ما ميتوانيم 
بکنم و نميخواهم خودمان را شير         

اما ميگویم بطور ابژکتيو          .  بکنم
کالهتان را قاضى بکنيد، هر کس        
کالهش را قاضى بکند اگر ما را           
در این موقعيت ببيند، این انتطار          
را از ما خواهد داشت که در آینده         
سياسى آن مملکت آن نقشى را                
بازى کنيم که ظاهرا تا به حال                
هيچ حزبى براى ایفاى این نقش            

 ترین        چپ.  وجود نداشته است      
احزاب آن کشور یا اجتماعى                  
نبودند و آنهائى که اجتماعى                    
بودند، مثل حزب توده، چپ                    
نبودند، کمونيسم کارگرى نبودند         
و اگر هم بوده باشند باید یک                    

اى تشکيل بدهيم بروند                    کميته
تحقيق کنند و ببينند کمونيسم                    

 کارگرى بوده است یا نه؟
 

اى است براى ما که              این وظيفه  
آگاهانه، متحد و با یک نقشه                     
سياسى توافق شده و با همه سرها         
به یک طرف، و با بيشترین                     
کارائى و افيشنسى سياسی به                  
سرانجام برسانيم و اميدوارم که            
از این کنگره به توانيم این طور            

 . بيرون بيائيم
 

 کف زدن حضار
 ١٩٩٨ آوریل ١٥

 

برنامه حزب ر ا بخوانيد يک دنياى بهتر     
! و بدست دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه يک دنياى بهتر    
! کارگر عليه سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى يک دنياى بهتر     
! براى آزادى جامعه است  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نکته اى که مفسرین :انترناسيونال
غربى بویژه با شکست بلوک                   
شرق بر آن تاکيد ميگذراند فردیت       
و اصالت فرد چه در اقتصاد و چه        

گفته ميشود که     .  در سياست است    
نه فقط در اقتصاد نوع شوروى،            
بلکه در همه کشورهایى که در               
طى دو سه دهه گذشته به نوعى              
اقتصاد رفاه متکى به نقش فعال              
دولت در توليد و توزیع و تنظيم              
مناسبات اقتصادى روى آوردند،         
افزایش مسئوليت جامعه یا دولت          
و تضعيف فردیت و رقابت و                   
انگيزه فردى در فعاليت اقتصادى        
موجب رخوت اقتصادى و                        
مشخصا درجا زدن تکنيکى جامعه     

به زعم مفسرین غربى           .  ميشود
رقابت و فردیت نه فقط رکن                     
جامعه سرمایه دارى است، بلکه           
جزء الیتجزا و غير قابل                              
جایگزینى فعاليت اقتصادى انسان      

سوسياليسم به    .  بطور کلى است      
این متهم ميشود که به فرد بى                    
توجه است، جامعه را به فرد مقدم         
ميکند و حتى در صدد یک شکل            
کردن انسانها و از ميان بردن                  

سوال اینست که      .  فردیت آنهاست  
اوال، بنظر شما این مساله چه                   
سهمى در بن بست اقتصادى بلوک      
شرق داشت و ثانيا، در سطح کلى         
تر، رابطه سوسياليسم و فرد را              

 چطور تفسير ميکنيد؟

 

 قبل از هرچيز          :منصور حکمت   
باید در معنى فرد و فردیت در                 

. ایدئولوژى بورژوایى دقيق شد           
منظور از فرد در این ایدئولوژى          
انسان نيست و اصالت فرد نباید              

. معادل اصالت انسان گرفته شود         
اتفاقا این خود جامعه سرمایه                   
دارى و تلقى بورژوا از انسان                 
است که از خودویژگى فردى                  
انسانها، از تمام آن مشخصاتى که        
از هر یک ما انسانى منحصر                  
بفرد ميسازد و هویت فردى ما را          
تعریف ميکند، انتزاع ميکند و چه        
در قلمرو مادى و اقتصادى و چه           

 -از نظر معنوى و سياسى                          

 

 بخشهائى از گفتگو با منصور حکمت 

 مارکسيسم و جهان امروز
فرهنگى، تصویرى بى چهره و     
فاقد هویت فردى از انسانها               

در این جامعه       .  بدست ميدهد   
انسانها نه با هویت و                               
مشخصات فردى شان، بلکه            
بعنوان محمل انسانى روابط             
اقتصادى معين با هم روبرو             
ميشوند و به این عنوان با                     

. یکدیگر فعل و انفعال ميکنند          
رابطه ميان انسانها صورت و         
وجهى از رابطه ميان                            
کاالهاست و اولين مولفه در              
تعریف مشخصات فرد                         
رابطهاى است که او با کاالها          
و پروسه توليد و مبادله آنها                

فرد موجود زندهاى است    .  دارد
که یک مکان اقتصادى را                  

کارگر حامل   .  نمایندگى ميکند  
نيروى کار بعنوان یک کاال و          
فروشنده آن است، سرمایه دار        
تجسم انسانى سرمایه است،              
مصرف کننده، صاحب قدرت        

. خرید معينى در بازار کاالست     
انسان با این ظرفيتها در جامعه       
سرمایه دارى شناخته ميشود و       

وقتى متفکر    .  به حساب مياید      
بورژوا از اصالت فرد و                     
فردیت سخن ميگوید، اتفاقا نه         
اصالت انسان، بلکه ضرورت       
انتزاع از مشخصات انسانى            
خاص هر انسان و ادغام او                
بعنوان یک واحد، و نه چيزى          
بيشتر، در مناسبات و معادالت       

اصالت .  اقتصادى سخن ميگوید  
فرد براى بورژوازى یعنى               
اصالت کاال، اصالت بازار و           
اصالت مبادله ارزش بعنوان           
رکن مناسبات متقابل ميان                  
انسانها، چرا که فقط در این               
قالب، یعنى بعنوان مبادله                   
کنندگان کاالهاى مختلف در             
نهاد بازار است که چهره و                
هویت مشخص هر انسان از او       
سلب ميشود و بعنوان یک                  

، یک واحد انسانى حامل      "فرد"
کاالیى با ارزش مبادله، با                  
 . انسانهاى دیگر روبرو ميشود
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تنزل انسان به فرد در سرمایه دارى        
الزم و اجتناب ناپذیر است زیرا                 
انسانها باید منطق موقعيت اقتصادى      
خود را به اجرا دربياورند و این                 
منطق را جایگزین تعقل و اولویت           

کارگر باید در پى     .  انسانى خود کنند  
فروش نيروى کارش باشد و پس از         
فروش کاال را به خریدار تحویل                

. بدهد، یعنى براى او کار کند                       
سرمایه دار باید ضروریات انباشت       

کارگر .  سرمایه را به اجرا دربياورد    
باید با فروشندگان کاالى مشابه                   

سرمایه دار باید براى        .  رقابت کند  
افزایش سهم خود از کل ارزش                   
اضافه، بارآورى کار و تکنيک                  

باید به   .  توليد را مدام بهبود بدهد           
موقع بيکار کند و بموقع استخدام               

در هر یک از این نقشها اگر             .  کند
انسانها بنا باشد اولویتها و                               
تشخيصهاى ماوراء اقتصادى خود         
را اعمال کنند مکانيسم اقتصادى               
سرمایه دارى دستخوش اختالل                 

 . ميشود

 

در سطح سياسى نيز بحث اصالت            
اصالت فرد  .  فرد نقش مشابهى دارد    

مبناى سيستم حکومتى پارلمانى                
است که در آن در بهترین حالت،               
یعنى تازه اگر شرط مالکيت و مرد          
بودن و سفيد بودن و نظير اینها با               
چند ده سال مبارزه مردم از شرایط          
انتخابات حذف شده، هر فرد یک              
راى براى انتخاب نمایندگان پارلمان     

بعد از    .  سراسرى در کشور دارد        
انتخابات مردم به خانه شان ميروند         
و منتخبين الاقل روى کاغذ امر                  
قانونگذارى را به نيابت آنها بدست          

هر فرد یک راى است و          .  ميگيرند
نه یک انسان با ظرفيت تشخيص               
مستمر نيازها و اولویتها و مجال               

سيستم سياسى  .  تحقق بخشيدن به آنها   
اى که در آن این دخالت مستمر آحاد        
مردم وجود داشته باشد، براى مثال         
یک سيستم شورایى که حضور                  
دائمى خود آحاد مردم در پروسه                
تصميم گيرى را در سطوح مختلف،       
از محلى تا سراسرى، تامين کند، از        
نقطه نظر تفکر پارلمانى،                              

. محسوب نميشود   "  دموکراتيک"
تبيين سياسى از فردیت در نظام            
بورژوایى مشتق مستقيم تبيين               

اساس آن سلب   .  اقتصادى آن است  
هویت کنکرت انسانها در حيات           

با این      .  سياسى جامعه است           
مقدمات به سوالتان در مورد                   

شوروى .  شوروى برميگردم        
اقتصادى نبود که در آن انسان                
اصل قرار گرفته باشد و                             
فردگرایى بورژوایى از این زاویه     

آنچه .  زیر منگنه قرار گرفته باشد     
که این فردیت را در این سيستم              
نقض ميکرد دست اندازى وسيع          
یک نظام ادارى به مکانيسم بازار       

وقتى مفسر غربى به نقض          .  بود
فردیت و فردگرایى در شوروى           
اشاره ميکند اعتراضش اساسا به        
سيستمى است که در آن مالکيت            
خصوصى به سرمایه بشدت                   
محدود شده است و الجرم ارباب          
صنایع نه از منطق اقتصادى                  
بازار، بلکه از تصميمات یک                

. نظام ادارى تبعيت ميکنند                       
بعبارت دیگر سرمایه فاقد محمل         
هاى انسانى فردى و خصوصى           
متعدد است، و ثانيا، کارگر                      
شوروى عليرغم اینکه از نظر              
سياسى در برابر سيستم ادارى               
مطلقا اتميزه و منفرد شده است،            
از نظر اقتصادى بعنوان یک                  
فروشنده منفرد و در حال رقابت          

. با کارگران دیگر ظاهر نميشود         
اینکه سيستم ادارى بطور کلى               
ميکوشيد بر مبناى محاسبات                  
اقتصادى خود مانند بازار، آحاد           
سرمایه را به عرصه هاى                         
سودآورتر کاناليزه کند و یا راسا          
ارزش نيروى کار را در حداقل            
ممکن نگاه دارد، از نظر                           
بورژوازى نميتوانست جاى تقابل      
آزادانه و رقابت آميز سرمایه ها           
و تقابل کار و سرمایه در یک                  

شعار .  بازار کار رقابتى را بگيرد    
اصالت فرد در برابر مدل                         

شوروى 
١٣صفحه   
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شعارى عليه این سيستم ادارى به          
نفع آزادى سرمایه خصوصى و            
گسترش رقابت و انفراد اقتصادى        

. کارگران در بازار کار بود                     
همانطور که گفتم این سيستم                     
ادارى دیگر قادر نبود نقش پيچيده        
و متنوع بازار را به عهده بگيرد            
و بخصوص نميتوانست انقالب             
تکنيکى که در سطح کشورهاى             
صنعتى جهان در جریان بود را به       

 . اقتصاد شوروى تعميم بدهد

 

ّبنظر من هم، با اینمحمل اصلى              
. توسعه تکنيکى در این نظام است       

اما این را هم باید گفت سرمایه                 
دارى بقاء خود را مدیون این                    
واقعيت هم هست که خود                            
بورژوازى مستمرا و در مقاطع            
تعيين کننده دامنه این رقابت و                 
فردیت را محدود کرده و به                       
دخالتهاى اقتصادى و ماوراء                  
اقتصادى نهادهاى ادارى و دولتها       

. در این سيستم تن داده است                      
بحرانهاى اقتصادى با عواقب                 
ویرانگر و رکودهاى حاد همانقدر       
ذاتى سرمایه دارى است که بهبود        

. دائمى تکنولوژى و انباشت                    
سرمایه دارى از این طریق خود           

نياز .  را بازسازى و تصفيه ميکند      
بورژوازى به کنترل دامنه این               
بحران ها و از آن مهم تر                             
ضرورت حفظ نظام بورژوایى از      
لحاظ سياسى در مقابل مبارزه                 
طبقه کارگر، احزاب و دولتهاى            
بورژوایى را ناگزیر کرده است تا       
مستمرا از باال در اقتصاد دخالت          
کنند و تعدیالتى به مکانيسم بازار         

تاچریسم و مانترایسم    .  تحميل کنند 
دهه هشتاد در مقابل یک سنت                 
قدرتمند کينزى و سياستهاى                     
سوسيال دموکراتيک که به دخالت      
مهم دولت و نقش هزینه هاى                    
دولتى در رشد اقتصادى تاکيد                 
ميکردند علم شد و بنظر ميرسد              
امروز خود در جریان عقب نشينى    

بهرحال منظورم اینست که      .  است
پذیرش نقش محورى رقابت و                
بازار در توسعه تکنيکى سرمایه          
دارى هنوز به این معنى نيست که         
حتى خود بورژوازى بقاء سرمایه       
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دارى و رشد آن در دراز مدت         
را در بازار آزاد و رقابت                   
کامل جستجو ميکند و یا قبال بر   

. این مبنا حرکت کرده است              
بازار آزاد و رقابت کامل و                
فردگرایى اقتصادى افراطى            
مورد ادعاى راست جدید                    
همانقدر پا در هوا و غير                      
واقعى است که ایده سرمایه               
دارى برنامه ریزى شده و فاقد        

در مورد سوسياليسم و      .  رقابت
فرد، یا بهتر بگویم سوسياليسم        
و انسان، زیاد ميشود صحبت          

مارکس تا امروز جدى          .  کرد
ترین و عميق ترین منتقد مسخ         
انسانيت در جامعه سرمایه                

اساس مبحث  .  دارى بوده است   
فتيشيم کاالیى در کتاب سرمایه      
نشان دادن این واقعيت است که       
چگونه سرمایه دارى و تبدیل          
توليد و مبادله کاالها به محور          
مناسبات متقابل انسانها مبناى         
از خود بيگانگى و بى چهرگى        
انسان در جامعه سرمایه دارى        

سوسياليسم قرار است         .  است
این هویت را به انسانها                         

شعار از هر کس به       .  برگرداند
اندازه قابليتش و به هر کس به          
اندازه نيازش، تماما مبتنى بر          
برسميت شناختن و تضمين حق     
خود هر انسان در تعيين                       
جایگاهش در حيات مادى                   

در جامعه سرمایه   .  جامعه است 
دارى انسان اسير قوانين کور          
اقتصادى است که مستقل از              
تفکر و تعقل و تشخيص او،               
سرنوشت اقتصادى او را تعيين     

همانطور که گفتم فرد       .  ميکنند
در تفکر بورژوایى یعنى انسان      
سلب هویت شده، انسان از                 
خودبيگانه، انسانى که تمام                
مشخصات ویژه و کيفيات                  
فردى خاص او از او تکانده              
شده و لذا ميتواند بصورت یک       

انسان به محمل زنده         "  راس"
این یا آن رابطه اقتصادى و                

. نقش توليدى تبدیل بشود                    
خریدار یا فروشنده یک کاالى        

اتفاقا این جامعه سرمایه      .  معين
دارى است که انسانها را به این     
شيوه استاندارد ميکند و همه را       

٢١٠شماره   
با هم شبيه الگوهایى ميکند که تقسيم        

در .  کار اقتصادى بدست داده است        
این نظام ما نه انسانهایى معين با                 
زاویه دید فردى خود به حيات، با              
روانشناسى و روحيات و عواطف           
خاص خودمان، بلکه اشغال کنندگان      

ما .  پستهاى اقتصادى خاصى هستيم     
واسطه هاى جاندار در مبادله                      

ما را، حتى در          .  کاالهاى بيجانيم   
روابط نزدیک شخصى و عاطفى با        
افراد دیگر در جامعه، در درجه                

. اول با این مشخصه مان ميشناسند          
چکاره هستيم، قدرت خریدمان                  
چيست، طبقه مان چيست، شغل مان       

بر مبناى این موقعيت                .  چيست
اقتصادى، یعنى بر مبناى رابطه                
مان با کاالها، دسته بندى و قضاوت        

جامعه سرمایه دارى مدل و     .  ميشویم
قيافه زندگى هر یک از این دسته               

چه .  بندى ها را هم بدست داده است        
ميخوریم، چه ميپوشيم، کجا زندگى        
ميکنيم، از چه خوشحال ميشویم، از       
چه ميترسيم، رویا و کابوسمان                   

سرمایه دارى بدوا هویت          .  چيست
انسانى ما را سلب ميکند و بعد                     
خودش ما را با هویت هاى                              
استاندارد اقتصادى که به ما الصاق         

در .  کرده است به هم معرفى ميکند        
مقابل، سوسياليسم جامعه اى است           
که در آن انسان بر مقدرات                             

از .  اقتصادى خود غالب ميشود             
چنگ قوانين کور اقتصادى رها                
ميشود و خود آگاهانه فعاليت                        

. اقتصادى خود را تعریف ميکند               
تصميم با انسانها است و نه با بازار          

این، .  و انباشت و ارزش اضافه              
یعنى رهایى کل جامعه از قوانين               
کور اقتصادى، شرط رهایى فرد و          
اعاده انسانيت و خودویژگى انسانى        

 . هر فرد است

 

تمجيد سرمایه دارى از فردیت در            
. واقع تمجيد اتميزه شدن انسانهاست       

توده انسانها در نتيجه آنچنان سيال و       
انعطاف پذیر ميشوند که ميتوانند بر        
حسب نيازهاى اقتصادى سرمایه به        

دقت .  اینسو آن سو پرتاب بشوند             
کنيد ببينيد بورژوازى کجا یاد                      

در .  فردیت و حقوق فردى ميافتد            
مقابل تالش براى هر نوع برنامه              
ریزى اقتصادى که مخل مکانيسم             
بازار باشد و پاى اولویتهاى                           
اجتماعى ماوراء اقتصادى را به               

با بحث فردیت و آزادى      .  ميان بکشد 
انتخاب فردى به جنگ بيمه درمانى        
دولتى، مدارس دولتى، مهد کودکها،      

خدمات رفاهى عمومى، ممنوعيت    
اخراج، بيمه بيکارى و غيره                  

همينطور عليه اتحادیه ها     .  ميروند
و تشکلهاى کارگرى، زیرا این             
تشکلها کارگر را، حال به هر                 
درجهاى، از اتميزه بودن بيرون          
مياورند و دامنه رقابت فردى در          
ميان آحاد فروشنده نيروى کار را        
کاهش ميدهند و به نحوى از انحاء     
تشخيص انسانهاى معين در مورد      
سطح دستمزد و شرایط کار و                 
غيره را به معادالت لخت و عور         

درست جایى  .  بازار تحميل ميکنند  
که کارگر و شهروند ميخواهد                
انسانيت خود را اعمال کند و از             
موضع پرنسيپها و نيازهاى                     
انسانى خود و جامعه خود تصميم        
اقتصادى بگيرد، بنظر بورژوا             

همين .  فردیت خود را نقض ميکند    
گواه معنى واقعى اصالت فرد در         

 . سرمایه دارى است

 

اساس سوسياليسم انسان است، چه      
. در ظرفيت جمعى و چه فردى             

سوسياليسم جنبش بازگرداندن               
جنبشى .  اختيار به انسان است           

است براى خالص کردن انسانها         
از اجبار اقتصادى و از اسارت             
در قالبهاى از پيش تعيين شده                  

جنبشى است براى از بين      .  توليدى
. بردن طبقات و طبقه بندى انسانها     

این شرط حياتى شکوفایى فردى          
 . است

 

 جامعه سوسياليستى   :انترناسيونال
جاى رقابت و انگيزه فردى چه             
چيزى را ميتواند قرار بدهد؟                   
بهبود دائمى روشهاى توليد،                   
افزایش تنوع و مرغوبيت                         
محصوالت، رشد تکنيکى، ابداع        
و نوآورى که در چهارچوب                   
سرمایه دارى و بازار حتى                       
بصورت انقالبات تکنولوژیکى           
شاهد آن بوده ایم، اینها چگونه در        
سوسياليسم تضمين ميشود؟ چه             
مکانيسمى در ساختار اقتصاد                
سوسياليستى تالش دائمى آحاد              
انسانى براى نوآورى و بهبود                
کمى و کيفى توليد را تضمين                   

 خواهد کرد؟

 

 بهبود تکنيک و       :منصور حکمت  
کيفيت توليد اختراع سرمایه دارى      

نيست، 
١۴صفحه   
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همانطور که توليد معيشت انسانها       
نظام سرمایه دارى      .  چنين نيست  

شيوه معينى است که در آن تالش          
دائمى انسانها براى بازتوليد و                
بهبود شرایط زندگى شان به شکلى    

در متن این    .  خاص سازمان مييابد   
شيوه توليد معين هم رقابت و                    
انگيزه فردى هنوز منشاء پيشرفت      
تکنيکى نيست، بلکه محمل و                   
مجرایى است که از طریق آنها               
اجبارهاى بنيادى ترى روى کل            
سرمایه اجتماعى فشار مياورند،          
به بنگاهها و افراد در بازار منتقل         
ميشوند و آنها را به تکاپو                            

باال بردن دائمى                .  واميدارند
بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه      
شرط الزم جلوگيرى از سقوط               
نرخ عمومى سود در شرایطى                
است که مداوما بر حجم سرمایه             

این نياز کل     .  ثابت افزوده ميشود    
سرمایه اجتماعى، از طریق بازار      
بصورت جبر رقابت به سرمایه            
هاى منفرد و بنگاهها منتقل                       

سرمایه اى که تکنيک             .  ميشود
خود را بهبود ندهد از گود خارج           

در حلقه بعد همين رقابت        .  ميشود
ميان توليد کنندگان وسائل توليد در      

دانش، کنجکاوى     .  جریان است    
علمى، اختراع و نوآورى به این            
ترتيب از طریق بازار و توسط              

. سرمایه سازمان داده ميشوند                 
انسان هميشه در جستجوى دانش و    
بهبود فن توليد و کيفيت زندگى                

اما این تالش ذاتى        .  خویش است  
انسان در سرمایه دارى حول                   
سودآورى و انباشت سرمایه                    

در این شک     .  سازمان پيدا ميکند    
نيست که سرمایه دارى به نسبت           
نظامهاى پيشين به مراتب بر شدت      
و دامنه فعاليت علمى و فنى انسان        

اما بهرحال شکل        .  افزوده است   
مشخص تکاپوى علمى و فنى                  
انسان در این نظام را نباید با                     
منشاء اساسى این تکاپو اشتباه                

رقابت بنگاهها و انگيزه         .  گرفت
هاى مادى فردى منشاء                                
جستجوگرى علمى و نوآورى فنى       
انسان نيستند، قالب مشخصى                  
هستند که سرمایه دارى تنها بر آن        
مبنا ميتواند این تالش هميشگى              
انسان را، عينا مانند تالش معاش،        
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 . در خود جا بدهد

 

چه در سرمایه دارى و چه در          
هر نظام دیگرى بهرحال                    

در .  احتياج مادر اختراع است      
سرمایه دارى این بازار است           
که نيازها را اعالم ميکند و                
دامنه تقاضا براى کاالهایى که        
این نيازها را رفع کنند را                    

و سرمایه هایى    .  تعریف ميکند 
که کاالهایى توليد کنند که این           
نيازها را برآورده ميکند سود          

در متن این معادالت          .  ميبرند
کاپيتاليستى دانشمندان و                      
متخصصين پروژه هاى علمى       
و فنى خود را پيدا ميکند،                     
معلوم ميشود که چه بخشى از          
امکانات جامعه باید صرف               
پيشرفت علمى و فنى شود، علم      
و کاربست عملى آن درچه                 
جهتى باید جلو برود، کدام                  

. قلمروها اولویت دارند و غيره      
در سوسياليسم، بازار، رقابت و    
منفعت فردى نيست، اما انسان        
و جستجوگرى علمى و انگيزه        
نوآورى و بهبود کيفيت زندگى       

سوال مهمى    .  سرجایش هست   
که باید به آن پاسخ داد اینست            
که مکانيسم فهميدن نيازهاى            
علمى و فنى جامعه، انتخاب              
اولویتها، تخصيص منابع و              
سازماندهى تالش علمى و فنى        
در غياب بازار چگونه ميتواند        

این بنظر من یک عرصه     .  باشد
مهم تحقيق و بررسى                              
مارکسيستى است و من طبعا            
جواب حاضر و آماده اى براى        

صرفا خطوطى که      .  آن ندارم  
. بنظرم ميرسد را ذکر ميکنم            

در درجه اول باید توجه کرد             
که جامعه سوسياليستى جامعه         

تغذیه .  اى است باز و مطلع            
دائمى شهروندان با مجموعه           
اطالعات مربوط به نيازها و           
تنگناها در عرصه هاى مختلف     
زندگى و فعاليت انسانى در               
سطح جهانى یک روش معمول      

در .  در این جامعه خواهد بود        
نظام موجود بازار سرمایه ها          
را از وجود تقاضا و امکان                

٢١٠شماره   
سودآورى براى کاالهاى معين مطلع     
ميکند، در سيستم سوسياليستى                    
شهروندان و نهادهاى آنها مداوما              
یکدیگر را از نيازهاى اقتصادى و           
اجتماعى و انسانى و همينطور                   
پيشرفتهاى علمى و فنى بخشهاى              

سازماندهى .  مختلف مطلع ميکنند       
رد بدل شدن دائمى این اطالعات و          
دسترسى دائمى هر کس به آن با                 
توجه به تکنولوژى موجود در همين      

ثانيا، .  امروز کامال مقدور است            
جامعه سوسياليستى جامعه اى است        
که مردم از سطح علمى بسيار                     
باالترى به نسبت امروز                                  

بهره مندى از دانش و      .  برخوردارند
شرکت در فعاليت علمى جزو                      
امتيازات بخش مشخصى نيست،              

. بلکه جزو حقوق پایه مردم است              
همانطور که هنر خواندن و نوشتن           
روزى امتياز افراد معدودى بود و           
امروز اصل بر این است که سواد             

همين .  جزو حقوق مردم است                
امروز براى مثال ميبينيم که چگونه        
استفاده از کامپيوتر و حتى کاربست       
نسبتا پيچيده و تخصصى آن الاقل             
در جوامع پيشرفته تر وسيعا تعميم           

این هنوز با توانایى     .  پيدا کرده است  
سوسياليسم در رشد ظرفيتهاى علمى     
عموم و قرار دادن تسهيالت الزم              
براى فعاليت علمى در دسترس                  

 . عموم قابل مقایسه نيست

 

. ممکن است گفته شود نياز نيست             
در غياب انگيزه تمتع فردى چه                  
چيزى انسانها را عمال به عرصه              
فعاليت دائمى و فشرده علمى و فنى          

اینجا دیگر باید به                     .  ميکشاند
مشخصات معنوى انسان و رابطه            

. آن با مناسبات اجتماعى برگشت             
تصویر قالبى کاپيتاليسم از انسان و          
انگيزه هاى انسانى را نميتوان مبناى 

. سازماندهى سوسياليسم قرار داد            
سرمایه دارى روى منفعت طلبى و          
رقابت جویى فردى انسان سرمایه           
گذارى ميکند و براى کارکرد                      
اقتصاد سرمایه دارى کال این                       
خصوصيات را در انسانها تقویت            

. ميکند و به آنها آموزش ميدهد                   
اساس سوسياليسم نوعدوستى و                 

نه فقط   .  اجتماعى بودن انسان است      
پویایى علمى، بلکه هيچيک از                   
آرمانهاى سوسياليستى بدون پاک             
کردن ذهن و فضاى فرهنگى                       
انسانها از تعصبات ساخته و                         
پرداخته سرمایه دارى قابل تحقق             

نميخواهم اینجا وارد بحث در    .  نيست

هر چند   .  مورد ذات انسان بشوم       
شخصا معتقدم که نوعدوستى و            
اجتماعى بودن در ميان انسانها             
مشخصات بنيادى تر و قابل اتکاء       
ترى به نسبت رقابت و                                 
خودپرستى هستند و این واقعيت           
بارها و به اشکال مختلف در                   
همين جامعه عقب مانده و                          
متعصب طبقاتى به ثبوت رسيده           

هنوز هم هرجا ميخواهند          .  است
مردم بيش حد متعارف از خود               
مایه بگذارند به این عواطف و               
مشخصات شریف انسانى چنگ          

سوسياليسم بهرحال،      .  مياندازند
مانند هر نظام دیگر اجتماعى،              
انسان متناسب با خود را پرورش        

تجسم جامعه اى که در آن        .  ميدهد
سهم گذارى در سعادت همگان و         
شرکت در تالش مشترک براى            
بهبود زندگى همنوع انگيزه                     
پراتيک اقتصادى و علمى آدمها           

 . باشد چندان دشوار نيست

 

به یک نکته دیگر هم باید اشاره             
این یک واقعيت است که              .  کنم

سرمایه دارى نه فقط خود بر                   
اساس یک انقالب صنعتى ظهور        
کرد، بلکه خود در مقایسه با                    
نظامهاى اقتصادى پيشين تحوالت     
خيره کننده اى در سطح تکنيکى           

اما در  .  جامعه بوجود آورده است    
دل این تحوالت تکنيکى، همچنان       
مهر فلج کننده و نقش عقب                        
نگاهدارنده سرمایه را در رشد              
ظرفيتهاى فنى جامعه انسانى                 

تکنولوژى در     .  بروشنى ميبينيم    
این جامعه در عرصه هایى رشد          
ميکند که چه از نظر سودآورى             
سرمایه و چه از نظر اقتدار                      
سياسى بورژوازى ضرورى بوده     

رشد عظيم تکنولوژى             .  است
جنگى را در کنار عقب ماندگى             
فنى جدى پزشکى و بهداشت،                
آموزش، توليد مسکن و                              

بخش .  کشاورزى و غيره ميبينيم       
اعظم مردم جهان در زندگى                    
روزمره شان از ثمرات این                     

چهره .  تحوالت تکنيکى محرومند   
فنى سوسياليسم قطعا با سرمایه             
دارى امروز تفاوت خواهد داشت،     
زیر اولویتهاى فنى جامعه اى که          
اساس آن را بهبود زندگى انسانها         
تشکيل ميدهد با جامعه اى که سود     
قطب نماى آن است بطور قطع              

 . تفاوت ميکند

١۵صفحه    



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 امروز در سالهاى         :انترناسيونال
آخر قرن بيستم، قرنى که                            
کمونيستها آن را عصر انقالب               
پرولترى ناميده بودند، جامعه                 
سوسياليستى همانقدر بصورت             
یک آرمان متحقق نشده و دور از          
دسترس جلوه گر ميشود که در               

شما بعنوان یک          .  ابتداى قرن    
مارکسيست این عدم موفقيت را             
چگونه توضيح ميدهيد و چه                     
دورنمایى از تحقق عملى انقالب           
پرولترى و جامعه سوسياليستى             

 دارید؟

 

کمونيسم قرار     :  منصور حکمت    
نبود بعنوان یک الگوى عقالیى و         
یا یک ایده آل انسانى و به حکم                
معقول بودن و مطلوب بودنش                

یک سهم مهم مارکس     .  عملى شود 
در تاریخ جنبشهاى سوسياليستى و      
اشتراکى ربط دادن آرمان                          
کمونيسم و دورنماى تحقق آن به            
مبارزه اجتماعى یک طبقه معين،        
یعنى طبقه کارگر مزدى در                      

. جامعه سرمایه دارى، بود                       
پيروزى سوسياليسم تنها ميتوانست    
و ميتواند نتيجه جنبش طبقه کارگر      

به این ترتيب بنظر من عدم         .  باشد
تحقق سوسياليسم اساسا ناشى از           
تغيير مکان اجتماعى و طبقاتى              
بستر رسمى کمونيسم پس از                    
تحوالت نيمه دوم دهه بيست در             

انقالب روسيه  .  شوروى بوده است  
و سرنوشت آن بنظر من تعيين                

. کننده ترین نقش را داشته است             
انقالب اکتبر انقالب کارگران                 
براى سوسياليسم بود و توسط                  
بلشویسم که نماینده رادیکاليسم و          
انترناسيوناليسم کارگرى در طيف      
عمومى سوسياليسم بود رهبرى            

با پيروزى سياسى انقالب            .  شد
اکتبر یک قطب کمونيستى در                 
شوروى ایجاد شد که در برابر                
تجربه انترناسيونال دوم قرار                 
ميگرفت و روشن است که جنبشها      
و احزاب کمونيست و پراتيک                
کمونيستى در سطح جهانى بطور         
کلى به شکل تنگاتنگى با این قطب       

تشکيل دولت        .  گره ميخورد       
شوراها و ایجاد یک بين الملل                 
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مبتنى بر افق گرایش رادیکال         
و کارگرى در طيف                                
سوسياليستى باالترین حد                   
پيشروى کمونيسم بعنوان یک         
حرکت کارگرى در این قرن            

همانطور که قبال       .  بوده است   
اشاره کردهام، این قطب                     
متاسفانه یک قطب کمونيستى         

در طول   .  کارگرى باقى نماند     
مباحثات مربوط به دورنماى           
اقتصادى شوروى، کمونيسم           
کارگرى در برابر افق و                      
سياست ناسيوناليستى عقب               
نشست و کال با تثبيت راه رشد         
سرمایه دارى برنامه ریزى              
شده دولتى تحت لواى ساختمان      
سوسياليسم در شوروى، از               
کمونيسم کارگرى عمال خلع ید       
شد و بعدها گام به گام کمونيسم        
و کارگران در تک تک جبهه           

تمام .  ها عقب رانده شدند               
اعتبار انقالب کارگرى به                  
سرمایه یک قطب سوسياليسم          
بورژوایى تبدیل شد که براى           
دهها سال سرنوشت مبارزه              
کمونيستى در اقصى نقاط                   

. جهان را تحت تاثير قرار داد          
با ظهور یک شوروى بورژوا        
بعنوان مرجع و قطب کمونيسم       
رسمى، سوسياليسم کارگرى           
کال به حاشيه رانده ميشود و              
حتى احزاب جدى اى که                      
بتوانند این هژمونى سوسياليسم     
بورژوایى بر جنبش موسوم به       
کمونيسم را زیر سوال قرار              
بدهند در سنت سوسياليسم                  

 . کارگرى شکل نميگيرد

 

باید بگویم که سوسياليسم غير          
کارگرى هميشه یک رگه زنده        
در سنت عمومى سوسياليسم و        

. انتقاد چپ در جامعه بوده است   
این گرایش تا قبل از تجربه                
شوروى در کنار سوسياليسم            
کارگرى و در کشمکش با آن            
بسر ميبرد و ميدانيم که انتخاب       
عنوان کمونيست توسط مارکس    
و انگلس دقيقا براى اعالم تعلق      
آنها و نظراتشان به جناح                     
کارگرى، بعنوان یک گرایش         

٢١٠شماره   
خاص در سوسياليسم، صورت                  

اما با تجربه شوروى سلطه        .  گرفت
سوسياليسم غير کارگرى در مقياسى     
وسيع و تعيين کننده مسجل شد و                 
کمونيسم کارگرى دیگر حتى یک             
گرایش و جناح با نفوذ در سرنوشت        

 . سوسياليسم باقى نماند

 

 به بعد    ٢٠بنظر من از انتهاى دهه         
. کمونيسم اساسا از ریل خارج شد            

اینبار خود مساله شوروى در کنار           
مساله کاپيتاليسم بطور کلى، به یک         
معضل محورى کمونيسم واقعى               

عدم موفقيت     .  کارگرى تبدیل شد       
تاکنونى سوسياليسم بعنوان یک                 
آرمان حاصل این واقعيت است که           
تنها جنبشى که قادر به تحقق این                 
آرمان است با ملى شدن و مصادره          
شدن انقالب کارگرى در شوروى به      

. ضعف و تشتت کشيده شد                             
سوسياليسم کارگرى تا امروز از              
تجربه شوروى قد راست نکرده                 

اضافه ميکنم که وقتى از               .  است
تجربه شوروى حرف ميزنم                         
منظورم فقط اتفاقات و تحوالت در          

ظهور .  محدوده یک کشور نيست         
کمونيسم چينى که غشاى نازکى                 
براى آرمانها و اميال ملى یک                     
کشور اساسا دهقانى بود، ظهور                
پوپوليسم چپ ميليتانت بویژه در               
کشورهاى تحت سلطه امپریاليسم،          
پيدایش چپ دانشجویى و ليبراليسم          
چپى که در مکتب چپ نو و شاخه             
هایى از تروتسکيسم در اروپاى                
غربى متعين ميشود، پيدایش                        
اوروکمونيسم و غيره، که هر یک            
تحرک شبه سوسياليستى جنبشهاى          
غير کارگرى را نمایندگى ميکردند،      
همه به نحوى از انحاء محصوالت          
بعدى تجربه شکست انقالب                          

در غياب  .  کارگرى در شوروى اند     
این تجربه بنظر من سوسياليسم                  
کارگرى ميتوانست پاسخگوى این          
تحرکات باشد و موقعيت خود را                
بعنوان بستر اصلى و معتبر                          
مارکسيسم و مبارزه سوسياليستى            

جنبشهاى غير   .  حفظ و تحکيم کند        
کارگرى و شبه سوسياليستى اى که         
بنام کمونيسم و مارکس به صحنه              
ریختند بنظر من یکى پس از                         
دیگرى پایه هاى کمونيسم واقعى را        

اولين .  در جامعه سست کردند               
قربانى در این ميان اندیشه                             
مارکسيستى و انتقاد مارکسيستى به        

این اندیشه  .  نظام سرمایه دارى بود     
را از محتواى برنده و زیر و رو                 

کننده اش تهى کردند و بجاى                   
انتقاد بنيادى مارکسيسم از سرمایه     
دارى کوله بارى از خرده گالیه            
هاى اصالح طلبانه و گاه حتى                
ارتجاعى و عقب مانده را زیر این    

حقيقت جویى و     .  عنوان جا دادند    
متد عميقا علمى مارکس را مسخ          
کردند و مارکسيسم را به انبار                
کليشه ها و آیه هاى آسمانى که                
جز بيان اهداف نازل و زمينى                
اقشار ميانى جامعه نبود تبدیل                

کار بجایى رسيده است که      .  کردند
وقتى ما ميگوئيم مارکسيسم منتقد        
دموکراسى است، با ناسيوناليسم          
ضدیت دارد، انقالب اقتصادى را       
اصل ميداند و خواهان لغو کار              
مزدى است، براى فرهنگ هاى          
ملى و هویتهاى قومى دل                           
نميسوزاند، دشمن مذهب است و          
غيره، انگار داریم نوآورى                      

هژمونى گرایشات شبه        .  ميکنيم
سوسياليستى طبقات غير کارگر و      
اهداف غير کارگرى و گاه ضد             
کارگرى که در این ميان به اسم             
کمونيسم و سوسياليسم دنبال شده          
است براى دوره اى طوالنى                   
کارگران را به محدودیت در                   
تریدیونيونيسم و حتى تبعيت در            
مقياس وسيع از سوسيال                            
دموکراسى، یعنى جناح چپ خود       

. طبقه حاکم، سوق داده است                   
سوسياليسم هاى کاذب، اگر نظير        
شوروى رسما رهبران کارگرى         
را قلع و قمع نکرده باشند،                         
بهرحال این نقش را داشته اند که          
رابطه کارگر و کمونيسم را در             

چه آنجا که   .  مقياسى وسيع گسستند  
نظير شوروى و چين و آلبانى و            
غيره نمونه هایى بيزار کننده از            
جوامع بسته، استبدادى و راکد را        
تحت نام سوسياليسم جلوى کارگر       
قرار دادند، و چه آنجا که در                     
جوامع غربى و یا کشورهاى                  
تحت سلطه، کمونيسم و                              
رادیکاليسم چپ را با                                    
اپوزیسيونيسم پر قيل و قال و بى           
محتواى روشنفکران تداعى                   
کردند، حاصل کار جز دور کردن      
کارگر از کمونيسم و ساکت کردن      
کارگر کمونيست در درون طبقه          

به یمن وجود     .  کارگر نبوده است    
این جریانات کمونيسم کارگرى            
اى که قادر بود جلوى یک جنگ          
جهانى بورژوایى قد علم کند و               
کشورى به وسعت روسيه تزارى       
و یا آلمان را به انقالب بکشاند،              

براى دوره        
١۶صفحه   
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اى طوالنى به زمزمه ها و                         
تالشهایى انتقادى و خالف جریان        

امروز با سقوط این           .  تبدیل شد   
قطبهاى کاذب، و با کاهش                         
مطلوبيت کمونيسم و مارکسيسم            
در ميان اقشار غير کارگرى و                
متفکرین آنها، این سيکل تازه دارد      

 . بسته ميشود

 

بنابراین وقتى ميپرسيد چرا                      
کمونيسم و سوسياليسم در این قرن       
پيروز نشد، من متقابال ميپرسم               
کدام سوسياليسم ميبایست پيروز           
شود؟ سوسياليسم ما، سوسياليسم          
کارگرى، با شکستى که از خط              
ناسيوناليستى در شوروى خورد،        
قدرت ایجاد تغييرات اساسى در            
جامعه معاصر را براى دوره اى          

نيروى .  طوالنى از دست داد              
طبقاتى خود را به تریدیونيونيسم و      
سوسيال دموکراسى و رفرميسم           
چپ باخت و نقد برنده اش از                    
جامعه موجود زیر آوار تحریفات        

. شبه سوسياليستى مدفون شد                   
امروز تازه داریم، آنهم در متن               
هجوم جدیدى به کارگر و                            
سوسياليسم، از این تجربه قد                    
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 . راست ميکنيم
 

یک نکته را هم در پایان                       
من از آن کمونيستهایى      .  بگویم

که پيروزى نهایى کمونيسم را         
نتيجه اجتناب ناپذیر روند                   

تحقق .  تاریخ ميدانند نيستم           
سوسياليسم حاصل مبارزه                 
طبقاتى است و این مبارزه                  
همانقدر که ميتواند به پيروزى       
منجر شود، شکست و ناکامى          

نه فقط  .  هم ميتواند ببار بياورد     
کمونيسم و جامعه آزاد انسانى،       
بلکه بربریت بورژوایى در              
ابعادى که شاید نسل ما هنوز            
تجربه نکرده است، ميتواند               

با .  نتيجه این کشمکش باشد           
اینحال، با توجه به بسته شدن            
سيکلى که از آن صحبت کردم        
و با توجه به قدرت عظيمى که         
کارگر امروز در مقياس                      
اجتماعى در صحنه اقتصادى         
بدست آورده است، به آینده                

مساله .  سوسياليسم خوشبينم      
بهرحال به پراتيک اجتماعى           
کمونيسم و کمونيستها گره                  

 *. ميخورد

٢١٠شماره   
 

 کارگران و انقالب
 

 منصور حکمت

اما کدام انقالب؟ طبقات مختلف و       .  کارگران کمونيست خواهان انقالبند        
را به معانى بسيار متفاوتى      "  انقالب"گرایشات سياسى و اجتماعى مختلف       

اى بخود  "انقالبى"و همه نوع      "  انقالب"دنياى ما همه نوع       .  بکار ميبرند 
تقریبا هر کس و هر جریانى که ميخواهد وضع موجود در                      .  دیده است  

جامعه را بشيوه اى ناگهانى و بطور غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از                            
خيلى از این انقالبات       .  انقالب حرف ميزند و خودش را انقالبى مينامد               

زنده و   "  انقالب اسالمى  "نمونه   .  چيزى بيشتر از ارتجاع صرف نيستند          
عقب مانده ترین خرافات و مشقت              .  حى و حاضر جلوى چشم ماست             

مرتجع ترین و کثيف ترین          .  بارترین اوضاع را انقالب نام گذاشته اند              
کارگر کمونيست پيگيرترین دشمن       .  عناصر نام انقالبى برخود نهاده اند          

 . چنين انقالبات و انقالبيون دروغينى است
 

برخى دیگر از انقالبات چيزى فراتر از اصالحات محدود در وضع                       
خالصى از استبداد، کسب استقالل اقتصادى، برنامه ریزى        .  موجود نيستند 

ثروت و غيره     "  عادالنه تر  "و بهبود سطح توليد، توزیع به اصطالح                  
مضمون اصلى بسيارى از تحوالتى بوده است که در کشورهاى مختلف                  

در همه این موارد بنياد مناسبات       .  تحت عنوان انقالب صورت گرفته است      
موجود در جامعه و کل نظامى که مایه مشقات و محروميت هاى توده                         

. مردم کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدهد دست نخورده باقى مانده است               
دو دهه قبل شاهد انقالبات متعدد اینچنينى در کشورهاى تحت سلطه بوده                 

امروز وقتى به این کشورهاى انقالب کرده نگاه ميکنيم دیگر حتى                .  است
نشانى از همان تحوالت محدود ناشى از انقالب هم باقى نمانده است و                         
منطق نظام سرمایه دارى بار دیگر این واقعيت را آشکار کرده است که                    
مادام که اساس سرمایه و سرمایه دارى پابرجاست نصيب توده کارگر و                  

 . زحمتکش جز فقر و بى حقوقى سياسى و اجتماعى نخواهد بود
 

خاصيت مشترک همه این انقالبات دروغين و نيم بند این است که تماما                  
تحت تاثير اهداف و مقاصد بخش هائى از خود طبقات حاکمه قرار داشته                 

کارگران .  اند و رهبرى سياسى و عملى آنها بدست همين اقشار بوده است              
همواره بعنوان نيروى ذخيره و کمکى به ميدان کشيده شده اند، جنگيده اند               

اما حاصل کار جز دست      .  و فداکارى هاى بى نظير از خود نشان داده اند            
بدست شدن قدرت در درون خود طبقه سرمایه دار و جز پيدایش شکل                        

در بسيارى  .  هاى جدیدى براى اداره نظام استثمارگر موجود نبوده است              
موارد اولين کسانى که مورد تعرض بخش هاى تازه بقدرت رسيده طبقه                  
حاکمه قرار گرفته اند خود کارگران بوده اند و انقالب خود به دستاویز                       

 . جدیدى براى سرکوب جنبش کارگرى تبدیل شده است
 

بنابراین وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند باید دقيقا بداند که چه                          
ما خواهان انقالب کارگرى عليه کل         .  چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد        

ما خواهان  .  سيستم سرمایه دارى و کل قدرت طبقه سرمایه دارى هستيم                
 . انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند

 

انقالب کارگرى چه هدفى را دنبال ميکند؟ پاسخ این سوال در همين                          
هر کارگرى که ده دقيقه به اوضاع                .  جامعه سرمایه دارى نهفته است          

خودش فکر کند ایراد اصلى اى را که باید در دنيا برطرف شود تشخيص                 
توليد کنندگان ثروت جامعه، کارگران، بى      .  این جامعه وارونه است   .  ميدهد

پست ترین و فرومایه ترین عناصر، نجبا و             .  چيزند و بيکارگان ثروتمند     
عاليجنابان این جامعه اند و شریف ترین مردم، توده             

١٧صفحه   

 !نه به اعدام
ه                  "  ظامی ک ر آن ن آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيي

ا          ،تمامی اين جنايات را توليد ميکند      د؛ ت ديشي  عميقا ان
ان                      م؛ هم ي اره جالد سرده اينکه آهنگ ستايش در ب
جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای          

 "   افراد بعدی باز ميکند؟
 کارل مارکس                                                    

 

 بدون اميد ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
سوسياليسم به چه ” خطر“ بدون ،سوسياليسم

.منجالبى بدل ميشود  
 

 منصور حکمت



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زحمتکشان فرودست و بى حقوق        
آنها که یک عمر کار کرده اند        .  اند

و ثروت ساخته اند حتى پس از                
سى سال براى گذران هر روز از         
زندگى خود باید از نو براى                       

قدرت .  کارشان مشترى پيدا کنند       
خالقه و مولد کارگر خود را در              
قدرت اجتماعى و سياسى                           
روزافزون سرمایه و فرودستى            
هرچه بيشتر خود کارگر نشان               

براى حفظ این جامعه               .  ميدهد
وارونه دولت ها پيدا شده اند،                   
ارتشها ایجاد شده اند، زندانها و              
شکنجه گاهها بنا شده اند، خدایان          
آفریده شده اند و مذاهب ساخته                

مساله از روز روشن تر       .  شده اند 
این جامعه مبتنى بر بردگى       .  است
هيچ درجه   .  بردگى مزدى  .  است

رشد خدمات اجتماعى و بيمه ها و        
افزایش درآمد کارگران که تازه             
همه باید با نبرد و با زور از                       
حلقوم طبقات حاکم بيرون کشيده           
شوند، در اساس این موقعيت برده        

. وار کارگر تغييرى نميدهد                      
کودکى که امروز در ميان ما                    
متولد ميشود مهر استخدام سرمایه       

 . شدن را بر پيشانى خود دارد

 

کل تبعيضات اجتماعى و                        
سياسى و کل فساد و تباهى اخالقى       
جامعه حاضر، از ستمگرى بر              
زنان و تبعيض نژادى تا اعتياد و           
فحشا، از رقابت و منفعت طلبى             
فردى که در خون جامعه جریان            
دارد تا قحطى و گرسنگى و                      
بيمارى که هر روز ميليونها انسان      
محروم را بکام مرگ ميکشد، همه      

. حاصل این وارونگى جامعه اند          
جامعه اى که صاحبان برحق و              
آفرینندگان واقعى آن، کارگران،          

انقالب .  اسير بردگى مزدى اند          
کارگرى بر سر در هم کوبيدن                

 . بنياد این جامعه طبقاتى است

 

بنياد این نظام مالکيت                                
خصوصى اقليتى کوچک بر                   

مادام .  وسائل توليد در جامعه است    
که انسانها براى نان خوردن و                
براى برخوردار شدن از حداقلى           

 

 ...کارگران و انقالب
از رفاه ناگزیرند براى کس               
دیگرى کار کنند که اختيار                 
وسائل توليد را در دست گرفته        
است، مادام که توليد اجتماعى         
و تامين مایحتاج بشر تنها از             
طریق سود رسانى به مالکان           
انگل وسائل توليد ممکن است،       
صحبتى از آزادى و برابرى             
انسانها و از ميان بردن                         
محروميت ها و تبعيضات                  

انقالب .  نميتواند در ميان باشد      
کارگرى در اساس خود انقالبى     
عليه مالکيت خصوصى طبقه         
سرمایه دار بر وسائل توليد               

انقالب .  اجتماعى است            
کارگرى انقالبى براى                          
برقرارى مالکيت و کنترل                
اشتراکى و دسته جمعى توليد           
کنندگان بر وسائل کار و توليد         

انقالب کارگرى انقالبى     .  است
براى محو طبقات و استثمار             

 . طبقاتى است

 

بورژوازى به زبان خوش             
دست از قدرت اش بر نميدارد         
و بساط استثمارش را جمع                 

پس باید انقالب کرد،         .  نميکند
حکومتى کارگرى برقرار                 
ساخت که مقاومت                                   
استثمارگران را در هم ميشکند       
و راه را براى جامعه اى بدون         
استثمار و الجرم بدون نياز به          
هيچ نوع حکومت و ستم و                  

 . خرافه باز ميکند

 

براى کارگر کمونيست                     
انقالب یعنى خيزش طبقه                   
کارگر براى عملى کردن تمام         

. این تحول عظيم اجتماعى                
مبارزه براى آزادى، برابرى و      

اگر کارگر   .  حکومت کارگرى  
به ميدان سياست مياید باید                  

باید بعنوان     .  براى این بياید        
رهبر رهائى کل جامعه به                  

دوران کشيده شدن    .  ميدان بياید 
کارگران بدنبال این و آن بسر          

جریان کمونيستى   .  رسيده است 
در درون طبقه کارگر هدف              
خود را این قرار داده است که          

٢١٠شماره   
کارگران را به این دورنما مجهز               
کند و حرکت مستقل کارگران براى        
کسب قدرت سياسى و انجام انقالب          

 . کارگرى را سازمان بدهد

 

اگر چيزى گرایش کمونيستى را            
از سایر گرایشات در درون جنبش           
کارگرى متمایز ميکند همين تالش          
براى جایگير کردن آرمان انقالب            
کارگرى در درون طبقه کارگر و             
سازمان دادن نيروى این انقالب                

کارگر کمونيست در صف           .  است
مقدم هر مبارزه براى بهبود شرایط         

اما او  .  کار و زندگى کارگران است     
در این مبارزه هدف عالى ترى را            

از نظر ما در دل        .  نيز دنبال ميکند   
این مبارزات است که کارگر خود            
را به عنوان یک طبقه ميشناسد، به          
قدرت خود واقف ميشود و با راه                
رهائى خود، انقالب کارگرى عليه          
کل نظام اقتصادى و اجتماعى                     

سازماندهى .  موجود آشنا ميشود          
انقالب کارگرى امرى مربوط به              

این تالش هم اکنون    .  آینده دور نيست  
هرجا اتحاد       .  در جریان است            

کارگران و آگاهى آنها نسبت به                   
اینکه اعضاء یک طبقه جهانى اند            
تقویت ميشود، هرجا کمونيسم                     
بعنوان دورنماى انقالب کارگرى در     
ميان کارگران رسوخ ميکند و با هر        
رفيق کارگرى که به کمونيسم و به           
محافل و سلول هاى کمونيستى                    
کارگران نزدیک ميشود، یک گام به      
انقالب کمونيستى نزدیک تر شده             

سلول ها و محافل کمونيستى             .  ایم
کارگرى که امروز تشکيل ميشوند،        
فردا کانون هاى رهبرى انقالب                 
کارگرى و پایه هاى قدرت حکومت       

 . کارگران را تشکيل خواهند داد

 

هيچکس تردید ندارد که حکومت          
و اقتصاد سرمایه دارى در ایران              
دچار یک بحران عميق است و                   
جامعه ایران در آستانه تحوالت                 
سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته           

دیر یا زود جدال طبقات                 .  است
اجتماعى در ایران اوج تازه اى                  

احزاب و نيروهاى      .  خواهد گرفت  
بورژوازى، چه در داخل حکومت          
اسالمى و چه در خارج آن دارند                
خود را براى زورآزمائى هاى                    

اینبار ما باید       .  نهائى آماده ميکنند      
تضمين کنيم که طبقه کارگر بعنوان        
یک نيروى مستقل، زیر پرچم خود         
و با آرمان انقالب کارگرى به ميدان       

. این کار عملى است      .  خواهد آمد  
جریان کمونيستى در درون طبقه        

. کارگر جریان قدرتمندى است            
حزب کمونيست ایران گوشه اى          
از یک حزب کمونيستى کارگرى       
به مراتب نيرومندتر است که هم          
اکنون ریشه هاى خود را در                    
درون طبقه کارگر و جنبش هاى          
اعتراضى کارگران محکم کرده          

شعارهاى ما و افق هاى ما        .  است
هم اکنون راه خود را در ميان                 
توده هاى وسيع طبقه کارگر باز           

حکومت اسالمى هم        .  کرده اند   
اکنون فشار این حزب وسيع و                
اعالم نشده کارگرى را بشدت بر         

به .  پيکر خود احساس ميکند              
سرنوشت قانون کار اسالمى نگاه       
کنيد، به حال و روز شوراهاى               
اسالمى نگاه کنيد، مجامع عمومى      
کارگران و مطالبات آنان را                    
ببينيد، همه گواه یک رادیکاليسم          
قدرتمند کارگرى است که در                  

 در  ٥٧طول دوره پس از انقالب        
اگر .  ایران شکل گرفته است              

بناست طبقه کارگر ایران در                  
تحوالت آتى بار دیگر قربانى                 
نشود، این حزب عظيم و اعالم              

. نشده باید سر و سامان بگيرد                
اجزاء مختلف آن، حزب                            
کمونيست ایران، شبکه هاى                   
گسترده محافل کارگران                            
کمونيست، جنبش مجامع عمومى       
و سلول هاى رهبرى اعتراضات        
کارگرى باید در یک حرکت واحد      

این عاجل   .  کارگرى ادغام شوند     
ترین کارى است که کمونيسم                 
کارگرى در ایران در برابر خود         

برنامه ما براى          .  قرار ميدهد     
جامعه، راه حل هاى ما براى رفع        
مشقاتى که دامنگير توده هاى                 
وسيع زحمتکشان است، شعارها         

. و خواستهاى ما همه روشن است      
شعار آزادى، برابرى، حکومت          
کارگرى ، یعنى چکيده انقالب               
اجتماعى کارگران، هم اکنون در        
دل توده هاى وسيع طبقه ما جاى           

تبدیل همه این            .  گرفته است     
مصالح و امکانات به یک حزب           
قدرتمند اجتماعى که قادر به                    
هدایت کل طبقه کارگر در نبرد             
هاى تعيين کننده آتى باشد، این               

این اولویت اساسى       .  کار ماست   
 کارگران کمونيست در ایران است

. 

 

*** 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رفقا، بحث امروز من درباره این         
جمله معروف منصور حکمت               

"است اساس سوسياليسم انسان        : 
است، سوسياليسم جنبش                             
بازگرداندن اختيار به انسان                     

این جمله االن دیگر به              ."  است
شکل لوگوی کمونيسم کارگری             

بر باالی نشریات ما     .  درآمده است 
فکر می کنم برای       .  نوشته ميشود  

همه این یک گفته بسيار آشنا                     
هر کس حتما تعبير خود را        .  است

از این جمله دارد و یا جایگاه این            
. جمله برای هر کس متفاوت است       

برای خود من این جمله جوهر                
جوهر .  بينش منصور حکمت است   

 . شخصيت منصور حکمت است

 

وقتی که دو سال پيش، درست بعد         
از مرگ منصور حکمت، دنبال            
جمله ای می گشتيم که در                            
پوسترها بنویسيم، یک جمله ای که 
بتواند تا حدودی منصور حکمت          
را بيان کند، جمله ای که بتواند                
جوهر تئوری، نظرات و تالش              
منصور حکمت را بيان کند، جمله       
ای که بتواند تمایز کمونيسم                       
کارگری را بيان کند، این جمله را        

با باز خواندن آن        .  انتخاب کردیم  
احساس کردم که تا چه حد به                    
شناخت من از منصور حکمت چه       
در ظرفيت تئوریک، چه در                     
ظرفيت سياسی، چه بعنوان یک            
ليدر سياسی و چه در ظرفيت                   

این جمله   .  شخصی نزدیک است     
اکنون به لوگوی حزب و جنبش ما       
بدل شده و ميتواند بعنوان یک                  

. قطب نما برای ما عمل کند                      
ميتواند جوهر کمونيسم کارگری،       
آن عنصری که ما را بجلو ميبرد           
و فعاليت ما را رقم ميزند را به ما          

جوهر انسان دوستی و      .  نشان دهد 
عنصر آگاهی و اختياری که در             
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

اما در   .  هست را برجسته ميکند        
عين حال این خطر هم هست که              
وقتی یک گفته ای مدام در مقابل            

 

 اساس سوسياليسم انسان است
 انسان گرايی مارکسيستی منصور حکمت قطب نمای ما

 

 آذر ماجدی

چشمان مان باشد و مدام شنيده         
شود و تکرار شود کليشه شود          

 .و از محتوا خالی شود

 

انسان دوستی یک خصلت                 
. برجسته منصور حکمت است     

در این مورد بارها وبارها                  
صحبت شده، چه رفقای                       
نزدیک حزبی و چه کسانی که        
او را در ظرفيت شخصی                   
ميشناختند، حتی کسانی که او          
را دورادور ميشناختند و یا با           
آثارش آشنا بودند، همگی بر            

اما باید   .  این مساله تاکيد دارند     
توجه داشته باشيم که  انسان               
دوستی او از نوع خير خواهانه      

. و انجمن خيریه ای نيست                 
خود او   .  سانتيمانتال هم نيست    

" یک دنيای بهتر     "در برنامه      
اشاره می کند به این مساله که          

کمونيسم کارگری فرقه                     "
مصلحين خيال پرداز و                        
قهرمانان مشتاق نجات بشریت      

این یک نوع جنبش           ."  نيست
و .  دیگر انسان دوستانه است        

این را ما نه فقط درتئوری و              
نظراتش بلکه در سبک کار و          

در .  در شخصيتش می بينيم           
تمام سياستهایی که مطرح می         
کند و به پيش می برد، در                    
تاکتيک ها و در استراتژی این        
جوهر مثل یک رگه مثل یک           
نخ مثل یک قطب نما وجود                

آن چيزی که با انسانيت،      .  دارد
با آزادی، با رهایی و با حرمت       
انسان در تناقض باشد، برای            

از .  منصورحکمت جایی ندارد   
نظر او آن تاکتيکی که با این              
بينش در تناقض قرار ميگرفت       
و با آن سنخيت نداشت، حتی             
اگر بنظر ميرسيد ه از نظر                
سياسی نافع است، هيچگاه                 

  .موضوعيت پيدا نميکرد

 

عده ای بر این عقيده اند که                 

٢١٠شماره   

منصور حکمت از آن رو که یک              
مارکسيست بود و به خود مارکس            
رجوع کرده بود به چنين انسان                   

بنظر .  دوستی باالیی دست یافته بود      
دقيقا از این رو      .  من برعکس است   

که انسان، حرمت، رهایی و رفاه              
انسان برایش جایگاه بسيار رفيعی           
داشت، او توانست در جستجو برای        
یافتن پاسخ به مساله رهایی بشریت،       
به سعادت بشر و به یک جامعه ی             

و .  عالی ترانسانی به مارکس برسد       
نه تنها مارکس را درک کند، بلکه             
جوهر انسان گرایی مارکسيسم را            
از زیر آوار تحریفات طبقات دیگر          

. بيرون کشد و بر آن تاکيد کند                      
آزادی، برابری، رفاه و سعادت بشر      
کلماتی است که مکررا در آثار او             
دیده ميشود و در سخنرانی هایش              

این قطب نمای او           .  شنيده ميشود   
  .است

 

 يک دنيای بهتر

مارکسيسم منصور حکمت از                     
. مارکسيسم پيش از او متمایز است         

نه صرفا در تئوری بمعنای اخص            
کلمه، بلکه در نگرش عمومی و در         

یک دستاورد مهم منصور      .  تاکيدات
حکمت زدودن تحریفات بورژوایی       
و خرده بورژوایی از مارکسيسم               
است، تحریفاتی که ده ها سال بر                

. پيکر آن نشسته و رسوب کرده بود        
منصور حکمت بر جوهر اصلی               

انسان، :  مارکسيسم انگشت گذاشت     
رهایی انسان، حرمت انسان،                      
اصالت انسان و تعالی جامعه                       

. این کلمات کليدی است             .  بشری
برنامه ی یک دنيای بهتر که حکم             
مانيفست کمونيسم کارگری را دارد        

از سرمایه   .  از اینجا شروع ميکند       
داری شروع نمی کند، از امپریاليسم      
آغاز نميکند، حتی بالفاصله سراغ          

نقطه .  مبارزه طبقاتی نميرود               
عزیمت یک دنيای بهتر سعادت بشر  
و اميد تاریخی بشر برای دستيابی به  

به این اميد و آرمان         .  سعادت است  
تاریخی بشر اشاره ميکند و                           

بالفاصله به نقش بشر در تغيير             
این جوهر مارکسيسم    .  دنيا ميرسد 

"منصور حکمت است      کمونيسم . 
کارگری قبل از هر چيز به اینجا           
تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان        
ها ی بيشمار و نسل های پی در              
پی به اینکه ساختن یک آینده                    
بهتر، بک جهان بهتر، بدست خود      

  ".انسان ضروری و ميسر است

بنظر من نه فقط محتوای برنامه            
یک دنيای بهتر، بلکه فرمت آن             
نيز تمایز مارکسيسم و بينش                    
منصور حکمت را از پيشينيان              

برنامه یک دنيای       .  نشان ميدهد   
بهتر یک شاهکار نظری و                       

چکيده آرمان        .  سياسی است       
کمونيسم و جوهر مارکسيسم را            

یک دنيای بهتر از         .  بيان ميکند  
انسان و تالش اش برای دستيابی          
به سعادت آغاز ميکند، به نقش              
تالش بشر در تغيير جهان اشاره          
ميکند و آنگاه به مسائل تئوریک           
پایه ای مارکسيستی ميرسد، به             
مبارزه طبقاتی، کارکرد سرمایه و     
نظام سرمایه داری، نقش دولت،          
رابطه انقالب و اصالحات و                  

تئوری و اهميت آن     .  غيره ميرسد 
در این چهارچوب معنا پيدا                      

تئوری اهميت دارد به این       .  ميکند
خاطر که راه دستيابی به سعادت          
و رهایی انسان را تسهيل ميکند،          
راه رسيدن به یک جامعه انسانی،       
به آزادی و برابری را نشان                     

   .ميدهد

 

این تز خصلت نمای کمونيستی             
از هر کس به اندازه ی قابليتش           "

." و به هر کس به اندازه  نيازش           
بعنوان یک اصل جامعه                             
کمونيستی در برنامه مطرح                   

این تز پایه ای مارکسيسم       .  ميشود
است که منصور حکمت در                     

انسان .  برنامه بر آن تاکيد ميکند        
چشم گشودن به جامعه    "به صرف   

١٩صفحه بشری باید به     



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یکسان از کليه مواهب زندگی و             
محصوالت تالش جمعی                            

"برخوردار باشد    کار که در        ." 
یک اجبار   "  جامعه سرمایه داری    

فرسوده کننده برای امرار معاش       "
"است، به یک فعاليت خالق و          " 

. تبدیل ميشود "  داوطلبانه و آگاهانه  
اینها همه تزهای پایه ای                              
مارکسيستی و جامعه کمونيستی           

مساله اینجاست که این تزها      .  است
طی تاریخ در ميان چپ سنتی به            

منصور .  حاشيه رانده شده است         
حکمت دگربار این تزها را در                
محور و مرکز برنامه کمونيستی          

  .قرار ميدهد

 

 اصالحات و انقالب

جایگاه مبارزه برای اصالحات             
یک وجه مهم دیگر کمونيسم                    

چپ سنتی، چپی      .  کارگری است  
که از چندین دهه پيش بعنوان                   
کمونيسم شناخته شده است، یا                  
نسبت به رفرم کامال بی اعتناء                
بوده و مبارزه برای اصالحات را        
با مبارزه برای انقالب ناخوانا                
ميدیده، یا در مبارزه برای                         
اصالحات به افق رفرميستی تسليم      

منصور حکمت جایگاه    .  شده است 
مهمی برای مبارزه برای                           
اصالحات در زندگی کارگران و         

یکی .  مردم علی العموم قائل است      
از مبانی اصلی کمونيسم کارگری       
از نظر او رابطه اصالحات و                 
انقالب است که در برنامه یک                
دنيای بهتر نيز بعنوان یکی از                 
ارکان اساسی کمونيسم کارگری به    

به نظر من قائل        .  آن می پردازد    
بودن این نقش مهم برای این مقوله       
از همان تالش برای دستيابی به             
رفاه و سعادت انسان ها ناشی                  

تشخيص این واقعيت مهم       .  ميشود
که تاریخ گویای تالش دائمی                    
بشریت برای دستيابی به یک                  
دنيای بهتر، به رفاه و سعادت                  
بيشتر است به او امکان ميدهد که          
مبارزه برای اصالحات و                         
تشخيص نقش جنبش های                           
اجتماعی را بعنوان یک استراتژی     
مهم در مبارزه کمونيستی تعيين            

 اساس سوسياليسم 
 ...انسان است 

تشخيص و درک رابطه         .  کند
اصالحات و انقالب یک وجه          
مهم استراتژی کمونيسم                       

 . کارگری است

 

مبارزه انقالبی برای برپایی       " 
یک دنيای نو، از تالش هر                
روزه برای بهبود وضعيت               
زندگی مادی و معنوی بشریت        
کارگر در همين دنيای موجود         

...  جدایی پذیر نيست      جنبش . 
کمونيسم کارگری در صف               
مقدم هر مبارزه برای اصالح         
موازین جامعه موجود به نفع            

این اصل به    ."  مردم قرار دارد   
کمونيسم کارگری وجهه و                 
جایگاهی ميدهد که چپ سنتی         
و روایت های متعدد بورژوایی      
از مارکسيسم از این جنبش                

کمونيسم انسان  .  سلب کرده بود   
دوست، کمونيسمی که دغدغه        
هر روزه اش بهبود شرایط                
زیست و کار مردم زحمتکش          
است، کمونيسمی که نه تنها               
افق های بزرگ و انقالبی خود        
را با مبارزه برای بهبود های           
کوچک در زندگی مردم در              
تناقض نمی بيند، بلکه مبارزه         
برای اولی را کامال در رابطه         
تنگاتنگ با تالش برای دومی          

کمونيست ها قرار             .  ميداند
نيست برای یک آینده دور و              
بشریت بطور آبستره مبارزه           

تغيير شرایط انسان              .  کنند
کنکرت امروز برای آنها مهم          
است و جایگاه مهمی در تالش        

  .های روزمره شان دارا است

 

کمونيسم کارگری و انسان                
 گرايی

رگه انسان دوستی را از همان         
ابتدا در کمونيسم منصور                   

از .  حکمت ميتوان تشخيص داد   
همان ابتدایی که منصور                     
حکمت ميکوشد پاسخ                            
مارکسيستی به مبارزه طبقاتی        

از همان  .   بدهد 1357در ایران   
زمانی که پرچم مارکسيسم                

٢١٠شماره   
انفالبی را بلند می کند؛ از همان                  
زمانی که پوپوليسم را نقد و حاشيه           
ای ميکند و بر استقالل طبقه کارگر         

واضح است که هر       .  تاکيد ميگذارد  
چه جلوتر ميرود، هر چه مجرب تر       
و پخته تر ميشود این تمایز روشن             

بلند کردن  .  تر و برجسته تر ميشود      
پرچم کمونيسم کارگری نه فقط در           
سطح نظری، بلکه در عرصه                     

اجتماعی نقطه عطف           –طبقاتی     
از این مقطع     .  تعيين کننده ای است      

انسان گرایی منصور حکمت بشکلی     
کامال برجسته در کليه آثار و                         

همين .  سخنرانی هایش عيان است        
جمله مورد بحث ما را در مصاحبه          

مطرح "  مارکسيسم و جهان امروز    "
در ابتدای طرح مباحث               .  ميکند

کمونيسم کارگری، در تمایر با                    
روایات دیگر از مارکسيسم و                      
کمونيسم، در بيان تمایز کمونيسم              

. کارگری مارکسی از این روایات          
منصور حکمت در پاسخ به سؤالی          
درباره اصالت فرد پس از یک بحث       
فصيح در مورد اینکه چگونه                       
سرمایه داری انسان را به فرد تنزل         
ميدهد و مساله بر سر هویت انسانی         
و اصالت انسانی است این جمله را           

اصالت انسان را به عنوان      .  مينویسد
جوهر سوسياليسم مطرح می کند در      
تقابل با اصالت فرد از نقطه نظر               

 .  سرمایه داری و بورژوازی

 

این بينش را به نظر من به یک                     
شکل خيلی زیبا و متفاوتی در بحث         

. او پيرامون سقط جنين هم می بينيم         
در بحث در مورد سقط جنين در                 
عين حالی که موقعيت زن رادرک           
ميکند، شرایط را تشخيص ميدهد، و       
به همين دليل از قانونی بودن سقط            
جنين دفاع ميکند، نظر منفی اش در        

او .  مورد سقط جنين را بيان ميکند         
از حيات و اصالت انسان و حرمت          

از این نقطه      .  انسان حرکت ميکند     
نظر سقط جنين یک مقوله ناپسند و          

اما شرایط     .  غيرقابل قبول است         
اجتماعی حاضر، نظام سرمایه                  
داری که انسان ها را در کام خود               
گرفته و قوانين کور اقتصادی که بر        
زندگی اکثریت مردم حکم ميراند،           
سقط جنين را بعنوان یک اجبار و             
نه یک انتخاب، بر انسان های این             

منصور .  عصر تحميل کرده است        
حکمت یک بحث فلسفی بسيار شيوا        
در این زمينه دارد که پيش از                        
تشکيل حزب کمونيست کارگری در      
جلسه ای پيرامون بيانيه حقوق زن           

در آن مقطع من     .  ارائه کرده است  
در حال نگارش این بيانيه بودم و          
یکی از تند ترین و داغ ترین                    
مباحث مان پيرامون سقط جنين            

(بود شنيدن این نوار را به همه           . 
مساله اینجاست    .)  توصيه ميکنم   

که او صرفا از اصالت انسان در          
رابطه با جنين دفاع نميکند، او               
ميگوید که فمينيستی که حق سقط         
جنين را بعنوان یک امتياز و حق         
انکار ناپذیر زن طرح ميکند، زن       
را از هویت انسانی اش تهی                    

زن را به یک صنف بدل          .  ميکند
بحث منصور حکمت در        .  ميکند

مورد غيرانسانی بودن سقط                    
جنين، نقد دفاع فمينيستی از سقط         
جنين و سپس دفاع از لزوم قانونی     
بودن آن در شرایط حاضر یک             
بينش منسجم و پيگير در حرکت           

. از انسان و اصالت انسان است            
تمایز روشن مارکسيسم منصور          
حکمت، انسان گرایی کمونيسم             
کارگری از کليه روایات مختلف         

 .دیگر از مارکسيسم است

 

انسان گرایی و حرکت از اصالت        
انسان قطب نمای منصور حکمت       

این قطب نما به او امکان            .  است
ميدهند که منسجم و پيگير در هر          
شرایطی سياست های اصولی               
تعين کند و موضع اصولی و                   

به نظر من      .  انسانی اتخاد نماید     
 یکی دیگر از         3مباحث کنگره      

نمونه های برجسته مارکسيسم              
سخنرانی معروفش  .  حکمتی است 

درباره اوضاع سياسی و موقعيت       
ویژه ی حزب این وجه بينش و               
فلسفه حکمت را با زیبایی خاصی       

زمانی که دارد در        .  عيان ميکند  
مورد استراتژی قدرت گيری و            
حفظ قدرت توسط کمونيسم                      
کارگری صحبت ميکند از همين          

تاکتيکی که  .  زاویه حرکت می کند   
برای حفظ قدرت مطرح ميکند،           
تشکيل ارتش قوی، توليد سالح             
های هسته ای و تبدیل شدن به                 

ميگوید .  یک قطب نظامی نيست       
درها را باز ميگذاریم و همه را             
دعوت ميکنيم که به ایران بيایند و       
با چشم خود ببينند؛ مجازات اعدام       
را لغو می کنيم؛ هر کس که به                
ایران مهاجرت کند را بعنوان                 
شهروند برسميت ميشناسيم؛                   
آزادی کامل در جامعه برقرار               

 .ميکنيم

٢٠صفحه    



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

"وفاداری به اصل                 اساس : 
سوسياليسم چه در ظرفيت فردی و      

. چه جمعی، انسان است                              
سوسياليسم جنبش بازگرداندن                

به اتخاذ   ."  اختيار به انسان است       
تاکتيک برای حفظ قدرت نيز                  

تنها راه  .  پيگيرانه بسط داده ميشود   
دفاع سوسياليستی از سوسياليسم،        
تکيه بر نقاط قوت سوسياليسم                  

قدرت ما نه در ساختن                 .  است
ارتش قوی و نيروی نظامی برتر،       
بلکه در گسترش آرمان                                
سوسياليستی و تحقق این آرمان             

منصور حکمت، در نتيجه،      .  است
بر نقاط قوت سوسياليسم تاکيد                 

یعنی آزادی خواهيش،           :  ميکند
برابری طلبيش، حرمت انسان و           

  .باز بودن و شفاف بودنش

 

لغو مجازات اعدام و حقوق                      
 متهمين

واضح است که منصور حکمت            
اولين کسی نيست که از لغو                       

. مجازات اعدام صحبت ميکند               
البته در اپوزیسيون ایرانی او               (

مبارزه برای لغو   .)  اولين نفر است  
مجازات اعدام تاریخ نسبتا                        

اما شيوه دفاع او از      .  طوالنی دارد 
این مقوله، تمایز او را و انسان                

. گرایی عميق اش را بيان ميکند            
بعالوه، منصور حکمت پيش از            
اینکه مطالبه لغو مجازات اعدام            
را تدوین و در برنامه حزب                      
عنوان کند، در کردستان در                      
ضدیت با اعدام اسرای جنگی                 
توسط کومه له موضع ميگيرد و            
موفق ميشود که این عمل را ملغی        

 .کند

 

حقوق متهمين در برنامه یک                   
. دنيای بهتر یک نمونه دیگر است       

بسياری از ما ميپرسند که چرا این       
مکان را به حقوق متهمين در                   
برنامه تان اختصاص داده اید؟               
باین علت که انسان و حرمت او             
برای کمونيسم کارگری جایگاه             

به این خاطر     .  بسيار باالیی دارد    
که از نظر کمونيسم کارگری                   

 اساس سوسياليسم 
 ...انسان است 

احترام به حرمت انسان یک             
ما .  حق و اصل پایه ای است           

مجاز نيستيم و نباید اجازه دهيم       
که حرمت انسان به هيچ دليل و       

به .  بهانه ای خدشه دار شود           
همين دليل یک بخش مهم                    
برنامه به حقوق متهمين                       

این فقط  .  اختصاص یافته است   
برای مخالفين ما یا افراد خارج       
از حزب مساله ساز نبوده                   
است، برخی از اعضاء و                   
کادرهای حزب نيز برای درک     
این مساله با دشواری روبرو            

بحث بسياری برای       .  بوده اند   
اقناع در ميان صفوف خود ما          

اصل مهم    .  انجام گرفته است      
اصل بر برائت فرد است مگر         
آنکه عکس آن ثابت شود را               
متاسفانه برخی از کادرهای             
کمونيسم کارگری صرفا                     
طوطی واری تکرار ميکنند و        

این .  درک روشنی از آن ندارند    
. یک اصل مارکسيستی نيست        

بورژوازی نيز در سيستم                   
قضایی اش به این اصل رسيده        

مساله اما اینجاست که          .  است
این اصل را در ميان جنبش               
چپ شرق زده پوپوليستی و              
عقب مانده بعنوان یک حق پایه      

 .ای انسان تثبيت کنيم

 

من دارم به این مقوالت بسيار          
فرصت .  گذرا اشاره ميکنم          

نيست که به تفصيل در مورد            
به رفقا توصيه    .  آنها بحث شود   

ميکنم که یک بار دیگر با دقت         
برنامه یک دنيای بهتر،                       
مارکسيسم و جهان امروز و             
مباحث دیگر منصور حکمت          
را با دقت از این زاویه بخوانند        
تا عمق انسان گرایی و انسجام         
این ادبيات و بينش و مارکسيسم    

  .منصور حکمت را دریابند

 

 انسان گرايی در اتخاذ سياست

در اینجا ميخواهم به چند                      
موضع گيری سياسی منصور         

.  حکمت از این زاویه اشاره کنم 

٢١٠شماره   
مواضعی که در ستون اول                            
انترناسيونال یا در اعالميه های                 

یکی از    .  حزبی اعالم شده است          
جالب ترین اینها از نظر من                           
موضعی است که در مورد کوبا در         
یکی از ستون اول های                                     

کوبا، .  انترناسيونال اعالم ميکند         
انقالب کوبا و کاسترویسم موضوع        
مباحث بسياری در جنبش چپ و                

موضع کمونيسم   .  مارکسيستی است  
کارگری در قبال کوبا و کاسترو                

کوبا را بعنوان یک         .  روشن است  
اما .  کشور سوسياليستی نمی شناسد      

ضمنا یک نکته نيز برای ما حائز              
کوبا عليرغم تمام نقد       .  اهميت است  

هایی که به سيستم دولتی آن وارد               
است، عليرغم اینکه یک سرمایه              
داری دولتی است، توانسته است               
اصالحاتی در زندگی مردم ایجاد             
کند که این کشور را نه تنها در ميان         
کشورهای باصطالح جهان سوم و          
سایر کشورهای آمریکای التين                 
کامال متمایز کرده، بلکه از شرایط          
زندگی دوسوم مردم خود آمریکا               

اینجاست که با یک             .  بهتر است    
خالقيت خاص و سنت شکنی خاص       

نسيمی از  "خود او با عبارتی چون         
به کوبا اشاره     "  اندیشه سوسياليستی  

ميکند و از آن در مقابل آمریکا و                
تعرضات ميليتاریستی و قلدرمابانه        

برای دفاع از      .  آمریکا دفاع ميکند     
کوبا خود را ملزم نميداند که کاسترو    
را کمونيست انقالبی بنامد، کوبا را          
سوسياليستی بخواند، بدام تراشيدن          
یک دو قطبی مبتذل امپریاليسم و               

اسير تئوری  .  ضد امپریاليست بيافتد   
قطب نمای انسان      .  های پوچ شود     

گرایانه، دفاع از رفاه و سعادت                  
انسان و مارکسيسم زمينی و عميق           
اش او را به این موضعگيری                       
 .منحصر بفرد و قابل درک ميرساند

 

موضع او در رد قاطعانه تروریسم          
با هر دليل، توجيه و آرمانی یکی               
دیگر از سنت شکنی های او در                  
ميان جنبش چپ است که با این                    

"بينش خوانایی کامل دارد        زمانی . 
بود که چپ سنتی و                                              

خشونت های        "  ضدامپریاليست"
کور و تروریسم عنان گسيخته                    
جریانات جهان سومی و ضد غربی        
را اگر نه بدیده تحسين، الاقل بدیده           

...  اغماض مينگریست    تروریسم . 
کوری که به استناد به آن در                           
خاورميانه، چه از طرف سازمان             
های عرب و فلسطينی و چه از                    

طرف دولت اسرائيل، جریان                
یافته است، همواره از نظر                      
کمونيسم و طبقه کارگر ورشکسته     

 8جلد  ." (و محکوم بوده و هست      
 )26-225مجموعه آثار، صص 

 

سپس در تحليل از شرایط دنيا پس       
 سپتامبر این       11از واقعه شوم          

روش و شيوه برخورد را بشکلی         
در برخورد  .  منسجم بکار می بندد   

 سپتامبر جریانات چپ به          11به   
سمت یکی از دو قطب درگير در         
این جنگ خونين و کور متمایل             

بخشی صریحا یا تلویحا            .  شدند
اعالم کردند که انگيزه تروریست       

این پاسخی به   .  ها را درک ميکنند   
. حق به تجاوزات آمریکا است              

بخشی دیگر در محکوم کردن                
تروریسم کور اسالمی به دفاع از        
آمریکا و سياست های                                  

. ميليتاریستی آن درغلطيدند                   
موضع کمونيسم کارگری منحصر    

محکوم کردن هر دو         .  بفرد بود  
تروریست خواندن هر دو        .  قطب

قطب و تالش برای یافتن نيرویی         
که بتواند در مقابل هر دو قطب قد        

قطب سوم، بشریت          :  علم کند    
این تحليل و     .  متمدن و آزادیخواه    

موضع کامال متمایز و خصلت نما      
 .است

 

نقد قهرمان گرايی خرده                            
 بورژوايی

نگاهی به انسان گرایی منصور            
حکمت در تاکتيک و سبک کار            

به چند . مثال بسيار است.  بياندازیم
در مقطع     .  نمونه اشاره ميکنم        

، 1360 خرداد     30سرکوب های     
چپ بر مقاومت و جنگيدن با                   

. رژیم اسالمی پای ميفشرد                      
منصور حکمت خيلی سریع خود         
را از غالب های سنتی قهرمان              

بر ترک  .  طلبی چپ خالص کرد     
تهران و رفتن به مناطق آزاد                   

او توانست   .  کردستان تاکيد کرد     
کميته مرکزی را از تهدید اسارت       

اما این کار ساده    .  و اعدام در ببرد   
این سياست عقب نشينی      .  ای نبود 

بعنوان هزیمت از جانب بخشی از      
تشکيالت اتحاد مبارزان                            

. کمونيست مورد نقد قرار گرفت         
باید ماند و تا آخرین قطره خون          "

سياست حاکم بر چپ آن         "  جنگيد
منصور حکمت با این      .  دوره بود 

روش و با           
٢١صفحه   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تالش بسيار برای اقناع توانست            
بخشی از کادرهای کمونيست را           

اما تا  .  از مهلکه مرگ نجات دهد       
آخر عمر برای آن تعدادی که از            
دست رفتند و در شکنجه گاه های          
رژیم اسالمی جان باختنند،                       

  .احساس عذاب و گناه ميکرد

 

یکی "  توابين"شيوه برخورد او به      
دیگر از جلوه های مارکسيسم                 
متفاوت و انسان گرایی منصور            

تواب سازی یکی از    .  حکمت است 
سياست های خشن ارتجاع اسالمی     

رژیم اسالمی   .  در زندان ها است      
با شکنجه های شدید جسمی و                  
روحی موفق شد تعداد زیادی از            
زندانيان را بشکند و باصطالح              

جنبش چپ با توابين         .  تواب کند  
برخوردی بسيار تند و بيرحم                   

زمانی که بخشی از                  .  داشت
کادرهای کومه له، از جمله سعيد          
یزدیان، عضو دفتر سياسی کومه         
له، در زندان شکست و در                         
مصاحبه تلویزیونی حاضر شد،           
عبداهللا مهتدی، دبير کل وقت کومه      

زوزه "له مقاله ای تحت عنوان              
در برخورد به این واقعه        "  توابين
منصور حکمت در مقابل       .  نوشت

اعضا و کادرهای کومه له این                
سياست عبداهللا مهتدی را عميقا نقد       

او گفت که این انسان ها تا             .  کرد
زمانی که آزاد بودند برای                          
آرمانشان مبارزه کردند و عليه              

تحت .  رژیم اسالمی جنگيدند            
شکنجه مواضع و حرکات آنها                

باید رژیم  .  بيانگر اراده آنها نيست    
این .  را محکوم کنيم نه قربانيان را     

حرکت یک سنت شکنی دیگر                 
اتخاذ چنين   .  منصور حکمت بود     

موضعی در ميان جنبش چپ آن            
مقطع و در یک سازمان نظامی             

. شجاعت بسياری را طلب ميکرد       
این یکی از فراموش نشدنی ترین         
سياست ها و عملکرد های                         
منصور حکمت در دفاع از                       

  .حرمت انسان است

 

نقد قهرمان گرایی خرده                              
بورژوایی را در برخورد به                    

 اساس سوسياليسم 
 ...انسان است 

زندان و شکنجه، در عقب                  
نشستن از مقابل یورش خونين        
رژیم اسالمی، در نقد مبارزه           
مسلحانه در کردستان و                        
همچنين در بحث عضویت                

در .  کارگری مشاهده ميکنيم        
عضویت کارگری درباره                 
جنبش های مختلف صحبت می      

تمایز جنبش طبقه کارگر،      .  کند
سبک مبارزه ی طبقه ی                      
کارگر را  در مقابل سبک                   
مبارزه خرده بورژوایی و                 
باصطالح جنبش دانشجویی             

بحث .  مورد بحث قرار ميدهد       
او بر این مبنا استوار است که          
مبارزه نباید با زندگی انسان             

. عادی در تناقض قرار گيرد           
قهرمان بازی های خرده                     

  .بورژوایی را نقد ميکند

 

شيوه جدایی از حزب کمونيست   
ایران و سياست ها و                               
عملکردهای منصور حکمت          
چه قبل و چه بعد از جدایی                  
یکی از مقاطع مهم تاریح                    

اسناد این  .  کمونيسم ایران است   
جدایی موجود است و بخش               
اعظم آن در جلد هفت مجموعه       

. آثار به چاپ رسيده است                   
فرهنگ و تمدن باالیی که بر            
این جدایی حاکم بود تماما                    
مدیون بينش منصور حکمت           

وقتی در نظر بگيرید که       .  است
این جدایی در یک سازمان                 
نظامی انجام ميگرفت، زمانی        
که شرایط جنبش چپ ایران را        
در نظر بگيرید، این نکته را             

در آن مقطع   .  بهتر درک ميکنيد  
جدایی در سازمان یکی از                 
رشته های فدائيان به تيراندازی     

. و کشتن رفقای سابق انجاميد          
جدایی های دیگر را هم که                 

. غير نظامی بوده است دیده ایم      
لحن و روشی که در برخورد           
با رفقای سابق اتخاذ ميشود،             
بی حرمتی و توهين و ترور              
شخصيتی که جریان می یابد را      

اما جدایی از حزب         .  دیده ایم  
کمونيست ایران در تمام شرایط     
محترمانه و با یک فرهنگ باال       

٢١٠شماره   
(انجام گرفت   تا بعد از جدایی که          . 

عبداهللا مهتدی به سبک چپ سنتی             
.) تحریف و دروغ را آغاز کرد                 

نگرانی منصور حکمت از آسيب             
ميگفت نباید    .  دیدن انسان ها بود          

خود بر  .  خون از دماغ کسی بریزد      
پروسه جدایی و انتقال صد ها نفر             
انسانی که در اردوگاه های کومه له         

. گير افتاده بودند، نظارت کرد                   
زمانی که همه چيز امن و امان شد،          
استعفانامه خود را در پلنوم به کميته        

گفت فقط قلم ام      .  مرکزی حزب داد   
را با خود خواهم برد، همين کار را          

این بخش از تاریخ مبارزه      .  نيز کرد 
سياسی منصور حکمت و تاریخ                
کمونيسم باید بيشتر مورد توجه قرار    

این روش کامال متمایز است        .  گيرد
و باید بعنوان یک الگوی اصولی و          

. مارکسيستی و کمونيستی ثبت شود       
منصور حکمت دارای قطب نمائی          
بود که به او امکان ميداد همواره                
سياست های اصولی و از نقطه نظر       

 .انسانی قابل دفاع اتخاذ کند

 

منصور حکمت کامال مخالف تز               
. هدف وسيله را توجيه ميکند، بود            

از نظر او وسيله ای که انسانی و                
اصولی نبود، نميتوانست به یک                

در یکی از    .  هدف انسانی دست یابد    
سمينارهای کمونيسم کارگری در            
انجمن مارکس خيلی روشن این                 

ميگوید اگر در    .  مساله را باز ميکند    
یک جنگ حتی اگر برای ما مسجل         
باشد که با توپ باران یک دهکده               
ميتوانيم پيروز شویم، ما اینکار را           

ما مردم بيگناه را به        .  نخواهيم کرد 
باید این برای     .  توپ نخواهيم بست    

همه حتی سازمان صليب سرخ نيز          
روشن باشد که اگر ميخواهند به                 
مردم کمک کنند، باید به سراغ ما              

  .بيایند

 

 اختيار و اراده داوطلبانه

مثال ها بسيار است اما فرصت کم            
ميخواهم مختصرا به بخش          .  است

دوم این گفته، یعنی سوسياليزم                    
جنبش بازگرداندن اختيار به انسان          

از .  است و به مساله اختيار بپردازم       
نظر منصور حکمت اراده آگاهانه و       
داوطلبانه انسان نقش مهمی دارا                

انسان باید قادر باشد آگاهانه و      .  است
. داوطلبانه تصميم بگيرد و عمل کند      

منصور حکمت برای مقوله اختيار         
فقط در سوسياليسم این جایگاه را               

شرکت در مبارزه           .  قائل نيست     

انقالبی و کمونيستی نيز برای او          
یک امر کامال آگاهانه و داوطلبانه      

بهمان ترتيب، ترک این            .  است
مبارزه نيز امری کامال داوطلبانه       

یک امر و تصميم                      .  است
  .کورکورانه و اجباری نيست

 

اراده آگاهانه و داوطلبانه جمعی،        
عنصر فعاله مبارزه انقالبی برای      

برای منصور حکمت   .  تغيير است 
: تز مارکس در نقد فوئرباخ                     

فالسفه جهان را تعبير کرده اند              
حال مسأله بر سر تغيير آن است،         

. جایگاه بسيار برجسته ای دارد           
پرسوناژ اصلی تغيير انقالبی،              

بدون .   انسان آگاه و متشکل است      
انسان انقالبی آگاه و متشکل، نه            
انقالب، نه سوسياليسم، نه یک               
دنيای بهتر، نه سعادت بشر، نه             
آزادی و نه برابری  امکان پذیر            

در تئوری حزبيت منصور    .  نيست
حکمت، در برخورد به سبک کار       
و سازماندهی کارگری، مبحث             
آژیتاتورهای کارگری، حزب و           
جامعه، رهبران کمونيست و                  
کارگری و در مبحث حزب و                 
شخصيت ها جایگاه تعيين کننده            
ای که نقش اراده آگاه و داوطلبانه         
انسان متشکل نزد منصور حکمت     

. دارد را کامال مشاهده ميکنيم                
انسان فقط پيچ و مهره حزبی                   

انسان نقش مهمی در               .  نيست
مبارزه کمونيستی و انقالبی عهده       

منصور حکمت تئوری    .  دار است 
حزبيت و سازمانيابی متداول در         

. چپ سنتی را زیر و رو کرد                  
مقوله فرد هيچ، سازمان همه چيز       
را نقد کرد و بيگانگی آن را با                 
مارکسيسم و سوخت و ساز طبقه         

نقش انسان آگاه    .  کارگر نشان داد   
و اراده آگاه فرد انقالبی در تمام             
تاکتيک ها و استراتژی منصور           
حکمت برای قدرت گيری و حفظ        

  .قدرت برجسته و عيان است

 

در مورد بينش منصور حکمت             
. ميتوان صدها صفحه نوشت                 

تئوری های منصور حکمت                   
همگی مدون است و ميتوان به آن        

اما سبک کار و            .  رجوع کرد   
روش های فعاليت روزمره او               

ما کسانی که        .  ثبت نشده است       
شانس زندگی و فعاليت در کنار            
او را داشتيم ميتوانيم به سياق                  

تاریخ شفاهی   
٢٢صفحه   
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این وجوه را مطرح کنيم و باید                
از سبک کار او و             .  چنين کنيم   

شيوه ليدرشيپ او بسيار ميتوان             
از شيوه برخوردش به          .  آموخت

مسائل روزمره زندگی سياسی و          
حزبی، از برخوردش به رفقای             
حزبی، از درک عميقش از                       
انسانيت و پيچيدگی های شخصيتی     

مثال ها و موارد     .  روانی انسان   –
  .بسيار است

 

این بحث را ميخواهم با یک                      
نادر .  ارجاع شخصی به پایان ببرم    

یا منصورحکمت یا ژوبين فقط در       
تئوری و در سطح نظری، در                 
سبک کار و در ليدرشيپ حزبی            
این انسانيت را بروز نمی داد، در         
شخصيت روزمره، و در زندگيش      

کسانی .  هم  یک انسان کامل بود          
که از نزدیک او را می شناختن یا         
تا حدودی با او آشنا بودند به این             

من دو  .  وجه شخصيت اش آگاهند     
این .  نمونه را در اینجا ذکر ميکنم       

وقایع برای خود من هم غير قابل           
انتظار بود، به همين خاطر در                

  .ذهنم نقش بسته است

 

وقتی خبر ترور فجيع بختيار آمد،        
برای من عجيب     .  نادر گریه کرد    

از اینکه در قتل رهبر                    .  بود
اپوزیسيون دست راستی اشک              

درست .  ميریخت، متعجب شدم        
است قتل بسيار فجيعی بود و آدم            

نکته ای   .  را بشدت متاثر ميکرد       
که ميخواهم بگویم اینست که او از       
قتل فجيع یک مرد سالمند بشدت            

در آن   .  متاثر شد و به گریه افتاد          
لحظه این مساله که بختيار که بود         
و چه سياستی را دنبال ميکرد                  
کامال موضوعيت خود را از دست      

  .داده بود

 

یکی از چهره      .  یک مورد دیگر     
های اپوزیسيون که باز در جبهه            
ناسيوناليسم است، زنگ زده بود          
که نادر را برای یک سخنرانی               
دعوت کند، ضمن صحبت تلفنی           

ادامه .  گفت که پسرش مرده است       

 اساس سوسياليسم 
 ...انسان است 

داد که می گویند خودکشی                  
کرده ولی به نظر او کار                      

در .  جمهوری اسالمی است         
همين حين من وارد اتاق شدم و       
دیدم نادر پای تلفن دارد گریه            

همدردی عميق با درد     .  می کند 
و مشقات انسان ها و تالش                 
برای پایان دادن به مشقات                 
انسان چه در مورد یک انسان          
کنکرت، چه برای بشریت، چه      
اکنون و بشکل ميکرو و چه در      
آینده و بشکل ماکرو از دغدغه        
 .های دائم منصور حکمت بود

 

ميخواهم صحبتم را با ذکر یک       
به نظرم بسيار     .  نکته تمام کنم    

مهم است که نگذاریم این جمله        
کليشه شود و نگذاریم این جمله       
محتوای واقعی اش، محتوای           
فلسفی و سياسيش را از دست           

ما باید بکوشيم که این            .  بدهد
بينش و منش را مثل قطب                   
نمای حزب و جنبش مان حفظ          

به همان شکل که این              .  کنيم
قطب نمای منصور حکمت               

آن سياستی که با انسانيت،      .  بود
انسان دوستی و انسان گرایی           
مارکسيستی در تناقض باشد،          

این .  نباید توسط ما اتخاذ شود        
به معنای دوری از کمونيسم             
کارگری و منصور حکمت               

نباید این جمله فقط به             .  است
لوگوی خشک و خالی باالی             

باید با تمام   .  نشریاتمان بدل شود  
روح و جانش به قطب نمای              

  .حزب و جنبش ما بدل شود

 

 .خيلی متشکرم

 

 
این متن بر مبنای سخنرانی آذر           (

ماجدی در هفته منصور حکمت،         
حکمت لندن    –در انجمن مارکس      

.  تنظيم شده است     2004در ژوئن    
نوار سخنرانی توسط سيما روشن       

 .) پياده شده است
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ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                     -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و               .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های    .  هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و                
در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی               

 . و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده               -٢
 سازماندهى مبارزه    ،اين ارگانها ابزار متحد شدن      .  کارگران و مردم است    

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                  
شوراها همچنين از ارگانهاى       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است          

 در محيط زيست و کار در          ،بايد همه جا   .  قيام عليه جمهورى اسالمى اند      
 . سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده                   -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم          .  توده ای است  

 .است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                  -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل                  ،اتحاد صفوف کارگران     

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان            .   کارگرى را تسهيل ميکند      
 .رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد               

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار                    
 . باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                         -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                              .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه                      ،مبارزاتى در آن      
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و            .  تظاهرات شبانه است  

 .  نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 کارگران و مردم زحمتکش را به                 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          -۶
 . برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣
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دوست دارم قبل از شروع                          
صحبتهایم خاطره ای را با شما در       

به هر حال تاریخ         .  ميان بگذارم  
این طور شکل گرفت که بخشى از     
دوران پایانی زندگی منصور                  

اما .  حکمت در منزل ما گذشت           
قبل از اینکه برود در گفتگویی               

علی من اینجا   "تلخ به من گفت که       
به تو این قول را                .  نمی ميرم   

." اینجا این اتفاق نمی افتد       .  ميدهم
من در آن زمان درک نميکردم که        
این چه حرفی است نادر ميزند؟             
چرا؟ در شوخی های دوستانه                 
گاهی با تندی و گاهی بعضا با                  

ميگفتم که این چه                "  تمسخر"
حرفی است که ميزنی؟ اما زمانی        
که رفت، بعد از اینکه اتاقی که در        
آن اقامت داشت خالی شد فهميدم            

تازه .  که چه اتفافی افتاده است             
فهميدم که چرا من دیگر نميتوانم           

فهميدم که چرا     .  به آن اتاق بروم      
ميگفت اگر من اینجا بميرم تو                  
دیگر نميتوانی در این منزل                      

و وقتيکه من آن اتاق      .  زندگی کنی 
را خالی کردم همه چيزش را                   

تمام متعلقات اتاق را      .  خالی کردم 
بعد از آن دیگر کمتر       .  خالی کردم 

قدرت و یا بهتر بگویم جرئت پيدا          
. ميکردم که به آن اتاق پا بگذارم           

تصویر اتاق دیگر برایم عوض             
دیگر دخترم نبود که           .  شده بود   

که ميز   .  ساکن قبلی آن اتاق بود         
تحصليش را در گوشه ای داشت و       
تخت خوابش را در گوشه ای                   

خاطره و تصویر دیگری         .  دیگر
تخت .  حاکم بر فضای اتاق بود            

منصور حکمت    .  بيمارستان بود   
بود در دوران پایانی زندگی و در         

و بعد این نکته       .  جدال با سرطان    
که یک خالء، یک کمبود، یک               
گمشده، یک حفره آنجا وجود                   

و هر وقت که به یاد منصور .  دارد
. حکمت می افتم به آن اتاق ميروم        

به دور و بر       .  به آن فضا ميروم      
گویی چيزی را گم          .  نگاه ميکنم   

کرده ای، گم شده ای که پيدایش              
ميدانی کجاست اما               .  نميکنی

هر چقدر بيشتر    .  پيدایش نمی کنی   

 

 *نه سال از مرگ نابهنگامش ميگذرد

 منصور حکمت که بود؟
 

  على جوادى

 .ميگردی پيدایش نميکنی

 

اما منصور حکمت که بود؟               
زمانيکه به این تم فکر                           
ميکردم، احساس ميکردم که            
باید ازش فاصله بگيرم تا بتوانم     

برای اینکه  .  بگویم نادر که بود    
هر چه نزدیک تر ميشوید ابعاد      
کوچک تری از یک واقعيت            

و فقط باید   .  بزرگتر را می بينيد   
فاصله بگيرید تا بتوانيد تمام              

باید بروید عقب     .  بعد را ببينيد    
تر تا امکان پيدا بکنيد همه                  

راجع به آن     .  تصویر را ببينيد    
به تاریخ  .  بخوانيدش.  فکر کنيد 
به این مجموعه             .  برگردید

برگردید تا بتوانيد حق مطلب           
تا بتوانيد بگوئيد که    .  را ادا کنيد  

نادر که بود؟ و این سئوال را             
باید به تاریخ جواب دهيد که              

 منصور حکمت که بود؟ 

 

منصور حکمت رفيقی نبود که       
در .  با هم شوخی ميکردیم             

به .  جلساتش شرکت ميکردیم      
سخنرانی هایش گوش ميکردیم      

منصور .  و به هيجان می آمدیم      
حکمت بيشتر از هر چيز و یا           
قبل از هر چيز زمانی که                     
تاریخ به او نگاه ميکند، به                  
تالشش به تاثيرش به ثمره                  
تالشهایش نگاه ميکند، این                 
تاریخ چيز دیگری را به ما                 

ميگوید که منصور         .  ميگوید
حکمت فشرده ای از یک تاریخ      

فشرده ای از یک جنبش       .  است
اما به چه معنا؟ در تاریخ      .  است

دورانهایی وجود دارند، و در          
این دورانها چهره هایی وجود         
دارند که این چهره ها فشرده             

خالصه و   .  این تاریخ ميشوند     
. بيان خود این تاریخ ميشوند            

گویا .  چکيده خود تاریخ ميشوند   
تاریخ و شخص در هم تنيده               

. در هم ادغام ميشوند       .  ميشوند
. گویا از هم انفکاک ناپذیرند            

٢١٠شماره   

نميتوانيد این تاریخ و این شخص را         
نميتوانيد بگویيد که    .  از هم جدا کنيد    

خصوصيات این جنبش در این فرد          
و یا اینکه خصوصيات این          .  نيست

گویا آن   .  فرد در این جنبش نيست         
فرد یک بيان فشرده شده، نمونه وار        
از تاریخ زمان خودش و بيان                       
خالصه جنبش اجتماعی معينی در          

در تاریخ کمتر    .  زمان خودش است   
دورانهایی را پيدا ميکنيد و در                     
دورانها شخصيتهایی که بيان فشرده      

این چنين عجين          .  تاریخ ميشوند    
ميشوند با کل آن تاریخ و زمانيکه به    
او نگاه ميکنيد گویا خود تاریخ در             

گویا .  جلو چشمانتان مجسم ميشود        
 .در او آینده را می بينيد

 

بنظرم منصور حکمت به اعتباری          
. بود"  زود"برای دوران خودش           

منصور حکمت مانند آن نوابغی بود       
که در دوران زندگي خودشان به               
تمام اثرات و ثمراتی که وجودشان           

شاهد .  بجا گذاشت دست پيدا نکردند     
آنکه .  تمامی ثمرات کارشان نبودند      

آن دوران، آن تاریخ، آن لحظه،                  
سهمش را، حقش را ادا نکرد،                     

واقعيت این  .  آنطوری که باید ميکرد   
است که منصور حکمت متعلق به            

 .تاریخ آینده اش بود

 

مارکس ميگوید انسانها تاریخ را               
اما در شرایطي که                   .  ميسازند

یعنی .  برایشان به ارث رسيده است       
. در انتخاب شرایط مختار نيستند              

بنظرم برای  .  شرایط داده شده است     
اینکه به این سئوال پاسخ دهيم که               

باید به   "  منصور حکمت که بود؟       "
آن تاریخ را     .  آن تاریخ رجوع کنيم     

گرفت، کمی درش کنکاش کرد و              
دید آن تاریخ چه بود؟ بنظرم                          
تاریخی بود که در دوران نقطه                   
عطف ها شاید بتوان نامش را تاریخ        

اگر تاریخ چند   .  نقطه عطفها گذاشت  
ده ساله را بررسی کنيم، تاریخی               
بود که جنبشهایی به انتهای خودشان       

جنبشهای غير کارگری،        .  ميرسند

غير کمونيستی که به انتها                         
اوج خودشان را از سر         .  ميرسند

دوران افول شان      .  گذرانده بودند  
مثل هر پدیده زوال پذیر               .  بود

دیگری که آغاز ميکند، رشد                   
ميکند، به اوج ميرسد و بعد افول          

این جنبشها دوران افول          .  ميکند
و این   .  خودشان را طی ميکردند      

جنبشهای اجتماعی غير کارگری       
بودند که به انتها، به دوران افول          

از .  خودشان رسيده بودند                 
" ضد امپریاليستی       "جنبشهای        

کشورهای به اصطالح جهان سوم     
گرفته تا جنبش سوسيال دمکراسی     
تا حتی بن بست و شکست بلوک           

همه این جنبشها در یک            .  شرق
مقطع تاریخی معين به پایان خط          

دوران تحوالت  .  خود رسيده بودند  
کمتر در   .  بود"  خيره کننده ای     "

تاریخ دورانهایی وجود دارد که           
جنبشهای متعددی که در زندگی و       
تالش جامعه نقش داشتند در یک          
مقطع تاریخي معين همه با هم به          
یک بن بست و به یک انتها                        

گویا تاریخ دارد از تونلی        .  برسند
تونلی که در آن وقایع       .  رد ميشود 

فشرده ميشود و تحوالت سير و             
. شتاب فزاینده ای بخود ميگيرند         

مثل اینکه یک مجرای عظيم و              
یک جریان عظيم را در یک لوله         
باریک کرده اند و می بينيد که                
جریان تغييرات با چه فشاری از          
آن طرف به بيرون سرازیر                     

منصور حکمت در این          .  ميشود
در این  .  مقطع تاریخی قرار داشت   

شرایط مسير آتی معموال نا روشن      
جهت تحوالت روشن              .  است
این دوره  "به قول خودش      .  نيست

اى که توپى وسط جهان                               
بورژوازى خورد و لجن به همه           
سو پرتاب شد، و عده زیادى هم             
پرتاب شدند، طوریکه دیگر                   
تشخيص لجن از آن آدمها ممکن           

 ". نبود، ما معلوم بود چه ميگوئيم

 

٢۴صفحه   
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و در این شرایط می بينيد که                      
عليرغم این فشارها و تهاجمات             
مشاهده ميکنی که صفی را شکل          
ميدهد، سيماى جریان و افقی را             
ترسيم ميکند که وقتيکه به                          
مختصاتش نگاه ميکنی گویا دارد         

. خودش را بيان و ترسيم ميکند              
اگر ميخواهی مختصات این صف       
را توصيف کنی، گویا داری                    

. سيماى خودش را بيان ميکنی               
نميتواني منصور حکمت را جدا           
از جنبش کمونيسم کارگری بطور       

اگر ميخواهی   .  مجزا ترسيم کنی     
انسانگرایی این صف را توضيح          
دهی مثل اینکه باید خودش را                  

اگر ميخواهی       .  توصيف کنی      
درکش را از کمونيسم و تغييرات          
انسانی جامعه توضيح دهی مثل            
اینکه باید رابطه خودش را با                   

و همه    .  فرزندانش توضيح دهی      
این خصوصيات در هم تنيده                    

و .  ميشود و به هم گره ميخورند           
آن قدر بهم تنيده ميشوند که خودش       
گویا فشرده ای از این حرکت                   

وقتيکه .  عظيم اجتماعی ميشود         
نگاه ميکنی به نقش منصور                      
حکمت و ميپرسی که مگر چکار          
کرد این بشر در تاریخ؟ پنجاه و              

بيست .  چند سال عمر کرد و رفت       
سالش که نميدانست که دارد چه             

 ٣٠باید جواب داد اما     ! کار ميکند؟ 
سالش را ميدانست که چه ميخواهد      
و دارد چکار ميکند و مشغول چه          

 سال   ٣٠و در این         .  کاری است  
چيزی از خودش بجا گذاشت که            
تاریخ شکست نخوردگان را شکل       

 .داد

 

به شرایط   "  نه"منصور حکمت،      
بر .  داده شده زمان خودش بود             

دوران "  فاتحين"خالف ادعای          
خودش که ميگفتند هر تالشی                  
برای بهبود و ترقی و پيشرفت                

و ميگفتند خفه شوید و        .  تمام شود 
ادعا .  این سرنوشت را بپذیرید           

نداشته باشيد، آمال و آرزو نداشته        
مبارزه برای  .  بی ثمر است   .  باشيد

همين است  .  زندگی تمام شده است    
این .  یا بسوزید یا بسازید  . که هست 

پيام بورژوازی زمان منصور                

 

 ...منصور حکمت که بود
اما منصور        .  حکمت بود       

. نپذیرفت.  حکمت قبول نکرد      
نه .  به این شرایط نه گفت                

پاسخ اش  .  خودش را بيان کرد     
با قدرت    .  یک ضرورت بود      
شفاف بيان  .  این نه را بيان کرد     

گوشه ها و تکه هایی از          .  کرد
این ضرورت تاریخی را بيان         

. تماميتش را بيان کرد        .  نکرد
بنظرم وقتيکه بر ميگردید و             
نگاه ميکنيد و منصور حکمت         
را ورق ميزنيد، می بينيد که              
تماميت تعرض به این وضعيت     
ضد انسانی را و به هر چيزی          

. که انسانی نيست را بيان ميکند     
یک رگه فکری را شکل                      

به حرکت عظيمی از          .  ميدهد
رگه .  تاریخ شکل و افق ميدهد       

ای در سوسياليسم که                              
نگاه .  انسانگرایی اساسش است   

ميکنيد، می بينيد که بنيانهای            
. جامعه موجود را نمی پذیرد           

جامعه ای که شرایط و ابزار             
تامين نيازهای زندگی و معاش       
انسانها را به گروگان گرفته              

و تنها زمانيکه که                 .  است
سودشان تامين شد، این ابزارها     
را به کار می اندازند و هر                  
وقت که سودی توليد نشد از               

مالکيت .  کار می اندازند              
خصوصی بر ابزار معاش و            
توليد مایحتاج زندگي مردم را         

به سوسياليسم اش   .  قبول نميکند 
نگاه ميکنيد، متوجه ميشوید که       
سوسياليسم اش متعلق به دنيای       

. آینده های دور دست نيست              
پيوند عجيب و جدا ناپذیری با          
حرکت جاری و روزمره تاریخ     

هم اصالحات و بهبود           .  دارد
روزمره را ميخواهد هم تغيير         

در عين حال    .  بنيادی جامعه را   
که برای هر ذره بهبودی تالش       
ميکند، در همان حال دارد سيما      
و افق تغييراتی را ترسيم ميکند      
که مستلزم دگرگون کردن کل         
بنيادهای اقتصادی و اجتماعی       

حزبيتش را بيان     .  جامعه است  
انترناسيوناليست بودنش  .  ميکند

را در دنيایی که بعضا اسير               
خرافات ناسيوناليستی و ضد            

. بشری شده است، بيان ميکند         

٢١٠شماره   
انترناسيوناليست بودنش را که نگاه        
ميکنی متوجه ميشوی که از تئوری        

. انسان است    .  استنتاج نشده است        
انسانی .  کليت و تماميت انسان است      

. که در هر گوشه ای زندگی ميکند           
هر شکل و شمایل و زبانی که داشته        

و به این اعتبار اگر بخواهيد          .  باشد
بگوئيد که منصور حکمت که بود؟          

. بنظرم باید بگویيد که یک نياز بود         
نياز و  .  نيازی بود که پاسخ داده شد       

ضرورتی بود که در دوران پر پيچ          
 .و تحول تاریخ پاسخ داده شد

 

و اگر بپرسيد که اهميتش چه بود؟             
باید بگوئيم که کمونيسم قبل از                     

به قول    .  منصور حکمت چه بود          
خودش کيسه بوکس بود که                            

کيسه بوکسی بود که فقط         .  ميزدنش
کيسه بوکسی بود که                .  ميخورد

آدمهایش باید سر خودشان را قایم              
به گوشه ای ميرفتند که           .  ميکردند

سرشان .  ما نبودیم .  بگویند ما نيستيم   
را قایم ميکردند از اینکه ضربات             

سرشان را در         .  بيشتری نخورند    
زانوشان ميگرفتند که صدمه                       

. یک کيسه بوکس بود. بيشتری نبينند
به قول خودش بهشان ميگفتند که               
ميهن را دوست نداری، ناسيوناليسم       
و عقب مانده ترین تعلقات ضد                     
انسانی را وارد دستگاه فکری                     

بهشان ميگفتند که . خودشان ميکردند 
دمکرات نيستی؟ دمکراسی و                     
پارلمان و بازار آزاد و رقابت                      
سرمایه را وارد سيستم فکری                     

بهشان ميگفتند که . خودشان ميکردند 
به نقش مذهب کم اهميت ميدهيد به           

را پيدا   "  الهيات رهایبخش  "یکباره   
این ویژگی ها و گوشه ای       .  ميکردند

از کمونيسم قبل از منصور حکمت          
بعد به کمونيسم بعد از منصور        .  بود

می بينيد که       .  حکمت نگاه ميکنيد      
. تمام ابعادش تراشيده شده است                 

بعدهایش برایتان       .  شفاف است      
زیر نور قرارش دهيد     .  روشن است 

. هر بعدش به تنهایی ميدرخشد                   
منصور حکمت آنطور که آذر                     
ماجدی ميگوید کار سياسی را ساده         

به نظرم به این اعتبار کار               .  کرد
سياسی را ساده کرد که توانست این         
افق و این چشم انداز را به روشنی             

به این   .  در مقابل همگان قرار دهد        
اعتبار با بررسی کمونيسم قبل از              
منصور حکمت و کمونيسم بعد از            
منصور حکمت به جایگاه منصور          

به .  حکمت در تاریخ پی ميبرید              
همين اعتبار فکر ميکنم که                             

بمثابه یک رگه              "  حکمتيسم"
فکری و اجتماعی در تاریخ                     
تحوالت معاصر بشری جایگاه             

. معين و غير قابل انکاری دارد            
حکمتيسم بمثابه یک رگه فکری           

در مقایسه با        .  باید تبيين بشود       
سایر رگه های فکری در کمونيسم     

باید جنبه ها و         .  باید بيان بشود     
جلوه های متعددش شناخته شود و       
خود منصور حکمت در کنار                 
سایر غولهای فکری که تالشهای        
عظيمی در جنبش عظيم کمونيسم        
کارگری انجام داده اند، مانند                  

 .مارکس و لنين قرار داده شود

 

منصور حکمت را باید با غولهای       
. فکری جهان معاصر مقایسه کرد     

اگر به مارکس    .  نکته جالبی است   
نگاه کنيد به دوران مارکس نگاه           
کنيد می بينيد که در دورانی بود            
که روی دوش غولهای فکری                

روی شانه  .  زمان خود ایستاده بود   
هایشان ایستاد و با قامتی بلندتر             

. افقهای فراتری را دید و بيان کرد      
اگر لنين را ببينيد مشاهده ميکنيد          
که در دورانی فعاليت ميکرد که           
روی آوری به مارکس و جریانات    
رادیکال چپ و انترناسيوناليست         

و لنين در   .  گسترده و همگانی بود    
این شرایط یک انقالب عظيم                  

اما .  اجتماعی را سازمان ميدهد        
در دوران منصور حکمت                        

. هيچکدام از این شرایط نبود                  
بودند "  کوچکی"آدمهای سياسی      

که ادعای بزرگ رسيدن به                      
انتهای تاریخ مبارزه طبقاتي و              

فکر و ایده      .  تحوالتش را داشتند     
آل انسانی و مترقی را ميخواستند        

این به اصطالح            .  نابود کنند     
متفکرین زمان مدعی پيشرو                  

بر .  بودن و ترقی بودن نداشتند           
عکس در مقابل تاریخ تالشهای            

و به همين       .  انسانی ایستاده بود      
اعتبار تنها کسی ميتوانست افقهای     
دور دست را ببيند که خودش                   

کسی که  .  قامت بلندی داشته باشد     
بر روی ارتفاعات اخالقی بلند              
تری ایستاده باشد تا بتواند مسير            

منصور حکمت   .  حرکت را ببيند    
خودش آن قامت بلند تاریخ زمان          

. خالف جریان بود      .  خودش بود   
شرایط و حرکت سياسی جامعه            

در .  در نقطه مقابلش قرار داشت        
دوران مارکس این تفکر که                     
جامعه نسبت به فرد و شرایط                  

زندگيش 
٢۵صفحه   
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مسئول است، نرم و پذیرفته شده            
اما در دوران منصور حکمت     .  بود

و جامعه بر       "  متفکرین"حرکت    
رهایی فرد را با قرار       .  عکس بود 

گرفتنش در زیر دست و پای                     
 .رقابت سرمایه معنا ميکردند

 

و اگر به تاریخ تحوالت سياسی              
ایران نگاهی بيندازید از گوشه ای       
ميتوانيد نقش و تاثير عميق کارش        

ده سال پيش زمانيکه در      .  را ببينيد 
رسانه ها حضور پيدا ميکردیم               
اولين برخورد این بود که گویا                
یک موجودات به تاریخ بی ربطی       
را پيدا کرده اند که باید به سخره             

با تعجب ميپرسيدند      .  اش بگيرند  
که شما هنوز هم کمونيست هستيد؟      
مثل اینکه مپيرسيدند شما دیوانه            
هستيد؟ دقيقا ميخواستند این را                

با اشاره و بعضا مستقيما        .  بگویند
می گفتند مگر نمی بينيد که چه                
اتفاقی در تاریخ افتاده است؟ االن          

تصویری که االن وجود    .  نگاه کنيد 
تفاوت .  دارد را بررسی کنيد               
همان .  بسياری کرده است                 

جریانات ميگویند که اگر شما                  
. تشریف بياورید   .  نباشيد نميشود   

مدافع دو آتيشه      .  حتما باید باشيد     

 

 ...منصور حکمت که بود
سرمایه و سرمایه داری االن            
مجبور شده که در رسانه اش            
بگوید که جامعه فردای ایران          
آزاد نيست اگر کمونيستها آزاد        

این یک تاثير کوچک        .  نباشند
حرکت جنبشی است که                        
منصور حکمت متفکر و                     

منصور .  سازمانده اش بود          
حکمت ميگفت زمانيکه                       
کمونيسم در بستر اصلی جامعه     
قرار ميگيرد انفجاراتی                       
صورت ميگيرد که برای خود        

این اتفاق    .  ما ناشناخته است       
 .دارد می افتد

 

و بنظرم تازه این اول کار                   
منصور حکمت از ميان      .  است

تعهدی نکرده بود که      .  ما رفت 
و ما باید به جلو        .  هميشه بماند 

ما در حال برداشتن          .  ميرفتيم
گامهای اول حرکتمان بعد از            

با آموزشهایش   .  منصور هستيم 
بعضا با آزمون     .  به جلو رفتيم    

ولی جلو   .  و خطا پيش رفتيم        
جنگهایی کردیم و جلو        .  رفتيم
عليرغم مشکالت به جلو    .  رفتيم
حزبش را عليرغم              .  رفتيم

. تعرض راست حفظ کردیم              

٢١٠شماره   
. پرچمش را برافراشته نگهداشتيم           

این .  منصور حکمت االن این جاست    
گویا .  حزب منصور حکمت است         

جاي دیگری    .  خودش این جاست       
نيست و دارد به تالشهای ما نگاه                

. ميکند به اتفاقاتي که رخ داده است          
می بينی افرادی در کنار این جریان        
قرار گرفته اند که به علی قسم                      
ميخورند که منصور حکمت در                 

و آن حرف منصور     !  کنار شماست؟ 
حکمت بيادت می آید که حزب                     
بزرگي ميشویم که بعضی ها                        
نميدانند لنين خوردنی است یا                       

حزبي که مردم دردمند آن      .  پوشيدنی
را ابزار تغيير در زندگی خودشان           

. و این اتفاق دارد رخ ميدهد      .  ميدانند
کارگری که ميگوید شما اميد و                   

جوانی که     .  حرف دل ما هستيد            
. اميدش برای آینده این حزب است           

زنی که حزب را ابزار نابودی                    
ایکاش .  ایکاش بود   .  ستمش ميداند   

بود، می دید، ایکاش بود و ميدید که         
چه اتفاقی در تاریخ در شرف وقوع         

و روز که به ما ميگفت                    .  است
زمانيکه جامعه ایران آزاد شود،                
زمانيکه حکم آزادی انسان، حکم              
لغو اعدام، حکم برابری انسانها،               
حکم لغو نابرابری زن و مرد، حکم         
پایان ستم را جامعه اعالم کند،                     
ميگفت که بغض گلوی انسان را                

ما امروز داریم گوشه     .  خواهد فشرد 
هایی از این تحول را مشاهده                        

 .ميکنيم

 

در سالگرد درگذشت منصور                
حکمت باید گفت که منصور                    

ما باید       .  حکمت این جاست            
منصور حکمت را به تاریخ                     

با فاصله گرفتن از             .  بشناسانيم
شخص اش تا بتوانی شخصيت              
اش، و جایگاهش را به دیگران             

من فکر ميکنم که       .  توضيح دهی  
ما کسانی که از نزدیک در کنار            
منصور حکمت بودیم، در کنارش      
مبارزه کردیم، ازش آموختيم، ما         

به منصور     .  به تاریخ مدیونيم         
نه بمثابه یک        .  حکمت مدیونيم   

دوست بلکه بمثابه انسانهایی که           
در یک برهه تاریخی این امکان           

ازش .  را داشتيم در کنارش باشيم      
ما نميتوانيم این آموزه ها     .  آموختيم

باید .  را براي خودمان نگه داریم       
در اختيار جامعه بشری قرار                 

و بشریت را مجهز به                 .  دهيم
 .سالحی بکنيم که او حدادی کرد

 

در .  منصور حکمت زنده است          
زنده باد    .  جنبش ما زنده است           

 !منصور حکمت

 

 
اين نوشته بر مبنای سخنرانی در          *

سومين سالگرد منصور حکمت تهيه      
 شده است

  

  

 کمونيسم کارگرى
نقدى از  .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان                         

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                       .  در رابطه با توليد و مالکيت است        
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان          .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد              

فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                                       
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                      .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد            

 . اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى . وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                                 
اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                               

 . مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است



٢۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 ! رفقاى گرامى،حضار محترم

حضورتان را در کنگره دوم                    
منصور حکمت خير مقدم ميگویم        
و از بنياد منصور حکمت و رفيق         
آذر ماجدى عزیز که این فرصت          
را فراهم آورد تا بتوانيم در باره             
گوشه هائى از زندگى سراسر                 

 دیدگاه ها و                 ،مبارزه انقالبى     
جایگاه اجتماعى منصور حکمت         
صحبت کنيم صميمانه تشکر                   

همينطور به همرزمان           .  ميکنم
عزیزی که از مراکز مختلف                   
صنعتی و شهرهای ایران به                    
کنگره پيام فرستادند صميمانه                

 .درود ميفرستم

 

در این فرصت ترجيح ميدهم                   
بجاى متمرکز شدن روى جنبه اى        
از دیدگاه و نظرات منصور                      
حکمت در باره تفاوتهاى کمونيسم       
منصور حکمت و ریشه هاى آن            
در یک مقياس تاریخى اشاراتى            

 .داشته باشم

 

 ماترياليسم پراتيک

امروز در گورستان هاى گيت پاى      
مقبره مارکس و منصور حکمت           
گل گذاشتيم و یاد این رهبران                   

. طبقه کارگر را گرامى داشتيم               
روى مقبره مارکس جمله اى                   
نوشته شده که تمام داستان زندگى         
کمونيسم مارکس و لنين و منصور       

"حکمت را توضيح ميدهد         تمام : 
فالسفه به طرق مختلف جهان را           

 حال آنکه مسئله       ،تفسير کرده اند    
این جمله     ."  برسر تغيير آنست        

همانطور که مطلع هستيد از کتاب       
ایدئولوژى آلمانى و تزهائى در نقد      
ماتریاليسم فویرباخ گرفته شده               

مارکس قبل از تدوین                 .  است
سرمایه و مانيفست کمونيست، قبل      
از کمون پاریس اولين حکومت             

 قبل از ایجاد               ،کارگرى جهان    
 و     ،انترناسيونال اول کمونيستى        

 

 ،سخنرانى در کنگره دوم منصور حکمت
 

 تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت
 

 سياوش دانشور

قبل از بسيارى جدل ها در                  
جنبش سوسياليسم بين المللی و        
دربدرى ها از دست پليس و              

 به نقد                    ،دولتهاى وقت         
ماتریاليسم مکانيکى و                          
اسکوالستيک و تفسير گر                  

 .نشست

 

مارکس که زمانى خود جزء             
هگلى هاى جوان بود در سال           

 با نقد ماتریاليسم                       ١٨۴۵
 ،فویرباخ به تدوین جهان بينى        

 تئورى شناخت      ،وجود شناسى  
و متدولوژى اى مبادرت کرد          
که در اساس با ماتریاليسم                   

مارکس با   .  پيشين متفاوت بود    
 ١١کتاب ایدئولوژى آلمانى و         

 ،تز کوتاه در باره فویر باخ               
 یک  ،یک ماتریاليسم خود ویژه    

علمى و        - نگرش انتقادى           
انقالبى و پيگير را نسبت به               
جهان پيرامون و در مرکز آن          

بنيان جامعه و پراتيک انسان           
آنچه که ماتریاليسم          .  گذاشت

 جایگاه  ،مارکس را ویژه ميکند    
اى است که               تعيين کننده      

پراتيک بطور عام و پراتيک           
انقالبى بطور خاص در نگرش      

. و جهان بينى انتقادى اش دارد       
پراتيک انقالبى در مارکسيسم        
یک رکن اساسى نقد فلسفه                  

مارکس ماتریاليسم خود      .  است
را در تمایز با ماتریاليسم کهنه،      

نام "  ماتریاليسم پراتيک         "
گذارد و مشخصًا لفظ                       مى

ماتریاليست "و      "  کمونيست"
را بطور مترادف          "  پراتيک

بنا براین از نظر    .  بکار مى برد  
 امر تغيير جهان و               ،مارکس

تالش بيوقفه براى ایجاد این              
تغيير در جامعه توسط آکتور            

 تعریف کمونيسم یا                    ،فعاله
 .ماتریاليسم پراتيک است

 

اما وقتى دقيق ميشوید ميبينيد           
 بجز استثنا یار     ،بعد از مارکس  

٢١٠شماره   

 این نگرش پس         ،دیرین او انگلس     
ميرود و در قلمرو سياسى به                         
اصطالح مارکسيستها و                                  
سوسياليستها به همان نگرش                       

 فلسفی، غير انقالبى و               ،تفسيرگر
احزاب .  غير انتقادى برميگردند         

 -انترناسيونال دوم نگرش انتقادى           
پراتيکى و تالش براى تغيير انقالبى      
جهان و جامعه را پس ميزنند و با               
یک نگرش دترمينيستی راجع به              
تاریخ و سير تکاملى آن به                              

این دوره  .  بورژوازى تسليم ميشوند   
اى است که براى سالهاى طوالنى            
مارکس و آثارش اینجا و آنجا هست         
اما جنبش کمونيستى طبقه کارگر یا         
حاشيه اى شده و یا مقهور جنبشهاى        

دیگر نه       .  طبقات دیگر است             
مانيفست کمونيست و نه انقالب                  
کمونيستى براى تغيير جهان در                 
دستور احزاب انترناسيونال دوم               

 .   است

 

این وضعيت تا دوره لنين و انقالب           
لنين کسى است     .  روسيه ادامه دارد    

-که بار دیگر نگرش انتقادى                       
پراتيکى مارکس و نقش اراده انسان       
براى تغيير را به مرکز تالش                       

متدولوژى .  سوسياليستى برميگرداند 
لنين، چيزى بيشتر از وفادارى                   
عملى به ماتریاليسم ویژه مارکس،           

. یعنى ماتریاليسم پراتيک نيست               
ماتریاليسمى که دیالکتيک رابطه             
متقابل پراتيک انسانى با جهان عينى      

همين دیدگاه و جدل . را دریافته است
هاى او با منشویکها، لنين و رگه                

و الزم  .  لنينيسم را خود ویژه ميکند      
به تاکيد است اگر این دیدگاه نبود به          
احتمال قوى انقالب اکتبرى هم در            

 .کار نبود

 

با شکست انقالب اکتبر مجددا این             
ما در قرن   .  نگرش حاشيه اى ميشود   

بيستم با انواع سوسياليسم و مدعيان         
مارکسيسم روبرو هستيم که ادعائى        

. براى تغيير انقالبى جهان ندارند             

شما حتما در فروم هاى                                
مارکسيستها که مرتبا در                            
کشورهاى اروپا برگزار ميشود           
شرکت کرده اید و یا راجع به آن            

صدها نفر روشنفکر      .  خوانده اید  
بورژوا و اساتيد و به اصطالح              

. فيلسوف مارکسيست جمع ميشوند   
اما حرفهائى که بنام مارکس                    

یک ذره  .  ميزنند حيرت آور است    
 ، یک ذره تالش براى تغيير        ،اميد

اینکه وضع موجود را قبول                     
نکنى، و مهمتر اینکه این به                     
اصطالح مارکسيستها خودشان           
فعال و رهبر و تریبون جنبش                 
سوسياليستى کارگران باشند دیده        

حتى آنجا که کسانى پيدا        .  نميشود
ميشوند و از یک تز مارکس و                

 صرفا    ،صحت آن دفاع ميکنند          
دفاعى از تئورى مارکس ميکنند          
به این معنى که مارکس درست              

اما چيزى در باب چه       .  گفته است 
باید کرد در این نگرش و                            
سازماندهى جنبشى بر اساس این         
دیدگاه ها دیده نميشود و حتى                   

 .ادعایش هم وجود ندارد

 

شکست انقالب اکتبر موجب                   
شيفتى در کمونيسم قرن بيستم شد        
که مشخصه اش جدائى کمونيسم          
از کارگر و جدائى از مارکس                

ناسيوناليسم، دمکراسى و       .  است
رفرميسم گرایشات اصلى اى                 
هستند که سر منشاء انواع                         
کمونيسم هائى اند که به همه چيز          
مربوط اند بجز به مارکس و به              
انقالب کمونيستى کارگرى و به           

تردیدى نيست که        .  تغيير جهان   
کمونيسم بعنوان جنبش طبقه                   
کارگر عليه سرمایه دارى وجود          
دارد اما یا منکوب شده و یا بحدى        
ضعيف است که نميتواند بعنوان          
بسترى متمایز و جهانى و حتى              
منطقه اى و کشورى خود را                    

تردیدى نيست در         .  مطرح کند    
طول این             

٢٧صفحه   
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سالها کم کمونيست و مارکسيست         
و معترض و منزجر از این                       

اما بازیگر  .  اوضاع وجود نداشتند   
صحنه جنبش هاى طبقات دیگر            
هستند که عمدتا بنا به اعتبار                     
مارکسيسم و جنبش بين المللى                 
سوسياليستى ناچار شدند که اهداف     
ناسيوناليستى و رفرميستى و                   
دمکراتيک خود را در زرورق             

. عرضه کنند           "  مارکسيسم"
انقالبات،  خيزشها، اعتراضات،         
مبارزات، جنگ ها و قيام هاى               
متعددى را هم در طول قرن داشته       

انواع مکاتب، نشریات و              .  ایم
گرایشات متعدد را هم داشته ایم که   
بخشا با نام مارکسيسم حرف زده           

ولى از لنين به بعد آن رگه               .  اند
 آن متدولوژى    ،ماتریاليسم پراتيک 

 آن            ،پراتيکى  –انتقادى            
مارکسيسمى که پراتيک انقالبى           
را محور قرار ميدهد و براى                    
پيروزى و قدرت گيرى کمونيسم          

 .تالش ميکند را نداشته ایم
 

منصور حکمت کسى است که بعد        
از لنين این پرچم را دوباره بدست        

ویژگى منصور حکمت    .  می گيرد 
اینست که جزء این حکيم باشی               
هاى سوسياليست و مفسرین تاریخ      

 ایران   ۵٧در متن انقالب       .  نيست
 ساله بعنوان یک        ٢٨-٢٧جوانى   

مارکسيست از انگلستان به ایران         
کسى که هيچ رگ و       .  برمی گردد 

ریشه اى در تاریخ چپ آن جامعه         
 از فعالين کنفدراسيون                  ،ندارد

دانشجویان در خارج کشور                      
 از محصوالت چپ                        ،نيست

رادیکال ایران نيست، مشتق چندم       
استحاله سنت ناسيوناليستى و                  
رفرميستى جبهه ملى و حزب توده      

اما با همين دیدگاه مارکسى      .  نيست
که قریب هفتاد سال است خاک               
ميخورد وارد انقالب ایران می              
شود و در کمتر از سه سال کل                 
دستگاه فکرى چپ رادیکال ایران       
را که اساسا ناسيوناليست و                       
رفرميست است منهدم ميکند و بار      
دیگر سوسياليسم و مارکسيسمى           
را روى نقشه سياسى ایران                       
ميگذارد که منشاء آن همين جهان         

پراتيکى   -بينى و نگرش انتقادى        

 تفاوتهاى کمونيسم 
 ...منصور حکمت 
 .مارکس است

 

بحث من این نيست که گویا                
بجز خود مارکس و بعدتر لنين        
و منصور حکمت، کسى نبوده        
است که تمایز و تفاوت                          
ماتریاليسم تفسيرگر و غير                
انقالبى و مکانيکى را با                       
ماتریاليسم انقالبى و پراتيک           

البد کم    .  مارکس  درک کند          
استاد فلسفه و تاریخ نبودند که          
این تمایزها را در جزئيات از          

بحث برسر اینست   .  بر بوده اند  
که بعد لنين رهبر سياسى                     
مارکسيست و پراتيسين انقالبى     
اى به صحنه نيامد که سنت                
فکرى و پراتيکى اورژینال              
مارکسی را بعنوان کمونيسم و        

. مارکسيسم به کرسى بنشاند            
 و  ،منصور حکمت بطور عينى   

 ،نه بخاطر اینکه رفيق ماست         
او تنها    .  چنين جایگاهى دارد      

کسى است که با دست خالى و           
از صفر شروع کرد و کمونيسم      
خود ویژه مارکس را به کرسى       
نشاند و به مارکسيسم رایج                 

او تنها کسى است       .  تبدیل کرد  
که بعنوان جنجالى ترین چهره        
و شخصيت سياسى و رهبر               
چپ حتى توسط اردوی راست       
برسميت شناخته شد و همه در         
موارد مهم منتظر بودند که                

. منصور حکمت چه ميگوید            
امروز بسيارى موضوعات و         
مواضع سياسى در باره مسائل       
جامعه وجود دارند که هر                   
ليبرال و راستى هم براحتى               

زمانى .  ظاهرا آن را می پذیرد      
بود که حتى چپ ها و به                        
اصطالح کمونيست هاى آن             
مملکت هم چنين ادعاهائى                 

منصور حکمت جامعه   .  نداشتند
و زمين سياست و سيستم                      
ارزشى را زیر و رو کرد و به         
اپوزیسيون ایران و عراق و             
جنبش موسوم به کمونيستى در       
قلمروهاى مختلف معيارهاى          

این اولين   .  جدیدى تحميل کرد    
تفاوت مهم کمونيسم منصور            
حکمت است که او را در                      
شرایط و چهارچوب تاریخى           

٢١٠شماره   
تماما متفاوت و نامساعدى، در                   
ردیف مارکس و لنين و در سنت                 
سياسى و فکرى واحدى با مارکس           
و لنين در قياس با دیگر مارکسيستها       
و کمونيستها و رهبران سوسياليست       

 .در سطح ایران و جهان ميگذارد
 

 تاريخ يا جامعه

یک ویژگى و تفاوت مهم دیگر                   
کمونيسم منصور حکمت تقابل با              

. دترمينيسم و جبر گرائى است                   
برخالف بسيارى از ماتریاليست              

 اهميت    ،هاى مفسر که از تاریخ              
 ضرورت   ، دوران  ،طبقات تاریخى  

تکامل طبقات و نيروها و عناصر             
تاریخى سخن ميگویند و از آن نتيجه   
ميگيرند که حاال وقت چه کارى                 

 منصور حکمت      ،رسيده یا نرسيده     
. قدوسيتى براى تاریخ قائل نيست             

براى او تاریخ چه ميگوید مهم                     
و .   ما چه ميخواهيم مهم است      ،نيست

این یکى از مهمترین گوشه هاى                
ماتریاليسم پراتيک بعنوان کمونيسم       
دخالتگر و سياسی برای تغيير جهان      

براى منصور حکمت وجود        .  است
سرمایه دارى و وجود جنبش طبقه           
کارگر براى دست بردن به انقالب           

در نتيجه     .  کمونيستى کافى است        
 ،منصور حکمت نه به فرهنگ مردم     

 نه به         ،نه به سطح آگاهى آنها                 
زنجيرها و قيود تاریخ توجه دارد              
بلکه با تالش براى تغيير جامعه                 

طبقاتى   –توسط پراتيک اجتماعى        
یک تاکيد و     .  تاریخ را شکل ميدهد      

تز مهم کمونيسم و متدولوژى                       
کمونيستى منصور حکمت اینست            
که هيچ چيزى بيرون بشر اتفاق                 

قرار نيست تاریخ بخودی     .  نمى افتاد 
خود به چيزی منجر شود، قرار                  

بخورد و ما     "  تقی به توقی    "نيست   
بشر اگر بخواهد        !  رستگار شویم   

در .  ميشود و اگر نخواهد نميشود           
 نقش انتخاب        ،نتيجه نقش تصميم       

 دست بردن به عمل انقالبى        ،انسانها
و دخالتگرى در سياست براى تغيير       

او عالقه   .  اصل است و نه تاریخ           
ویژه اى دارد که کمونيسمش با                   

 دخالتگر،    ،عباراتى مانند پراتيک       
انقالبى و سازش ناپذیر معرفه و                

 .شناخته شود
 

 بعنوان نظريه پرداز مارکسيست

منصور حکمت بعنوان یک                          
تئوریسين و نظریه پرداز                               
مارکسيست و دقيقا به اعتبار نگرش       

انقالبى اش    –پراتيکى    –انتقادى  
به جهان و جامعه و سنتهاى                      

 کارنامه درخشان و خود        ،موجود
آثارى که از او بجا     .  ویژه اى دارد  

مانده است براى کارگر کمونيست      
قرن بيست و یکم یک گنجينه غنى     
آموزش و یک اسلحه مهم براى             

آثار .  انقالب کمونيستى است            
منصور حکمت اساسا ویژگى               
ایرانى و کشورى ندارند و عميقا          
ملهم از یک نگرش                                        
انترناسيوناليستى است که کارگر        
کمونيست در ایتاليا، انگلستان،             
آلمان و هر گوشه جهان ميتواند             
پالتفرم و مبناى فعاليت کمونيستى      

 .خود بکند
 

معموال کسانى پيدا ميشوند که با            
یک نگرش پوزیتيویستى و از ته         
تاریخى به جوانبى از دیدگاه ها و         
سياست هاى آدمهاى مشهور ایراد      

اما اهميت شخصيت          .  ميگيرند
هاى تاریخى را نميتوان اینگونه          

امروز .  تبيين و  بررسى کرد              
کاپيتال و مانيفست مارکس هنوز         

. جزو پرو فروش ترین کتابهاست      
کسى اهميت مارکس را با بحث             
هائى که ممکن است امروز براى        
مبارزه سوسياليستى موضوعيت        
خود را از دست داده  باشد، نمی            

اهميت مارکس در بستن          .  سنجد
پرونده غول هاى فکرى و فلسفى         
پيش از خود و بدست دادن نقدى            
جامع و محکم از سرمایه دارى و         
راه حل برون رفت از آن از                     
طریق یک انقالب کمونيستى                 

یا بخشی از آثار لنين                   .  است
امروز موضوعيت خاصى براى        
کارگر کمونيست و جنبش                         
سوسياليستى قرن بيست و یکمى          

اما اهميت  .  ندارد و یا ناکافى است    
لنين که داد دنيا و بورژوازى را            
در آورده و هنوز عليه اش                         

. تبليغات شنيع ميکنند اینها نيست        
اهميت لنين در اینست که نشان              
داد سوسياليسم امکان پذیر است و       
با تالش و نگرش انقالبى اش کوه        
یخ انترناسيونال دومى ها را درهم      
شکست و کمونيسم و بلشویسم را         
به اميد رهائى بشر در جهان                    

 .تبدیل کرد
 

اهميت منصور حکمت از زاویه          
تاریخى و کارى که انجام داد                   
اینست که در تقابل با اردوگاه                  
هاى قوى به اصطالح                                  

٢٨صفحه سوسياليستى   
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و در تقابل با سنت گسترده چپ               
رادیکال ناسيوناليست و                              

 کمونيسم متمایزى را         ،رفرميست
ترند سياسى     .  به صحنه آورد         

معتبرى را شکل داد و دست بکار        
سر و سامان دادن به کمونيسم                  
بعنوان جنبش سوسياليستى طبقه           

کمونيسم منصور       .  کارگر شد      
حکمت حاصل نقد و جمعبندى یک   
تاریخ طوالنى غير کارگرى و               

این .  غير کمونيستى بعد لنين است     
دومين تفاوت مهم کمونيسم                       

 .منصور حکمت است
 

مائویسم بدون انقالب چين اهميتى       
 لنينيسم بدون انقالب       ،پيدا نيمکرد  

 اما    ،روسيه جایگاهى نمى یافت         
کمونيسم منصور حکمت بدون              
جوش خوردن با واقعه اى تحت             

 چپ را در ایران و                ،این پرچم   
. منطقه زیر و رو کرده است                    

دیدگاه هایش از چنان انسجام و               
پيوستگى و استحکامى برخوردار      
است که ظرفيت این را دارد که با         
یک پيروزى کارگرى مثال در               
ایران منشاء انفجار مجدد جهانى          

 .کمونيسم شود
 

 نگرش انتقادى

از دیگر ویژگی هاى مهم کمونيسم      
منصور حکمت نگرش انتقادى و         
تقابل با درک غير زنده از سياست       

. و جامعه و مبارزه طبقاتی است           
یک مطالعه ساده آثار او، یا تجربه       
فردى کسانى که همرزم منصور          

 نشان ميدهد که او         ،حکمت بودند  
در عين حال که خود پرچمدار و            
تدوین کننده سياست ها و تئوری            

 مرتبا برای    ،های این جنبش است     
پيشروی بازبينى می کند و بقولى          
اسلحه اش را تيز می کند و جال               

او شخصيتى است که          .  می دهد   
هميشه ناراضى است و در هيچ             
دستاورد تئوریک یا پيروزى                  

هميشه .  سياسى جا خوش نميکند        
هميشه .  پيشقراول بجلو رفتن است    

می خواهد سنگر جدیدى را فتح             
هميشه چهارچوب محکمترى    .  کند

. به نگرش انتقادى اش می دهد               

 تفاوتهاى کمونيسم 
 ...منصور حکمت 

. هميشه تر و تازه و زنده است         
تا ميخواهى روى مسئله اى               
متمرکز شوى و دوره اى کار          
کنى، طرح جدیدى و ایده                     
جدیدى براى پيشرفت همان              

نقد همواره  .  کار طرح می شود   
براى .  عميق و عميق تر ميشود    

او هدف روشن است؛ نابودى          
نظام سرمایه دارى از طریق            

در این   .  یک انقالب کارگرى     
مسير با اینکه انسان بشدت پا            
رو زمين و ابژکتيوى است اما        
تسليم شرایط و محدودیت ها             

براى او روشن است        .  نميشود
که شرایط و چهارچوب هاى            
تاریخى دامنه عمل فعاليت                 
کمونيستى را مشروط ميکند اما     
در عين حال برایش روشن                
است که این شرایط و                             
چهارچوب ها را با پراتيک               
انقالبى می توان تغيير داد و              

. براى تغييرش تالش ميکند             
اینهم از همان درک عميق و              
متدولوژى ماتریاليسم پراتيکش    

 .ناشى ميشود

 

یک مثال، احياى مارکسيسم در     
کشورى است که در آن سنت            
هاى کمونيسم موجود روسى و       
چينى و انواع گرایشات چپ             
رادیکال و ناسيوناليسم چپ              

اینکار شبيه کوه کندن    .  حاکم اند 
منصور حکمت به جنگ     .  است

این پدیده وسيع می رود و                    
اما بمجرد     .  موفق می شود         

اینکه موفق می شود با افتادگى        
خاصى می گوید اینکارها الزم      
بود و دفاع از مارکس و احياى        
آن ضرورى بود اما این اگر به        
کارگرى شدن بيشتر مارکسيسم     
و مارکسيست شدن بيشتر                   

 چه فایده       ،کارگر منجر نشود      
دارد؟ بالفاصله به نقد                            
محدودیت هاى سنت ضد                    
رویزیونيستى می نشيند و بحث     
را از چهارچوب قرائت از                
تئوری ها و انحرافات فکرى           
به تقابل جنبش هاى متمایز                 

از .  اجتماعى می برد                   
مارکسيسم انقالبى به کمونيسم        

٢١٠شماره   
کارگرى شيفت ميکند و بحث را از          

هویتى به تمایز             -تمایز عقيدتى     
  .اجتماعى و طبقاتى می برد

 

 کمونيسم خالف جريانی

یک تفاوت دیگر منصور حکمت              
. ویژگى خالف جریان بودن آنست          

منصور حکمت در ایران دو بار                
شرایط .  حزب کمونيستى تشکيل داد    

اجتماعى تشکيل این دو حزب در              
دنيا نامساعدترین و بدترین و سخت        

یکى تشکيل    .  ترین وضعيت است      
حزب کمونيست ایران در دوره اى          
است که اساسا دوره قتل عام                         
انقالبيون و کمونيست ها بعد از                  

دوره اى   .   است  ۵٧شکست انقالب     
که همه متوارى می شدند و به                      

" اصال انقالب غلط بود          "بازبينى    
دوره دیگر زمان          .  نشسته بودند    

فروپاشى دیوار برلين و اعالم پایان        
کمونيسم توسط بورژوازی در دنيا          

دوره اى که کرور کرور               .  است
کمونيست ها و مارکسيست هاى                
سابق خودشان به تریبون نقد                         
مارکس و کمونيسم و پرچمدار                    
دمکراسى تاچریستی و ریگانيستی         

منصور حکمت در   .  تبدیل شده بودند  
این دوره حزب کمونيست کارگرى         

خالف جریان     .  را بنيان گذاشت         
 ، سازش ناپذیرى  ، تسليم نشدن  ،بودن

 اميد بردن به دنياى                ،انقالبيگرى
یاس و نا اميدى و سنگربندى عليه             
بورژوازی از مشخصات کمونيسم         

 .منصور حکمت است
 

 کمونيسم کارگری

کمونيسم قبل از منصور حکمت                
او براى  .  اساسا غير کارگرى است     

کارگرى شدن کمونيسم، کل تاریخ و      
رگ و ریشه و فرمول ها و                             
متدولوژى کمونيسم بورژوائى و              
چپ رادیکال را زیر و رو ميکند تا          
تمایز سنت مارکسى و کارگرى را          
تحکيم کند و این امر را در                              

 ، تاکتيک           ،چهارچوب برنامه           
 ، سبک کار             ، فرهنگ      ،سياست

 پایه  ، نوع سازماندهى  ،تئورى حزب 
اجتماعى و گوشه گوشه جنبش اش          

بخش وسيعى از آثار     .  بسط می دهد   
 نقش کليدى و               ،منصور حکمت    

منحصر بفردش در تشکيل سازمان        
ها و احزب مهم کمونيستى در ایران       
تا آخرین سخنرانی هایش در پلنوم           
چهاردهم حزب کمونيست کارگرى        

براى .  بر این امر تاکيد دارد                    

منصور حکمت حزب کمونيستى        
تنها بعنوان حزبى کارگرى معنى        
دارد که هدف بالفصلش                             
سازماندهى انقالب این طبقه براى     

. برپائى جامعه اى کمونيستى است    
این یک تفاوت مهم و اساسى                   

 .کمونيسم منصور حکمت است
 

 کمونيسم انترناسيوناليستی   

کمونيسم قبل از منصور حکمت           
ناسيوناليست است و افقى محدود         
و محلى و در مواردى قسمتى                 

 دشمن  ،کمونيسم او برعکس  .  دارد
منصور حکمت  .  ناسيوناليسم است 

بویژه در دوره سقوط بلوک شرق       
و عروج ارتجاع قوم پرست و                
فاشيست، ناسيوناليسم را در بستر       
اصلى اش مورد تهاجم فکرى و            
سياسى قرار ميدهد و همراه با آن         
جایگاه جناح چپ اش را هم                      

منصور حکمت     .  روشن ميکند    
براى دوره اى ناسيوناليسم را                 
آنچنان در موضع دفاع می گذارد        
که ناسيوناليست بودن را حتى                
براى ناسيوناليست ها به فحش               

کمونيسم منصور     .  تبدیل ميکند    
حکمت عميقا انترناسيوناليست             
است و عليه قصابى ملى طبقه                
کارگر به ملت ها، قوم ها و                       

او .  هویت هاى کاذب ملى است          
در عين حال عميقا سياسى است و       
موانع و مسائل پيشاروى مبارزه          
و اتحاد کارگران را می شناسد و          
براى سواالت سياسى مانند مسئله       
ملى راه حل می گذارد تا هم                      
ناسيوناليسم را خلع سالح و                      
منزوى کند و هم شرایط بسط                  
مبارزه طبقاتى و اتحاد کارگران          

 .را تسهيل کند
 

  کمونيسم ضد اسالمی

کمونيسم قبل از منصور حکمت یا      
" سوسياليسم اسالمى       "خودش        

است و شاخه منشعب از حزب               
ملل اسالمى و نهضت آزادى                  

 یا   ، یا موالیش على است           ،است
نسبت به اسالم و مذهب غير                    

مذهب توده   "انتقادى است و به            
کمونيسم .  تکریم ميکند       "  ها

منصور حکمت آگاهانه ضد دین          
نه فقط ضد اسالم بعنوان           .  است

یک جنبش سياسى بلکه ضد اسالم      
برای او اسالم بخشی از            .  است

لمپنيزم در جامعه است و پالتفرم         
٢٩صفحه اسالم زدائى       
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منصور حکمت حاکميت          .  دارد
دستگاه دین را در ردیف حاکميت         
مافيا و مواد مخدر ميداند و آگاهانه     
براى جمع کردن بساط آن تالش            

منصور حکمت به                  .  ميکند
زمانى .  سکوالریسم اکتفا نميکند      

تمایز مارکسيستها و ليبرالها برسر     
 برسر  ،سکوالر بودن جامعه نبود     

این بود که کمونيست ها عليه                    
مناسبات ملکى جامعه بورژوائى         

اما کمونيسم منصور               .  بودند
حکمت بدليل نقش جدید مذهب در        
سياست و خفقان و بردگى و                      
توحشى که سرمایه بکمک آن                 

 آگاهانه عليه این             ،ساخته است    
سالح سرمایه دارى می جنگد و            
پالتفرمش جارو کردن جنبش                 

اهميت این تفاوت      .  اسالمى است  
منصور حکمت وقتى بيشتر                     
روشن ميشود که دمکرات ترین و        
ليبرال ترین دولتهاى غربى تا                 
عمده چپ هاى غربى و جهان                 
سومى تالش دارند با جناحى از             

 .مذهب بسازند

 

 کمونيسم منتقد دمکراسی

یک تفاوت دیگر کمونيسم منصور      
حکمت برخوردش به مقوله                     

منصور حکمت   .  دمکراسى است  
دمکراسى را به دیکتاتورى                      
ترجيح ميدهد اما چهارچوب                    
دمکراسى را بعنوان تبيين بورژوا      

او می گوید    .  از آزادى نمی پذیرد     
طبقات اجتماعى و جنبش هاى                
سياسى تفسير خودشان را از                    

اسم این آزادیخواهى    .  آزادى دارند 
. عميق براى ما سوسياليسم است          

منصور حکمت روایت                               
بورژوازی از آزادی را نمی                   
پذیرد و بویژه در جائى که دنيا                
زیر پرچم دمکراسى رژه می رود       
و دمکراسی پرچم حمله به                         

 دمکراسى را به          ،کمونيسم است   
ریشخند می گيرد و با نقد بنيادهاى       
آن تفاوت عميق آزادیخواهی                   
سوسياليستی و دمکراسی خواهی        

 .  بورژوائی را ترسيم می کند

 

 تفاوتهاى کمونيسم 
 ...منصور حکمت 

 انقالب و اصالحات

یک تفاوت دیگر کمونيسم                  
منصور حکمت برخورد به              
اصالحات و رفرم و تبيين                  
رابطه انقالب و اصالحات                

براى او اصالحات با           .  است
انقالب تناقضى ندارد و انقالب       
بدون حاضر بودن در صف              
اول مبارزه براى بهبود و                   
اصالح وضع موجود به نفع              
کارگران و توده مردم غير                 

این جنبه که یکى      .  ممکن است 
از مهمترین ویژگی هاى                     
کمونيسم منصور حکمت است       
موضوع بحث گسترده و                     

نکته .  بررسى تاریخى است        
مهم اینست که منصور حکمت        
نه انقالبيگرى اى را قبول دارد      
که پرچم اصالحات را دست             
بورژوازى داده است و نه                  
تالش براى ایجاد رفرم و                    
اصالح را با رفرميسم یکى               

منطق و نگرش او در         .  ميداند
این زمينه زندگى و مبارزه                
واقعى و روزمره طبقه کارگر        

بزعم .  براى بهبود است               
منصور حکمت کمونيسم                    
نميتواند عنصر فعاله و هميشه        
درگير مبارزه اقتصادى طبقه         

 چون این تعریف     ،کارگر نباشد 
طبقه در جدال روزمره اش               

براى منصور حکمت         .  است
مهم است که انسانهاى                           
معاصرش چگونه زندگى می         

او رابطه بسيار عميقى          .  کنند
بين بهبود و رفرم و تالش                    
براى تغيير ریشه اى و برگشت      

 .ناپذیر ایجاد ميکند

 

 کمونيسم مدرن

کمونيسم منصور حکمت مدرن     
این مدرنيسم صرفا در         .  است

برخوردش به آزادى زن و یا            
مخالفتش با مذهب تبيين                       

منصور حکمت           .  نميشود
مخالف عقاید و سنت هاى کهنه       

 علم و        ،است و به پيشرفت           
 ، فرهنگ آوانگارد     ،تکنولوژى

و هر تحولى که راه بشر را                

٢١٠شماره   
براى بهتر زیستن و آزادتر زیستن           

نقدى .  باز ميکند بشدت عالقه دارد        
که منصور حکمت به شرق زدگى و       
عقب ماندگى فکرى و فرهنگى دارد       
و فجایعى که این عقب ماندگى به               
زندگى واقعى انسانهاى امروز                   

 در قلمرو سياست و      ،تحميل می کند  
برنامه و مطالباتى که پرچم مبارزه         

براى منصور    .  اند تجلى مى یابد         
حکمت تبيين حق در چهارچوب                
هاى فرهنگى و ملى و پست                           
مدرنيستى سر سوزنى اعتبار ندارد        
و از آن بعنوان آپارتاید فکرى و                 

این یک مدرنيسم   .  فرهنگى نام ميبرد  
سوسياليستى است که کمونيسم او را       
براى جناح چپ جامعه غربى و                 
کارگر کمونيست و مردم آزادیخواه        

 .بشدت جذاب می کند

 

 کمونيسم انسانگرا

و باالخره کمونيسم منصور حکمت        
انسانگرائى .  بشدت انسانگرا است      

عميق او ریشه در انسانگرائی                    
کمونيسم مارکس دارد و با اومانيسم        
سانتى مانتال ليبراليسم و ليبراليسم           

کم نبودند   .  چپ تفاوت ماهوى دارد     
و نيستند که مارکسيسم را به ادویه            
اى براى تند و تيز کردن ليبراليسم و       
انقالبيگرى غير کارگرى شان تبدیل      

اما براى کمونيسم منصور        .  ميکنند
حکمت انسان مقوله اى مجرد                      

"نيست  در جامعه       ،"ذات انسانى   . 
"،طبقاتى و تعلق     "  ذات طبقاتى     

انسانهاى کنکرت به طبقات                          
پراتيک .  اجتماعى متخاصم است        

انقالبى انسان بعنوان جزئى از طبقه       
اجتماعى معين در روابط اجتماعى         

. معين در نظر گرفته می شود                     
منصور حکمت و خود مارکس عليه       
ابتذال ليبراليسمى که با پرچم انسان         
منافع طبقه اش را پيش می برد می           
شورند و انسانيتى را تجسم می کنند         
که تحقق آن تنها در پایان دادن به                

. طبقات و تضادهاى طبقاتى است            
این شرط آزادی جامعه و ایجاد                   
شرایط و اجتماعى است که آزادى            

 .فرد شرط آزادى همگان باشد

 

 بعنوان جمعبندی

تمام فالسفه به     "آن جمله معروف،       
طرق مختلف جهان را تفسير کرده           

 حال آنکه مسئله برسر تغيير               ،اند
، جوهر ماتریاليسم پراتيکى        "آنست

است که دو قطبى مکانيکى                            

 یعنى جهان      ،ماتریاليسم تفسيرگر  
بيرونى بعنوان واقعيت از یکسو          
و ذهن بعنوان آئينه اى که این                  
واقعيت را منعکس و تفسير                     

 . را نمی پذیرد،ميکند

 

براى مارکس و لنين و منصور              
 جامعه و تفکر انسانى در       ،حکمت

حلقه پراتيک تحول بخش و                      
به .  انقالبى به هم پيوند ميخورند        

این ترتيب ماتریاليسم پراتيک               
اش در     انسان را در جاى واقعى       

انسان .  تاریخ خویش قرار می دهد    
دیگر نه متفکر و مفسر منفعل                 
جهان عينى، بلکه نيروى تغيير             

اوضاع عينى   .  دهنده جهان است    
نه قيود اسارت، نه مقرراتى براى       

 وار، بلکه شرایطى           تبعيت برده  
براى فعاليت انسان و لذا زمينه              

این شرایط  .  اختيار و اقتدار اوست   
دامنه تاریخى قدرت تغيير انسان         
را تعریف می کند، اما خود این              
دامنه، خود این شرایط با پراتيک        

انسان .  انسانى دگرگون می شود       
تحت شرایطى که خود تعيين                   
نکرده است به سازنده تاریخ                   

. خویش تبدیل می شود                                
دقيق ترین   "  ماتریاليسم پراتيک  "

نامى است که می توان به نگرش          
انتقادى ویژه مارکس و منصور           

و در مقياسى تاریخى     .  حکمت داد 
این یک اختالف متدولوژیک و            
دره عميقى است که بين مارکس و      

 بين لنين و                    ،فالسفه پيشين      
 بين منصور حکمت و         ،منشویسم

کمونيسم بورژوائى و چپ                        
 .  رادیکال وجود دارد

 

بهترین گراميداشت منصور                   
حکمت برافراشتن این پرچم                   

 دخالتگرى     ،پراتيکى  –انتقادى     
وسيع و انقالبى در سياست و                   

 تالش براى کسب قدرت          ،جامعه
سياسى و تغيير جامعه و تبدیل                
انسان به سازنده تاریخ خویش                

 ژوبين  ،یاد منصور حکمت   .  است
عزیز را با برافراشتن قدرتمند              
پرچم اش و تالش براى پيروزى          

 .کمونيسم گرامى ميداریم

 

 !متشکرم
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نوشتن در باره منصور حکمت،           
نقش و جایگاهش به عنوان متفکر        
بزرگ مارکسيسم معاصر در                 

 .مطلبى کوتاه دشوار است

 

اصرار و پافشارى آرمانگرایانه          
منصور حکمت به امر رهایى                 
انسان و این حقيقت که برپایى یک       
دنياى بهتر و انسانى نه تنها ممکن        
بلکه یک ضرورت روزمره                   
زندگى انسانهاست و باید به همت         
پراتيک آگاهانه و دخالتگر انسان         
متحقق شود ویژه گى برجسته                 

 .سيستم نظرى و سياسى او بود

 

معنى عملى دادن به ایده رهایى              
"انسان و این تعبير او که          اساس : 
، ابعادى    "سوسياليسم انسان است      

عميق و عملى به امر رهایى                     
 .انسان امروز داد

 

اعتقاد به نقش انسان در رقم زدن           
راه رهایى اش از شر مناسبات               
وارونه نظام سرمایه دارى و                   
سيستم کارمزدى، یک عمر تالش       
بى وقفه در روشنگرى و نقد بى             
رحمانه این مناسبات، ارائه تحليل       
ها، نظریه ها و تئورى هاى                      
روشن براى راه اندازى و                          

 

 زنده باد منصور حکمت
 

 نسرين رمضانعلى

سازماندهى امر انقالب                        
اجتماعى طبقه کارگر،                         
مرزبندى روشن با انواع و                
اقسام سوسياليسم هاى                           
بورژوایى و خلقى دوران                   
معاصر، ضدیتش با مذهب در        
کل و اسالم و اسالم سياسى و           
تالش براى گوشزد کردن                  
خطراتى که این جانوران از             
گور برخاسته براى کل بشریت      
فراهم کرده اند، بيشتر از هر            
روز صحت و حقانيت و                      
درستى درک و تحليل هاى وى       

 .را به اثبات رساند

 

اصرار مدام او بر نه فقط                     
مرزبندى روشن با این دار و            
دسته هاى تروریست بلکه قرار     
گرفتن کمونيستها و به                           
خصوص حزب کمونيست                
کارگرى ایران در صدر این             
مبارزه و سازماندهى این امر          
توسط این حزب یک نياز                    
بشریت به خصوص در منطقه       
خاورميانه و ایران براى                     
رهایى از نکبت اسالم سياسى         

. و رژیم جمهورى اسالمى بود      
منصور حکمت این امر را سر       
آغاز یک جنبش عظيم ضد                
مذهب در کل منطقه و جهان             

 .ارزیابى ميکرد

٢١٠شماره   
 

او ميگفت که سرنگونى جمهورى            
اسالمى و برقرارى جمهورى                     
سوسياليستى فقط سرآغاز و                          
سرفصل امر رهایى نه فقط مردم              
ایران بلکه کل مردم منطقه از شر             
اسالم سياسى و تروریسم دولتى                 

منصور حکمت   .  غرب خواهد بود     
فقط نظریه پرداز و مارکسيست و             
کمونيست برجسته جهان معاصر             

او در عين حال که متفکر و             .  نبود
تئوریسين برجسته جنبش کمونيزم          
کارگرى بود، یک رهبر عملى و               
یک پراتيسين واقع گرا و عينى در           
تمام دوران پربار حيات سياسى اش        

از نظر او تئورى که نتواند               .  بود
تغييرى همين امروز در زندگى و             
بهتر شدن زندگى بشر بوجود                       
بياورد، تئورى که ربطى به پراتيک      
جامعه انسانى براى کم کردن                       
مشقات و دردها و محروميت هاى           
ناشى از این نظام وارونه نداشته                
باشد، نه تنها ارزشى ندارد بلکه                 

 .مضر و مخرب نيز هست

 

رابطه تئورى و پراتيک در دستگاه         
فکرى و متدولوژى منصور حکمت       
رابطه اى دیالکتيکى و داراى یک           
دیناميسم منطقى بوده و هيچکدام               
بدون وجود و دخالت دیگرى مطرح      

 .نمى شود

 

در تمام طول زندگى پربارش، در            
تمامى آثارش و مهمتر از همه در              
پراتيکش این دو مقوله در کنار هم            
و در یک ارتباط زنده و پویا قرار              
داشتند که از ذهن خالق و قدرت                

 .تفکر و تحليل وى نشات ميگرفت

 

کمونيسم بى ربط به امر رهایى             
بشر و بى ربط به پراتيک                          
اجتماعى انسان براى منصور               

با شکستن  .  حکمت ارزشى نداشت  
نباید "و       !"  نميشود"تابوهاى       

هاى چپ سنتى و خلقى،              !"کرد
مبحث حزب و قدرت سياسى،               
حزب و جامعه و تسخير قدرت              
توسط حزب را طرح و تا آخرین          
روزهاى حياتش بر آن تاکيد                    

منصور حکمت حزبى        .  گذاشت
ساخت که چشم به قدرت سياسى           
و بدست گرفتن آن دارد تا تحول            
ریشه اى در جهان وارونه                        

 .سرمایه دارى را متحقق کند

 

قدرت سياسى و چشم طمع داشتن        
کمونيستهاى کارگرى به این                   

و اینکه          "  ميوه ممنوعه         "
کمونيستها باید قدرت سياسى را           
در دست بگيرند و دولتشان را                
تشکيل بدهند، سردرگمى و بى              
افقى و پوچى نظریه هاى کل چپ        
سنتى و خلقى را اثبات و افق هاى        

 .تازه اى را گشوده است

 

این آخرین دستاورد سياسى،                   
 .نظرى و عملى او بود

 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر 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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تاریخ و گردش روز و ماه و سال           
وقتی به تاریخ از دست دادن او               
می رسد دریغ و حسرت نبودنش           
بيش از هميشه دوران حس می               
شود، نبودن انسانی که زندگيش را      
وقف مبارزه برای رسيدن به                   
انقالبی کارگری و سوسياليسم                
کرد، منصور حکمت تا هميشه              
تاریخ و کمونيسم سرخ ترین نام و        
تاثير گذار ترین رهبریست که با           
جهت رادیکال و تفکر انسانيش              

 . جاوانه خواهد ماند

 

سال گذشته به همراه رفيق علی              
طاهری برای کنگره منصور                 
حکمت شعری را نوشتم، تالشی           
که برای به ثمر رسيدنش بارها              
سخن رانی ها و مصاحبه های                
منصور حکمت را مرور کردم و         
حيرت زده از محور عمودی                   
رادیکالی که در سخنان او ما را             
به سرچشمه زالل کونيسم                          
کارگری ميرساند، افق زاللی که          
اگر چه امروز تحت چالش نام                 
های جعلی قرار گرفته اما در                  
دورنمای خود و با تالش حزب               
اتحاد کمونيسم کارگری برای                 
فراخوان سوسياليسم و جهانی                 
کمونيستی و انقالبی کارگری                 

 ! تالشی بی وقفه دارد

 

برداشت دیگری از این شعر را با         
توجه به نکاتی که توسط رفيق                

گاهی و     Hبا     "  مجيد پستنچی    "
ریزبينی کامل به دستم رسانده بود       
را نوشتم تا در سالگرد درگذشت           
منصور حکمت بتوانم از این                   
طریق با دوستداران و ادامه                      

  . دهنگان راه و هدفش تقسيم کنم

 

تا هميشه نامش سرخ و یادش                   
 جاودان

 

با تالش و نگاه رفيق مجيد                          
آذر "  پستنچی تقدیم به  رفيق                 

 

 ... منصور حکمت ميشيم و
 

  کوروش سميعی

ماجدی و حزب اتحاد کمونيسم       
 " کارگری

 

*** 

 

 از تو مينویسم و تاریخ

 از تو می گم و تالش

 

 از هوای بی تو کوالکه

 این جهان حسرت و ای کاش

 

 از انقالب های دزدیده شده

 از چرت های اپوزیسيون

 

  از سوزوندن کارگرا

 ! از آکسيون... از مبارزه  

 

 از کوچه های غرقه در خوِن

 کارگرهای زاغه نشين

 

  از جوخه های اعدام و

 شکنجه گاه هایِ  توو  اوین

 

 از کليسا و صومعه و مسجد

 از بنگاه  های  ترویج دین 

 

 از افيون توده ها

ِ  تو و مارکس و                     تو و باور
 لنين

 

 از تحصن های سرکوُب

 از عدالتی که مدفونه 

 

 این جهان به اسم تُو

٢١٠شماره   
 راِه تو هميشه مدیونه 

 

  بنویس خط به خط شعرم رو

 مات  خاکسترت بودم

 

 پناهنده شدم تو ماورای توُ 

 و مسخ  دنيای بهترت بودم

 

 

 بنویس از دستهای آلوده

 به خون و جون کارگرا 

 

  رنج ببر از استثماره

  بی امونه کارگرا

 

 از مردمی که پای چوبه دار

حروم توحش مذهبيای فاشيست                 
 ميشن

 

 تونوشتی که پشت سرت(

 )همه دنيا کمونيست ميشن 

 

منصور حکمت می شن و از نو                  
 ظهور می کنن

از سلطه سرمایه و مذهب عبور می        
 کنن

 

منصور حکمت ميشن و تو ورطه            
 برابری

 حکومت کارگری" فریاد ميزنن فقط 
"! 

 

 کوه ها با هم اند و تنهایاند"

 " همچو ما با همان تنهایان 

 

  کارگرها با هم  متحد ميشن

 برای سرنگونی سرمایه داران

 

 کوچه و خيابونارو ببين،

 آینده رو داریم رقم ميزنيم 

 

 نقشه های کثيُف ضد انسانيه

 سرمایه داری رو بهم می زنيم

 

 شدیم  و" فریاد"ماهمه 

 کردن تو خون مونه" اعتراض "

 

 پرچم سرخ و افق سوسياليسم

 از نشونه های انقالبمونه

 

 نه هراسی داریم از اوین و

 نه کهریزک ما رو می ترسونه

 

 دستامون و مشت کردیم و

 اعتراض کردن تو خونمونه

 

 واسه ساختن آینده

 واسه کودکی که به دنيا مياد

 

 یه حکموتِ  کارگریه

 که باید به دنيا بياد   

 

منصور حکمت شدیم و داریم                 
  ظهور ميکنيم

از سلطه سرمایه و مذهب عبور           
 می کنيم

 

منصور حکمت شدیم و با لهجه             
 برابری

حکومت "فریاد ميزنيم فقط                      
 "!کارگری

 

*** 
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


