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پاسخ به چند سوال  ،در باره فراکسيون  
  

  
  چرا فراکسيون؟ آیا راههاى دیگرى براى طرح نظرات در چهارچوبى جز فراکسيون عملى نبود؟

 
درحزب از نقطه نظر من به معنای نبودن " اتحاد کمونيسم کارگری"ايجاد فراکسيون  :علی جوادی

من شخصا چنين مانع حقوقی برای طرح . (هارچوب و يا مجرايی برای طرح نظرات در حزب نيستچ
اگر با چنين شرايطی مواجه ميشدم مسلما قرار و قطعنامه ای . نظراتم در حزب در مقابل خود نديده ام

آراء گسترده ترين تبادل نظر و همفکری و بيشترين فرجه برای طرح "برای فراهم کردن شرايط برای 
اما اين دو راهی را .) ارائه ميکردم" و نظرات مختلف افراد در جريان تصميم گيری در سطوح مختلف

در اين پرسش اين فرض قرار داده شده است که اگر . مخالفين ايجاد فراکسيون در مقابل ما قرار ميدهند
فعاليت بر مبنای  مجرايی برای طرح نظرات در حزب وجود داشته باشد، نتيجتا تشکيل فراکسيون و

اين نوع فورمولبندی مساله ما را از حقيقت و ضرورت تشکيل فراکسيون . فراکسيون ضرورتی ندارد
من ميپرسم آيا برای منصور حکمت مانعی در طرح نظراتش در حزب کمونيست ايران . دور ميکند

در انتهای  وجود داشت که فراکسيون کمونيسم کارگری را ايجاد کرد؟ منصور حکمت هر چند که
و بمنظور ايجاد يک جدايی اجتماعی در " کانون کمونيسم کارگری"پروسه طرح نظراتش از طريق 

حزب کمونيست ايران دست به ايجاد فراکسيون کمونيسم کارگری زد اما معتقد بود که بايد پيش از 
منصور حکمت رجوع کنيد به مصاحبه (حزب کمونيست ايران اين فراکسيون را تشکيل ميداد  ٢کنگره 

است که " جمعی"تشکيل فراکسيون اتفاقا تنها راه اصولی طرح گسترده نظرات ). با نشريه کمونيست
. از وضعيت موجود ناراضی اند. حزبی اند. نميخواهند بصورت محفل کار کنند .حرفهای ديگری دارند
و ميخواهند . ندارندقبول " قاچ زين را به چسب اسب سواری پيشکشت را"سياست . به کم راضی نيستند

. که حزب اقدامات و فعاليت نوع متفاوت و متنوع تر از آنچه که اکنون انجام ميدهد در دستور قرار دهد
ما به يکی از اين . در حزب کمونيست کارگری فراکسيون های اعالم نشده متعددی وجود دارد

هبری حزب کمونيست کارگری من با خط سياسی بخشی از ر. فراکسيونها رسميت و شفافيت بخشيده ايم
تبديل شود، قادر " سازمانده و رهبر"فکر ميکنم حزب ما چنانچه نتواند به حزب . اختالفات معينی دارم

ما اختالف داريم، توافقات بسياری هم داريم، وليکن . نخواهد شد اهداف برنامه ای خود را متحقق کند
  .  مساله ساده است. را ايجاد کرديم" م کارگریاتحاد کمونيس"برای پيشبرد خط سياسی خود فراکسيون 

  
حزب ما از اين . اما مساله بر سر موانع حقوقی و يا حق ابراز نظر در درون و يا بيرون حزب نيست

مساله نوع مقابله ای است که بخشی از رهبری حزب پس از طرح . جهات يک حزب باز سياسی است
داليلی که حداقل من را به مساله تشکيل فراکسيون سوق داد يکی از . اين مباحٽ در مقابل ما ايجاد کرد

عدم توجه به اين نقطه نظرات در زمينه انتقال حزب از يک حزب مبلغ، مروج و افشاگر به حزب 
متاسفانه رهبری حزب هنوز که هنوز است اين تز محوری منصور حکمت در . سازمانده و رهبر بود

بعالوه واکنش منفی رهبری موجود حزب در مقابل . نکرده است را درک نکرده و به آن توجه ١۴پلنوم 
برخورد " چوب الی چرخ گذاشتن"نظرات ما تا آنجا بسط پيدا کرد که به اين تالش و حرکت به عنوان 

و عمال ما را . ليدرشيپ قلمداد کردند" استيضاح"در حزب را معادل " رهبری جمعی"ارائه طرح . کرد
و در واقع بی فايده و غير مفيد بودن کار بمنظور پيشبرد اين اهداف . دادند در مقابل يک بن بست قرار

نتيجتا چاره . رد کردند. نپذيرفتند. نخواستند. در چهارچوب رهبری اجرايی موجود را به نمايش گذاشتند
  .شايد بايد بسيار زودتر دست به ايجاد فراکسيون ميزديم. ای جز ايجاد فراکسيون نبود
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 .پروسه رسيدن به ضرورت تشکيل فراکسيون قطعا برای هر يک از ما متفاوت بوده است :آذر ماجدی

ليکن در شرايطی همگی به اين نتيجه رسيديم که برای رسيدن به هدف، به اين منظور که حزب را 
روی ريل ديگری قرار دهيم، و در يک کالم برای تبديل حزب از يک حزب مبلغ به حزب رهبر و 

مساله . مساله بر سر ابراز نظرات نيست .روری است که يک فراکسيون تشکيل دهيمحزب سازمانده ض
ما در جلسات دفترسياسی، هيات دبيران، در پلنوم ها . بر سر تغيير روش ها، سنت ها و سبک کار است

مساله بر سر اختالف نظری است که بر سر برخی سياست ها، روش ها . نظراتمان را مطرح کرده ايم
  . ر با بخشی از رهبری وجود داردو سبک کا

عليرغم نظراتی که طرح شده، از جمله نقد حميد تقوايی، پالتفرم ما و بيانيه ما بسيار گويا و روشن بر 
رفيق حميد تقوايی ميگويد که پالتفرم بعضا مشابه پالتفرم . اختالفات و تفاوت ها انگشت ميگذارد

من در اينجا قصد . همين خود بيانگر تفاوت ها است. موجود است و بعضا از پالتفرم موجود عقب است
مساله ديگر اينست که آنجايی هم که مشابه . ندارم وارد ارزيابی از عقب بودن يا پيشتازی پالتفرم شوم

يک واقعيت تاسف آور در . بهانه جويی نيست" رخوت و رکود"اشاره به . است بعضا اجرا نميشود
  . هيم اين وضعيت را دگرگون کنيمو ما ميخوا. مورد وضعيت حزب است

  
. همانگونه که گفتم برای هر يک از ما پروسه رسيدن به ضرورت تشکيل فراکسيون متفاوت بوده است

ماه پيش، يا آنگونه که رفيق حميد تقوايی در نقد خود از فراکسيون  6برای من نطفه های فراکسيون 
جالب . ورد مساله فلسطين بسته نشده استاعالم کرده، در مقطع تدوين قطعنامه اخير حزب در م

اينجاست که رفيق تقوايی نقطه افتراق اصلی ميان بنيان گذاران فراکسيون و بخش ديگر رهبری حزب 
اين تالش، از نظر من در بهترين حالت بيانگر . را مساله نويد بشارت يا اسماعيل مولودی قلمداد ميکند

خش از رهبری حزب است، و در بدترين حالت يک تالش جدايی فکری، سياسی و تئوريک عميق اين ب
فراکسيون و برای گرد و خاک کردن و غبار آلود کردن فضا " بدنام کردن"تاسف آور برای باصطالح 

برای نشان دادن تمايزات و تفاوت ها و عمق آنها از . است تا کسی جرئت نکند به فراکسيون بپيوندد
الاقل برای . ه نطفه فراکسيون بنظر من در زمان انشعاب بسته شدجانب خودم بايد به اين اشاره کنم ک

  .*من چنين است
  

ما همين پالتفرم را پيش . ولی بی حاصل بود. ما تالش کرديم که از طرق ديگر مباحث را به پيش ببريم
و برای بحث در پلنوم به همراه طرح رهبری جمعی به کميته مرکزی ارائه داديم و   26از پلنوم 

همچنين در سميناری در حاشيه پلنوم، علی جوادی و . ان بازسازی و تغيير سبک کار حزب شديمخواه
بدنبال ارائه اين مباحث . من در مورد اين مباحث و لزوم تغيير ريل حزب و چگونگی آن بحث کرديم

سيل نامه هايی از طرف بخشی از رهبری و کادرهای حزب سرازير شد که شما ميخواهيد ليدر را 
متهم به رقابت و قدرت طلبی " کادرهای حزب حق دارند از حزب خود دفاع کنند"تيضاح کنيد، اس

پلنوم عمال پرده آخر اين . چنان گرد و خاکی به هوا شد که برای من شخصا باورنکردنی بود. شديم
ر دهد و مباحث پيش از آن را در اختيار عموم قرا 26جدا اميدوارم که رهبری حزب پلنوم . (طوفان بود

  .)تا تصوير دقيق تر و واقعی تری از اختالفات بدست آورند
  

نجات حزب . بايد راهی برای برون رفت از بحران ميافتيم. بسيار بحرانی شد 26وضعيت در پلنوم 
ولی روشن بود که ديگر . خود من برای نجات حزب در آن مقطع حاضر به هر تالشی بودم. مطرح بود

حزب را به همين شکل " رسمی"سياسی، تئوريک و سازمانی با نظرات  ممکن نبود اختالفات عميق
تالش برای عبور اصولی و بدون . به ضرر حزب و کمونيسم کارگری بود. اصولی هم نبود. ادامه داد

پيش از پلنوم تصميم گرفته بوديم که . اعالم فراکسيون از شکاف و طرح مباحث عمال بی فايده بود
پس از پلنوم ولی بجای طرح باز مباحث، تحت نام . ر بولتن هايی مطرح کنيممباحث و اختالفات را د

محکم کردن حزبيت، اقداماتی دارد انجام ميگيرد که بنظر من قابل دفاع نيست۔ الزم است اعالم کنم که 



 ميزگردها 4 
 

. عليرغم گفته حميد تقوايی، حزب ما هيچگاه اصل تبعيت اقليت از اکثريت را تصويب نکرده است
شايد رفيق حميد در آن پلنوم بعد از کنگره اول که راجع به اساسنامه .) صول سازمانی حزببه ا. ش.ر(

حزب بحث های مفصلی کرديم حضور نداشت، در آن اجالس نظر برخی از رفقا، منجمله منصور 
ما . اين اصل در جريانات چپ سنتی حاکم است، در حزب ما خير. حکمت در تقابل با اين اصل بود

در چنين شرايطی امکان . هستيم" اکثريت همه چيز، اقليت هيچ چيز"شاهد حاکم شدن اصل رفته رفته 
  .  پيشبرد سالم و اصولی مباحث نيست

  
اين مساله خود را در . مدتها بود که فراکسيون های اعالم نشده ای در رهبری حزب شکل گرفته بود

فت ديگر بر مبنای ارائه دهنده بحث و مخال. مورد هر بحث، تحليل، قطعنامه و پروژه ای نشان ميداد
در چنين شرايطی بطور روشن راهی برای پيشبرد اصولی مباحث و اختالفات . قطعنامه شکل ميگرفت

بر خالف . تشکيل فراکسيون تنها راه اصولی و حزبی پيشبرد مباحث و اختالفات است. وجود نداشت
کيل نشده است که از تبديل مباحثش به نظرات آنچه رفيق حميد ادعا ميکند، فراکسيون به اين خاطر تش

فراکسيون تشکيل شده است تا بتواند تالش سالم، حزبی و اصولی در اين جهت . اکثريت عاجز است
  . اين هدف ماست. سازمان دهد

 
همواره تمايالت و جهتگيريهاى سياسى  ،در هر حزب سياسى و سنت اجتماعى معين: سياوش دانشور

ى عملى  متفاوتى وجود دارند و يا در دوره هاى معينى شکل ميگيرند و بوجود و سبک کارى و سنتها
اين اشتراک نسبى در انتقاد و سياست و نگرش به تحزب و سنتهاى تشکيالتى در ميان . مى آيند

خود را در پراتيک  ،مستقل از ماهيت و مضمون درست يا غلط آن ،بخشهاى مختلف يک حزب سياسى
ت گرايشات مختلف يا بلوکهاى سياسى يا جناحها و يا فراکسيونهاى سياسى حزبى و اجتماعى بصور

اين تمايالت در مکانيزمهاى حزبى و مباحثات بصورت آرا موافق و مخالف خود را . منعکس ميکند
فراکسيون تنها يک شکل تعيين يافته اين واقعيت سياسى  و اجتماعى در احزاب سياسى . نشان ميدهد

يجاد تغييرات مورد نظر و يا ايجاد تحرکى نوين و يا تعريف تمايزات اجتماعى تالشى براى ا. است
فراکسيون مجرائى اصولى و حزبى براى کاناليزه کردن مباحثات سياسى و مقابله با روشهاى . است

منفى نيست چون . فراکسيون بخودى خود نه منفى است و نه نشان پيشرفت. محفلى و غير حزبى است
براى ابراز وجود علنى و سياسى و قابل ارزيابى در درون و بيرون حزب است و فراکسيون راهى 

نشان پيشرفت نيست چون يک حزب سياسى متحد که قادر شده است مرزهاى فراکسيونها و گرايشات 
بسيار موثرتر از فراکسيونهاى  ،حزبى را کمرنگ و حول يک سياست واحد و پيشرو متحد کرده باشد

در حزب کمونيست کارگرى مانند هر حزب جدى . ک حزب سياسى واحد استمخالف همديگر در ي
در زمينه ها و قلمروهاى . سياسى ديگر تمايالت و منشها و روشهاى عملى و سياسى متفاوت موجود اند

. اين به شکلگيرى قطبهاى مختلفى در حزب شکل داده است. معينى اختالف سياسى موجود است
انسانهاى مجرب با تجارب مختلف . خصى است و نه نداشتن سعه صدرنه ش ،موضوع نه اخالقى است

تا اينجا فى النفسه ايراد ندارد و عدم وجود آنها . در مورد مسائل مختلف ديدگاه و روش خود را دارند
. اما کانالهاى تاکنونى قادرنشدند اين موضوعات کمرنگ و يا حاشيه اى شوند. غير طبيعى ميتواند باشد

 ،و مختلفى پيش روى حزب اند؛ حزب سياسى و سيما و خصوصياتى که بايد داشته باشدسواالت مهم 
و روش  ،مبحث علنيت ،درجه آمادگى ما براى پاسخ دادن به وقايع ،روشهاى کارى و سنتهاى تشکيالتى

اين مسائل طى دوره اى به . و متد برخورد به موضوعات سياسى که هر روز حزب با آن روبرو ميشود
هم در کابينه دولت بود و هم "چرا فراکسيون؟ چون نميشود . ى ديدگاهها و راه حلها شکل دادندشکلگير

قاعدتا ماشين اجرائى حزب و کابينه . و يا مصوبه اش را پيش نبرد" عليه نخست وزير کارشکنى کرد
ليغ آن در عين حال مصوبات ما ميگويد کسى که موافق سياستى نيست ميتواند از تب. بايد متحد باشد

و يا اگر مخالف اصولى سياستى است ميتواند از . معاف شود و اين را به هم کميته هايش اطالع دهد
از نهاد اجرائى حزب بيرون  ،ما هم همين کار را کرديم. کميته مربوطه بيرون برود و حرفش را بزند

فراکسيون هم . نيمآمديم تا خطوط پيشروى حزب و طرحهاى مربوط به آن را طرح و تدوين و اعالم ک



 ميزگردها 5 
 

اما مخالف ميبندد و هم " سياست سکوت"سالمت حزب را تامين ميکند و راه را بر ايجاد محفليسم و 
شرايطى ايجاد ميکند که منتقدين بطور علنى و متمدنانه و سياسى حرفشان را بزنند و هم اتحاد ارگان 

  . اجرائى را در اين شرايط زير سوال نميبرد
  

ما مانع . براى طرح نظرات در چهارچوبى جز فراکسيون عملى نبود؟ چرا بودآيا راههاى ديگرى 
مثال ميشد مکانيزمهائى تعريف کرد و سيمنارها و پروژه هاى . حقوقى براى طرح صحبتهايمان نداشتيم

به سهم . مختلف ديگرى را براى جارى کردن اين بحثها داشت و در عين حال حزب کارش را بکند
اما هميشه تشکيل فراکسيونها نه يک مسير مشابه دارد و . چنين شرايطى تالش کردمخودم براى ايجاد 

وقتى شما ميخواهيد جهت و سياستى را به . است" تالشى دمکراتيک عليه فضاى بسته"نه ضرورتا 
جهت و سياست حزب تبديل کنيد و يا تعريف ديگرى از مناسبات حزبى و حزبيت مدرن کمونيستى 

فراکسيون تنها  ،ر جلسات رهبرى يا پلنوم حزب مطرح کرده ايد و به جائى نرسيده ايدو پيشتر د ،داريد
راه اگر نه مطلوب براى طرح روشنتر و مستقيم تر و علنى تر نظريات و سياستهاى آلترناتيو و يا 

در حزب روبرو نبوديم " فضاى بسته"همينجا تصريح کنم که من با معضلى بنام . مشخص تان است
من نقد دمکراتيک به . ر ميکنم حزب کمونيست کارگرى ميتواند بازتر و مدرن تر عمل کنداگرچه فک

تمايالتى . انتقاداتى دارم و کمبودهائى هم ميبينم. حزب ندارم و از سالمت و اصوليت حزبم دفاع ميکنم
 ،دارندهم در نگرش به حزبيت ميبينم که احساس ميکنم با سنتهاى يک کمونيسم انسانى و مدرن فاصله 

بيشتر متاثر از ديدگاههاى چپ راديکال اند و تالشم اينست که نه فقط نگذارم اين ديدگاهها مسلط شوند 
  . بلکه در ساختن يک حزب سياسى مارکسيستى و مدرن و علنى سهيم باشم

  
ميپرسند شما تشکيل دهندگان فراکسيون جزو اعضاى رهبرى اجرائى و سياسى حزب بودید؟ چرا 

ریاتتان را در همين مکانيزم که به آن دسترسى داشتيد مطرح نکردید؟ چگونه ميشود طرحها و نظ
اهرمهاى اجرائى را ول کرد و مدعى این بود که تالش ميکنيد حزب را روى مسير شادابتر و پرتحرک 

  ترى قرار داد؟ 
  

ه در آن ما همواره طرحهای خود را با رهبری رسمی حزب و از طريق مکانيسم هايی ک :علی جوادی
ما از آن دسته کمونيستهايی هستيم که عار داريم عقايد خود را پنهان . حضور داشته ايم مطرح کرده ايم

پالتفرم خودمان . ما  سمينارهای متعددی در زمينه مسائل پايه ای مورد نظرمان ارائه داده ايم. کنيم
در اختيار کميته  ٢۶وم را در همين شکل کنونی اش قبل از پلن" پيش بسوی حزب رهبر انقالب"

ليدر و بخشی از رهبری . اما مورد توجه قرار نگرفت. مرکزی و رهبری اجرايی حزب قرار داديم
به بخشی از رهبری حزب در پلنوم " سوزن زدن"حزب به جای توجه به اين پالتفرم به دنبال پروژه 

و عليرغم اينکه در . ای هم نشد يک بحٽ چند دقيقه ٢۶؟ حتی پيرامون اين پالتفرم در پلنوم !بودند ٢۶
هر پلنومی ليدر شيپ موظف است که پالتفرم خود را ارائه دهد، بحٽ پيرامون اين پالتفرم برای 

رهبری حزب با برخورد بسيار منفی و عدم تالش حتی . رهبری حزب حتی در دستور هم قرار نگرفت
شبرد اين نظرات را در ارگانهای ادامه فعاليت برای پي عمالبرای بحٽ جدی پيرامون اين مباحٽ 

  . اجرايی حزب بی فايده کرد
  

بلکه اتفاقا خواهان ! کسی اين شوخی را جدی نميگيرد. نکرده ايم" ول"ما فعاليت کمونيستی خود را 
بعالوه ما در تمامی ارگانهايی که حضور . تشديد فعاليت کمونيستی خود و همچنين فعاليت حزب هستيم

اکنون نيز . طرح و ايده و نظر پيشرو برای بهتر کردن کارها و امور بوده ايم داشتيم همواره منشاء
اما ظاهرا برخی از رفقای عزيز ما ترجيح ميدهند که اين . خواهان پيشروی هر روزه حزب هستيم

تالشهای ما را ناديده بگيرند و بعضا اينگونه وانمود ميشود که گويا ايجاد فراکسيون چيزی شبيه غرش 
حقيقت البته . آسمان بی ابر بوده است؟ و يا اينکه در پس کيس نويد بشارت شکل گرفته است رعد در

  ! چيز ديگری است
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ارائه دادم و بر پايه " گذار از حزب مبلغ به حزب رهبر"سميناری در زمينه  ٢٣من شخصا در پلنوم 

ه و نه حزب دنباله بر ضرورت تبديل حزب به حزب سازماند ١۴نقطه نظرات منصور حکمت در پلنوم 
" حزب در دورانهای انقالبی"در زمينه مختصات و وظايف ويژه  ٢۴در پلنوم . رو حوادٽ تاکيد کردم

تفاوت وظايف حزب در دورانهای متالطم انقالبی و دورانهای متعارف را به . سمينار ديگری ارائه دادم
موقعيت "مراه آذر ماجدی در زمينه سميناری به ه ٢۶در پلنوم . تفصيل مورد بحٽ و بررسی قرار دادم

و از مختصات حزبی که ميتواند قدرت سياسی . ارائه داديم" کمونيسم کارگری در جامعه و وظايف ما
را تصرف کند صحبت کرديم و پروسه ها و نقشه عملهايی که ميتواند منجر به قدرتگيری کمونيسم 

اين سياستها و تاکيدات مورد توجه رهبری متاسفانه . کارگری در جامعه شود، در کليات صحبت کرديم
به موانع و ضعفهای حزب که بايد برطرف . از وضع موجود راضی اند. اجرايی حزب قرار نگرفت

موانع و ضعفهايی که حزب برای قدرتگيری بايد به آنها فائق آيد را يا ! دادند" ليست سياه"شوند لقب 
  .  سه قدرتگيری کمونيسم دارندبعضا نمی شناسند و يا بعضا تصور ديگری از پرو

  
منصور حکمت هم اتفاقا با کناره گيری . ٽالٽا مساله از نقطه نظر ما ارائه طرحهای متعدد و فردی نيست

ما . از ارگانهای اجرايی حزب تالش کرد که خط خودش را در حزب و بيرون از حزب به پيش ببرد
مسيری که کمونيسم را برای . قرار دهيمميخواهيم که حزب کمونيست کارگری را در مسير ديگری 

اولين بار قادر به تصرف قدرت در جامعه ميکند و به آرزوهای ديرينه مردم مبنی بر آزادی و برابری 
شرط الزم و حياتی " حزب سازمانده و رهبر"تبديل حزب به . و رفاه و عدالت جامه عمل ميپوشاند

بزرگی از رهبران کمونيست و سياستمدار جامعه  ايجاد و شکل دادن به صف. چنين تحول عظيمی است
  !وضعيت و موقعيت کمونيسم  کارگری بايد بسرعت تغيير کند. شرط ديگر چنين تحولی است

  
ما از ارگانهای انتصابی در رهبری حزب استعفا داديم چرا که نميخواستيم ليدر شيپ اجرايی حزب را 

ن حزبيت و احترام عميق ما به ارگانها و اهرمهايی اين عي. در پيشبرد سياستهايش دچار اشکالی کنيم
  . اجرايی در حزب است

 
ميتوان اين سوال را به اين شکل هم مطرح کرد، البد اگر امکان تاثير گذاری جدی و  :آذر ماجدی

پيشبرد سياست ها وجود داشت، اين افراد از نهاد های اجرايی استعفاء نميدادند و تشکيل فراکسيون 
نظورم اينست که بجای اينکه استعفاء از اين ارگان ها را بعنوان يک نکته منفی در کارنامه م. نميدادند

بنيان گذاران فراکسيون تصوير کرد، ميتوان به اين نتيجه رسيد که سياست ها و روش هايی که توسط 
ی به آنها را فراکسيون مطرح ميشود تا چه اندازه برای بنيان گذاران آن جدی است و تا چه اندازه دستياب
  .در چهارچوب های موجود غيرقابل دستيابی يافته اند که تنها راه را تشکيل فراکسيون ديده اند

  
. ما صرفا از نهادهای انتصابی استعفاء کرده ايم. بعالوه ما از ارگان های انتخابی استعفاء نکرده ايم

د ها را به شکلی که خود مناسب تالش ما اين بوده است که به رهبری حاکم حزب اجازه دهيم اين نها
اين کامال برای نشان دادن حسن نيت و از روی رعايت کامل حزبيت بوده است، . می بيند سازمان دهد

من . که متاسفانه برخی آن را در جهت تبليغ منفی برای تشکيل دهندگان فراکسيون دارند مطرح ميکنند
يم مباحثمان را در درون نهادهای حزبی به پيش در اينجا يادآور ميشوم که زمانی که ما تالش ميکرد

ببريم مشخصا علی جوادی و من از طرف حميد تقوايی متهم شديم که باعث کشدار شدن مباحث در 
پس اصولی ترين کار استعفاء . هيات دبيران ميشويم و بنظر ايشان يک مانع اصلی پيشرفت کارها بوديم

و ما که با برخی . مناسب می بيند خود را سازمان دهداست تا رهبری حاکم بتواند آنگونه که خود 
سياست ها و روش و سبک کار آن اختالف داريم در چهارچوب فراکسيون مباحث مان را به پيش 

شما نميتوانيد با سياست های دبير کميته مرکزی . استعفای ما کامال عملی حزبی و اصولی است. ببريم
ش ها و پالتفرم خود فراکسيون تشکيل دهيد ولی همچنان اختالف داشته باشيد و برای پيشبرد رو
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درک اين مساله مثل عمل دو دو تا . بخواهيد در نهاد های اجرايی که او سازمان داده است باقی بمانيد
ضمنا ما بيش از دو سال است که در اين چهارچوب ها تالش کرده ايم، من شخصا به . چهار تاست

  . ه اين شکل آب در هاون کوبيدن استاينجا رسيده ام که ادامه کار ب
  

حتما . هنوز هم بخشا در اين نهادها از جمله دفتر سياسى عضو هستيم. درست است: سياوش دانشور
ما هم  ،در بحثهاى متعددى که همواره حزب و ارگانهاى اجرائى و سياسى حزب با آن روبرو شدند

ه و يا رد شده و يا در تغيير اسناد و سياستهاى يا تصويب شد  ،طرح داديم ،پيشنهاد داديم ،شرکت کرديم
مسئله اين نيست که آيا باندازه کافى از اين اهرمها استفاده کرديم يا نخواستيم بکنيم و . حزبى موثر بودند

پالتفرم فراکسيون از سه ماه پيش مطرح شده و مجددا بعد از . اينکار را کرديم. يا امکانش را نداشتيم
تمايلى به پاسخ دريافت نکرديم و اين همانطور که . ه مرکزى توزيع شده استپلنوم در سطح کميت

اما براى پيشبرد . اين ايراد ندارد. دليل مخالفت با آن بوده است ،امروز از موضع رفقا معلوم ميشود
بايد . نه فرصت آن هست و نه خود ما در اينمورد بى تفاوت هستيم. بحث شما نميتوانيد مدتها صبر کنيد

بجاى اينکه در داالنهاى تشکيالت و جلسات حزبى . ارى کرد و اين مباحث را به جريان انداختک
ما ترجيح داديم که  ،پيرامون حزب و وظايفمان حرف بزنيم و روايتهاى مختلف را بيرون حزب بشنوند

 .علنى و روباز حرف بزنيم تا هم حزب و هم جنبشمان و هم جامعه را در بحثهايمان شريک کنيم
فرصت نقد و ارزيابى و بحث متقابل را بصورت صميمانه و سياسى تامين کنيم و به مناسبات حزبى و 

چون ماهيت نقد پيشبرنده است . نقد نميتواند شادابى و تحرک ايجاد نکند. مصوبات نيز احترام بگذاريم
رى يک جنبش اساس مارکسيسم نقد است و کمونيسم کارگ. اگرچه رفقائى نگران جدائى و غيره شوند

 ،سازمان محکمتر ،تعرض قويتر ،آماده تر شدن ،نقدى که برسر پيشروى بيشتر. پراتيکى است - انتقادى
منفى نشان دادن هر نوع . مثل خون براى بدن الزم است ،توانائى قدرت عمل بيشتر و غيره است

دارم روى  ،ب مسلط استنمى گويم اين در حز. مخالفتى يا بحثى و ترسيدن از نقد ما را زمينگير ميکند
بحث جديد و يا حتى بحثى که زمانى بسته شده و مجددا . مکانيزم پيشروى و شادابى حزب تاکيد ميگذارم

هيچ خاصيتى نداشته باشد دستکم اين خاصيت را دارد که حزب و کادرهايش را  ،به دليلى باز شده است
شرو باشد حزب را يگ گام بجلو و در صورتى که نقدى پي. روى مواضع اصولى اش تيزتر ميکند

  .    ميبرد و اتحادى عميق تر و سياسى تر را در درون حزب بوجود مى آورد
  

برخى از رفقاى رهبرى و کادرها در اظهار نظرات اعالم کردند که این فراکسيون ادامه محفليسم 
ود آوردید؟ است؟ آیا شما مکانيزمهاى حزبى را دور زدید؟ آیا محفل موازى ارگانهاى حزب بوج

  نظرتان در مورد محفليسم چيست؟ 
  

منحط ضد "بيشتری داشته اند و ما را يک جريان " لطف"برخی از رفقای عزيزمان  :علی جوادی
اما من نگران چنين . باور نکردنی است! ؟"ضد حزبی"و " منحط. "قلمداد کرده اند... و " حزبی

ضعف و عدم شناخت ملزومات مبارزه در يک چنين برخوردهای ناشايستی بيانگر . اتهاماتی نيستم
اين رفقا از قرار حزب . حزب سياسی مدرن کمونيستی از جانب برخی از رفقای رهبری حزب است

اما با اين اتهامات دارند حقانيت ما را . کمونيست کارگری را با گروه فشار و يا فرقه اشتباه گرفته اند
زب اعالم کرده ايم که خواهان پيشبرد اهداف سياسی خود ما بارها در مکاتبات درونی ح. بيان ميکنند

تمدن و فرهنگ باالی سياسی يک رکن اعالم . در يک فضای کامال متمدنانه و غير شارژ شده هستيم
  .  شده فراکسيون ما است

  
هيچ ارگان . ما هيچ مکانيسم حزبی را دور نزده ايم. ما منتقد قوی و جدی محفلسيم در حزب هستيم

ما همانطور که در بيانيه خود اعالم کرده ايم پايبند . رگانهای موجود در حزب ايجاد نکرده ايمموازی ا
ما رسما اعالم کرده ايم که هيچ . به اصولی ترين مبانی و تنظيمات و مقررات و ديسيپلين حزبی هستيم

" پروژه های"ل ارگان موازی ای در حزب ايجاد نخواهيم کرد و فعاليت عملی و سياسی خود را از کانا
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دور " برای يک دنيای بهتر"آيا انتشار نشريه هفتگی . سياسی که در آن درگير هستيم دنبال خواهيم کرد
دور " اتحاد کمونيسم کارگری"زدن ارگانهای حزبی است؟ آيا صدور قطعنامه و بيانيه توسط فراکسيون 

. اين جنبش بود" حفليستم"زدن ارگانهای رهبری است؟ اگر چنين است منصور حکمت بزرگترين 
سياسی در حزب " جرم"ايجاد فراکسيون . کافی است به سايت منصور حکمت دات کام مراجعه کنيم

از قرار اين رفقا . بر عکس عين سنت کمونيسم کارگری است. نبايد باشد. کمونيست کارگری نيست
اين . حزبی و جنبشی ما داردفراکسيون جايگاه ويژه ای در سنت . فراکسيون را معادل محفليسم ميدانند

  . نميتوان تاريخ را فراموش کرد. يکی از خطوط تمايز ما با چپ سنتی در چگونگی تحزب است
 

شما ممکن است به فراکسيون هر انتقادی داشته باشيد، ولی . اين ادعا کامال بی پايه است :آذر ماجدی
مکان تشکيل فراکسيون برای اقليت در نظر در احزاب مدرن ا. محفليسم قطعا نميتواند يکی از آنها باشد

محفليسم به چه معناست؟ در صورتيکه بخشی از حزب با يکديگر وارد مناسبات . گرفته شده است
تشکيالتی خارج از ارگان های حزب، و بدور از چشم ارگان ذيربط شوند، در صورتيکه با  - سياسی 

م رای دهند، بدون اينکه حزب از اين مناسبات تشکيالتی برسند، مثل ه –هم به تصميمات مشابه سياسی 
مطلع باشد، و درصورتيکه موافقت های سياسی شان بر مبنای اين رابطه باشد و نه برمبنای يک داليل 

در حاليکه تشکيل فراکسيون مناسبات ميان بخشی از حزب را که با . موجه سياسی، اين محفليسم است
حاکم بر حزب احساس اختالف نظر ميکنند در يک قالب  هم از نظر سياسی نزديک اند و با رهبری

يکی از خواص فراکسيون اينست که اين عده به حزب اعالم ميکنند که ما . اصولی و حزبی قرار ميدهد
دور از چشم کسی . اين کامال باز و علنی است. تحت مناسبات معينی با هم همکاری و فعاليت ميکنيم

. محلفيسم درست عکس اين اصول است. اين مناسبات مطلع اندو همه در حزب و جامعه از . نيست
فراکسيون را محفل . متاسفانه برخی از رفقا به هر چيزی متوسل ميشوند تا فراکسيون را محکوم کنند

همانگونه که گفتم . هيچ انسان سياسی جدی اين اتهام را جدی نميگيرد. خواندن نيز يکی از آنها است
با اين فراکسيون مخالف بود و به آن نقد داشت ولی محفليسم نميتواند يکی از  ميتوان به داليل مختلفی

  .آنها باشد
  

ما تشکيل فراکسيون را ابتدا به رهبری حزب، . ما هيچيک از اصول حزبی را زير پا نگذاشتيم
ه دبير کميت. دفترسياسی، هيات دبيران و کميته مرکزی، همراه با بيانيه و پالتفرم آن اطالع داديم

مرکزی طی نامه ای به ما اطالع داد که به داليلی که در نامه بود تشکيل فراکسيون نميتواند در دستور 
ما طی نامه ای به اين مساله جواب داديم و اعالم کرديم که حق . باشد، يعنی در عمل با آن مخالفت کرد

ی تشکيل فراکسيون ملزم ما برا. تشکيل فراکسيون در حزب و سنت ما کامال برسميت شناخته شده است
گفتيم که عالقمنديم با رفقا در مورد مناسبات فی مابين بحث و . به کسب اجازه از هيچ ارگانی نيستيم

مذاکره کنيم و تاکيد کرديم که ما بسيار عالقمنديم که مناسبات و روابطی اصولی و متمدنانه ميان 
سياسی اين نظر را به اطالع رفقا در يک جلسه دفتر. فراکسيون و بخش ديگر حزب برقرار شود

و . در يک جلسه هيات دبيران در مورد اين مسائل بحث کرديم. دوباره تقاضای جلسه کرديم. رسانديم
  . پس از تمام اين تالش ها فراکسيون را علنا اعالم کرديم

  
رسياسی نفر از اعضای دفت 5عليرغم اين تالش ها، رهبری حاکم تصميم گرفته است که فراکسيونی که 

نقد فراکسيون از اين . اقدامات ما کامال حزبی و اصولی بوده است. تشکيل داده اند برسميت نشناسد
دليل اصولی . از ما خواسته شد که اعالم علنی فراکسيون را به تعويق بياندازيم. زاويه هم نامربوط است

چه سريعتر به کار خود سر و  ما تصميم گرفته ايم و عالقمنديم که هر. ای برای اين کار وجود ندارد
سنت . تشکيل فراکسيون حق طبيعی ماست. چرا بايد اين کار را به تعويق بياندازيم. سامان بدهيم

بعالوه به تعويق انداختن اعالم . کمونيسم کارگری و منصور حکمت کامال بر اين حق متکی است
کيل فراکسيون مبادرت ورزيده نزديکی کسانی که به تش. فراکسيون تحکيم محفليسم در حزب ميبود

بنظر من اين يک انتقاد . بودند، در صورت عدم تشکيل فراکسيون چيزی جز محفليسم لقب نميگرفت
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اين ممکن است در زندگی عادی و در . اصولی نيست، بيشتر شبيه بهانه جويی و ايراد گيری است
حزب سياسی مدرن اجتماعی هيچ  مناسبات انسان با دور و برش جايی داشته باشد ولی در مناسبات يک

آنچه از رهبری انتظار ميرفت، برسميت شناسی بالفاصله فراکسيون و تشکيل جلسه برای . جايی ندارد
اين مناسبات ميتوانست موقتا تا تشکيل پلنوم تعيين شود و سپس در پلنوم . تعيين مناسبات فی مابين بود

اين خارج از . با نفی و انکار و اتهام روبرو شده ايم ولی متاسفانه ما. بطور رسمی تبيين و تصويب شود
ولی ما اعالم کرده ايم که به هيچ وجه به جدال . اصول کمونيسم کارگری و سنت منصور حکمت است

در چنين جدالی هيچکس پيروز نميشود، فقط يک . غيرسياسی، شخصی و نازل در نخواهيم غلطيد
  .ب استقربانی دارد و آنهم کمونيسم کارگری و حز

  
بايد گفت که بطور کلى  ،اگر صميمانه و سياسى به اين موضوع برخورد کنيم: سياوش دانشور

. محفليسم و محفل سازى در درجه اول به عالقه قلبى و يا اخالقى اين يا آن تعداد آدم معين برنميگردد
تى و کار متشکل از که تحزب کمونيس ،کسانى که در بدترين شرايط تاريخى و در دوره هاى تعيين کننده

کار حزبى و حزب سازى  ،مد افتاده بود و توسط بورژوازى و روشنفکران تازه دمکرات تحقير ميشد
. نميتوانند خواهان يک تشکيالت محکم کمونيستى با مناسبات انسانى و پيشرو نباشند ،را پيشه کردند

نتيجه فقدان سنتهاى سازمانى محفليسم در يک حزب سياسى کمونيستى  ،اگر از استثناها اصل نسازيم
اين فقدان سنتهاى سازمانى و روشهاى عملى . قوى و روشهاى عملى و اصول جاافتاده کمونيستى است

بلکه با سنتهاى فى الحال موجود و پا خورده و البته . در دنياى واقعى بعنوان طاقچه هائى خالى نميمانند
ما از سنتهاى چپ راديکال ..نيز تئوريزه خواهند شدشکست خورده پر ميشوند و البته با نظريات مشابه 

در چنين شرايطى قبل از اينکه کسى بيايد محفليسم را نقد . خيلى فاصله گرفتيم اما تماما از آن نبريده ايم
کند بايد جواب اين را بدهد که چرا حزب هنوز نتوانسته است به يک مناسبات مدرن حزبى جافتاده با 

چرا مدرنيسم در ذره ذره مناسبات حزبى موج . روشن وتعريف شده دست يابدسنتها و روشهاى عملى 
نميزند و چرا مکانيزمهاى دفاعى محکمى براى احيا سنتهاى قديمى و ناکارا وجود ندارد و مهمتر چرا 

جاى علت و . تشکيالت و اعضا و کادرها با اين ديگاهها و روشهاى عملى کمونيستى آموزش نيافته اند
حزب کمونيست کارگرى هنوز فاقد چنين ماشين حزبى جاافتاده و . نميتوان عوض کردمعلول را 

تعريف شده است که براى مثال الگوهاى تحزب مدرن کمونيستى ومارکسيستى را در جزئيات بدست 
 ،ما در قياس با بسيارى احزاب و سازمانهاى ديگر. داده باشد و با پراتيک مکرر آن را جا انداخته باشد

اما نه اينها . ح سازمانى پيشرويهاى قابل توجهى داشتيم و اسناد معتبرى نيز در اين زمينه داريمدر سط
در اين زمينه بايد . کافى هستند و نه مسئله را تماما در ساختن يک حزب سياسى به فرجام رسانده اند

در حزبى که فاقد به اين معنى وجود محافل . مستقال نوشت و بحث کرد و سطوح مختلف آنرا تدقيق کرد
حتما در حزب ما هم . چنين مکانيزهاى تعريف شده اى است امرى اگر طبيعى نباشد عجيب هم نيست

در دوره هاى مختلف محافلى هم وجود داشتند و يا دارند اما هيچوقت کل حزب و سياستهايش را تحت 
نه در محفلى بودم و نه خودم را شخصا . الشعاع قرار نداده اند و يا نتوانستند که تحت الشعاع قرار دهند

ادامه محفلى ميدانم و نه اصوال از روشهاى کار محفلى خوشم مى آيد و نه عليه ارگانهاى رسمى و 
بجاى دور زدن . فراکسيون برعکس عمل کرده است.  قانونى حزب قدم بسيار کوچکى برداشته ام

فضا را بر  ،الگوئى بدست دهيم. ين کنيممکانيزمهاى اجرائى حزب از آنها بيرون آمديم تا همين را تضم
که حرفمان را مطابق قرارهاى حزبى بيرون . و ارگانهاى اجرائى را دور نزنيم ،محفليسم تنگ کنيم

فکر ميکنم اين . کميته مربوطه و بصورت شفاف و علنى و سياسى و متمدنانه طرح کنيم و پيش ببريم
اهى است که اتفاقا محفليسم را زمين ميزند و ر. صميمانه ترين راهى است که ميشد انتخاب کرد

به هر حال پاسخ محفليسم يک پاسخ اجتماعى است و آن چيزى . نميگذارد در اين حزب سربلند کند
نيست جز تالش براى ساختن يک حزب سياسى مارکسيستى و وسيع که قادر است ضمن اتحاد برسر 

ه را در روندى سياسى و علنى به قضاوت سايه روشنها و پالتفرمهاى مورد مجادل ،مصوبات حزبى
اقدام ما عليه محفليسم است و در خدمت تحکيم تحزب کمونيستى مدرن عمل . حزب و جامعه بگذارد

مسئله اساسى مديريت درست اين رويداد در يک حزب کمونيستى راديکال است که نهايتا به . ميکند
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يستى و مناسبات مدرن و انسانى حزبى اتحاد بيشتر صفوف کمونيسم کارگرى و تحکيم تحزب کمون
ما براى اين امر و تحکيم و اتحاد پايدارتر و سياسى تر حزب  ،اين البته تضمين شده نيست. منجر شود

  . تالش ميکنيم
     

رفقائى عنوان ميکنند تفاوت شما چيست؟ اگر مخالفتى با خط رسمى و برنامه و اصول و قطعنامه هاى 
ه معنائى دارد؟ نقد فرضا درست به عملکرد حزب که فراکسيون مصوب ندارید، فراکسيون چ

  نميخواهد؟ 
  

ما مسلما اختالفات معينی در عرصه نگرش سياسی، سياست عملی، و اولويتها و مشغله  :علی جوادی
سياسی خط حاکم بر فراکسيونهای  –من شخصا انتقادات معينی به مبانی تئوريک . ها و تاکيدات داريم

و اين اختالفات را در سمينارهای انجمن مارکس در آينده نزديکی باز خواهم . حزب دارماعالم نشده در
خود ما جزء موٽری از (اما سياستهای موجود در مصوبات حزب ايرادی از نقطه نظر من ندارند . کرد

و اما اين نقطه نظرات تئوريک . و من به اکٽريت عظيم انها رای مٽبت داده ام) تهيه آنها بوده ايم
فراکسيون بر اساس پالتفرم و . نظرات شخصی است. انتقادات من الزاما مبنای تشکيل فراکسيون نيست

اما اختالفات را فقط نبايد در برنامه و اصول . بيانيه خود و جهتگيری سياسی معينی شکل گرفته است
و سياستهای اگر جمعی کمونيست با اهداف . سازمانی و يا حتی در قطعنامه های مصوب جستجو کرد

يک فرض . اين واقعيت ما نيست. ناظر بر حزب اختالف داشته باشند حتما حزب ديگری ميسازند
در غير . وجودی فراکسيون اتفاقا قبول مبانی برنامه ای و سياسی عمومی ناظر بر حزب است

با من شخصا اختالف زيادی . مساله را بايد عميق تر بررسی کرد. اينصورت اصال فراکسيون نيست
در حيات سياسی خود در حزب کمونيست کارگری تنها در دو و يا سه مورد . آنچه گفته شده است ندارم

نتيجتا مساله را نميتوان در اين حوزه جستجو . به قطعنامه و مصوبه ای رای ممتنع و يا مخالف داده ام
ا شخصا گفته شده است، اما اختالفات مهمی با آنچه گفته نشده است و در عمل انجام ميشود، و ي. کرد
من منتقد جدی سياست دنباله روی از جنبشهای توده ای و يا کرنش در مقابل جنبشهای طبقات . دارم

من منتقد جدی کم اهميت دادن به . من منتقد جدی ماجراجويی در حزب هستم. ديگر اجتماعی هستم
در حال حاضر برای حزب " ليدرشيپ فردی"من معتقدم که رهبری و . انسجام رهبری در حزب هستم

من منتقد جدی عدم . در راس حزب هستم" رهبری جمعی"خواهان . بلکه مضر است. مناسب نيست
ما در . توجه کافی به امر سازماندهی نيروهای کمونيست و راديکال سوسياليست در جامعه هستم

اين شرايط بی افقی دورانی در تحوالت سياسی جامعه قرار داريم که حزب کمونيستی کارگری بايد در 
اين بی . راست و بن بست العالج رژيم اسالمی به سرعت به آلترناتيو سياسی جامعه تبديل شود

  . اشتهايی بخشی از رهبری حزب برای من قابل درک نيست
  

؟ پاسخ من اين است که اگر "نقد فرضا درست به عملکرد حزب که فراکسيون نميخواهد"ميگويند که 
حزب با مقابله جدی مواجه شود، اگر اين نقد پايه ای و حياتی است، نتيحتا بايد  نقد شما به عملکرد

يا محفليسم يا . تشکل در درون حزب تنها ميتواند به صورت يک فراکسيون صورت گيرد. متشکل شد
ما راه اصولی فراکسيون را بر خالف محفليسم موجود . راه ديگری نيست! فراکيسون اصولی در حزب

حرف و "اتفاقا منصور حکمت با نشان دادن و مشاهده فاصله . کنار حزب دنبال کرديمدر گوشه و 
و توضيح مبانی سياسی و اجتماعی اين تفاوت تالش عظيم فکری و سياسی خود در کانون " عمل

ما نيز در دوره متفاوت ديگری با همين . کمونيسم  کارگری و فراکسيون کمونيسم کارگری آغاز کرد
حتی قطعنامه ها و پالتفرم های حزبی آنجا که مورد توافق ما هستند نيز . واجه هستيمپروبلماتيک م

مبانی فکری و سياسی بخشی از خط حاکم . بعضا به پراتيک روشن و همه جانبه ای تبديل نشده اند
  . اصوال از درک اين پروبلماتيک ناتوان است
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زمانی و قطعنامه های سياسی مصوب حزب ما اعالم کرده ايم که با برنامه، اصول سا :آذر ماجدی
بايد در نظر داشته باشيد که ما خود در تدوين و تبيين بسياری از اين سياست ها . اختالف نظری نداريم

حتی کسانی که از حزب منشعب شدند نيز با برنامه و اصول سازمانی حزب  و سياست . سهم داشته ايم
يک فراکسيون ميتواند بر اختالف نظری ظاهرا جزيی  .اختالف نداشتند 4های مصوب حزب تا کنگره 

و يا مهم تر شکل گيرد، ولی روشن است که اختالف بر سر اصول اساسی حزب به تشکيل فراکسيون 
يک مثال تاريخی بسيار مهم در جنبش کمونيستی وجود دارد که . نمی انجامد، بلکه موجب جدايی ميشود
بلشويک ها و منشويک ها بر سر يک بند اساسنامه از هم . ا باشدبنظر من شايد بهترين پاسخ به اين رفق
تا چه حد عمق اين " چه بايد کرد؟"اينکه بعدا لنين در کتاب . تفکيک شدند و تبديل به دو فراکسيون

در زمان تشکيل فراکسيون اختالف بر . اختالف را عميق ارزيابی کرد يا خير، به مساله بی ربط است
  .بود سر يک بند اساسنامه

  
منصور حکمت در حزب کمونيست ايران در حالی فراکسيون کمونيسم کارگری را تشکيل داد که 

تالش برای جاری کردن سياست های کمونيسم کارگری . اکثريت قريب به اتفاق حزب با او موافق بودند
ان را با خودت: "اين مثال برخی از رفقا را به اعتراض ميکشاند. او را به تشکيل فراکسيون کشاند

منصور حکمت قبل از تشکيل فراکسيون !" "اين قياس مع الفارق است!" "منصور حکمت مقايسه نکنيد
دوست دارم از اين فرصت استفاده کنم و به اين رفقا بگويم که هيچيک از !" کلی ادبيات تدوين کرده بود

مساله ارجاع به . ارداعضای فراکسيون خود را با منصور حکمت مقايسه نميکند و چنين قصدی هم ند
. روشن است که ما به جنبش خود متوسل ميشويم، در اين جنبش جستجو ميکنيم. سوابق تاريخی است

و نه منصور حکمت  1903نه در حزب سوسيال دموکرات روسيه در . سنت ها اين چنين گذاشته ميشود
تشکيل . اجازه نشداز هيچکس برای تشکيل فراکسيون کسب  1990در حزب کمونيست ايران در سال 

  .فراکسيون بعنوان امری طبيعی و حق طبيعی برسميت شناخته شد
  

اگر به بيانيه و پالتفرم فراکسيون رجوع کنيم متوجه اختالفات جدی بر سر هم . از سوال دور شدم
رفيق حميد تقوايی در نقد فراکسيون اعالم کرده است که اين پالتفرم . سياست ها و هم سبک کار ميشويم

من ميگويم . عضا همان سياست های تاکنونی حزب است و بعضا از پالتفرم جاری حزب عقب استب
من در اينجا وارد بحث . اين پالتفرم بعضا با پالتفرم جاری شباهت دارد و بعضا بسيار متفاوت است

ر باشند ايشان مجازند که بر اين نظ. اين نظر رفيق تقوايی است. عقب بودن يا پيشتار بودن آن نميشوم
عقب تر يا پيشتاز تر، . که بخشی از رهبری حزب برمبنای مواضعی عقب تر تشکيل فراکسيون داده اند

اختالفاتی که ما در پالتفرم داريم بسيار عميق تر و وسيع تر از يک . اين دو پالتفرم با يکديگر متفاوتند
ته های ديگر به نقد رفيق تقوايی حتما در نوش. است) در مورد بلشويک ها و منشويک ها(بند اساسنامه 

متدولوژی . اين اختالف نظر متدولوژيکی است که من شخصا با ايشان احساس ميکنم. پاسخ خواهم گفت
متفاوتی که در تحليل جنبش های اجتماعی و سياسی، در تحليل جنبش مردم برای سرنگونی، در تحليل 

  . ميان ما وجود داردمولفات و ملزومات انقالب و نقش حزب کمونيست کارگری 
  

بطور مثال ما در بيانيه اعالم کرده ايم که نبايد دنبال حوادث افتاد و بايد بعنوان يک نيروی اصلی تغيير 
برای . اين بنظر عده ای يک ايرد الکی ميايد. اجتماعی شرکت داشت –دهنده و موثر در جدال سياسی 

بنظرم زمانی که . همان تفاوت متدولوژی می بينممن اين نقد جايگاه مهمی دارد و ريشه آن را هم در 
شما جنبش سرنگونی را جنبش انقالبی ارزيابی ميکنيد و عقيده داريد که چپ و حزب در جامعه 
هژمونی دارد و اين شرايط بدون فعاليت مترکز و نقشه عمل معين و متمرکزی در امر سازماندهی 

انقالبی جنبش های اجتماعی متحقق شده است، انقالب و در متشکل کردن رهبران عملی کارگری و 
منتظر ميشويم تا اين جوی ها به هم برسند : همانطور که گفته شده. آنگاه عمال به پاسيفيسم دچار ميشويد

در حاليکه ما داريم از امر . تبليغ به مهمترين جزء فعاليت حزب بدل ميشود. و دريای انقالب را بسازند
اين يکی از تزهای اساسی . (ازمانده و حزب رهبر صحبت ميکنيمعبور از حزب مبلغ به حزب س
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اين يک تحول و تغيير .)  منصور حکمت برای سازماندهی انقالب بود که در سال های آخر مطرح کرد
حزب بايد به يک آکتور و عنصر فعال ساختن فرصت ها و . ريل جدی را در فعاليت حزب طلب ميکند

ملی کارگری، راديکال سوسياليست، و رهبران راديکال و چپ جنبش بايد رهبران ع. شرايط بدل شود
بعالوه . حزب از اين موقعيت فاصله بسيار زيادی دارد. های اجتماعی و سياسی را حول خود گرد آورد

وقتی جنبش سرنگونی در شرايط کنونی بعنوان جنبش انقالبی توصيف شود، هر حرکت اعتراضی 
ما اين شيوه برخورد را در دو سال اخير در حزب . قالبی تعبير ميشودمردم عليه رژيم به يک حرکت ان

برخورد به وقايع آذربايجان . شاهد بوده ايم و بحث های مفصلی در درون حزب در مورد آن داشته ايم
در حزب ابتدا اين حرکت بعنوان يک حرکت . بنظر من يک نقطه بسيار مهم، برجسته و خطرناک بود

مصطفی صابر، رئيس دفترسياسی، آن را نطفه . يت و پشتيبانی حزب تحليل شدانقالبی و مورد حما
روشن است که حزب بايد در اين جنبش فعاالنه . من شديدا با اين تحليل مخالف بودم. انقالب ناميد

. دخالت ميکرد ولی حمايت از آن سياستی غلط بود و انقالبی ناميدن آن نه تنها غلط، بلکه خطرناک بود
چون ما در بيانيه مان اعالم کرده ايم که دو افق راست و چپ در مقابل جنبش سرنگونی قرار  يا فرضا

دارد، حميد تقوايی در نقد فراکسيون اعالم ميکند که تشکيل دهندگان فراکسيون معتقدند که جامعه به 
وهای بنظر من از آنجا که متد تحليل رفيق حميد متد سنتی چپ در تحليل نير. راست چرخيده است

انقالب و ضد انقالب و جنبش اعتراضی مردم است، نميتواند وضعيت سياسی و طبقاتی جامعه را بجز 
لذا اگر ما معتقديم که دو افق راست و چپ در مقابل مردم قرار دارد، اگر . اين قالب ساده توضيح دهد

عضل شرايط سياسی بر اين نظريم که مردم هنوز انتخاب نکرده اند، اگر معضل رهبری را مهمترين م
بنظر من تحليل اوضاع از اين پيچيده . حاضر ميدانيم، پس فکر ميکنيم که جامعه به راست چرخيده است

بنظر من . تر است، مناسبات و توازن قوا را با همين آيا به چپ چرخيده يا به راست نميتوان توضيح داد
من شخصا فکر . اه سنتی استوار استبرخورد حميد تقوايی به جنبش های اجتماعی نيز بر همان ديدگ

جامعه در يک . ضمنا فکر نميکنم که چنين چرخش هايی ابدی است. نميکنم جامعه به راست چرخيده
.  نقاط عطف و در يک  شرايطی تمايالت چپ خود را ابراز ميکند و در شرايطی منکوب راست ميشود

بوديم، در جريان آذربايجان اين راست بود  آذر يا فستيوال آدم برفی ها ما شاهد بجلو آمدن چپ 16در 
بايد در هر شرايطی تحليل کرد و با دخالت فعال تالش کرد که چپ بجلو . که دست باال را پيدا کرد

اين بحث مفصل الزم . رانده شود و کمونيسم و طبقه کارگر متشکل تر از دل آن مبارزه بيرون بيايند
من . اين مساله بعدا مفصل صحبت خواهم کرد و خواهم نوشت همانطور که در باال گفتم در مورد. دارد

و اين . به اين مسائل صرفا از اين رو اشاره کردم که نشان دهم اتفاقا اختالفات سياسی وجود دارد
  .اختالفات از نظر آينده حزب، انقالب و سوسياليسم بسيار مهم و تعيين کننده است

  
من فکر . الفت تمام عيار با سياستها و برنامه و اصول باشدتفاوتها ضرورتا نبايد مخ: سياوش دانشور

ميکنم اگر کسى يا رفيقى به اين برسد که با اهداف پايه اى و اجتماعى و برنامه اى حزب در تناقض 
شما نميتوانيد در حزب ليبرال يا کانسرواتيو . بيهوده ترين کار تشکيل فراکسيون است ،قرار گرفته است

يا شما نميتواند در حزب کمونيستى باشيد و مثال خواهان . جور در نمى آيد. بزنيد فراکسيون کمونيستى
بايد برويد و عضو حزبى شويد که فى الحال بيرون و در جامعه . پالتفرم بازار و يا تداوم تبعيض باشيد

خيلى فراکسيونهاى درون احزاب . هست و همين سياستها و پرچم فرضى شما را دارد پراتيک ميکند
اين . مونيست ضرورتا به نفى يا نقد برنامه و اصول و مصوبات نرسيده بودند که فراکسيون شدندک

اينطور نيست و در قانونى يا الى . تصوير يکجانبه و به نظر من عقب از دوره ما از فراکسيون است
حزب  کتابى نوشته نشده که فراکسيون در يک حزب سياسى ضرورتا با بنيادهاى فکرى و اجتماعى آن

اين هميشه ممکن است که پرچم سنتها و گرايشات اجتماعى . معين در تضاد و تناقض قرار گرفته است
در چنين شرايطى . تجربه خود ما هم با اين موضوع روبرو شده است. متفاوت در يک حزبى بلند شود

. دفاع کردپاسخ من اينست که بايد از پرچم کمونيستى حزب بطرق کامال سياسى و اصولى قاطعانه 
مسئله اينست که حزب دارد پيش ميرود و با تحوالت جامعه ناچار است مرتبا تغيير کند و سيماى 

حزب قرار است به حزبى متحول شود که از پس وظايف ايندوره و تحقق برنامه اش و يا . متفاوتى بيابد
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مهم است که ضرورتا از  نگاه به اين تحول يک مسئله. کار در مقياس وسيع تر و اجتماعى تر فائق آيد
فراکسيون معنا دارد تا اين تفاوتها را طرح کند و در اين . فالن سياست رسمى و قطعنامه در نمى آيد

فراکسيون معنا دارد تا در قلمرو پراتيکى و سازمانى بويژه در ايران طرح و پالتفرم . مسير دخالت کند
. کند رهبرى حزب آن را در دست بگيردو نوع سازماندهى و سبک کار خود را طرح کند و تالش 

فراکسيون معنا دارد که تحرکى مثبت و سياسى در حزب ايجاد کند و برسر نه فقط چگونگى ها بلکه 
برسر پيشروى فکرى و نظرى کمونيسم کارگرى و ايجاد شرايطى براى متحد کردن وسيع ترين 

د براى قدرت سياسى در ايران کمونيسم کارگرى امروز نياز دار. نيروهاى اين جنبش تالش کند
 ،توان مالى قوى ،قدرت سازمانى و تشکيالتى و لجستيکى ،نيروى کافى ،اين به انسجام. دورخيز کند

 ،جذب گسترده ترين محافل و شبکه هاى فعالين کارگرى سوسياليست و کمونيست ،نفوذ اجتماعى بيشتر
ات پيروزى کمونيسم در ايران نياز و داشتن تصويرى روشن از مراحل و ملزوم ،به ارتش کارگرى

ما . فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى تالشى براى نشان دادن پيشروى حزب در اين قلمروهاست. دارد
نقد وضع موجود سنت مارکسيسم و کمونيسم . به وضع موجود انتقاد داريم و از آن ناراضى هستيم

نقد وضع موجود نشان انقالبيگرى . يزندمنصور حکمت است و در تمام مباحث و سخنرانيهايش موج م
نقد به وضع . کمونيستى و تالش براى رفع نقاط ضعف و اتکا به نکات قوت براى پيشروى بيشتر است

اين طبيعى ترين انتظار از اعضا رهبرى در يک حزب . موجود خصيصه کمونيسم و مارکسيسم است
شما اگر يک انسان . منجر نميشودحزب " تضعيف"کمونيستى است و برخالف نظر برخى رفقا به 

منصف و سياسى بياوريد و از او بپرسيد اينها ميگويند بايد حزبشان اين قله و آن قله را فتح کند و براى 
بلکه  ،نظرت چيست؟ حتما به شما نخواهد گفت که اينها حزبشان را تضعيف ميکنند ،آن تالش ميکنند

وسيع در جامعه است که در درون حزب نيز خود را  ميگويد اين تالش انعکاس شتاب تحوالت و تحرک
اين کار مثبتى است و حزب بايد از آن على القاعده استقبال کند و نهايتا قويتر . اينگونه نشان ميدهد

  .بيرون بيايد
  

  آیا فراکسيون خواهان استيضاح رهبرى یا اعالم عدم صالحيت رهبرى کنونى حزب است؟ 
  

يک هدف اعالم شده ما حاکم . بعالوه مساله ما با استيضاح حل نميشود! از نظر من خير :علی جوادی
هدف ديگرمان . بر سياستهای حاکم بر حزب است" اتحاد کمونيسم کارگری"کردن پالتفرم فراکسيون 

. تامين شرايط و تجديد سازماندهی ای است که بتواند به بهترين وجهی چنين پالتفرمی را متحقق کنند
صالحيت رهبری هم . نون به استيضاح رهبری رسمی حاکم بر حزب فکر کرده اممن شخصا کمتر تاک

. اين رهبری منتخب کميته مرکزی و کنگره رسمی حزب است. برايم تاکنون مورد سئوال نبوده است
ضعف ها و . بعالوه هدف ما کنار زدن بخشی و يا ايجاد يک انشقاق در حزب بر اين مبنا نيست

انتقادات جدی ای به بخشی از عملکرد و مبانی نظری . حزب را ميشناسيمکمبودهای حزب و رهبری 
در عين حال اينکه پيشرويهای خوبی . حزب ما در عرصه هايی موفق نبوده است. رهبری حزب دارم

اما انتظارات . از پيشرويها خشنوديم. اما در مجموع ما از فعاليت خودمان راضی نيستيم. هم داشته است
ما ميخواهيم که بيشترين مجموعه نيروهای . ری از حزب و کمونيسم کارگری داريمو توقعات باالت

ما . حزب به گرد چنين پالتفرمی که از نقطه نظر ما پايه ای ترين شرايط برای پيشروی است گرد آيند
هدف . ميخواهيم کارمان را با ماتريال موجود و جذب بيشترين نيروی کمونيسم کارگری به پيش ببريم

انتخاب اين نام برای فراکسيون تصادفی نبوده . است" اتحاد"با تاکيد بر " اتحاد کمونيسم کارگری"ما 
  .  است

 
طرح مساله به اين . مساله بر سر استيضاح و يا اعالم عدم صالحيت رهبری کنونی نيست :آذر ماجدی

شی است برای شکل هر چند که از نظر حقوقی و حتی سياسی کامال بدون مانع و اشکال است، تال
ترساندن حزب، برای انداختن هراس انشعاب در دل جريانی که همچون مارگزيده از ريسمان سياه و 

يکی از مولفه های مهم اين سناريو دادن . ضمنا اجرای سناريوی ترور شخصيت است. سفيد ميترسد
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شکيل قرار است تمام علت وجودی ت. تصوير دو انسان تشنه قدرت از علی جوادی و من است
کاری که . تنزل پيدا کند  دو تن از رهبران حزب با ليدر حزب" رقابت"و " حسادت"فراکسيون به 

اينگونه تبليغات دون شان کمونيسم . متاسفانه زمان انشعاب از جانب دوستان سابق ما نيز انجام شد
  . کارگری و جنبش و حزب منصور حکمت است

تالش کنيم که اين پالتفرم را به پالتفرم حزب بدل کنيم، ما ميخواهيم . هدف ما اما چيز ديگری است
. تحليل مان را به حزب و جامعه اعالم کنيم، و سازماندهی الزم برای پيشبرد اين پالتفرم را انجام دهيم

برای من روشن است که برای پذيرش اين پالتفرم برخی تحليل های پذيرفته شده توسط حزب، ميگويم 
اکنون بعضا سياست هايی در حزب . يب شده، بايد مورد سوال و نقد قرار گيرندپذيرفته شده و نه تصو

عمل ميکنند، يا روشهايی در حزب به پيش ميرود که لزوما در چها رچوب قطعنامه ای به تصويب 
من شخصا با . يا اينطور تصور ميشود که رايج شده است. نرسيده است ولی در حزب رايج شده است

ما همانگونه که اعالم کرديم قصدمان اتحاد نيروهای کمونيسم . يل ها اختالف دارمبسياری از اين تحل
) آنگونه که برخی به ما نسبت ميدهند(رهبری کنونی " کنار گذاشتن"آنگاه تالش برای . کارگری است

هدف ما نه دور زدن کادرهای اين حزب و جنبش، بلکه تالش برای . با اين هدف تناقض جدی دارد
تالش . اتحاد در ميان نيروهای کمونيسم کارگری در يک حزب سياسی مدرن اجتماعی است ايجاد يک

 .برای دوری از خصلت های فرقه ای که بعضا شاهد رشد آن در حزب هستيم
 

شايد رفقائى کم و بيش نقدها و يا بحثهاى متفاوت . فراکسيون چنين قصدى ندارد ،خير: سياوش دانشور
اما فراکسيون نه خواهان . ته باشند که امرى فردى است و هيچ ايرادى نداردترى از جمع فراکسيون داش

استيضاح و يا اعالم عدم صالحيت رهبرى کنونى حزب است و نه قرار است در چنين مسيرى گام 
رهبرى حزب کمونيست کارگرى با تمام انتقادات و اشکاالتى که هر رفيقى ميتواند بر کار آن . بردارد

جزو صالح ترين افرادى هستند که ميتوانند در راس رهبرى يک  ،نظر من و تا امروز به ،وارد ببيند
من اين را بارها گفته ام و باز تکرار ميکنم که . حزب کمونيستى براى تحقق سوسياليسم قرار بگيرند

 ،براى تئورى و نظرى که ماتريال انسانى جنبش کمونيستى کارگرى را به هر دليلى ناديده ميگيرد
ما نه فقط به اين رهبرى بلکه به هزاران رهبر و کادر کمونيست و رهبر . زى ارزش قائل نيستمپشي

ما به اتحاد و . اين يک رکن مهم و يک نياز پيروزى ماست. مبارزات و جنبشهاى اجتماعى نياز داريم
کمونيسم انسجام و حتى نزديکى وسيع ترين کمونيستها حول برنامه يک دنياى بهتر و اهداف اجتماعى 

در يک حزب بزرگ سياسى و معتبر مانند حزب کمونيست کارگرى حتما سايه . کارگرى نياز داريم
اما زمينه  ،اختالف روش و  حتى بحثهاى تند و قطبى پيش مى آيد ،اختالف تبئين ،اختالف نظر ،روشن

به . تماعى تر استهاى اتحاد ما و اشتراکات ما بسيار بسيار گسترده تر و عميق تر و آرمانى تر و اج
همين دليل ميگوئيم اين حزب ماست و تالش ميکنيم کارش را بهبود دهيم و موقعيت امروزش را ارتقا 

موضوعى که ما به آن اشاره داريم تالش براى فائق آمدن به شکاف نفوذ اجتماعى حزب با . دهيم
يران به حزب قلبهاى چند تالش داريم حزب انقالب کارگرى در ا. موقعيت سازمانى و تشکيالتى آنست

ما براى اهدافى تالش ميکنيم که فکر ميکنيم اين حزب ميتواند آنرا متحقق . ده ميليونى مردم تبديل شود
واضح است در اين . بايد کمبودها را برطرف کنيم و اين راه را براى تضمين پيروزى هموار کنيم. کند

ه مانع پيشروى هستند و اثباتا طرحها و سياستهائى را ميان ناچاريم به نقد سنتها و سياستهائى بنشينيم ک
اين پروسه به نظر من اگر در . مطرح کنيم که راه پيشروى و قدرتمند تر شدن حزب را هموار ميکنند
  . روال درستى بيافتد تجارب بسيار ارزنده اى ميتواند به همراه بياورد

  
این دليل که موازینى اساسنامه اى براى پذیرش  حزب تاکنون و بنا به. گفته اید که قصد انشعاب ندارید

حقوقى فراکسيون و برسميت شناسى آن ندارد، اعالم کرده که این فراکسيون موضوعيت ندارد و باید 
پلنوم کميته مرکزى در مورد رسميت و عدم رسميت و یا قانونى بودن و غير قانونى بودن آن تصميم 

این فراکسيون را برسميت نشناخت چه سياستى را اتخاذ  اگر پلنوم عادى یا اضطرارى حزب. بگيرد
  ميکنيد؟ انشعاب ميکنيد؟ ميمانيد و به مناسبات حزبى پایبند ميشوید؟ 
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موضوعيت و ضرورت فراکسيون را بايد کسانی که به اين فراکسيون می پيوندند تاييد  :علی جوادی

از ابتدای تشکيل اين حزب در باالترين  برخی از ما. ؟ اما اين حزب همه ماست!نه مخالفين آن. کنند
تمام در زمره فعالترين و پر سابقه ترين افراد رهبری اين حزب . ارگانهای رهبری آن حضور داشته ايم

رهبری حزب بايد . مسلما قصد انشعاب نداريم. ما خود را در تمام پيشرويهای حزب سهيم ميدانيم. هستيم
ما بر مبنای يک پالتفرم سياسی روشن . ما را به رسميت بشناسدبر مبنای سنتهای اين جنبش فراکسيون 

از نقطه نظر من هر بخشی از کادرها و رهبری حزب . و رو به جلو فعاليت خود را آغاز کرده ايم
ميتواند بر مبنای يک پالتفرم که درچهارچوب برنامه و اصول سازمانی حزب قرار دارد به صورت 

اتحاد "ار و قطعنامه بمنظور غير قانونی اعالم کردن فراکسيون تصويب قر. فراکسيون متشکل شود
اقدامی آشکار در مخالفت با سنت شناخته شده کمونيسم کارگری منصور حکمت " کمونيسم کارگری

اما حتی حزب . من ميدانم که احزاب چپ سنتی نميتوانند وجود فراکسيون را در خود تحمل کنند. است
ات مختلف از جمله رگه سوسياليسم کارگری و مارکسيسم انقالبی و کمونيست ايران که چتر گرايش

ساير گرايشات بود چنين واکنشی در قبال ايجاد فراکسيون کمونيسم کارگری توسط منصور حکمت از 
اعالم اينکه فراکسيون موضوعيتی ندارد فقط ميتواند حداکٽر يک نقطه نظر شخصی . خود ارائه نداد

  . يد بر مبنای آن ماده قانونی در مورد حق فراکسيون در حزب نوشتنميتوان و نبا. غلط باشد
  

در حال حاضر ما خود پيشقدم ارائه پالتفرمی روشن برای چگونگی کارکرد و برسميت شناسايی 
برسميت شناسايی رسمی . از نقطه نظر ما راه ساده ای وجود دارد. فراکسيون در حزب هستيم

دسترسی به تشکيالت و تبليغ نظرات و سياستهايش از ارگانها و  فراکسيون و تضمين حق فراکسيون در
  . مجاری تبليغاتی رسمی در حزب

  
از نقطه نظر من اين يک پلنوم اضطراری برای تعيين . حزب در راه است ٢٧از طرف ديگر پلنوم 

واهد مسلما در اين پلنوم مسائل ديگری هم مطرح خ. تکليف با فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری است
در چنين شرايطی ما بيشترين تالش را . اما ضرب العجل موجود تنها چنين هدفی را دنبال ميکند. شد

خواهيم کرد که رهبری رسمی حزب در مسيری گام برندارد که منجر به غير قانونی اعالم کردن 
ناريوی س"تالش ما اين است که بخشی وسيعی از نيروهای حزب مانع تحقق چنين . فراکسيون ما شود

  .در حزب شوند" سياهی
  

در مورد اينکه چه تصميمی فراکسيون در صورت غير قانونی اعالم شدن خواهد گرفت بايد بگويم در 
زمانی که به آن جا رسيديم حتما راجع به آن نيز . حال حاضر نميتوان قضاوت نهايی را اعالم کرد

گری و امر آزادی و رهايی انسان و تصميم اصولی خود را با توجه به مصالح عمومی کمونيسم کار
مسئوليت چنين شرايط . اما اميداورم که در مقابل چنين تصميمی قرار داده نشويم. جامعه خواهيم گرفت

شخصا از حزب تا زمانيکه به برنامه و اصول . ناگواری تماما به عهده رهبری رسمی حزب خواهد بود
اما غير قانونی کردن فراکسيون . نشعاب نخواهم کردسازمانی و قطعنامه های اصلی خود پای بند است ا

را نيز برسميت نميشناسم و در مقابل اعمال فشار برای گذشت از حق کمونيستی خود مسلما مقاومت 
اخراج . "قانونی ما از حزب است" اخراج"غير قانونی کردن فراکسيون اقدامی برای . خواهم کرد

حزب کمونيست کارگری نبايد با خود . ی و حزب استيک ضربه مهلک به کمونيسم کارگر" قانونی
منصور . جامعه از هيچ محفل ماجراجويی در حزب چنين سناريويی را نخواهد پذيرفت. چنين کند

اين هم متاسفانه بنظر ." حزب کمونيست کارگری خدای از دست دادن فرصتها است"حکمت ميگفت 
. اما جلوی اين ماجراجويی احتمالی را بايد گرفت. ماميدوارم که اشتباه کرده باش. يک نمونه ديگر است

هرچند که وقايع در حزب شتاب . به هر حال اعالم هر تصميم نهايی در اين زمينه کمی زودرس است
بايد متين و اصولی و بر ملزومات پيروزی کمونيسم کارگری تاکيد . باور نکردنی بخود گرفته است

  .کرد
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بنظر من . انشعاب و خروج از حزب کمونيست کارگری را نداريمما به هيچ وجه قصد  :آذر ماجدی

همانگونه . رهبری حاکم موضع بسيار نادرست و غير اصولی ای در قبال فراکسيون اتخاذ کرده است
که در باال توضيح دادم، فراکسيون نه تنها کامال در جنبش و سنت کمونيسم کارگری و منصور حکمت 

اينکه اکثريت کميته مرکزی قراری صادر کند و . روع و اصولی استموضوعيت دارد، بلکه کامال مش
پوچ . اعالم کند که پالتفرم اقليت را برای تشکيل فراکسيون برسميت نمی شناسد، نقض غرض است

اگر . فراکسيون روشی حزبی برای تضمين و حفظ حق وجود و فعاليت اقليت بشکل حزبی است. است
اقليت را نمی پسندد، نمی پذيرد، عقب ميداند، ناکافی ميداند، پس  اکثريت تصميم بگيرد که پالتفرم

. فراکسيون حق تشکيل ندارد، با اين کار عمال دارد ميزند زير حق تشکيل فراکسيون علی االصول
اکثريت قطعا مجاز است که نقد خود را از پالتفرم فراکسيون اعالم کند ولی مجاز نيست که برمبنای نقد 

در بعضی احزاب اين کار انجام ميشود . سيون را غيرقانونی يا غير مشروع اعالم کندخود تشکيل فراک
من تشکيل . ولی در سنت کمونيسم کارگری و منصور حکمت اين کامال نادرست و غيراصولی است

اگر . توپ در زمين اکثريت رهبری است. قصد انشعاب هم ندارم. فراکسيون را حق طبيعی خود ميدانم
لی، و بر طبق اصول و سنت های کمونيسم کارگری و منصور حکمت عمل کنند، بخواهند اصو

در غير اين . فراکسيون را برسميت می شناسند و قراری در مورد مناسبات فی مابين تصويب ميکنند
  .اخراج؟ اميدوارم پا در اين راه نگذارند. صورت راستش مطمئن نيستم چه راهی باقی ميماند

  
اگر بيرون اين حزب . جائى نداريم برويم. اين حزب ماست. د انشعاب نداريمما قص: سياوش دانشور

موضع حزب در اينکه فراکسيون . هم بوديم حتما بعنوان کمونيست مى آمديم و عضو اين حزب ميشديم
بحثى سياسى نيست و يا به نظر من نميتواند . بحثى حقوقى و اساس نامه اى است ،موضوعيت ندارد

دليل نبود آن هم اينست که تاکنون با آن . است که حزب موازينى در اين زمينه ندارداين درست . باشد
براى تعيين حقوق فراکسيون از نظر اساس نامه اى موازينى نداريم که ميشود رئوس . مواجه نشده ايم

اما برسميت شناسى يا عدم برسميت شناسى يک مجموعه افکار و نظريات . آنرا نوشت و تصويب کرد
اين افکار و نظريات که در چهارچوب سنت کمونيسم کارگرى اند و . ميتوان به راى گيرى سپردرا ن

 ،تالشى براى پيشروى حزب و جنبش اند همراه با افرادى که آنها را نمايندگى ميکنند وجود دارند
! اريدنميشود گفت که شما موضوعيت نداريد يا رسميت نداريد يا قانونى نيستيد و يا خودتان وجود ند

ميشود به يک پالتفرم و مصوبه يا قرار پيشنهادى راى ندارد يا به به يک ليست معين در انتخاباتى راى 
ربطى به . غير عملى است ،عليرغم مخالفت يا موافقت ،اما اعالم انکار افکار و عقايد و نظريات ،ندارد

هيچ رفيقى را انکار کنم و يا همانطور که من نميتوانم وجود و نظريات . بلوک آرا و نظريات ندارد
. کسى هم نميتواند بر اساس هيچ راى و اقليت و اکثريتى امثال من را برسميت نشناسد ،برسميت نشناسم

با . برسميت شناسى در اينمورد معين همانطور که گفتم يک امر حقوقى است نه يک امر سياسى
سوال اينست که کدام مکانيزم و . دارندفراکسيون و بدون فراکسيون اين نظريات و اين تالشها وجود 

مسير سياسى به نفع حزب و کل جنبش کمونيسم کارگرى است و چگونه بايد اين نيرو و تالش و ايده ها 
به هر حال ما با . را در بهترين فرم آنها ديد و تکميل کرد و در خدمت اهداف حزب پراتيک کرد

بنديم و از نظر من هر فراکسيونى بايد به اصول فراکسيون و بدون فراکسيون به مناسبات حزبى پاي
  . اعالم شده پايبند باشد

  
از نظر شما خطوط اصلى یک موازین انقالبى و کمونيستى کارگرى پيرامون تشکيل فراکسيون یا 

  فراکسيونهاى حزبى کدامند؟ 
  

ب برنامه يک فراکسيون حزبی تنها ميتواند بر مبنای يک پالتفرم روشن و در چهارچو :علی جوادی
هيچ بخشی از پالتفرم فراکسيون نميتواند با اهداف برنامه ای حزب و يا اصول سازمانی . حزب کار کند

فعاليت . فراکسيون بايد تحت تنظيمات و مقررات و ديسيپلين حزبی کار کند. حزب مغايرت داشته باشد
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اينها شرايط اعالم و . اشدفراکسيون و مبانی کار فراکسيون بايد برای حزب شفاف و قابل حسابرسی ب
در عين حال رهبری حزب بايد شرايط دسترسی . وظايف هر فراکسيون حزبی از نقطه نظر من هستند

فراکسيون به تشکيالت و امکان تبليغ و پخش نظراتش را به ميزان نفوذ و قدرتش در اختيار فراکسيون 
  .حزب ارائه خواهيم داد ما بزودی قطعنامه ای در اين راستا به دفتر سياسی. قرار دهد

 
بنظر من در حزب کمونيست کارگری تشکيل فراکسيون بالمانع و حق طبيعی کادرهای آن  :آذر ماجدی

روشن است که فراکسيون نميتواند با اصول پايه ای حزب اختالف داشته باشد ولی اختالف نظر . است
اينکه . ميت شناخته شودبا هر بخشی از مصوبات حزب امری طبيعی و مشروع است و بايد برس

پالتفرم تان عقب است، عمال اختالف چندان و جدی ای نداريد و غيره داليل موجه و قابل قبولی برای 
چنين حرکاتی حزب را از مسير تبديل شدن به يک حزب سياسی اجتماعی مدرن . رد فراکسيون نيست

  . باز ميدارد و آن را به يک فرقه شبيه ميسازد
  

ه ای اصول و مناسبات فی مابين فراکسيون با بقيه حزب را تدوين و در پلنوم و سپس بايد طی قطعنام
تا آنجا که . بنظر من هر تعداد کادری بايد حق تشکيل فراکسيون را داشته باشند. در کنگره تصويب کنيم

  . به حق برخورداری از امکانات حزب برميگردد، بايد به نسبت تعداد آنها توجه داشت
  

از نظر سياسى ماکزيمم همراهى و توافق با حزب آنست که فراکسيون اتحاد کمونيسم : نشورسياوش دا
کارگرى ميگويد و مينيمم توافق با حزب ميتواند در چهارچوب اهداف اجتماعى و اصول فورى و 

من شخصا فکر ميکنم فراکسيونى در يک حزب کمونيستى که اهداف اساسى و . هويتى حزب باشد
خارج آن سنت قرار ميگيرد و از نطر سياسى وجودش در يک حزب  ،رسميت نميشناسدهويتى آن را ب

شرکت در  ،از نظر تشکيالتى پايبندى به مصوبات حزبى. کمونيستى بى معنى و نقض غرض است
اصل دفاع از موضع و اهداف  ،دفاع از حزب در جامعه ،فعاليتهائى که فراکسيون مخالفتى با آن ندارد

وجود مکانيزمهائى  ،دسترسى به تشکيالت ،تعريف حقوق فراکسيون ،مورد توافقمشترک و مواضع 
قوانينى براى  ،براى انتشار نظريات و دفاع از آن براى جمع کردن و جلب نيروى علنى در حزب

اما از نظر سياسى وجود فراکسيون در حزب نبايد مانعى داشته . انتخابات و غيره را ميتوان نام برد
يک فراکسيون اساسا ميخواهد نظرش را . چنين تالشى را نميتوان رد کرد يا مانع آن شد باشد و اساسا

اين . به نظر طيف وسيعترى در رهبرى حزب و ايجاد شرايطى مطلوب براى پيشبرد آن تبديل کند
به هر حال ما موازينى را . مشروعترين و سياسيترين کار و يک مکانيزم مبارزه درون حزبى است

نهادى در اين زمينه در اختيار رفقاى دفتر سياسى ميگذاريم و جهت اطالع عموم آنرا بصورت پيش
  . منتشر ميکنيم

  
اگر صندلى شما را عوض کنيم و فرض کنيم شما در رهبرى حزب هستيد و رفقائى اعالم فراکسيون 

  مطلوب ترین و سياسى ترین برخورد به این موضوع چه ميتوانست باشد؟ . کرده اند
  

تعيين وزن و جايگاه فراکسيون در برخورداری از امکانات . برسميت شناسی فراکسيون :وادیعلی ج
حزبی، تامين شرايط سالم و متمدنانه سياسی برای پيشبرد فعاليت رفقای فراکسيون، و جلوگيری از فضا 

. اعالم فراکسيون جرم سياسی در سنت کمونيسم کارگری نيست. سازی و تخريب مناسبات درون حزبی
  .آيا انتظار زيادی است؟ اين سنت کمونيسم منصور حکمت است

 
تنظيم  -3بحث و مذاکره با تشکيل دهندگان فراکسيون؛  - 2برسميت شناسی فراکسيون؛  - 1 :آذر ماجدی

و تدوين سندی برای تعيين مناسبات فی مابين در هماهنگی  با يکديگر و بر مبنای اصول منصفانه و 
تنظيم قراری در مورد مقررات تشکيل  -5صويب سند در دفتر سياسی؛ ت -4قابل پذيرش حزبی؛ 
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متاسفانه رفقا تصميم . اين سير اصولی و درست روال کار می بود. فراکسيون و ارائه آن به پلنوم
  .گرفتند که به شيوه ديگری عمل کنند

  
ظر تشکيل ن. اعالم فراکسيون را در نشريات و رسانه هاى حزب اعالم ميکردم: سياوش دانشور

اگر . دهندگانش را در کمال خونسردى پيرامون اين اقدام و جرا به چنين نتيجه اى رسيده اند ميپرسيدم
ضوابطى براى تعريف حقوق فراکسيون نداشتم فورا آنرا در تشريک مساعى با رفقاى ديگر تعيين و 

ميخواستم که از فراکسيون در صورتى که به زعم خود انتقاد پيشروى دارد . تصويب ميکردم
طرحهايتان را در مدت زمان معينى به رهبرى حزب اطالع دهيد و براى ايجاد توافق بر روى آن بحث 

در . و جدل ميکردم تا کمونيستى ترين و مارکسيستى ترين سياست را همچنان بر قله حزب نگه دارم
ميکردم حزب و در عين حال که تالش . تشکيالت براى رفقاى فراکسيون جلسات سياسى ميگذاشتم

نفس اين بحثها را که تشکيالت را به تحرک واميدارد مثبت  ،فعاليت آن دچار هيچ نوع وقفه اى نشود
شرايطى را ايجاد ميکردم که بعنوان . ميديدم و در خدمت اتحاد و انسجام حزب به خدمت ميگرفتم

مه در کمال خونسردى و ه ،کمونيستهاى کارگرى و انسانهائى که براى برابرى و آزادى بشر ميجنگند
در عين حال به . موافقت و مخالفت کنند و انتخاب سياسى کنند ،فرهنگ سطح باال حرفها را بشنوند

جامعه بار ديگر اثبات ميکردم که درپس تمام جدلها و بحثها و خون دل خوردن هاى ما آزادى و رهائى 
  . يکردمبشر و رسيدن به يک دنياى بهتر نهفته است و همين گونه عمل م

  
برخى رفقا این فراکسيون را حمله دمکراسى ليبرال از درون و به عبارتى دیگر بازتاب یک گرایش 

آیا فراکسيون بحثى پيرامون تمایالت ليبرالى و یا خط . اجتماعى بورژوازى در درون حزب ميدانند
مله دمکراسى ح"مشى اى مبنى بر فضاى بسته  درون حزبى و غيره داشته است؟ نظرتان در مورد  

  چيست؟ " ليبرال از درون
  

من چنين انتقاداتی . اين ادعا بيشتر به شوخی شبيه است تا يک نقد سياسی و تئوريک جدی :علی جوادی
. صرف کنم" انتقادات"را جدی نميگيرم و عالقه ندارم وقت زيادی را نيز برای پاسخ دهی به اين 

عميقا کمونيستی و راديکال فراکسيونی را در حزب  عده ای بر مبنای يک پالتفرم. مساله ساده است
  !اينهمه تبليغات و هيجان و فضا سازی را من درک نميکنم. کمونيست کارگری اعالم کرده اند

  
پالتفرم ما، سند هويت جمعی . ما از هر گونه نقد جدی و اصولی پالتفرم فراکسيون استقبال ميکنيم

برای پی بردن به حقيقت بايد اجازه داد تا اين گرد . ه ميشودفراکسيون است، نه برچسبهای که به ما زد
ابتدا مسائلی را خود به ما نسبت . متاسفانه برخی شيوه غريبی در نقد دارند. و خاک ها خوابيده شود

اين شيوه کمی دن . ميدهند و سپس در مقام منتقد آن همان مسائلی که به ما نسبت داده اند، ظاهر ميشوند
  . کيشوتی است

  
انتقادات معينی برخی از اعضای . درون حزب نداشته است" فضای بسته"فراکسيون بحٽی پيرامون 

. فراکسيون در ظرفيت فردی به جنبه هايی از برداشت از قوانين و اصول و مقررات حزبی داشته اند
هستيم که  من شخصا منتقد روشی. به روشهای تشکيالتی معينی هر کدام از ما انتقادت معينی داشته ايم

بعد . رهبری رسمی حزب در حال حاضر در مقابل جلسات فراکسيون در درون حزب اعالم کرده است
از يک جلسه بحٽ و گفتگو، بحٽ درونی را مختومه اعالم کردند و به تقاضای ما برای جلسه درونی 

  . حزب پاسخ منفی دادند
  

حق استنکاف شخص از "و يا " تهم استاصل در کليه محاکمات بر برائت م"شايد دفاع ما از اينکه 
منجر به پرتاب چنين اتهاماتی به " ادای شهادت عليه خود که بتواند به اعالم جرم عليه وی منجر گردد
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نميدانم چه اتفافی افتاده است که دفاع از اصول پايه ای برنامه ای حزب، دفاع از ! ما شده است؟
  !شده است" جنگ سردی"و " جرم"ها دستاوردهای طبقه کارگر و سوسياليسم اين روز

  
بحٽهای رفيق . مساله اين است که حزبيت در کمونيسم کارگری در حال تغيير و تحوالتی جدی است

کاظم نيکخواه که در نشريه انترناسيونال منتشر شده است از نقطه نظر من نمايانگر يک تمايل ليبرالی 
و سنديکا و مجمع عمومی اشتباه  گرفته  حزب را با شورا. در سنت تحزب کمونيسم کارگری است

و " ديسپيلين"کردن و باال بردن درجه " مقبض"در طرف ديگر نيز گرايشی حزبيت بيشتر را در . است
سمينار رفيق . درک اين رفقا از حزبيت نزديکی های زيادی به درک چپ سنتی دارد. ميداند" انضباط"

هر دو تمايل و . قوی ای در اين زمينه را نشان ميدهدحميد تقوايی در انجمن مارکس کانادا رگه های 
. هر دو سياست درجات معينی از دوری از سنت تحزب کمونيسم کارگری را به نمايش ميگذارند

. در حزب خواهيم بود" انحالل طلبی"تحزب دست باال پيدا کند، ما شاهد نوعی " ليبرالی"چنانچه سنت 
د ما شاهد گسترش نفوذ آراء و سنتهای چپ سنتی در حزب و اگر بحٽ مقابل دست باال را پيدا کن

  .  در اين زمينه در آينده نزديک بيشتر صحبت خواهم کرد. خواهيم بود
 

مخالفت " ژرف"بايد چيزی گفت، بايد حمله کرد، بايد بشکلی . اين توصيف بی پايه است :آذر ماجدی
بورژوازی ليبرال بزرگترين فحشی بود . اين حمالت مرا بيشتر ياد جريانات چپ سنتی مياندازد. کرد

اتحاد مبارزان کمونيست زمانی که از آزادی بی قيد و شرط سياسی . که ميشد به جريان رقيب گفت
اگر ذره ای عميق . صحبت ميکرد از طرف سازمان های پوپوليست مورد چنين حمالتی قرار ميگرفت

تبديل شدن به حزب سازمانده و حزب رهبر  ما داريم از لزوم. گرديم متوجه پوچی اين ادعا ميشويم
برای کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم حرف ميزنيم و بعد به ما بورژوازی ليبرال گفته 

  ميشود؟ 
بنظر من رهبری حاکم . بر سر حزبيت بحث داريم. البته يکی از اختالفات ما مقوله حزبيت بوده است
ببينيد منصور حکمت به نظر من تنها تئوريسين . انددارد حزب را در يک لباس چپ سنتی می پوش

من در اين رابطه سخنرانی در کنگره . مارکسيستی است که اين چنين به مقوله حزبيت پرداخته است
تصوری که منصور حکمت در سال های آخر . حتما در اين زمينه خواهم نوشت. منصور حکمت داشتم

جتماعی و کامال بريده شده از سنت های رايج در جنبش از حزب ارائه ميداد، يک حزب سياسی مدرن ا
اصول سازمانی ما را با اساسنامه . اصول سازمانی ما يک سند مهم در اين رابطه است. چپ سنتی بود

بنظر من اهميت . های متداول مقايسه کنيد، با حزب بلشويک هم، به تفاوت ماهوی آن پی خواهيد برد
بعضا رفقا . ونيسم کارگری آنطور که بايد و شايد درک نشده استاصول سازمانی در حزب و جنبش کم

يکی از . مثل يک سند کسالت آور مقرراتی در کناری گذاشته شده است. اصال مفاد آن را بخاطر ندارند
مقوالت مهمی که بنظر من فراکسيون بايد به آن بپردازد مقوله حزبيت از نظرگاه کمونيسم کارگری 

 .منصور حکمت است
 
ما در دنيائى زندگى ميکنيم که به لطف مبارزات کارگرى و سوسياليستى هنوز بارقه : اوش دانشورسي

هر رفيقى مختار است که نظرش را بگويد حتى اگر به بحث نامربوط . هائى از آزادى بيان وجود دارد
سفت و " پيروزى دمکراسى"اما فقط اين را ميگويم که کمى عجيب است که کسانى که در اوج . باشد

سخت به کمونيسم و مارکسيسم چسپيدند و از جامعيت و اصوليت نقد و تئورى مارکسيستى دفاع کردند 
امروز که  ،و در مقابل بورژاها و ليبرالها و پست مدرنيستها و ناسيوناليستها و نظم نوينى ها ايستادند

و افراطى کمونيستى بلند برود خط مشى ليبرالى را در يک حزب خالف جريان  ،بازار اينها کساد است
شايد منظور اينست که در بحث . نوشته هاى ما همه موجوداند. زيادى عجيب و بى تناسب است!! کند

اگر کسى هر نوع دفاع از آزاديها و حقوق . معينى از اصول موجود در برنامه حزب دفاع کرده ايم
. م و هم از مارکسيسم درک نادرستى داردبه نظر من هم از ليبراليس ،فردى را مترادف با ليبراليسم بداند

" جرثومه فساد"سنتا چپ موجود و غير مارکسى از ليبراليسم فردگرائى را فهميده و در تقابل با اين 
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حتى . ايندويد و فرد نفى شدند و بجاى آن جامعه و کلکتيو گذاشته شده است. جمع گرائى را گذاشته است
سوسياليسم را جامعه گرائى در مقابل فردگرائى توضيح  در ادبيات سياسى و فرهنگ لغات شان هم

يک جامعه خاکسترى که کارگران  ،جامعه آرمانى شان هم همين است که در بلوک شرق ديديد. ميدهند
اينها سر سوزنى به . بايد جان بکنند تا سرمايه دولتى بتواند رقابت کند" ميهن سوسياليستى"زير پرچم 

نقد مارکسيستى به ليبراليسم و فردگرائى از اين . م کارگرى ربط نداردمارکس و مارکسيسم و کمونيس
بلکه بحث برسر مکان فرد . سر نيست که حقوق و آزادى فردى را بورژوازى تا حدى قبول کرده است

بعنوان ابزار و محمل و آکتور اقتصادى است که انسانيت و فرديتش در اين مکان اقتصادى نفى و 
يادمان نرود اساس . آزادى فردى يک جز تفکيک ناپذير مارکسيسم است. دمحبوس شده سخن ميگوي

انسان . هيچ تقدم و تاخرى هم وجود ندارد! سوسياليسم انسان است چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
هر . بعنوان يک موجود اجتماعى در ظرفيتهاى مختلف در کار و تالش اجتماعى بايد متحقق شود

اتفاقا نشان ميدهد که منتقد ما درکش از آزادى  ،مسئله آنهم با بحث ليبراليسمتالشى براى عقب زدن اين 
فردى همان درک ليبرالى يا سوسياليسم غير کارگرى است و نه يک تلقى مارکسى و کمونيستى 

بورژوازى نهايتا فرد را به يک مکان اقتصادى تنزل ميدهد و آزادى فردى را نيز در . کارگرى
فرد در اين نظام حتى به معنى آرمانى خود ليبراليسم هم . صادى محبوس ميکندچهارچوب مبادله اقت

فردى ترسيده و  ،فرد مجرى بى چون و چراى منطق و ديناميزم حرکت سرمايه است. ناموجود است
مارکسيسم و کمونيسم تصويرش از آزادى فردى وسيع و گسترده است و ليبرالها و . بيحقوق

فرد را "سوسياليسم مارکسى و کمونيسم کارگرى . صله نورى از آن دارندکلکتيويستهاى همزادشان فا
و يا " کمونيسم را جامعه اى ميداند که نبايد با آزادى فرد در تناقض باشد"و يا " هستى اجتماعى ميداند

کمونيستها را از برپا کردن جامعه اى که با آزادى فرد در تناقض است برحذر ميدارد و بعنوان "
. را با هزار من سريش نميتوان به ليبرالها چسپاند ،"رهائى هم فرد و هم جامعه نميشناسد کمونيسم و

بهر حال دراين باره من در بحث حزب سياسى مارکسيستى در انترناسيونال بحث کردم و مفصال در 
ه اى اما من ميتوانم بفهمم که کسى بگويد فالن اصل برنام. سمينار و مقاالتى در اينمورد صحبت ميکنم

که البته شخصا چنين نظرى . و حقوق فردى به بحث امروز ما ريط ربط ندارد و يا سوال اين نيست
اما از اينجا شيفت کردن به دمکراسى ليبرال و ارتقا آن به بازتاب يک گرايش اجتماعى . ندارم

اين ديدگاه ايراد . تنها درک مقوله اى منتقد ما را بازتاب ميدهد ،بورژوازى در درون حزب و غيره
اينست که غير اجتماعى به مسائل نگاه ميکند و با يک چرخش قلم ميتواند حرکتش را توضيح دهد و 

حزب . اين حزب کمونيستى کارگرى است. دمکراسى ليبرال در اين حزب جائى ندارد. خود را قانع کند
از . يدهد و قانع ميکندنشان م ،استدالل ميکند. مارکسيستى است و چنين حزبى با مقوالت بازى نميکند

  . اين گذشته هيچ کس را بخاطر اينکه سخن نابجائى گفته است نميشود مالمت کرد
  

یک استدالل دیگر که علنى و غير علنى مطرح شده است، تمایالت جنگ سردى و تقابل با تحزب و 
  پاسخ چيست؟ . فراکسيون را محصول این تمایالت ميدانند. حزبيت است

  
ی از رهبری حزب ابزاری را بدست گرفته است که هر گونه نقدی به سياست خود بخش :علی جوادی

اين روش قبل از هر چيز واقعيت . قلمداد ميکند" تقابل به تحزب و حزبيت"و " جنگ سردی"را 
ما از تماميت حزب، از حقانيت . ربطی به سياستهای ما ندارد. را نشان ميدهد" منتقد"وجودی سياست 

خواهان پيشرفت حزب برای آماده شدن در . حزب با تمام وجود دفاع ميکنيم حزب، از اصوليت
ما پرچمداران کمونيسم معاصر در جامعه . ظرفيتی هستيم که بتواند قدرت سياسی را تصرف کند

رفقا از آنجا سرچشمه " انتقاد"؟ ظاهرا اين !کمی لطف زيادی در حق ماست" جنگ سردی. "هستيم
نفس اعالم فراکسيون اين رفقای عزيز ما را بر آن داشته است . کسيون کرده ايمميگيرد که ما اعالم فرا

ما . است" کفر ابليس"در اين منطق اعالم فراکسيون از قرار . که چنين انتقاداتی به طرف ما پرتاب کنند
  .  مطرح خواهيم کرد" انتقادات"حرف سياسی خودمان را بدون نگرانی از اين نوع 
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هيچ تحليل عميق و جدی در . من تمامی اين اتهامات برای کوبيدن فراکسيون است بنظر :آذر ماجدی
اکنون مد شده است که هر نقدی به رهبری حاکم در مورد زير پا گذاشتن اصول . پشت آن وجود ندارد

از قبل از پلنوم . فی الحال نخ نما شده است. سازمانی کمونيستی با برچسب جنگ سردی مواجه ميشود
مشخصا برخی مسائل و نقدهايی که من طرح کرده بودم جنگ سردی . ين مساله مواجه بوديمبا ا 26

. طرح دليل مخالفت با قراری که اخيرا در دفترسياسی تصويب شد، جنگ سردی لقب گرفت. خوانده شد
بحث بر سر شيوه برخورد به مساله نويد بشارت و اختالف نظر ما با رهبری حاکم جنگ سردی لقب 

باور کنيد که . بعد تمام اين القاب جنگ سردی با هم جمع شد و فراکسيون جنگ سردی ناميده شد. گرفت
  . عين واقعيت است! اين کاريکاتور نيست

  
ما تشکيل فراکسيون داده ايم تا بتوانيم بشيوه اصولی و حزبی اهداف خود را در جهت ايجاد تغيير ريل 

بريم، به ما محفليست، منحط، جنگ سردی و ضد در سياست ها و روش و سبک کار حزب به پيش ب
کدام انسان جدی سياسی ميتواند اينها را بخواند و يک ستيزه جويی مفرط و غرض . حزبی لقب داده اند

مدتها است که مباحث مان را درون . ما هيچ کار غيرحزبی نکرده ايم. ورزانه در آن تشخيص ندهد
بجای  26در پلنوم . ارائه داديم 26های مان را به پلنوم بعد طرح . رهبری حزب طرح و بحث کرده ايم

بعد از پلنوم تالش . به ما شدند" آمپول زدن"اينکه به اين طرح ها و پالتفرم پرداخته شود، مشغول 
تصميم گرفتيم فراکسيون تشکيل . با يک بن بست روبرو شديم. نشد. کرديم که مباحث را به پيش ببريم

تقاضای جلسه کرديم . بيانيه و پالتفرمان را در اختيار شان گذاشتيم. ع داديمبه رهبری حزب اطال. دهيم
به شما ! ولی باور کنيد! آخر انصاف هم خوب چيزی است. بعد هم آن را علنی کرديم. و توضيح داديم

  !قول ميدهم که همين مصاحبه هم جنگ سردی و ضد حزبی لقب خواهد گرفت
  

دستکم در  ،تمايالت جنگ سردى و فرهنگ جنگ سردى. همين .اينها برچسپ است :سياوش دانشور
به فرهنگى اطالق ميشود که از کمونيستها تصويرهاى مخوف و جورج اوورلى  ،ميان کمونيستها

اعضاى فراکسيون مطلقا و تاکنون از چنين ادبياتى عليه حزب استفاده نکردند و نياز نداشتند که . ميدهد
يتى ايراد بگيرد و بگويد اين منصفانه نيست و يا اين و آن ايراد را دارد اگر کسى به وضع. استفاده کنند

معنى اش اين نيست که به شما ميگويد پس شما هم عين  ،و يا شبيه سنتهاى قديمى کمونيسم روسى است
 ،اگر واقعا کسى فکر کند که رفقاى عزيز و دوست داشتنى بغل دستى اش ازاين جنس اند. آنها هستيد
رسم چرا حتى براى ده دقيقه در اين حزب ميماند؟ اين حقيقت ندارد و کسى چنين تصورى خب من ميپ

اين کلمات و کاربرد آنها در جدل سياسى براى اينست . در مورد حزب و يا افراد رهبرى حزب ندارد
طرف استدالل ندارد و يا نميخواهد استدالل و بحث کند و قانع کردن طرف . که گرد و خاک بپا شود

اين کلمات در ميان ما نبايد . خب راحترين کار اينست که چيزى بهش بگوئيد ،ابل مسئله اش نيستمق
راستش هميشه خود را از . با حزبيت من کمى به خودم شک ميکنم" تقابل"در مورد . جائى داشته باشند

را حزب و من هميشه خودم . حزبيترين فعالين اين حزب دانستم و رفقاى زيادى به اين اذعان دارند
هميشه خود را تجسم حزبيت کمونيستى و حزبيت کمونيستى را تجسم خودم . حزب را خودم ديده ام

اما در عين حال هميشه با سنتهائى که از قديم بجا مانده اند و هر موضوعى را ميخواهند با . دانسته ام
اصول ناظر بر کمونيسم يک راه حل کوتاه تشکيالتى رفع و رجوع کنند و اهرمها را بجاى سياستها و 

اگر کسانى بيايند و سنتهاى چپ . بلکه آلرژى داشته ام" تقابل"همواره نه فقط  ،کارگرى ميگذارند
راديکال و فرقه اى و ايدئولوژيک را بعنوان کمونيسم کارگرى جا بزنند من از کسانى خواهم بود که تا 

اما تحزب  ،زبيت و حزب ساختن هستاين طبعا يک نوع ح. آخر تالش ميکنم که اين اتفاق نيافتد
حزب ما تاکنون . به هر حال ما هنوز با هجوم اين گرايش روبرو نشديم. کمونيستى کارگرى نيست

اما سنتهاى کمونيستى  ،عاقلتر عمل کرده است و اگرچه بقاياى آن ميتواند اينجا و آنجا بيرون بزند
و وجود اينها را . يشروى و يا احياى اين سنت بودنداما مانع پ ،کارگرى هر چند که عميقا جانيافتاده اند

اين يک نگرش است که مابه ازا . نبايد يک سلسله احکام خشک تشکيالتى و اساس نامه اى فرض کرد
سنت . نگرشى که به تشکيالت نيز محدود نميشود. خود را در قلمرو تشکيالت اينگونه بازتاب ميدهد
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اما . من هم هستم و خواهم بود. بل با اين نوع تحزب بوده استکمونيستى و مارکسيستى همواره در تقا
در عين حال يکى از مدافعين پر وپاقرص سنت کمونيستى کارگرى و حزبيت کمونيستى کارگرى 

براى درک دقيقتر مسئله بايد استدالل دوستانى که چنين ميگويند را شنيد و بحث ما را در مورد . هستم
  . مارکسيستى هم شنيد و بعد قضاوت کرد خصوصيات يک تحزب کمونيستى و

    
این هم نوعى استدالل و اظهار نظر از جانب رفقائى ". این فراکسيون یک جریان منحط حزبى است"

چرا منحط، چرا انحطاط؟ کدام سياست فراکسيون و یا بحثهاى قبلتر اعضاى تشکيل دهنده . بوده است
 فراکسيون ميتواند اینگونه توصيف شود؟

  
شايد بهترين راه براى نشان دادن اين موضوع نوشتن و استدالل کردن توسط . نميدانم: دانشور سياوش

انحطاط البته کلمه بسيار سنگينى است و از هر طرف ميتوان آن را . رفيقى است که چنين ادعائى دارد
ميتوانم تا آنجا که من شاهد بودم و بعنوان يک شاهد و يک عنصر زنده و دخيل در اين حزب . کشيد

فقط اين را ميگويم که اين حزب از جمله گوينده همين کلمات جزو شريفترين انسانها  ،شهادت بدهم
اگر بودند جايشان در اين حزب نبود و صبح تا . هيچکدامشان نه منحط بودند و نه دچار انحطاط. هستند

ت بايد آئينه انصاف را بعضى اوقا. شب جان نميکندند تا امر حزب را حال با درک خودشان پيش ببرند
اما . کرده باشيم همه ما ميتوانيم اشتباه کنيم و يا اشتباه ديده باشيم و عمل. نگاه کرد و سنجيده حرف زد

ديگر به کسانى که هر روز در صف اول يک حزب سياسى از کمونيسم و خط کمونيستى شان دفاع 
  . و نه موثر اين نه منصفانه است و نه رفيقانه. کردند نميشود گفت منحط

 
  گفته ميشود که فراکسيون بر مبنای جنگ قدرت تشکيل شده است؟ چه فکر ميکنيد؟

  
 –يک راه غبار آلود کردن فضا و ممانعت از روشن شدن تمايزات و تفاوت های سياسی  :آذر ماجدی

اب متاسفانه در زمان انشع. اين يک سياست آشنا است. تئوريک، شخصی کردن مسائل و اختالفات است
تالش ميشود که تشکيل . هم ما شاهد رايج شدن اين روش بوديم و اکنون دوباره شاهد آن هستيم
اين يک ادعای پوچ و بی . فراکسيون را به رقابت های علی جوادی و من با حميد تقوايی نسبت دهند

صميم آگاهانه پايه و توهينی است نه تنها به علی جوادی و من، بلکه به ساير رفقايی که بر مبنای يک ت
اين يکی از سخت ترين . سياسی تصميم به تشکيل فراکسيون گرفتند و يا پس از تشکيل به آن پيوسته اند
ما همگی کمونيست هايی . و شايد بتوان گفت سخت ترين تصميم سياسی برای همگی ما بوده است

پر سنگ و الخ  نمی قديمی و جدی هستيم و بخاطر جاه طلبی يا رقابت های نازل پا در راهی چنين 
  . هيچ انسان جدی سياسی اين ادعا را جدی نمی گيرد. گذاريم

  
مسئله شبه پليسی نوید بشارت و اسماعيل مولودى وجهى بود که در این دوره کم و بيش سایه اش را 

چه پاسخى دارید؟ ! به هر بحثى انداخت و بخشا عنوان کردند که این فراکسيون نوید بشارت است
  مورد کل این کيس چيست؟  نظرتان در

  
و سياستهای " اتحاد کمونيسم کارگری"به فراکسيون " فراکسيون نويد بشارت"اطالق  :علی جوادی

رفقايی . نشان استيصال سياست برخی در درون حزب است. اعالم شده اش، واقعا زشت و شنيع است
به " نويد بشارتی"اش، اتهام تن از اعضای با سابقه  ۵که درمقابل اعالم فراکسيونی در حزب توسط 

معلوم نيست اين نويد بشارت چه پديده توانايی است . آنها ميزنند، ضعف سياسی خود را آشکار ميکنند
جامعه به اين تبليغات ! تن از اعضای شناخته شده رهبری حزب را چنين منقلب کند؟ ۵که توانسته است 

قلمداد ميکنند و از طرف " شبه پليسی"را اقدامی ببينيد از يک طرف اقدام نويد بشارت . خواهد خنديد
ديگر فراکسيون ما را که خواهان تبديل حزب کمونيست کارگری به حزب رهبر انقالب است، 

اما اين تبليغات زشت ما را از . آيا عجيب نيست؟ فقط زشت است. فراکيسون نويد بشارت معرفی ميکنند
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ما به اين تبليغات بمٽابه بخشی از . ايجاد نخواهد کردخللی در حرکت ما . اهدافمان دور نخواهد کرد
. مسلما اين گرد و غبار فرو خواهد نشست. فضا سازی و ترور هويت سياسی فراکيسون نگاه ميکنيم
رهبری که چنين سياستی را . کرد" حاشيه ای"نميشود تعدادی کمونيست دو آتيشه را با چنين سياستهايی 

  .اعتمادی در جامعه ايجاد نخواهد کرددر مقابل تالش ما قرار دهد، 
  

" مائده"اما مساله نويد بشارت و قرار گرفتن اسماعيل مولودی در مظان اتهام برای برخی از قرار يک 
. دفاع ما را از اصول برنامه ای و اصول سازمانی را دفاع از نويد بشارت قلمداد کردند. آسمانی بود

ام صدام حسين، دفاعی از صدام حسين است؟ مساله نويد بشارت استدالل خالقی است؟ آيا مخالفت با اعد
در دست بخشی زمينه ای شد که با ايجاد گرد و خاک پيرامون آن انواع اتهامات را به طرف ما پرتاب 

اما عليرغم چنين تالشهايی ما اين دسته از رفقا را دعوت ميکنيم سياسی باشند، متين باشند، و . کنند
ميتوانند پالتفرممان را نقد . راه اصولی تری وجود دارد. سياستهای ما را نقد کنند بجای اين گرد و خاک

خواهش من از برخی از رفقا اين است که حرمت . ميتوانند بحٽ را سياسی و متمدنانه نگهدارند. کنند
  شايد؟! آيا اين انتظار بااليی است؟. بحٽ را حفظ کنيد

  
بطور جامع اعالم خواهم " در گزارش به جامعه"ر سميناری در مورد کيس نويد بشارت، من نظرم را د

. ما اتهامات و روش نويد بشارت را تماما در مطلبی بطور جداگانه نقد کرده ايم: بطور خالصه . کرد
ما سياستها واتهاماتی را که اسماعيل مولودی در . خطوط روشن و دقيقی در اين زمينه ارائه کرده ايم

اميدوارم . حزبی و همچنين استعفانامه خود مطرح کرد را عميقا نقد کرده ايم برخی از اجالسهای درون
  . اين هر دو مطلب در اين شماره نشريه منتشر شوند

  
" اسماعيل مولودی –نويد بشارت "ما در عين حال منتقد جدی سياستها و روشهای بوديم که به مساله 

گويا برخی فراموش کرده . رد صرف نميکندبطور ريشه ای نپرداخته و تالش جدی ای برای اصالح ف
برای من جای ! چه در ظرفيت فردی و چه در ظرفيت جمعی. اند که اساس سوسياليسم انسان است

رفقايی که در جلسه اکبر گنجی در لندن اعالم کردند که چنانچه ايشان از جامعه . تعجب است
د، خواهان سوق دادن اسماعيل مولودی ميتواند در صفوف و در کنار مردم قرار گير" عذرخواهی کند"

؟ اکبر گنجی سازمانده سپاه !حتی با فرض نويد بشارت بودن به صفوف لجنزار بروسکه هستند
سال سابقه فعاليت  ٣۵اما اسماعيل مولودی با " بخشيد"پاسداران و باز جوی اوين را از قرار ميشود 

برای من سخت است که شاهد . داد" سوق" ممتد کمونيستی را بايد به منجالب ارتجاع ضد کمونيستی
ميفرستد اما به اعضای بخشی از " درود"اين باشم که اطالعيه رسمی حزب به سوسياليستهای توده ايی 

چنين روشهايی نشان دوری از سنت کمونيستی منصور . بودن ميزند" نويد بشارتی"رهبری خود اتهام 
  .   مورد تاييد من نيست. حکمت است

 
روشن است که اين مصاحبه مجال يک بحث . بحث اصولی در اين مورد مفصل ميشود :آذر ماجدی

يکی در مورد نويد بشارت و ديگری در محکوميت . ما دو سند منتشر کرده ايم. تفصيلی را ندارد
ولی . خوب است که آنها را نيز چاپ کنيم تا بخشی از موضع ما روشن شود. اتهامات اسماعيل مولودی

  . ينجا نظرم را مينويسممختصرا در ا
  

اوال من با ارزيابی که در سوال نهفته است مبنی براينکه حرکت اسماعيل مولودی را شبه پليسی مينامد، 
يکی از ضررهای مساله نويد بشارت اين بود، که يک مسابقه ميان . اين زياده روی است. موافق نيستم

دتر برخورد کردن به نويد بشارت و اسماعيل بخشی از اعضای کميته مرکزی و کادرها برای هر چه تن
گويی هر کی تندتر به اين مساله و اين شخص برخورد کند، حزبی تر و وفادار تر . مولودی براه افتاد

  .بنظر من اين روند تاسف آور است. است
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حزب اتفاق افتاد، اولين عکس العمل من اين بود که در  26زمانی که مساله نويد بشارت بعد از پلنوم 
نفس راحتی کشيدم که در پلنوم با يک ترور . بشدت نگران امنيت حزب و رهبری آن شدم. نفوذی داريم

سريعا اين مساله طرح شد که شواهد کامپيوتری و اينترنتی به اين . يا فاجعه امنيتی روبرو نشده ايم
اسماعيل مولودی  چون. من واقعا شوکه شدم. جهت داللت دارد که نويد بشارت اسماعيل مولودی است

و از همان ابتدای شکل گيری کمونيسم . او يک کمونيست با سابقه است. را مدتها است می شناسم
ولی خوب گفته . باورم نميشد. عضو کميته مرکزی حزب بود. کارگری با اين خط و جريان بوده است

  .پيوتر سررشته ای ندارمبايد اقرار کنم که من از تکنولوژی کام. ميشد که شواهد بر اين داللت دارد
  

ما هر دو از . کميسيون تحقيقی در سطح رهبری تشکيل شد که علی جوادی و من نيز عضو آن بوديم
همان ابتدا بر اصل برائت تاکيد داشتيم، اين اصل برنامه ای مان که اصل بر برائت است مگر اينکه 

ودی مطرح شد و او قاطعانه انکار مساله از طرف کميسيون تحقيق با اسماعی مول. عکس آن ثابت شود
  .کرد و پس از آن عنوان کرد که کامپيوترش هک شده است

  
يکی بر سر مساله اصل برائت و ديگری بر . از اينجا اختالف جدی ما با بخش ديگر رهبری آغاز شد

بنظرم درست برخورد . من به شيوه رهبری حاکم نقد دارم. سر چگونگی برخورد به اسماعيل مولودی
بنظرم حتی اگر برای ما صد در صد مسجل ميشد که نويد بشارت همان اسماعيل مولودی است، . کردن

بايد تالش ميشد . نبايد او به جدايی بيشتر از حزب سوق داده ميشد. بايد به شيوه ديگری برخورد ميشد
نيست، بايد يک وقتی برای ما مسجل شد که مساله بر سر نفوذی و پليس . که او متوجه اشتباه خود بشود

يکی از کادرهای باسابقه . جای خوشحالی بود. حزب در حمله پليس قرار نداشت. نفس راحت ميکشيديم
او را متوجه اشتباه . بايد با او صحبت ميکرديم. و قديمی حزب دست به يک کار ضد حزبی زده بود

کيد کنم که اينها نظرات شخصی در اينجا الزم است تا. (نبايد کار او را پليسی ميناميديم. خود ميکرديم
  .)من است

  
بما گفتند که . اين تالش های ما از طرف رهبری حاکم مورد حمالت شديد قرار گرفت. خالصه کنم

با . در مقابل کشف يک پرونده پليسی در حزب سنگ اندازی کرده ايم. جاده صاف کن پليس شده ايم
. طف فراکسيون را فراکسيون نويد بشارت خواندندو بعد در کمال ل. مشتق سوم همکار پليس لقب گرفتيم

ما نبايد . بنظر من حزب و جنبش ما بايد از مساله نويد بشارت بياموزد. من فقط ميتوانم ابراز تاسف کنم
اين با . اجازه دهيم که روشی که اکثريت رهبری اتخاذ کرد به يک سنت در حزب و جنبش ما بدل شود

بخاطر دفاع از حزبيت ما نبايد انسانيت را زير پا . تناقض استانسانيت خواهی منصور حکمت در 
!" هدف وسيله را توجيه ميکند"من بارها گفته ام که منصور حکمت مخالف صد در صد تز . بگذاريم

ولی اين هدف نبايد با اهداف انسانی و . حزبيت و حفظ حزب برای ما بسيار حياتی و مهم است. بود
بنظر من وقتی آب ها از آسياب افتاد، ما دوباره به اين دوره نگاه . بيافتد اصول پايه ای ما در نتاقض

بنظر . خواهيم کرد و ارزيابی که خواهيم داشت مخالف ارزيابی کنونی رهبری حاکم حزب خواهد بود
من رفقا با نويد بشارتی خواندن فراکسيون ميخواهند آن را ممنوعه اعالم کنند، ميخواهند تلويحا آن را 

بايد اذعان کنم که فی . پليسی بنامند، ميخواهند مانع برای پيوستن به آن در حزب و جنبش ايجاد کنند شبه
. تاثير آن کوتاه مدت است. ولی اين يک سياست پايدار نميتواند باشد. الحال اين تاکتيک موفق بوده است

 د؟ به همه سرم خواهند زد؟آنوقت چه خواهند کر. مضرات آن بسيار خواهد بود. بعد بايد جوابگو باشند
 

. حتما حزب اين اسناد را منتشر ميکند. در مورد اين موضوع ما اختالف نظر داشتيم: سياوش دانشور
مضافا اينکه الاقل . در همين شماره نشريه دو موضع ما منتشر ميشود که به اندازه کافى گويا هستند

مله در سخن گفتن پيرامون آن در سطح علنى از بخشى از فراکسيون در تهيه اسناد در اين زمينه و از ج
همينطور انتقاداتى به روش برخورد به مسئله داشتيم که مباحثى را دامن . بقيه رفقا فعال تر بوده است

اصول  ،منظورم خود کيس نيست. در اين زمينه مباحثى طرح شدند که بايد دقيقا به آنها پاسخ داد. زد
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اما . است که اين اصول را در اينمورد معين بى مصرف اعالم کردندسياسى و برنامه اى و پاسخهائى 
اينکه تعدادى از رفقاى ما به روش بسيار غير دوستانه و آزار دهنده اى اين مسئله را تالش کردند 

ديگر  ،مستقيما و غير مستقيما به ما منتسب کنند و يا تالش ميکنند که فراکسيون را ادامه اين کيس بدانند
شايد  ،ضرورتا اين دوستان از ته دلشان حرف نميزنند. ن به مرزهاى غير قابل عبور استپا گذاشت

اين روش از جانب ما اقدام متقابل و . گفتن اين جمالت دليلى دارد که من نميخواهم به تحليل آن بپردازم
حرف کار ما اينست که در مورد سياست و حزب و آينده اش . يا فرهنگ متقابلى را ضرورى نميکند

نبايد اجازه داد که حزب دچار چنين عقبگرد فرهنگى شود که افرادى در آن بتوانند . بزنيم و تالش کنيم
بايد به حقيقت و حقيقت جوئى . صرفا بدليل مخالفتشان با عده ديگرى هرچه دلشان ميخواهد بگويند

ز افراد و ادعاها و جدلهاى مسائل را يايد فراتر ا. کمونيستى پايبند بود و آنرا قطبنماى کار قرار داد
  .پيرامون ديد

  
چون نميتوانست نظر قطعى و صد در صد در . قرار بود که فراکسيون این کيس را مستقال دنبال کند

نتيجه این کار به کجا رسيد؟ آیا شما مخالف دفاع حزب از خودش در مقابل هر گونه . این زمينه بدهد
  تهاجم از بيرون و از درون هستيد؟ 

  
فراکسيون قادر شده است که . کميسيونی در فراکسيون اين کيس را در دست بررسی دارد :جوادیعلی 

به " متهم"بررسی های جديد ما هم حاکی از آن است که اسماعيل مولودی تنها . کيس را مشخص تر کند
  . انجام چنين عملی است

  
الم کنم که اسماعيل مولودی اع" هيچ شک منطقی"اما آيا من قادرم عليرغم اين شواهد جديد بدون 

نويسنده مطالب نويد بشارت است؟ در حال حاضر باور شخصی ام اين است که ايشان بايد نويسنده 
برای . اما کماکان دارای درجه ای شک و ترديد منطقی در اين زمينه هستم. مطالب نويد بشارت باشند

ه اطالعات بيشتری است که جمع آوری من پاسخ قطعی و بدون ترديد در اين زمينه مستلزم دستيابی ب
ما نه ميخواهيم و نه مجازيم مٽال کامپيوترهای اسماعيل مولودی را . آن در حوزه امکانات ما قرار ندارد

امکان هک شدن و يا امکان جعل شدن آپی آدرسهای فرستنده مطالب نويد بشارت، همگی . بررسی کنيم
  . ر اندک استموجود است اما احتمال آن اکنون بنظرم بسيا

  
سناريوهای بسياری را مورد بررسی . ما در اين زمينه با متخصصين کامپيوتری بسياری صحبت کرديم

البته من ترديدی . اما در انتهای اين بررسی ها فقط اسماعيل مولودی در ليست ما باقی ماند. قرار داديم
آنچه برای ما . مهم نيست! واهد شدندارم که همين اظهارات مبنايی برای انتقاد بيشتر برخی به من خ

ما سياست و روش و اتهامات . حائز اهميت است، اصوليگری و پايبندی به حقيقت و تمام حقيقت است
. ما اتهامات اسماعيل مولودی به حزب کمونيست کارگری را نقد کرديم. نويد بشارت را تماما نقد کرديم

ده مطالب نويد بشارت است گفتيم که از قضاوت اما در اعالن اين حکم که اسماعيل مولودی نويسن
گفتيم که اصل بر . شواهد را ده باره و ده باره مورد بررسی قرار داديم. عجوالنه خودداری ميکنيم

ما در اين پروسه بنظرم نمونه وفاداری . و به تحقيق و بررسی خودمان ادامه داديم. است" متهم"برائت 
اصولی که متضمن آزادی افراد و . يک جامعه آزاد و انسانی بوديم و پايبندی به چند اصل پايه ای در

  .حقوق مدنی در جامعه است
  

از حقانيت و مشروعيت . به هر تعرضی پاسخ بگويد. مسلما حزب مجاز است که از خود دفاع کند
از دفاع "مساله اين است که چگونه اين سياست . اما مساله اين نيست. ارگانها و مسئولينش دفاع کند

من مدافع سياستی هستم که قاطعانه از حزب و حقانيت ارگانهايش دفاع ميکند و . را به پيش ميبرد" خود
ترديدی . در عين حال قابليت بيشتری در اقناع و اصالح خطاهای افراد در حزب از خود نشان ميدهد

که از روز بنظر من کسانی . نيست که اسماعيل مولودی دچار يک خطای فاحش و سنگين شده است
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اول اعالم نتايج معتقد بودند که نويد بشارت همان اسماعيل مولودی است بايد قادر ميشدند که سياست 
اما نه تنها اين . توضيحی و اقناعی بيشتری در مقابل اين خطای فاحش اسماعيل مولودی دنبال ميکردند

از افراد قرار گرفت که خود طور نشد بلکه اسماعيل مولودی خود مورد اتهامات بسياری توسط برخی 
  . نيز بسيار ناگوار و تلخ بود

  
يک فرق ديگر در اين پروسه روش برخورد ما بر فرض يکی بودن نويد بشارت و اسماعيل مولودی 

بايد اسماعيل مولودی را بخاطر اين . بنظر من حزب بايد قويا سياست نويد بشارت را نقد ميکرد. بود
ما در عين حال تالش ميکرد که اسماعيل مولودی عليرغم اشتباهش امکان ا. اشتباه فاحش توبيخ ميکرد

سال فعاليت کمونيستی  ٣٠ما در مورد فردی با  سابقه . نقد و پی بردن به اشتباه خود را داشته باشد
اما در . انسانی که زندگی خود را در راه کمونيسم و آزادی انسان صرف کرده است. صحبت ميکنيم
به داليل روشن و نا روشنی، اما در هر حال غير قابل قبولی، دچار يک خطای سنگين دوره ای و بنا 

آيا زندگی سياسی کمونيستی ايشان بايد پايان يابد؟ آيا اين اشتباه جبران ناپذير است؟ روش ما . شده است
جازات م"مبنای سيستم قضايی ما بر اين استوار است که . می بايست مبتنی بر نقد و اصالح فرد باشد

های انتقامی و به اصطالح عبرت آموزانه بايد با مجازاتهای معطوف به اصالح مجرم و مصون داشتن 
  ." جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود

  
" زدن"محافلی در حزب از اين مساله برای . اما اين پروسه متاسفانه بر روال مورد نظر ما پيش نرفت

. بزرگترين ضربه را به فراکسيون و ما زد" نويد بشارت"ويند که برخی ميگ. فراکسيون استفاده کردند
" بهره برداری"من فکر ميکنم ماجراجويی بخشی از محافل موجود در حزب و . من نظر ديگری دارم

از اين کيس بيشترين ضربه را نه به ما بلکه به حزب زد؟ يک رکن سياسی تعرض به ما اين بود که 
. بعضا موفق هم شدند تا فضا را گل آلود کنند. بايد ناميد" نويد بشارتفراکسيون "فراکسيونشان را 

  ! بعضا وحشت ايجاد کردند
  

مساله اينجاست که اين کار بسيار . تالش هايی بشکل فردی در فراکسيون انجام گرفته است :آذر ماجدی
دن به يک برای خود من رسي. برخی از متخصصين يک چيز ميگويند، برخی چيز ديگر. پيچيده است

. ولی تاکنون شواهد بر اين داللت دارد که نويد بشارت اسماعيل مولودی است. نتيجه قطعی مشکل است
من اينجا الزم ميدانم صراحتا اعالم کنم که من هيچگاه . و اگر اين صحت داشته باشد من بسيار متاسفم

و خدشه ناپذير کمونيسم من از اصول پايه ای . در مقام وکيل مدافع اسماعيل مولودی ظاهر نشدم
من بيشتر در جايگاه قاضی يا هيات . دقيقا بر اين استوار است" اصل برائت. "کارگری دفاع کردم

اعالم کردم تا مساله ای بدون شک و شبهه منطقی ثابت نشود نميتوان کسی را مجرم . ژوری نشستم
گفتم نميتوانيم تا مطمئن نشده  .گفتم حزب نميتواند کسی را از حقوق شهروندی اش محروم کند. دانست

من . من هيچگاه صد در صد به هيچ طرفی تمايل نداشتم. ايم، اسماعيل مولودی را مجرم خطاب کنيم
  .صرفا خواهان اين بودم که عدالت و انسانيت در حزب ما حفظ و جاری شود

  
بنظر من در . ی استسابقه فعاليت حزبی ام گواه خوب. من از حزب هميشه با تمام وجود دفاع کرده ام

مساله اما اينجاست که اين . مقابل حمله به حزب بايد قاطعانه ايستاد و از حزب با تمام وجود دفاع کرد
نبايد در دفاع از . دفاع قاطع و با چنگ و دندان بايد بر مبنای اصول کمونيستی و حزبی صورت گيرد

بگوييم حزب مهم است، پس اگر انسانی هم . حزب نسبت به اصول پايه ای مان الابالی و بی توجه شويم
نبايد کينه توزانه و با ستيزه جويی با مساله روبرو . زندگيش برای هميشه آسيب ديد، اشکالی ندارد

تمامی اتهامات اسماعيل مولودی را هم . من با تمام وجود حرکت نويد بشارت را محکوم ميکنم. شويم
اما به روش برخورد رهبری حاکم به اين . ر را کرده ايمقاطعانه محکوم ميکنم و در سندی هم اين کا

من حاضرم تمام اين اتهامات زشت، ناپسند و غيررفيقانه و آزار دهنده را . مساله نيز انتقادات جدی دارم
بر تن بخرم و يک ذره از اصولی که به آنها عميقا معتقدم، اصولی که اکنون سال ها است بر آنها پای 
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. رزه و زندگی در کنار منصور حکمت آنها را آموخته ام و تجربه کرده ام، کوتاه نيايمفشرده ام و در مبا
اگر در نزد برخی از رفقا اين انحطاط است، ضد حزبی است، جنگ سردی است، . اين اصل من است

شبه پليسی است، پاسخی ندارم جز اينکه بگويم بسيار متاسفم ولی همانگونه که پيش از اين اعالم کرده 
  .يم، در اين جدال شرکت نخواهم کردا

  
  

ما در مورد عمل جبونانه نويد بشارت که نامى غير واقعى و در خفا است حرف  :سياوش دانشور
 ،در مورد اينکه اين فرد و اسماعيل مولودى يک نفر اند. باز هم به نوشته ما مراجعه کنيد. روشنى زديم

حزب ميتوانست به اين موضوع برخوردى بهتر و سريع همينطور ما فکر ميکرديم که . ما ترديد داشتيم
تر و با اعتماد بنفس تر داشته باشد و در مقاطعى از آن اقداماتى صورت دهد که هم سنتى و درسى را 

ما مطلقا مدافع اين بوديم که . بجا بگذارد و هم طبق اصول اعالم شده اش درست تر عمل کرده باشد
من فکر ميکنيم حزب نه فقط حق . نکار را بطرق اصولى انجام دهدحزب بايد از خودش دفاع کند و اي

دارد بلکه موظف و مجاز است از امنيت و پرچم سياسى خود و در تقابل با هر گونه تهاجم ضد 
اين واضح است و حق طبيعى و  ،مسئله حق دفاع نيست. کمونيستى از بيرون و درون از خود دفاع کند

اع و روش برخورد با موضوعات و اصولى است که کمونيسم مسئله نوع دف. بديهى حزب است
کارگرى در اينگونه موارد بايد اتخاذ کند و تفاوتش را در اينگونه موارد نيز با جريانات بورژوائى و 

هدف ما بايد . اما اين دفاع هر روشى را الزامى و يا توجيه نميکند. سنتهاى غير اجتماعى نشان دهد
 ،اقدام تشکيالتى در صورت ضرورى بودن ،پاسخ سياسى به آن ،هاى آن درک ريشه ،شناخت موضوع

. و جلوگيرى از سقوط فرد و تالش براى اصالح و تغيير فرد ميبود ،باال بردن نرمهاى امنيتى و حزبى
گفتيم ميتواند باشد و امکان اين . همينطور ما هيچ وقت نگفتيم که فرد مورد نظر اسماعيل مولودى نيست

مسئله زندگى و حرمت يک انسان و . بايد بيشتر تحقيق کنيم و بدون ابهام حرف بزنيم. اشدهست که نب
بدنبال استعفاى اسماعيل مولودى ما طى بيانيه اى ديگر اتهاماتش را . يک رفيق خود ما در ميان است

شده  اين اطالعيه هم در همين شماره چاپ. همين نکات را نيز تکرار کرديم. عليه حزب محکوم کرديم
موضوع . اما شخصا اعالم کردم که اين موضوع را پيگيرى ميکنم و اين را به حزب اطالع دادم. است

بعد ازکار کردن فردى روى شواهد . حساسى بود و بايد به فرجامى قطعى دستکم براى خود من ميرسيد
اال ارتقا ترديدهاى من هم به يقين سطح ب ،موجود و مشورت با يک متخصص  کامپيوترى سطح باال

امروز من شواهد ديگرى ندارم که اين دو فرد يکنفر نيستند و اين براى من جاى بسى تاسف . يافت
تنها يک دليل و يک راه ساده و بدون صرف زمان وجود دارد که اين موضوع را منتفى اعالم . است

ار تهيه چنين فاکتها ما نه ابز. کند و آن ارائه مدارک و شواهد معتبر توسط خود اسماعيل مولودى است
لذا امروز نظر جمع . و شواهدى را داريم و نه خود را مجاز به وارد شدن به اين قلمرو ميدانيم

  . فراکسيون هم همين است و اينجا آن را اعالم ميکنيم
  

گفته ميشود که شما گفته اید اگر دست شما بود اسماعيل مولودی را در دفتر سياسی قرار ميدادید؟ 
  نظر را چگونه توضيح ميدهيد؟ این نقطه 

  
کافی است . کافی است تالش نکنيم که گرد و خاک ايجاد کنيم. پاسخ ساده و روشن است :علی جوادی

بپرسيم که کی و در چه زمانی و پس از چه سلسله مباحٽی اين نظرات ابراز شده است؟ کافی است که 
ه حزب ابراز شده است؟ يا پيش از آن و در پرسيد آيا اين نظر پس از اتهامات زشت اسماعيل مولودی ب

  . زمانيکه از حزب قاطعانه دفاع ميکرد؟ و اگر پاسخ دومی است، مساله نتيجتا بسيار روشن است
  

! ببينيد  اسماعيل مولودی نه فرشته است، و نه شيطان. اما دوست دارم به مساله ديگری اشاره کنم
با عواطف و . ان و مکان و تحوالت سياسی و برخوردهاانسان است مانند همه ما، متاٽر از شرايط زم
زمانيکه اسماعيل مولودی در يک جلسه حزبی در دور . روحيات و ديدگاهای معينی در شرايط متحول
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اول صحبتش دفاع قاطعی از حزب کرد من اعالم کردم که چنين شخصی که چنين دفاع قاطعی از 
زمانی هم که اسماعيل مولودی اتهامات . حزب باشدحقانيت حزب ميکند بايد جايش در دفتر سياسی 

. زشت و ضد کمونيستی به حزب و برخی رفقای حزبی زد ما رسما و قاطعانه اين سياستها را نقد کرديم
زمانيکه هم که در نامه به اعضا و کادرهای حزب از اين کرده خود عذر خواهی کرد با ديده مٽبت اما 

حال من مپيرسم آيا درک . ما از اشتباه هيچ کمونيستی خوشحال نميشويم. ناکافی به اين مساله نگاه کرديم
اين سياست و اعالم موضع دو گانه در شرايط متفاوت سخت و پيچيده است؟ مشکل نقطه نظراتی نيست 

است که برخی برای توضيح انسانها به آن " خير و شری"مشکل درک و سياست . که من بيان داشته ام
در اين سيستم فکری ظاهرا انسانها . سانها را محصول شرايط و زمان و مکان نميدانندان. متوسل ميشوند

" شر"و از قرار اسماعيل مولودی از ابتدا . غير قابل تغيير اند. ازلی و ابدی اند! ؟"خير"يا " شرند"يا 
  .اين نگرش مذهبی است! بوده است

  
س ایجاد فراکسيون بر عليه اتحاد حزب نف. ميگویند شما از اتحاد کمونيسم کارگرى سخن ميگوئيد

  این تناقض نيست؟ . است
  

اين . نفس ايجاد هر فراکسيون به معنی ايجاد انشقاق در حزب يا عليه اتحاد حزب نيست :علی جوادی
در انگليسی ضرب المٽلی . تصور ساده انگارانه ای از اهداف و فلسفه وجودی يک فراکسيون است

در ادامه بايد گفت هر فراکسيونی هم به "! اس برای همگان مناسب نيستيک سايز لب"است که ميگويد 
فراکسيون منصور حکمت در حزب کمونيست ايران چنين هدفی را آگاهانه دنبال . معنی انشقاق نيست

اما برای بررسی فراکسيون بايد به فلسفه وجودی و اهداف اين فراکسيون . ما چنين هدفی نداريم. ميکرد
فراکسيون کمونيسم کارگری که توسط . فراکسيونی اهداف متفاوتی را دنبال ميکندهر . نگاه کرد

منصور حکمت در حزب کمونيست ايران ايجاد شد، هدفش ايجاد يک جدايی اجتماعی ميان گرايشات 
اما هدف ما از . کردن حزب کمونيست ايران" تک بنی. "متفاوت موجود در حزب کمونيست ايران بود

کمونيسم کارگری اتفاقا متحد کردن تمامی صفوف جنبش کمونيسم کارگری، چه در فراکسيون اتحاد 
درون حزب و چه در بيرون حزب، به گرد برنامه، اصول سازمانی و پالتفرم کمونيستی ای است که 

ما معتقديم به منظور متحد کردن بخشهای مختلف جنبش کمونيسم کارگری بايد ابتدا . در دست گرفته ايم
ما برای قدرت گيری کمونيسم کارگری مبارزه . و اعالم شده ای را در دست گرفت پرچم روشن

. يک رکن پيشبرد چنين سياستی اعالم پرچمی است که قادر به انجام و تحقق چنين امری باشد. ميکنيم
بعالوه نقطه عزيمت ما مصالح عمومی و دراز . شرايط و ملزومات پيروزی را بشناسد و تعريف کند

تاکيد ميکنم برای متحد . ما منفعتی بجز اين مصالح را در نظر نداريم. يسم کارگری استمدت کمون
بر افراشتن اين پرچم برای ما . کردن و بمنظور متحد کردن ابتدا بايد پرچم روشنی را در دست گرفت

  . شرط ضروری اتحاد کمونيسم کارگری است
  

ن فراکسيون ناديده گرفته ميشود اين است که در يک واقعيت مهم ديگر که همواره در تحليل اين منتقدي
يکی از . ما کار عجيبی نکرده ايم. حزب کمونيست کارگری فراکسيون های اعالم نشده ای موجود است

  !همين. اين فراکسيونها را رسميت بخشيده ايم
  

ن را اکثريت رهبری اي. است" خدمت به خود"بايد بگويم که اين تحليل در حکم . خير :آذر ماجدی
اگر اين تحيلل را بپذيريم جز سکوت برای . ميگويد تا فراکسيون را غيراصولی و ضد حزبی جلوه دهد

در . منظورم در جزئيات نيست. اتحاد را بايد بر مبنای اصول مشترک ايجاد کرد. ما راهی باقی نميماند
بايد اختالفات . ستاتحاد به معنای پنهان کردن و صرفنظر کردن از اختالفات ني. اصول اصلی است

بنظر ميرسد برخی اتحاد را بمعنای سکوت و . روشن و شفاف باشد و سپس برای اتحاد تالش کرد
ما در شرايطی هستيم که الزم می بينيم در يک . اين برداشتی نادرست است. خاموشی می فهمند
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د کليه نيروهای چهارچوب روشن و تعريف شده اختالفاتمان را روشن کنيم و در عين حال برای اتحا
  .کمونيسم کارگری بکوشيم

  
 ،اتحاد حزب و صفوف کمونيسم کارگرى امرى صورى نيست. خير تناقض نيست :سياوش دانشور

امرى مربوط به پراتيک و نفوذ گسترده و عدد و رقم و نيرو در مقياس . امرى سياسى و تشکيالتى است
ا ميدهد که رهبرى حزب به دو بخش تبديل شايد ظاهر تشکيل فراکسيون اين تصوير ر. اجتماعى است

ميتواند فراکسيون نباشد و شرايطى را فرض کرد که کمترين . اما اين تصوير واقعى نيست ،شده است
ميتوان شرايطى را فرض کرد که فراکسيون يا . انسجام و اتحاد بين رهبرى حزب و کادرها وجود ندارد

اب و سرحال کارش را ميکند و نوعى تحرک مثبت در فراکسيونهائى وجود دارند اما رهبرى حزب شاد
ظاهر مسئله هيچ پاسخ فورى . حزب براى پيشبرد کارها و دفاع از حزب و تقويت حزب راه افتاده است

اتحاد درون . موضوع تماما به عملکرد فراکسيون و رهبرى حزب گره ميخورد. و همه جانبه اى نميدهد
اگر تصوير فرضى ما از اتحاد حزب . ميتواند گسترده تر شودحزبى و اتحاد صفوف کمونيسم کارگرى 

اين باشد که هر منتقدى ميخواهد انشعاب کند و حزب در خطر است و بايد سريعتر پرونده را مختومه 
من چنين . آنوقت ما داريم نسخه سازمان فدائى را براى حزب و جنبش کمونيسم کارگرى مينويسيم ،کنيم

  .  درکى ندارم
  

ما از یک فراکسيون حزبى در یک جریان کمونيستى انقالبى چيست؟ چنين فراکسيونى چه تعریف ش
  تفاوتى با فراکسيونهاى پارلمانى در دمکراسى ليبرال دارد؟ 

  
من متاسفانه اطالعات دقيقی در زمينه ضوابط، اختيارات و چگونگی فعاليت  :علی جوادی

ما هم سنت و مبانی کار فراکسيون خود را از . مفراکسيونهای پارلمانی در دمکراسی بورژوايی ندار
چند . ما سنت کمونيسم منصور حکمت را داريم. الزم هم نداشته ايم. چنين الگوهايی اتخاذ نکرده ايم

به نظر من هر بخشی از کادرها و رهبری حزب بر مبنای يک پالتفرم که در : مساله حائز اهميت است
همانطور که قبال هم . انند در چهارچوب فراکسيون کار کنندچهارچوب برنامه حزب باشد، بايد بتو

فعاليتش قابل حسابرسی و . اشاره کردم، فراکسيون بايد به تمامی ضوابط و مقررات حزب پايبند باشد
من . قابل رويت و شفاف باشد و همچنين از امکان فعاليت و سوخت و ساز در حزب برخوردار باشد

چنين واکنشهايی . با اعالم فراکسيون را درک نميکنم" هيستريک"يا و " خصمانه"مقابله های بعضا 
اين واکنشها نبايد جايی در سنت تحزب کمونيسم کارگری . بيانگر رگه هايی از گرايش چپ سنتی است

  . داشته باشد
  

فراکسيون در يک جريان کمونيستى و خالف جريان در ساده ترين بيان يک خط  :سياوش دانشور
فرض من اينست که چنين فراکسيونى به اهداف اين حزب پايبند . الش ميکن غالب شودمشى است که ت

در چنين حالتى يا بحث بر سر مسائل تشکيالتى و مناسبات درون حزبى و سيماى حزب است و . است
اينها با و بدون فراکسيون در هر جمع وسازمان و حزب . يا بحث برسر سياستهاى تاکتيکى و يا هر دو

اما . ى وجود دارند و کسانى که وجود آن را انکار ميکنند صرفا به خود دروغ ميگويندکمونيست
در پارلمانها . فراکسيون در حزب کمونيستى نميتواند با فراکسيون در الگوهاى پارلمانى مقايسه شود

احزاب اساسا بصورت فراکسيونها کار ميکنند و در هر مقطع معين يا متحدين هم هستند و يا اين 
اهداف  ،مسئله صورت کار فراکسيونهاى پارلمانى نيست. تحادها و ائتالفها جايشان عوض ميشودا

فراکسيون پارلمانى در . اجتماعى مشترک آنها و فرض پارلمان بعنوان زمينى که در آن بازى ميکنند
رمايه و يک دمکراسى ليبرال نهايتا خواهان اصالحات و يا تغييرات جزئى به نفع اين يا آن صاخبان س

ما ميخواهيم کل اين بساط . صورت مسئله ما از بيخ و بن متفاوت است. با در بهترين حالت مردم است
حزب کمونيستى و فراکسيونش به اعتبار اهداف طبقاتى و همينطور نقدى که به وضع . را برچينيم

تفاوتها . ل بگيردنميتواند الگوهايش را از دمکراسى ليبرا ،موجود و اجزاى سياسى وضع موجود دارد
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تفاوت يک جامعه انسانى و يک . تفاوت آزادى و ارتجاع. به گستره تفاوت بورژوازى و پرولتارياست
کمونيسم امروز بايد براى تغيير دنياى جديد . جامعه منکوب شده و ترسيده و بيحقوق و از خود بيگانه

ن فراکسيونى را جداگانه تعريف و تدوين شايد بايد مناسبات چني. با تمام پيچيدگيهايش. خود راآماده کند
اما در هر حال اگر منظور اينست که حزب با . کرد يا دستکم اصول کلى حاکم بر آن را تهيه کرد

اينها تنها تالشهائى براى  ،پارلمان فرق دارد و حزب کمونيستى نميتواند فراکسيون داشته باشد و غيره
و گرنه فراکسيون . بقا روشهاى غير اجتماعى و قديمى استشفافيت ندادن به مبارزه کمونيستى و نشان 

اگر کسى واقعيت سياسى را انکار . فى النفسه چيزى نيست جز بيان تشکيالتى يک واقعيت سياسى
اين با نگرش مدرنيستى کمونيسم کارگرى به . دليلى ندارد که تعيين تشکيالتى آن را انکار کند ،نميکند

  . است مبارزه سياسى در تناقض مطلق
  

فرد و حزب، یا شخصيت کمونيست و کمونيست متشکل حزبى، و یا هر فرمولبندى دیگر، یک مسئله 
کمونيسم کارگرى چه تفاوتى با جریانات چپ تاکنونى و همينطور با جریانات دست . مورد مجادله است

کجا ميرسد؟ آیا  راستى در این زمينه دارد؟ جایگاه و رابطه حزب و فرد کدامند؟ تاریخچه این بحث به
  فراکسيون قصد تجدید نظرى در این زمينه دارد؟

  
برخی از رفقا فورمولبندی ای ارائه ميدهند که گويا اختالف ما بر سر اين است که عده  :علی جوادی

و " حزبيت"و در حزب جدالی ميان " حزبيت"هستند و عده ای ديگر مدافع " شخصيت"ای مدافع 
بورژوا و . ليبرال اند. مدافع حقوق فردی اند" شخصيتها"ا مدافعين و نتيجت. جاری است" شخصيت"

اين ! است و نتيجتا کمونيست و انقالبی؟" حزبيت"؟ و طرف ديگر مدافع !جنگ سردی هستند
شخصا معتقدم . فورمولبندی ذره ای از واقعيت جدال بر سر حزبيت را از نقطه نظر من توضيح نميدهد

حزب، و نه . به تنهايی نميتواند قدرت سياسی را تصرف کندکه هيچ شخصيت غول کمونيستی 
اما کدام حزب و با چه مختصاتی و با چه . شخصيت، و نه حتی طبقه، قدرت سياسی را تصرف ميکند

و از طرف ديگر معتقدم که حزب بدون رهبران کمونيست و شناخته شده در جامعه توده ! ويژگی هايی
را در سنت کمونيسم کارگری " شخصيت"و " حزب"ين دو قطبی من ا. اجتماعی نميشود. ای نميشود
حزب کمونيست . شخصيت کمونيست يک نياز حياتی حزب کمونيستی کارگری است. نمی پذيرم

سياسی را در خود و در کنار خود داشته " شخصيت"کارگری برای اجتماعی شدن بايد بيشترين تعداد 
از طرف ديگر بايد . نه رهبران سازمان خود ظاهر شوند بايد رهبرانش در قالب رهبران جامعه و. باشد

اجتماعی شدن در . بيشترين درجه حزبيت را برای پيشبرد امر رهبری جامعه در حزب تامين کرد
اين عنصر جزيی . درجه اول مستلزم شکل دادن به صف طويلی از چنين رهبران و شخصيتهايی است

که به جوانب ديگر اين مساله بپردازم اجازه دهيد به بحٽی از اما قبل از اين. از پالتفرم فراکسيون ماست
منصور حکمت در نامه ای به رهبری وقت حزب کمونيست کارگری عراق . منصور حکمت اشاره کنم

  : به مساله شخصيتها و رهبری اشاره ميکند، ميگويد
  

 هور رهبرانبلکه مسأله ظ. منظورم رهبری سازمانی و حزبی نيست. اول، مسأله رهبری است""
در جامعه  کمونيست بعنوان سياستمداران سرشناس جامعه و نمايندگان تحول راديکال و افق آلترناتيو

عراق را  جامعه عراق بطور کلی و حتی کردستان عراق، رهبران حزب کمونيست کارگری. است
، زمان خودشانسا رهبران آنها را بعنوان. بچشم سياستمدار و رهبر در مقياس اجتماعی نگاه نميکند
اما به عنوان سياستمداران و رهبرانی که   .بعنوان انسانهای شريف و راديکال و انقالبی ميشناسد

اتوريته سازمانی و حزبی . ها باشند، نگاهشان نميکند بارزانی ها و ها و طالبانی ميتوانند آلترناتيو صدام
هداشتن سازمانش، تابعی از چهره و بسيج و سرخط نگاهداشتن و سرحال نگا اش در رهبری و توانايی
سازمانهای کوچک را ميتوان با رهبران صرفا سازمانی اداره کرد و . رهبری است مقام اجتماعی آن

 اما سازمانی در ابعاد حزب کمونيست کارگری عراق، بايد. شان را تضمين کرد کاری ادامه حتی
اين رهبری  وقت است که صفوف حزب به ِگردتازه آن. رهبرانی داشته باشد که در جامعه اتوريته دارند
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رهبر کمونيست معتبر در جامعه  ٥ - ٤بنظر من .... هايش را به عمل در ميآورد بسيج ميشود و نقشه
بدور خود ِگرد خواهند آورد و متحد  عراق، در جامعه کردستان، کمونيسم کارگری اين کشور را

منصور حکمت در نامه به "" (.رهبری است ينگرِه کار بنظر من هنوز شکل گرفتن ا. خواهند کرد
  )ريبوار احمد

  
در سنت کمونيستی منصور حکمت شکل دادن به صف رهبران کمونيست و سياستمدار جامعه شرط 

اين مساله در عين حال يکی از مسائل مورد تاکيد فراکسيون . رهبری و هدايت تحوالت اجتماعی است
متاسفانه ما در بحٽهای رفيق . ی حزب در شرايط حاضر استو يکی از نقاط اختالف ما با رهبری رسم

حميد تقوايی که در حزب هم جاری شده است شاهد يک مقابله و ضديت با اين جنبه از سنت و سبک 
  . کار کمونيستی هستيم

  
بلکه دو " شخصيت"و " حزبيت"با توجه به آنچه گفته شد اختالف از نظر من نه بر مبنای دعوای 

. دو نگرش در باره سرنوشت حزبيت در جدال با يکديگرند. بر سر حزبيت استنگرش متفاوت 
را " حزبيت. "بنوعی خالص کند" رهبران و شخصيتها"مقوله " شر"نگرشی که ميکوشد خودش را از 

تعريف ميکند و نگرشی که حزب و شخصيت را دو رکن سياست " شخصيت کمونيستی"در تقابل با 
در اين باره در سمينارهای انجمن مارکس به . و جامعه ميداند سازمانگری حزب و رهبری حزب

  . تفصيل صحبت خواهم کرد
  

منصور . رابطه فرد با حزب و نقش فرد در حزب يکی از مسائل بحث برانگيز است :آذر ماجدی
حکمت بينش حاکم بر جنبش چپ و کمونيستی موجود، از مدل روسی تا چينی و چريکی، به يک معنا 

در بينش سنتی، فرد بی هويت است، در جمع يا کلکتيو، که همان . تی را متحول کردجنبش چپ سن
پااليش ميدهد و وارد " فرد گرايانه"فرد خود را از عالئق و خصائل . سازمان باشد مستحيل ميشود

اين البته افراطی ترين شکل است که . در اين بينش فرد حکم يک پيچ و مهره را دارد. سازمان ميشود
. ميالدی روبرو هستيم 20در شوروی ما با رشد چنين بينشی از اواسط دهه . پ ايران حاکم بوددر چ

بطور نمونه تا همين . سوساليسم چينی که دهقانی تر است حتی بيش از اين نقش فرد را کمرنگ ميکند
سوب ادبيات سازمانی مح. چند سال پيش مقاالت و نوشته های سازمان های چپ امضای نويسنده نداشت

  .منصور حکمت بکلی اين بينش را زير و رو کرد. ميشد
  

از جانب منصور  1998بحث حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها که برای اولين بار در سال 
اين بينش در خود حزب هم با مقاومت های بسيار . حکمت مطرح شد حکم انقالبی سازمانی داشت

تالش برای برقراری توازنی ميان نقش حزب و فرد  .حزب و فرد در مقابل هم قرار گرفتند. روبرو شد
منصور حکمت خود . و تالش برای تاکيد بر هر دوی اينها از مجادالت سال های اخير حزب بوده است

منصور حکمت . تالش بسياری کرد يک بينش اصولی و متوازن را در اين جهت بر حزب حاکم کند
نياز دارد که صدها و هزاران شخصيت و چهره  ميگفت که برای مردم انسان ها مطرحند، لذا حزب

هر يک از اين کمونيست ها بايد تالش کنند به رهبران . کمونيست را در مقابل جامعه قرار دهد
. اجتماعی و سياسی بدل شوند و از طريق اين شخصيت ها حزب هويت انسانی برای مردم پيدا ميکند

يک حزب مارکسيست و منضبط و محکم را ولی مساله اينجاست که اهميت حزب وضرورت وجودی 
بدون چنين حزبی صحبتی از سازماندهی انقالب سوسياليستی و پيروزی آن نميتواند . نيز بايد درک کرد

وجود يک حزب مارکسيست منضبط و محکم که در : کليد پيروزی در هر دو نهفته است. در ميان باشد
  .ما بايد تالش کنيم که چنين حزبی بسازيم .برگيرنده صدها چهره و رهبر سرشناس کمونيست است

ولی در حزب نغمه . فراکسيون قصد تجديد نظر در اين تز و تئوری سازمانی منصور حکمت را ندارد
فرديت و برخورداری از هويت . هايی شنيده ميشود که بر کمرنگ کردن نقش وموقعيت فرد تاکيد دارد

  . اين بازگشت به عقب است. دهدفردی را با فردگرايی بورژوايی يکسان قرار مي
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کل اين صورت مسئله را من قبول . بحثى هست که بين اين مفاهيم تقابل ايجاد ميکند :سياوش دانشور

حتما مواردى بودند که فرد به اعتبار اينکه توانائى معينى دارد توجه اش به حزب و منافع حزبى . ندارم
به قاعده و نوعى چپ و راست زدن در يک مسير واقعى اينها نه قاعده بلکه استثنا . کمرنگ شده است

. کمونيسم کارگرى سنت متفاوتى است و حزبکمونيستى اساسا حزب شحصيت هاست. است
با  ،با رهبرى در يک قلمرو معين يا در ابعاد سراسرى ،با سخن شان ،شخصيتهائى که با قلم شان

فرديشان کمونيسم و حزب کمونيستى را  و با ابرازوجود ،شرکتشان در جدالهاى معين با بورژوازى
جامعه و مردم از اسم حزب و هر سازمان معين تصويرى دارد و از . تقويت و به قلب جامعه ميبرند

اين دومى مورد نياز ماست نه . عجين شدن نام آن حزب با افراد و چهره هاى کمونيست تصوير ديگرى
ه بحثى که قرار اين بيم اين معادله ساختگى به هرگون. بى هويتى فردى در مقابل هويت جمعى و حزبى

خود سوال وارونه . نفع يک سو کفه ترازو را سنگين کند از نظر من بضرر کمونيسم کارگرى است
حرکت تشکيالتى ما همواره فاصله گرفتن از سنتهاى بى شکل و خاکسترى چپ راديکال و غير . است

امروز بايد جلوتر برويم و با اتکا به مباحث . تيمکارگرى بوده است و تاکنون پيشرفتهاى خوبى داش
جريانات دست راستى اروپائى هم که ظاهرا پيشرفتى در اين . حزب و جامعه اين راه را هموارتر کنيم

تفاوت ما با احزاب بورژوائى آسمان تا زمين . زمينه داشتند را نميتوان با کمونيسم کارگرى نقايسه کرد
براساس اهداف و نگرش حاکم طبقاتى  ،الگوهاى آنها صرفا مدل نيستندمکانيزم تشکيالتى و . است

ميدانم که در طى زمان به نوعى مدرنيزه شدند اما هنوز با آزادى عمل . براين احزاب شکل گرفتند
آزادى فرد در يک حزب بورژوائى درست مانند آزادى همان فرد در . مورد نياز ما فاصله عميق دارند

کافى است به عنوان عضو قديمى و معروف حزب ليبر به جناب تونى بلر در . تجامعه بورژوائى اس
مورد سياست دولت انگليس در عراق اعتراض کنيد که نگهبانان شما را در مقابل دوربينها از جلسه 

بحث ما در اساس . و البته کسى ياد استالينيزم و ديکتاتورى جناب بلر و امثالهم نمى افتد. بيرون کنند
اين بحثى است مربوط به حزبى بزرگ و مارکسيستى که قرار است آخرين ذرات تلقى . ت استمتفاو

چپ راديکال و کلکتيو و غير اجتماعى را از پنجره بيرون بياندازد و حزبى مدرن و محکم و علنى و 
اى براى جريان ما ريشه اين بخثها به دوره انقالب ايران برميگردد و تا امروز سنگره. منظبط بسازد

اما هنوز قالب فکرى و تشکيالتى سنت اجتماعى و خود ويژه کمونيسم کارگرى . متنوعى را فتح کرديم
فراکسيون قضد عقب نشينى از اين دستاوردها را ندارد بلکه آن را . را بصورت کامل بدست نياورده ايم

نسخه ما انسانى . ا فتح کنيمما بايد فقط جلو برويم و قله هاى باالترى ر. ناکافى براى دوره امروز ميداند
  . و راديکال و کمونيستى کارگرى و ضروى است

  
بحث حزبيت در چه سایه روشنى با بحث فرد حزبى قرار ميگيرد؟ در تناقض؟ آیا تحکيم حزبيت باید 

  به نفع محدودیت در عمل فردى یا دامنه عمل فرد متشکل حزبى سنگينى کند؟
  

ما نماينده تحکيم حزبيت در تمامی . از نظر من قابل قبول نيستاين دوگانگی ! بهيچوجه :علی جوادی
حزب سازمان آگاهانه و داوطلبانه کمونيستهايی است که قصد ايجاد تغييرات بزرگی در . ابعاد آن هستيم

و بدين منظور خواهان سازماندهی يک انقالب عظيم . زندگی بسياری برای مدت طوالنی دارند
ب قوی، منضبط و سازمانده رسيدن به آرمان و اهداف مشترک ممکن بدون يک حز. کارگری هستند

يک حزب سياسی . اما بحٽ ما بر سر حزبيت کمونيستی کارگری در دنيای مدرن امروز است. نيست
هيچيک از حقوق و آزاديهای فردی و مدنی اعضا را "ما متعلق به سنتی هستيم که حزبيتش . مدرن

مسلم . سنت چپ راديکال چنين تصوری از حزبيت موجود نيستاما در ." محدود و مشروط نميکند
است که فعاليت در ارگانهای مختلف حزبی مستلزم پذيرش موازين و مقررات ناظر بر مسئوليت حزبی 

اين موازين بعضا تبعيت از انضباط بيشتر و محکم تری را . است که فرد داوطلبانه به عهده ميگيرد
تحکيم حزبيت از نقطه نظر من الزاما به معنای محدويت دامنه عمل ابراز اما حزبيت و يا . ايجاد ميکند

تا آنجا که به کمونيسم منصور حکمت برميگردد ما مشوق بيشترين . وجود فرد متشکل حزبی نيست
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حزب ما بايد به حزب رهبران کمونيست و . ابراز وجود فرد کمونيست در جامعه بوده و هستيم
ما به رهبران سرشناس و سياستمداران . ده رهبران عملی تبديل شودسازمانده و حزب در برگيرن
  . کمونيست بيشتری نياز داريم

  
بر . بنظر من حزبيت نبايد بهيچوجه بمعنای محدوديت ابتکارات و عمل فردی فهميده شود :آذر ماجدی

اتی که مبارزه امکان. عکس، حزب و حزبيت بايد بتواند دامنه ابتکارات و اقدامات فردی را گسترش دهد
اين . حزبی در مقابل هر فرد کمونيست قرار ميدهد بايد ابتکارات و فعاليت های او را چندين برابر کند

هنوز در حزب شاهد تنش هايی ميان حزب و فرد . البته بايد بگويم ايده الی است که بايد به آن دست يابيم
.  الش های فردی را محدود و کور ميکندهستيم که بعضا حزبيت را تضعيف ميکند و يا ابتکارات و ت

بنظر من اما بحث شخصيت ها و تقابل آنها در مقابل حزبيت از اين رو در حزب علم شده است تا بشود 
به اين علت مقوله شخصيت ها و تقابل فرد و حزب اين جايگاه را در . فراکسيون را بی اعتبار کرد

ان گذاران فراکسيون از چهره های سرشناس کمونيسم بحث حزبيت حميد تقوايی پيدا کرده است که بني
اگر تمايالت فردگرايانه به اين شخصيت ها نسبت دهيد . کارگری در ايران و در سطح بين المللی هستند

اين سناريوی ! و  به اين اعتبار آنها را در مقابل حزب قرار دهيد، آنگاه فراکسيون بی اعتبار ميشود
اگر اين مباحث در حزب جا پيدا کند، حزب را . ار در اينجا خاتمه نمی يابداما متاسفانه ک. موجود است

به قبل از مباحث حزب و جامعه و تمام تالش هايی که منصور حکمت برای . فرسنگ ها به عقب ميبرد
تغيير حزب از يک جريان حاشيه ای چپ به يک حزب سياسی مدرن اجتماعی انجام داده است، نقش بر 

نبايد اجازه بدهيم که چنين تعبيرات و تحيلل . دچار دگرديسی کامل فرقه ای ميشودحزب . آب ميشود
  . هايی در حزب جا باز کند

  
فرد . تناقض حزب با فرد يعنى تناقض با خودش. حزب مجموعه اى از افراد است :سياوش دانشور

تمام بحث کمونيسم . يعنى نهادهاى متشکل از افراد در يک مناسبات معين ،يعنى جامعه ،يعنى انسان
برسر ايجاد شرايطى است که اين غل و زنجيرهاى جامعه موجود را از روى انسان چه فردى و جه 

چگونه ميتوان فرض کرد که . اين مهم و کليدى است. و يکى بدون ديگرى ممکن نيست. جمعى رها کند
اگر . ى عمل ميکنديک حزب بشدت آرمانهاى انسانى دارد اما در مورد انسانهاى کنکرت طور ديگر

ما بعنوان افراد ميدانيم که در اين دنيا که همه چيزش قبل . اينگونه باشد يک پايه کار اشکال اساسى دارد
تغيير جهان نياز به تالش فردى و جمعى . از ما وجود دارد نميتوانيم کارى به تنهائى صورت دهيم

در شهر و کارخانه و اجتماع انسانى و  .انسان امروز سر کوه و تپه و در غار زندگى نميکند. دارد
کسى که به بيحقوقى و تنزل . تشکل و غيره مشغول زندگى و تالش براى بهبود و تغيير زندگى است

انسان و هويت انسانى به کاالهاى بيجان معترض است و ميخواهد اين مناسبات را زير و رو کند 
حزب برميگردد سنت ما تاکنون اينگونه بوده تا به . نميتواند يک صورت مهم انسانيت را قلم بگيرد

تحکيم حزبيت و داشتن يک سازمان حزبى منضبط و قوى و آماده يک اصل اساسى است که من . است
اما اين امر از مسير نفى هويت فردى و يا هويت انسانى فرد به نفع هويت . بشدت طرفدار آن هستم

ما . است که ميخواهند امرى مشترک را عملى کنند حزب نهايتا سازمان افراد داوطلبى. حزبى نميگذرد
اما معنى اين نفى موجوديت فردى ما . در باره تصميماتى که ميگيريم بايد متحد باشيم و آن را اجرا کنيم

ايندو اصوال بدون هم . معنى اين کشيدن اهرمها به نفع هويت جمعى در مقابل هويت فردى نيست. نيست
بلکه دو رکن کارکرد يم حزب کمونيستى که ميخواهد . با هم در تناقض باشند معنى ندارند و اصوال نبايد

انسانيت و رهائى انسان را اعاده کند هستند و همينطور مشخصه محورى جامعه اى است که کمونيسم 
ممکن است عنوان شود حزب با جامعه فرق دارد و هر کدام . کارگرى در تالش براى برپائى آنست

با درجه اى اغماض شايد تفاوتها را بتوان ترسيم کرد اما خط مشى . خود را دارد مکانيزم و قوانين
سياسى و حزبى جريانى که ميخواهد چنين جامعه اى را برپا کند نميتواند در تنافض با اصول اعالم شده 

راستش من فکر ميکنم در دنياى واقعى حزب بدون افراد و چهره هاى متنوع حزبى اش . اش باشد
کمونيسم و تحزبى که با هر تئورى و استداللى فرد را زير . ند در اذهان جامعه ماديت پيدا کندنميتوا
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 ،هر دو ،ميگيرد و متقابال فردى که با هر استداللى ضرورت و اهميت حزبيت را زير سوال ميبرد
چنين ديدگاهى ميتواند براى جريانات جهان سومى و . متکى به يک نگرش غير مارکسيستى هستند

  . ميليتاريست بدرد بخورد اما سر سوزنى از آن بدرد کمونيسم کارگرى نميخورد
  

تصویرتان از یک حزب باز و علنى و اجتماعى چيست؟ چگونه تضمين ميکنيد چنين حزبى بتواند یک 
  انقالب عظيم را رهبرى کند؟ 

  
اشد که چه حزبی با چه شايد سئوال بايد اين ب. بنظرم معادله را بايد بر عکس تعريف کرد :علی جوادی

مختصات سياسی و سازمانی و روابط درونی و چه مناسباتی ميتواند يک انقالب عظيم کارگری را 
نتيجتا از ضروريات و ملزومات انقالب اجتماعی در جهان معاصر . رهبری کند و به سرانجام برساند

و حزبی ما بايد منطبق بر  مختصات سازمانی. و نه بر عکس. بايد به مختصات سازمانی و حزبی رسيد
دورانی که با قدرت . و پاسخگو به نيازهای سازمانی يک تحول بزرگ اجتماعی در دوران حاضر باشد

و سلطه انفورماتيک، مديای جهانی، ماهواره ها و گرد آوری و انتقال سريع اطالعات در سراسر جهان 
سياسی . د حزبی داشت که مدرن استدر اين شرايط باي. که به شدت تسهيل شده است، تعريف ميشود

. فرقه نيست. هم منضبط است و هم باز است. پاسخگو است. قابل دسترس است. اجتماعی است. است
بر عکس در بستر اصلی جامعه و دخيل در جدالهای سياسی . در حاشيه جامعه نيست. گروه فشار نيست

ن حزب کمونيست کارگری بايد به به نظر م. و فکری و فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه است
يک حزب سياسی مدرن در برگيرنده رهبران عملی اعتراض راديکال و سوسياليستی کارگر و جامعه 

حزب کمونيست کارگری بايد به حزب سياسی کارگران همانطور که منصور حکمت در . تبديل شود
  .تاکيد کرده است، تبديل شود ٣قطعنامه کنگره 

  
دخيل در قلمروهاى متعدد زندگى  ،تيز و پراتيک ،با اعتماد بنفس ،مدرن ،علنى حزبى :سياوش دانشور
داراى چهره هاى  ،منظبط و خوش بين ،صاحب نظر و انتقادى ،پر نفوذ و با اتوريته ،و جدال اجتماعى

تنها چنين حزبى . روشن بين و بشدت انسانى ،سازش ناپذير و زمينى ،معتبر وسيع در ميان مردم
رف اتحاد ميليونى مردم باشد و چسپ مبارزه اجتماعى در قلمروهاى مختلف براى يک تغيير ميتواند ظ

تنها چنين حزبى ميتواند با قدرت روندهائى را متوقف کند و کسى که . راديکال و ريشه اى باشد
 تضمين پيروزى ما. ميخواهد هر کارى بکند چند بار فکر کند که چگونه بايد از مانع اين حزب رد شود

هيچ چيز . روشن بينى سياسى و سرعت عمل و اتحاد و قدرت اجتماعى و پراتيک انقالبى ماست
  .همه چيز به پراتيک آگاهانه ما گره خورده است ،براى ما نيست" اجتناب ناپذير"و " مقدر"
  

علنيت سياسى بحث دیگرى است که هنوز، عليرغم پيشرویهاى تاکنونى حزب، به فرجام نرسيده 
چرا . ر از یک حزب علنى چيست؟ حزب ما که فى الحال غير قانونى و غير علنى استمنظو. است

  علنيت سياسى یک رکن مهم یک حزب مدرن کمونيستى است؟ 
  

يکی از مباحٽی است که اخيرا در حزب بطور گسترده تری مطرح شده " علنيت"بحٽ  :علی جوادی
متفاوتی از اين بحٽ در حزب موجود است که استنباطات . است اما هنوز به فرجام معينی نرسيده است

برگزار کردن کنگره و بعضا حتی " علنی"يک هدف منصور حکمت تالش برای . علنی هم شده است
واقعيت اين است که ما بر خالف چپ سنتی هيچ انقالبی گری در . علی العموم پلنومهای حزبی بود
خفقان و تعرض پليس سياسی و غيره باعٽ  شرايط استبدادی، شرايط. خودی در مخفی کاری نمی بينيم

متاسفانه چپ سنتی اين ويژگی مبارزه . شوند" مخفی"شده است که کمونيستها ناچار به ايجاد تشکيالت 
اما در هيچ کجای . در شرايط استبدادی را به يک خصيصه مبارزه کمونيستی ارتقاء داده است

برگزاری . مبارزه کمونيستی قلمداد نشده استکاری بمٽابه يک فضيلت داده شده " مخفی"مارکسيسم 
علنی کردن چهره های رهبری حزب يک گام جدی ديگر . کنگره علنی يک گام جدی در اين راستا بود
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بورژوازی از يک طرف مبارزه مخفی را به کمونيستها تحميل کرده و از طرف . در اين راستا بود
. چهره آنها را مخدوش کند. سازی کند" شيطان"کند ديگر از مبارزه و سياستمداران کمونيستی تالش مي

يک رکن تعيين کننده مبارزه سياسی کمونيستی به نظرم داشتن رهبران سياسی ای است که در قامت 
اما جامعه به سياستمداری که با نقاب و يا پشت به . رهبر و سياستمدار صاحب نامه جامعه ظاهر ميشوند

بودن بطور عام يک " علنی"بدين اعتبار . ماد چندانی نخواهد کرددوربين در جلسات ظاهر ميشود، اعت
وجه مهم مبارزه سياسی مدرن و ايجاد صف گسترده ای از رهبران و سياستمداران کمونيست جامعه 

بودن " پاسخگو"و " قابل دسترس"از طرف ديگر يک شرط تبديل حزب به حزبی اجتماعی . است
است که در بخشهايی علنی " قابل دسترس"ابعاد گسترده  روشن است که تنها حزبی در. حزب است

بودن به چه فونکسيونهايی در حزب " علنی"اما اينکه . اينها وجوه عام مساله را بيان ميکند. باشد
ترجمه ميشود، کدام ارگانها و اجالس ها ميتواند در شرايط کنونی علنی برگزار شود، مساله ديگری 

  .  ر شرايط خاص مورد بررسی و قضاوت قرار گيردمساله ای است که بايد د. است
  

يک گرايش بنظرم از علنی بودن، تبديل حزب به . اما همانطور که گفتم تعابير در اين زمينه متفاوت اند
پايان تصميم گيری در پشت درهای "از . مجمع عمومی اعضا و يا سنديکا و شورا را مد نظر دارد

رفيق کاظم نيکخواه فورموله کننده چنين . م انحالل طلبانه استاين گرايش بنظر. صحبت ميکند" بسته
تصميم . ندارم" درهای باز"و يا " تصميم گيری در پشت درهای بسته"شخصا مشکلی با . گرايشی است

؟ اين !باز و بسته بودن در مساله تعيين کننده ای نيست. گيری کمونيستی، تصميم گيری کمونيستی است
يک رکن سياست . ا از سياست است که به سياست کمونيستی بسط داده شده استاستنباط و تلقی بورژو

" باز"حتی در . است" غير منتخب"و " غير پاسخگو"بورژوازی و ارگانهايش تصميم گيری در محافل 
در مقابل چنين . است" غير منتخب"ترين جوامع دمکراسی غربی هم تصميمات اساسی توسط محافل 

بودن، قابل " تغيير"بودن، قابل " پاسخگو"ای در سياست کمونيستی من طرفدار گرايش انحالل طلبانه 
بنظر من در شرايط و حتی در شرايط آزاد . بودن هستم و بر اين ويژگی های تاکيد ميکنم" دسترس"

. بايد روشن باشد" حساب و کتابش"اما . سياسی هم يک حزب سياسی فونکسيونهايش تماما علنی نيستند
  .بررسی و قضاوت و قابل دسترس باشدبايد قابل 

  
در حزب فی الحال بر . قبل از هر چيز بايد بگويم که برداشت از علنيت کامال متفاوت است :آذر ماجدی

بايد توجه کرد که ما از علنيت در يک حزب سياسی انقالبی . سر اين مقوله بحث و اختالف نظر است
فعاليت اش ممنوع است و حتی در کشورهای  خالف جريان صحبت ميکنيم که در بخش اعظم جهان

بنابراين علنيت در حزب . تحت حاکميت دموکراسی پارلمانی نيز بر فعاليت آن محدوديت قائلند
کمونيست کارگری نميتواند و نبايد همانند علنيت در يک تشکل توده ای، مثال اتحاديه يا شورای 

ی تشکيالتی يا سياسی حزب مقابل چشم مردم قرار نيست کليه پروسه تصميم گيری ها. کارگری باشد
  .من با اين شيوه از علنيت مخالفم. برخی در حزب از علنيت چنين تعبيری دارند. انجام گيرد

  
تشکيالتی کامال شفاف و قابل  –علنيت برای من به اين معنا است که پروسه تصميم گيری های سياسی 

کنگره ها و حتی پلنوم های حزبی علنی و در  ضمنا. حسابرسی توسط ارگان های ذيربط حزب باشد
در مراجع تصميم گيری بايد روشن باشد هر عضوی چگونه تصميم گيری . دسترس عموم قرار گيرد

حزب قراری تصويب شده که هر عضوی که به قرار يا قطعنامه ای رای منفی  10در پلنوم . کرده است
حسابرسی و کنترل ارگان ها و کميته های . توضيح دهديا ممتنع ميدهد بايد در چند خط دليل اين کار را 

مساله ای که حزب از پس از مرگ منصور . تصميم گيری و رهبری بايد بطور روتين انجام گيرد
اختالفاتی که يک بار به انشعاب انجاميد . حکمت با آن روبرو بوده اختالف نظر در ميان رهبری است

بايد . يک فاکتور مهم در دامن زدن به بحث علنيت بوده استاين . و اين بار به شکل گيری فراکسيون
ترتيبات و تنظيماتی داشت که اين اختالفات با شفافيت کامل و بدون مختل کردن فعاليت های حزبی 

  . برای حزب و جامعه روشن باشد
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 من فکر ميکنم بدون علنيت سياسى در سطوح مختلف تبديل شدن به يک جريان توده :سياوش دانشور

 ،حتى اگر دوره اى و تحت شرايطى حزب يا سازمانى قدرتمند شود. اى و قدرتمند موضوعيت ندارد
اما علنيت صرفا يک بحث تکنيکى . فدائى نمونه خوبى است. بدون علنيت بسرعت صحنه را ميبازد

باح شما ميخواهيد جامعه اى را بسيج کنيد و مخفى باشيد و مانند اش. يک مسئله اجتماعى است. نيست
من فکر ميکنم . زير عالئم اختصارى پنهان شويد؟ حزب ما در اين زمينه پيشرويهاى خوبى داشته است

امروز بايد به سمتى برويم که بجز مباحثى که جنبه امنيتى دارند و ميتوانند براى فعالين ما در ايران و 
ر جامعه حزب را همينگونه طورى که د. به علنيت يک جنبه وسيع بدهيم ،خارج ايران مشکل ايجاد کنند

حتما حزب با اجتماع و ميتينگ در يک ميدان و يا شوراى کارخانه . ببينند و در موردش قضاوت کنند
اما همين هم به معنى اين . تفاوت دارد و ارگانها و نهادهاى حزبى بايد قادر باشند کارشان را بکنند

اين  ،باشد" درونى"ند حزب ما نميتواند بحث حزبى مهم مان. نيست که روند مقبض شدن را طى کنيم
در حال حاضر کنگره ها و کنفرانسهاى ما علنى . مباحث صرفا نظر افراد نيستند و به افراد تعلق ندارند

روش و شيوه آن را ميتوان تعيين کرد . ميتواند پلنومها و مباحثات دفتر سياسى ما هم علنى باشند. است
اما تصوير اين ميشود که اين حزب و رهبرى . توجه اکيد داشته باشد که حزب بتواند به هر دو جنبه کار

اش مباحثش برسر اين و آن موضوع در ماه فالن است و رفقاى وسيعى و از جمله جامعه ميتواند در 
 ،چنين حزبى سياسى تر حزف ميزند. مورد اينها نظر داشته باشند و يا در مکانيزمهائى اظهار نظر کنند

 ،محفلى فکر کردن و کوچک ديدن را براى هميشه کنار ميگذارد ،دقيق تر است ،هوشيار تر است
کسى نميتواند بسادگى برايش پاپوش بدوزد و عليه اش  ،ظرفيتهاى افراد رهبرى آن روشنتر ديده ميشود

و باالخره سواالتى که مورد بررسى و دستور قرار ميگيرند سواالتى واقعى و مربوط به  ،شانتاژ کند
يک وجه نگرش به مبارزه اجتماعى و کمونيستى  ،علنيت تنها يک مکانيزم صورى نيست. اندجامعه 

مدرن است که به سهم خود در تحکيم حزبيت و الگوهاى يک حزب مدرن سياسى بشدت تعيين کننده 
درعين حال بايد مواظب تعابير ليبرالى م انحالل طلبانه از حزب از يکسو و تعابير نوع چپ . است

  .ل و مقبض از سوى ديگر در اين بحث بودراديکا
  

با توجه به شتاب تحوالت سياسى فراکسيون چه مدت زمانى براى خود قائل است . در باره فراکسيون
که خط مشى و پالتفرم کنونى اش را بدرجه اى جا بياندازد؟ معنى دستاورد و یا پيشروى براى 

  فراکسيون در سطوح مختلف کدامند؟ شکست چى؟ 
  

بنظر ميرسد که شتاب تحوالت درون حزبی بيشتر از شتاب تحوالت بيرونی در زمينه  :وادیعلی ج
واکنش منفی رهبری اجرايی حزب به اعالم فراکسيون عمال زمينه ساز يک . موقعيت فراکسيون باشد

در . بايد اذعان کنم که شخصا انتظار چنين فضا و واکنش تندی را نداشتم. بحران درون حزبی شده است
چنين شرايطی مساله امکان فراکسيون برای ايجاد تغييرات مٽبت در حزب با موانع جدی و تعيين کننده 

اتحاد کمونيسم "کردن فراکسيون " غير قانونی"گرايشی در حزب خواهان . ای روبرو شده است
ادر چنانچه اين گرايش ق. بهانه ها رنگارنگ و متنوع و در عين حال غير واقعی است. است" کارگری

شود دست باال را در تحوالت درون حزبی ايفا کند، عمال شرايط مخاطره آميز و غير متعارفی را به 
ما بايد تمام تالشمان را برای طی کردن مسالمت آميز و متمدنانه اين پروسه . حزب تحميل خواهد کرد

بخشی از تالش ما . مدرون حزبی قرار داري" قرمز"به اين اعتبار ما در آستانه شرايط . بکار ببنديم
. بايد توضيح داد. بايد قانع کرد. فراکسيون در اين شرايط شود" برسميت شناسايی"عمال بايد صرف 

اين شرط اول پيشروی به . چاره ديگری نيست. بايد سنت کمونيستی منصور حکمت را گسترش داد
و کمونيستی خود را  از طرف ديگر بايد پروژه های سياسی. سمت اهداف اعالم شده فراکسيون است

جامعه منتظر حل و فصل مسائل درون . چه در ظرفيت حزبی و چه در ظرفيت فراکسيون به پيش ببريم
ما توجه جدی . هم بايد دويد هم بايد شرايط کار و پيشرفت فراکسيون را تامين کرد. سازمانی ما نميشود
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سنت کمونيستی . بايد دامن زده شود به بحٽهايی متعددی در اين زمينه. ای به کار سازمانگری داريم
  . سازماندهی به شناخت و درک عميقتری در زمينه سازماندهی اجتماعی در شرايط کنونی نيازمند است

  
ما از . سياسی درون حزبی هستيم" آرام"ما برای جا انداختن پالتفرم خود مستلزم شرايط و فضای 

انجام اين تحول فقط در حوزه نظری ممکن . مانتقال موقعيت سازمانی و اجتماعی حزب صحبت ميکني
ما بايد . ما در عين حال نيازمند نشان دادن نمونه های عملی موفق در اين عرصه هستيم. نيست

آذر  ١۶. الگوهايی را بدست دهيم که برای هر دير باور سياسی عدم روی آوری به آن مشکل باشد
و بسرعت تغيير ناشی از اين خط مشی . شديم سرخ يک نمونه کوچک از کاری بود که ما بدان مشغول

موفقيت . کارهای زيادی بايد انجام داد. را در اوضاع سياسی جامعه در يک مقياس کوچک ديديم
. کمونيسم کارگری در گرو پيشروی و فائق آمدن بر اين معضل در حزب کمونيست کارگری است

مان موفق به اجرای آن نشديم کارمان را ددالين و پايان تاريخ مصرفی موجود نيست که اگر تا آن ز
جا انداختن و تبديل پالتفرم ما  -١: پيروزی فراکسيون را با دو شاخص بايد سنجيد. تمام شده فرض کنيم

ايجاد سازماندهی و آرايش رهبری حزب بمنظور  -٢. به پالتفرم رهبری در حزب کمونيست کارگری
راه ديگری ". سازمانده –رهبر "به حزب " مروج -  مبلغ"تضمين اجرای موفق آميز انتقال از حزب 

هر چه سريعتر بر اين ضعفها فائق آئيم کمونيسم کارگری در موقعيت برتری قرار . موجود نيست
  .خواهد گرفت

  
من شخصا اميدوارم تا زمان کنگره حزب توانسته باشيم اهم . تعين زمان کمی مشکل است :آذر ماجدی

زمانی که بتوانيم اين پالتفرم و ملزومات پيشبرد آن را . روشن کرده باشيم اختالفات و تفاوت هايمان را
در ميان بخش قابل مالحظه ای از حزب و جنبش کمونيسم کارگری جا بياندازيم، بنظرم توانسته ايم 

. روشن است که قصد ما تبديل اين مواضع به نظر اکثريت حزب است. موفقيت خوبی به دست آوريم
اکم بر حزب به فراکسيون در چگونگی پيشبرد فعاليت های ما بعنوان يک فراکسيون برخورد رهبری ح
من شخصا از فعاليت خود . شکست توصيف کمی دراماتيک از احتماالت آتی است. تاثير جدی دارد

  .برای پيشبرد اين مواضع و سياست ها دست نخواهم شست
  

ما وقت زيادى نياز  ،رحهاى ما استقبال کنداگر حزب با آغوش باز از پيشنهادات و ط :سياوش دانشور
تا همين امروز . يک فرصت چند ماهه کافى است تا مهمترين اولويتهاى کار را طرح کنيم. نداريم

ميشود ديد که عليرغم اظهارنظرات نوعى تحرک در حزب ايجاد شده است و بخشا تحليل ها کمى 
کر نميکنم که ميشود بنام فراکسيون براى اما من شخصا ف. هرچند متد همان است. چرخش کرده است

اين فراکسيون اهداف معينى دارد و بايد طى دوره قابل پيش بينى اى . مدتى طوالنى زندگى سياسى کرد
شکست اما ميتواند هرچه باشد که . کارش را روى غلطک بياندازد و ضرورت وجودى اش منتفى شود

قويتر کردن کمونيسم و پراتيک کمونيستى در يک تالش براى . زياد ربطى به منشا تالش ما ندارد
  . حزب مارکسيستى على القاعده نبايد شکست داده شود

  
خط سياسى فراکسيون بعنوان یک جمع سياسى دقيقا چيست؟ مقابله با سياستها و خط مشى کنونى 

  ن حزب؟ حزب؟ نقد حزب و ترسيم تفاوتها؟ و یا تالش براى ایجاد یک تحرک مثبت و پيشبرنده در درو
  

ما اساسا به دنبال ايجاد يک تحرک . خط عمومی فراکسيون در پالتفرمش بيان شده است :علی جوادی
پيشرو و رو به جلو در حزب بمنظور فائق آمدن بر معضالت و موانعی هستيم که حزب را در موقعيت 

ما همان است  بمٽابه فراکسيون هدف. ميخکوب شده نگهداشته است" افشاگر"و " مروج -مبلغ "حزب 
تفاوتها را . مسلما موانع چنين تحول وانتقالی را بايد نقد کنيم و از سر راه کنار زنيم. که اعالم کرده ايم

بايد و به ميزانی که برای روشن شدن راه و تحقق اهداف فراکسيون الزم است توسط فراکسيون مورد 
  . بحٽ و بررسی قرار دهيم
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شخصا فکر ميکنم که گرايش چپ سنتی درحزب در حال پيشروی  .اما نقد فردی مساله ديگری است

زمينه های فکری و سياسی آن را در نگاه به مساله حزبيت، در نگرش به جنشهای توده ای و . است
اجتماعی، در چگونگی برخورد به گرايشات ناسيوناليستی و غيره  در ارتباط با تصوير ساده انگارانه 

  .  مات يک انقالب عظيم کارگری مشاهده ميکنماز تحوالت سياسی آتی و ملزو
  

ولی به اين . تالش اصلی ما ايجاد يک تحرک مثبت و پيشبرنده در درون حزب است :آذر ماجدی
در اين راستا نقد مواضع و خط مشی هايی که با آن . منظور بايد ابتدا تفاوت های خود را نشان دهيم
بهمين دليل يک نشريه سياسی و يک نشريه تئوريک . اختالف داريم در دستور کارمان قرار ميگيرد

بعالوه، در . سمنيارهايی هم در جهت توضيح مباحث و نقطه نظرات مان برگزار خواهيم. منتشر ميکنيم
عمل با سبک کار متفاوتی که در پيش خواهيم گرفت تالش ميکنيم پالتفرمی را که ارائه داده ايم به پيش 

  .ببريم
  

اين . راکسيون بعنوان يک جمع سياسى در بيانيه و پالتفرمش بيان شده استخط ف :سياوش دانشور
تالشى است براى ايجاد يک تحرک مثبت و يک نوع بازسازى حزبى براى آزاد کردن انرژيها و جذب 

چنين خط مشى سياسى عمدتا بر تفاوتها تاکيد . نيرو براى يک مبارزه گسترده انقالبى وکمونيستى
ما با همه . ايد در هر قلمرو که ميخواهد تغيير ايجاد کند تفاوتهايش را بيان کندنميگذارد هر چند ب

نظريات متفاوتى در حزب . سياستها و خى مشى کنونى مشکل نداريم که کارمان مقابله با آنها باشد
اينها هنوز نه مهم اند و نه نيازمند . هست و اين از نشريات و ميدياى حزبى قابل مشاهده است

شايد تبئينهاى متفاوت دارند و حتى تزهاى  ،نقىه تاکيدهاى متفادت دارند ،افراد متفاوت اند. ونفراکسي
همه اينها بايد بتواند باشد و حزب هم بايد بتواند متحد و منسجم حول سياستها و مصوبات خود . متفاوت

  .يم پيش بريمدر نتيجه ما دو کار را بايد با وجه انتقادى و اثباتى بيشترى بتوان. پيش برود
  

فراکسيون چه اقداماتى را مد نظر دارد که حزب تضعيف نشود، عملکرد موازى و آشفتگى پيش نياید؟ 
آیا اعضاى فراکسيون باید در تمام فعاليتهاى حزبى شرکت فعال داشته باشند؟ آیا باید مستقال فعاليت 

  خود را پيش برند؟ یا ترکيبى از ایندو؟ چطور؟ 
  

مسلم است که تقويت حزب شرط . ا تبديل حزب به حزب رهبر و سازمانده استهدف م :علی جوادی
بمٽابه . اعضای فراکسيون هم عضو حزب هستند و هم عضو فراکسيون. چنين تحول و انتقالی است

کوچکترين خللی در پيشرفت . عضو حزب بايد پيشقدم انجام موٽرترين کارها و وظايف حزبی باشند
در عين حال رفقای فراکسيون بمٽابه فراکسيون نيز بايد . نبايد ايجاد شود کار حزب از نقطه نظر ما

ما حزبی های فعال عضو فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری . وظايفی را داوطلبانه عهده دار شوند
  . هستيم

  
ما به تحکيم حزبيت کامال متعهد هستيم و همواره در طول فعاليت حزبی مان بر آن تاکيد  :آذر ماجدی

به همين دليل اعالم کرده ايم که کميته های . ما قصد نداريم تشکيالت موازی بسازيم. اشته ايمد
رفقای فراکسيون . تشکيالتی سازمان نخواهيم داد و بشکل پروژه ای فعاليت خود را پيش خواهيم برد

نوان فراکسيون فعاليت هايمان بع. ما در کليه فعاليت های حزبی شرکت ميکنيم. بايد نمونه حزبيت باشند
. البته چگونگی مناسبات تا حد زيادی به تصميم اکثريت رهبری حزب بستگی دارد. را هم پيش می بريم

  .ما به سهم خود تالش ميکنيم نمونه حزبيت و فعاليت حزبی باشيم
  

به برخورد با  طمربو ،تضعيف حزب امرى صرفا مربوط به فراکسيون نيست :سياوش دانشور
ما نميخواهيم ارگانهاى موازى درست کنيم و در نتيجه بحث آشفتگى و حزب در . فراکسيون هم هست
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همين امروز نيز . اين را نبايد فراموش کرد. اعضاى فراکسيون اعضاى حزب اند. حزب موردى ندارد
طبعا عضو فراکسيون بايد کار بيشترى از دوره قبل انجام دهد چون انتقاد . در فعاليتها شرکت ميکنند

عضو فراکسيون بايد مرتبا مدافع حزب باشد و انتقادش به حزب انتقادى . اى را مطرح ميکندپيشرو 
ما . کسيون هم هستاتضعيف حزب تضعيف فر. است براى بهتر شدن و جلو رفتن نه تو سر حزب زدن

نى من به کسا. هيچوقت عادت به انتقاد و انتقاد از خودهاى مائوئيستى و خود زنى تشکيالتى نداشته ايم
که با خلوص نيت و داوطلبانه و آگاهانه زندگى شان را صرف آرمانهاى کمونيستى و مبارزه در يک 

اينها عزيزترين انسانها براى من . براى هيچ نوع کم کارى انتقاد فردى ندارم ،حزب کمونيستى ميکنند
 ،ب شوندجذ ،بحث بر سر مسائل مهم پيشاروى يک حزب است که بايد همواره مطرح شوند. هستند

. شوند و راه پبشروى را باز کنند ىبه نقدها و طرحهاى معين متک ،نيرو سازمان دهند ،نيرو بگيرند
  .بحث برسر چگونگى پيروزى کمونيسم است ،مسئله ساده و حياتى است

  
فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى به چه مسائل و موازینى پيشاپيش خود را متعهد اعالم ميکند و 

  فراکسيون بودنش را توضيح ميدهد؟  چه مسائلى
  

ما اهداف خود را در . فراکسيون از نقطه نظر ما بخش تفکيک ناپذير از حزب است :علی جوادی
. چهارچوب برنامه و اصول سازمانی و مصوبات سياسی و مقررات و ديسيپلين حزبی به پيش می بريم

ارگری را به ملزومات پيروزی ميخواهيم حزب کمونيست ک. هدف ما روشن و ساده و عميق است
حزب کمونيست کارگری بايد اين انتقال سياسی . کمونيسم کارگری در تحوالت جاری مجهز کنيم

وجه عمده فعاليت ما در دوران حاضر خصلت سازماندهی و رهبری و . سازمانی را از سر بگذراند
ی درحزب است و هم تالش برای فراکسيون ما مشغله اش هم پيشبرد اين خط مش. هدايت بايد داشته باشد

  .  ايجاد نمونه ها و الگوهايی متفاوت از کار سازمانيابی در جامعه
  

اصول سازمانى و قطعنامه هاى حزب پاينديمان را اعالم  ،مصوبات ،ما به برنامه :سياوش دانشور
. را تسهيل کنيمدر عين حال فکر ميکنيم که در زمينه هائى بايد تدقيق کنيم تا امر پيشروى  ،کرده ايم

بحث حزبيت و  ،حزب سياسى مارکسيستى و مشخصات آن ،فراکسيون بودن را پالتفرم ما و بسط آن
و تالش براى تقويت صفوف کمونيسم کارگرى و ايجاد وسيعترين اتحاد در بين نيروهاى اين  ،علنيت

  .جنبش براى پيروزى توضيح ميدهد
  

حزب هست؟ مشخصا آیا خواهان برکنارى و یا عزل آیا این فراکسيون جدالى برسر رهبرى سياسى 
  رفقائى در رهبرى کنونى است؟

  
ما . بدنبال حاکم کردن خط مشی خودمان هستيم. ما خواهان برکناری و عزل کسی نيستيم :علی جوادی

اميدواريم که تمامی نيروهای کمونيسم کارگری اعم از نيروهای درون حزب و همينطور نيروهای 
به اين مساله و معضل گرهی جنبش کمونيسم کارگری توجه کنند و بتوانيم مجموعا بيرون از حزب 

  . شرايط و ملزومات پيروزی کمونيسم کارگری را فراهم کنيم
  

ما انشقاق جديدی در صفوف جنبش کمونيسم کارگری . ما برای اتحاد کمونيسم کارگری تالش ميکنيم
خود در پس قدرت گيری فراکسيون " موقعيت"گران احدی نبايد ن. خواهان عزل کسی نيستيم. نيستيم

ما خواهان آن هستيم که وسيعترين نيروهای کمونيسم کارگری به گرد ! اتحاد کمونيست کارگری باشد
ما خواهان هر چه گسترده تر و متحد تر کردن صفوف کمونيسم . پالتفرمی برای پيروزی متحد شوند

ل و سوسياليست کارگری گرفته تا فعالين راديکال جنبشهای از رهبران و فعالين راديکا. کارگری هستيم
کمونيسم . مبارزه ميکنند" يک دنيای بهتر"اجتماعی و تمامی کمونيستهايی که با اهداف و افق اجتماعی 
يک مساله گرهی و شرط پيروزی اتحاد . امروز يک نيروی جدی تحوالت سياسی حاضر است
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تالش ميکنيم نيروی کمونيسم . پرچم را امروز بر افراشته ايمما اين . نيروهای کمونيسم کارگری است
  !همين. کارگری را به گرد آن جمع کنيم

  
بحث ما . اين تصويری است که مخالفين فراکسيون تالش ميکنند از فراکسيون ارائه دهند :آذر ماجدی

بت بر سر مساله ما، بر خالف آنچه تالش ميشود جلوه داده شود، رقا. بر سر عزل و نصب نيست
جدال ما يک جدال سياسی بر سر يک پالتفرم معين، يک جهت گيری . رهبری و پست و مقام نيست

برای پياده کرده اين سياست ها و روش ها بايد رهبری حزب . متفاوت و يک سبک کار متفاوت است
هيد يک در اينجا اجازه د. ولی اين اصال به معنای عزل کسی نيست. وآرايش رهبری تغييراتی بکند
در درون حزب تالش بسياری شده که بويژه امر علی جوادی و من را . نکته کوچک را متذکر شوم

بحث تقابل شخصيت ها در مقابل حزب که اخيرا در حزب براه افتاده . شخصی و مقام پرستی جلوه دهند
، ظاهرا قرار است و رفيق حميد تقوايی در سمينار اخيرش در مورد حزبيت بر آن تاکيد بسيار گذاشته

های ما " خود بزرگ بينی"ها و " زياده خواهی"ها، " جاه طلبی"است واکسينه کردن حزب در مقابل 
بحث . اين ها از نظر من خلط مبحث و پوچ و بی پايه است. باشد" شخصيت های حزبی"باصطالح 

  . سياسی را با ترور شخصيت نميتوان پاسخ داد
  

ضو رهبرى حزب معضل حل ناشدنى نداريم و فکر نميکنيم که ما باهيچ رفيق و ع :سياوش دانشور
اين رهبرى بايد در اشل بزرگترى ابراز  ،برعکس. اين نيروها را ميتوان بدلخواه نفى با برکنار کرد

اگر اين سياست را رهبرى و کادرهاى حزب . وجود کند و تالش ما اينست که اين سياست را پيش ببريم
رهبرى حزب از نظر ما بايد وسيعتر و گسترده تر . امر ما عملى شده است ،ندقبول کنند و يا مثبت ببين

  .و با برنامه روشنترى اعمال و پيش برده شود
  

آیا هنوز این . تعدادى از اعضاى فراکسيون پيشنهاد رهبرى جمعى را در پلنوم قبل مطرح کردند
  جود؟پيشنهاد را دارید؟ دليل این پيشنهاد چه بود؟ استيضاح رهبرى مو

  
. مسلما هدف ما از ارائه طرح رهبری جمعی استيضاح رهبری اجرايی حزب نبود :علی جوادی

نميتوان نقد به شيوه و آرايش رهبری را مساوی . و نه يک انتقاد سياسی. استيضاح امری حقوقی است
تبليغ اما متاسفانه برخی در حزب اينگونه . کسی اين روش برخورد را جدی نميگيرد. استيضاح گرفت

و به جای پرداختن به ! به معنی استيضاح رهبری موجود است" رهبری جمعی"کردند که طرح 
معضالت و ضعفهای رهبری حزب در چگونگی حفظ انسجام و جلوگيری از ماجراجويی های محفلی 

" حفظ وضع موجود"اين حمالت البته از موضع . در حزب حتی به نفس ارائه اين طرح نيز حمله شد
حزب اوج چنين حمالتی به مدافعين رهبری  ٢۶پلنوم . تا حدودی هم قابل درک بود. يگرفتصورت م
  . جمعی بود

  
 ٢۶برای من پلنوم . بدون اينکه وارد جزئيات شوم بگويم ٢۶اجازه دهيد چند کلمه ای هم در مورد پلنوم 

گفتم  ٢۶ز پلنوم بارها و بارها در جلسات رهبری حزب پس ا. تلخترين روزهای سياسی حزبی ام بود
متاسفانه قرار پيشنهادی من به دفتر سياسی مبنی . که اميدوارم چنين پلنومی در تاريخ حزب تکرار نشود

. مورد مخالفت واقع شد" نويد بشارت"به بهانه مساله  ۵بر علنی کردن تمام پلنوم های بعد از کنگره 
. علنی کردن آن است ٢۶نوع پلنوم من عميقا معتقدم که يکی از طرق اصولی جلوگيری اجالسی از 

در عين حال ابزاری برای افشاء و بی اعتبار کردن اقدامات ضد حزبی و ضد  ٢۶علنی کردن پلنوم 
من معتقد بودم که علنی کردن اين پلنوم در کنار ساير پلنوم ها عمال . کمونيستی امٽال نويد بشارت است

  . رج خواهد کردنويد بشارت را نيز از دست او خا" کاالی قاچاق"
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من معتقدم که به دليل ويژگيهای يک حزب خالف جريان راديکال " رهبری جمعی"اما در مورد طرح 
و کمونيستی و به دليل نبود فردی که قادر به حفظ انسجام تمامی رهبری حزب باشد، بهتر است که 

 ٢۶در پلنوم در صد کميته مرکزی حزب  ٣٠نفس اينکه . رهبری حزب آرايش جمعی بخود بگيرد
  . مدافع طرح رهبری جمعی بود، دليلی بر اين عدم انسجام و شکاف در رهبری حزب بود

  
من معتقدم که رهبری جمعی آرايش مناسبتری برای رهبری حزب کمونيست کارگری در شرايط کنونی 

منصور حکمت هم بر اين عقيده . چسب و انسجام بيشتری را برای رهبری حزب فراهم ميکند. است
  !بود

  
هم  17در پلنوم . من شخصا از زمان مرگ منصور حکمت طرفدار رهبری جمعی بوده ام :آذر ماجدی

. و به تغيير آرايش رهبری به انتخاب ليدر رای مثبت ندادم. بعنوان مدافع آن بحث را معرفی کردم
نظر من طرح ب. سال و خورده ای مرا بيشتر به مناسب بودن اين طرح متقاعد کرده است 4تجربه اين 

انتخاب ليدر ضرر بزرگی به حزب و اتحاد آن زد و در شکل گيری صف بندی های مصنوعی در 
فکر ميکنم که ما بايد دوباره به . يک تصميم نادرست بود 17تصميم پلنوم . حزب نقش مخربی داشت

. کردحزب بعد از منصور حکمت را نميتوان با باصطالح رهبری فردی رهبری . طرح جمعی برگرديم
تمامی استدالالت . حزب کمونيست انقالبی خالف جريان  به وحدت کامل در رهبری خود نياز دارد

بطور مثال در شرايط کنونی . سال اثبات شد 4منصور حکمت در دفاع از طرح رهبری جمعی در اين 
کاف حزب هر نوع مخالفتی با نظرات ليدر بطور تلويحی و حتی بعضا صريح تری بمثابه تفرقه و ش

من راستش نميخواهم . يک نمونه اين مساله بود 26پلنوم . انداختن در حزب تلقی و توصيف ميشود
مساله استيضاح بشکل نادرست و  26در مجادالت پيش از پلنوم . راجع مقوله استيضاح صحبت کنم

قصد من . نامتناسبی بر تمام بحث ها سايه انداخت و پلنوم را به محل مجادله عليه استيضاح بدل کرد
. ولی حتی اگر استيضاح هم بود، هيچ اشکالی نداشت. قصد من سياسی تر است. شخصا استيضاح نيست

و ما بايد ياد بگيريم که با متانت و اصوليت و پختگی بيشتری با . کار غير اصولی يا غير حزبی نبود
  .مخالفت روبرو شويم

  
سال اخير، يعنی از زمان مرگ  4و حزب در برای توضيح اين نکته الزم است کمی به گذشته بروم * 

بنظر من در انشعاب خط کمونيسم کارگری . منصور حکمت را مختصرا مورد بررسی قرار دهم
روشن است که با درگذشت منصور حکمت خط منصور حکمت به معنی . منصور حکمت نمايندگی نشد

ر حکمت را بسط داده اند، بنظرم واقعی کلمه هيچگاه نمايندگی نخواهد شد و کسانی که معتقدند منصو
من به هيچوجه قصد آغاز جدل فرقه ای . ارزيابی نادرست و توهم آميزی از نقش و تئوری خود دارند

اين جدال فرقه ای فقط باعث پراکنده . بر سر اينکه چه کسی خط دار منصور حکمت است را ندارم
نجا هم ضربات بسياری به کمونيسم تا همي. شدن و تفرقه ميان جنبش کمونيسم کارگری خواهد شد

بحث بر سر يافتن متد و تاکيد بر نظريه های منصور حکمت و تالش برای دور . کارگری زده است
  . نشدن از آن خط است

  
دفاع قاطع من از نظريات   .ميدانم که من بسيار متهم شده ام که در منصور حکمت منجمد شده ام(

تاکيد مداوم ام برای حفظ خط و سنت های او توسط کسانی منصور حکمت واز خط و سنت های او و 
بنظرم اين کار با قصد . که مورد نقد من قرار گرفته اند، انجماد در منصور حکمت لقب گرفته است

اين عمال . تئوريک من است –قصد بی اعتبار جلوه دادن نظرات ونقدهای سياسی . معينی انجام ميشود
اين توصيف ميخواهد بگويد که . ن با منصور حکمت رجوع ميکنددارد به رابطه شخصی و عاطفی م

روشی زيرکانه برای بی اعتبار . شخصی است –نقطه عزيمت من نه سياسی و تئوريک، بلکه عاطفی 
اما فکر ميکنم که نظرات من و نقد های من روی پای خود . کردن نظرات و تالش ها و نقدهای من

  .)نيسم کارگری استقاضی نهايی جنبش کمو. ايستاده اند
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از دست دادن منصور حکمت ضربه جبران ناپذير به حزب و جنبش کمونيسم کارگری و آينده انقالب 

سال و اندی بارها و بارها پيش خود فکر کرده ام که اگر منصور  4در اين . سوسياليستی در ايران بود
اين ! ر سطح بين المللی ميداشتحکمت بود، حزب چه دستاوردهايی در مبارزه کمونيستی در ايران و د

بمعنای بکس و بات کردن در آن دوره نيست، اين به معنای تعميق در نظريه ها و روش های منصور 
ميدانم که عده ای بر اين نظرند که اگر . حکمت و ديدن نقاط ضعف مان و تالش برای رفع آنست

اين توهم و باور به آن به . ستمنصور حکمت مرده است، حزب زنده او جای خالی او را پر کرده ا
  .شدت به زيان حزب و مانع مهمی در مقابل پيشروی آنست

  
بعد از منصور حکمت رهبری وقت حزب مجبور شد، برای اولين بار، خود بيانديشد، خود تصميم 

در دفاع از طرح رهبری جمعی اعالم  17من اين نکته را در پلنوم . بگيرد، و حزب را رهبری کند
گفتم که . رفقا خواستم که در تغيير سازمان رهبری از جمعی به انتخاب ليدر تعجيل نکنند ار. کردم

بگذاريد ابتدا روی پا خود راه برويم، يکی دو تند پيچ را پشت سر بگذاريم بعد در مورد تغيير سازمان 
ب متاسفانه از طرف بعضی اين بحث من آژيتاسيون در مورد ضعف های حز. رهبری تصميم بگيريم

قلمداد شد و در اين پلنوم رهبری جمعی که طرح پيشنهادی منصور حکمت برای حزب در غيبت 
بنظر من اين مساله در معضالت و مشکالتی که حزب بعد از آن با آن مواجه شد . خودش بود، رد شد

  . نقش تعيين کننده داشت
  

دون وجود منصور حکمت، روشن بود که اغتشاش فکری و عدم پختگی و تجربه کافی در امر رهبری ب
بايد هشيار تر و . اين امر اجتناب ناپذير بود. باعث شد که رهبری حزب بعضا چپ و راست بزند

متاسفانه اوضاع ملتهب جامعه و همچنين سطح بين . صبورتر به اين ضعف خود برخورد ميکرديم
. اين فضا بسيار مضر بود .المللی پاسخ ميطلبيد و منتظر نميماند و رهبری سريعا، ظاهرا، دو شقه شد

اجازه نداد که واقعيت ها ديده شود، اجازه نداد که مباحث روند اصولی تری را طی کند، بعضا جدايی 
در . ها و قطبی شدن های مصنوعی بر مباحث و تفاوت ها حاکم شد و متاسفانه به انشعاب انجاميد

در . خط در مقابل هم صف آرايی کردندفضای غبار آلود و گرد و خاک هايی که بپا شده بود عمال دو 
  حاليکه در واقعيت امر سه گرايش وجود داشت۔

  
خود من در هراس از حاکم شدن يک خط راست بر حزب که بفکر ائتالف با نيروهای بورژوايی است 
و در اختالف با تصوری که از سوسياليسم ارائه ميشد و مساله به تعويق انداختن سوسياليسم، اختالفی 

من با تزها و . ه با خط ديگر داشتم به کناری گذاشتم، با اين تصور که بعدا آن را پی خواهم گرفترا ک
تئوری حميد تقوايی در مورد انقالب، متدولوژی او در تحليل آنچه منصور حکمت جنبش سرنگونی می 

بنظر . داشتمناميد و او جنبش انقالبی، و استراتژی ما برای سرنگونی جمهوری اسالمی اختالفات جدی 
يک طرف در يک موضع راست پا سفت کرد و . من در اين جدال خط منصور حکمت نمايندگی نشد

ما، برخی از اعضای . طرف ديگر يک تحليل سنتی از انقالب را در مقابل حزب و جامعه قرار داد
شديم و  فراکسيون، در آن مقطع بر نقد گرايش راست و دفاع از فوريت و مبرميت سوسياليسم متمرکز

بايد پرچم سومی هم در اين جدال . به نقد ديد سنتی چپ از انقالب و جنبش انقالبی اهميت الزم را نداديم
شايد بتوان گفت که هراس از دست دادن . ما اهميت و ضرورت اين امر را تشخيص نداديم. بلند ميشد

بنظر من اين . بر حزب دريابيمحزب اجازه نداد که عميق شويم و عواقب و نتايج حاکم شدن اين ديد را 
مهمترين تند پيچ در مقابل حزب بود و متاسفانه در اين تند پيچ خط منصور حکمت آنطور که بايد و 

  . شايد نمايندگی نشد
  

بحث جنبش سرنگونی يا انقالبی در حزب ما بحث جديدی بود ولی منصور حکمت در مورد آن در 
ای با نشريه پوشه، در نامه ای به حميد تقوايی و فاتح شيخ، در مصاحبه . موارد مختلفی بحث کرده بود
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من . ديدگاه رفيق حميد تقوايی از جانب منصور حکمت مورد نقد قرار گرفته بود. و در جلسات حزبی
ولی در گردبادی که حزب را در خود گرفت، امکان پيشبرد مباحث . شخصا در جريان اين مباحث بودم
اميدوارم که در مورد فراکسيون اجازه ندهيم که . غيرممکن شده بودبشکلی اصولی و سياسی بعضا 

در اين . حزب يک بار ديگر در گردباد اسير شود و مانع پيشبرد مباحث بشکلی اصولی و سياسی شود
بايد از گذشته . صورت حزب و کمونيسم کارگری يک بار ديگر ضربه ای بزرگ را متحمل خواهد شد

متاسفانه در . مباحث در يک فضای سالم، سياسی و متمدن به پيش رود بياموزيم و اجازه دهيم که
من مفصال در سمينارهای انجمن مارکس به اين مسائل . (شرايط حاضر چنين شرايطی را شاهد نيستيم

اينجا فقط برای اينکه بتوانم . خواهم پرداخت و در مقاله جداگانه ای اين مباحث را باز خواهم کرد
  .)شکيل فراکسيون را توضيح دهم الزم بود که نگاهی به گذشته بياندازماجتناب ناپذيری ت

  
در رابطه با اين مباحث من با رفيق حميد مفصل صحبت کرده ام، در جلسات دفترسياسی و هيات 
دبيران به آنها در چهارچوب های مختلف اشاره کرده ام، در گزارشات رئيس دفتر سياسی به پلنوم، 

اختالفات بخش اکثريت رهبری حزب با من از همين . ياسی بودم اشاره کرده امزمانی که رئيس دفترس
متفاوت است بر مبنای اين " حزب"اين تبيين که نظرات آذر ماجدی با نظرات . مباحث شروع شد

چرا قبال اين مباحث را ننوشتم و بطور . برميگردد 5نظرات بود و سابقه اين بحث به بعد از کنگره 
م؟ بخاطر حفظ وحدت حزب پس از انشعاب که ضربات سنگينی را به حزب و علنی مطرح نکرد

اما آيا عدم طرح علنی و . پس از انشعاب حزب بسيار شکننده شده است. کمونيسم کارگری وارد کرد
يکی از ضربات انشعاب دقيقا همين بود که از ترس . اشتباه محض بود. جامع آن کار درستی بود؟ خير

هر بحثی که بنظر ميرسيد با نظرات حميد تقوايی متفاوت است با . گرفته ميشد انشعاب بحث ها درز
و در اين ميان بخشی از رهبری هم آگاهانه اين جو را دامن ميزد و از اين . ترس و ترديد مواجه ميشد

. جو برای فضا سازی بنفع ما، مشخصا علی جوادی و من، استفاده ميکرد، براحتی نميشد نقد کرد
نتيجه، . من با اين اميد که ميتوان مباحث را ميان خود حل کنيم به خودسانسوری در غلطيدم متاسفانه

يک  26ايجاد فضايی در حزب است که بنظر من از حزبيت منصور حکمت دور شده است و پلنوم 
تصور رفقا از حزبيت دارد به تصور چپ سنتی نزديک ميشود و با تصور . بروز تاسف آور آن است

  .اجتماعی مدرن متفاوت است-مت از حزب سياسیمنصور حک
  

بنظر من اگر گرايش سوم هم از ابتدا نمايندگی ميشد، شرايط . اين تاريخچه مختصری از اختالفات است
اکنون مهم است که تمايز اين گرايشات برای حزب، . بهرحال گذشته گذشته است. حزب متفاوت ميبود

مباحث و جدال های سياسی، تئوريک، متدولوژيک و  بايد. جنبش کمونيستی و جامعه مشخص شود
  . اين تنها راه پيشروی کمونيسم کارگری است. سبک کاری باز و شفاف بحث شود

  
اين پيشنهاد منصور حکمت هم بود و بايد تالش کرد . بله هنوز اين پيشنهاد را داريم: سياوش دانشور

ما فکر ميکنيم رهبرى جمعى و يا . کند بدست دادبهترين فرمى که اتحاد باالى حزب را همواره تامين مي
ترکيبى از دو طرح آرايش رهبرى حزب با تغييراتى در امر سازماندهى کميته مرکزى و کادرها که 

. امر تامين رهبرى سياسى حزب بر تحوالت پيشارو را پاسخ ميدهد ،بايد طى طرحى جامع اعالم کنيم
اين نه ايراد دارد  ،ضع و يا نقطه نظرات رفقائى را نقد کنيمما ممکن است قبال و يا امروز سياست و مو

چلنج فکرى و سياسى هميشه جزو کار ما و از داده هاى . محسوب شده است" جرم"و نه در حزب ما 
و نه امروز رهبرى حزب را استيضاح  ٢۶اما ما نه قبال در پلنوم . فعاليت حزبى و کمونيستى است

سوال اساسى . انسان که خودش را استيضاح نميکند. ى بوديم و هستيمما خود عضو اين رهبر. نکرديم
بلکه نقدى به وضع موجود حزب  ،نه استيضاح ،نه اعالم عدم صالحيت رفيقى ،براى ما نه نفى رفيقى

اين را اينجا عنوان . و نقاط ضعف آن براى پيدا کردن راه پيشروى و پاسخ به سواالت پيشاروى ماست
اما مسئله ما در  ،ميتواند در يک حزب سياسى پيش بيايد ،ستيضاح جرم نيستکنم که بطور کلى ا

فراکسيون و پالتفرم و همه . ايندوره استيضاح نبوده است و مسيرى که ما ميگوئيم براين متکى نيست
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بايد خود را  ،کارى بزرگ بايد صورت دهد ،حزب بايد امرى را انجام دهد. مباحث به همين مربوط اند
 ،بايد مخاطرات و موانع را بشناسد و بر آن فائق آيد ،ايش و سازماندهى براى شرايط جديد کندتجديد آر

قدرت و نفوذ و . بايد به سخنگو و رهبر تمام عيار انقالب و سوسياليسم در ايران و جهان تبديل شود
بايد پيشروى . اما براى امروز ديگر کافى نيستند ،پيشروى هاى امروز ما شورانگيز و قابل افتخار اند

اين تالشى است که من شخصا به . کرد و راه اين پيشروى را نشان داد و موانع اين پيشروى را نقد کرد
  .  آن باور عيمق دارم
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  ميزگرد نشریه یک دنياى بهتر در باره هشت مارس
  

  آذر ماجدى، مریم کوشا، هما ارجمند، نسرین رمضانعانعلى،
  
  

يت جنبش آزادى زن در ایران را چگونه ارزیابى ميکنيد؟ تفاوتها در قياس با موقع: یک دنياى بهتر
  سالهاى گذشته کدامند؟

  
در ايران يک جنبش وسيع دفاع از حقوق زن با ابعاد توده ای وجود دارد که نسل جوان در  :آذر ماجدى

آن مقطع جنبش در . بسته شد 1357نطفه های اين جنبش پيش از انقالب . آن نقش مهمی بازی ميکند
. فعالين اين عرصه بخشی از زنان چپ و فعال سياسی بودند. دفاع از حقوق زن ابعاد اجتماعی نداشت

پس از قدرت گيری جمهوری اسالمی و فرمان حجاب خمينی، ما شاهد بروز اين جنبش در ابعاد 
دهه بعد در طول . اين جنبش دو سالی در صحنه حضور داشت و سپس سرکوب شد. اجتماعی بوديم

يک جنبش مقاومت فردی در مقابل سرکوبگری جمهوری اسالمی بويژه در برابر حجاب و آپارتايد 
  . جنسی جريان داشت

  
آغاز شد  جنبش دفاع از حقوق زن را همچون ديگر جنبش های  60سرکوب خونينی که از خرداد 

از سکوت شد، اما عليرغم اعتراض علنی و اجتماعی ناگزير . اجتماعی اعتراضی به زير زمين فرستاد
اين شرايط، اعتراض به وضعيت زنان و به بی حقوقی و تحقير آنها در تمام طول حيات جمهوری 

جنبش مقاومت زنان پس از مدتی . اسالمی يکی از واقعيات انکار ناپذير جامعه محسوب شده است
جع به وضعيت زنان، نشريات زنان، کتاب ها و تحقيقات را. سربرآورد" ادبياتی"بشکل يک جنبش 

تاريخ مبارزه زنان در ايران يا در جهان، به زير سوال بردن ارزش های مردساالرانه و قوانين ضد 
اين دوره در اواخر رياست جمهوری رفسنجانی آغاز . زن خصلت اصلی اين دوره را تشکيل ميدهند

عالم ميکنند جنبش دوم خرداد يا آنهايی که ا. شد و تا چند سال پس از به قدرت رسيدن خاتمی ادامه يافت
رياست جمهوری خاتمی زنان را آزاد تر کرد يا امکانات بيشتری را در اختيار آنها گذاشت، تاريخ را 

اين فشار جنبش آزادی زن به همراه جنبش های اجتماعی ديگر بود که به قدرت . وارونه ارائه ميدهند
در اين جنبش ها نقش نسل جوان . ند، نه برعکسگيری دوم خرداد انجاميد و خاتمی را به قدرت رسا

  . بسيار تعيين کننده است
  

. در اين دور جديد حيات جنبش دفاع از حقوق زن ما شاهد راديکاليزه شدن سريع اين جنبش هستيم
اسالمی است، کسانی که هم بر مبنای  –رهبری و سخنگويی اين جنبش در دست چهره های ملی 

جنبشی شان و هم از روی امکان گرايی با اسالم کاری ندارند و اصالح خاستگاه اجتماعی و تعلق 
اما بهمراه توهم زدايی از کل . قوانين را بعنوان تنها يا مهمترين عرصه مبارزاتی شان تعيين کرده اند

جامعه نسبت به جنبش دوم خرداد و باصطالح اصالح طلب، جنبش دفاع از حقوق زن نيز پروسه توهم 
سر گذارند و يک گرايش راديکال که حاضر نيست به کم خواهی های گرايش حاکم تن دهد زدايی را از 

اين گرايش راديکال، يا آنچه به نظر من جنبش . درون اين جنبش به صورت واضحی شکل گرفت
گروه خون اين . آزادی زن نام مناسبی برای آن است، رفته رفته بروز علنی بيشتری در صحنه پيدا کرد

ر من با جنبش کمونيسم کارگری همخوانی دارد و تحت تاثير فعاليت ها، برنامه و مطالبات گرايش بنظ
  .در يک شرايط باز سياسی ما اين واقعيت را به عينه مشاهده خواهيم کرد. کمونيسم کارگری است

  
در شرايط حاضر يک جنبش وسيع و توده ای دفاع از حقوق زن وجود دارد که دارای دو گرايش اصلی 

يعنی همان جنبش های اجتماعی . اسالمی و ديگری کمونيسم کارگری –فاوت است، يکی گرايش ملی مت
سياسی که در کل جامعه مشهود است در جنبش دفاع از حقوق زن نيز وجود دارد، با اين تفاوت که  –
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اسالمی قرار  –جنبش راست پرو غرب بروز مشخصی ندارد و عمدتا در کنار و يا پشت گرايش ملی 
 –در اينجا الزم می بينم که برای رفع هر نوع سوءتفاهمی توضيحی در مورد گرايش ملی . دارد

اين . اسالمی جريان دو خرداد است –برخی تصور ميکنند که منظور از گرايش ملی . اسالمی بدهم
جريان در مقطعی در راس اين جنبش قرار گرفت ولی اين جنبش بمراتب از دو خرداد وسيع تر است و 

  : از نظر حزبی و گروه بندی سازمانی فوق العاده متنوع است
  
مرداد  28حزب توده و جبهه ملی که ستون های اصلی اين اردو بودند، در طول بيست سال پس از "

جريانات ناسيونال اسالمی . ... دچار اضمحالل شدند و طيف وسيعی از گروه ها را از خود بجا گذاشتند
در تمايز با خط  - "مدرنيته"دين و ديگر پيروان شريعتی، اسالميون اهل نظير نهضت آزادی و مجاه(

کل حرکت مائوئيستی در ايران با . ، بخشی از اين جنبش بوده اند)پان اسالميستی و مشروعه چی
سازمانها و محافل گوناگونش به اين اردو تعلق داشته است، کنفدراسيون دانشجويان دوران قديم و لشگر 

و سوسياليست های سابق و خاتمی چی های دو آتشه ای که از آن بيرون زده اند، بخش جمهوريخواهان 
اعظم گروه های سنت فدايی و جريانات فرعی تر مجاور آن نظير راه کارگر همه گوشه هايی از اين 

و اپوزيسيونی در ايران اساسا تحت سلطه اين جنبش بوده " متعهد"قلمرو هنری و ادبی . اردو هستند
  )13منصور حکمت، انترناسيونال هفتگی ."  (کانون نويسندگان يک مرکز مهم اين جنبش است. است

اسالمی تعلق دارند  –هم اکنون سخنگويان شناخته شده جنبش دفاع از حقوق زن عمدتا به گرايش ملی 
 گرايش اخير بطور. ولی گرايش راديکال يا جنبش آزادی زن نيز در حال شکل يابی نستبا مستقل است

اين پديده را در شکل راديکال تر اعتراضات و شعارهايی که استفاده ميشود . فزاينده ای وسعت می يابد
مساله اصلی اينست که بتوان اين گرايش را سازمان داد و رهبران عملی و فعالين . ميتوان تشخيص داد

يکی از راه . کرد و به اين ترتيب رهبری اين جنبش را کامال مجزا. آنها را بخود جلب و جذب کرد
هايی که اين فعالين ميتوانند در جلوی صحنه ظاهر شوند تلفيق درست و اصولی کار مخفی و علنی 

و روشن است که به درجه ای که فضا باز تر شود و قدرت جنبش افزايش يابد اين فعالين ميتوانند . است
  .با سهولت بيشتری در جلوی صف قرار گيرند

  
ما شاهد . يری قطب بندی درون جنبش دفاع از حقوق زن هستيمبنظر من ما شاهد شکل گ
. تمايز شعارها و اهداف و اشکال مبارزه و اعتراض مشخص تر ميشود. راديکاليزاسيون اين جنبش ايم

  .مارس ميتواند نقش مهمی در توسعه اين قطب بندی داشته باشد 8
  

و فرمان حجاب اجبارى سرکار " یا روسرى یا توسرى"حکومت اسالمى با شعار : یک دنياى بهتر
از آندوره تا امروز جنبش برابرى زنان چه نقاط عطفى را از سر گذرانده و جمهورى آپارتاید تا . آمد

 چه حد در تحميل خود به زنان و جامعه ایران موفق بوده است؟
  

عيت جامعه اعالم جنگ علنی رژيم اسالمی با نيمی از جم" يا روسری و يا توسری"شعار  :هما ارجمند
ای بود آه تازه داشت از آزاديهايی بدست آمده حاصل انقالب بهره ميبرد و خود را به صورت جنبشی 

تعرض آشكار به زنان و حقوق آنان بخشی از يك . آزادی خواهانه و برابری طلبانه تعين ميبخشيد
ار و تحميل حجاب جمهوری اسالمی با اين شع. تعرض عنان گسيخته به انقالب و دستاوردهای آن بود

نه تنها يك روند شكوفا در جامعه يعنی جنبش زنان برای داشتن يك زندگی مدرن و مترقی را قيچی آرد 
در آن زمان جامعه و . آن هم به ضرب تازيانه و شكنجه و آشتار. بلكه دهها قدم آن را به عقب راند

اين تهاجم ايجاد آنند و اين البته تنها بطور مشخص زنان نتوانستند مقاومت سازمان يافته ای را در قبال 
مقاومتهای فردی اما . ضعف جنبش زنان نبود بلكه اين مشكل آل طبقه آارگر و چپ جامعه نيز بود

بسيار گسترده آه ميتوان آن را جنبش بد حجابی خواند مشخصه دوره ديگری است آه سالها درازا 
ين تر، سازمان يافته تر و پرتحرآتر عرصه خود البته اين جنبش در خارج از ايران بسيار متع. داشت

مطالبات و . را گشود و ما شاهد شكل گيری دهها نهاد و سازمان مختص به جنبش زنان بوده ايم



 ميزگردها 47 
 

خواستهای اين جنبش به بخش مهمی از پالتفرم احزاب اپوزيسيون تبديل شد و در اين ميان حزب 
اين حزب با ايجاد آمپين . آزيماليست آن بدل شدآمونيست آارگری به پرچم دار بسيار راديكال و ما

دفاع از حقوق زنان در ايران و بعدها سازمان آزادی زن و آميته عليه سنگسار تالش خستگی ناپذيری 
اما تا آنجايی آه به مبارزه زنان . در ميدان دفاع از حقوق زنان و جنبش برابری طلبانه آرد و ميكند

رميگردد خود مقاومت گسترده زنان بصورت بد حجابی و يا شرآت عليه آپارتايد جنسی در ايران ب
وسيع آنان در آموزش عالی و گرايش وسيع برای دخيل شدن در امور اجتماعی نشان ميدهد آه رژيم 

بخصوص تحرآات وسيع در چند سال اخير نشان ميدهد آه . نتوانست اين جنبش را به زانو درآورد
د دور جديدی شده است آه مقاومت جمعی و سازمان يافته با زنان و جنبش حق طلبانه آنان وار

  . شعارهای راديكال هر چند به شكل ابتدائی مشخصه آن است
  

  مسائل گرهى در جنبش برابرى زنان کدامند؟ : یک دنياى بهتر
 

بطور ڪلي مسئله گرهي در جنبش برابري زنان در سطح بين المللي سيستم سرمايه داري با  :مریم کوشا
سياسي و فرهنگي اش است۔ اين مسائل سپس در هر ڪشوري با مشخصات  ،عواقب اقتصادي همه

  .تاريخي سياسي آن ڪشور ابعاد ديگري پيدا ميڪند
  

در ايران سيستم سرمايه داري و دولت محافظ آن يعني جمهوري اسالمي با همه قوانين و رسوم عقب 
اين خود . گذارد بلڪه آنرا هر روزه بازتوليد ميڪندافتاده و مذهبي نه تنها ستم بر زن را مورد اجرا مي

زنان در ايران بروشني اعالم . بزرگترين مسئله گرهي يا مانع در پيشروي جنبش برابري زنان است
ڪسي نبايد بخاطر زن بودن مورد تبعيض و ستم و نابرابري . ڪرده اند ڪه آزادي و برابري ميخواهند

اين تبعيض نياز دارد تا شڪاف ميان آحاد جامعه ايجاد ڪند و پايه سيستم سرمايه داري به . قرار گيرد
هنوز حتي در پيشرفته ترين ڪشورها زنان از حقوق . هاي اقتصادي و سودآوري خود را تامين ڪند

جمهوري اسالمي جهنمي را براي زنان ايجاد ڪرده ڪه آنها . برابر برخوردار نيستند۔ در ايران ڪه بدتر
  . ن حقوق محروم ڪرده استرا از پايه اي تري

  
. يڪ وجه ديگر مربوط به مساله گرهي در جنبش برابري زنان عدم وجود حق بيان و تشڪل است

همانطور ڪه در باال گفتم جنبش براي رهايي زن خواسته هاي روشن و راديڪال و بسيار سوسياليستي 
نه به خشونت خانگي يا  ،ايد جنسينه به آپارت ،نه به تبعيض ،خواسته هايي مثل نه به نابرابري. دارد
اين جنبش االن وجود دارد ولي نميتواند بطور علني و . نه به فقر و براي آزادي و سڪوالريسم ،دولتي

اگر وجود داشت همين امروز بيش از . گسترده اظهار وجود ڪند چون آزادي بيان و تشڪل وجود ندارد
  .   همين امروز حجابها دور انداخته ميشدند. ڪردسازمان مدافع حقوق زنان دفاتر خود را باز مي ٢٠

  
در مورد اشکال و بروزات مقاومت جنبش آزادى زنان در مقابل رژیم اسالمى در : یک دنياى بهتر

  سالهاى اخير چگونه فکر ميکنيد؟ پيشرویها کدامند؟
   

وجهی داشته آنچه که مشخص و غيرقابل انکار است جنبش زنان پيشرويهای قابل ت :نسرین رمضانعلى
جنبش برای آزادی زن به يکی از عرصه . اين پيشرويهای کدامند و چگونه خود را نشان می دهد. است

خواستها شعارها و مطالبات اين جنبش  روز به روز . های مهم مبارزه در ايران تبديل شده است
ه امر مردم در ايران راديکالتر می شود و امر آزادی زن در جامعه ايران تنها امر زنان نيست بلکه ب

  .تبديل شده است
  

مراسمهائى    ،قطعنامه هايی که بتصويب رسيد ،مارس سال گذشته بيندازيم ٨اجازه بدهيد نگاهی به  
در همين رابطه رويارويی . بشدت راديکال و روبه جلو بود ،که برگزار شد و شعارهای که داده شد
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ى از اين گرايشات ناچار شدند براى روز جهانی برخ. گرايشات درون جنبش حقوق زنان روشن تر شد
اين حرکت بدون ترديد ثمره فشار . مارس و برگزاری آن پيام بدهند و به استقبال اين روز رفتند ٨

گرايشاتی سعی نمودند که روزهای حکومتی يعنى همان روزهای . راديکاليسم جنبش برابرى زنان بود
و غيره را مطرح کنند که منزوی شدند و ناچارا تسليم  "روز زن نمونه"تولد زينب و فاطمه و يا 

  .خواستها و مطالبات راديکال شدند
  
 ،مارس را نميتوان مصادره کرد ٨. مارس سنت کمونيستها است و اين روز متعلق به جنبش ماست ٨

اما در کنار واقعيت پيشروى جنبش برابرى . يک سنت سرخ و برابرى طلبانه و آزاديخواهانه است
حرکتهای ديگرى هم ايجاد شده است که متاثر از تالشها و سنتهاى اين جنبش اند و امروز  ،زنان طلب

  . می توانيم از يک تحرک عمومى و راديکال نام ببريم
  

امروز در ايران ما شاهد اعتراضات وسيع به احکام سنگسار هستيم اگر به پرونده و آزادی افسانه 
فسانه نوروزی يک نام آشنا در هر خانه ای بود يا اينکه جمع آوری نوروزی نگاه کنيم که چگونه نام ا

برای افسانه نورزوی که توسط بخصوص زنان در دانشگاهها و مدارس و محيط کار " ديه"پول 
حمايت بی دريغ مردم از کبرا رحمانپور و شهال جاهد و فاطمه حقيقت پژو و نمونه . صورت گرفت

ن ميدهد که اين جنبش با حساسيت بيشتری به مسئله زنان نگاه می کند نشا ،برجسته اخيرا نازنين فاتحى
و برای هر گام پيشروی و تحميل عقب نشينی به رژيم جمهوری اسالمی تالشهای شبانه روزی اين 

همينطور از نظر من در يکسال گذشته دخالت زنان در مبارزات کارگری را . جنبش را شاهد هستيم 
يز نشان از تعرضی و راديکال بودن و هم سرنوشتی اين جنبش با جنبش شاهد بوديم که خود اين ن

بايد گفت در اثر فشار راديکاليسم و اعتراضات و مبارزات جنبش برابری طلبی زنان . کارگری است
بخش هايی از فعالين و جريانان و جنبش های اصالح طلب حکومتی و ملی و مذهبی و فمينيست های 

ند  به برخی اقدامات دست بزنند که فکر می کنند می شود با اين اقدامات اسالمی نيز ناچار شده ا
که البته تغييرات مورد نظر زنان از ... برای نمونه کمپين امضا جمع کردن و  ،تغييراتی را ايجاد کرد

هم کف خواسته هاى زنان بسيار فراتر است و هم اين . اين طرق و با اين نگرش نميتوانند متحقق شوند
  . ا در سطحى گسترده تر شگست خورده اندروشه

   
  مسائل کليدى در روز زن امسال در ایران کدامند؟ : یک دنياى بهتر

  
مارس روز اعتراض به زن ستيزی و مرد  8. کليدی ترين مساله برگزاری اين روز است :آذر ماجدى

زن ستيزی رکن . نظام حاکم در ايران يک نظام تا پوست و استخوان زن ستيز است. ساالری است
با اين حساب برگزاری اين روز از اهميت بسيار زيادی برخوردار . اصلی هويت و ايدئولوژی آن است

هر چه وسيع تر و با شکوه تر برگزار کردن اين روز مهم ترين دستور جنبش دفاع از حقوق زن . است
جامعه و با خواست پايان  سازمان دادن ميتينگ يا راه پيمايی بمنظور اعتراض به موقعيت زن در. است

ستم بر "شعار . مساله بعدی طرح خواست های معين است. دادن ستم بر زن مساله اصلی و کليدی است
اين شعار در عين حالی که  بر روی اصل مساله . شعاری همه جانبه و وحدت بخش است!" زن موقوف

. شات متفاوت را گرد هم آوردانگشت ميگذراد و شعاری همه جانبه است، در عين حال ميتواند گراي
بعالوه . بنظر من بينش راديکال را نمايندگی ميکند" زنده باد آزادی زن"در کنار " ستم بر زن موقوف"

نه به حجاب و نه به آپارتايد جنسی نيز دو شعار کليدی و اساسی اند، زيرا دو رکن اصلی اين نظام زن 
اله حجاب و آپارتايد جنسی مشکل دارند و خواهان رفع اکثريت مردم ايران با مس. ستيز را هدف ميگيرد

  .بعالوه اين دو مساله دو جبهه مهم نبرد با جمهوری اسالمی است. آن هستند
  

از . دعوا برسر حجاب داغ بود. اولين هشت مارس بعد از انقالب را البد بياد دارید: یک دنياى بهتر
  و چه افت و خيزهائى داشته است؟ آنروز تا حاال این جدال از نظر شما به کجا رسيده
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. آن روز تهران مملو از هيجان بود. در آن شرکت داشتم. من اين روز را بخوبی بياد دارم :آذر ماجدی

برف ميامد ولی هزاران زن در صف های فشرده در خيابان راهپيمايی ميکردند و شعار ميدادند که در 
الت و اوباش !" نه شرقی، نه غربی، جهانی استآزادی زن، " "بهار آزادی جای زنان خالی است،"

حزب اللهی تظاهرات کنندگان را مسخره ميکردند، گلوله های برفی، بعضا سنگی به سمت آنها پرتاب 
. مارس در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران سازمان داده بوديم 8من خودم با جمعی يک مراسم . ميکردند

در کريدور ها نيز پر از آدم . سالن پر بود. ادبيات آمده بودند بخشی از تظاهرات کنندگان بدرون سالن
  !يک خاطر خوش تاريخی. هيجان در سالن موج ميزد. بود

  
اين تظاهرات به روشنی هم توهم به جمهوری اسالمی و به اصطالح پيروزی انقالب و هم آغاز پروسه 

ه عرصه اجتماع گذاشته بودند، داشتند زنان که بتازگی بشکل اجتماعی پا ب. توهم زدايی را نشان ميداد
جهانی خواندن خواست آزادی زن در آن تظاهرات بسيار مهم و خصلت نما . حق خود را طلب ميکردند

برای ما که يک دهه بعد مجبور شديم با نسبيت فرهنگی در جوامع غربی بجنگيم، اين شعار . است
ی ضد شرق زدگی دارد و اين خصلت را نشان ميدهد که جنبش آزادی زن خصلت. جايگاه مهمی دارد

يک لحظه مهم در تاريخ جنبش آزادی زن جهانی  1357مارس  8. امروز بيش از هر زمان نشان ميدهد
يک حرکت مهم در مقابل جنبش اسالم سياسی و از . است و به همين عنوان نيز در تاريخ ثبت شده است

  .ر منطقه دارداين رو نيز جايگاه مهمی در موقعيت جنبش آزادی زن د
   

بايد اشاره کنم که تظاهرات در اعتراض به حکم اجباری شدن حجاب توسط خمينی آغاز شد ولی اين 
ميتينگی که . اين اعتراض چند روزی ادامه يافت. اولين حرکت وسيع زنان در دفاع از حقوق شان بود

و ليستی از حقوق را مطرح در زمين چمن دانشگاه روز بعد سازمان يافت، فقط به حجاب محدود نماند 
روز بعد تحصنی در دادگستری . حضور دختران دانش آموز در اين تجمعات کامال مشهود بود. کرد

زنان جمع شده بودند و حق خود را طلب . سالن دادگستری جای سوزن انداختن نداشت. سازمان داده شد
لين رودررويی با جمهوری اسالمی او. خبرنگاران بين المللی هم مشغول تهيه گزارش بودند. ميکردند

جنبش آزادی : اين اولين رودررويی، آغاز يک جنبش و رودررويی بين المللی بود. را گزارش ميکردند
باالخره بخشی از فعالين قطعنامه ای تهيه کرديم و به دولت بازرگان داديم . زن در مقابل اسالم سياسی

بنظر من اين چند . لين مرحله با پيروزی روبرو شداو. و بازرگان آن را پذيرفت و خمينی عقب نشست
در همان چند روز . روز جايگاه بسيار مهمی در جنبش آزادی زن نه تنها در ايران، بلکه در منطقه دارد

من در بسياری از مباحث و گفتگو ها . اختالفات گرايشات مختلف جنبش دفاع از حقوق زن عيان ميشد
و اکنون که به آن روزها ." دی راديکال بودم، تندرو بودم، جوان بودمزيا"خودم را در اقليت ميافتم، 

فکر ميکنم، متوجه ميشوم که همان گرايشات متفاوت بودند که عمل ميکردند، با اين تفاوت که 
صحبت های . و خوشبختانه من ديگر خودم را در اقليت نمی بينم. خودآگاهی بشکل کنونی وجود نداشت

ما . به ما ميگويند داريد حرف دل ما را ميزنيد. بسيار در جامعه روبرو ميشودما اکنون با استقبال 
  . حرف دل نسل جوان را ميزنيم و آنها را نمايندگی ميکنيم

  
به لباس پوشيدن زنان توجه کنيد، . زنان توانسته اند در عمل جمهوری اسالمی را بسيار عقب بنشانند

رات مد در ايران خود يکی از خصوصيات جنبش دفاع از ابتکا. هيچ ربطی به کد لباسی رژيم ندارد
و بابت اين جسارت شان . زنان عمال احکام جمهوری اسالمی را به سخره گرفته اند. حقوق زن است

هر روز با ارازل و اوباش رژيم درگير ميشوند، کتک ميخورند، شالق ميخورند و زندانی ميشوند و 
رشد بسياری کرده است، خودآگاه تر،   57آزادی زن از سال جنبش . جالب ايجاست که کوتاه نميايند

موقعيت دوفاکتوی زنان در جامعه نسبت .  پخته تر، جسورتر، راديکال تر و سازش ناپذير تر شده است
  . پيشرفت بسياری کرده است و اين به يمن مبارزات زنان بدست آمده است 57به سال 
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ه کرد، تحول مهم و تعيين کننده ای است که در جنبش چپ و يک فاکتور مهم ديگری که بايد به آن اشار
چپ حقوق زنان را . در آن مقطع جنبش چپ تحت سلطه پوپوليسم قرار داشت. کمونيستی رخ داده است

برايش " امپرياليسم"مارس هم نقش مهمی داشت ولی  8مطرح ميکرد و در شکل گيری اعتراض 
اسالمی تعلق داشت، شرق زده بود و مبارزه با  –ملی اين چپ هم خود به گرايش . بود" عمده تر"

لذا، بويژه، بعد از اشغال سفارت آمريکا عمال جنبش اعتراضی زنان را . امپرياليسم مهمترين امرش بود
. بخش وسيع چپ حجاب را مساله زن زحمتکش نميدانست و نسبت به آن بی اعتنا بود. بايکوت کرد

من با يکی از . کوتاه در ميتينگ های اين سازمان ها شرکت کنندبعضا زنان مجاز نبودند با آستين 
سازمان های زنان وابسته به يکی از سازمان های چپ فعاليت ميکردم، در جلسات سازمانی بحث 

  .امپرياليسم و ملی بودن خمينی در راس بحث ها قرار داشت
  

است و از اين پيرايه های ضد  اما اکنون نزديک به دو دهه است که بستر اصلی چپ ايران متحول شده
اکنون کمونيسم کارگری به بستر اصلی چپ در ايران تبديل شده است که . کمونيستی خالص شده است

در کنگره اش . پرچم آزادی بی قيد و شرط زنان و برابری کامل زن و مرد را به اهتزاز درآورده است
و برابری زن و مرد را در عرصه بيانيه حقوق زنان را تصويب کرده است و در آن آزادی زن 

برنامه آن جايگاه مهمی به حقوق و موقعيت زنان داده . حقوقی، سياسی و اجتماعی تعريف کرده است
است، کادرهايش در عرصه جنبش آزادی زن فعال اند و توانسته اند تاثير مهمی در جنبش آزادی زن 

چنين جنبش  57اگر سال . يجاد کرده استکمونيسم کارگری تحولی مهم در جنبش آزادی زن ا. بگذارند
اگر سازمانی . و برنامه و خطی وجود داشت، وضعيت جنبش دفاع از حقوق زن بسيار متفاوت ميبود

مانند سازمان آزادی زن در آن دوره وجود داشت، ميتوانست جنبش آزادی زن را کامال متحول کند و 
سازمان آزادی زن خود محصول . بازگرداند تاريخ را نميتوان به عقب. در مکان ديگری قرار دهد

اين سازمان اميال و خواست های نسل جوان ايران و مطالبات . متحول شدن جنبش چپ ايران است
سازمان آزادی زن پرچم آزادی بی قيد و شرط زنان را بلند کرده . راديکال زنان را نمايندگی ميکند

  .مارس حضور خواهد داشت 8در !" آزادی زنزنده باد "و !" ستم بر زن موقوف"است و با شعار 
  

نقش تالش بين المللى براى مقابله با زن ستيزى جمهورى اسالمى و اسالم سياسى : یک دنياى بهتر
چيست؟ بازتاب این تالشها از جمله عقب راندن دادگاههاى شریعه در کانادا در جنبش زنان در ایران 

نه در مبارزه امروز جنبش آزادى زن در ایران خود را چه بوده است؟ دستاورد این تالشها باید چگو
  تثبيت کند؟

  
تالشهای بين المللی در دفاع از حقوق زنان تا همين جا در تقويت جنبش زنان در ايران  :هما ارجمند

بخصوص در دوره ای آه اختناق و سرآوب صدای هر جنبده . بسيار تعيين آننده و حساس بوده است
در يك دروه طوالنی سخنگو و . تحت فشارهای بسيار خرد آننده ای قرار داشتندای را ميبريد و زنان 

به اين اعتبار فشار بين المللی به جمهوری اسالمی در قبال . بلندگو جنبش زنان در ايران در خارج بود
از طرف ديگر . توحشی آه به زنان روا داشته در رابطه با ديگر بخشهای جامعه قابل مقايسه نيست

ايی آه در سالهای اخير در مقياس بين المللی شده نقش بسياری در وضعيت جديدی آه در جنبش آوششه
  .زنان در ايران بوجود آمده داشته است

    
اما در رابطه با آمپين ما عليه دادگاههای اسالمی در آانادا بايد بگويم از آنجايی آه اين دادگاهها پشتش 

يران توسط زنان و فعالين زيادی  از نزديك و دخالت گرايانه جنبش اسالم سياسی آمين آرده بود در ا
اين ديگر جز داده ها است آه مبارزه با اسالم سياسی در سطح جهانی و عقب راندن آن در . دنبال ميشد

زن ستيزی اسالم و بطور مشخص . هر سنگری جز الينفك مبارزه با حكومت اسالمی در ايران است
از اين رو . عليه اين جنبش سياه را به يك جبهه جنبش زنان بدل ميكنداسالم سياسی هر جبهه جديد 

استقبال وسيع زنان از ايران از آمپين عليه دادگاههای اسالمی ، تماسهای بسيار با ما و امضای وسيع 
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طومار اين آمپين بطور جمعی و فردی نشان داد آه چقدر جنبش زنان در ايران در پيشبرد آمپين عليه 
بر همين اساس پيروزی اين آمپين نه تنها قوت قلبی بود  برای زنان در ايران . سی ذينفع استاسالم سيا

بلكه خود يك تجربه ای شد آه ميتواند به عنوان سرمايه اين جنبش در جهت پيشرويهای بزرگ مورد 
يج متحد و متشكل شدن، راديكال عمل آردن و خواستهای روشن و مترقی داشتن، بس. بهره قرار گيرد

مردم،  همه و همه فاآتورهای بودند آه پيروزی آمپين عليه دادگاههای اسالمی در آانادا را تضمين 
همين ها . همينها ميتواند ابزارهای زنان در ايران در مقابله با رژيم ضد زن و مذهبی باشند. آرد

ثی، بلكه خود به ميتواند اين جنبش را به يك قدرت بزرگ بدل آند آه نه تنها تعرضات حكومت را خن
  .   يك تعرض گسترده دست برد

  
تالش جهانى عليه آپارتاید جنسى در ایران چه پيشرفتهائى داشته و با چه موانعى : یک دنياى بهتر

  روبرو است؟ دالئل موانع کدامند و در تقابل با آن چه باید کرد؟ 
  

حمايت از مبارزه عليه آپارتايد ما در حال تالش براي براه انداختن يڪ جنبش وسيع در  :مریم کوشا
قطعنامه آن تهيه شده و مشغول ڪارهاي مربوط به سايت آن و ايجاد ڪميته هاي . جنسي در ايران هستيم

به نيروي زيادي نياز داريم ڪه در سطح جامعه با تماس با سازمانهاي . همبستگي در خارج ڪشور هستيم
طبق معمول به ڪمڪ مالي نيز . هم را سازمان دهيممدافع حقوق بشر و حقوق زنان بتوانيم اين امر م

  .به ما ملحق شوند. همينجا از همه عالقه مندان دعوت ميڪنم از اين ڪمپين حمايت ڪنند. نياز داريم
  

امروز تناسب قوا چه مقدوراتى را به . به امر سازماندهى هشت مارس بپردازیم: یک دنياى بهتر
  رى براى سازماندهى روز زن در ایران چگونه باید باشد؟ جنبش آزادى زن ميدهد و اشکال دخالتگ

  
اگر اوضاع امروز را با پارسال مقايسه کنيم توازن قوا به نفع جنبش زنان در ايران  :نسرین رمضانعلى

کمپينها در . نمونه هايی که در سوال باال پاسخ دادم يکی از اين شواهد است. تغييرات اساسی کرده است
سمينارهای که در رابطه  ،اردوهای همبستگی زنان ،يا لغو قوانين جاری در ايراندفاع از حقوق زن 

 ،با حقوق زنان و حتی پروژه هايی که در دانشگاهها بخصوص از جانب فعالين حقوق زن پيش می رود
در مقابل می دانيم جمهوری اسالمی در همين سال گذشته بيشترين . نشان از اين تغيير و توازن قوا است

 ٢٢از سرکوب و تجمع زنان در . وی خود را برای سرکوب جنبش زنان نيز اختصاص داده استنير
خرداد تا طرح تصويب مدل لباس زنان در محيط کار و اخيرا تصويب سهميه پذيرش دانشجويان بر 
اساس جنيسيت تا مسلح کردن نيروهای سرکوبگر زن و به خيابان ريختن تعدادی  الت و  لمپن حزب 

ما شاهد هستيم که امروز زنان عليه حجاب و قوانين . رای سرکوب اعترضات جنبش زناناللهی ب
از نظر من اين جنبش به خيابان . اسالمی هر روزه در خيابانها و محيطهای اجتماعی مبارزه می کنند

سياست سرکوب و بگير و ببند . آمده و خواستها و مطالباتش را با شعارهايی روشنی مطرح کرده است
ارعاب مدتهاست که ديگرکارايی خودش را از دست داده است و رژيم جمهوری اسالمی خيال می و 

اين ديگر . کند با دستگيری مثال فعالين زنان و فعالين اين عرصه می تواند اين جنبش را  سرکوب نمايد
  . شدنی نيست

  
در ايران نشان داده می شود ببينيد من فکر می کنم حساسيتی که امروز در مقابل اعدام يا سنگسار زنان 

نشان از يک  ،و حرکتها و حمايتهای وسيعی که از زنانی که محکوم به اعدام می شوند صورت ميگيرد
  .بلوغ سياسى و تغيير توازن قوا به نفع جنبش زنان است

  
من فکر می کنم عليرغم پيشروهايی که . اما در باره قسمت دوم سوال در امر سازماندهی جنبش زنان 
جنبش زنان در امر سازمانی با اشکالت جدی مواجه است که ما بايد بتوانيم در اين زمينه با  ،شاره شدا

در حال حاضر عليرغم وجود . ارئه راه حلهائى به سازماندهی اين جنبش در مقياس وسيع فائق آئيم
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ت مدافع حقوق سخنگويان و چهره های اين جنبش که به هر حال هر کدام  و يا بخشا متعلق به گرايشا
اما هنوز شاهد حضور قدتمند و سراسرى رهبران و چهره های  ،زنان در چهارچوبهاى خود هستند
اين را بايد تاکيد کرد که رهبران و فعاليت اين خط در سالهاى اخير .  جنبش چپ و سوسياليستى نيستيم

بردند و يا مراسمها و تالش کرده اند ابراز وجود کنند و فعاليتهاى درخشان و با ارزشى را پيش 
اما اين هنوز با رهبرى جنبش وسيع برابرى زنان در يک . اجتماعات پر شورى را برگزار کردند

 ٨. جامعه هفتاد ميليونى فاصله زياد دارد و به ميدان کشيدن اين نيرو در اساس کار اين جنبش است
ران و سخنگويان جنبش مارس امسال فرصتى است براى عروج اين جنبش و ابراز وجود چهره رهب

طرح علنى شعارها و مطالبات برابری طلبانه و پاسخ به سواالت سياسى روز جامعه در  ،آزادی زن
تنها به اين روش ميتوان مهر برابرى سوسياليستى را به اعتراض زنان . ابعادى گسترده و سراسرى

  . تامين کرد عليه وضع موجود کوبيد و رهبرى جنبش زنان و افق حاکم براين جنبش را
  

این . تحرکاتى اخيرا در ایران تحت عنوان کمپين یک ميليون امضا راه افتاده است: یک دنياى بهتر
تالشها چه ربطى به هشت مارس و جنبش آزادى و برابرى زنان دارد؟ آیا شرایط کار علنى و قانونى 

   دریوزگى و استمداد از آخوندهاى مرتجع را توجيه ميکند؟ 
  

. اين کمپين بيک معنا محصول نزديک به دو دهه فعاليت جنبش دفاع از حقوق زن است :آذر ماجدى
خرداد در تهران، جنبش دفاع از حقوق زن  21مارس در سال گذشته و تظاهرات  8پس از سرکوب 

اين جنبش از تهران شروع شد . اين ابتکار را عملی کرد و بنظر ميرسد که با استقبال روبرو شده است
اين تالش ها بخشی از تالش های جنبش دفاع از . به شهرهای ديگر هم سرايت کرده استو اکنون 

حقوق زن و يا آزادی زن برای تغيير توازن قوا و عقب نشاندن جمهوری اسالمی است و از اين رو 
اين کمپين اگر موفق شود که به يک جنب و جوش توده ای دامن بزند حتما تاثير آن . حائز اهميت است

  . مارس هم مشاهده خواهد شد 8در 
  

 –در پاسخ به بخش دوم سوالتان بايد بگويم که ممکن است سخنگويی اين جنبش در دست گرايش ملی 
. بسياری از زنان راديکال در اين کمپين فعال شده اند. اسالمی باشد، ليکن فعالين آن کامال مختلط هستند

اين . نبش دفاع از حقوق زن ايجاد کرده استاين کمپين يک عرصه سراسری فعاليت برای فعالين ج
در برخی از شهرها رهبری اين جنبش نيز بدست گرايش . شرايط بسيار مساعدی برای فعاليت است

اين کمپين ظرف مناسبی برای فعاليت وسيع و توده ای فراهم آورده است و توجه بين . راديکال است
مپين شرکت فعال داشته باشيم و تالش کنيم آن را ما بايد در اين ک. المللی را بخود جلب کرده است

  . راديکاليزه کنيم
  

بنظر من ما هنوز نتوانسته ايم الگوهای موفقی برای تلفيق . بايد شرايط فعاليت در جامعه را درک کرد
اين يک مشکل اساسی جنبش کمونيستی در امر سازماندهی جنبش های . کار مخفی و علنی بدست دهيم

بايد در امر . اسالمی اعالم کنيم –ا نميتوانيم فقط تفاوت های مان را با گرايش ملی م. اجتماعی است
بايد نشان دهيم که . صرف تبليغات کار بجايی نمی برد. سازماندهی جنبش آزادی زن عمال دخيل شويم

را در امر سازماندهی جنبش آزادی زن نيز فعال هستيم و الگوهايی از کار و فعاليت اجتماعی متفاوت 
  .تاکنون ما صرفا نقد کرده ايم. بوجود آوريم

   
 –بايد بگويم که سخنگويان يا چهره های سرشناس اين جنبش هم به اين علت که عمدتا به گرايش ملی 

اسالمی تعلق دارند و همچنين از روی امکان گرايی مطالبی را عنوان ميکنند که شما آن را استمداد از 
سايت اين کمپين من استمداد نديده ام، سازشکاری وجود دارد، تحليل های در . آخوندهای مرتجع ميناميد

ما قطعا بايد اين گرايش را نقد کنيم ولی بايد . توهم آميز وجود دارد ولی کار از استمداد گذشته است
بايد بتوانيم اين ارتش وسيعی را که ميخواهد برای آزادی زن مبارزه . آلترناتيو آن را نيز مطرح کنيم
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اسالمی  –تا زمانی که ما در اين عرصه بی عمل باشيم، گرايس ملی . د متشکل کنيم و سازمان دهيمکن
توپ در زمين ماست، هر . که زمين برايش مساعد تر است اين ارتش را زير پرچم خود متشکل ميکند

  !چند که زمين شيب اش به زيان ما باشد
  

ن چه نظرى دارید؟ چرا حجاب و مقابله با آن شما در مورد نفى حجاب و اهميت آ: یک دنياى بهتر
  مهم است؟ 

  
برای رژيم اسالمی تحميل حجاب يك . حجاب ابزار اصلی سرآوب زنان در ايران است :هما ارجمند

اگر اين ابزار را از او بگيريد  يا خنثی آنيد حكومت اسالمی را به زمين سخت زده . مسئله هويتی است
خود زنان از فردای حكم خمينی تا به امروز نشان داده اند و لزومی به تاآيد اهميت مقابله با آن را . ايد

من نيست و  فكر نكنم آسی پيدا شود، البته اگر دلقك سياسی نباشد، جايگاه مبارزه زنان و آل جامعه 
حرفهای از اين دست بخصوص در اروپا و امريكا مبنی بر اين آه . عليه اين پديده شوم را رد آند

آن را اقتضا ميكند توسط هيچ انسان با " آشورهای اسالم"ك پوشش است و فرهنگ مردم حجاب ي
شرافتی پذيرفته نميشود هر چند آه ممكن است آماآان در افشای جريانات اسالمی مجبور شويم خصلت 

ولی در ايران هر بچه مدرسه ای ميداند برای . سرآوب گرايانه و ضد زن پوشش اسالمی بكوشيم
  .  از آمترين نسيم آزادی بايد اين لعنت مذهبی را بدور بريزد برخورداری

 
جایگاه همبستگى بين المللى با جنبش آزادى زن در ایران چيست؟ عرصه هاى : یک دنياى بهتر

  اینکار کدامند و سازمان آزادى زن در این زمينه چه سياستى دارد؟
  

دنيا مشاهده ميڪنيم يڪ چيز هيچوقت از عالرغم تمام جنگها و ڪشتاري ڪه هر روزه در  :مریم کوشا
اين عرصه اي است ڪه مطمئنا از . آنهم همبستگي و انسانيت در بين مردم جهان است. بين نميرود

همانطور ڪه در زمان آپارتايد نژادي در آفريقاي جنوبي يڪ جنبش عظيم . استقبال زيادي مواجه ميشود
ما هم اميدواريم ڪه بتوانيم چنين  ،آپارتايد راه افتاده بودجهاني عليه آن و در دفاع از مبارزه به حق ضد 

. جنبشي در دفاع از مبارزات جنبش براي آزادي زن عليه آپارتايد جنسي در ايران بوجود بياوريم
جايگاه آن بسيار مهم است و مستقيما به سرنوشت جمهوري اسالمي از يڪطرف و رهايي زنان از 

اين جنبش  ،دولت آپارتايد جنسي در آفريقاي جنوبي از بين رفت همانطور ڪه. طرف ديگر ربط دارد
يڪ ويژگي جنبشهاي اجتماعي در ڪشورهايي . ميتواند اهرم مهمي در سرنگوني جمهوري اسالمي باشد

اين بويژه در . مثل ايران اينست ڪه هر گونه اعتراض پايه هاي جمهوري اسالمي را بلرزه درمياورد
ان بيشتر صدق ميڪند زيرا يڪي از ارڪان مهم نظام اسالمي سرمايه در مورد جنبش براي آزادي زن

تصور ڪنيد يڪ ڪمپين بين . ايران ستم آشڪار به زنان است و زنان نيمي از جمعيت را تشڪيل ميدهند
جمهوري ! المللي در ڪنار مبارزات مردم در ايران عليه حجاب چه ابعادي به چهره سياسي ايران ميدهد

  دوام نمياورد۔ اسالمي يڪروز 
  

از مبارزه عليه حجاب گرفته تا . عرصه هاي اينڪار مبارزه با تمام نمودهاي آپارتايد جنسي است
 ،جداسازي ها در اماڪن عمومي تا ممانعت از زنان در شرڪت در بسياري از عرصه هاي سياسي

سازمان . شوداين ديوار جداسازي بايد فروريخته . شغلي يا ورزشي ،آموزشي ،فرهنگي ،اقتصادي
آزادي زن در اين تالش است ڪه با حمايت بين المللي و تقويت جنبش راديڪال مردم در ايران اين ديوار 

  .را فروريزد
  

  امسال در هشت مارس جدال برسر نفى حجاب باید چه جائى پيدا کند و چگونه؟ : یک دنياى بهتر
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بش آزادی زن است و همواره جايگاه نفی حجاب يکی از شعارها و خواست های اصلی جن :آذر ماجدی
حجاب و آپارتايد جنسی دو خصلت مهم جنبش اسالم سياسی است که بايد . مهمی برای اين جنبش دارد
در عرصه بين المللی نيز ما همواره به اسالم سياسی در اين عرصه . مورد تعرض دائمی ما باشد

بايد در راس " نه به آپارتايد جنسی"و " بنه به حجا"بنابراين جای ترديد نيست که . تعرض کرده ايم
ليکن اين مساله که آيا توازن قوای سياسی کنونی به زنان اجازه خواهد داد که . مارس باشد 8شعارهای 

مارس در ايران  8بنظر من تمرکز روی برداشتن حجاب در . حجاب از سر برگيرند، من مطمئن نيستم
روی اين مساله که . مارس تمرکز کنيم 8وی سازماندهی ما بايد بر ر. تاکتيک درستی بنظر نميرسد

زنده باد "و " ستم بر زن موقوف"بنظر من شعار . مارس گسترده سازمان دهيم 8بتوانيم تجمعات 
به اين ترتيب ما توانسته ايم مهرمان را بر جنبش . مارس وسيعا مطرح شوند 8بايد در اين " آزادی زن

نيز بايد مکان برجسته ای در اين روز " نه به آپارتايد جنسی"و " جابنه به ح"قطعا . آزادی زن بکوبيم
  .داشته باشد

  
چرا حجاب تا این حد مهم است؟ عده اى ميگویند درد زنان ایران حجاب نيست، : یک دنياى بهتر

  هست؟ شما چه نظرى دارید؟" مهمتر"مسائل 
  

ردگی و سرکوب و حقارت زنان حجاب سمبل ب -1. حجاب به داليل متفاوتی مهم است :آذر ماجدی
حجاب زمخت ترين و  -2. تا زمانيکه زنان زير حجاب هستند، نميتوان از آزادی زن سخن گفت. است

نظامی که اين سمبل حقارت و بردگی را بر  - 3. مشخص ترين سمبل زن فرودست و تحقير شده است
 -4. عانه در مقابل آن ايستادزنان تحميل ميکند، نظامی عميقا زن ستيز و ضد زن است، و بايد قاط

لذا مبارزه . ايدئولوژيک جنبش اسالم سياسی بدل شده است –حجاب و آپارتايد جنسی به پرچم هويتی 
به تمام اين داليل . با حجاب و اضافه کنم آپارتايد جنسی دو عرصه مهم نبرد سياسی در ايران است

. نبش آزادی زن، بلکه جنبش سرنگونی استمبارزه با حجاب يکی از جبهه های اصلی نبرد نه تنها ج
  .مبارزه با حجاب و آپارتايد جنسی جايگاه تعيين کننده ای در مبارزه با جمهوری اسالمی داراست

آنهايی که اظهار ميکنند درد زنان ايران حجاب نيست، با عرض معذرت بايد بگويم که بيخود عرض 
مبارزه با . بليک مهمترين مشکل زنان ايران استحجاب هم در دنيای واقعی و هم از نظر سم. ميکنند

چه . زنان قطعا خواست های بسيار ديگری دارند. حجاب مبارزه ای تعرضی عليه نظم حاکم است
قطعا . خواست هايی که بعنوان يک زن دارند، چه خواست هايی که بعنوان يک انسان و شهروند جامعه

به . آزارشان ميدهد يا حجاب، پاسخ خواهند داد فقراگر از بسياری از زنان بپرسيد که فقر بيشتر 
اما اين مساله موجب نميشود که ما به دامن پوپوليسم درغلطيم و اعالم کنيم که زنان مسائل . درست

 –جنبش های اجتماعی خواست ها و اميال خود را مطرح ميکنند و جنبش سياسی . مهمتر دارند
مبارزه عليه . جنبش های اجتماعی را رهبری و نمايندگی کنداجتماعی عليه نظم حاکم بايد بتواند اين 

و اين نقش حزب کمونيست . فقر، سرکوب و برای دفاع از حقوق زن مبارزاتی کامال بهم پيوسته اند
  .کارگری است که اين مبارزات را رهبری کند و خواست های آنها را متحقق کند

  
چه تالشهائى در جریان است؟ جهتگيریهاى براى برگزارى هشتم مارس امسال : یک دنياى بهتر

  اصلى چه باید باشند و مسائل کليدى از نظر شما کدامند؟  
  

آذر جنب و جوش برای  ١۶تا آجا که خود من در جريان بودم و شاهد هستم بعد از  :نسرین رمضانعلى
عارهای آن از شکل برگزاری تا ش. مارس وسيع شده و در خيلی از شهرها در جريان است ٨برگزاری 

در اين محافل و جمع هايی که مشغول . و قطعنامه و بيانيه های اين تجمعات موضوع محافل بوده است
برای مثال . موضوعات و اقدامات گوناگونی در دستور قرار دارد ،سازماندهی هشت مارس می باشند

ش می گذارد تا داير کردن نمايشگاهای عکس که موقعيت زنان را به نماي ،اجرای نمايش و تئاتر
  . برگزاری نشستها و جلسات و غيره
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مارس يکی از اين  ٨جمع ها و کميته هايی برای برگزاری  ،برای سازماندهی اين روز ايجاد محافل

در عين حال تشکلهای غير دولتی تالش دارند در ابعادی بسيار بزرگتر به استقبال روز . اقدامات است
وبالگهای مختلف که خود اين نيز دارد سراسری بودن شعارها و بيانيه ايجاد سايتها و . جهانی زن بروند

ممکن است در هر شهر يا منطقه ای تغييرات ناچيزی در خواستها . و قطعنامه ها را سازمان می دهد
. داده شود اما اساسا از اين طريق تالش می کنند خواستها و مطالبات را سراسری و يکدست کنند

اين جنبش به همين مناسبت . من برگزاری مراسمها در سراسر کشور است جهتگيری اصلی از نظر
از جنبش . بايد خطاب به سازمانها و نهادها و اتحاديه های کارگرى برای جنبش اش حمايت بخواهد

جنبشی که می رود ابعاد خيلی گسترده تر به  ،جنبش دفاع از حقوق کودک ،جنبش دانشجويی ،کارگری
و عليه فقر حمايت بخواهد و مردم را به شرکت وسيع در اين مراسمها دعوت خود بگيرد عليه جنگ 

  . به نظر ميرسد و به درست کسى منتظر مجوز نيست و اصل بر برگزارى مراسمها است. کند
  

بايد وسيعا اخبار و گزارشات و تحرکات مربوط . من فکر می کنم يکی از مسائل مهم خبر رسانی است
وسيع پخش کرد و مردم را برای شرکت هر چه  وسيعتر در اين مراسم ها  به هشت مارس را در سطح

ابراز وجود علنی و . نقطه قدرت اين جنبش بايد به ميدان آمدن مردم و حمايت علنى آنهاست. بسيج کرد
مارس امسال به نمايش  ٨راديکاليسم اجتماعى اين جنبش موضوعى است که بايد چهره اش را در 

  .بگذارد
  

 ،"نه به آپارتايد جنسی ،نه به حجاب" ،!"ستم به زنان موقوف"تها و شعارهايی نظير طرح خواس
شدن در مقابل قتلهای " خانه های امن برای زنان"خواستار  ،"محکوميت خشنونت دولتی و خانگی"

عالوه بر اينها يکی از خواستها و مطالبات اين جنبش در روز هشت مارس بايد لغو تمامی . ناموسی
تلقی " کامال طبيعی"ی باشد که فرودستی زن را قانونی کرده و تعرض به حقوق زنان را امری قوانين

اين جنبش نبايد اجازه بدهد که جمهوری اسالمی  سرکوب و تحقير و خشونت را تبديل به نرم . می کند
و در  تضمين اين و دهها مطالبه ديگر در گرو همين جنبش و مبارزات آن. های جاری در جامعه نمايد
سازمان آزادی زن با تمام قوا تالش ميکند که اين نيرو و اين پتانسيل را . عين حال سازماندهى است
  .سازماندهی و به ميدان بکشد

  
این یک عبارت قدیمى سوسياليستها است !" آزادى زن معيار آزادى جامعه است: "یک دنياى بهتر

ياى واقعى این عبارت چه ربطى بين زن و جامعه که شاید عده اى به کليشه تبدیلش کردند، اما در دن
برقرار ميکند؟ جامعه باید در مقابل نفى ستمکشى به زن چه واکنشى نشان دهد؟ چرا آزادى زن آزادى 

  جامعه هم هست و تفسير شما از آزادى و رهائى زن چيست؟
    

س مارکس نيز به آن گفته است و سپ 19اين جمله را فوريه، سوسياليست تخيلی در قرن  :آذر ماجدى
مارکس تعبير جالبی از اين گفته . ارجاع داده و اين جمله در تاريخ بعنوان گفته مارکس ثبت شده است

ميگويد بردگی انسان در بهترين شکل در بردگی زنان خود را نشان ميدهد، و به اين معنا . ارائه ميدهد
من با اين تعبير . آزادی زن در جامعه استمردان هستند، معياری از " برده"آزادی زنان که بيک معنا 
بر اين تعبير سوار کنند و زيادی " طبقاتی"عده ای تالش ميکنند که تحليل . احساس توافق بسيار ميکنم

ژرف شوند و لذا مفهوم فلسفی و سمبوليکی که اين تعبير ارائه ميدهد در زير اين ژرف انديشی گم 
  . ميشود

  
زنان بطور رسمی در موقعيت برده هستند، حتی شهروند درجه دوم . يدبه همين جامعه ايران توجه کن
حال اگر در اين جامعه ما موفق شويم زنان را آزاد کنيم، ميتوان تصور . هم نميتوان به آنها اطالق کرد

بنظر من همين موقعيت جنبش آزادی زن . کرد که جامعه چه تحوالت عميق و راديکالی را بايد طی کند
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موقعيت دوفاکتوی زنان در جامعه فاصله بسياری با موقعيت . ن واقعيت را بما نشان ميدهددر ايران اي
رسمی زنان دارد، زنان جسارت و شجاعت بسياری از خود نشان ميدهند، نظام حاکم را به سخره 

جمهوری اسالمی، اين ماشين سرکوب . ميگيرند، بطور روزمره قوانين و احکامش را زير پا ميگذارند
اين جنبش مقاومت به جامعه ايران خصلتی کامال متفاوت . مکشی را کالفه و مستاصل کرده اندو آد

همين واقعيت که در يک جامعه ای که زير . بخشيده است و توازن قوا را در جامعه تغيير داده است
مال درصد ورودی های دانشگاه ها دختر هستند، به جامعه چهره کا 60اسالم دست و پا ميزند بيش از 

همين عنصر جنبش مقاومت زنان بنظر من به صحت اين حکم تاريخی اشاره . متفاوتی بخشيده است
" آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود؟"بنظر من اين واقعيت که منصور حکمت در سمنيار خود . دارد

زادی زن در خود بيانگر نقش و موقعيت جنبش آ" انقالب ايران ميتواند، انقالبی زنانه باشد"گفت که 
ايران است و به نوعی ديگر دارد بر واقعيت جايگاه برجسته و مهم آزادی زن در جامعه و ربط آن به 

  . آزادی عمومی جامعه اشاره ميکند
  

اکثريت بزرگ جامعه معتقدند . اکنون ديگر جنبش آزادی زن جايگاه خود را در جامعه تثبيت کرده است
گرايشات .  بسيار تفسير بردار است" آزادی"ر سر اينست که اين مساله ب. که زنان بايد آزاد باشند

رسم بوده است که تا از آزادی زن صحبت ميشود، . مختلف تفسيرهای مختلفی از اصل آزادی دارند
اسالمی و شرق زده است که  –اين گرايش ملی . بالفاصله گفته ميشود، بشرط اينکه به فساد دامن نزند

يد تعبير و تبيين خود از آزادی زن را به تعبير و تبيين جنبش آزادی زن بدل ما با. دارد صحبت ميکند
زن بعنوان . من خواهان آزادی بدون قيد و شرط زنان و برابری کامل و اجتماعی زن و مرد هستم. کنيم

يک انسان مستقل که در چهارچوب قيد و شرط اجتماعی يک جامعه آزاد خود زندگی خود را رقم 
موقعيت زن با موقعيت مردی که . گی او به مرد، صرفا وابستگی عاطفی و دوجانبه استوابست. ميزند

. آزادی انسان و آزادی زن بنظر من مقوالتی کامال مرتبط به يکديگر اند. با او است تعيين نميشود
زمانی که انسان بعنوان يک انسان برايمان مطرح است، و جنسيت شان به مقوله ای ثانوی تبديل شده 

  .ستا
  
  

***  
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  حزب کمونيست کارگرى ٢٧در باره مباحثات پلنوم 
  

  على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى
  
  

  چيست؟ ٢٧ارزیابى سياسى شما از پلنوم : یک دنياى بهتر
  

پلنوم تسويه حساب با فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری . يک پلنوم عادی نبود ٢٧پلنوم  :علی جوادی
کنار گذاشتن اعالم کنندگان اين فراکسيون از دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری پلنوم . در حزب بود

البته مباحٽ سياسی هم در پلنوم مطرح شدند اما علت . و غير قانونی کردن اين فراکسيون در حزب بود
از " خالصی"پايه ای برگزاری عجوالنه پلنوم نه تصويب يک قطعنامه سياسی بلکه اساسا چگونگی 

  . کسيون بودفرا" شر"
  

اعالم شده بود که کنگره مجمع بعدی  ٢۶در پلنوم . پيش از کنگره بود" اضطراری"اين يک پلنوم 
در جلسات رهبری حزب که ما هم کماکان حضور داشتيم اين تصميم بارها تکرار . حزب خواهد بود

ت درون حزبی تغيير اما با اعالم موجوديت فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری از قرار معادال. شده بود
بتواند تکليف فراکسيون را يکسره کرده باشد و  ۶پلنوم برگزار شد تا رهبری حزب قبل از کنگره . کرد

  ! به اعتباری اجازه ندهد تا کنگره تحت الشعاع مباحٽ ناشی از وجود فراکسيون قرارگيرد
  

و نه " قانونی"کسيون بطور رهبری کنونی حزب با توجه به رای اکٽريتی که در اختيار داشت با فرا
و اين کار  .برخورد کرد و با رای مغاير يک سنت شناخته شده کمونيسم کارگری عمل کردند" سياسی"

  . را نيز متاسفانه عليرغم تالش و توضيحات ما انجام دادند
  

بخشی از کمونيستهاى شناخته شده . يک ضربه به حزب کمونيست کارگری از درون بود ٢٧پلنوم 
و اين يک اقدام سازمانيافته و هدايت شده . ا رهبری کنونی حزب از دفتر سياسی کنار گذاشتحزب ر

رفيق حميد تقوايی در پلنوم اعالم کرد بيائيد پای قطعنامه را امضا . از جانب رهبرى کنونی حزب بود
نتی و غيره بگذاريد، فراکسيون را منحل کنيد، و از بيان انتقاداتی مانند روشهای مائوئيستی و چپ س

اين اقدام ! البته اشاره هم شد که انتقاد در حزب آزاد است. خود داری کنيد تا بتوانيم با هم توافق کنيم
شرايطی برای . تالشی برای دستيابی به توافق و نقطه مشترکی برای حل و فصل اختالفات نبود

از زاويه منافع حزب  ٢۶نوم ما در پل! و مسلما غير قابل قبول! بود" شکست"و تن دادن به " تسليم"
. توافق کرديم که انتقادات خود را در پروسه ديگری پيگيری کنيم. دست به عقب نشينی هايی زديم

اما رهبری حزب نشان داد که اين سعه صدر و تعهد . آمديم" کوتاه"بخاطر مصالح حفظ انسجام حزب 
و بر سياستهای تفرقه افکنانه  سياسی گذاشته" ضعف"عميق ما به منفعت عمومی حزب را به حساب 

  ! جايز نبود" مصلحت گرايی"بيش از اين . خود پای بند است
  

با زير پا گذاشتن يکی از اصول و سنتهای پايه ای کمونيسم کارگری در زمينه سازمانی رای  ٢٧پلنوم 
شرايط، قطعنامه تصويب شده در زمينه . به غير قانونی کردن فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری داد

بر . وظايف و حقوق فراکسيون در حزب عمال شرايطی برای بستن راه ايجاد فراکسيون در حزب است
مبنای اين قطعنامه رهبری حزب کمونيست ايران در بيش از پانزده سال پيش ميتوانست فراکسيون 

کمت را با اين شرايط حتی خود منصور ح. کمونيسم کارگری منصور حکمت را غير قانونی اعالم کند
هم اگر تصميم به ايجاد فراکسيونی در حزب کمونيست کارگری بر مبنای نقدش به سياستهای حاکم بر 
حزب در پلنوم چهارده دنبال ميکرد، رهبری فعلی حزب اين فراکسيون فرضی را با اين نقطه نظرات 

اين ) به بعد موکول ميکنممن نقد همه جانبه بند بند قطعنامه اين فراکسيون را . (غير قانونی اعالم ميکرد
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پاسخ اين بود که . عکس العمل بسيار جالب و تکان دهنده بود. نقد را ما در پلنوم مطرح کرديم
به اين ترتيب ! ديگر هم تکرار نخواهد شد. فراکسيون منصور حکمت يک فراکسيون عادی نبود

نصور حکمت در اين رهبری کنونی حزب رسما اعالم کرد که پايبندی چندانی به سنت کمونيسم م
و به اين ترتيب يک گام ديگر در جهت تقويت سنت های رايج و شناخت شده چپ سنتی . عرصه ندارد

  . در تقابل با سنتهای شناخته شده کمونيسم کارگری در حزب برداشته شد
  

من شخصا در اين دو پلنوم احساس بيگانگی . بود ٢۶يک پلنوم ديگر از نوع و جنس پلنوم  ٢٧پلنوم 
شخصا برايم بسيار . با آن غريبه و نا آشنا هستم. احساس ميکردم که اين سنتها را نميشناسم. ميکردم

بعد از مرگ و از دست . دردناک بود که شاهد چنين تغيير و تحولی در حزب کمونيست کارگری باشم
به  ٢۶م در پلنو. برايم تکان دهنده بود. دادن دختر عزيزم شاهد ضربه خوردن عزيز ديگری بودم

تيغ جراحی را در دست گرفتند، بريدند و کنار  ٢٧و در پلنوم . زدند" سوزن"بخشی از رهبری حزب 
اين تحوالت از يک طرف بيانگر حاکميت گرايشی بر حزب است که ميکوشد خود را هر چه . گذاشتند

تحت . دبيشتر از ميراٽ و سنتهای پيشرو کمونيسم منصور حکمت در قلمرو حزبيت سياسى دور کن
اين سياست رهبری کنونی حزب سيماى . لوای اينکه بايد به جلو رفت عمال به جايی ديگری رفتند

  . تحزب ما به چپ راديکال نزديک ميکند
 

اصلی ترين مباحث . معموال يک اجالس حزبی را با مباحث و مصوبات آن ازيابی ميکنند :آذر ماجدی
اسنادی که در زمينه  . و سند کسب قدرت سياسی بود پلنوم تصميم گيری در مورد فراکسيون در حزب

اين دو مبحث به تصويب رسيد و مباحثی که حول آنها در پلنوم صورت گرفت، بنظر من حاکميت يک 
. فکری و سنت های تاکنونی کمونيسم کارگری را بيان ميکرد –خط و جهت گيری مغاير با خط سياسی 

سی ای که قطعنامه و پالتفرم کسب قدرت سياسی بر آن از دو زاويه هم از نظر خط تئوريک و سيا
استوار است و هم از زاويه سنت ها و تزهای حزبيت منصور حکمت در جهت ساختن يک حزب 
سياسی اجتماعی مدرن و فاصله گرفتن از سنت فرقه ای چپ سنتی، اين پلنوم از سنت و سياست های 

بار اين پلنوم در تاريخ حزب و جنبش کمونيسم کمونيسم کارگری گسست چشمگيری داشت و به اين اعت
  . کارگری به ثبت خواهد رسيد

  
قطعنامه و پالتفرم کسب قدرت سياسی و قطعنامه موازين کار فراکسيون در حزب دو سندی است که 

هر دوی اين اسناد را بايد جداگانه مورد تحليل . تمايزات جدی با خط و سنت کمونيسم کارگری دارد
ظر من از نظر گسست از تئوری و سنت های کمونيسم کارگری اين دو سند حائز اهميت بن. قرار داد
اين عطف توجه نه بخاطر . فی الحال توجه بسياری را بخود جلب کرده است 27پلنوم . بسيار اند

نفر از اعضای دفتر  5اين مساله که . اسنادی که نام بردم، بلکه بعالت نتيجه انتخابات دفتر سياسی است
اسی، بنيان گذاران فراکسيون و از سرشناس ترين اعضای رهبری حزب از دفتر سياسی کنار سي

به اين داليل جايگاه پلنوم . گذاشته شده اند، به مباحث مختلفی در درون و بيرون حزب دامن زده است
  . را بايد مورد بررسی قرار داد 27

  
ساله  15در تاريخ . اد کمونيسم کارگری بوداما بنظر من دستور اصلی پلنوم برخورد به فراکسيون اتح

تاريخ کنگره به تصويب رسيد و قرار نبود  26در پلنوم . ماه بوده است 6حزب فواصل پلنوم ها معموال 
را  27تشکيل اتحاد فراکسيون کمونيسم کارگری برگزاری پلنوم . که قبل از کنگره پلنومی برگزار شود

معنا اين پلنوم يک پلنوم فوق العاده بود که هدف اصلی اش  به اين. در دستور رهبری حاکم گذاشت
و اين هدف با قراری که باز خارج از اصول تشکيالتی حزب . غيرقانونی اعالم کردن فراکسيون بود

بنظر من خارج از سنت تاکنونی  27و  26دو پلنوم . اينترنتی مورد رای گيری قرار گرفت، عملی شد
 .ی را که در حزب بشکل پوشيده ای شاهد بوديم ماديت داداين دو پلنوم روند. حزب بود
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 ،فشرده حرفم اينست که اين پلنوم يک تصميم و اراده سياسى را عملى و قانونى کرد: سياوش دانشور
در . تصميمى که پيش از پلنوم پا خورده بود و جهت حرکت و انتخاب پلنوم را کمابيش تعيين کرده بود

اتى يا دستوراتى روتين هستند مانند گزارشات و انتخابات و بحث اصلى نشست هاى کميته مرکزى نک
بحث اين پلنوم دو سند بود . که معموال توجه به مسائلى دارد که پلنوم حزب در اين متن برگزار ميشود

البته قرارها و قطعنامه هاى ديگرى . در باره کسب قدرت سياسى و سندى در مورد موازين فراکسيون
يا قرار بود از جمله من و آذر ماجدى سمينارى در . وقتى براى رسيدن به آنها ميسر نشد هم بودند که

مورد حزبيت داشته باشيم و على جوادى هم تقاضاى سمينار ملزومات کسب قدرت سياسى حزب را 
با سمينار ما موافقت شد و با سمينار على جوادى نه و قرار بود محمد آسنگران سمينارى در . داده بود

! که وسط پلنوم عنوان شد که وقت براى سمينارها نيست ،مورد جنبش کارگرى در کردستان داشته باشد
ايرادات اساسى دارد و کال بجز  ،سندى که با عنوان قطعنامه در باره کسب قدرت سياسى تصويب شد

مورد و از در اين. مسائلى عمومى که پيشتر گفته شده، و در مواردى اشتباه محض، نکته جديدى ندارد
بايد جداگانه و مستدل حرف  ،آنجا که ما به کليت و بندهاى آن راى مخالف و ممتنع و موافق داده ايم

سند موازين  ،سند ديگر. به اين معنى جهت سياسى اين سند پاسخ نيازهاى اين دوره را نميدهد. بزنيم
در . سى پيشنهاد داده بودفراکسيون پيشتر سندى را تصويب و به دفتر سيا. فراکسيون در حزب است

جلسه دفتر سياسى اين سند راى نياورد و سند پيشنهادى رفقا حميد تقوائى و کاظم نيکخواه مبنا قرار 
دقيقه اى  ۵پلنوم مجددا اين اسناد را در دستور گذاشت و بعد از يک معرفى . گرفت و راى تمايل گرفت

دوم به عنوان سند مبنا به بحث گذاشته شد و سند پيشنهادى ما از دستور خارج و سند  ،و راى گيرى
يک نوع برگشت به سنتهاى قديم  ،اين سند هم سندى براى تعريف موازين فراکسيون نيست. تصويب شد

بى دليل نبود که بالفاصله قرار برسميت نشاختن . سازمانى و سندى براى انحالل فراکسيون است
اينترنتى راى گيرى  ،رارى که بالفاصله بعد از پلنومق. انحالل آن روى ميز آمد" توصيه"فراکسيون و 
همينطور ما سند رهبرى جمعى منصور ) اين قرار در همين شماره منتشر شده است. (و تصويب شد

حکمت مصوب پلنوم چهاردهم حزب را پيشنهاد کرده بوديم که با پيشنهاد يکى از رفقا و راى پلنوم از 
  . دستور خارج شد

  
عمده رفقا در اين فرصت عليه فراکسيون . رش هم زياد ربطى به گزارش نداشتمبحث پيرامون گزا

فقط اين را ميگويم که نقطه . حرف زدند و نکاتى هم در مورد گزارش و عملکرد حزب طرح شد
با تاکيداتى گنگ برچند نقطه ضعف که هيچ طرح عملى  ،عزيمت گزارش و روحيه عمومى در پلنوم

در مواردى عنوان ميشد . ا از وضع موجود رضايت داشت و دفاع ميکردمجموع ،براى رفع آن ندارد
  !که حزب تمام رهبران عملى کارگرى را دور خود جمع کرده است

  
پلنوم تمايلى به تغيير در حزب و نگاه صميمانه و بدور از بحث فراکسيون به حزب و  ،در يک کالم

بزرگترين "عده اى ميخواهند بروند و  ،تصوير اينبود که حزب کارش را ميکند. وظايف آن نداشت
من احساس نميکردم که در همان حزب سابق هستم و  ،اين پلنوم و پلنوم قبلى. هستند" اپوزيسيون حزب

ما در زمانهاى موجود در جلسات پلنوم . بيشتر ناهمگونى با روشها و سياستها و واکنشها داشتم تا توافق
اما براى  ،ميدانستيم که راى نمياورد و فايده اى ندارد. ن کنيمتالش کرديم نظرمان را در هر مورد عنوا

  . ثبت الزم بود
  

اراده اى که پلنوم عملى کرد اين بود که بگويد فراکسيون را قبول نميکنم و موازين فراکسيون که 
معلوم شد مخالفت با خط رسمى با تنشهاى بيمورد و اعالم مواضع . تصويب شد عمال همين را گفت

گفتن به کسانى که تمام عمرشان را در دفاع از کمونيسم و حزب " ضد حزب. "وبرو ميشودعجيب ر
تنها نچسپ نيست بلکه مجوز  ،سپرى کرده اند و همين امروز مواضع افراطى کمونيستى کارگرى دارند

انتخابات . تصميمى است که روى عالقه صميمانه کادرها به حزب سوار ميشود و خود را توجيه ميکند
انتخاباتهاى کنگره هم اگر وضع به همين ترتيب پيش برود . تر سياسى هم همين مسير را نشان داددف
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حزب و نتايج آن تداوم مجموعه بحثهائى در دوره اخير و بويژه بحث حزبيت  ٢٧پلنوم . عينا همين است
سمت برود  ناچار است به همين ،عليرغم نيت تک تک آدمها ،اين نگرش اگر بخواهد منسجم باشد. بود

البته انصافا اتحاد و انسجام سياسى در سطح . که تاکنون رفته و اضافه ميکنم ناچار است تا به آخر برود
اين را بايد اذعان . حزب متحد و با نقشه عمل کرد. راى به قطعنامه ها و اسناد و انتخابات سطح باال بود

که من با آن احساس نزديکى نميکنم و  سنتى. اما در سنت سياسى معينى که قديمى دير آشناست. کرد
 اين پلنوم سرآغاز تولد حزب جديدى بود. يک وجه اختالف ماست

  
فراکسيون طرح رهبرى جمعى منصور حکمت را . شما طرفدار طرح جمعى بودید: یک دنياى بهتر
  چرا؟ ،اما شما کاندید ليدر دادید. طرح کنار گذاشته شد. پيشنهاد کرده بود

   
ن طرفدار رهبری جمعی در حزب کمونيست کارگری بعد از منصور حکمت بودم و م :علی جوادی

عميقا بر اين باورم که پس از منصور حکمت جنبش کمونيسم کارگری فاقد رهبری و ليدر شيپی . هستم
اين واقعيت و تالش . است که قادر باشد در جايگاه و موقعيت منصور حکمت در حزب قرار بگيرد

منصور . رهبری را خود منصور حکمت در دوران پايان حياتش به حزب ارائه کردبرای تغيير آرايش 
. اين انتقادی به بخشهای ديگری رهبری حزب الزاما نيست. حکمت يک پديده استٽنايی و ويژه ای بود

منصور حکمت خالصه و فشرده يک . اذعان به واقعيت جايگاه و مکان واقعی منصور حکمت است
منصور حکمت خود خواستار تغيير آرايش رهبری حزب به يک رهبری . بودجنبش عظيم اجتماعی 

رهبری جمعی قابليت بيشتری به جنبش کمونيسم کارگری برای اتحاد و انسجام در شرايط . جمعی بود
  . پس از منصور حکمت می بخشد

  
رای طرح تغيير آرايش رهبری حزب را که توسط منصور حکمت ارائه شده بود، ب ٢٧ما در پلنوم 

عليرغم اينکه رفيق حميد . اما اين طرح حتی در دستور قرار نگرفت. تصويب به پلنوم ارائه کرديم
اعالم کرده بود که اين طرح را خود در دست خواهد گرفت، عمال در  ٢۶تقوايی در مانوری در پلنوم 

ا در دستور اکٽريت کميته مرکزی حتی حاضر نشد اين طرح ر. ايستاد ٢٧مقابل اين طرح در پلنوم 
ما اين اقدام رهبری حزب را پيش بينی کرده بوديم و متاسفانه ميدانستيم که رهبری . پلنوم قرار دهد

. از اين رو سياست خود را از پيش روشن کرده بوديم. وفادار نماند ٢۶حزب به تعهدات خود در پلنوم 
  . ری در حزب شدمو من از جانب رفقای فراکسيون کانديد پست دبيری کميته مرکزی و ليد

  
برای ما چاره ای ديگر . در سخنرانی ارائه شده در پلنوم داليل اين مساله را بطور مفصل توضيح دادم

از اين . نميخواستيم در انتخابات ليدر رای سفيد دهيم. ما نميخواستيم در رای گيری شرکت نکنيم. نبود
من در پلنوم اعالم . درشيپی فردی گرفتيمرو تصميم به ارائه کانديد عليرغم باور خودمان به طرح لي

کردم چنانچه من در مقام دبيری کميته مرکزی قرار بگيرم عمال رهبری حزب را بر مبنای آرايش 
واقعيتی است که در مقابل . اين تصميم تناقضی در تاکتيک و سياست نيست. جمعی به پيش خواهم برد

در عين حال فراکسيون با ارائه کانديد برای دبيری . ما قرار داشت که بايد به آن پاسخ مناسب ميداديم
ما اعالم . کميته مرکزی عزم و آمادگی خود را برای در دست گرفتن سکان رهبری حزب بيان کرد

نقاط ضعف حزب و شرايط و نيازمنديهای فائق . کرديم که آماده ايم رهبری حزب را در دست بگيريم
ايم تا نقشه عملها و پروژه های خود را برای پيشروی حزب در  آماده. آمدن بر اين ضعفها را ميشناسيم

من سخنرانی خود در پلنوم در اين زمينه را پياده و . صورت انتخاب شدن به سرعت به اجراء بگذاريم
 . در معرض دسترسی عموم قرار خواهم داد

  
بعنوان يکی از اما من مايلم . شما اين سوال را مشخصا از علی جوادی پرسيده ايد :آذر ماجدی

نيز حاضر نشدم به طرح  17که در پلنوم  14طرفداران پر و پا قرص طرح رهبری جمعی از پلنوم 
بخصوص که باز دارند گرد و خاک ميکنند و البته . ليدر شيپ رای بدهم، نظرم را در اين مورد بگويم
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ميشود که همين مساله نشان گفته . ما وقتی اين تصميم را گرفتيم ميدانستيم که گرد و خاک خواهند کرد
  . داد که دليل تشکيل فراکسيون جنگ قدرت است

  
ما پيش از پلنوم در جلسه فراکسيون تصميم گرفتيم که اگر طرح رهبری جمعی رای نياورد برای پست 

ما بعنوان يک عده انسان سياسی جدی . من يکی از مدافعين اين بحث بودم. ليدر کانديد معرفی کنيم
سياست يعنی جا بجا کردن قدرت، يعنی ارائه آلترناتيو و سياست های معين و بر . ت ميکنيمداريم فعالي

ما يک عده کمونيست فرقه ای نيستيم که عالقمنديم بقول . مبنای آن جذب نيرو و جا بجا کردن نيرو
ما کمونيست های کارگری پراتيک . منصور حکمت آتش حقيقت را در آتشکده روشن  نگاه داريم

ميخواهيم دنيا را تغيير دهيم و برای اين کار بايد جنبشی را سازمان داد و ابزار اين تغيير را . مهستي
در نتيجه نميتوانيم درست زمانی که مساله قدرت حل و فصل ميشود خاموش بنشينيم و يا چون . ساخت

نا ما مجاز نبوديم به يک مع. هستيم از جدال بر سر قدرت کناره گيری کنيم" با پرنسيپی"خيلی آدم های 
در نتيجه با دو . که در انتخابات برای ليدر رای سفيد دهيم و يا از شرکت در انتخابات خودداری کنيم

ما حاضر . انتخاب روبرو بوديم يا به رفيق حميد تقوايی رای دهيم و يا خود کانديدی را معرفی کنيم
فی کانديد اصولی ترين، سياسی ترين و نبوديم به رفيق حميد تقوايی رای دهيم و به همين دليل معر

  . کمونيستی ترين کار بود
  

. ممکن است استدالل شود که شما که معلوم بود رای نمياوريد، آنگاه معرفی کانديد عمال تاثيری ندارد
بايد به حزب و جنبش کمونيسم کارگری . مساله بر سر اعالم آمادگی است. من با اين نظر موافق نيستم

ما نه تنها . م که ما برای سياست ها و خطی که انتخاب کرده ايم با تمام قوا مبارزه ميکنيماعالم ميکردي
قصد نداريم اين حزب را ترک کنيم، بلکه بطور جدی برای تغيير خطی که بر آن حاکم شده است 

و سياست بعالوه اين بهترين و تنها فرصتی بود که ما برای ارائه پالتفرم خود و نقد خط . مبارزه ميکنيم
های حاکم در حضور بخش وسيعی از کميته مرکزی و کادرهای حزب  برخوردار ميشديم و بايد از اين 

ما تصميم گرفتيم که اگر با رد طرح جمعی رهبری مواجع شديم، رفيق علی . فرصت استفاده ميکرديم
را در دستور نيز پلنوم حتی طرح رهبری جمعی . جوادی بعنوان کانديد فراکسيون به پلنوم معرفی شود

اعالم کرده بود اگر اين طرح را ابتدا برای خود من  26و رفيق حميد تقوايی نيز که در پلنوم . نگذاشت
ما پيش . (فرستاده بوديد من خيلی هم استقبال ميکردم خود به در دستور گذاشتن اين طرح رای منفی داد

ا برای رفيق حميد و کميته مرکزی فرستاده از اعالم فراکسيون اين طرح و همچنين پالتفرم فراکسيون ر
  .)بوديم

  
  در مورد انتخابات دفتر سياسى چه فکر ميکنيد؟: یک دنياى بهتر

  
هدف اصلی  .انتخابات دفتر سياسی فصل ميانی سياستی بود که بايد در پلنوم اجرا ميشد :علی جوادی

اتحاد کمونيسم کارگری از دفتر  انتخابات دفتر سياسی کنار گذاشتن تمامی اعالم کنندگان فراکسيون
حتی مشاورين کميته . از پيش نيز اين تصميم خود را رهبری اعالم کرده بودند. سياسی حزب بود

. مرکزی در دفاع از اين سياست و توجيه آن در پلنوم حتی پيش از انتخابات دفتر سياسی صحبت کردند
بته قبال برخی از عناصر صريح الهجه اين ال. سياست انتخاباتی رهبری کنونی حزب از پيش روشن بود

تکه اول اين ." ميزنيمتان و آب از آب تکان نخواهد خورد"بخش از رهبری پيشتر اعالم کرده بود که 
  !تکه دوم را بايد ديد؟. سناريو را اجرا کردند

  
گرايشی است نقد ما به سياست و . نقد ما سياسی است. ما هيچگونه ايراد حقوقی به اين انتخابات نداريم

که گويا با کنار گذاشتن رهبران کمونيسم کارگری قادر خواهند شد گريبان خود را از پاسخگويی به 
ما اعالم کرديم که حتی اگر ما را از حزب . مسائل حياتی پيشروی کمونيسم کارگری خالص کند

  ! فرار کنيدکنيد نميتوانيد از پاسخگويی به مسائل پيشاروی حزب و کمونيسم کارگری " اخراج"
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مسلما جريانات ضد کمونيست تالش . در اينجا مايلم به يک نکته مهم در حاشيه اين رويداد اشاره کنم

خواهند کرد از اين اقدام سياسی رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری بهره برداری کرده و تعرضی 
مان با سياست رهبری کنونی ما اعالم ميکنيم که عليرغم مخالفت جدی . عليه کمونيسم را سازمان دهند

حزب با تمام قوا در مقابل تحريکات جريانات راست و ضد کمونيست در قبال اين اقدام ايستادگی 
اجازه نخواهيم . ما از کمونيسم و چپ در مقابل جريانات راست قاطعانه دفاع خواهيم کرد. خواهيم کرد

  . موجه جلوه داده و به پيش برندداد تبليغات ضد کمونيستی خود را با تمسک به اين رويداد 
 

در انتخابات دفتر سياسی، بنيان گذاران فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری از دفترسياسی  :آذر ماجدی
نفر  2جالب اينجاست که کليه رفقای غير فراکسيونی کميته مرکزی حاضر بغير از . کنار گذاشته شدند

همين مساله به بحث و نگرانی هم در درون حزب . دادندنفر بنيانگذار فراکسيون رای  5به کنار گذاری 
رهبری حاکم بر حزب وانمود ميکند که هيچ . و هم در ميان جنبش کمونيسم کارگری دامن زده است

همين . اتفاقی نيافتاده است و حتی تالش نميکند که در اطالعيه پايانی پلنوم اين پديده را توضيح دهد
احزاب سياسی اجتماعی . ن حزب از يک حزب اجتماعی مدرن استمساله يک نمود ديگر از دور شد

خود را موظف ميدانند که تغييرات و تحوالت درون رهبری خود را به مردم توضيح دهند، زيرا نه تنها 
اين تغيير و تحوالت بيانگر تغيير و تحوالت سياسی و خطی درون رهبری است بلکه همچنين مورد 

  . سوال مردم قرار ميگيرد
  
تن از اعضای سرشناس رهبری را کنار ميگذارد و حتی خود را  5ما حزب کمونيست کارگری ا

برای من و مطمئنا خيلی کسان ديگر . موظف نمی بيند که يک جمله در اين مورد به مردم توضيح دهد
ذ اين سوال پيش ميايد که اگر شما واقعا به اين مساله که حزب بسيار محبوب شده است و در جامعه نفو

کرده است معتقديد، فکر نميکنيد که مردم از شما خواهند پرسيد که چه شد يک بخش از رهبری را که 
اتفاقا در ميان سرشناس ترين بخش رهبری حزب بودند را کنار گذاشتيد؟ از رسانه ها يک کلمه راجع 

يان ليست فراکسيون حرف نمی زنيد، و در يک روز آفتابی اطالعيه ای را منتشر ميکنيد که در م
نفر که نه تنها برای برای مردمی که با حزب آشنا هستند، بلکه بخش وسيع  5اعضای دفترسياسی نام 

فکر ميکنيد عکس العمل مردم چيست؟ حزبی . تری از مردم اسامی ای آشنا هستند، قلم گرفته شده است
د که دليل کنار گذاری که برای کسب قدرت سياسی قطعنامه و پالتفرم ميدهد خود را آنقدر جدی ميگير

  .اعضای رهبری اش را توضيح دهد
  

تعدادی از رفقا سواالتی را در مورد اين نوشته مطرح . من در اين مورد در نشريه شماره پيش نوشته ام
در اينجا بر يک . کرده اند، حتما در پاسخ به اين رفقا وجوه ديگری از مساله را بيشتر باز خواهم کرد

اما انتخابات و رای در . انتخابات بنظر من دو وجه دارد يکی حقوقی و ديگر سياسی. نکته تاکيد ميکنم
چند اصل در حزب کمونيست کارگری بعضا تصويب . يک حزب سياسی در اصل امری سياسی است

هر کسی در حزب حق  -1: شده اند و بعضا همچون يک سنت جاافتاده و غيرقابل تخطی وجود دارند
اين کامال يک حق برسميت شناخته شده در حزب . ر کس رای بدهد يا ندهددارد و مجاز است به ه

طبق سنت تاکنونی کمپين انتخاباتی برای کانديداها  - 3و . انتخابات بطور مخفی انجام ميشود -2. ماست
  . مورد تائيد نيست و حداقل بصورت علنی در حزب باب نبوده است

  
ابات نقش بازی ميکند ولی در کل پروسه انتخابات نقش من منکر نميشوم که داليل شخصی نيز در انتخ

در نتيجه برای تحليل يک انتخابات، نه تنها نتيجه کلی آن، بلکه الگو و تعداد آراء . آن حاشيه ای است
به اين ترتيب ميتوان به فاکتور تصادفی بودن نتايج، يا هماهنگ و از . نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد

پس از  18به يک معنا بقول رفيق حميد در پلنوم . بخشی از رای دهندگان رسيد روی نقشه عمل کردن
يا با !" تا جفت شيش آمده 4"انتخابات دفترسياسی و تشنجی که در پلنوم بوجود آمد، ميتوان ديد که 
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و اين !" تا جفت شيش نياورده است 4"برنامه از پيشی عمل شده است؟ آراء کامال نشان ميداد که کسی 
نکته قابل توجه در اين انتخابات اين بود که کليه رفقا به . خابات از پيش برنامه ريزی شده بوده استانت

. اين سياسی است. اين اتفاقی نيست. غير از دو نفر به کنار گذاشتن بنيان گذاران فراکسيون رای دادند
ک تک رفقا، بدون نقشه منتهی رفقا ميخواهند اين را يک تصميم فردی ت. هيچکس اين را منکر نميشود

و اينجا است که اختالف نظر ) به سخنرانی اختتاميه رفيق حميد تقوايی. ک.ر(از پيشی نشان دهند، 
از صحبت های رفقا درون پلنوم و در حاشيه پلنوم، و حتی پيش از پلنوم کامال روشن بود . وجود دارد

آيا اين با سنن حاکم در حزب . ته شده بودسازمان ياف!" فراکسيونی ها رای نخواهند آورد"که يک کمپين 
  .کمونيست کارگری خوانايی دارد؟ بنظر من خير

  
مساله ديگر که بايد پاسخ بگيرد، اينست که آيا تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری دليل سياسی 

من در کافی برای محروم کردن حزب از قابليت ها، توانايی ها و تجارب اين رفقا هست يا نه؟ بنظر 
در محافل اين توجيه ارائه ميشود که اين . اجتماعی ای منصور حکمتی پاسخ منفی است–حزب سياسی 

. رفقا خود از ارگان های اجرايی کناره گيری کردند و به همين دليل از دفتر سياسی کنار گذاشته شدند
ای انتصابی کناره گيری ما بعد از تشکيل فراکسيون از ارگان ه. اين مساله يک پاسخ کوتاه الزم دارد

فی المثل سياوش دانشور، علی جوادی و من از هيات دبيران، نسرين رمضانعلی از کميته . کرديم
ما کنار رفتيم تا دبير . اين اصولی ترين و حزبی ترين تصميم بود. سازمانده حزب کناره گيری کرديم

نگونه که خود درست ميداند انتصاب کميته مرکزی بتواند هيات دبيران و کميته های تشکيالتی را هما
ما نميتوانستيم هم با سياست های دبير کميته مرکزی مخالف باشيم و هم در ارگانی که او برای . کند

به همين دليل ما از دفتر سياسی که . پيشبرد کارهای اجرايی حزب سازمان داده بود حضور داشته باشيم
رمضانعلی تا همين زمان از کميته کردستان که ارگانی  ارگانی انتخابی است استعفاء نکرديم و نسرين

برخی دوستان بخاطر لطف زيادی که به ما دارند اين تبليغات را . انتخابی است کناره گيری نکرده است
براه انداخته اند که اينها به اين خاطر که ضد حزبی هستند کناره گيری کرده اند و به همين خاطر نيز 

تبليغات . عمرشان هم کوتاه است. اين تبليغات را نبايد جدی گرفت. نياورده اندبرای دفتر سياسی رای 
عمر مفيد بعضی از اين تبليغات که بعضا بسيار زشت . بسياری عليه رفقای فراکسيون انجام گرفته است

اين تبليغات هم فروکش ميکند، اين گرد و خاک ها می خوابد و . و غيرسياسی بودند، فقط دو هفته بود
و تنها پاسخ اينست که رهبری . نگاه يک سوال لخت و عور در مقابل رهبری حزب عرض اندام ميکندآ

حاکم تحمل نقد صريح و عميق را ندارد و مخالفين و منتقدين سياست رسمی را از ارگان های سياسی و 
نيسم و اينجاست که تعارض اين سياست و سبک کار با سياست و سنت کمو. تشکيالتی کنار ميگذارد

  .کارگری حزب منصور حکمت با تمام زمختی اش برمال ميشود
  

در اينجا برای رفع هر گونه سوء تفاهمی در اين فضای پر گرد و خاک يک بار ديگر الزم ميدانم تاکيد 
من به اين حق کامال احترام ميگذارم و . کنم که رفقا محق و مجازند که هر طور ميل دارند رای دهند

بلکه ميخواهم از زاويه کمونيسم کارگری و سنت های . انکار اين حق رفقا نيستاين بحث بمنظور 
  . حزب و نه از زاويه حقوقی، بلکه سياسی اين مساله را باز کنم

 
همانطورى فکر ميکنم که براى مثال شما به تحوالت حزب ليبر يا سوسيال دمکرات  :سياوش دانشور

انتخابات در يک حزب سياسى امرى . رونى نگاه ميکنيدو يا يک حزبى کمونيستى بعنوان يک ناظر بي
الاقل اگر براى کسانى باشد براى ناظرين سياسى و مردمى که به سرنوشت اين حزب و  ،درونى نيست

اين درست است که ليست در دست هر راى دهنده است و راى . جنبش عالقه مند اند اينطور نيست
ا مالکهائى که جابجائى هاى مهم را در ارگانهاى اصلى ام ،دهنده نميتواند برخالف نظرش راى دهد
ما در انتخابات دفتر سياسى به رفقاى . نيست" راى است ديگر"يک حزب سياسى توضيح ميدهد صرفا 

اينرا از پيش هم گفته بودند و در سخنرانيهاى پلنوم . آنها دسته جمعى راى ندادند. ديگر راى داديم
براى اينکه منطق راى دادن الاقل براى من بر اين اساس است که اين  ما راى داديم. بکرات تکرار شد
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ما . حزب نه تنها به اين عناصر معين نياز دارد بلکه از کمبود کادر مجرب و مارکسيست در رنج است
اين ربط مستقيمى با اين . راى داديم چون فکر ميکنيم حزب بدون افراد معينى کارش را نميتواند بکند

اگر بنا باشد . که من مثال تا چه اندازه با سبک کار و نگرش اين يا آن رفيق توافق ندارم موضوع ندارد
همواره بايد تعدادى را از ليست  ،من به هر رفيقى صرفا به دليل مخالفت با يک بحث راى ندهم

ه کسى که ته اين جاده کجاست و چه از آن ميماند؟ اين را ميفهمم که مثال نبايد ب. انتخاباتى جراحى کنم
اساس اهداف حزب را زير سوال برده، و مثال در درون يک حزب کمونيستى که سوسياليسم فورا بر 

چنين فردى بايد برود و در بيرون اين . نبايد راى داد ،پرچمش حک شده، از نظام پارلمانى حرف ميزند
اما . دگى ميکندحزب عضو حزبى شود که فى الحال هست و اين اهداف اجتماعى و طبقاتى را نماين

راى ندادن به هر فردى که دو جا با او سايه روشن سياسى داشتيد و يا در زمينه هائى اختالف سياسى يا 
نفر از اعضاى فراکسيون سنتى  ۵متدولوژيک داشتيد، و اينجا تصميم جمعى براى راى ندادن جمعى به 

اف جناحهاى ديگر حزب نيازى به يک جراحى سياسى بود که حتى از زاويه اهد. جديد در حزب ما بود
اين . ما حتى از نظر باالنس آرا در دفتر سياسى مانع تصويب سياستهاى اين رفقا هم نبوديم. آن نبود

براى رفقاى کميته . تمجيد شد" درک خط و سياست"اقدام آگاهانه صورت گرفت و آگاهانه از آن بعنوان 
که قادر باشند پرچم پر افتخار کمونيسم کارگرى را  اميدوارم. مرکزى آرزوى بيشترين موفقيت را دارم

 ،اما خطى که در اين پلنوم اتخاذ کردند و راهى که در آن قدم گذاشته اند. برافراشته تر نگه دارند
سنخيتى با سنت مارکسيستى و کمونيستى تاکنونى ما ندارد و بيشتر انعکاسات نپخته سنت چپ راديکال 

شخصا تصوير اين پلنوم برايم از روز . ما تماما از آن فاصله نگرفت است که متاسفانه هيچوقت حزب
بگذاريد تصريح کنم که من . روشن تر بود، براى اين نتيجه و چه بسا فراتر از آن آماده بودم و هستم

. نداشتم و ندارم و اصوال آنرا منش و اخالقياتى عقب مانده ميدانم" پسا انتخاباتى"هيچوقت دلخورى 
از اين هم دلخورى . يکنم که ظرفيتهاى سياسى انسانها با جابجائى ها اتومات عوض ميشودفکر هم نم

موجود . بيشتر به حزب فکر ميکنم و نگران حزب هستم ،ندارم که چرا عضو دفتر سياسى حزب نيستم
خط اميدى ندارم که اين . عزيزى که تمام زندگى ام را برايش گذاشتم که پيش برود و نهايتا پيروز شود

اين انتخابات تاسف آور و از منظر جامعه غير . جديد در صورت تفوق کامل اين بار را به منزل برساند
شايد و با خوشباورى هنوز عده اى متوجه نيستند که دست به چه اقدامى زده اند و .  قابل توضيح است

 .ست نسخه شکست استدر هر حال و مستقل از ما، تداوم اين سيا. سنگ بناى چه سنتى را گذاشته اند
  

  در باره سند مصوب فراکسيون چه نظرى دارید؟: یک دنياى بهتر
   

اساسا بر . اين سندی برای غير قانونی کردن فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری است :علی جوادی
ه به بند بند اين سند نگا. مبنای اين نوشته شده است که چگونه ميتوان اين فراکسيون را غير قانونی کرد

کنيد و برای يک لحظه از خود بپرسيد اگر فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری اعالم موجوديت نکرده 
. بود، باز هم ميتوانستند چنين سندی تهيه کنند و چنين مفادی در آن بگنجانند؟ پاسخ قطعا منفی است

گری را در مقابل بطور ساده مبانی و اهداف و سياستهای اعالم شده در فراکسيون اتحاد کمونيسم کار
خود قرار داده اند و سپس چند بند در مقابله و بمنظور غير قانونی اعالم کردن اين فراکسيون به 

  . نگارش در آورده اند
  

شرايط جلوگيری از . اين قطعنامه در حقيقت سند شرايط اعالم و فعاليت فراکسيون در حزب نيست
نار گذاشتن سنت شناخته شده کمونيسم کارگری تصويب سندی برای ک. اعالم فراکسيون در حزب است

  .در زمينه ايجاد فراکسيون در يک حزب کمونيستی است
  

. در بند اول اعالم شده است که هر تعدادی از کادرهای حزب ميتوانند دست به ايجاد فراکسيون بزنند
رجه مخالف اين بند اما ما در تبليغات و گفتارهای رفيقمان حميد تقوايی شاهد تبليغاتی صد و هشتاد د
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در همان زمان که اين بندها تصويب ميشد در همان زمان بر عليه اعالم فراکسيون تبليغ ميکردند . بوديم
  ! که مگر ميشود هر تعدادی از کادرها فراکسيون تشکيل دهند؟

  
معلوم . در سند مصوب آمده است که فراکسيون بايد بر مبنای اختالف با مصوبات حزبی شکل گيرد

ست چرا؟ چرا نميتوان بر مبنای عدم اجرای مصوبات مورد توافق عمومی و شکاف عميق ميان ني
مصوبات و عدم اختصاص نيرو برای از ميان برداشتن اين خالء دست به ايجاد فراکسيون در حزب 

بطور مٽال منصور حکمت اعتقاد داشت که رهبری وقت حزب کمونيست کارگری بر روی خط . زد
اولويتها و مشغله هايش تماما مشغله ها و اولويتهای ضروری و حياتی . ی نيستکمونيسم کارگر

سازنده و . به دنبال حوادٽ کشيده ميشود. به کم راضی است. کم اشتها است. کمونيسم کارگری نيست
حزب  ١۴سخنرانی در پلنوم (حتی مديريت هم نميکند . رهبری نميکند. شکل دهنده رويدادها نيست

حال اگر کسی بر مبنای اين انتقادات پايه ای، عليرغم تاييد تمام مصوبات حزبی ). ریکمونيست کارگ
توسط رهبری حزب، دست به ايجاد فراکسيونی برای متحقق کردن سياستها و مصوبات روی زمين 

ما . "مانده بزند، به زعم رفقای رهبری کنونی حزب نميتواند بصورت فراکسيون اعالم موجوديت کند
معلوم نيست که چه . تمام پاسخی است که ما از جانب اين رفقا دريافت کرديم" گفته ايم خودمان هم

درجه ای از اختالف باعٽ برسميت شناسايی فراکسيون از جانب اين رفقا ميشود؟ از قرار بايد انتقادات 
. اين حرکت رهبری کنونی حزب برای من قابل درک نيست. بيشتری کرد تا بتوان فراکسيون شد

اکسيونی در حزب برای تبديل حزب به حزب رهبر و سازمانده انقالب اعالم موجوديت کرده است، فر
اما اين رفقای عزيز از برسميت . ميخواهد در چهارچوب فراکسيون فعاليتش را در حزب به پيش ببرد

د تا فراکسيون بايد بيشتر انتقاد کني! بهانه اين است که انتقاداتتان کم است! شناسايی آن سر باز ميزنند
عجيب است؟ به جای استقبال از اين امر و اميد به اين که ميتوان مسائل مورد اختالف را در طی . شويد

به نظر من بيشتر که در اين پاسخ . پروسه ای حل و فصل کرد خواهان تشديد اختالفات در حزب هستند
در يک سنت فرقه ای و چپ سنتی رفقای عزيزمان عميق ميشويد اين نکته را مالحظه ميکنيد که تنها 

سنتی که تمام فواصل و . است که چنين برخوردی به يک فراکسيون با چنين پالتفرمی را مشاهده ميکنيد
اختالف در پراتيک اجتماعی . درک ميکند" اعالم موضع"و " نظر"اختالفات را فقط و فقط در حوزه 

برايش تمام پيکره سياست و ابراز وجود گويا اعالم موضع . و سياسی را اصوال برسميت نميشناسد
  . تنها در چنين سنتی واکنش رهبری حميد تقوايی قابل درک است. سياسی و اجتماعی است

  
رهبری حزب با تصويت اين سند رسما اعالم کرده است که اگر حتی فراکسيونی را به رسميت بشناسد، 

عمال حق ابراز وجود سياسی بيرونی از  و. اجازه تبليغ سياستهايش را در جامعه به آن نخواهد داد
برای من واقعا تعجب آور است که چگونه جريانی قادر ميشود حق ابراز . فراکسيون را سلب کرده است

جمعی از . ظاهرا بايد بر عکس باشد! وجود سياسی و نظری را در جامعه از بخشی از حزب سلب کند؟
ر حزب زده اند، انتظار اوليه اين است و عقل رهبری و کادرهای حزب دست به ايجاد فراکسيونی د

سليم چنين حکم ميکند که اين جمع بايد از امکانات و اختيارات الزم حقوقی در حزب برای بيان 
بايد قادر باشند که نقطه نظرات و مواضع خود را به گوش عالقمندان خود . نظراتشان برخوردار باشد

. بتوانند نيرو به حزب و به خود در حزب جلب کنند. ددر حزب و در جنبش کمونيسم کارگری برسانن
  .اما از قرار چنين انتظاری از ليدرشيپ رفيق حميد تقوايی اشتباه و توقعی بيجا است

  
تصويب اين ماده اقدامی آشکار عليه سنت منصور حکمت در برپايی فراکسيون کمونيسم کارگری 

رگری از کسی در حزب کمونيست ايران اجازه منصور حکمت برای ايجاد فراکسيون کمونيسم کا. است
برای تبليغ درونی و بيرونی نقطه نظراتش خود را ملزم به تاييد رهبری وقت حزب کمونيست . نگرفت

اما . تمامی اسناد فراکسيون کمونيسم کارگری در سايت منصور حکمت موجود است. ايران نکرد
دگی اعالم کرد که تاريخ منصور حکمت در رهبری کنونی حزب برای خالصی خود از اين سنت به سا

  !اين زمينه ديگر تکرار نخواهد شد
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. ببينيد حزب کمونيست کارگری همواره مشوق ابراز وجود شخصيتها و کادرهای خود بوده است

بيشترين امکان و فرجه را برای شکل دادن به صفی از کمونيستهای سرشناس و محبوب جامعه ايجاد 
شخص در سنت . پايه ای سنت ما با چپ سنتی در همين مساله بوده استيک تفاوت . کرده است

ميتواند به اسم . صاحب عقيده و نظر حزبی و شخصی است. کمونيسم کارگری دارای چهره است
اما بنا به . نشريه منتشر کند. جدل کند و نقد کند. به اسم خودش حرف بزند. خودش موضع اتخاذ کند

عليه فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری اگر تعدادی از همين کادرها نظر تصويب شده در قطعنامه 
دست به ايجاد فراکسيون بزنند تمامی حقوق سياسی و حق ابراز وجود سياسی خود در جامعه به اسم 

  .  اين سنت برای ما کمونيستهای کارگری واقعا بيگانه است. فراکسيون را از دست ميدهند
  

ورد فراکسيون اعالم شده است که رهبری حزب پس از برسميت در قطعنامه مصوب پلنوم در م
و در صورت عدم . شناسايی فراکسيون امکان دسترسی فراکسيون به تشکيالت را فراهم خواهند کرد

اما از قرار . برسميت شناسايی فراکسيون از امکان دسترسی به تشکيالت برخوردار نخواهد بود
عليرغم . يش از تصويب اين سند مشمول چنين قرارى شدفراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری از پ

درخواستهای مکرر ما از رهبری حزب برای برگزاری جلسه با کادرها و اعضای حزب تنها در يک 
پس از جلسه اول اعالم کردند که ديگر به ما اجازه دسترسی به . مورد با تقاضای ما موافقت شد

نال حتی به نامه ما در درج پاسخ به انتقادات رفيق حميد نشريه انترناسيو. تشکيالت را نخواهند داد
سايت روزنه و سايت حزب از درج مقاالت فراکسيون در پاسخ به نقد رفقای رهبری . تقوايی پاسخ نداد

عمال تمام درخواستهای ما را در حق . کنونی رسما حتی پيش از تصويب اين قطعنامه اجتناب کردند
  . منفی رفقايمان مواجه شدارتباط با تشکليات با پاسخ 

  
بطور خالصه فکر ميکنم که تصويب اين قطعنامه يک مقابله آشکار با سنت فراکسيون در کمونيسم 

  . کارگری است
 

اين سند تالشی است برای . اين سند بنظر من مغاير با سنت کمونيسم کارگری است :آذر ماجدی
نکه بخشی از کادرهای رهبری نظرات و جلوگيری از تشکيل فراکسيون در حزب و جلوگيری از اي

اين سند چرخش حزب بسوی سنت . مواضعی که مغاير با خط رسمی حزب هستند را بيان و اعالم کنند
  . چپ فرقه ای را يک پله ديگر به جلو ميبرد و رسميت می بخشد

  
مزبور سند . در سنت کمونيسم کارگری و منصور حکمت تشکيل فراکسيون  بال مانع و آزاد است - 1

تشكيل فراآسيون يا بر اساس اختالف با مصوبات و سياستهای رسمي حزب يا اختالف : "اعالم ميکند
بر سر رسميت دادن به سياست و مواضع معينی آه فی الحال سياست رسمی حزب نيست صورت 

د اين بند نوشته شده تا برمبنای آن فراکسيون اتحا. اين بند بنظر من بسيار عجيب است." ميگيرد
کمونيسم کارگری را که در بيانيه خود اعالم کرده است با برنامه، اصول سازمانی و عمده قطعنامه 

به ما گفته ميشود که شما اختالفی با سياست های پايه . های سياسی اختالفی ندارد غيرقانونی اعالم کند
اللی بسيار عجيب و اين استد. ای حزب نداريد، پس فراکسيون تان بی معنا است و قابل پذيرش نيست

فراکسيون کمونيسم . يک بار ديگر بايد به تاريخ جنبش کمونيسم کارگری رجوع کنيم. بديع است
کارگری در حزب کمونيست ايران با هيچکدام از سياست های مصوب حزب اختالفی نداشت، اکثريت 

ک سياست من اين بنظر من ي. قريب به اتفاق آنها توسط منصور حکمت تبيين و تدوين شده بود
 . درآوردی است و هدف و نيت پشت آن کامال روشن است

  
فراکسيون نميتواند ارگانهای مستقل خود را سازمان بدهد و يا حول " :در سند آمده است که - 2

اين به معنای ممنوعيت تبليغات و ." سياستهای ويژه خود در جامعه دست به تبليغ و سازماندهی بزند
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جالب اينجاست که اين سياست در حزبی به تصويب رسيده است که . استاعالم مواضع فراکسيون 
هيچگاه نشريه داخلی نداشته است و کادرهای آن تشويق ميشده اند که نقدشان را بطور علنی منتشر 

حزب کمونيست کارگری . حزبی که علنيت و شفافيت را بعنوان يک اصل خود تبين کرده است. کنند
آنگاه رفقا . است ها و اختالفاتش را علنی و در مقابل جامعه مطرح ميکنديک حزب اجتماعی است و سي

اين . با تصويب اين سند دارند فعاليت سياسی و تبليغاتی فراکسيون رو به جامعه را ممنوع ميکنند
  .سياست نيز با سنت تاکنونی حزب خوانايی ندارد و از سنت گذاری های بديع جديد است

   
منصور حکمت درون حزب . ک معنا خود محصول فراکسيون استحزب کمونيست کارگری بي

اين فراکسيون به نام خود مواضع سياسی . کمونيست ايران فراکسيون کمونيسم کارگری را تشکيل داد
تبيين ميکرد، از جمله قطعنامه در مورد خاورميانه يا جنگ خليج، مواضع خود را تبليغ ميکرد و در 

منصور حکمت و . مينوشت و با با بنيان گذاران آن مصاحبه ميشد نشريات حزبی به نام فراکسيون
در حزب . فراکسيون کمونيسم کارگری برای تشکيل فراکسيون از هيچ فرد و نهاد حزبی اجازه نگرفتند

سال تشکيل فراکسيون  15کمونيست کارگری که توسط منصور حکمت بنيان گذاشته شد اکنون بعد از 
به محال شده است و فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری برسميت شناخته توسط اين سند عمال موکول 

نشده است و نظراتش نه تنها در نشريات و رسانه های رسمی حزب منعکس نميشود، حتی سايت 
روزنه نيز که يک سايت غير حزبی مجاور حزب است، نه تنها ادبيات و نوشته های فراکسيون را 

ای فراکسيون به نقد رهبری حاکم از فراکسيون را که هفته ها روی منتشر نميکند، نه تنها پاسخ رفق
سايت هست منتشر نميکند، بلکه کال برخی از رفقای فراکسيون را تحريم کرده است و تحت بهانه های 

از چاپ نوشته " اين بحث در اولويت های روزنه نيست" يا " اين بحث موضوعيت ندارد"بی اساس که 
  . اکسيون، از جمله خود من، امتناع ميکندهای برخی از اعضای فر

  
بعالوه يادآور ميشوم که  در اصول سازمانی ما قيد شده است که ما اين حق را برای خود قائليم که در 
سازمان های ديگر فراکسيون کمونيسم کارگری تشکيل دهيم، ولی در حزب خودمان تشکيل فراکسيون 

. يادآوری مثالی از تاريخ اخير نيز بی مناسبت نيست. توسط رهبری حاکم عمال غيرقانونی شده است
اگر برخورد رهبری حزب به تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگری عراق در دو سال پيش را 
با برخورد آن به تشکيل اتحاد کمونيسم کارگری مقايسه کنيم متوجه کاربست استاندارد دو گانه آن 

و خود من، رفقای مخالف خط رهبری حزب کمونيست کارگری  ما، از جمله حميد تقوايی. خواهيم شد
عمال و علنا در  5عراق را تشويق به تشکيل فراکسيون کرديم و بدون هيچ کسب اجازه ای در کنگره 

مورد آن صحبت کرديم ولی در حزب خود ما فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری غيرقانونی اعالم شده 
  . است

  
هر کسى ميتواند . پيشنهادى را در کنار هم در همين شماره منتشر ميکنيم هر دو سند :سياوش دانشور

سند تصويبى سندى براى کار . به مفروضات و اصول و نگرش حاکم به ايندو سند دقت و قضاوت کند
. بيشتر نفى فراکسيون براساس نگرش تحزب لنينى است ،فراکسيونهاى حزبى در درون حزب نيست

آنهم در قرن  ،ن نميتواند نشريه داشته باشد و در جامعه تبليغ کند و غيرهسندى که ميگويد فراکسيو
بيست و يکم و عصر اينترنت وماهواره که هر کسى ميتواند سايت و وبالگ و راديو اينترنتى و غيره 

تحزب کمونيستى و اصل وحدت حزب اساسا امرى سياسى است . سندى عقب تر از زمانه است ،بزند
اين سند با بحث به رسميت شناختن و برسميت نشناختن يک . قرارات سازمانىنه حاصل مجموعه م

که ماکزيمم ميتواند امرى حقوقى و بحثى در قلمرو برخوردارى يا عدم برخوردارى از  ،فراکسيون
در . که رسميت حقوقى را به رسميت سياسى تبدیل کندسکوت معنى دارى ميکند  ،امکانات حزبى باشد

چگونه ميشود من با اتکا به راى . ى على القاعده نميتوانست با راى تعيين شودصورتى رسميت سياس
چگونه ميشود با ! یک واقعيت انسانى و سياسى و اجتماعى را انکار کنم و بگویم که وجود ندارید

راى موجودیت انسانها و افکار و آرا شان را انکار کرد؟ اگر از زاویه سياسى رسميت امرى راى 
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دیگر الزم نبود که قرار صادر شود  ،و کل این بحث امرى حقوقى است ،د مناقشه نيستبردار و مور
اين قرار راى مى  ،بسيار خوب !که حزب فراکسيون را برسميت نميشناسد و توصيه انحالل آن را دارد

قى زياد فر. حزب با تکيه به اين قرار ميگويد فراکسيون را منحل کنيد و يا توصيه انحالل ميکند. آورد
. فراکسيون هم ميگويد من حقوق نخواستم کما اينکه تا بحال نداشتم. جوهر بحث مهم است ،نميکند

همانطور که در  ،حزب چکار ميکند؟ قدم بعدى اقدامات انظباطى است. فراکسيون را هم منحل نميکنم
ت انظباطى نيز در متن همين بحث يکى از رفقا عنوان کرد که اين سند بندى کم دارد و بايد مسئله اقداما

. اينکه در چه وقتى اين اقدام عملى است و يا چه مانورى ميشود در آن داد ثانوى است. آن گنجانده شود
نتيجه این ميشود که با راى . نميتواند غير از اين باشد اگر بخواهد منسجم عمل کند. خط و جهت اينست

ميکنند این یا آن سياست مصوب و غير  که فکر ،کافى ميتوان با بحث و سياست هر تعداد کادر حزب
و بجاى کار محفلى در روشى مدرن دست به تشکيل فراکسيون  ،مصوب و جارى حزب نادرست است

 ،"اپوزیسيون حزب است" ،"حزب در حزب است" ،است" ضد حزب"اعالم کرد که این  ،ميزنند
یک راه حل اساس نامه  و در صورت مقاومت طرف مقابل با "!منحل باید گردد"و " رسميت ندارد"

اين  .این جوهر و فشرده نگرش حاکم بر این سند است. اى و ميانبر امر سياسى را بزعم خود حل کرد
سندى . سند موازينى براى فعاليت فراکسيون با هدف نزديک شدن و حل شدن در يک تن واحد نيست

اين . ن و انحالل فراکسيون استبراى ممنوعيت فعاليت و يا اعمال محدوديت و نهايتا غير قانونى کرد
متممى بر آن در باره فراکسيون و . سند با روح حاکم به سند اصول سازمانى حزب مغايرت دارد

. برگشتى به نگرش لنينى در مورد فراکسيونيسم است ،فعاليت فراکسيون در يک حزب کمونيستى نيست
بحث فراکسيون و موازين  ،لنينى رسيدهمانطور که بحث تحزب در ايندوره بدون هيچ انتقادى به تحزب 

اين سند با تبئين و نگرش تشکيالتى چپ راديکال تنظيم شده . آن هم با کمى مانور به همانجا ختم شد
است و همين مبناى تخالف آن با سند اصول سازمانى حزب است که دقيقا در نفى اين نگرش در قلمرو 

 .تشکيالت تدوين شده است
  

ى در کميته مرکزى براى به رسميت نشناختن فراکسيون و توصيه انحالل آن در قرار: یک دنياى بهتر
  در اینمورد نظرتان چيست؟  . حال راى گيرى است

   
اوال اين قرار در ساعات پايانی روز . اين قرار هم تاريخ جالبی و هم مضمون جالبی دارد :علی جوادی

و اين در حالی است که بر طبق خود . وم ارائه شدبه پلن" فراکسيون"آخر پلنوم و پس از تائيد قطعنامه 
مقررات اعالم شده توسط دبير کميته مرکزی فرصت ارسال قرار به پلنوم چند روز پيش از پلنوم پايان 

از اين گذشته هنوز پلنوم به مبحٽ قرارها و قطعنامه ها نرسيده بود که رفيق حميد تقوايی اين . يافته بود
و به اعتراض اصولی رفقای فراکسيون مبنی . خواهان به رای گذاشتن آن شدقرار را در دست گرفت و 

بر اينکه چگونه بطور دلبخواهی قراری به پلنوم ارائه ميشود و خارج از نوبت و خارج از مبحٽ مورد 
ظاهرا رای رفقا هر گونه نقض اصول و . بحٽ خواهان رای گيری آن ميشود نيز وقعی گذاشته نشد

سپس برای اينکه ظاهر حقوقی مشروع تری به غير قانونی کردن فراکسيون . ميکند مقرراتی را موجه
. بوجود آورده باشند، رفيق حميد تقوايی پيشنهاد کرد که تصويب اين رای گيری اينترنتی صورت گيرد

کميته مرکزی يک ارگان نشسته حزب . استداللمان هم روشن بود. من در اين رای گيری شرکت نکردم
در . ان مجازی و اينترنتی نيست، تنها در زمان جلساتش دارای اختيارات حقوقی خود استارگ. است

اما عليرغم اين . غياب نشست کميته مرکزی اختياراتش ميان دفتر سياسی و ليدر حزب تقسيم ميشود
باز هم اعتراض کرديم که بنا به مصوبات و مقررات حزبی . نکات رای گيری به اينترنت موکول شد

عين و مخالفين هر قراری بايد بطور مساوی در باره آن صحبت کنند و سپس اقدام به رای گيری مداف
  . سند را اينترنتی به رای گذاشت. اما رفيق حميد تقوايی ظاهرا تصميمش را گرفته بود. کرد

  
خالف مصوبات تاکنونی حزب . غير قانونی است. از نقطه نظر من اين رای گيری مشروعيتی ندارد

  . مورد تصويت هر قرار و قطعنامه ای استدر 
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بدون اينکه کوچکترين بحٽی در مورد اينکه چرا حتی با توجه به . اما مضمون اين قرار هم جالب است

حتی . سند فراکسيون، اعالم ميشود که حزب فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری را برسميت نميشناسد
را بر مبنای شرايط اعالم شده در سند مصوب  فرصت صوری هم به فراکسيون داده نشد که خود

  .بدون فوت وقت اقدام به راى گيرى برای غير قانونی شدن فراکسيون  کردند. بازتعريف کند
  

اين بخش قرار را . از طرف ديگر در اين قرار از فراکسيون خواسته شده است که خود را منحل کند
از . و فراکسيون را برسميت نشناخته استاز يک طرف قراری تصويب شده است . من درک نميکنم

فراکسيون اتحاد کمونيسم . طرف ديگر از خود فراکسيون خواسته شده است که خود را منحل کند
دمکراتيک کناری گذاشته ميشد و رک و " ژست"شايد بهتر بود که اين . کارگری خود را منحل نميکند

يکردند که اگر خود را منحل نکنيد، صريح مانند برخی از رفقای رهبری کنونی حزب اعالم م
اين اقدام به واقعيت . شايد بهتر حرف آخر سياستشان را اول ميزدند. به همين سادگی. اخراجتان ميکنيم

  . عملکرد سياسی رهبری کنونی حزب نزديک تر است
  

 فراکسيون ما در چهارچوب برنامه. تشکيل فراکسيون حق کمونيستی ماست. اما پاسخ من روشن است
ما برای پيشروی کمونيسم کارگری و تامين . و اصول سازمانی حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد

  .  شرايط پيروزی کمونيسم در جدال سهمگينی که در جامعه جاری است، اعالم موجوديت کرده ايم
  

عدم . شود بنظر من فراکسيون بايد برسميت شناخته. روشن است که من با اين قرار مخالفم :آذر ماجدی
برسميت شناسی آن همانگونه که در باال توضيح دادم مغاير با سنن و سياست های کمونيسم کارگری 

مساله مهم ديگری که بايد در اينجا حتما . نقدم را به اين روش رهبری پيش از اين توضيح داده ام. است
يه که هيچگاه کليه اعضای با اين توج. به آن اشاره شود روشی است که اين قرار به رای گذاشته شد

کميته مرکزی در پلنوم حضور نخواهند داشت و اين قرار بايد دو سوم رای کليه اعضای کميته مرکزی 
اين کامال مغاير اصول سازمانی حزب . را داشته باشد، ليدر حزب قرار را اينترنتی به رای گذاشت

اعضای کميته مرکزی در خلوت . ميکندکميته مرکزی فقط در پلنوم ها به عنوان يک ارگان عمل . است
خانه خود و در پشت کامپيوترشان نهاد کميته مرکزی، باالترين ارگان تصميم گيری حزب در فاصله 

 10اين اصل با شفافيت و صراحت و روشنی در قرارهای مصوب پلنوم . دو کنگره را تشکيل نميدهند
هيچ توجيهی اين عمل را . زير پا گذاشته استرای گيری اينترنتی اين قرار را . به تصويب رسيده است
اگر قرار بود اين قرار زير پا گذاشته شود پلنوم بايد بدوا اين قرار را لغو . اصولی و حزبی نميکند

  . ميکرد و قرار جديدی را تصويب ميکرد
  

  در پلنوم ده در مورد اخراج اعضای کميته مرکزی از حزب قراری به تصويب رسيد که بر مبنای آن
با در نظر . رای دو سوم اعضای کميته مرکزی در يک پلنوم گسترده با حضور کادرها ضروری است

گرفتن اينکه حضور کليه اعضای کميته مرکزی در يک پلنوم پديده نادری است اين قرار به تصويب 
ز به حزب هنو. در آن زمان نه هيچگاه رای گيری اينترنتی داشتيم و نه جلسات پالتاکی. رسيده است

آيا منصور حکمت که اين قرار را تهيه کرده و کميته مرکزی . يک حزب نيمه ويرچوال بدل نشده بود
اين قرار عمال تالشی است برای مشکل کردن اخراج . که به آن رای داد به اين مساله آگاه نبود؟ چرا

د اعضای کميته اين تالشی بود برای اينکه اکثريت به سادگی نتوان. اعضای کميته مرکزی از حزب
اين تالشی برای تضمين حقوق اقليت در حزب بود، برای ممانعت از سوء . مرکزی را اخراج کند

اينها تضميناتی برای . استفاده از قدرت و تمرکز قدرت در دست يک نفر يا يک بخش از رهبری
   .ساختن يک حزب سالم  کمونيستی است که در سنت منصور حکمت مکانی باال اتخاذ ميکرد
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رای . اما ليدر حزب چه کرد؟ ساده ترين راه را برای عدم رسميت فراکسيون به پلنوم پيشنهاد کرد
گيری اينترنتی، در خلوت و در انزوا، حتی بدون اجازه دادن به اينکه موافق و مخالف قرار درباره آن 

ا چه ميتوان گذاشت؟ اسم اين روش ها را واقع. صحبت کنند و رای دهندگان استدالالت آنها را بشنوند
. هر چه هست ربطی به سنن و روش های رايج در حزب و کمونيسم کارگری منصور حکمت ندارد

من بخاطر اعتراض به اين روش و بی اعتبار دانستن چنين روش رای گيری در انتخابات . واقعا متاسفم
وصيه شان تشکر ميکنم از رفقا برای ت. نتيجه اين رای هم از نظر من بی اعتبار است. شرکت نکردم
هر چه بيشتر . ما فراکسيون را منحل نخواهيم کرد و به فعاليت خود ادامه خواهيم داد. اما با آن مخالفم

  .ميگذرد وجود اين فراکسيون بنظرم ضروری تر و حياتی تر ميشود
 

ر را در رفقا بابک يزدى و شيوا محبوبى اين قرا. من به اين قرار راى مخالف دادم: سياوش دانشور
نفس راى گيرى در . چون قبال در ليست قرارها نبود. ساعات پايانى پلنوم از فلور به هيئت رئيسه دادند

اين را ميدانم که همواره ممکن است در هر . مورد سرنوشت يک فراکسيون بدينگونه غير اصولى است
ون راى دو سوم براى اين نشست کميته مرکزى همه اعضا بداليل گوناگون نتوانند حضور پيدا کنند و چ

" منطقى"ظاهرا توجيه راى گيرى اينترنتى که کل اعضاى کميته مرکزى شرکت کنند  ،امر الزم است
کميته مرکزى است و کميته مرکزى بيرون  نشستاوال پلنوم . اما صرفا همين نيست. به نظر ميرسد

جوانب  ،له و عليه آن صحبت شود ،ثانيا قرار بايد معرفى شود. پلنوم موجوديت حقوقى و اجرائى ندارد
نکته يا مالحظه اى مطرح ميشود که کل روند  ،خيلى اوقات در وسط يک بحث. مختلف آن بحث شود
به اين نتيجه ميرسيد که مثال اين قرار فرضى بايد از دستور خارج شود و . بحث را بهم ميريزد

اما در اين مورد معين اينطور . شودآرا برميگردند و بحث جاى اصلى ترى برده مي. همينطور ميشود
مخالفين چه ميگويند؟ آيا اصوال بايد اين فراکسيون معين  ،کسى نميداند دفاعيات اين رفقا چيست. نيست

را برسميت نشناخت؟ دالئل آن کدامند؟ پيامدهاى آن کدامند؟ ميگويند شما زياد مخالف نيستى و در نتيجه 
اگر فراکسيون زيادى به مواضع حزب و برنامه و اصول . ستمنطق بديعى ا! برسميت تان نميشناسيم

دليلى عليه آن ! اينها دليلى براى برسميت نشناختن و انحالل نيست ،عام و مصوبات حزب نزديک است
من . حرکت عميقا نادرستى است ،"توصيه انحالل يا بايد منحل گردد"و باالخره چرا انحالل؟ . است

را منحل کنم؟ اين اجازه را از کجا آورده ام؟ اين حق را چه کسى به من چگونه ميتوانم کسى يا کسانى 
و حتى طرفدار آن هستم  ،راى ندهد ،تفويض کرده است؟ من ميفهمم که کسى ميتواند جائى مخالفت کند

اما انحالل سياسى ديگر چه صيغه اى است؟  ،که علنا اعالم کند که فالن رفيق مناسب فالن پست نيست
با آدمهاى اين فراکسيون و افکار و نظراتشان چه ميکنيد؟ آنها را  ،ون را منحل کرديدگيرم فراکسي

چطور منحل ميکنيد؟ آيا اين خط آشنا نيست؟ قرار برسميت نشناسى و انحالل فراکسيون ادامه سياست 
لت گام بعدى اين سياست در بهترين حا. تاکنونى حزب و ادامه سند موازين فراکسيون و قدم بعدى آنست

اول کنار گذاشتن از دفتر سياسى و بعد کميته مرکزى و بعد طرف کردن با . است" پروسه -اخراج"
تظلم "اين نکته سر سوزنى . و غيره" اينها حزبى ديگر هستند"نهادهاى حزبى محلى و يا اعالم اينکه 

اين خط . من دارم منطق حرکت اين خط را توضيح ميدهم ،و تصوير سازى کاذب در آن نيست" نمائى
و حزبى مقبض و  ،به نظر من متوجه نيست ستونهاى اساسى تحزب کمونيستى کارگرى را پائين ميکشد

اين خط متوجه نيست که اين سياست عليه هر . از زاويه مناسبات درونى غير اجتماعى درست ميکند
زب کوچک سنگ بناى يک ح" حزب انقالبى فراکسيون برنميدارد"فراکسيون فرضى فرداست و با تز 

عليرغم غير اصولى بودن . اين خط دارد نسخه فدائى را براى کمونيسم کارگرى مينويسد. را ميگذارد
و از آنجا که تحليل من اينست که رفقا تصميمشان را  ،روند راى گيرى و مخدوش بودن پروسه آن

که به اين قرار  رفيق کميته مرکزى هم ٣٣اى کاش . براى ثبت در اسناد راى مخالف دادم ،گرفته اند
يا راه سومى را  ،هر کسى ميتواند با بحث فراکسيون موافق نباشد. راى مخالف ميدادند ،راى مثبت دادند

! رفقاى عزيز کميته مرکزى. اما راى برسميت نشناسى و انحالل ديگر زياده روى است ،پيشنهاد کند
را به نام خودتان و در تاريخ اين  چرا پاى چنين سياستى مهر تائيد و امضا گذاشتيد؟ چرا اين حرکت

 !  حزب ثبت کرديد؟ باور کنيد قابل دفاع نيست
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دو سند با عنوان قطعنامه براى کسب قدرت سياسى و پالتفرم براى کسب قدرت : یک دنياى بهتر

در بحثها . اعضاى فراکسيون به این قطعنامه راى مخالف و ممتنع دادند. سياسى در پلنوم تصویب شد
  چرا؟ . ائى مخالفت و به بندهائى راى ممتنع دادیدبا بنده

  
چرا که دارای تزها و نقطه . من به سند اول رای مخالف دادم به سند دوم رای ممتنع دادم :علی جوادی

نظراتی است که از نظر من کامال در تقابل با برخی اصول پايه ای مارکسيسم و همچنين تزهای 
در موارد بسيار ديگری هم اين تزها التقاطی و . هستند" اٽباتی –سلبی "منصور حکمت در زمينه بحٽ 

  . ناروشن هستند
  

چند مساله پايه ای هم در سند اوليه اين تزها بود که با انتقاد ما که در حاشيه پلنوم ارائه کرديم کال از 
مريکا در بطور مٽال در يک بند از تزهای رفيق تقوايی اعالم شده بود که شکست آ. قطعنامه حذف شدند

اين تز را اگر وارونه کنيم برای شکست اسالم . عراق باعٽ رشد و گسترش اسالم سياسی شده است
از طرف ديگر نه شکست آمريکا بلکه حمله . سياسی بايد خواهان پيروزی ارتش آمريکا در عراق شويم

اين تز در پس  .نظامی آمريکا به عراق باعٽ ايجاد زمينه های گسترش و رشد اسالم سياسی شده است
  . انتقاد ما به کناری گذاشته شد

  
يک رکن ديگر اين قطعنامه تقسيم بندی بود که از جانب رفيق در مورد نيروهای راست در جامعه 

در پيش نويس اين تزها آمده است که نيروهای راست جامعه عبارتند از جمهوری . ارائه شده بود
وم پرست و برخی ملی اسالميها که بايد مورد تعرض اسالمی، راست پرو غرب و ناسيوناليست های ق

جنبشهای . اين تقسيم بندی شکل ديگری از تقسيم بندی خلق و ضد خلق است. سياسی حزب قرار بگيرند
تمايز و تفاوتی در چگونگی برخورد به جمهوری اسالمی و نيروهای راست پرو . اجتماعی را نمی بيند

خواهان برخوردی سياسی حتی به جمهوری اسالمی . نيست غربی و قوم پرست در اپوزيسيون قائل
اين سياست خط بطالنی بر سياست تاکنونی ماست که همواره اعالم کرده بوديم ما با جمهوری . است

اين تزها در صورت تصويب ميتوانستند زمينه های . اسالمی ميجنگيم اما به نقد اپوزيسيون می نشينيم
به لحاظ متدولوژيک اين نگرش بازگشتی به سنت تقسيم بندی . ايزوله کردن حزب را فراهم کنند

مردم و ضد . خلق و ضد خلق فورمولبندی پوپوليستها بود. پوپوليستی نيروهای سياسی در جامعه است
  .مردم فورمولبندی کنونی بازگشت به همان متدولوژی چپ سنتی است

  
در . مساله دفاع از ضرورت انقالب است يکی. اما آنچه که تصويب شد نيز دارای ايرادات اساسی است

به نوعی هر چند ناگفته . اين تزها انقالب از سر ديکتاتوری موجود در جامعه نتيجه گيری شده است
. انقالب را مترادف خشونت اما خشونت ضروری به علت حاکميت ديکتاتوری در جامعه معرفی ميکند

ود باشد، ضرورتی هم برای روی آوری به انقالب با اعالم اينکه اگر آزاديهای سياسی در جامعه موج
کمونيسم و گذار مسالمت آميز به سوسياليسم، که تزهای شناخته شده  –نخواهد بود عمال به تزهای ارو 

  . کمونيسم بورژوايی در تاريخ هستند، نزديک ميشود
  

خود بازگشته " تیاٽبا"رفيق حميد تقوايی به مباحٽ " جمهوری سوسياليستی"در زمينه چگونگی تبليغ 
نقد . اين شعار و نه شعارهای سلبی را مبنای کسب هژمونی در جنبش سرنگونی اعالم کرده است. است

  . همه جانبه تر اين قطعنامه را بايد در جايی ديگری دنبال کرد
 

من در شماره پيش در تحليل مختصری که از پلنوم ارائه دادم به دو بند از قطعنامه  :آذر ماجدی
بنظر من اين دو بند . در نوشته مستقل ديگری بايد کل سند را با تفصيل بيشتر به نقد گذاشت. تمپرداخ

  . بسيار خصلت نما است و خطی را که ميرود تا بطور بالمنازع بر حزب حاکم شود نشان ميدهد
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 –حث سلبی يکی از اختالفات اساسی من با اين قطعنامه و پالتفرم در اين نکته نهفته است که به نفی مب

مبحث . مطرح شد رسميت بخشيد 3اثباتی که توسط منصور حکمت در سميناری در حاشيه کنگره 
. اثباتی بحثی جديد در تئوری مارکسيسم و در استراتژی کمونيستی کسب قدرت سياسی است –سلبی 

قد دوستانی که معت"جالب اينجاست که . نفی آن عمال حزب را از کسب قدرت سياسی محروم ميکند
عبور کرده است و منصور  3منجمد شده ايم و رهبری فعلی  حزب از کنگره  3بودند ما در کنگره 

اثباتی را  –حکمت را بسط داده است، در روز روشن به گذشته مورد نقد رجعت کردند و مبحث سلبی 
سيد، تزهای حميد تقوايی برای تصرف قدرت سياسی که توسط پلنوم به تصويب ر. به کناری گذاشتند

در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی را بعنوان " جمهوری سوسياليستی"تبليغ روزمره شعار 
از آنجا که در گورستان خاوران سرود انترناسيونال خوانده . مهمترين وظيفه تبليغی حزب معرفی کرد

اسالمی چپ  –اند، و در مراسم يادبود پوينده، شعار سوسياليستی از جانب يکی از چهره های ملی 
مطرح شده است، رفيق تقوايی به اين نتيجه رسيده که اوضاع تغيير کرده و بايد اين شعار در راس 

در پاسخ به نقد رفقای فراکسيون از اين تز، مصطفی صابر . شعارهای تبليغی و روزمره ما قرار گيرد
  ! اين شعار را توده ای و سلبی ترين شعار روز ناميد

  
اين شعارها را . ی همواره شعارهای پايه ای و آلترناتيو خود را تبليغ کرده استحزب کمونيست کارگر

زنده باد سوسياليسم يکی از شعارهای پايه ای ماست و ما . از مصالح روز نيز نتيجه نگرفته است
را تبليغ " آزادی، برابری، حکومت کارگری"همواره شعار پايه ای خود . همواره آن را تبليغ کرده ايم

حزب آن را  10نيم و جمهوری سوسياليستی بيان سياسی حکومت کارگری است که ما از پلنوم ميک
مساله بر سر تبليغ جمهوری سوسياليستی نيست، در اين صورت ضرورتی نبود اين . تبليغ کرده ايم

اين در زمره . مساله در تزهای کسب قدرت سياسی و در پالتفرم کسب قدرت سياسی طرح شود
  . مساله بر سر جنبش سرنگونی است. ه ای ماستشعارهای پاي

  
در جنبش سرنگونی ما با شعارهای سلبی خود ميتوانيم هژمونی کسب کنيم، ميتوانيم رهبری آن را 

رفيق حميد با اين ادعا که  سوسياليسم به يک شعار توده ای بدل شده، به اين نتيجه رسيده . بدست بگيريم
به شعار فوری و روزمره ما در جنبش سرنگونی بدل " سياليستیزنده باد جمهوری سو"است که شعار 

اين رجعت به مباحثی است که پيش از اين در حزب توسط . اين نقطه افتراق و اختالف است. شود
اين تکرار مجادالت مربوط به مبحث جمهوری . منصور حکمت مورد نقد قرار گرفته است

شعار ممکن است ظاهر بسيار راديکالی داشته باشد و طرح اين . سوسياليستی با استدالالت جديد است
در نتيجه پيشروی بنظر برسد، اما عمال استراتژی قدرت گيری کمونيسم کارگری را به عقب ميبرد و 

برای روشن تر شدن . کمونيسم کارگری را از بدست گرفتن رهبری جنبش سرنگونی محروم ميکند
  :دبحث به دو نقل قول از منصور حکمت توجه کني

شان با هم سوسياليست  ها همه توده. ها بيايند جلو توده اين خصلت سلبى جنبش ما است که اجازه ميدهد"
بقالها سوسياليست نميشوند، با شعارهاى اثباتى ما کارمندها سوسياليست  ما نميشوند، با شعارهاى اثباتى

 تمال قوى بيشتر کارگرانبه اح ،شعارهاى اثباتى ما مهندس ها سوسياليست نميشوند نميشوند، با
به شيوه  جنبش اثباتى ما خيلى جنبش کوچکترى است از آن جنبشى که ميتوانيم. سوسياليست نميشوند

کدام جنبش . اينجاست بحث من اين است، بحث هژمونى. سلبى رهبرى کنيم و قدرت را با آن بگيريم
  " اثباتى در جنبش سلبى هژمونى دارد؟ کدام جنبش اثباتى؟

. تو را بگويند" نه"بشناسند و  من ميگويم بايد جنبشت را. ايد رهبر جنبش سلبى جامعه باشيدولى ب"
همه شعارها  ،بينيدشعارها را ب. داشتيم يیبرنامه راديو در. زمان چه ميکنيم ها نيست)) در اين شرايط((

اين  .سالمى ميکنيما شعار نميدهند؟ بگوئيم چه نظامى را جايگزين جمهورى سلبى است، چرا مردم اثباتا
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مردم از شما فاصله بگيرند برويد  اگر ميخواهيد! تأکيد ميکنم َسّم است ،سم است اين آار. کار َسّم است
  ."جاى جمهورى اسالمى بگذاريد به جاى مرگ بر جمهورى اسالمى بگوئيد چه ميخواهيد به

  )3سمينار حاشيه کنگره " اثباتی،- جنبش های سلبی"منصور حکمت، سخنرانی (
  

عالوه بر تز فوق که رجعتی بود به نظرات سابق و نفی يکی از دستاوردهای تئوريک و استراتژيک 
کمونيسم کارگری برای قدرت گيری در شرايط انقالبی، تصويب يک تز رفرميستی در پلنوم رجعتی 

  :بود به انترناسيونال دوم
  
ی دخالت در سرنوشت خود محروم انقالب راه رهايی جامعه ای است که از آزادی های سياسی برا"

  ." است
  

معنای واقعی اين تز چيست؟ انقالب برای رهايی جامعه ای ضروری است يا در دستور جامعه ای است 
بنابراين جامعه ای که از آزادی های سياسی برخوردار است . که از آزادی های سياسی محروم است

ين تزی رفرميستی است که با جوهر انقالبيگری ا. نيازی به انقالب ندارد، انقالب در دستورش نيست
چنين نظرات و تزهايی به جدل های پايه ای در جنبش مارکسيستی دامن . مارکسيسم در تناقض است

هر کس با تاريخ جنبش مارکسيستی آشنا است اين جدال . يک تز رفرميستی شناخته شده است. زده است
  . ديکتاتوری يک تز پوپوليستی است استنتاج انقالب از. نظری را بخوبی می شناسد

  
اين خط در متن ناتوانى . فرموله کردن چنين تزی از بی اطالعی نيست، از پراگماتيسم ناشی ميشود

برای يافتن پاسخی کمونيستی برای توضيح مطلوبيت و ضرورت انقالب به توده ها به اين تز مشعشع 
. اين تز توسط فراکسيون نقد شد. وجود نداردانقالب الزم است چون آزادی های سياسی : رسيده است

آزادی های سياسی به دموکراسی ربطی ندارد، ما داريم از شرايطی حرف : "نقد ما اينطور پاسخ گرفت
اوال ). نقل به معنی." (ميزنيم که آزادی های سياسی ای که مد نظر ماست در جامعه وجود داشته باشد

ک دنيای بهتر مطرح شده است و ما در برنامه اعالم کرده ايم بيشترين آزادی های سياسی در برنامه ي
که در عين حالی که انقالب اجتماعی کارگری را سازمان ميدهيم برای وسيع ترين آزادی های سياسی، 

و رهايی بشر را حتی در اين جامعه ای که از وسيع . حقوق اجتماعی و اقتصادی  برابر مبارزه ميکنيم
بی . برخوردار است نيز کماکان انقالب اجتماعی و سوسياليستی شناخته ايم ترين آزادی های سياسی

دليل نيست که چنين تزی در هيچيک از اسناد و ادبيات برنامه ای، سياسی، تاکتيکی و استراتژيک 
" بسط دادن"اين تز يکی ديگر از تالش های . تاکنونی حزب کمونيست کارگری طرح نشده است

عالوه بر اين مالحظه مهم تئوريک، سياسی و برنامه ای، . است 3کنگره منصور حکمت و عبور از 
بايد در نظر داشت که همان مردمی که قرار است با اين تز به مطلوبيت انقالب قانع شوند، از آزادی 
های سياسی شرايط مشابه با دموکراسی غرب را ميفهمند و نه شرايط پس ذهن مورد اشاره رفيق 

  ."تقوايی
  

اين مساله خشم رهبری را . انيه به رخوت و رکود در سياست های حزب اشاره کرديمما در بي
ما نگفتيم که رفقای رهبری فعاليت نميکنند، کم کار هستند يا کم . برانگيخت و مورد تحريف قرار گرفت

ک رخوت و رکود در سياست ها، سب. نقد ما نقدی اخالقی نبود، نقدی کامال سياسی بود. فداکاری ميکنند
رفقا . کار و استراتژی حاکم بر حزب ريشه دارد و نه در کم کاری اعضای رهبری يا کادرهای حزب

ترجيح دادند که اين مساله را متوجه نشوند و نقد ما را به يک نقد اخالقی تقليل دهند، در نتيجه اعالم 
 در قطعنامه کسب سياست رخوت و رکود عمال. کنند که آنها بيشتر از ما کار ميکنند و زحمت ميکشند

  : قدرت سياسی فرموله شده است
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چنان موقعيت عينی در جامعه و در صحنه سياسی ايران برخوردار   حزب کمونيست کارگری از"
هست که ميتواند به سرعت به حزب رهبر و منتخب اکثريت عظيم جامعه برای کسب قدرت سياسی 

کليد پيشروی حزب در امر   و فراتر رفتن از آنبه آن   متکی شدن   وقوف بر اين واقعيت،. تبديل شود
  ."سازماندهی و رهبری انقالب است

اين تز وقوف حزب به اين واقعيت که حزب ميتواند به سرعت به حزب رهبر برای کسب قدرت سياسی 
اين نسخه رکود و . بدل شود را کليد پيشروی حزب در امر سازماندهی و رهبری انقالب دانسته است

برای تبديل شدن به رهبر و سازمانده انقالب بايد نقشه . اين نسخه سازماندهی نکردن است. رخوت است
اين يک امر سياسی، عملی و . عمل معين برای اين امر داشت و بايد دست بکار انجام آن شد

در پلنوم مدتها در مورد مقوله اعتماد به نفس  صحبت . سازمانگرانه است نه يک مقوله روانشناسانه
اين پلنوم بجای شيوه های سازماندهی راجع به روانشناسی اعتماد به نفس و به خود باور کردن . شد

اينها تنها نکات . همانطور که گفتم اين سند بايد مستقال مورد نقد و بررسی قرار گيرد. صحبت کرد
 .اساسی و پايه ای مورد اختالف ما با اين قطعنامه و پالتفرم بود

 
. ن دو سند نکات متعددى هستند که حزب هميشه عنوان کرده و نادرست نيستنددر اي: سياوش دانشور

انسجام ندارند و بندهائى در آن اشکاالت  ،اما بعنوان يک کليت و عليرغم تغييراتى که کرده است
من با چند بند که به آن راى منفى دادم و در موردش حرف زدم مختصرا . اساسى و متدولوژيک دارد

  . اشاراتى ميکنم
  

  : سند اول ميگويد ۴بند 
در تحقق استراتژی حزب برای کسب قدرت سياسی پوالريزاسيون طبقاتی جامعه اهميتی حياتی  -۴"

مردم به وضعيت موجود به يک نقد " نه"حزب بايد با  تعميق و ارتقای نقد و اعتراض و . دارد
مواضعشان در قبال جنبش  سوسياليستی و  افشای نيروهای مختلف اپوزيسيون بورژوائی  بر اساس

اعتراضی و  انقالبی مردم، روند اين قطبندی را که هم اکنون در جامعه در حال شکل گيری است 
در شرايطی که از  دولت آمريکا تا نيروهای مختلف اپوزيسيون  .تشديد کند و بجلو سوق بدهد

ا برای تغيير حکومت در بورژوائی  خواهان نوعی سرنگونی رژيم هستند و سناريوهای ارتجاعی ای ر
برابر جامعه قرار ميدهند، شناساندن و افشای نيروهای سياسی  بر اساس موضعشان نسبت به انقالب و 
 .اعتراضات و خواستهای انقالبی مردم  نقش تعيين کننده ای در پيشروی جنبش انقالبی ايفا ميکند

تاکيد از ".  حزب در جامعه شناخته شودسرنگونی و سناريوی برانداختن رژيم  بايد با تعريف و روايت 
  .من است

   
بحث انقالب و ضد انقالب بعنوان . این بحث انقالب و ضد انقالب و دسته بندى نيروها براساس آنست

" دوستان مردم کيانند"اين موضع بنوعى همان بحث قديمى . يک بحث کلى و کالسيک نادرست نيست
در تمام . هورى اسالمى و يا سرنگونى طلبى ميرودلنين است که فراتر از مخالفت صرف با جم

اردوى تغيير اوضاع موجود و : تحوالت اجتماعى و انقالبات نهايتا دو اردو در مقابل هم قرار ميگيرند
اين اردوى حفظ وضع موجود هم . اردوى حفظ اوضاع موجود يا بعبارتى انقالب و ضد انقالب

ن آن خالصه نميشود بلکه کل کمپ راست داخلى و ضرورتا به نيروهاى درون حاکميت و پيرامو
ايران و تحوالت آن هم در تحليل نهائى . جهانى و درگير در آن تحول سياسى معين را دربرميگيرد

ايرادى که بر اين موضعگيرى و خط مشى از نظر من وارد است اينها . خارج از اين قاعده نيست
  :هستند

مه در اپوزيسيون هستند، از آمريکا و غربيگرى تا نيروهاى امروز در ايران بجز خود رژيميها ه - ١
طرفدار سياستهاى آمريکا، از جريانات متفرقه جمهوريخواه که بعضا هنوز هم طرفدار رژيم اند و 

همه اين نيروها نهايتا نوعى سرنگونى . ناسيوناليستها و قوم پرستها تا کمونيستها و سوسياليستها
و شرايطى که رفتن جمهورى اسالمى مسجل شده است، بيشتر هم  ميخواهند، و با شتاب اوضاع
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حزب بايد رهبرى جنبش سرنگونى را، که جنبشهاى ديگر و از زاويه منافع . سرنگونى طلب ميشوند
طبقاتى خودشان تالش ميکنند آن را مهار کنند، بدست بگيرد و هژمونى سياسى خود را به اين جنبش 

ى بر جنبش سرنگونى تنها با تامين رهبرى سياسى و سازمانى اين کسب هژمونى انقالب. تثبيت کند
اپوزيسيون راست . جنبش ميتواند عملى شود نه با اپوزيسيون اپوزيسيون شدن در متن جنگ با حکومت

را ما بايد مستمرا نقد و افشا کنيم و تناقض خط مشى و اهداف و سياستهايشان را با منافع مردم و جنبش 
اما نميتوانيم همه و از جمله رژيم را در يک کاسه . با رژيم هم قاطعانه بجنگيم. يمسرنگونى نشان ده

  . ضد انقالب بريزيم و عمال در متن جنگ با رژيم اپوزيسيون اپوزيسيون هم بشويم
  
آندوره نفس سرنگونى خواه بودن در مقابل . شرايط امروز با مثال دوره اول دولت خاتمى فرق ميکند - ٢

. با شکست دو خرداد اين صفبندى به هم ريخته و تمام شده است. پرو رژيمى مهم بود موج جريانات
نه فقط اين، بلکه الزم نيست ما به مردم نشان دهيم که فالن . مدتهاست که همه سرنگونى ميخواهند

. جريان و شخصيت که تا ديروز طرفدار خاتمى بود و امروز سرنگونى طلب شده، ضد انقالب است
همه اينها اولين حرفشان اينست که . ارند اذعان ميکنند که عليه انقالب و ضد انقالب هستندخودشان د

طرف ميخواهد مثال از نظام سلطنتى، پارلمانى، رفراندم، نافرمانى مدنى  و يا هر "! من ضد انقالبم"
تقابلشان را  ابتدا! آن ميرود" مضار"تاکتيک و خط مشى معينى دفاع کند، اول يک منبر عليه انقالب و 

حتى با . فرق دارد ٥٧ايندوره با دوره انقالب . با انقالب بعنوان يک رکن مهم هويتى شان اعالم ميکنند
اين بماند منظور اينها از انقالب نه مفهومى که کمونيسم و کارگر . سال پيش بشدت فرق دارد ٥اوضاع 

. و در صحنه ماندن مردم است پيشرو ميفهمد، بلکه جلوگيرى از دخالت مستقيم مردم در سياست
بنابراين نفس اين افشاگرى و تبليغ ما که فالن جريان ضد انقالب است، نه نکته جديدى دست مردم 

مردم ميخواهند وضعشان تغيير . ميدهد و نه مردم ضرورتا همان تلقى کمونيستها را از انقالب دارند
مسئله شان نيست که با چه روشى تغيير . دکند، دنبال کسى ميروند که بتواند اين وضع را تغيير ده

مردم ميدانند با جمهورى . چون نفس تغيير را ميخواهند با روش متناسب آن هم ميروند ،صورت ميگيرد
اما بسط . مردم سازمان و رهبر ميخواهند. اسالمى معضلى حل نميشود و خواهان سرنگونى رژيم اند

ر کار نيروى انقالبى است که در متن سرنگونى و حرکت سرنگونى طلبانه مردم به يک انقالب ديگ
مردمى که با رهبرى . مبارزه براى سرنگونى، جامعه و مردم را پشت سر افق خود بسيج کرده است

و يا حتى آمدن چنين نيروئى را مثبت  ،حزب کمونيست کارگرى براى سرنگونى رژيم اسالمى ميروند
بحث انقالب و ضد انقالب در اين اوضاع تنها . اهند رفتميبينند، پشت هرچى که اين نيرو بگويد هم خو

ميتواند نيروئى که حزب ميتواند بسيج کند و پتانسيلى که خط مشى راديکال و انقالبى و کمونيستى 
  . يک رجعت به مباحث کالسيک در يکدوره کامال متفاوت است. ميتواند داشته باشد را کاهش دهد

  
محورى همين امروز موجودند و فردا با گسترش جنبش سرنگونى  مهمتر اينکه سواالتى اساسى و - ٣

بيشتر جلو صحنه مى آيند که کمپ راست ميتواند بدرجه اى با آن سازش کند و يا صورت ظاهر مسئله 
مثال نفى آپارتايد جنسى و پاسخ به مسئله زن يک سوال محورى . را بعنوان دريچه جذب نيرو بپذيرد

رچمدار تمام عيار اين جنبش تبديل شود و بخش وسيعى از نيروى جنبشهاى نيروئى ميتواند به پ. است
نقطه . ديگر را دنبال خود بکشاند و يا خنثى کند که به اين سوال فرضى پاسخ عميق اجتماعى ميدهد

تالش ما اينست که هر . قدرت رهبرى کمونيستى و اينجا جنبش کمونيسم کارگرى و حزبش همين است
سياليست و کمونيست باشد اما مسئله اينست که طيف وسيعى ميتوانند پشت پرچم طرفدار حقوق زن سو

اما رهبرى سوسياليستها و کمونيستها را در اين . برابرى زن و مرد بيايند و هنوز سوسياليست نباشند
اثباتى و روش برخورد به  –اين بحثى مربوط به متد است که در مباحث سلبى . جدال معين بپذيرند

اما بحث انقالب و ضد . نگونى مطرح شده است و به نظر من درک درست از آن کليدى استجنبش سر
انقالب با مرز زود رسى که بين نيروهاى اجتماعى ميکشد، آنهم در شرايطى که مردم همه تلقى ما را 
از انقالب و ضد انقالب ندارند، باعث ميشود که در پراتيک روزمره سياسى، ما قادر نباشيم که 

عترين نيروهاى معترض جامعه و حتى نيروهاى سرخورده از جنبشهاى ديگر را زير پرچم و وسي
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اين بحث ويژگى سياسى امروز را کمتر ميبيند و بيشتر تمايالت . شعار و راه حل سوسياليستى بياوريم
و کالسيک را بازتاب ميدهد که همانطور گفتم درخود نادرست نيست اما در " ايدئولوژيک"فکرى و 

با اين تز . ر شرايط مشخصى و از جمله امروز در بحث تامين رهبرى جنبش سرنگونى بضرر ماسته
شايد . ما مجبوريم که ليستى از ضد انقالبيون و انقالبيون داشته باشيم و مرتب اين ليست را به روز کنيم

بش سرنگونى و انقالبيگرى در جن. اين در حزب ممکن باشد اما جامعه به معضل اينگونه نگاه نميکند
تامين خط و سياست انقالبى و پيشرو و کمونيستى بر آن، با اين مهر پراتيک نميشود بلکه با پاسخ 

چنين پاسخهائى بناچار يا . اجتماعى و جذاب به هر سوال محورى سياست سراسرى تامين ميشود
بى شان ميکشاند و نيروهاى غير کمونيست و بعضا ضد کمونيست را هم بدنبال کمونيستها و جنبش انقال

تامين هژمونى امرى اجتماعى و پراتيکى است نه امرى . يا در آن جنبش و قلمرو معين منزوى ميکند
  ". ايدئولوژيک"عقيدتى و 

  
و باالخره ما بايد و همواره راه حلهاى ارتجاعى اپوزيسيون بورژوائى و نامربوط بودن آن به منافع  - ٤

ما نميتوانيم همان . اين يک جز تعطيل ناپذير کار ماست. نشان دهيمآنى و آتى مردم و طبقه کارگر را 
ترديدى نيست . برخوردى را با اپوزيسيون رژيم اسالمى داشته باشيم که بعنوان مثال با خود رژيم داريم

اما جنبش سرنگونى امرش سرنگونى رژيم است و . که اردو و کمپ ضد انقالب شامل همه اينها ميشود
وز تماما از افقهاى دست راستى تکانده نشده است و به نظر من تا سرنگونى رژيم هم اين تا امروز و هن

اين امر زمانى ممکن است که هژمونى سوسياليستى و اثباتى ما به جنبش . مسئله به فرجام نخواهد رسيد
راه ما بايد ماهيت نيروهاى راست را همواره افشا کنيم، . سلبى و سرنگونى تفوق پيدا کرده باشد

حلهايشان را بعنوان راه حلهائى ضد مردمى و ضد کارگرى بشناسانيم، ما بايد همواره در مقابل پروژه 
بايستيم  ،که بعنوان نقطه سازشها و ايستگاههائى در مسير مبارزه مردم عمل ميکنند ،هاى کمپ راست

زوى کردن راست در من. و آنها را قاطعانه شکست دهيم، اما بايد جمهورى اسالمى را سرنگون کنيم
الاقل در اوضاع امروز با  ،جنبش سرنگونى و کسب هژمونى سياسى و تامين رهبرى براين جنبش

بحث کالسيک انقالب و ضد انقالب پاسخ نميگيرد، بلکه با پاسخهاى روشن کمونيستى به سواالت 
سئله اساسى و م. محورى امروز اين جنبش و تبديل حرف ما به حرف و سياست اين جنبش عملى ميشود

  . گرهى رابطه ما با مردم است
   

  :قطعنامه ميگويد ٥بند 
واقعياتی نظيرطرح شعارهای سوسياليستی، خواندن  سرود انترناسيونال و نقد سرمايه داری بعنوان  - ۵

ريشه تبعيضات و مصائب جامعه در تظاهرات و ميتينگهای اعتراضی مردم و بيانيه ها و قطعنامه های 
آمادگی شرايط برای مقبوليت يافتن شعار جمهوری سوسياليستی در يک سطح وسيع  آنان نشانگر

بعنوان يک شعار روز و توده ای و يک " زنده باد جمهوری سوسياليستی"طرح شعار . اجتماعی است
  .  خواست فوری بايد در صدر تبليغات حزب قرار بگيرد

   
جمهورى سوسياليستى و تبليغ آن نيست، معضل من  !زنده باد جمهورى سوسياليستىاول بگويم که 

چون سالهاست که تبليغ اين شعار در دستور روز ماست و همواره يک بند پالتفرم رهبرى حزب 
امروز هم . بعنوان شکل سياسى حکومت کارگرى آنطور که در برنامه حزب ترسيم شده بوده است

من بيشمار بار . سياليستى مى آوريمرفقا ميگويند تا حاال کى رفته بگويد ما جمهورى سو. همين است
مسئله متدى است که از چند فاکت و بدون توجه به ابعاد و ماهيت و مضمون آن تحليل . گفتم و نوشتم

. و تئورى و تاکتيک ميسازد و همينطور طرح یک شعار اثباتى در مبارزه روز جنبش سرنگونى است
ه نبايد سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى را نه به اين عنوان ک. بقول منصور حکمت اينکار سم است

تبليغ نکردن اين شعار و راه حل، زدن زير يک رکن مهم هويتى و برنامه اى . بدون وقفه تبليغ کرد
شما نميتوانيد در مبارزه براى افزايش . مسئله طرح شعار درست در جاى درست است. حزب است

تى اگر همه کارگرانى که براى نقد کردن دستمزدها دستمزد شعار زنده باد حکومت کارگرى را بدهيد ح
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مبارزه اجتماعى مکانيسم اجتماعى و قانونمندى . جمع شدند عميقا هوادار حکومت کارگرى باشند
زمانى يک رهبرى کمونيستى بر يک . نيست" ايدئولوژيک"حرکت خودش را دارد، دلبخواهى و 

يا زن يا دانشجو متحد تر بيرون بيايد، با افق تر مبارزه معين تامين ميشود که در آن مبارزه کارگر 
باشد، اعتمادش به رهبرانش باال رفته باشد، به نوعى از پيروزى که تناسب قوا ممکن کرده است دست 

ممکن است در تحوالت ايران . پيدا کرده باشد، و در نقطه جديدى براى حرکت بعديش قرار گرفته باشد
يليونى شعار جمهورى سوسياليستى بعنوان يک مطالبه روز طرح هيچوقت در ابعاد ماکرو و چند م

اما براى اینکه این اتفاق بيافتد باید هژمونى سوسياليستى . نشود و ممکن است در مقطع خاصى بشود
در یک جدال پيچيده و چند وجهى و با افت و خيز بر جنبش سلبى تامين شود و عصاره خواست مردم 

شما هر فرم سلبى هم به اين شعار بدهيد،  !جمهورى سوسياليستى آرى سرمایه دارى نه،: این بشود
نميتوانيد از وظيفه تامين رهبرى و سازماندهى اين جنبش و نشان دادن و اثبات حقانيت راه حل 

  . سوسياليستى شانه خالى کنيد
گر همه نوع و باالخره با بچپ چرخيدن جامعه و در متن موقعيت فعلى ناتوان اپوزيسيون راست، بار دي

سوسياليسم از جمله ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و جبهه خواه تا سوسياليسمهاى ملى و دمکراتيک و 
بنظر ميرسد که امروز گفتن صرف سوسياليسم . بقاياى پروسويت سابق و ضد کارگرى قد علم ميکنند

. ارگرى را تعريف ميکندديگر نه کافى است، و نه تمايز هويت اجتماعى و طبقاتى جنبش ما، کمونيسم ک
راه حل کمونيستى کارگرى بايد معرفه شود و جامعه در ابعاد توده اى با کدهائى کمونيسم کارگرى را 

امروز اگر از توده ايها هم بپرسيد که واقعا به اسالم و . از سوسياليسمهاى غير کارگرى تشخيص دهد
ميخواهند، به شما خواهند گفت امروز با آخوند دل بسته اند يا نوعى سوسياليسم چاوزى و مورالسى 
به نظر من ما به طرف اوضاعى ميرويم ! اينها ميسازيم و هر وقت زورمان رسيد همان کار را ميکنيم

که چتر عمومى سوسياليسم معرف پرچم کمونيستى کارگرى نيست و کمونيسم کارگرى بايد تمايز خود 
. ر راه حل خويش در قلمروهاى مختلفى معرفه کندرا در رهبرى و شعارها و بسيج طبقه و جامعه بدو

به  ، بعنوان شعار فورى روزشعار زنده باد جمهورى سوسياليستى باید جز ثابت تبليغات ما باشد، اما 
  . این وظایف پاسخ نميدهد

   
  :    قطعنامه ميگويد ٦بند 
ارزات جاری کارگران محتمل ترين سير شکل گيری انقالب گسترش و تعميق و راديکاليزه شدن مب  - ۶

جنبش . و جوانان و زنان و ديگر بخشهای معترض جامعه بر سر خواستهای سلبی مشخص است
کارگری و ديگر جنبشهای اعتراضی موجود نظير جنبش دانشجوئی،  جنبش آزادی زن، جنبش دفاع از 

ضات و حقوق کودک، جنبش آزادی زندانيان سياسی، جنبش عليه اعدام و سنگسار و غيره اعترا
خواستهائی را مطرح ميکنند که گرچه صريحا و مستقيما حکومت را هدف قرار نميدهد اما در مضمون 

لغو حجاب، جدائی مذهب از دولت، لغو اعدام، انحالل شوراهای اسالمی .( خود سرنگونی طلبانه است
و به هم  اين ها شاخه های مختلف جنبش اعتراضی هستند که با گسترش). در کارخانه ها و غيره

اين واقعيت در عين حال بيانگر درجه باالی تعين  .پيوستن خود به  انقالب عظيمی شکل خواهند داد
از اين نقطه . يافتگی، خودآگاهی و سازمانيافتگی ای است که انقالب آتی ميتواند از آن برخوردار باشد

ب خود جوش و يک عصيان که اساسا يک انقال ۵٧نظر انقالبی که در ايران شکل ميگيرد از انقالب 
  .تاکيد از من است.  توده ای سازمان نيافته بود کامال متمايز است

  
اوال مضمون اين بند و بحث خواستهاى سلبى مشخص با شعار زنده باد جمهورى سوسياليستى بعنوان 

ليل که به اين د. ثانيا هر انقالبى خود ويژه و متمايز است. شعار فورى روز در بند قبل متناقض است
هر انقالبى در چهارچوبهاى تاريخى و اجتماعى معين و توازن قواى داخلى و منطقه اى و بين المللى 

و مهمتر اينکه هر انقالبى، با فرض اينکه مسئله اصلى اش قدرت سياسى است، . معينى صورت ميگيرد
ثالثا اين تلقى . شود حول پاسخ به سواالت محورى قلمرو سياست سراسرى جامعه انقالبى ميتواند پيروز

که رودها و شاخه ها بهم ميپيوندند و از بهم پيوستگى آنها انقالب عظيمى شکل ميگيرد، يک فرض 
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ممکن است . رشد خطى و شبه خطى مبارزه اجتماعى است که ضرورتا اين فرض متحقق نميشود
ونى رژيم به سمتى ممکن است مسائل در. انقالب ايران حول پاسخ به فقر و يا مسئله زن قطبى شود

برود که در متن استيصال و بى قدرتى رژيم اسالمى مردم اين رژيم را سرنگون کنند و سرنگونى نقطه 
ممکن است طبقه کارگر در يک بزنگاه امکان ابراز وجود پيدا کند و . آغاز انقالب کارگرى باشد

که " ممکن ها"ست که اين بحث من اين ني. بسرعت حکومت اسالمى را با اعتصابات سنگين ساقط کند
و " جويبارها به هم نميپيوندند"ميتوانند زياد باشند از آسمان متحقق ميشود، بحث اينست که ضرورتا 

نميتواند حتما  ٢٠١٠منطق و سوال جامعه در سال . انقالب بصورت رشد خطى و کمى شکل نميگيرد
اينکه رژيم اسالمى چنين فرصتى اصوال ! باشد ٢٠٠٠ادامه کمى سواالت و کمپينهاى اجتماعى سال 

اين ديدگاه . بيابد و يا در مقابل رشد روز افزون جنبش اعتراضى مردم ساکت بنشيند بسيار ضعيف است
روى روندى سرمايه گذارى ميکند و بناچار تاکتيک و استراتژى و پراتيک خود را روى آن سوار 

من مخالف تعيين . يستى را از دست ميدهدميکند که با تضعيف چنين روندى کال امکان دخالتگرى کمون
در دوره سابق يک سياست . بخشيدن و بسط جنبشهاى اعتراضى و تعميق و گسترده شدن آنها نيستم

اما نه کافى است . حزب همين بوده است و اينکار را بعنوان يک وجه سياست سازماندهى بايد ادامه داد
انقالب نهايتا سازمانيافته است و بدون سازمان و  .و نه درست است تماما حزب را به آن محدود کرد

اما سازمانيافتگى انقالب يک پروسه رشد کميتها و توسعه . رهبرى هيچ انقالبى نميتواند شکل بگيرد
جغرافياى کمپينها نيست، تصميم سياسى و تحرک انفجارى جامعه در متن و در بستر يک جدال گسترده 

  . از روند انقالب بايد تصحيح شود به نظر من اين تبئين. طبقاتى است
  

  :     قطعنامه ميگويد ٧بند 
حزب . حزب بايد بعنوان نماينده اکثريت  جامعه در عرصه مبارزه بر سر قدرت سياسی حاضر شود - ٧

عمال تنها ميتواند با انقالب بقدرت برسد اما بايد بعنوان نيروئی که در شرايط  وجود آزاديهای سياسی 
ت باالی جامعه  به حکومت انتخاب خواهد شد، در برابر رژيم و نظام موجود عرض از جانب اکثري

حزب بايد مدام بر اين واقعيت تاکيد کند که ما حزب اکثريتيم و در صورتی که در جامعه . اندام کند
انقالب راه رهائی جامعه ای .  آزاديهای سياسی وجود داشته باشد، حزب به حکومت انتخاب خواهد شد

اين  جزء مهمی از تبليغ . که از آزاديهای سياسی برای دخالت در سرنوشت خود برخوردار نيستاست 
تاکيد از   .انقالب و حقانيت و ضروت آن در جامعه  و يک رکن مهم بدست گيری رهبری انقالب است

  . من است
  

   انتخابات آزادط يک اين نکته را اگر من به شکل فرموله عنوان کنم، ميخواهد بگويد که اگر واقعا شراي
و نه هر انتخاباتى فراهم باشد و مردم بتوانند آزادانه تصميم بگيرند، حزب با انتخابات هم ميتواند  

اين درست است، اما بايد فورا پشت سر آن بگويد که سه ماه بعد بايد منتظر کودتا بود و . سرکار بيايد
انقالب حقانيتش را با تبليغ انقالب . وى انقالبى استنتيجه گرفت که انقالب و قيام راه بقدرت رسيدن نير

انقالب نه . چون انقالب امرى ارادى نيست بلکه يک مکانيزم مادى حرکت جامعه است ،اثبات نميکند
وقتى جامعه انقالب و راه حل انقالبى را بعنوان راه حل برون رفت او بحران . دستورى است نه عقيدتى

. اثبات کرده است ،حتى مستقل از نتيجه آن ،ضرورت و حقانيت اش را همراه آن ،در دستور ميگذارد
انقالب راه رهائی جامعه ای است که از آزاديهای سياسی برای دخالت در سرنوشت خود "همينطور تز 

اوال این تز انقالب را از . يک تز عميقا نادرست و غير مارکسيستى است ،"برخوردار نيست
ثانيا انقالب را براى جامعه اى که در آن آزادى سياسى وجود دارد تجویز دیکتاتورى نتيجه ميگيرد و 

من براين باورم که اين منظور و نظر رفيق حميد نيست، تالش  .نميکند و به دمکراسى آوانس ميدهد
. اما براى اينکار به لغزشى دچار ميشود. او اينست که تاکيدى روى حقانيت و ضرورت انقالب بگذارد

اين تز اساس ساختن يک نسل از احزاب . نون چنين بحثى در حزب ما طرح نشده استهمينطور تاک
رفقا در پاسخ بحث من در پلنوم طرح . سياسى است که کائوتسکى و برنشتاين پرچمداران آن بودند

اين استدالل کافى براى طرح اين تز . منظور آزاديهاى سياسى مد نظر ماست و نه دمکراسىکردند که 
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منظور شما را به اين تز الصاق نکرده اند، خواننده وقتى اين تز را ميبيند و ميخواند  نيست، چون
از جامعه اى که در آن منظور شما را همانطور که هست و گفته ايد ميفهمد، و باالخره اينکه مردم 

و تازه همين هم جواب . دمکراسى غربى را ميفهمند و نه منظور شما را آزادى سياسى وجود دارد
در بيست و هفت سال پيش قرار بود شرايط  را براى  همان آزاديهاى سياسى مد نظر ماچون . يستن

انقالب بوجود  نه فقدانشبسط مبارزه طبقاتى و حرکت طبقه کارگر بسوى سوسياليسم فراهم کند و 
کمونيست به بحثهاى ما در مورد برنامه جمهورى انقالبى و انقالب بدون وقفه اتحاد مبارزان ! (بياورد

ما هيچوقت مثل چپهائى که شباهت زيادى ) در تقابل با مرحله بنديهاى منشويکى چپ ايران توجه کنيد
به مهديون دارند و انقالب را از فالکت و فقر و بيچارگى مردم و طبقه کارگر استنتاج ميکنند، انقالب 

دعوت به شرکت در انتخابات را نتيجه نگرفتيم و متقابال هيچوقت در دمکراسى غربى طبقه کارگر را 
اگر زمانى فرضا اين چهارچوب هنوز مجرائى براى دخالت طبقه کارگر .  قالبى بورژوازى نکرديم

بود، مدتهاست که کمونيسم و طبقه کارگر دراين جوامع براى پيشروى بايد از چهارچوبهاى پارلمانى 
اين . طبقاتى سرمايه دارى بوده است بحث کالسيک ما هميشه انقالب عليه سرمايه و نظام. فراتر برود

تز قطعنامه نادرست است و تلقى جديدى از سيماى فکرى کمونيسم کارگرى ميدهد و يا بايد تصحيح 
براى کمونيسم کارگرى که یک کمونيسم ضد کاپيتاليستى و ضد . شود و يا قاطعانه از آن دفاع شود

سياسى و جامعه دیکتاتور زده است و نه جامعه طبقاتى است، نه انقالب محصول فقدان آزادیهاى 
   .انقالب در جوامعى که از این آزادیها برخوردارند از دستور خارج شده است

  
  : ميگويد ٩و  ٨بندهاى 

يک رکن استراتژی حزب برای رسيدن بقدرت، خنثی کردن آلترناتيوها و سناريوهای  راست برای  - ٨
سياست حزب تالش برای .   است) انقالب مخملی وغيره حمله نظامی، رژيم چنج، کودتا،( تغيير رژيم 

جلوگيری از اين سناريوها، و در صورت وقوع، مقابله با آثار و پيامدهای مخرب آن از طريق 
سازماندهی نيروی مستقل کارگران و مردم انقالبی در برابر جمهوری اسالمی و دول غربی هر دو 

گران و توده مردم در برابر ماجراجوئی های نظامی حزب با بميدان کشيدن و مسلح کردن کار. است
  .دار و دسته های مذهبی و قومی قاطعانه خواهد ايستاد

   
ايجاد آمادگی سياسی و عملی در حزب و درميان پيشروان جنبش سرنگونی هم برای مقابله نظامی  - ٩

ی سناريوی سياه  برای خنثی کردن ماجراجوئی های نظامی دار و دسته های مختلف در شرايط احتمال
و هم در جهت تدارک يک قيام توده ای برای سرنگونی جمهوری اسالمی بايد در دستور حزب قرار 

سازماندهی و تدارک عملی اين امر مستلزم تحقق پيش شرطهای سياسی نظير راديکاليزه شدن . بگيرد
ب و ضد انقالب، و بيشتر نقد و اعتراض و خواستهای مردم، قطبندی و تمايز بيشتر بين صف انقال

تبليغ توده ای و سازماندهی زودرس  تسليح . مقابله صريح و علنی مردم با جمهوری اسالمی است
ومبارزه نظامی، توده های مردم و حتی پيشروان جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی را از حزب 

  .*تدارک قيام امری اساسا و بدوا سياسی است. دور خواهد کرد
  

  :کات روشنى بايد در اين دو بند مى آمدند که فقدان آنها کمکى به پيشروى ما نميکندمن فکر ميکنم ن
  
حزب امکان تحقق سناريوى سياه را، با توجه به اوضاع منطقه و خصوصيات تحول سياسى دنياى  - ١

بعد از جنگ سرد و ترکيب و ماهيت سياسى عمده نيروهاى اپوزيسيون، همواره يک خطر ميداند و 
جامعه بايد اين سياست حزب را بدرستى درک . قاطعانه به طرق سياسى و نظامى مقابله ميکندعليه آن 

  . کند و به آن اتکا کند
ما نه کيش اسلحه داريم و . مبارزه نظامى را الزامات مبارزه طبقاتى به کمونيسم تحميل کرده است - ٢

م، براى مقابله با نيروهاى گانگستر و باند اما براى قيا. نه مبارزه مسلحانه را نشان انقالبيگرى ميشناسيم
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سياهى و آوانتوريست، براى دفاع جامعه از خود، بايد براى مسلح شدن و جارو کردن اوباش نظامى 
  . رژيم و جريانات فرقه اى بسرعت آماده شد

کمونيسم کارگرى با هر تضعيف حکومت مرکزى، و در هرجا که عملى باشد، مناطقى را آزاد  - ٣
کمونيسم کارگرى در مقابل . و يا با اتکا به قدرت خود حضور مستقيم سياسى و نظامى پيدا ميکندميکند 

نيروهاى دست راستى و باندهائى که ميتوانند در هر شرايطى امنيت جامعه و مردم را زير سوال ببرند، 
ق و امنيت مردم با اتکا به ارتش کارگرى و نيروهاى داوطلب ميليس توده اى، قاطعانه از زندگى و حقو

  . دفاع ميکند
  

رفيق حميد تقوائى پيشنهاد کرد که با هم این قطعنامه را در شب دوم پلنوم تنظيم کنيم : یک دنياى بهتر
  چرا از این پيشنهاد استقبال نکردید؟ . که باتفاق آرا تصویب شود

  
اعالم کردند . ی تر بوداين پيشنهاد جزيی از يک پيشنهاد عموم. راستش اين پيشنهاد نبود :علی جوادی

انتقادات خود . فراکسيون را منحل کنيد. به قطعنامه رای مٽبت دهيد. در تصويب قطعنامه شرکت کنيد
برای من باور شنيدن . در زمينه گرايش چپ سنتی در حزب را متوقف کنيد تا بتوانيم با هم کار کنيم

  .شبيه بود تا يک بحٽ جدی بيشتر به شوخی. چنين نقطه نظراتی واقعا سخت و ناگوار بود
  

من شخصا تاکنون در طول چند سال گذشته تالش بسياری بمنظور جلوگيری و در غلطيدن بيشتر 
اما مدتی است که اين تالشها را رفيق . رهبری حزب به مواضع چپ سنتی و راديکال انجام داده ام

اذ شده از جانب ما ناموفق اين سياست اتخ. اعالم کرده است" چوب الی چرخ گذاشتن"حميد تقوايی 
بنظرم اکنون الزم است که در سطحی اجتماعی امکان پيشروی به سوی . بودن خود را نشان داد

  . مواضع و سنگرهای عقب مانده چپ سنتی را در حزب سد کنيم
  

تز فشرده نقطه نظرات و . شخصی را اصالح کرد" تزهای"از طرف ديگر نميدانم چگونه ميتوان 
نقش فراکسيون هم دادن اصالحيه به . برخورد اصالحی به تز چندان ممکن نيست. تمواضع فرد اس

بنظر من اين قطعنامه . ما پالتفرم خودمان را ارائه داده ايم. نقطه نظرات غلط رفيق حميد تقوايی نيست
به اساسی ترين مساله پيشاروی حزب که قرار گرفتن در موقعيت حزب سازمانده و رهبر است بدون 

به مسائل اساسی پيشاروی . اين قطعنامه بر خالف تبليغات پيرامون آن راهگشا نيست. است جواب
 . جنبش ما نمی پردازد

 
رفيق حميد در پلنوم، پس از حمالت تندی که در هفته های پيش عليه فراکسيون مطرح  :آذر ماجدی

ز نقدی که در نشريه کرده بود، از جمله در جلسه با کادرهای حزب و در جلسات ديگر حزبی، پس ا
که با درخواست ما برای پاسخ به آن نقد نه تنها در نشريه (انترناسيونال از فراکسيون منتشر کرده بود 

نقدهايی که ) انترناسيونال مخالفت شده بود، بلکه حتی سايت روزنه از چاپ آن خودداری کرده است،
ب خوانده است، در پلنوم اعالم کرد که در آن بطور تلويحی ما را جاده صاف کن حمالت پليسی به حز

" چپ سنتی"من پالتفرم خود را کناری گذاشته ام، شما هم پالتفرم خود را کنار بگذاريد، نقدهای حاوی 
. را هم کنار بگذاريد و بيايد اين قطعنامه و پالتفرم را باتفاق آراء تصويب کنيم" مائوئيستی تان"و 

ست کم ام بگيرد و مثل بچه بخواهد با من رفتار کند نمی راستش من شخصا اين روش را که کسی د
  .پسندم و چنين رفتاری را نه تنها اصولی نميدانم، بلکه آن را خالی از صداقت ميدانم

  
اين نه يک اتفاق نظر کمونيستی، آن گونه که من شخصا در سنت منصور حکمت با آن آشنا هستم، بلکه 

د قبول ميکرديم که فراکسيون را منحل کنيم، نقدمان به ما باي. يک آتش بس پر شرط و شروط بود
سياست های رهبری و رفيق حميد تقوايی را کنار بگذاريم و به پالتفرم و قطعنامه ای که در تدوين آن 
هيچ نقشی نداشتيم و از اصل و پايه با آن احساس اختالف و تناقض ميکرديم با چند تا اصالح در 
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جمله ای را که . انسان های کمونيست و سياسی جدی تری از اين هستيمما . فرمولبندی رای ميداديم
لطفا با ما . ما ديروز بدنيا نيامده ايم. دفعه پيش در مقاله ام نوشتم را دوست دارم دوباره تکرار کنم

  !شوخی نکنيد
  

و  متوجه هستم که اين پيشنهاد از طرف برخی رفقای نگران به حال وحدت حزب با استقبال روبرو شد
اگر رفيق .* ارزيابی کردند اما بنظر من اين صرفا يک مانور بود" سخاوتمندانه"آن را بعضا بسيار 

حميد تقوايی واقعا و صادقانه خواهان وحدت رهبری است، شرايطی را فراهم ميکرد که پالتفرم و 
استيضاح "ماق بيانيه فراکسيون در حزب و در ارگان های حزبی به بحث گذاشته شود و با بلند کردن چ

و نه سياسی و قس " جنگ قدرت است"هدف تان !" انحالل طلبيد!" "ضد حزبی هستيد!" "ميکنيد
نشان داده است که تحمل  26رفيق حميد بويژه از پلنوم . عليهذا عصبانی به جنگ فراکسيون نميرفت

اشکال بسيار  نقد برای او مساوی است با استيضاح و استيضاح هم بسيار با. پذيرش نقد را ندارد
يک نمونه برجسته اين خصلت و يکی از تلخ ترين لحظات  26پلنوم . (ناپسندی مورد حمله قرار ميگيرد

  .)تاريخ حزب کمونيست کارگری است
  

بعالوه در اين سند تزهای بسيار نادرست، مخالف سياست ها و تئوری کمونيسم کارگری منصور 
ا هيچ آدم جدی سياسی کمونيست حاضر است بدون نقد آي. حکمت و بعضا غير مارکسيستی وجود دارد

اين تزها فقط با دادن دو اصالحيه به سندی استراتژيک رای دهد، حق نقد را از خود سلب کند، به 
نويسنده اين تزها رای دهد و با همه روبوسی کند؟ ممکن است عده ای با اين سياست خوانايی داشته 

من برای خودم احترام بيشتری ." پوليتيک زدن است"ما برای من اين ا. باشند و آن را درايت نيز بنامند
من بعنوان يک انسان کمونيست، بعنوان يک کمونيست کارگری که در سنت منصور حکمت رشد . قائلم

سال است برای اهداف معينی  30کرده ام، آموزش ديده ام و تجربه آموخته ام، بعنوان کمونيستی که 
نت منصور حکمت اين واقعيت را درونی کرده ام که چپ سنتی کالهش پس مبارزه کرده ام و در س

معرکه است، حزبی ميتواند به قدرت نزديک شود که اجتماعی باشد و هر چه بيشتر از فرقه دور شود، 
حزبی ميتواند برنامه يک دنيای بهتر و آرمان های کمونيستی را پياده کند که در عين حاليکه برای 

ر چه وسيع تر شدن تالش ميکند، يک ستون فقرات محکم مارکسيستی را حفظ  و اجتماعی شدن و ه
  . تضمين ميکند، از اساس با اين قطعنامه اختالف داشتم و چنين مانورهايی را هم جدی نمی گيرم

  
. من راستش با ديدن تزی که انقالب را از عدم وجود آزادی های سياسی نتيجه ميگيرد، شوکه شدم

پراگماتيسم و ناتوانی در توضيح مطلوبيت و ضرورت انقالب به توده ها باعث شود که  باورم نميشد که
يک تز انترناسيونال دومی که مکررا توسط جنبش مارکسيستی و کمونيستی مورد نقد قرار گرفته است، 
در پلنوم حزب ما ارائه شود، و عليرغم مخالفت ما، کليه اعضای غير فراکسيونی کميته مرکزی به آن 

تنها نتيجه ای که من از تصويب اين تز در پلنوم گرفتم اين بود که بايد مارکسيسم را در . رای دهند
  . حزب کمونيست کارگری سريعا تقويت کرد

   
ميدانم که با خواندن اين کلمات رفقايی فکر ميکنند که برخورد من زيادی تند و به اين اعبتار غير *

اما .  به نوشته پيشين من يا برخی نوشته های ديگر من وارد ديده اند برخی رفقا اين نقد را. رفيقانه است
ممکن است اکنون برخی رفقا از . اهل بازی سياسی نيستم. بايد بگويم که من پيرو صراحت کالم هستم

پيش از اين در . اين عبارات من برنجند ولی آينده نشان خواهد داد که صراحت تنها راه اصولی است
ز تاريخ مبارزه سياسی و حزبی من با نقدهای مشابه مواجه بوده ام ولی آينده نشان داده مراحل ديگری ا

مساله اينجاست که بعضا کسانی بعلت . است که محق بوده ام و اتفاقا سياست درستی را اتخاذ کرده ام
ند، شرايطی که در آن هستند، سريع تر به نقطه ای ميرسند و زمانی که راه طی شده را توضيح ميده

اما زمان در يک . وقتی از نقطه ای که ايستاده اند روندها را توضيح ميدهند، تحليل آنها بنظر تند ميايد
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موضعی که اکنون بنظر تند است لزوما مدتی ديگر تند نيست و حقيقت آن آشکار . جا ثابت نمی ماند
  .ميشود

 
ى روز اول با رفقا در مورد اعضاى فراکسيون در خالل پلنوم و در بحثهاى کنار :سياوش دانشور

همين بحثها شايد کمک کرد که سند تنظيم شده روز دوم با سند . فرمولبنديهاى اين سند صحبت کردند
در . حتما رفقائى که دخالت کردند مشابه يا عين اين بحثها را طرح کردند. روز اول تغييراتى داشت

رد اشتباه آن صحبت کرد و رفقاى ديگر از روز دوم هم فراکسيون بود که در مورد بندهاى سند و موا
اما در عين حال ما پيشنهاد سمينارى در همين مورد داده بوديم که . جمله رفيق حميد از سند دفاع کردند

موافقت نشد و در پلنوم هم على جوادى خواست که وقت معينى در بخش معرفى قطعنامه داشته باشد تا 
 ،البته رفيق حميد در کنار اين پيشنهاد. ر بگويد که موافقت نشدنظرش را در اين بحث معين بجاى سمينا

مثال ميشد از . در مورد دخالت در سند ميشد کار ديگرى هم کرد. پيشنهاد انحالل فراکسيون را هم داد
. پالتفرم فراکسيون نکاتى را ادغام کرد و يا تزهاى موجود در سند رفيق حميد را تغييراتى مضمونى داد

چون دخالت در سند را با موجوديت فراکسيون گره زده  ،کال در فضاى موجود عملى نبودنداما اينها 
اگر اين بود در روند بحث هم شرکت نميکرديم و کال راى مخالف  ،مسئله عدم استقبال ما نبود. بودند
 .  در عين حال رفقا هم پيشنهاد ما را قبول نکردند ،اما ما اينکار را نکرديم. ميداديم
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  حزب سياسى مارکسيستى
  

  آذر ماجدى ،سياوش دانشور ،على جوادى
  

  مقدمه
در مباحث فراکسيون و پالتفرم و بيانيه آن روى اشتراکات سطح باال با حزب از جمله پایبندى به برنامه، اصول 

ميکند که تفاوتها کدامند و کدام  همين موضوع این سوال را مطرح. سازمانى، قطعنامه هاى حزب تاکيد شده است
در شماره هاى قبل نشریه و همينطور جلسات و . اختالفات نگرشى و سياسى منجر به تشکيل فراکسيون شده است

در زمينه تفاوتها باید چند موضوع بطور . سمينارهاى تاکنونى فراکسيون بدرجه اى به این سوال پاسخ داده شده است
تامين رهبرى بر جنبش سرنگونى و مبارزه آزادیخواهانه و  -٢نگرش به حزبيت  -١: مشخص مورد بررسى قرار داد

محورهاى کار  - ٥سازماندهى داخل کشور  - ٤آرایش رهبرى حزب  - ٣سازماندهى نيروى اجتماعى کمونيسم کارگرى 
در . کارگرى مسئله اتحاد صفوف کمونيسم - ٧قلمروهاى مبارزه فکرى و نظرى کمونيسم کارگرى  - ٦در خارج کشور 

   .این شماره روى بحث حزبيت کمونيستى کارگرى و نظریات طرح شده مکث ميکنيم
  

در این زمينه تاکنون سمينارهائى برگزار شده و مقاالتى از جانب رفقاى مختلف : یک دنياى بهتر
همينطور قرارهائى براى تحکيم حزبيت در جلسات دفتر سياسى حزب تصویب . نوشته شده است

  طور موجز محورهاى کنونى اختالف در نگرش به بحث حزبيت کمونيستى کدامند؟ ب. شدند
  

عليرغم برخی مبانی پايه ای اصول سازمانی حزب کال مقوله ای ٽابت و ايستا " حزبيت" :علی جوادی
در هر دوره ای بر حسب ملزومات و موقعيت سياسی جامعه ما شاهد تاکيدات . نيست در جنبش ما 

بطور مٽال آنچه حزبيت در دوران پس از جنگ سرد را معنا می بخشيد . ينه بوده ايمخاصی در اين زم
با آنچه در آستانه يک قيام و يا آستانه يک انقالب اجتماعی حزبيت ناميده ميشود تفاوتهای ويژه ای 

نه تاريخ ايستا و ٽابت است، و نه حزبيت امری است که مستقال از تاريخ تحوالت . خواهد داشت
معانی خاص حزبيت نيز به اين اعتبار در هر دورای . اعی قابل تعريف دقيق و همه جانبه باشداجتم

  . و اين امری کامال طبيعی و منطقی و اجتماعی است. تغيير ميکند
  

از طرف ديگر در هر شرايط حزبيت نيز در عين حال محصول تبعی و جانبی حاکميت گرايش معين 
. ايشی در حزب تاکيدات خاص خود را در زمينه حزبيت داردامروز هر گر. سياسی در حزب است

بطور مٽال در زمان منصور حکمت حزبيت در حزب کمونيست کارگری محصول دقيق تالش و 
در حال حاضر اگر چه گرايشات سياسی موجود در حزب کمونيست کارگری بر . سياستهای او بود

کيه ميکنند اما تاکيدات خاص در هر دوره و مبانی پايه ای و کم و بيش يکسانی در زمينه حزبيت ت
ميگويم کم و بيش چرا که گرايشی . زمانی چهره سياسی و سازمانی حزب و تفاوتها را شکل ميدهند

  . درحزب در تالش است تا چرخشی جدی حتی در مبانی پايه ای حزبيت کمونيسم کارگری شکل دهد
  

حدی در رهبری حزب در زمينه حزبيت موجود با اين تعاريف بديهی بايد بگويم که امروز نظر وا
دو گرايش در حال حاضر در حال باز تعريف برخی جنبه ها و مبانی حزبيت کمونيسم کارگری . نيست
گرايشی که رفيق حميد تقوايی از يک طرف و گرايشی که رفيق کاظم نيکخواه نمايندگی ميکنند، . هستند

مساله اساسی اينجاست که هر دو گرايش در صورت اما . محورهای اين دو تمايل را بيان ميکنند
در يک . موفقيت سيطره خود حزب را از مبانی اصولی آن دور کرده و به جايی ديگری خواهند برد

يک تمايل عمدتا بيانگر . کالم برخی مبانی پايه ای در حزبيت کمونيسم کارگری در حال تغيير است
را " حزب لنينی"اين گرايش امروز چهارچوب . استپيشروی تاکيدات چپ راديکال و سنتی در حزب 

و " انضباط"تاکيدش بر . برای تغيير تعريف برخی مبانی حزبيت کمونيسم کارگری اتخاذ کرده است
اما درکش از انضباط حزبی اساسا در چهارچوب سنتی متفاوت از کمونيسم . حزبی است" ديسيپلين"
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تبعيت اقليت "کمونيسم کارگری در حزبيت مقوله  يک رکن اين دوری از سنت. کارگری حرکت ميکند
رکن ديگر آن محدود کردن دامنه ابراز وجود سياسی اعضای دفتر سياسی پيرامون . است" از اکٽريت

مقوالت کليدی در خارج کابينه رهبری حزب و مقابله با چهره های اجتماعی در حزب کمونيست 
بيش از هر شرايطی نيازمند شکل دادن به  در شرايطی که حزب کمونيست کارگری. کارگری است

  . صفی از رهبران کمونيست جامعه است که امر انتخاب آلترناتيو کمونيستی را تسهيل کنند
  

حزبيت کمونيستی را . گرايش ديگر بيانگر تمايالتی ليبراليستی و انحالل طلبانه در زمينه حزبيت است
ر است که عصر احزاب منضبط کمونيستی به بر اين باو. بنوعی محصول دوران جنگ سرد ميداند

و نوعی " تجمعات خيابانی"خواهان تغيير ساختار حزب  و نزديک کردن آن به . پايان رسيده است
  . است" مجمع عمومی"
  

اما گرايش .  اين دو گرايش چه مستقال و چه درمجموع از حزبيت کمونيسم کارگری فاصله گرفتند
در مقابل . فيق حميد تقوايی نماينده و بيانگر اين گرايش در حزب استر. دست باال را دارد حزب لنينى

 .ما تالش ميکنيم که از حزبيت کمونيستی و سنت منصور حکمت در اين راستا دفاع کنيم
 

منصور . بنظر من همواره دو بينش متفاوت به حزبيت در حزب ما وجود داشته است :آذر ماجدی
در . حکمتی را در حزب جا بيندازد - ن، بينش کمونيسم کارگریحکمت تالش بسياری کرد تا بينش نوي

پس از مرگ منصور حکمت ما شاهد بوده ايم که . عرصه هايی موفق شد و در عرصه هايی خير
يک جدال دائم ميان اين دو بينش در حزب . بتدريج بينش چپ سنتی در حزب دست باال پيدا کرده است

بطور نمونه . ت تشکيالتی در حزب در همين تفاوت ريشه داردبسياری از اختالفا. جريان داشته است
از زمانی که مبحث حزب اجتماعی مطرح شد و به فعاليت های حزب و جامعه ای در حزب توجه 

اين دو قطبی . مواجه بوده ايم" سازمان های جانبی"خاصی مبذول شد، ما با دو قطبی حزب و مقوله 
تالش برای ايجاد يک رابطه سياسی و اصولی ميان . يشه داردبنظر من عمدتا در اين اختالف بينش ر

اين فعاليت ها و درک اهميت هر دو نوع فعاليت و جايگاه آنها يکی از تالش های دائمی رهبری بوده 
  . است

  
آنچه ما امروز در حزب کمونيست کارگری شاهديم برجسته شدن و حرکت بسوی . مثال بسيار است

لذا اختالف در تفاوت ميان بينش کمونيسم کارگری منصور حکمت و . ستحاکم شدن بينش چپ سنتی ا
منصور حکمت مقوله حزبيت را در جنبش و . بينش چپ سنتی از مقوله سازمان و حزب نهفته است

او بيش از هر تئوريسين مارکسيست در اين مورد نوشته است . تفکر مارکسيستی بسيار بسط داده است
 منصور حکمت. ور حکمت جنبش چپ را در اين رابطه کامال متحول کردمنص. و تز ارائه داده است

هيچگاه مستقيما بينشی را که به بينش لنينی معروف شده است، مورد نقد قرار نداد، اما نگاهی به 
" حزب لنينی"نظرياتی که اثباتا مطرح کرده است و نقد او از چپ سنتی، به روشنی نقد عميق او را از 

اکنون وارد اين بحث نميشوم که  تا چه حد اين بينش واقعا لنينی . ميشود، عيان ميکندآنگونه که مطرح 
آنچه که مسلم است . است و تا چه ميزان آنچه را که در سنت چپ باب شده است به او نسبت داده اند

  . ی  معروف است نيز زير سوال برده است"چه بايد کرد"منصور حکمت آنچه را که به بينش 
  

ته ای را که شايد بشود گفت ميان بينش لنينی و منصور حکمت در مورد مقوله حزبيت مشترک تنها نک
حزب مهمترين ابزاری است . است، نقش تعيين کننده حزب کمونيستی برای کسب قدرت سياسی است

لذا اين حزب بايد کامال برای اين . که طبقه کارگر و جنبش کمونيستی برای کسب قدرت سياسی دارد
من شخصا در مورد کليه مقوالت زير با رهبری حاکم . تاريخساز ساخته و پرداخته شودمصاف 

 -4رابطه حزب و فرد؛  -3حزب و شخصيت ها؛  -2حزب و جامعه؛  -1: احساس اختالف نظر ميکنم
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–حزب سياسی  -7و تئوری؛ " ايدئولوژی" - 6رهبری و کادرها؛  -5؛ ) شفافيت(حزب و علنيت 
 .دمکراتيک –يسم سانترال- 8اجتماعی؛ 

  
را " حزب لنينی"اخيرا بخشی از رهبری در مقابله با فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری پرچم 

  .همين مقوله باعث اختالف جدی است. برافراشته است
 

قبل از اينکه محورهاى اختالف مطرح باشد، اين سوال مطرح است که منظور از : سياوش دانشور
صرفا سر و سامانى به امور تشکيالت بدهيم و مجموعا کارها بدرجه اى حزبيت چيست؟ آيا قرار است 

تابع ضوابط تعريف شده باشد؟ قطعا مجموعه اى از اينها جزو بحث حزبيت هستند، اما سوال اول اينها 
سوالى است حزب سياسى مارکسيستى موضوع را اينطور طرح کنم که سوال ساختن  بگذاريد. نيستند

همينجا تصريح کنم که بحث حزب سياسى مارکسيستى با بحث  .به آن پاسخ نداده ايم که ما هنوز و تماما
حزب لنينى، که هر دوى آن با ظرفيتهاى مختلف و بعضا يکسان در ادبيات رفقاى ما بکار ميرود، يکى 

ان جري. اينها پديده هاى متفاوتى اند و آلترناتيو و نگرش حزبى گرايشات اجتماعى معينى هستند. نيستند
ما تا به امروز روند پر پيچ و خمى را طى کرده است، و در اين روند يک وجه تالش ما شکل دادن به 

هر قدم پيشروى در اين مسير . يک سنت اجتماعى و حزبى مارکسيستى و کارگرى در ايران بوده است
متکى  به نقد مناسبات و روشهاى عملى و سبک کار و نگرش چپ سنتى و اردوگاهى و غير کارگرى

بحث حزب سياسى مارکسيستى سوال و بحثى باز است و سمينارهاى تاکنونى و برخى . بوده است
.  اظهار نظرهاى جانبى رفقاى مختلف، از نظر من هنوز تصوير آتى حزبيت ما را بدست نداده است

مواره اين تک قرارها مسکنهائى هستند که ه. اين سوال با آوردن موسمى چند تک قرار پاسخ نميگيرد
نسبى اين معضل، خود قرار و پراتيک آن نيز " حل"به معضل پيش آمده اى پاسخ دادند و بدنبال 

مثال قرار  –رجوع مجدد به چنين قرارهائى . فراموش شده و در اسناد و ليست قرارها بايگانى شده است
ميت آن روى حزب و رهبرى آن بايد سوال را در تما. نيز همين نقطه عزيمت را داشته است -١٣١

  .ميزش بگذارد و يکبار براى هميشه به آن پاسخى کمونيستى کارگرى بدهد
   

اين سازمانيابى را بايد حزب بدست . مسئله بسادگى اينست که جنبش کمونيسم کارگرى بايد سازمان يابد
وى ما به نوعى سازماندهى نياز داريم که نه ويژه دوران مخفى و چاپخانه نينا است و نه الگ. دهد

شرايط متحول ايران بسرعت ما . و بعد آن ١٣٥٧اصالح شده نوع سازماندهى و تحزب دوره انقالب 
حزب کمونيست کارگرى براى اين درست شده . را با واقعيات سياسى و اجتماعى عظيمى روبرو ميکند

ظيم ما قرار است وارد يک تحول ع. که دراين شرايط نقش شايسته خود را در تماميت آن ايفا کند
حزب مجبور است براى اينکه بتواند دخالتگرى . اجتماعى در مقياس يک جامعه هفتاد ميليونى شويم

کمونيستى را تضمين کند و براى اينکه بتواند در مقابل طبقات دارا و احزاب و نيروهاى ضد جامعه 
نقالبى را در سطوح بايستد، بايد قادر باشد که صفوف ميليونى مردم تشنه آزادى و آماده براى مبارزه ا

بنابراين ما داريم در باره نيازهاى سازماندهى جنبش کمونيسم کارگرى براى . مختلف سازمان دهد
. ميليونى و براى به فرجام رساندن پراتيکى انقالبى و دوران ساز سخن ميگيوئيم دخالتگرى در ابعاد

ان احزاب کارگرى دوره اين سوال پاسخ حاضر و آماده اى ندارد، چون چنين سنت حزبى در مي
آنچه موجود است، سنت احزاب اردوگاهى . معاصر ما، سنتى جاافتاده نيست که بتوان مستقيما اخذ کرد

آيا اين پاسخ امروز ما را ميدهد؟ پاسخ من بروشنى و با . و در بهترين فرم آن سنت تحزب لنينى است
ت با تمام خصوصيات و فاکتورهاى قرن بيست و يکم اس! رفقاى عزيز و گرامى. قاطعيت منفى است

حزبى که قرار باشد با سالحهاى يک قرن پيش امروز به جنگ بورژوازى . توضيح دهنده و متنوع آن
با بحث حزب لنينى، کسى نه راديکاليزمى را نمايندگى ! برود، در پاسگاه اول تار و مار شده است

مونيستى امروز ميدهد، و نه حتى به ميکند، نه پاسخى به معضل امروز حزب و نيازهاى مبارزه ک
بحث حزب لنينى و الگوى حزب لنينى پاسخ . دستاوردهاى تاکنونى کمونيسم کارگرى وفادار مانده است

نيست، چشم بستن به روى واقعيت نيازهاى مبارزه کمونيستى امروز و عقب رفتن با سرعت برق و باد 
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کانيزمهاى سازماندهى اجتماعى ايندوران، با ما حزبى ميخواهيم ويژه ايندوران، متکى به م. است
خصوصيات پيشرفته سياسى و ادارى ايندوران، ويژه کمونيستهاى ايندوران، با ظرفيتهاى پاسخگوئى به 

دست بردن در . ميزان تبادل اطالعات بشر امروز و سرعت عمل سياسى و سازمانى ويژه ايندوران
کسى که ميخواهد با چهارچوبها و مقدورات يک . است انبان بلشويسم و تحزب لنينى تنها پسروى محض

قرن پيش حزب کمونيست کارگرى را در ايندوره هدايت و رهبرى کند، در واقع دارد ميگويد که قصد 
  . چنين کارى را ندارد

  
با مختصات  ،جنبش ما باید تماما متکى به سنتى از کار و مبارزه سياسى شود که خود ویژه است

و متاخرترین و مدرنترین سنت حزبى  ،از جنبشهاى دیگر اخذ نشده است ،ى دارددوره خود خوانائ
ما نيازمند یک حزب سياسى مارکسيستى و وسيع هستيم که بالقوه و بالفعل  .سياسى مارکسيستى است

تاثير  ،توان این را داشته باشد که در جدالهاى اجتماعى در یک مقياس وسيع و با سرعت دخالت کند
شرایط را به نفع اهداف طبقاتى و کمونيستى و انسانى خود  ،ازن قوا را هر روز تغيير دهدتو ،بگذارد

و با جلب و جذب نيروى عظيمى قادر شود بورژوازى و طبقات دارا را شکست دهد و  ،بهتر کند
ئى تلقى رايج در بحث حزبيت از جمله در مباحث رفقا حميد تقوا  .برنامه آزادیخواهانه خود را اجرا کند

و مصطفى صابر، نه تالش در ساختن چنين حزبى بلکه و عمدتا نگرش چپ راديکال به امر حزبيت 
تفاوت اينست که رفقا همان چهارچوبهاى قديم و رايج در سازمانهاى سياسى چپ در ايران را . است

اما . بودندآنها بسيار خاکسترى و بى چهره و داراى مناسبات درونى غير انسانى . تماما منعکس نميکنند
اين تلقى از تحزب رفقا، در عين حال که با گوشه هائى از نگرش و نقد کمونيسم کارگرى بدرجه اى 
آپديت شده است، اما تماما هم از روشهاى عملى و راه حلها و سنتهاى تشکيالتى چپ راديکال نبريده و 

ست و يکمى متحول همينطور تماما به سنت تحزب کمونيستى کارگرى و حزبى مارکسيستى قرن بي
متاسفانه . نه آن است و نه اين است. يک پا در قديم دارد و يک پا در دوره معاصرش. نشده است

تالشهاى تاکنونى جنبش ما و بويژه منصور حکمت براى ساختن يک حزب سياسى مارکسيستى کامل 
تمام خصوصيات آن نه آن حزب مورد نياز را با . نشد و ما هنوز در يک پروسه انتقالى بسر ميبريم

مسئله محورى براى ما اینست . داريم و نه متکى به سنتها و رفتارهاى رايج و غير موثر قديمى هستيم
که در بحث تحزب کمونيستى، ما باید سنت حزبى ویژه کمونيسم کارگرى و روشهاى عملى و منش و 

چنين . م و تثبيت کنيمفرهنگ سياسى رایج فعاليت کمونيستى کارگرى را در یک مقياس بزرگ بسازی
حزبى از نظر منش و فرهنگ سياسى و حزبى و روشهاى تشکيالتى و سبک کار سيمائى متفاوت با 

این سنت تحزب کمونيستى از پيش موجود نبوده و یا اگر مشابه آن بوده . دارد تجارب تاکنونى در چپ
ز ايجاد آمادگى سياسى و اين پروسه بخشى ا .باید امروز ساخته شود. براى دوره ما ناکافى است

آنچه که روشن . تشکيالتى کمونيسم امروز بعنوان يک جنبش مدرن سياسى براى آزادى جامعه است
تلقى کنونى حزبيت ما، پاسخگوى  نيازها و الزامات مبارزه اجتماعى و سياسى ايندوره است اينست که 

  . وشن و يک اصل مورد توافق باشداين بايد ر. نيست و سوخت زيادى براى پيشروى در ايندوره ندارد
  
دالیل پایه اى شما براى توضيح اینکه رفقائى نگرش چپ رادیکال را به امر حزبيت : یک دنياى بهتر 

  دارند کدامند؟
  

. حزبيت کمونيسم کارگری از اساس با حزبيت احزاب چپ سنتی و راديکال متفاوت است :علی جوادی
در پی شکل دادن به . انده يک انقالب عظيم کارگری استحزبيتی متناسب و متناظر با حزب سازم

نه به دنبال . اما در سنت چپ سنتی چنين نيست. ملزومات سازمانی يک تحول عظيم اجتماعی است
به دنبال . گروه فشارند. سازماندهی يک انقالب کارگری اند و نه نيازی به چنين سازمانی دارند

اوتها در زمينه حزبيت اساسا بازتاب دو گرايش سياسی اين تف. اصالحاتی در وضع موجود هستند
تمام احزاب چپ راديکال تاکنونی به لحاظ موقعيت سازمانی در حاشيه جامعه . متفاوت در جامعه است

. کوچک و محدود بوده اند. در حاشيه تقال کرده اند و تاٽيرشان نيز حاشيه ای بوده است. بوده اند



 ميزگردها 87 
 

مسلم است که طبقه حاکمه در . صلی و در بستر اصلی جامعه بوده اندحداکٽر گروه فشاری بر احزاب ا
اما اين جريانات نيز خود با آغوش باز . اساس چنين وضعيتی را به اين نوع احزاب تحميل کرده است

تالشی . راضی به موقعيت حاشيه ای و داده شده خود هستند". جا خوش کرده اند"در حاشيه جامعه 
  . نيازی هم ندارند. ين امر ندارندبرای تغيير اجتماعی ا

  
يک رکن تالش کمونيسم کارگری نقد و برش تاريخی از اين سنت حزبی و سازمانی اين چپ بوده 

تا زمانيکه در حزب قرار صادر شد که . از زمانيکه امضای افراد بر پای مقاالت قرار داده شد. است
ه معرفی شوند تا تالش برای سازمان دادن رهبران حزبی بايد با عکس و چهره واقعی خود برای جامع

و تا شکل دادن به صفی از رهبران کمونيست که مورد " شخصی"پروژه های سياسی و اجتماعی 
ايجاد يک حزب سياسی در تقابل با . اعتماد و محبوب مردم هستند، جملگی بخشهايی از اين تالش است

  .مونه اشاره مختصری ميکنمبه چند ن. يک گروه فشار جوهر اين فعاليتها بوده است
  

يک فعال سياسی اين سنت انسانی بدون هويت فردی . فرد در سنت مبارزاتی چپ سنتی جايی ندارد
در اين سنت هويت فردی مترادف ليبراليسم و . از پشت ماسک در مبارزه سياسی شرکت ميکند. است

در بهترين حالت سياستی است  .بورژوايی است" منيت"و يا به قول رفيق حميد تقوايی " فرد پرستی"
و به اين اعتبار حزب را از امکان اجتماعی شدن . ميکشد" خط"که به روی فرد در مبارزه سياسی 

. هيچ کس در حزب ما نقش و جايگاه و انضباط و قوام سازمان حزبی را کمرنگ نميکند. محروم ميکند
کال جايگاه فرد در مبارزه حزبی و  اما گرايشاتی در حزب در عقب راندن فرد و شخصيت کمونيستی و

کوته له های "پرچمی که امروز رفيق حميد تقوايی در حزب تحت عنوان مقابله با . کمونيستی هستند
چنين گرايشی قادر . در حزب در دست گرفته است بازتاب چنين گرايشی است" منيت"و " سياسی

بعضا حتی ادعای انجام چنين . دنخواهد شد يک حزب سياسی مدرن و اجتماعی امروزی را شکل ده
اين يک رکن سياست چپ راديکالی است که با حزبيت کمونيستی کارگری . پروژه ای را هم ندارد

  . مورد نظر منصور حکمت تفاوت جدى دارد
  

در . در اصول و مبانی پايه ای حزب است" تبعيعت اقليت از اکٽريت"رکن ديگر آن قرار دادن اصل 
در مباحٽ اصول سازمانی . ارگری ما هيچگاه دارای چنين سنتی نبوده ايمسنت حزبيت کمونيسم ک

انجام و قبول . حزب ما هيچگاه فرد و يا اقليتی در حزب ملزم به تبعيت از هيچ اکٽريتی نبوده است
وظيفه در حزب ما داوطلبانه بوده است و هيچ ارگان و مرجعی نميتواند هيچ عضو و يا کادری را 

مسلما قرار گرفتن در پست و مقام تشکيالتی . کاری بر خالف ميل و عالقه و باورش کندوادار به انجام 
اما هيچ فردی را نميتوان وادار به انجام . مستلزم پيشبرد مصوبات و نقشه عمل های هر ارگانی است

 تبعيت اقليت از"سنت ما بر اتحاد داوطلبانه کمونيستی و نه بر اصل . کاری بر خالف ميل خود کرد
است که بايد به پيش برده شود و ارگانهای " اکٽريت"مسلما در حزب اين سياست . تاکيد ميکند" اکٽريت

فرق اساسی و تعيين کننده ای ميان اين شرايط و . اجرايی حزب ملزم به پيشبرد چنين سياستهايی هستند
. برده ميشود به پيش" لنينی"مبانی است که در احزاب چپ سنتی تحت لوای اين به اصطالح سنت 

  . اصول سازمانی حزب در اين زمينه موازين روشن و بدون تفسيری ارائه ميدهد
  
هيچيک از . مبنای تعيين وظايف و مسئوليتهای حزبی هر فرد آمادگی و انتخاب آگاهانه خود اوست"

وليتی اعضای حزب به اجبار و بر خالف تمايل خود به انجام هيچ وظيفه و يا قبول هيچ ماموريت و مسئ
در عين حال پذيرش هر مسئوليت تشکيالتی و حضور در هر ارگان حزبی به معنای . موظف نميشوند

اعالم آمادگی آگاهانه فرد برای قبول وظايف، نرم ها و ديسپيلين و موازين تشکيالتی ويژه آن پست يا 
  )منصور حکمت –اصول سازمانی حزب ." (ارگان است
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" اصل"ر سمينارهای خود تالش جدی ای را برای وارد کردن اين اما رفيق حميد تقوايی اخيرا د
سازمانی چپ سنتی در حزب کمونيست کارگری آغاز کرده است و بر همين مبنا هم سازمان حزبی را 

. نمونه بارز آن روش برخوردی است که در برخورد با سازمان آزادی زن مشاهده شد. اداره ميکند
به مسئولين اين سازمان امر و نهی ميکنند که چرا فالن . گرفتند را در پيش" دستوری"رسما سياست 

اين . بی چون و چرا را از اعضای حزبی دارند" تبعيت"انتظار . نداده اند" انجام"حزبی را " دستور"
در شرايطی که ما در برنامه خود خواهان ! روش هيچگاه در سنت کمونيستی ما وجود نداشته است

رفقای رهبری حزب  ،و ارتش هستيم" رای پايين از باال در نيروهای مسلحلغو اطاعت بی چون و چ"
  .  تفاوتها در اين زمينه پايه ای است. خواهان باز کردن جای چنين مناسباتی در سنت حزبی ما هستند

  
اگر بخواهيم بطور جدی و عميق به اين سوال پاسخ دهيم، به يک مقاله طوالنی احتياج  :آذر ماجدی

در سمينار . (فا بايد به سر فصل ها اشاره کنم و در مباحث بعدی اين عرصه را باز کنممن صر. است
در تمام مواردی که در سوال باال برشمردم بينش ها .) در مورد حزبيت به اين مقوالت خواهم پرداخت

بلند کردن پرچم حزب لنينی توسط رهبری حاکم بنظر من نه يک قدم به پيش، بلکه دو . متفاوت است
  . قدم به عقب بسوی چپ سنتی است

  
تعريف از حزب لنينی چيست؟ از هر مارکسيستی که اين سوال را بپرسيد، چه با لنينيسم موافق باشد چه 

دموکراتيک يک اصل ديگر است که  –مساله سانتراليسم . مخالف، بر مساله ديسيپلين انگشت ميگذارد
من با اين برداشت . تا حد ديسيپلين آهنين ارتقاء ميدهند عده ای اين ديسيپلين را. همه بر آن توافق دارند

دموکراتيسم  –يک مقوله مهم ديگر مورد اختالف اصل سانتراليسم . از ديسيپلين کامال اختالف دارم
" فرد از جمع يا کلکتيو"و " تبعيت اقليت از اکثريت: "اين اصل در دو مقوله خود را نشان ميدهد. است

توصيف ديگری است که از حزب لنينی " حزب آهنين"همانطور که گفتم  .که در اينجا حزب است
راستش ديگر چندان مهم نيست که اين توصيف به خود لنين برميگردد يا به استالين و سنت . ميشود
  . و اين تصوير ربطی به حزب حکمتی ندارد. مهم آن تصويری است که به ذهن متبادر ميشود. چپ

  
اد مهم و پايه ای حزب کمونيست کارگری است که متاسفانه آنطور که بايد اصول سازمانی يکی از اسن
من بويژه اخيرا متوجه شدم که تا چه حد به اين سند در حزب کم لطفی . و شايد به آن توجه نشده است

افتاد بيش از هر زمان به من دوری رهبری حاکم را از حزب  26اتفاقاتی که در پلنوم . شده است
اين پلنوم و شيوه برخورد رهبری حاکم به مقوله نويد بشارت و اسماعيل مولودی . دحکمتی نشان دا

من در صحبت پايانی ام، به  26در پلنوم . نشان داد که اصول سازمانی در اين حزب پياده نميشود
اصول سازمانی اشاره کردم و گفتم که اهميت اين سند برای حزب ما کمتر از برنامه يک دنيای بهتر 

و بويژه . در اين پلنوم بی حرمتی های بسياری به برخی از اعضای رهبری حزب انجام گرفت .نيست
برای پياده کردن برنامه يک دنيای بهتر . در اين رابطه بود که من بر اصول سازمانی حزب تاکيد کردم

 يک حزب با ساختار و بينش چپ سنتی هرگز موفق نخواهد. حکمتی نياز هست –به حزبی کمونيستی 
اين سند که توسط منصور حکمت تدوين شده است، بينشی نوين و کامال . شد اين برنامه را متحقق کند

برای شناختن تمايزات . معروف شده است را ارائه ميدهد" حزب لنينی"متمايز از چپ سنتی و آنچه به 
افی نيست، پايه ای کمونيسم کارگری منصور حکمت از گرايشات چپ سنتی مطالعه تنها برنامه ما ک

  .  اصول سازمانی نيز يکی از اسناد پايه ای است
  

در اصول سازمانی حزب اشاره ای به اصل سانتراليسم دموکراتيک و اصل تبعيت اقليت از اکثريت 
بود که در مورد اساسنامه حزب بطور مبسوط صحبت ) فکر ميکنم(بعالوه در پلنوم دوم . نشده است

ه توسط ايرج آذرين به پلنوم ارائه شده بود، عميقا مورد نقد قرار پيش نويس اساسنامه ای ک. کرديم
و ديگری از زاويه " حزب لنينی"از دو زاويه به اين سند نقد ميشد، يکی از زاويه چپ سنتی و . گرفت
او اصل سانتراليسم . منصور حکمت در آنجا ايده نوين اصول سازمانی را طرح کرد. حکمتی
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و در سند اصول سازمانی . از اکثريت، در شکل رواج يافته اش را نقد کرددموکراتيک و تبعيت اقليت 
در اين سند . يک کالم از سانتراليسم دموکراتيک و تبعيت اقليت از اکثريت سخن به ميان نيامده است

 - ١٢": اصل بر تبعيت هر کميته از مصوبات کميته باالتر است، و نه حتی هر کميته از کميته باالتر
همه کميته ها  مراتب تشکيالت، اصل بر تبعيت هر کميته از مصوبات کميته باالتر و تبعيت در سلسله

  ".از مصوبات کميته مرکزى است
  

هنوز دارد  رهبری اکثريت اما. اين تفکيک بسيار روشنی از اصل تبعيت اقليت از اکثريت سنتی است
  . از اصل تبعيت اقليت از اکثريت حرف ميزند

  
م شده که حزب نميتواند اعضايش را به انجام هيچ کاری عليرغم ميل شان موظف ضمنا صريحا اعال

فرد قرار نيست در مقابل کلکلتيو، . حقوق فرد در اين سند بصراحت برسميت شناخته شده است. کند
انسانی که خود آزاد نشده است نميتواند : "بقول منصور حکمت. باشد" سرباز فرمانبر"يعنی حزب، 
مبناى تعيين وظايف و مسئوليتهاى حزبى هر فرد آمادگى و انتخاب آگاهانه  -١٥." "د کندبشريت را آزا
هيچيک از اعضاى حزب به اجبار و برخالف تمايل خود به انجام هيچ وظيفه و يا قبول . خود او است

 در عين حال پذيرش هر مسئوليت تشکيالتى و حضور در. ماموريت و مسئوليتى موظف نميشود هيچ
ديسيپلين و موازين  گان حزبى به معناى اعالم آمادگى آگاهانه فرد براى قبول وظايف، نرم ها وهر ار

  ".تشکيالتى ويژه آن پست يا ارگان است
  

مبحث حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها يک رکن مهم و اساسی تفاوت بينش چپ سنتی و کمونيسم 
ک انقالب مهم سازمانی و سبک طرح اين بحث از جانب منصور حکمت ي. کارگری حکمتی است

و همواره يک تنش ميان باصطالح . از همان ابتدا مقاومتی در مقابل اين تز شکل گرفت. کاری بود
اين دو قطبی بنظر من ساخته ذهن چپ . در حزب وجود داشته است" کار حزبی"و " کار اجتماعی"

کرده باشيم، اگر رابطه حزب  زيرا اگر اين شيوه فعاليت کمونيستی کارگری را درونی. سنتی است
اجتماعی و حزب مارکسيستی را درک کرده باشيم، اگر رابطه محلی و اجتماعی حزب با طبقه کارگر 

با دو قطبی حزب و شخصيت ها مواجه . را دريافته باشيم، اصال درگير چنين دو قطبی ای نميشويم
اعی ای هستند که داوطلبانه در يک زيرا کمونيست های کارگری رهبران عملی محلی يا اجتم. نميشويم

  . حزب مارکسيست برای تغيير جهان گرد آمده اند
  

يکی ديگر از آن مسائل ساخته و پرداخته ذهنيت " شخصيت اجتماعی"و " شخصيت حزبی"دوقطبی 
منصور حکمت بارها بر اين مهم تاکيد کرده است که رهبران کمونيست، رهبران . چپ سنتی است

اين فرمولبندی ها که من رهبر حزبی ام و فالن کس رهبر . رهبران اجتماعی اندحزب خود نيستند، 
در پوشش دفاع از  اما متاسفانه ما اکنون شاهديم که رهبری. اجتماعی، من درآوردی و پوچ است

در . عمال به جنگ اين مباحث و وجوه مهم فعاليت کمونيستی آمده است" حزب لنينی"حزب، و ساختن 
از شخصيت های اجتماعی حزب . را علم کرده است" منيت"مقوله " حزب و شخصيت ها"مقابل مقوله 

شخصيت ها را تمسخر ميکند و اينها را همه، زير پوشش دفاع از . ها صحبت ميکند" کوتوله"بعنوان 
  . اين يک گردش روشن و صريح به سوی چپ سنتی است. حزب انجام ميدهد

  
هم خاصيت پراگماتيستی مقابله با شرايط و معضالت " منيت" بنظر من، مثل بسياری تزهای ديگر، تز

اکنون مقابله با فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری به يک مساله مهم و حاد  برای رهبری . روز را دارد
ديديم که در پلنوم رفيق حميد تقوايی فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری را بدترين . (حاکم بدل شده است
از آنجا که رفقای تشکيل دهنده فراکسيون از چهره های شناخته شده و !) اميداپوزيسيون حزب ن

اجتماعی کمونيست کارگری اند، برای اينکه آنها را کوچک و بی اهميت جلوه دهيم و هدف فراکسيون 
ممکن است اين تز . اين تز ابداع شده است! را تعقيب جاه طلبی های فردی اين رفقا برای پست و مقام
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يق حميد تقوايی و رهبری حاکم ارزش مصرف دوره ای داشته باشد، ولی تاثير آن بر حزب برای رف
اگر اين تز در حزب جا باز کند و مورد نقد قرار نگيرد، دستاوردهای با ارزش . پايدار تر خواهد بود

برای روشن شدن . حزب را در عرصه حزب و جامعه خنثی ميکند و حزب را به عقب باز ميگرداند
منصور " حزب و جامعه، از گروه فشار تا حزب سياسی"يک نقل قول نسبتا طوالنی از بحث بحث 

  :حکمت را در اينجا نقل ميکنم
  
شده و  ما مقوله آژيتاتورهاى کمونيست و رهبران عملى جنبش کارگرى و نقش فرد و رهبر شناخته"

مارکسى، کمونيسم  کمونيسم .ايم سال قبل به تفصيل بحث کرده ١٥مورد اعتماد در جنبش کارگرى را 
فردى کمونيستها در يک  تحليل بردن هويت. است" حزب شخصيتها"کارگرى، به اين اعتبار همواره 

به حروف اختصارى، سلب هويت  چهره، تا حد تبديل کردن اسامى آنها سازمان ادارى و نظامى بى
ها و  به محصوالت دبيرخانهفراخوان  کردن از کمونيستها و تبديل کردن تبليغ و ترويج و شعار و

بحث بر سر اين نيست . شاخص جنبش ما نيست .ستادهاى سازمانهاى غيبى، محصول جنبش ما نيست
نيست که حزب نبايد يک شالوده محکم زير زمينى داشته  که حزب نبايد کميته داشته باشد، بر سر اين

که اين همين شبکه زيرزمينى ماست فعاليت کند، بحث بر سر اين نيست  باشد که بتواند در هر شرايطى
هيچيک . و اين انضباط محکم ماست که پشتوانه کار ماست. ما امروز اينجا باشيم که امکان داده است

اکنون  ايم که اما آيا ما به اندازه کافى ميدان را از دست ديگران در آورده. مورد بحث نيست از اينها
  "مت نميرويم؟کسى به ترديد بيفتد که آيا زيادى به اين س

  
چهره علنى بيشتر  مان دهها ما بايد در همين ابعاد فعلى. ما بايد صدها مرتبه بيشتر در اين جهت برويم"

بتواند مشخصا اين را تجسم کند  گيرى اين جريان فکر ميکند داشته باشيم که کسى که در ايران به قدرت
و بتوانند . خصوصياتى سرکار ميايندو  که چه طيف و چه تيپى از انسانها با چه اعتقادات، منش

 ." ...بيايند بخواهند و آرزو کنند که اين تيپ آدمها سر کار
  
تاريخسازى که  اگر بناست مالکيت خصوصى و نظام کار مزدى را براندازيم و آرمانها و خواستهاى"

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

  ."هاى کمونيسم نيست شاخص چهرگى و در حاشيه زيستن پستو بودن و بى
  

رايش يک گ. سه نگرش به اين مقوله در حزب وجود دارد. مساله مورد اختالف ديگر مقوله علنيت است
که از موضع دموکراسی طلبی و ظاهرا از موضع دفاع از توده ها خواهان علنی کردن همه چی و همه 

شورای . اين بينش حزب را با سازمان های توده ای اشتباه گرفته است. پروسه ها در حزب است
نی باشد اما کارخانه يا محل قطعا بايد همه پروسه های تصميم گيری اش برای انتخاب کنندگان باز و عل

  . حزب مقوله ديگری است
  

سخنگويان . اختالفات رهبری حزب پس از مرگ منصور حکمت زمينه رشد اين بينش را فراهم آورد
تمام خاصيت . من با آن احساس نزديکی نميکنم. سوار شدند" علنيت"اين گرايش بدون تعمق در قطار 

شيوه فعاليت و پروسه تصميم گيری در بحث علنيت اينست که مردم رهبران حزب را بشناسند، از 
درون حزبی را ببينند و از " دموکراسی"حزب مطلع شوند، آزادی عمل در تصميم گيری و بيک معنا 

با اين اهداف  3کنگره . باز بودن و صراحت حزب و بيک معنا صادق بودن آن اطمينان حاصل کنند
ميکنند، رهبران حزبی در مقابل دوربين  اين دوستان اما عمال دارند روش ديگری را طرح. علنی شد

اين کامال . نقش بازی ميکنند، وقتی پلنوم علنی است طوری حرف ميزنند، وقتی علنی نيست طور ديگر
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اين نقطه مقابل باز بودن، شفافيت و صداقتی است که . اين ربطی به علنيت ندارد. نقض غرض است
  .علنيت کمونيستی بر آن استوار است

  
تحت نام ديسيپلين انقالبی و حزب لنينی، . بينشی است که اکنون بر حزب حاکم شده است بينش ديگر،

به اسم حزب . عمال امکان ابراز وجود و نظر را از مخالفين سياست های و مصوبات رسمی ميگيرد
و هيچ . اين همان سنت چپ سنتی است. لنينی عمال مخالفت و نقد در حزب را بسيار مشکل ميکند

کمونيسم کارگری منصور حکمت ندارد و روندی را که حزب طی کرده است را دارد به ربطی به 
  .عقب باز ميگرداند

  
پروسه تصميم گيری ها در ارگان های . بنظر من علنيت به معنای شفافيت و قابل حسابرسی بودن است

بل حسابرسی تصميم گيرنده، کميته های محلی و مرکزی و دفترسياسی و غيره بايد کامال روشن و قا
کميته های . اينکه چه کسانی به چه مصوبه ای رای داده اند يا نه بايد روشن و ثبت شده باشد. باشد

کنگره ها و پلنوم ها بايد . مافوق و در صورت لزوم کادرها بايد به آنها بتوانند دسترسی داشته باشند
شن و شفاف و قابل حسابرسی گزارش های مالی و تشکيالتی کامال رو. بتوانند علنی برگزار شوند

  . مصوبات سياسی ما بايد برای مردم روشن و قابل توضيح باشد. باشند
  

اما اين به اين معنا نيست که ما هر جلسه مان در کوچه و در مقابل چشم مردم برگزار شود و هر گونه 
االن دو گرايش . اين فعاليت حزبی نيست و بسيار غير حرفه ای است. اختالف را در کوچه جار بزنيم

يک گرايش تالش ميکند که همه جلساتمان را در تئاتر شهر و در . در حزب در کنار هم موجود اند
بشرط اينکه از پيش بدانيم که علنی ميشود تا بتوانيم جلوی دوربين پاپيون (مقابل همه برگزار کنيم، 

اما به مساله شفافيت و حسابرسی  .اين گرايش حزب را با پارلمان اشتباه گرفته است!) هايمان را بزنيم
با اين استدالل که چون ما . اين گرايش و گرايش حاکم در اين مورد با هم هم نظر اند. کار ندارد

در .  می پذيريم" مو را از ماست کشيدن"کمونيستيم و بهم اعتماد داريم، گزارش ها را بدون کنکاش و 
فضای اخالقی حاکم به زير سوال بردن . دهيمگزارش ها دقيق نميشويم و هر گزارشی را قورت مي

اگر کسی در صحت گزارشی . گزارشات را نمی پسندد، غيررفيقانه و غيرصميمانه ارزيابی ميکند
شک کند يا آن را اغراق آميز ارزيابی کند، يا بايد پيش خودش نگاه دارد يا بايد نگاه های سنگين و 

  . فضای سنگين را تحمل کند
  

آژيتاسيونی تحويل داده -شکيالتی حزب معموال انشاء و فرمولبندی های تحليلیدر مورد وضعيت ت
گزارش کنکرت با عدد و رقم که وضعيت حزب را آنطور که بايد و شايد نشان دهد، متاسفانه . ميشود

حزبی که ميخواهد انقالب سازمان دهد . اين يعنی غير حرفه ای گری و جدی نگرفتن خود. کمياب است
بدست بگيرد، به شيوه ديگری حسابرسی را سازمان ميدهد و شفافيت را بر تمام فعاليت ها و قدرت را 

يک کنفرانس سازمان داد که حکم کارگاه  1999منصور حکمت در سال . و کميته هايش حاکم ميکند
يکی از اهداف اصلی آن همين حاکم . کليه مسئولين تشکيالتی به اين کنفرانس دعوت داشتند. داشت

متاسفانه آن . روش حرفه ای کار و حاکم کردن شفافيت و قابل حسابرسی کردن فعاليت ها بودکردن 
  .سياست ها و آموزش ها در حزب جاری نشد

  
تصور من از علنيت در حزب، گذاشتن تمام فعاليت ها و کميته های حزبی در ويترين . خالصه کنم

از نظر من بايد شفافيت و حسابرسی بر . تعمومی يا در اتاق های مجهز به تلويزيون مدار بسته نيس
اعتماد رفيقانه و واقعی اتفاقا در چنين . کليه فعاليت های تشکيالتی و تصميمات سياسی حزب حاکم باشد

اعتمادی که به صرف رفاقت بوجود آمده و عمال در مقابل حسابرسی سد . شرايطی بهتر تامين ميشود
 .ايجاد ميکند، محفليسم است
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يک نگرش خودبخودى و بخشا درست در ميان تمام کسانى که کار حزبى ميکنند، و : ورسياوش دانش
حتى کسانى که به نحوي از انحا به يک کار جمعى مشغولند، مسئله مسئوليت و تابعيت از تصميمات 

اين درخود ايرادى ندارد و يک الزام هر کار اجتماعى انسانهائى است که براى يک هدف . جمع است
عملى اما يادمان باشد که اين عمل جمعى بدوا . ع ميشوند، نقشه ميريزند و عمل ميکنندمشترک جم

به درجه اى که شما از اين کلمات بيجان . است و نه عملى غير انسانى و غير ارادى انسانى و آگاهانه
يکند،  دور ميشويد و مثال انسان به ابزار و آگاهى به تبعيت کور يا دستکم نوعى اجبار تنزل پيدا م

حزب و نهاد مربوطه که نهايتا يک اجتماع انسانى و داوطلب است، به يک ماشين و انسانها به يک 
ما نميتوانيم و مختار نيستيم که شرايطى را بوجود بياوريم که اعضا و . ابزار و زائده آن تبديل ميشوند

تاکنون هم . وادار شوندکادرهاى حزب عليه وجدان خود و يا عليه عقايد خود به کارى مشغول و يا 
اينطور نبوده و خوشبختانه اصول سازمانى ما در اين زمينه نکات روشنى را بعنوان چتر عمومى بيان 

از . نگرش و متدولوژى چپ راديکال تماما برعکس است. سندى که زياد به آن مراجعه نميشود. ميکند
اصطالحى است که انسان " الت آهنينتشکي"را ميفهمد، " انظباط و بايد"تشکيالت و تئورى تشکيالت 

زنده و آگاه و پراتيک فردى و جمعى و نقشه مند و انتقادى او را به زائده اين ماشين آهنين و امرى 
در تلقى عمومى و رايج، وقتى از تشکيالت آهنين صحبت ميکنيد بالفاصله در . دستورى تبديل ميکند

معلوم نيست چرا نميتوان کمونيست دو . منعکس ميشودذهن شنونده راديکاليسم و تصميم قوى و انقالبى 
آدم "آتشه و حزبى و متشکل و پراتيسين انقالبى بود و جزو و زائده ماشين آهنى هم نبود؟ آيا حتما بايد 

باشيد تا راديکاليسم و کمونيسم شما اثبات شود؟ وقتى چنين تصوير اساطيرى از تحزب بدهيد، " آهنى
ميشود آدم آهنى هاى کوچک در مقابل آدم آهنى . اشين آهنين هم معلوم استآنوقت سلسله مراتب اين م

هاى بزرگ آزادى عمل داشته باشند؟ در اينمورد ميتوان به تفصيل و جزئيات صحبت کرد، چون نمونه 
ها و تجارب اين الگوى تحزب چه در بلوک شرق و چه حتى در کشورهاى غربى و يا کشورهاى 

نمونه ها زياد و معرفه هستند و البته همه خود را به سنت . فور موجود اندموسوم به جهان سوم به و
  ! تحزب لنينى هم وصل ميکنند

  
حزب ما از اين سنت ها فاصله بسيار گرفته و تالش کرده با نقد سنتهاى بشين و پاشو و ميليتاريستى و 

اى بودند، به سنت جهان سومى که تئورى تشکيالتى اهداف غير کارگرى و غير اجتماعى و فرقه 
اما هنوز يک گسست کامل الزم است تا در . کمونيستى و کارگرى و انسانى نزديک و نزديک تر شود

پرتو اين نگرش کمونيستى مسئله انظباط و اتحاد و سرعت عمل و گستردگى و آرايشها و حتى 
بحثهاى رفقا اين  امروز در. محدوديتهاى معين، به انتخاب و عمل فردى و جمعى آگاهانه گره بخورد

مثال بحث حزبيت رفقا هم فرد و شخصيت . قدم تمايل به عقب رفتن دارد و نه پرش به نقطه اى جديد
حزبى را قبول دارد و هم توازنى که بين فرد و حزب برقرار ميکند همان نگرش چپ راديکال با 

. با شروطى ميپذيرد هم حزب را وراى فرد ميخواهد قرار دهد و هم فرد را. اصالحاتى در آن است
شايد اين يک مثال براى توضيح نکته . تنزل يابند" ذرات"تبديل ميشود تا افراد به " کهکشان"حزب به 

در صورتى که حزب نهايتا اجتماع افراد است و حزب . است، اما مثالها ربط مستقيمى به تلقى هم دارند
واقعيت بيرونى و مرده و تابع قوانين  "کهکشان و ذرات. "مستقل از افرادش موجوديت انسانى ندارد

خود هستند، در صورتى که اجتماع داوطلب افراد کمونيست و حزب سياسى پديده اى بشرى و زنده و 
تنزل ميدهد و هم " کوتوله سياسى"اين نگرش هم شخصيت حزبى را به . در متن جامعه انسانى است

در . قضات در اين نگرش يکى و دو تا نيستندتنا! را اصل ميگيرد" کوتوله هاى سياسى"جمع آگاهانه 
يک رکن اساسى تحزب ( تنزل ميدهد" تبعيت اقليت از اکثريت"عمل رهبرى را تا حد مصوبات و اصل 

که اينجا در مخالفت با مقامات انتخابى " مخالفت با تقدس حزب"در سياست مخالفت با حزب را ). لنينى
در سبک کار و سازماندهى . عنوان با آن برخورد ميکند آن معنى پيدا ميکند بسط ميدهد و به همين

در عرصه ادارى . روش سوزنى و شبه دپارتمانى را بجاى رهبرى و سازماندهى کمونيستى ميگذارد
. فاقد هر نوع استنتاجات مدرنيستى است، سنتى بجا نميگذارد و عمدتا روزمرگى بر کارش غالب است

تنگ براى پيشروى پراتيک کمونيستى است، موجد بحران و  این مناسبات و شکل سازمانى که قالبى
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سيستمهاى ایمنى و دفع فشار ندارد، فاقد مکانيزمهاى بازتوليد شونده است، قدرت جلب . تشتت است
و جذب وسيع و پر اشتها ندارد، آنجا هم که نيرو ميگيرد قادر نيست به معنى دقيق کلمه جذب کند، 

. رد و تدریجا من در مقابل حزب و حزب در مقابل من قرار ميگيردمتقابال رقابت در آن شکل ميگي
سوال کسى این نيست که چرا چنين اتفاقى ميافتد؟ آیا اخالقى است، ناشى از جاه طلبى این و آنست؟ 

بگذرانيم؟ باید سعه صدر داشته باشيم؟ چکار باید " پرولتریزه شدن"باید براى دفع آن یک دوره 
ى بجاى اتحاد آگاهانه افراد در یک قلمرو یا عرصه هاى مختلف یا کل حزب، بکنيم؟ در چنين وضعيت

. سياست فاصله ایجاد کردن و رقابتهاى بيمورد و حتى گزافه گوئى هاى بيمورد زمينه رشد مى یابند
، آنطور که "خصلت هاى خرده بورژوائى"اینها به هر درجه اى در هر فرد یا افرادى، نه محصول 

این و آن، نه محصول تضعيف " منيت"ت آهنين و پوپوليستها ميگفتند، نه محصول طرفداران تشکيال
حزب در مقابل فرد و یا ميدان دادن زیادى به فرد در مقابل حزب، بلکه محصول فقدان سنت اجتماعى 
و تشکيالتى کمونيستى کارگرى است که قادر باشد هزاران از این افراد را با زاویه ها و کاراکترهاى 

طورى که هر کس دو . لف در خود هضم و جذب کند و بسرعت به رنگ عمومى خود درآوردمخت
ما اين حزب  .دقيقه به سخن این شخصيتهاى کمونيست گوش دهد، بگوید این کمونيست کارگرى است
نگرشى را در . را با اين ويژگيها نداريم و براى رفع معضالت امروزمان متاسفانه داريم عقب ميرويم

نتى را در امر تحزب احيا ميکنيم که سمتگيرى آن بى چهره شدن حزب و يا در بهترين حالت حزب و س
حزب با چهره هاى حزبى است، نه حزب با چهره ها و رهبران اجتماعى، که به اين اعتبار در درون 

نها اين موارد و موارد بيشترى که در کميته هاى حزبى و ارگا. حزب خودشان نيز وزنه و اعتبار دارند
هر روز با آن روبرو ميشويم، همه بازتابهاى بقاياى نگرش چپ راديکال در نگرش به حزبيت و کار 

  . حزبى است
  

اما هرجا که ميخواهد روى . اين ديدگاه همانطور که اشاره کردم پائى در قديم دارد و پائى در دوره جديد
ا بعنوان عکس العمل غريضى اش امر حزبيت تاکيد کند بالفاصله قرار صادر کردن و کشيدن اهرمه

بجاى پاسخ به معضل و ارائه راه حل و استفاده درست از ماتريال انسانى و . روى صحنه مى آيد
کادرى در يک سازمان گسترده و متنوع جذاب، گرايش به انقباض و شدت عمل و اتخاذ راههاى ميانبر 

اين نگرش در افراطى . اد جاندار داردتشکيالتى و ابزارى بيجان و حاکم کردن آنها بر مناسبات افر
اگر قرار است جمع وسيعى . ترين حالت نهايتا حزب را يک ماشين ميبيند و افراد را زائده اين ماشين

انسانهاى دردمند براى امر مشترکى در حزبى جمع شوند تا با گره زدن خالقيت فردى و تالش خويش 
اجتماعى مشترکشان را پياده کنند، چگونه ميتوانند  به خالقيت و تالش همفکرانشان، اهداف انسانى و

مناسباتى در درون خود برقرار کنند که منجر به احساس بيگانگى هر کدام از خود و از حزب و از 
مشهور است و طيف وسيعى " مسائل تشکيالتى"همفکرانشان شوند؟ آنچه که در چپ سنتى تحت عنوان 

ى شده اند، محصول يک ديدگاه ضد انسانى و غير کمونيستى اساسا به همين دليل از کار متشکل فرار
براى کمونيسم کارگرى که هر روز تالش . است که مابه ازا تشکيالتى اش تجارب تاکنونى بوده است

کرده تنش به اين سنتها نخورد و تشکيالتى متکى به نگرش و احترام به انسان و براى مبارزه انسانى 
ى سنتهاى قديم بدردش نميخورد و بايد با دقت و وسواس تمام ذره ذره از بقايا یک سر سوزنبسازد، 

  .اينها را نقد کند و بيرون بريزد
  

نگرش کمونيستى کارگرى در این موارد چه پاسخى ارائه ميدهد و اهميت این : یک دنياى بهتر
 موضوع در سير پيشروى حزب و جنبش کمونيسم کارگرى چيست؟

 
نياز به توضيح . مونيستی منصور حکمت در اين زمينه روشن استتاکيدات نگرش ک :علی جوادی
  . نقل قول های زير از منصور حکمت جوهر قضيه را بيان ميکند. زيادی نيست
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ها، احزاب سياسى و جنبشها  اتحاديه اى است که به فرد آن پديده. فرد در مبارزه سياسى مهم است"
در نگاه . و آنها را در دسترس مردم قرار ميدهد يکندچهره ميدهد، براى توده وسيع مردم ملموسشان م

اش را بلکه به افرادى که اين نهاد  نقش و برنامه و فلسفه وجودى به هر نهادى شما نه فقط فونکسيون و
نگاه ميکنيد و اين در ملموس شدن و واقعى شدن رابطه جامعه با آن نهاد تعيين  را تشکيل ميدهند نيز

و  قدر هم بخشى از يک سازمان و نهاد جمعى باشد، نقشى فردى ايفا ميکند هر فرد، هر. است کننده
قلم بگيرد، خود  سازمان و جنبشى که از فرد بگذرد، فرد را. اى در مبارزه سياسى دارد سهم خودويژه

نهايتا سازمان حکمتى . افراد دهنده وحدت عميقى است ميان سازمان نشان. را بى اثر و خنثى کرده است
تاريخ هر حزب افراد ميروند و ميايند، اما  اين را ميفهمم که در طول. اتحاد افرادش ندارد بيش از

اى  اين سازمان شبکه. معينى را هم نظر و متحد کرده است اهميت سازمان اينست که در هر دوره افراد
يروى سازمان مبارزاتشان را به هم مرتبط ميکند، تقويت ميکند، هماهنگ ميکند، ن است که اين افراد و

جاى  ولى سازمان. فعاليت فرد ميبرد و نيروى همه افراد را به نيروى سازمان تبديل ميکند را پشت
 )منصور حکمت –حزب و جامعه " ( .مبارزه فرد را نميگيرد

  
مباحٽ اخير رفيق حميد تقوايی در سمينار انجمن مارکس کانادا عمال تالشی برای قلم گرفتن در نقش 

فشرده و خالصه " کوتوله های سياسی"بحٽ . ه کمونيستی و ابراز وجود اجتماعی استفرد در مبارز
اما کمونيسم . نگرشی که نقش فرد شناخته شده کمونيست را حاشيه ای ميکند. چنين نگرشی است

  . کارگری در مقابله با اين نگرش چپ راديکال در عرصه ابراز وجود سياسی تاريخ معينی دارد
  

عين حال در نامه به رهبری وقت حزب کمونيست کارگری عراق به مساله کليدی منصور حکمت در 
  : ميگويد. رهبری کمونيستی در جامعه اشاره ميکند

رهبران  بلکه مسأله ظهور. منظورم رهبری سازمانی و حزبی نيست. اول، مسأله رهبری است"
آلترناتيو در جامعه  ال و افقکمونيست بعنوان سياستمداران سرشناس جامعه و نمايندگان تحول راديک

کمونيست کارگری عراق را  جامعه عراق بطور کلی و حتی کردستان عراق، رهبران حزب. است
، سازمان خودشان را بعنوان رهبران آنها. بچشم سياستمدار و رهبر در مقياس اجتماعی نگاه نميکند

ان سياستمداران و رهبرانی که اما به عنو. ميشناسد بعنوان انسانهای شريف و راديکال و انقالبی
اتوريته سازمانی و حزبی . ها باشند، نگاهشان نميکند ها و بارزانی طالبانی ها و ميتوانند آلترناتيو صدام

 اش در بسيج و سرخط نگاهداشتن و سرحال نگاهداشتن سازمانش، تابعی از چهره و توانايی رهبری و
کرد و  را ميتوان با رهبران صرفا سازمانی ادارهسازمانهای کوچک . مقام اجتماعی آن رهبری است

عراق، بايد  اما سازمانی در ابعاد حزب کمونيست کارگری. شان را تضمين کرد کاری حتی ادامه
حزب به ِگرد اين رهبری  تازه آنوقت است که صفوف. رهبرانی داشته باشد که در جامعه اتوريته دارند

حزب عراق عليرغم اينکه رفقايی  بنظر من رهبری. ميآوردهايش را به عمل در  بسيج ميشود و نقشه
ايد و محبوبيت قابل  زيادی کرده مثل ناسک و طاهر و خودت و بعضی ديگر در سطح علنی تالش

سياستمداران اصلی جناح چپ جامعه به مردم  ايد، هنوز خودش را بعنوان ای کسب کرده مالحظه
ات  بخش اول نامه. هبری به اين چشم بخودش نگاه کندر حتی مطمئن نيستم خود اين. نشناسانده است

اگر اين . اين را بايد ادامه داد. ايد نفر از رفقا در اين جهت پيش رفته حاکی از اين بود که خودت و چند
بگيرد و جايگاه شما بعنوان سياستمداران درجه اول در حيات سياسی کشور تثبيت  پيشروی صورت

خواهد  ها، رشد، جابجا کردن نيرو برايتان بشدت ساده ، پياده کردن نقشهآنوقت سازماندهی حزبی بشود،
رهبر کمونيست معتبر در جامعه عراق، در  ٥ - ٤من  بنظر. .... حزب خود را خواهد رساند. شد

گرِه . کشور را بدور خود ِگرد خواهند آورد و متحد خواهند کرد جامعه کردستان، کمونيسم کارگری اين
   )منصور حکمت، نامه به رهبری حزب عراق." (گرفتن اين رهبری است نوز شکلکار بنظر من ه
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اين تاکيدات و ضرورت شکل دادن به صف رهبران کمونيست جامعه يک رکن پايه ای پالتفرم 
اما متاسفانه رهبری کنونی حزب و رفيق حميد تقوايی با علم . فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری است

عمال اين ويژگی جنبش کمونيسم کارگری را زير " کوتوله های سياسی"و " هامنيت شخصيت"کردن تز 
اين تقابل يک ضربه به شرايط چگونگی تفوق کمونيستها در کسب هژمونی سياسی در . سوال ميبرند

 .تحوالت جامعه است
 

نی که از من در مقابل حزب لني. در پاسخ به سوال باال به وجوهی از اين مساله اشاره کردم :آذر ماجدی
منصور حکمت تئوری حزبيت . طرف رهبری حاکم مطرح شده است، حزب حکمتی را قرار ميدهم

کمونيستی را بسيار بسط داده است، حزبيت در چپ سنتی را در مباحث مختلف و در وجوه مختلف نقد 
ی تئوری حزبيت منصور حکمت برا. کرده است، بعالوه ملزومات شرايط جديد را در نظر گرفته است

برای کمونيسم " حزب لنينی"برگشت به . جنبش کمونيسم کارگری عصر ما بسيار مناسب تر است
همانطور که در باال اشاره کردم اصول سازمانی حزب ما مبانی يک حزب . کارگری عقب گرد است

. مدرن کمونيستی را بروشنی ترسيم ميکند و اين اصول در بسياری نکات با حزب لنينی متفاوت است
مقوله سانتراليسم دموکراتيک و اصل تبعيت اقليت از اکثريت و حقوق و اختيارات فردی در باال به 

فرد در حزب کمونيست کارگری حکمتی بی هويت نيست، يک جزء در مقابل مجموعه . اشاره کردم
يک انسان است با حقوق و اختيارات خود که در حزب هيچيک از حقوق فردی و مدنی . حزب نيست

بنظر . موظف نيست که وظيفه ای را که تمايل ندارد بدستور حزب انجام دهد. از دست نميدهد خود را 
  . من ذکر اين موارد در اصول سازمانی تاکيد بر گسست کامل با تئوری سازمانی چپ سنتی است

  
در مورد حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها و اهميت تعيين کننده اين مقوالت در حزب کمونيست 

در حزب حکمتی  فرد نقش . با استناد به منصور حکمت نسبتا به تفصيل در باال صحبت کردم کارگری
حزب مجمعی است از انسان های انقالبی و کمونيست که داوطلبانه برای تغيير جهان دور . مهمی دارد

 حزب ابزاری است برای. آرمان مشترک اين انسان ها را دور هم گرد آورده است. همم جمع شده اند
. است" شخصيت های کمونيست"حزب کمونيست متشکل از . پياده کردن اين آرمان و هدف مشترک

اين ." هميشه حزب شخصيت ها است"، و من تاکيد ميکنم کمونيسم حکمتی، "کمونيسم مارکسی"
از اين طريق . شخصيت ها در قامت رهبران عملی، يا رهبران اجتماعی در جامعه عرض اندام ميکنند

مونيسم برای طبقه کارگر، برای مردم و جامعه معرفه ميشود، مردم به آن اعتماد ميکنند، است که ک
بدون اين شخصيت ها و بدون رهبران عملی و . دوستش دارند و آن را بطور اجتماعی انتخاب ميکنند
  .  اجتماعی حزب نميتواند قدرت سياسی را کسب کند

  
اين دو مقوله از اساس . به تفصيل در باال صحبت کردمدر مورد مساله شفافيت و حسابرسی نيز نسبتا 

اعتما د رفيقانه کمونيستی دقيقا با پياده کردن اين دو اصل قابل دستيابی . يک حزب مدرن سياسی است
نه اينکه چون اعتماد رفيقانه در حزب موجود است، گزارش ها عمال جايگاهی فرمال در فعاليت . است

 .تشکيالتی پيدا کنند
 
  

نگرش کمونيستى کارگرى و بحث حزب سياسى مارکسيستى از پراتيک کمونيستى : ش دانشورسياو
محور سياست و تبليغات چنين حزبى . شروع ميکند، پراتيک انسانهاى آگاه براى ايجاد تغييرات بزرگ

حزب چنين نگرشى، يعنى يک . اعاده حرمت از انسان و آزادى انسان چه فردى و چه جمعى است
مارکسيستى، يک حزب بشدت باز و شفاف است که چهره انسانى آن از دور دست معلوم حزب سياسى 

بين " جنگ حيدرى نعمتى"چنين حزبى نياز ندارد . است و يک رکن و منبع مهم جذب در جامعه است
چنين حزبى اگر هر ماه چند شخصيت جديد و مستقل و صاحب نظر تحويل . فرد و حزب راه بياندازد

فرد و حزب يا شخصيت کمونيست و حزب، دو رکن تفکيک . بايد به کار خود شک کندجامعه نميدهد 
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هيچ . ناپذير و غير قابل گذشت ، دو رکن اساسى و محورى کارکرد يک حزب سياسى مارکسيستى است
هيچ نوع ايجاد توازنهاى مصنوعى . نوع تعبير چپ راديکالى از اين پديده قابل قبول نيست و نبايد باشد

سى و هفتاد و يا پنجاه و پنجاه و چهل و شصت، يا حزب . ى در اينمورد نادرست و بيراهه استو رياض
اينها همه عقبگرد از تلقى کمونيستى ... ، و غيره"فرد کوتوله روى دوش فيل است"مهم است نه فرد، يا 

ست اين نوع نگرش در بحث تحزب، در بهترين حالت چپ راديکالى ا. کارگرى در امر حزبيت است
که کمى در مقابل کمونيسم کارگرى عقب نشينى کرده است و اگر سر اين قرقره باز شود، بسرعت 

  . حزب را به ورژنى از همان دوره حزب آهنين و سازمان انقالبيون حرفه اى برميگرداند
  

چند قلمرو اساسى تر هستند که . اگر سوال درست مطرح شود به پاسخ درست هم نزديک ميشويم
  :شاره اى ميکنممختصرا ا

رابطه فرد و حزب يا شخصيت کمونيست و . حزب سياسى مارکسيستى اساسا حزب شخصيتهاست - ١
هر تئورى . حزب کمونيستى، دو رکن تفکيک ناپذير، الزامى، و وجه مشخصه و معرفه حزب است

که منافع  حزبى که فرد و عنصر کمونيست را به نفع حزب زير بگيرد يا کمرنگ کند و متقابال هر تلقى
حزب و تحزب داوطلبانه را به نفع فرد زير سوال ببرد، هر دو، غير مارکسيستى اند و سر سوزنى 

در اين زمينه در بخشهاى ديگر باندازه کافى توضيح دادم و از دوباره گوئى . بدرد حزب ما نميخورند
   .اجتناب ميکنم

متحد و قوى محصول اساس  اين حزب  .حزب سياسى مارکسيستى یک حزب متحد و قوى است - ٢
ايجاد يک . نامه و قرار و بورکراسى و روش ويژه نهادهاى مافوق به نهادهاى زير مسئوليت نيست

تحزبى که در عين حال من زير . درک مشترک و يک روحيه تحزب داوطلبانه در سطوح مختلف است
هم فرد متشکل کمونيست . يستموازينى را امضا کرده ام، با فرديت و ابراز وجود فردى ام در تناقض ن

و هم تحزب کمونيستى بعنوان دو رکن تفکيک ناپذير فعاليت حزبى و اجتماعى و کمونيستى و دو شکل 
  . از پراتيک کمونيستى بروز پيدا ميکنند

تئورى تحزب حزب سياسى مارکسيستى متکى به تئوریهاى تاکنونى چپ رادیکال و از جمله سنت  - ٣
ساس تئورى کادرهاى کمونيست و استخوانبندى مارکسيست و کمونيست بلکه برا. لنينى نيست

و نه در گوشه اى و در دپارتمانى مشغول يک فعاليت معين  که کل نقشه حزب را دارندکادرهائى است 
کادرهائى که طرح ما براى پيروزى را ميشناسند و عليرغم تقسيم کار درونى ما به کل حرکت و . هستند

طيفى که از ابتداى تشکيل حزب اين هدف را در مقابل خود قرار . امل دارندسياست حزب اشراف ک
داده بود که متشکل کننده و سازمانده جنبش کارگرى و سوسياليسم کارگرى باشد و اين گرايش را در 

ما قلمرو وسيعترى از کار  ،با بحث حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه.  حزب متحد و متشکل کند
در اين . ب رهبران و فعالين سوسياليست و راديکال اعتراضات اجتماعى را باز کرديمکمونيستى و جذ

زمينه هدف اينبود که حزب به حزب دخالتگر و قدرتمند در قلمرو سياست سراسرى تبديل شود که 
اما اين تنها کار . اجتماعا طبقه کارگر و راه حل طبقه کارگر براى آزادى کل جامعه را نمايندگى ميکند

بود، بلکه قرار بود در عرصه مبارزات کارگرى و اجتماعى حضور مستقيم داشته باشيم و رهبرى آن ن
يعنى حزبى که رهبرى ميکند و حزبى که سازمان ميدهد، دو رکن سياست  ،اين دو وجه. را تامين کنيم

هر گونه قبول صورت ظاهر اين . کمونيستى و از ويژگيهاى يک حزب سياسى مارکسيستى است
ضوع و عقب نشستن يا کمرنگ کردن آن در عمل، به معنى کنار زدن اين تئورى حزبى و مو

  . جايگزينى آن با تئوريهاى قديمى چپ راديکال است
حزب سياسى مارکسيستى حزب یک جنبش معين است که منافع و اهداف سياسى و اجتماعى و  -٤

در تقابل با جنبشها و طبقات انسانى طبقه کارگر را از طریق سازماندهى جنبش اجتماعى اش 
براى يک حزب مدرن مارکسيستى، رفتن بسوى قدرت و بميدان کشيدن . اجتماعى دیگر به پيش ميبرد

رابطه . تنها روى دوش سازماندهى جنبش اجتماعى خودش ممکن است ،نيروى طبقه و بسيج آن
تداوم . يح ميدهدجنبشهاى اجتماعى و احزاب سياسى بحث مهمى است که مسير حرکت ما را توض

مباحث حزب و قدرت  ،بحثهاى کمونيسم کارگرى در زمينه سازماندهى جنبش اجتماعى طبقه کارگر
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حزب سياسى مارکسيستى بخشى الينفک از جنبش اعتراض اجتماعى و . سياسى و حزب و جامعه است
ان آوردن توده ضد سرمايه دارى طبقه کارگر است و تنها با رهبرى سراسرى و محلى اين جنبش و بميد

  .    وسيع طبقه و جامعه ميتواند به جنگ قدرت با بورژوازى برود
حزب سياسى مارکسيستى نماینده آزادى کل جامعه و نماینده سياسى مطالبات پيشرو بخشهاى  -٥

اين نمايندگى سياسى امروز بايد با سازماندهى توده اى در اشکال مختلف در . مختلف مردم است 
ار تا مراکز مختلف آموزشى بسط يابد و کسب قدرت و برپائى جامعه آزاد محالت و محل ک

  . سوسياليستى و نهايتا با نفى طبقات و جامعه طبقاتى کل جامعه را آزاد کرد
حزب سياسى مارکسيستى سازمانى مدرن و امروزى است که متاخرترین سنتهاى عملى و  -٦

. پاسخگوئى به نيازهاى مبارزه سياسى امروز است و قادر به تشکيالتى و سياسى را نمایندگى ميکند
مناسبات درونى و همينطور رابطه حزب با بيرون خود، متکى به الگوهاى مدرن و اجتماعى و غير 

  . فرقه اى است
دسترسى به حزب و رهبرى آن بايد ساده  .حزب سياسى مارکسيستى حزبى قابل دسترس است -٧ 

به جامعه بايد همواره و به تناسب پيشرفت و نياز مبارزه دسترسى جامعه به حزب و حزب . باشد
اساس دسترسى حزب به جامعه و جامعه به حزب استفاده وسيع تر از مکانيزمهاى . سياسى گسترش يابد

  . اجتماعى قدرت و ابزارهاى مدرن دنياى امروز است
و راز و  بحث سياسى در اين حزب هيچ رمز .حزب سياسى مارکسيستى یک حزب شفاف است -٨

حزب بايد براى هر مورخ، محقق، نويسنده، انسان جستجوگر . ماهيت غير اجتماعى نميتواند داشته باشد
و هر دانشجوئى که عالقه دارد در مورد کمونيسم ايران بنويسيد يا تحقيق کند، چنين امکانى را فراهم 

. اعماق جامعه رسوخ ميکنديک حزب شفاف و قابل مطالعه، استحکام بيشترى دارد و بيشتر در . کند
موازين و سنت کار  ،و مهمتر ،ترور سياسى و پاپوش دوزى براى چنين حزبى بشدت سخت است

  . حزبى در يک جامعه را عميقا متحول ميکند
افراد در آن  .حزب سياسى مارکسيستى حزبى برابر است و هيچ مقامى در آن اختيارات ویژه ندارد -٩

آتوريته و نفوذ کالم ارگانها و افراد در حزب و . ر اختيار همگان استبرابرند و شرايط مشابهى د
  . کمونيسم با اصل حقوق ويژه سنخيتى ندارد. جامعه با حقوق ويژه تفاوت ماهوى دارد

هر حزبى مهر دوره تاريخى خود را بر . حزب سياسى مارکسيستى حزبى پيشرو و انتقادى است -١٠
ن خصوصيت پيشرو و منتقد دائم وضع موجود، چه در درون حزب پيشانى دارد و حزب کمونيستى بدو

  . و چه در جامعه، حزب کمونيستى زمانه خويش نيست
مبارزه سياسى مبارزه اى ماهيتا علنى است و حزب . حزب سياسى مارکسيستى حزبى علنى است -١١

پيشرو  اجتماعى و وسيع مارکسيستى که ظرف تشکل رهبران و شخصيتهاى اجتماعى کمونيست و
من فکر ميکنم بدون علنيت . است، على القاعده علنى است و علنيت يک خصوصيت رو به رشد آنست

سياسى، که تنه اش را به انحالل طلبى نميزند و کار ارگانهاى رهبرى را مخدوش نميکند، هر نوع 
  . تمايل به درون گرائى تمايلى ضد اجتماعى و سنتى است

حزبى که رشد ميکند و در اذهان مردم مهم  .ى پاسخگو استحزب سياسى مارکسيستى حزب -١٢
اصل پاسخگوئى . ميشود، بهمراه خود توقع مردم و سواالت بيشمار جامعه را در مقابل خود ميبيند

حزب، چه در درون حزب و چه در جامعه، يک وجه تصوير و آتوريته حزب سياسى مارکسيستى 
  . است
. به انظباط داوطلبانه و یا تحزب داوطلبانه و آگاهانه است حزب سياسى مارکسيستى حزبى متکى -١٣

با اتکا . حزب همواره بايد براى باال بردن آمادگى و انظباط حزبى مورد نياز در هر دوره و قلمرو معين
  . به اصول انسانى خويش و مشخصا براساس اصل آگاهى و انتخاب فردى و جمعى بکوشد

کى به حقيقت، انسانگرا، رادیکال و سازش ناپذیر، حزب سياسى مارکسيستى حزبى مت -١٤
احترام به حقيقت و انسان و حقيقت جوئى و انصاف در اين حزب  .پراکتيکال و ماکزیماليست است

  .  اصولى غير قابل عبوراند
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اينها نکات گرهى و خصوصيات عام يک حزب سياسى مارکسيستى هستند که بدون آن سخنى از 
اين خصوصيات کليدى اند و بايد درک . ه امروز ما نياز داريم نميتوان گفتپيشروى به معنى اى ک

روشنى از آنها وجود داشته باشد که الگوهاى چپ راديکال بطور تدريجى بر فعاليت حزب ما مستولى 
  . نشوند

  
یک موضوع مورد اختالف و تنش که قدیمتر از مبحث دوره اخير است، بحث حزب : یک دنياى بهتر

اما این . در این زمينه در مباحث دیگر اظهار نظر کرده ایم. ا و یا حزب و فرد استو شخصيته
موضوع چرا در بحث تحزب کمونيستى کارگرى کليدى است و مکان و رابطه ایندو در یک نگرش و 

  تئورى تحزب کمونيستى کارگرى کدام است؟ 
 

. قابل درک نيست" رد و جمعف"تحزب کمونيستی بدون درک رابطه و جايگاه مبارزه  :علی جوادی
سازمان اتحاد آگاهانه و داوطلبانه جمعی از افراد است که برای هدف و برنامه و آرمان معينی مبارزه 

نه فرد به تنهايی ميتواند جای سازمان را بگيرد و نه سازمان ميتواند نقش فرد را در مبارزه . ميکنند
اما چپ سنتی بی چهره و هويت . ل درک نيستدر واقع يکی بدون ديگری قاب. کمرنگ يا حذف کند

در " فرد گرايی"مترادف نوعی " شخصيت کمونيست. "شخص جايگاهی در اين سنت ندارد. است
در سنت چپ مائوئيستی اين نگرش . شود" پرولتريزه"مبارزه کمونيستی است که بايد طرد و يا بدتر 

تاتور و سازمانده کمونيست و شخصيت مورد در اين سنت نيازی به آژي. جايگاهی ويژه و تاريخی دارد
جنبش های دهقانی و حاشيه ای مکانيسم ديگری برای بسيج و . اعتماد در اعتراض اجتماعی نيست

نيروگيری برای خود دارند که در اساس با اعتراض اجتماعی کارگر در جامعه صنعتی مدرن متفاوت 
در حقيقت دارای . رقه ها و سکت های مذهبیاما رهبری از جنس و نوع رهبران ف. رهبر دارند. است

هيچ چهره به ياد ماندنی . به صف اين جنبش نگاه کنيد. اما کال صفی بی چهره هستند. قاعد اعظم هستند
هيچ چهره ای که قادر به بسيج و تکان . هيچ نام و نشانی در اين صف نمی بينيد. در اين صف نمی بينيد

در حقيقت . طبيعی هم هست سازمان و حزبی که چهره ندارد. ددادن مردم باشد را مشاهده نميکني
. افراد ماسک دار انسانهايی قابل اعتمادی نيستند. ماسک بر چهره زده وارد مبارزه سياسی شده است

مورد اعتماد و مورد انتخاب مردم واقع . نفوذی در جامعه پيدا نميکنند. اعتمادی هم به خود جلب نميکنند
  . ازی هم نداردالبته ني. نميشود

  
نقش فرد کمونيست در مبارزه کمونيستی را در جايگاه خود قرار . منصور حکمت اين سنت را نقد کرد

هر فرد، هر قدر هم بخشى از يک سازمان و نهاد جمعى باشد، نقشى فردى ايفا  "گفت : تاکيد کرد. داد
قلم  که از فرد بگذرد، فرد راسازمان و جنبشى . اى در مبارزه سياسى دارد و سهم خود ويژه ميکند

و ما امروز شاهديم که چگونه رفيق حميد تقوايی با طرح ." بگيرد، خود را بى اثر و خنثى کرده است
  .  عمال به طرف بى اثر کردن حزب ميرود" کوتوله های سياسی"تز 

  
ببينيد يک . ه کنماجازه دهيد به مساله ای تاريخی در سنت ما در رابطه با مقاومتها در اين زمينه اشار

بخش از تاريخ شکل گيری کمونيسم کارگری منصور حکمت تالش برای ساختن يک حزب سياسی 
حزبی که گروه فشار بر نيروهای بستر اصلی . حزبی امروزی. حزبی مدعی قدرت سياسی. بوده است

مونيستی حزبی ک. نيست، بلکه خود نيروی اصلی ای در  بستر اصلی مبارزه اجتماعی در جامعه است
با ستون فقرات قوی مارکسيستی که در عين حال امکان پيوستن و فعاليت را برای گسترده ترين 

اين تزها را منصور حکمت . بخشهای جامعه برای يک زندگی انسانی و آزاد و برابر را فراهم ميکند
اما اين . تدوين کرد" از گروه فشار به حزب سياسی"و " حزب و جامعه"در رساله خود تحت عنوان 

تالش منصور حکمت برای بردن و انتقال مکان سياسی حزب در بستر اصلی جامعه با مقاومت های 
از حزب بر همين پايه صورت  ٩٩يک پايه استعفاهای سال . چپ سنتی در درون حزب مواجه بود

به بستر " با چنگ و دندان"منصور حکمت ميخواست مکان سياسی حزب را به قول خودش . گرفت
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. از اينکه کمونيستهايی به مبارزه در حاشيه جامعه بسنده کرده بودند، بيزار بود. لی جامعه منتقل کنداص
امروز ما شاهد شکل ديگری نوع . هم در حزب ادامه يافت ٩٩اين مقاومتها اما پس از استعفاهای سال 

برای . هستيم ديگری از اين نوع مقاومت در مقابله با اين تالش کمونيسم کارگری منصور حکمت
پيشروی کمونيسم و قرار گرفتن در مکان رهبری جنبش توده های مردم برای سرنگونی بايد اين 

بايد خصلت اين . تالشهای منصور حکمت در سنت حزبيت کمونيستی و نوع فعاليت کمونيستی ادامه داد
  . بايد نقد کرد تا بتوان به جلو رفت. مقاومتها را روشن کرد

  
در دورانی که . اه شخصيت کمونيست در دورانهای انقالبی اهميتی دو چندان پيدا ميکنداما نقش و جايگ

در اين چنين دورانهايی جامعه برای . جامعه در کليت دچار تحول و دستخوش تالطم سياسی ميشود
رهبر تغيير و نماينده تحول سياسی . تغيير نيازمند رهبرانی است که در قامت رهبر جامعه قد علم کنند

در چنين . جامعه و انتقال از وضعيت کنونی مورد اعتراض به وضعيت مورد نظر ديگری باشند
بايد صفی از رهبران . دورانی اردوی کمونيسم جامعه بايد به اين نياز حياتی از منظر خود پاسخ گويد

وازی را کمونيست بتوانند در قامت رهبران جامعه قادر شوند قطب بندی الزم در تقابل با اردوی بورژ
همانگونه که هيچ مبارزه اجتماعی در محل را نميتوان از فرای سر رهبران . در چشم جامعه تامين کنند

به همان شکل هم نميتوان رهبری جامعه ای را که دستخوش تالطم . عملی موجود در محل به پيش برد
وجود . شتسياسی شده است را بدون وجود صفی از رهبران کمونيست شناخته شده در دست دا

شخصيت کمونيست، وجود سياستمدار کمونيست که در قامت رهبر جامعه برای تحول انقالبی قد علم 
نديدن و يا بدتر مقابله با اين ضرورت حياتی نسخه ای برای . ميکند شرط حياتی رهبری جامعه است

  . حاشيه ای شدن است
  

رژيم اسالمی در بن بست العالج . ردبه لحاظ سياسی امروز جامعه در پله بحران آخر خود قرار دا
نقطه سازشی با مردم و جامعه برايش متصور . راه خالصی ندارد. اقتصادی، سياسی و فرهنگی است

يک علت عدم تعرض نهايی . اما هنوز سرنگون نشده است. مردم حکم به سرنگونی اش داده اند. نيست
تالشش برای تامين رهبری اعتراضات  راست در. جامعه به رژيم اسالمی مساله فقدان رهبری است

چپ و . جامعه و کاناليزه کردن آن در چهارچوب سياستهای خود عمال تا کنون نا موفق بوده است
يک . کمونيسم کارگری اين فرصت را دارد در پس شکستهای پی در پی راست اين خالء را پر کند

ی حزب و همچنين جنبش کمونيسم تالش فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری واقف کردن رهبری کنون
جامعه تعرض نهايی خود را انجام نخواهد داد تا . کارگری به اين ضرورت حياتی تحوالت جامعه است

  . زمانيکه تصوير بهتری از نيروی رهبری کننده و مورد اعتماد خود نداشته باشد
  

گری تاکيد پايه ای بر آن که فراکسيون اتحاد کمونيسم کار" حزب سازمانده –حزب رهبر "مبحٽ کليدی 
اين مساله را منصور حکمت در آخرين پلنومی که قبل از مرگ . دارد به اين مساله حياتی پاسخ ميگويد

در حقيقت در آن پلنوم منصور حکمت خطوط آتی حرکت . نابهنگامش در آن شرکت داشت مطرح کرد
. آن را خاطر نشان ميکردحزب و ضعفها و کاستيهای حزب و چگونگی تالش برای فائق آمدن بر 

. متاسفانه بايد اذعان کنم که رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری با اين تاکيدات چندان توافقی ندارد
نه تنها هيچ تالش نشد که اين توصيه های منصور حکمت در دسترس حزب و جامعه قرار گيرد، بلکه 

حزبی به اشکال مختلف آشکارا مخالفت با تالشهای اين چنينی در اين رابطه در محافل و کانونهای 
استدالل يک رفيق عزيز رهبری حزب در انتشار اين مجموعه اين بود که در اين پلنوم به رهبری . کرد

  !  حزب انتقادات شديد و تندی شده است؟
  

حزب . از طرف ديگر يک رکن عملی تحزب و سازمانگری کمونيستی مساله رهبران عملی است
ر و جذب رهبران عملی اعتراض کارگری و اعتراض اجتماعی قادر به تبديل کمونيستی بدون حضو

و امروز در شرايطی که سد سانسور رژيم اسالمی به . شدن به حزب سازمانده و رهبر نخواهد شد
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ميزان معينی در هم شکسته است، حزب بايد تالش زيادی برای جلب و جذب رهبران عملی کارگری و 
امروز بايد به متحقق کردن تزهای سياست سازماندهی ما در ميان . نداجتماعی به صفوف خود بک

در غير اين صورت حزب قادر به پيشروی در زمين . و عضويت کارگری جامه عمل پوشاند کارگران
ممکن است که اينجا و آنجا در راه اندازی آکسيونهايی نقش داشته . اعتراضی در جامعه نخواهد شد

ری در اذهان رهبران عملی طبقه کارگر مستلزم حضور در سوخت و ساز اما ايجاد چرخش فک. باشد
فکری و عملی اين طيف از جامعه و پاسخگويی به معضالت سياسی و اجتماعی ای اين صف رهبران 

متاسفانه برخی رفقای ما در رهبری حزب تصور ميکنند که تنها با تبليغات ماهواره ای . عملی است
مسلما تبليغات ماکرو شرط . نظری را در صف رهبران عملی ايجاد کرد ميتوان چنين چرخش سياسی و

و ديوار چينی طبقه کارگر و رهبران عملی آن را . ضروری و حياتی چرخش سياسی در جامعه است
اما تنها زمانيکه تبليغات ماکرو و اجتماعی با تبليغات محلی و عملی گره بخورد، . از جامعه جدا نميکند

 .طلوب در نزديک شدن اين طيف به صفوف کمونيسم کارگری خواهيم شدما شاهد نتايج م
 

سازمان آن موجوديتی . در تئوری سازمانی چپ سنتی، سازمان بر همه چيز سايه مياندازد :آذر ماجدی
و در " ميرهاند"فرد پيش از پيوستن به سازمان خود را از فرديت . است که فرد در آن مستحيل ميشود

حق او . اما نزد کمونيسم کارگری، فرد مهم است. فرد در مقابل سازمان مطيع است .سازمان حل ميشود
حزب کمونيست . به رسميت شناخته ميشود، نظرش پرسيده ميشود، و اراده او محترم شمرده ميشود

کمونيست ها و انقالبيونی که در جامعه نقش بازی ميکنند، بعنوان . هاست" حزب شخصيت"کارگری 
البی و معتمد شناخته شده اند و مورد احترام اند با پيوستن به حزب اين احترام و شخصيت های انق

مخفی کاری تحميلی به . از نظر چپ سنتی اين رابطه معکوس است. اعتماد را به حزب انتقال ميدهند
محو شدن و مستحيل . اما تنها دليل نيست. کمونيسم يکی از داليل اين بی چهره شدن کمونيست هاست

حزب کمونيستی ای ميتواند قدرت را . در حزب يکی از مولفه های ايدئولوژيک چپ سنتی استشدن 
بگيرد که محل تجمع رهبران عملی کارگری و رهبران راديکال جنبش های اجتماعی است، حزبی که  

اينها از ملزومات تشکيل يک . رهبرانش نه رهبران حزبی، بلکه رهبران اجتماعی و سرشناس هستند
 . مونيست کارگری حکمتی استحزب ک

 
  

من در شماره شش يک دنياى بهتر يک سخنرانى قديمى ام در اينمورد را منتشر کردم  :سياوش دانشور
در . که در زمان مختصر يک سخنرانى به اهميت و مکان فرد در نگرش کمونيسم کارگرى پرداخته ام

ا کليدى است، چون ما مارکسيست و اما چرا اين بحث براى م. پاسخ سوال قبلى هم اشاراتى کردم
چون حزبى که مارکسيستها و کمونيستهاى کارگرى درست ميکنند، نهايتا حرکت . کمونيستيم

ممکن . پيشروترين و انقالبى ترين بخش طبقه و جامعه براى رهائى از قيود و اسارت نظام موجود است
سوسياليسم نيست، پاسخ اينست که است کسى بگويد که حزب با جامعه فرق دارد يا حزب محل تمرين 

حزب سياسى مارکسيستى طبق تعريف اجتماع داوطلبانه، تاکيد . درست است اما حزب پادگان هم نيست
ميکنم داوطلبانه، افراد آزادمنش و سوسياليست و مارکسيستى است که ميخواهند نقد و حرفشان را به 

د پراتيک حزبى شان را در جامعه به پراتيک ميخواهن. کل اين نظام به حرف و نقد مردم تبديل کنند
بنابراين اين حزب مکانى براى رهبران . جنبش شان و به اين اعتبار اکثريت عظيم جامعه تبديل کنند

اجتماعى جنبشها و مبارزات اجتماعى ميشود، مکانى براى انواع و اقسام تيپهاى اجتماعى ميشود که 
ه است، مکانى براى هر کسى ميشود که دردمند است، اهدافى مشترک آنها را به طرف حزب کشاند

توسط نظام کثيف سرمايه تحقير و لگدمال شده است و جائى آمده که در آن به انسانيت اش احترام 
ميگذارند و پرچمش را برافراشتند، صفى را پيدا کرده که با آن و با اتکا به آن ميخواهد به جنگ 

ب استاندارد کردن باشد، ميتواند و بايد قوانين و ضوابط روشن اين حزب نميتواند حز. بورژوازى برود
و استاندارد و انسانى داشته باشد اما نميتواند آدمها را استاندارد کند، نميتواند حزبى باشد که با عضويت 
رهبر مبارزه کارگرى يا رهبر مبارزه براى آزادى زن و يا رهبران نسل جديد امروز مرتبا در تناقض 
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چنين حزبى از آنجا که حزبى اجتماعى است، حزبى انسانى است، . رد و يا در تناقض باشدقرار بگي
حزبى کمونيستى و برابر است، امکانات برابر و شرايط برابر در اختيار همه اعضايش قرار ميدهد، از 
تبعيض بيزار است، در نتيجه حزب باالترين احترام به رهبران و شخصيتهاى کمونيست و اعضايش 

اين حزب نميتواند و مجاز نيست طبق تلقى مارکسيستى اش دور . ت با تمام خود ويژگيهاى فرديشاناس
فرد در مبارزه سياسى را خط بکشد، آن را محدود کند و مکان فرد را در مقابل هويت کلکتيو و جمعى 
حزب کمرنگ کند، چون فرد و شخصيت کمونيست ستون اساسى حزب سياسى مارکسيستى است و 

حزب سياسى . ن حزبى ازاين مجرا رابطه اش را با جامعه مادى و زمينى و انسانى و ملموس ميکندچني
مارکسيستى اساسا حزب شخصيتها و حزبى وسيع و اجتماعى است، متقابال حزب لنينى یا سنتهاى 
متفرقه چپ رادیکال حزب کلکتيویسم و حزب سلسله مراتب و تبعيتهاى اجبارى و سازمان فشرده 

این بحث در سنت تحزب مارکسيستى و بویژه در کمونيسم کارگرى کليدى . بيون حرفه اى استانقال
است، چون بدون آن چنين حزبى نداریم و هر نوع عقب نشينى از آن به معنى خط زدن تالشهاى 
دیرینه ما براى جذب و سازماندهى رهبران سوسياليست و کمونيست و فعالين جنبش کارگرى و طيف 

هر نوع انقباض و استانداردیزه کردن و درجه . ران مبارزات اجتماعى حول حزب استوسيع رهب
حزب . بندى کاذب بين حزب و فرد، سوال را نادرست مطرح ميکند و پاسخ نادرست ترى به آن ميدهد

این حزبى است که تنها . را از جامعه دور ميکند و از پيشرویهاى تاکنونى هم تدریجا عقب مينشيند
این حزبى است که از دروغگوئى بيزار است، . قدرت اقناع و مجاب کردن مستمر افراد است سالح آن

این حزبى است که از توطئه گرى بيزار است، این حزبى است که کيش شخصيت و سرسپردگى را 
در . اصل اساسى این حزب احترام به حقيقت است. قبول نميکند، اطاعت کورکورانه را قبول نميکند

مارکسيستى و کمونيستى کارگرى، حقيقت جوئى کمونيستى و احترام به حقيقت و احترام سنت تحزب 
ما نميتوانيم به حزب بعنوان . این یعنى انسانيت حزب در ظرفيت فردى و جمعى. به انسان اصل است

یک موجودیت که اهداف انسانى دارد احترام عميق بگذاریم اما به انسانهاى کنکرت در درون حزب 
به همن دليل فرد و شخصيت و طيف وسيع افراد و شخصيتهاى کمونيست براى اين  .ه باشيمبى توج

براى چنين حزبى حلقه اصلى اقناع، آگاهى فردى و جمعى، داوطلب . سنت حياتى و غير قابل گذشت اند
 .بودن، مسئوليت پذيرى، و مسلح بودن اليه کادرى به افق و اهداف و روحيه انقالبى و دخالتگر است

شخصيت کمونيست محور اين پراتيک انسانى و کمونيستى است و بدرجه اى که اين امر ضعيف 
ميشود، خال در حزب حاکم نميشود، بلکه حلقه و هويت کلکتيويستى و گرايش به تغيير باالنس بين فرد 

و اين يعنى دورى از نگرش کمونيستى کارگرى در راه پيشروى و ساختن يک . و حزب حاکم ميشود
  . ب سياسى مارکسيستىحز

  
تشکيالتى  –مدرنيسم حزبى یعنى چه؟ آیا این صرفا امرى محدود به قلمرو ادارى : یک دنياى بهتر

  حزب است؟ اگر پاسخ منفى است خصوصيات مدرنيستى یک حزب مارکسيستى کدامند؟
 

واره بايد با جهان و زمان خود هم. حزب يک سازمان و ارگانيسم زنده سياسی است :علی جوادی
ساختارهای حزبی، مکانيسم درونی حزب، مناسبات حاکم ميان افراد در . هماهنگی و تطابق داشته باشد

حزب، و مناسبات حزب با جامعه تماما بايد با پيشرفته ترين و امروزی ترين مناسبات اجتماعی و 
ول سازمانی اص. يک حزب سياسی اجتماعی نميتواند يک حزب مدرن سياسی نباشد. فردی منطبق باشد

اما در هر دوره مقررات و آيين نامه های حزبی . ما مبانی پايه ای ناظر بر حزبيت ما را تعريف ميکند
با يک حزب مدرن در سال  ١٩٩٠مختصات يک حزب مدرن در سال . بايد حزب را به روز کنند

  . اين ويژگيها را بايد شناخت. تفاوتهايی دارد ٢٠٠٧
  

ن بايد در مجموعه ای از مقررات و ساختارها و مناسبات و مختصات مدرنيسم حزبی را به نظر م
بايد در دسترس  - ٣. بايد پاسخگو باشد -٢. بايد شفاف باشد - ١: يک حزب سياسی مدرن . حزبی ديد

  . اجازه دهيد در زمينه اين مختصات کمی بيشتر بگويم. بايد منضبط باشد -۴. باشد
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شفافيت به نظر من بيان کننده يک ويژگی مهم يک حزب  .يک حزب مدرن سياسی بايد شفاف باشد

به معنای قابل رويت بودن مکانيسم ها و چگونگی . شفافيت مترادف علنيت نيست. مدرن سياسی است
حزبی که خواهان . تصميم گيری و نقش هر فرد در سوخت و ساز سياسی و تصميمات حزبی است

حزب غير شفاف قابل اعتماد کردن . غير شفاف باشد اجتماعی شدن و گسترده شدن است نميتواند حزبی
در سطح اجتماعی تنها زمانی يک حزب سياسی چپ تبديل به حزبی . قابل انتخاب شدن نيست. نيست

سياسی گسترده و اجتماعی خواهد شد که توانسته باشد زمين قابل اعتماد و همواری از مناسبات درون 
انتخاب بمنظور پيوستن به يک . ه باشد و ايجاد کرده باشدحزبی را به جامعه و مخاطبينش نشان داد

اما مناسبات و ويژگی های حزبی ميتوانند به مٽابه يک . حزب سياسی امری در درجه اول سياسی است
  . نيروی دافعه يا جذب کننده در هر دوره و زمانی عمل کنند

  
انحالل  –گرايش ليبراليستی در دوره اخير در حزب کمونيست کارگری ما شاهد اين هستيم که يک 

. طلبانه در حزب تالش کرده است که هر گونه چهارچوبی در ساختارهای حزبی را در هم بشکند
ما برای شفافيت درون . عمال حزب را به يک تجمع سياسی خيابانی تبديل کند" علنيت"ميخواهد با بحٽ 

کانيسم های حزبی تصميم گيری، م. اما علنيت مساوی و متعادل شفافيت نيست. حزبی تالش ميکنيم
چگونگی دخالت در سرنوشت سياسی حزب، چگونگی تبديل نظر به سياست و نيرو در حزب بياد 
روشن باشد، اما علنيت نه يک ويژگی حزبيت کمونيستی کارگری بلکه در حقيقت تضعيف کننده 

  . مجمع عمومی نيست. شورا نيست. حزب سنديکا نيست. حزبيت است
  

حزب . يک مشخصه حزب سياسی از نقطه نظر من پاسخگو بودن است. اسخگو باشدحزب بايد پ
تنها . ابزاری سياسی و اهرمی برای تغييرات معين در جامعه است. سازمانی فرای جامعه و مردم نيست

پاسخگو . احزابی که خصائل فرقه ای دارند، گروه فشارند، به جامعه و مخاطبين خود پاسخگو نيستند
. حتی بورژوازی به اين امر واقف است. رم تعيين کننده در مناسبات حزب و جامعه استبودن يک اه

يک حزب سياسی مدرن بايد بخشی از فعاليت و فونکسيونهای حزبی و تبليغاتی و عملی خود را به امر 
رهبری يک حزب مدرن کمونيستی بايد ابزارهايی برای . پاسخگويی به کارگر و جامعه اختصاص دهد

توقعات جامعه از يک حزب سياسی در دوران و شرايط اخير با . چنين شرايطی را سازمان دهد تامين
. سطح توقعات و انتظارات جامعه به شدت افزايش يافته است. توقع چند دهه پيش کامال تغيير کرده است

بيند، حزبی که در مکانيسمهای مراوده اجتماعی خود با جامعه ضرورتی به پاسخگويی برای خود نمی 
  . حزب مورد اعتمادی نخواهد بود

  
جامعه بايد حزب را در فعل و انفعاالت خود . يک حزب مدرن کمونيستی بايد حزبی در دسترس باشد

. تا بتواند زندگی سياسی خود را از کانال اين حزب به پيش ببرد. ببيند تا بتواند مورد قضاوت قرار دهد
رگری تامين حضور و دسترسی جامعه به فونکسيونهای يک امر روزمره و روتين حزب کمونيستی کا

پروژه های متعدد حزبی بايد امر دسترسی جامعه به حزب را عليرغم موانع متعدد . حزبی است
به ابزار . حزب غير قابل دسترس حزب اجتماعی نخواهد شد. سرکوب دستگاه حاکم فراهم کنند

  .  اعتراض اجتماعی کارگر و جامعه تبديل نخواهد شد
  

انضباط حزبی يک رکن ديگر فعاليت متشکل انسانهايی است که هدف و پروژه خاصی را در جامعه 
انضباط شرط الزم پيش بردن اراده جمعی است که آزادانه برای اهدف معينی گرد هم . دنبال ميکنند

افرادی  حزب جمع شل و ول. حزب فدراسيون افراد نيست که جمع بزرگتری را ايجاد کرده اند. آمده اند
انضباط حزبی شرط پيشروی و پيشبرد اهدافی ست که انسانهای معينی را . با يک هدف مشترک نيست

اصول سازمانی حزب کمونيست کارگری به بهترين نحوی شرايط و تعاريف . به گرد هم آورده است
  . کمونيستی از انضباط و ديسيپلين حزبی را تعريف کرده است
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يک ويژگی . ورد يک ويژگی ديگر احزاب مدرن کمونيست صحبت کنمو در آخر دوست دارم در م

ديگر مدرنيسم حزبی به نظرم قابليت تعريف و باز تعريف سياستهای عمومی در شرايط جديد و تجديد 
مشروعيت، . حزب کمونيستی بايد خود را هر روز اٽبات کند. حيات سياسی حزب در هر دوره است
تامين نفوذ اجتماعی و گسترش . برای طيف جديدتری اٽبات نمايد حقانيت، مطلوبيت خود را هر روز

پايه های حزب در ميان کارگران و جامعه مستلزم تجديد تعريف و نوسازی حزب در هر دوره ای 
حزبی . حزبی که خود را هر روز نسازد، نو بودن و جذابيت خود را برای جامعه از دست ميدهد. است

نه تنها گسترش نمی يابد . وضعيت امروز و ديروز خود قانع است حزبی که از. که جا خوش ميکند
مقابله با اين وضعيت مستلزم تجديد تعريف حزب و پروژه های . و حاشيه ای ميشود. بلکه تحليل ميرود

  . حزبی بطور روتين و روزمره است
  

به . شاره کردممن در پاسخ به سئوال شما به ويژگی ها و مختصات پايه ای يک حزب مدرن کمونيستی ا
اين مولفه ها بايد استاندارد بودن و حرفه ای بودن عملکرد روزمره فونکسيونهای حزبی را نيز اضافه 

به پيش برده " اعتمادهای رفيقانه"ببينيد يک حزب اجتماعی نميتواند بر مبنای مناسبات محفلی و . کرد
تعريف شده و روشنی حاکم بر عملکرد  اما بايد ضوابط. اعتماد در هر سازمانی جای خود را دارد. شود

يک سازمان بزرگ اجتماعی را نميتوان بر مبنای يک محفل کوچک رفيقانه اداره . روزانه حزب باشد
  . کرد

  
سازمان درونی افراد با . در پايان دوست دارم بر اين نکته تاکيد کنم که حزب کلوپ خصوصی نيست

جامعه بايد از ابتدا در تعريف حزبيت . جامعه است ابزاری برای تغيير در. تعلق خاطر خاصی نيست
مختصات عمومی يک حزب مدرن بايد هم زمان با شرايط بيرونی خود دگرگون و . ملحوظ شمرده شود
 . باز تعريف شود

 
در مقوله . من مدرنيسم را پيشروی با زمان، با تکنولوژی و دستاوردهای علمی روز ميدانم :آذر ماجدی

نميتوانيد حزب را بر مبنای  21شما در قرن . مدرنيسم کاربست همين روش است حزبيت هم بنظر من
  .بايد ملزومات روز را دريابيد. سازمان دهيد 1917سال 

  
. بايد بورژوازی را در زمين خودش شکست داد. بطور مثال در عرصه سياسی بايد با زمانه جلو رفت

سی افکارعمومی در سطح جهانی، شما در عصر ماهواره و مهند. بايد روش های او را شناخت
بايد با اين تکنولوژی . بايد به ابزار رسانه ای دسترسی داشته باشيد. نميتوانيد فقط به نشريه اکتفاء کنيد

بنظر من اعتراض ميليونی . اينترنت دنيا را متحول کرده است، در جهان انقالب کرده است. جلو برويد
بايد اين ابزار را شناخت و از . ون اينترنت قابل سازماندهی نبودعليه حمله نظامی آمريکا به عراق بد

  .آنها استفاده کرد
  

در عرصه گزارش دهی و حسابرسی مالی به . در عرصه مناسبات تشکيالتی نيز به همين شکل است
ما . اين يک دليل ديگر است که بنظر من افراشتن پرچم حزب لنينی ما را دارد به عقب ميبرد. همچنين

حزبی که مکانيسم های . حزبی که با ملزومات اين عصر خوانايی دارد. د حزب حکمتی را بسازيمباي
قرار است که با ساختن حزب لنينی، حزبی آماده . اجتماعی کنونی را ميشناسد و آنها را بکار می بندد

و  حزب حکمتی اين مکانيزم را بسيار روشن تر از لنين در بحث حزب. کسب قدرت سياسی بسازيم
اثباتی بما نشان  –جامعه، آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود، حزب و قدرت سياسی و مباحث سلبی 

 10قرارهای ديگری که در پلنوم . اصول سازمانی ما مناسب يک حزب حکمتی است. داده است
ن سازمان يافت، اي 1999تصويب شده اند، سميناری که در مورد مدرنيزه کردن ساختار حزب در سال 
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چه بايد "حزب لنينی بر مباحث . ها همه قدم های مهم در جهت ساختن حزب مدرن کمونيستی بود
  . اين مباحث اگر برای دروه خود مناسب بود، برای دوره ما ديگر مناسب نيست. استوار است" کرد؟

يک و پرچم حزب لنينی بنظر من بازگشت به عقب، بازگشت کامل به چپ سنتی در يک پوشش ش
 . انقالبی است

 
   

مدرنيسم و عالقه به تجدد و پيشرفت و دستاوردهاى بشرى، يک ويژگى کمونيسم  :سياوش دانشور
جنبش ما جنبشى مدرن است که همواره از دستاوردهاى علمى و تکنولوژيک استقبال . مارکسيستى است

جز اين حقيقت کمونيستى را اثبات  آيا اين. ميکند و آنها را بعنوان تسهيل کننده امر سوسياليسم ميبيند
ميکند که اگر دستاوردهاى بشر امروز در خدمت بشر امروز قرار ميگرفت، دنيا ميتوانست در 
باالترين سطح مقدور خوشبختى و رفاه و وفور زندگى کند؟ اگر مانعى هست اينست که در جامعه 

کمونيسم . و اسارت او ترجمه ميشودسرمايه دارى پيشرفت بشر نه در خدمت بشر بلکه در خدمت انقياد 
ما بعنوان کمونيست . کارگرى جنبشى عليه خرافه و عقب ماندگى و واپسگرائى و ارزشهاى عتيق است

مدرنيسم ما در تقابل با هر نگرشى . انسانگرا هستيم و براى انسانها حقوق جهانشمول و برابر قائليم
نگرش . فظه کار، تابوئيستى، و مقبض بدست دهدقرار ميگيرد که تالش دارد چهارچوبهاى بسته، محا

ما نسبت به مسئله مذهب و يا آزادى زن بعنوان مثال يک خصوصيت آزاديخواهانه و سوسياليستى و 
اما بايد تاکيد کرد که . در اين زمينه بيشتر و تاريخى تر ميتوان سخن گفت. مدرنيستى حزب ماست

ارى و تشکيالتى نيست، امرى هويتى و جنبشى است که مدرنيسم حزبى امرى صرفا محدود به قلمرو اد
در قلمرو حزبى تقابل ما با سنتهاى چپ راديکال و تصويرى . با هرگونه تقابل ضد مدرن سر دعوا دارد

که اثباتا از خصوصيات حزب سياسى مارکسيستى بدست داديم، به قلمرو ادارى و مناسبات درون 
مدرن يک حزب مارکسيستى چهارچوبهائى را بدست ميدهند  ساختارهاى. تشکيالتى نيز بسط مى يابد

که اعضا و کادرها در يک شرايط يکسان و انسانى ميتوانند فعاليت فردى و جمعى خويش را پيش برند 
مدرنيسم تشکيالتى شرايطى را تصوير ميکند . و نگران دسته بازى و زير پا گذاشتن حقوق خود نباشند

. شما با هويت و زندگى و فرديت و عالئق ما در تناقض قرار نميگيردکه فعاليت سياسى متشکل من و 
حزب و مناسباتش در امر خصوصى کسى دخالت نميکند و همزمان پرنسيبهاى ما اجازه زيرپاگذاشتن 

فعاليت تحت ارگانهاى موجود و مکانيزمهاى . معيارها و اصول انسانى حزب را به کسى نميدهد
و با اين روشها حزب زمينه هاى رشد و شکوفائى فردى و جمعى گسترده دخالتگرى پيش ميرود 

مدرنيسم حزبى آئينه اى از تلقى . اعضايش، و به اين اعتبار پيشروى کل حزب، را تضمين ميکند
  . مدرنيستى و سوسياليستى و مارکسيستى ما در قلمرو ادارى و تشکيالتى است

  
شکيالتى اجزا تفکيک ناپذیر هر نوع تلقى از سبک کار، روشهاى عملى و سنتهاى ت: یک دنياى بهتر
  در مورد کمونيسم کارگرى اینها چه معانى خاصى باید داشته باشند؟. تحزب هستند

 
سبک کار، روشهای عملی وکال سنتهای تشکيالتی در سطح پايه ای در ارتباط تنگاتنگی  :علی جوادی

اما من دوست . ينه زياد صحبت شده استدر اين زم. با اهداف و سياستها و آرمانهای هر حزبی دارند
دارم تاکيدی مختصر در زمينه مضامين حاکم بر سبک کار و سنتهای تشکيالتی کمونيسم کارگری 

همان ويژگی ای که خصلت نمای اهداف سياسی ما است، همان جوهری که فلسفه سياسی . داشته باشم
کار و روشهای عملی و تشکيالتی ما فعاليتهای ما را تشکيل ميدهد همان نگرش هم حاکم بر سبک 

حرمت انسان، رفاه انسان، آزادی انسان، برابری انسان و . اساس سوسياليسم ما انسان است. است
مناسبات انسانی و برخورد انسانی نيز شکل دهنده نگرش ما در مناسبات تشکيالتی و حزبی جنبش ما 

ی با پراتيک و سنتهای جريانات چپ سنتی حزبيت کمونيسم کارگری در اين زمينه تفاوت بسيار. است
  . دارد
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هنوز ما کمبودهای قابل مشاهده ای را در اين زمينه شاهدش . اما اين رکن پراتيک ما بايد گسترش يابد
يک مساله تفاوت ميان پراتيک عملی و روزمره در برخی از بخشهای حزب با نگرش اعالم . هستيم

هنوز تمام پراتيک بخشهای متفاوت سازمانی ما . رصه استشده و رسمی کمونيسم کارگری در اين ع
به يک اعتبار ما بايد کماکان در حزب برای حاکم . بر مبنای اين سنت و سبک کار پيش برده نميشود

بخشى از رهبری حزب متاسفانه نه تنها پرچم . کردن سنت و سبک کار منصور حکمت تالش کنيم
بلکه با طرح برخى سياستها آگاهانه يا ناآگاهانه راه را براى احيا  مبارزه با اين سنتها را در دست ندارد

 . روشهای کاری چپ راديکال در صفوف حزب باز ميکند
 
  

دالئل آن . حقيقت اينست کمونيسم کارگرى فاقد يک سنت جا افتاده تحزب است :سياوش دانشور
سنت حزبى ما . راست کرديم ما بدنبال يکدوره طوالنى و يک شکست سنگين مجددا کمر. تاريخى اند

در عين حال آزاد . همينطور با سنتهاى رايج همخوانى ندارد و نميتواند آنها را اخذ کند. عمال جديد است
منشى و احترام به انسان در اين حزب همواره اصل بوده است و اين ديوارى است که اجازه نميدهد ما 

و گرنه کارى ندارد با پيچاندن دست اين و آن و يا . مدست به انبان ديگر سنتها ببريم و سنت ايجاد کني
مجموعه اى قرار و مقررات و کمى خونريزى تشکيالتى ميشود سنت ايجاد کرد، کيش ايجاد کرد، 

ميشود با فضاى رقابت و تبليغات غير واقعى يا دروغ گفتن سنت . انظباط ايجاد کرد و همه کار کرد
ى و روشهاى عملى و سبک کارى ما قبل از هر چيز بايد روشن بنابراين سنتهاى تشکيالت. ايجاد کرد

جنبش ما جنبشى متکى به حقيقت، متکى به حقيقت جوئى کمونيستى، متکى به . باشد که چه نيست
. احترام به انسان است و اين يعنى مجاز نيست قدمى بردارد که با اين اصول اساسى مغايرت دارد

کادرهاى اين حزب در فضائى . ست که در آينده هم مجاز نخواهيم بودتاکنون مجاز نبوديم و اميد من اين
به همين دليل کار ما سخت و . پرورش يافتند و کار کردند که بسادگى تن به روندى عکس اين نميدهند

  .ويژه است
  

به نظر من اساس بحث حزب سياسى مارکسيستى ايجاد يک حزب رزمنده سياسى و آماده و آگاه و آزاد 
ما حزبى هستيم که در مقايسه با جريانات ديگر چپ و يا حتى در مقايسه با . و مدرن است و پيشرو

بلشويسم از تعين و انسجام فکرى و نظرى باالئى برخورداريم اما به همان درجه از انسجام تشکيالتى 
چون  اين يک زنگ خطر است،. فاقد سنتهاى ويژه تشکيالتى اين ترند سياسى هستيم. برخوردار نيستيم

فقدان اين سنتهاى ويژه تشکيالتى و مبارزاتى اولين پيامدش کند شدن و ناتوانى در جذب مستمر نيرو 
و بدرجه اى که شما در متن يک شرايط متحول قادر نباشيد نيروى کافى جذب کنيد و . در جامعه است

با امر قدرت ضعيف سازمان دهيد و به الزامات مبارزه سياسى پاسخ دهيد، به همان درجه رابطه تان 
و اين را بايد تصريح کرد که پاسخ ندادن . يعنى اساسى ترين امر در تقابل اجتماعى و طبقاتى. ميشود

فورى به اين موضوع و دست نگذاشتن روى سوال واقعى و تالش نکردن براى ساختن چنين سنتها و 
هستند، ريشه در بقاياى  که کليد قدرتمند تر شدن مستمر حزب ،روشهاى عملى و اتخاذ گسترده آن
ما بايد شرايطى را ايجاد کنيم که نه فقط در درون حزب بلکه در . نگرشى پاسيو و دترمينيستى دارد

درون جنبش مان و در جامعه، روش کار و فرهنگ مبارزه سياسى و مجموعه اقدامات و عملکردها و 
يعنى به همان درجه . سجام برسدباور خودبخودى يک کمونيست کارگرى به سطح باالئى از تعين و ان

که کمونيسم کارگرى و مارکسيسم حزب ما متعين و منسجم است، روش کار و فرهنگ فعاليت سياسى 
. ما هم براى هر تک عضو و حتى هر دوستدار دور و نزديک جنبش کمونيسم کارگرى متعين باشد

امعه و مکانيزمهاى اجتماعى بدون اين صحبتى از پراتيک گسترده کمونيستى و دخالتگرى الزم در ج
. اگر نه غير ممکن اما بسيار سخت است ،قدرت و قدرتمند تر شدن روزمره و حرکت بسوى قدرت

تلفيقى از سنتهاى تاکنونى کمونيسم کارگرى و سنتهاى  ،حرکت ما بناچار و در بهترين حالت ،بدون اين
هاى سنت چپ راديکال که الجرم به يعنى احيا تدريجى چهارچوب. رايج و ناکاراى قديمى خواهد بود

  . کمرنگ شدن تدريجى تعين سياسى و فکرى کمونيسم کارگرى نيز منجر خواهد شد
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از رهبرى . سبک کار و ساختار تشکيالتى ما از نيازهاى ايندوره عقب هستند و بايد بسرعت تغيير کنند

" آرام سياسى"ژه دوره متعارف و تا کميته ها و ارگانهاى مختلف سيمائى دارند که شايد بتوان گفت وي
من مخالف . امور عمدتا با مکانيزمهاى فردى و سوزنى و تلفن و اينترنت رتق و فتق ميشوند. است

تکنولوژى نيستم، اما زمان کش نمى آيد و وقت مفيد هر فرد با توجه به وظايف و مشکالت محدود 
. هبرى متمرکز و گسترده و ستادى داريمما نياز به يک ر. اين روشها بايد تماما متحول شوند. است

استاندارد هر ارگان و کميته و اعضاى رهبرى بايد باال برود و يک شاخص پيشروى تشکيالتى جا 
يک حزب متحد و . افتادن و پراتيک کار نهادهاى حزبى براساس شاخصهاى از قبل تعيين شده باشد

قرار است امرى مشترک را پيش ببرند نياز  منسجم و شاداب به رابطه مستقيم و مستمر انسانهائى که
ما از تکنولوژى درست استفاده نميکنيم، بلکه تکنولوژى را بجاى حضور مستمر انسانهاى . حياتى دارد
کسى ميپرسد . اينهمه قرار تصويب ميکنيم اما ماحصل آن تغييرات جزئى هم نبوده است. زنده گذاشتيم

يم نتيجه چه خواهد بود؟ مسئله نه ارشادى است، نه اخالقى دليل چيست و اگر به همين روال پيش برو
در اين حزب طيف زيادى صبح "! آدمها کم کار ميکنند"است، نه بهانه جوئى و نه ايراد گرفتن به اينکه 

مسئله چگونگى کار کردن و روشهاى کار و چگونگى سازماندهى و سبک . تا شب ميدوند و کار ميکنند
ى ظرفيتى بيش ازاين که تاکنون ديديم ندارد و هيچ تبليغ در جلسات و عطف روشهاى تاکنون. کار است

توجه دادن به نيازهاى حزب و غيره هم نوشداروى مناسبى نيست، بايد عبور کرد و بهم ريخت و 
چهارچوبهاى وسيعتر با استانداردهاى باالتر و اهداف و شاخص هاى اجتماعى و گسترده ترى را در 

بحث اين . شرايط عوض شده است و بسرعت بسيار بيشترى عوض ميشود. دهر ارگان تعريف کر
نيست که افراد دچار رخوت اند، بحث اينست که سيستم و تئورى کار موجود اين رگه رخوت را دارد و 

ما امروز بايد وضعيتى را فراهم کنيم که در جامعه به . بازتوليد ميکند و ظرفيتى بيش ازاين ندارد
خشنودى از موفقيتهاى دلپذير و لم دادن در آن و تئورى گسترش کمى اينها، . نندقدرت حزب اتکا ک

حرکت ما بايد مبنايش صعود . ديگر پاسخگو نيستند دقيقا بتدريجهرچند که پيشروى تدريجى باشد، اما 
و اين الزمه اش . به سطوح باالتر و متحول شدن موقعيت مان بصورت تصاعدى در جامعه باشد

رهبرى است، الزمه اش رضايت نداشتن است، الزمه اش تحوالت وسيع در آرايش و  سازماندهى و
درجه آمادگى کادرهاى حزب است، الزمه اش ساختن يک حزب وسيع مارکسيستى است که همه جا را 

و باالخره بايد تصريح کرد که تحزب کمونيستى و . ور داشته و محور همه چيز و همه کار است
اما اين برگشت به سنتهاى چپ . اى امروز ما و هر کمونيست جدى الزم استحزبيت مثل نان شب بر

راديکال نيست، جا انداختن و عمومى کردن تحزبى است که در آن يک کمونيست کارگرى کسى 
تصوير ميشود که صاحب نظر است، مستقل است، فرد باشخصيت و محترمى است که نه براساس 

درک نيازهاى مادى مبارزه اجتماعى و کمونيستى امروز،  بشين و پاشوى تشکيالتى بلکه براساس
اين نوع تحزب داوطلبانه و . آگاهانه و داوطلبانه ديسپلينى را که براى فعاليتش الزم است قبول ميکند

اگر بخواهم کمى . مارکسيستى با تحزب لنينى يا نسخه هاى چپ راديکال آسمان تا زمين فرق دارد
و فردى که از " آدمک"ن فعال و پراتيسين آگاه کمونيست است با تفاوت انسا ،قطبى حرف بزنم

  . خصوصيات خود ويژه فرديش تکانده شده است
  

جایگاه و مکان آموزش مارکسيستى و بازتوليد ماتریال انسانى کادرى در این بحث : یک دنياى بهتر
  چيست؟ 

 
زمانی کمونيسم کارگری مساله کادر کمونيست، کادر حزب، در تئوری و پراتيک سا :علی جوادی
ما حزب . نيستيم" جنبش خودبخودی طبقه"با " پيوند آگاهی سوسياليستی"ما حزب . محوری است

صنف معينی از طبقه نيستيم که بخواهيم حاکميت يک قشر و يا صف ديگر را در جامعه طبقاتی موجود 
های کمونيست و مارکسيست ما حزب سنت و رگه ای در کمونيسم هستيم که بر مبنای کادر. فراهم کنيم

کمونيسم . کادرهايی که کل نقشه عمل يک تحول کمونيستی را با خود دارند. استوار و ساخته شده است
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مارکسيسم تئوری و نظريه . يک جنبش اجتماعی است. کارگری يک جنبش داده شده و قائم به ذات است
دو بعد کمونيسم کارگری چه در  کادرهای کمونيسم کارگری بايد تجسم اين. عمومی اين جنبش است

تنها آن حزب کمونيست کارگری ميتواند . عرصه پراتيک اجتماعی و چه در عرصه نظری باشند
اجتماعی شود، ميتواند ظرف مبارزه توده های وسيعی باشد که توانسته باشد يک اليه قوی کادری را با 

اشد، هر چقدر بر کل نقشه عمل يک به قولی هر چقدر اين مرکز کادری قوی تر ب. خود داشته باشد
تحول کمونيستی در جامعه مسلط تر باشد، اين امکان که توده های وسيع تری به حزب جذب شوند، 

  . بيشتر است
  

برای ما مارکسيسم ابزار . تسلط بر مارکسيسم يک انتظار عمومی از کادر کمونيسم کارگری است
ابزار . زار نقد وضعيت و مناسبات موجود استاب. برتری و فخر فروشی روشنفکر در جامعه نيست

ارتقاء دانش و تسلط کادر کمونيسم . شناخت علل و ريشه های مصائب حاکم بر جهان کنونی است
کارگری به مارکسيسم علی العموم و پروبلماتيک ها و جدلهای مارکسيستی در سنت حزبی ما علی 

  . الخصوص يک انتظار طبيعی و دائمی است
  

سم کارگری نيازمند دهها برابر کادر برای پيشبرد اهداف خود و انجام و متحقق کردن نقشه جنبش کموني
کم توجهی به اين عرصه و نياز برای حزب کمونيست کارگری . عمل کمونيستی خود در جامعه است

ما برای سازمان دهی قيام، برای رهبری و هدايت گسترده اعتراضات کارگری و . مهلک است
ی ايجاد باريگادهای مسلح کمونيستی نيازمند دهها برابر کادر توانا و مسلط کمونيسم اجتماعی، برا
محصول طبيعی فعاليت روزمره ما الزاما . اين وضعيت خلق الساعه ايجاد نميشود. کارگری هستيم

بايد به سنت و مباحٽ و تاريخچه . بايد اين کادرها را آموزش داد. اين کادرها را بايد ساخت. نيست
در غياب چنين نقشه عمل آگاهانه ای در حزب، ستون فقرات حزب . ونيسم کارگری مسلط شان کردکم

  . جنبشهای ديگر اجتماعی بر سرنوشت حزب کمونيست کارگری تاٽير گذار خواهند شد. پوک خواهد شد
  

ژه مساله کادر سازی مکان وي. يک رکن اختالفات ما در حزب با رهبری حاکم بر سر همين مساله است
بعضا تالشهايی شده است، اما اين تالشها کال ناقص و . ای در نقشه عمل رهبری کنونی حزب ندارد

. مبتنی بر يک نقشه عمل همه جانبه برای شکل دادن به اين اليه کادری نبوده است. سطحی بوده است
ملی به رهبری حزب نتوانسته است نيروهای انسانی را که به حزب روی آورده اند در طی نقشه ع

  . کادرهای مجرب کمونيسم کارگری تبديل کند
  

شايد بپرسيد علت چيست؟ چرا عليرغم تاکيدات بسيار اين رکن فعاليت کمونيستی کارگری پيش نرفته 
علت . مساله بر سر اولويتها است. مساله الزاما تعدد مشغله ها نيست. است؟ بنظرم مساله معرفتی نيست

اگر رهبری کنونی حزب به اين نياز حياتی کمونيسم کارگری کم . جو کردمساله را بايد در اولويت جست
خط مشی و سياستی که . توجه است، علت در نگرش و مشغله ای است که برای خود تعريف کرده است

به اين عرصه توجه چندانی ندارد، قادر به شکل دادن ملزومات و پيشرويهای جدی کمونيسم کارگری 
  . نيست

  
منصور حکمت حزب . ن مقوله در حزب حکمتی جايگاه بسيار تعيين کننده دارداي :آذر ماجدی

اين حزب را در اولين کنفرانس . کمونيست کارگری را بر پايه کادرهای مارکسيست بنيان گذاشت
تفکيک خيلی روشنی ميان عضو و کادر قائل شده است که . کادرها اعالم کرد که متعلق به کادرها است

اين نيز يک مقوله و تفکيک خاص منصور حکمت . نيز جای خود را يافته است در اصول سازمانی
در بحث حزب و جامعه تنها تضمينی که در مقابل رقيق شدن مارکسيسم حزب در پروسه رشد . است

اجتماعی و حاکم شدن گرايشات ديگر در حزب ميگذارد، وجود يک ستون فقرات قوی کادرهای 
کمونيست کارگری، حزب کمونيستی که ميرود تا قدرت را بگيرد در حزب حکمتی . مارکسيست است
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و حفظ کند و سوسياليسم را پياده کند و مالکيت خصوصی و کار مزدی را لغو کند، مقوله رهبری و 
  . کادرهای مارکسيست بسيار کليدی است

  
بنظر . استمارکسيسم در حزب بسيار رقيق شده . متاسفانه از اين نظر نيز حزب عقب گرد داشته است

 –تز رفرميستی  27همين واقعيت که در پلنوم .من جنبش های اجتماعی ديگر بر حزب تاثير گذاشته اند
انترناسيونال دومی استنتاج انقالب از ديکتاتوری رای کليه رفقای غير فراکسيونی را کسب کرد، 

ن را بايد بعنوان اي. فاکتور روشنی از تضعيف مارکسيسم در صفوف کادرهای حزب و رهبری آن است
آموزش کادرها، . يک زنگ خطر ديد و بايد سريعا و بطور عاجلی اين نقيصه را برطرف کرد

مارکسيست کردن اعضا و تدريس مارکسيسم و تئوری های منصور حکمت از بايد های فعاليت سياسی 
 .تشکيالتی حزب کمونيست کارگری بايد باشد –
 
  

اين . اعى متکى به مکانيزمهائى براى بازتوليد خود استهر سنت سياسى و اجتم: سياوش دانشور
نسل جديد رهبران و فعالين سنتهاى سياسى ديگر از سوسيال دمکراسى . ضرورتا ويژه کمونيسم نيست

حزب . کمونيستها تافته جدا بافته اى نيستند. تا محافظه کارى و احزاب اسالمى و غيره را همه ميبينند
ار کند که تعدادى قليل در مدت طوالنى در قامت تئوريسين و نظريه پرداز کمونيستى نميتواند طورى ک

آموزش تئوريک و سياسى و عملى يک رکن تعطيل . و مسئولين دستگاههاى حزبى ايفاى نقش کنند
اين امر بويژه از اين زاويه نيز اهميت . ناپذير و اساسى مکانيزم بازتوليد يک حزب کمونيستى است

ى و مسلط حزب بايد بحدى وسيع باشد که قادر باشد فردا کابينه کمونيستى را تشکيل دارد که اليه کادر
دهد، جنبش کارگرى را متحد کند و متحد نگاه دارد، جنبشهاى اعتراضى را رهبرى و سازماندهى کند، 

تلقى فرقه اى . نسل جديد رهبران کمونيست را تحويل جامعه بدهد که بتوانند اين پرچم را نگهدارند
عينى گاه و بيگاه خود را بروز ميدهد که ارزش ويژه اى براى ماتريال انسانى و کادرى حزب قائل م

اين تلقى به نظر من پشيزى ارزش ندارد و درک نميکند که يک حزب سياسى جدى و وسيع . نيست
تنگ نظر  اين تلقى فرقه اى و. کمونيستى همواره کادر کم دارد و همواره بايد کادر سطح باال توليد کند
آموزش مارکسيستى و تئورى . و جونيوريست است و الزامات مبارزه کمونيستى را درک نميکند

با هر درجه کمرنگ شدن . مارکسيستى براى حزب مثل نياز خون و غذا براى جسم انسانى است
مارکسيسم يا رقيق شدن آن و يا حتى بى توجهى به آن، حزب بشدت تضعيف ميشود و خطر رشد 

مارکسيسم و آموزش مارکسيستى . ت ضد کمونيستى و ضد کارگرى در آن افزايش مى يابدگرايشا
اسلحه دور زنى است که کادر حزب را قادر ميکند به جنگ افکار و آرا بورژوازى در مقياس اجتماعى 
برود و به همين اعتبار کمونيسم را بعنوان يک جنبش سياسى و پرچم نقد مارکسيستى را در متن و 

بى توجهى به آموزش مارکسيستى حزب را ناتوان و کوچک ميکند و . جهان امروز قرار دهدمرکز 
آموزش مارکسيستى و اقدام به ايجاد مدارس مارکسيستى . ضريب خطاى سياسى و عملى را باال ميبرد

و حتى دانشکده مارکسيستى که منصور حکمت با ايجاد انجمن مارکس براى آن دورخيز کرده بود، يک 
استراتژيک و حياتى براى قدرتمند شدن حزب و گسترش اعتماد بنفس و تحرک سياسى و سطح امر 

هر نوع بى توجهى به اين امر ضربات جبران ناپزيرى به ما ميزند و هر نوع فقدان . باالى حزب است
چنين مکانيزمهائى تنها راه را براى خطراتى هموار ميکند که همواره در مسير يک حزب کمونيستى 

اين يک حزب مارکسيستى و کمونيستى است و رهبرى و کادرهاى آن بايد مارکسيست . ين کرده اندکم
در غير اينصورت حزب پوک ميشود و سطح تبليغات و ادبيات حزبى . و کمونيست و مسلط باشند

اين موضوع آنقدر روشن است که توضيح اضافى در مورد آن و سوال نداشتن . بشدت سقوط ميکند
  . ورد فقدان آن و يا حتى کمبود آن زيادى عجيب استبرخى در م
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. بحث تحزب لنينى شامل موارد متعددى است. یک بحث مهم مسئله حزب لنينى است: یک دنياى بهتر
آیا ما باید از تحزب لنينى در کليت آن دفاع کنيم؟ چه جوانبى از این بحث براى کمونيسم کارگرى معتبر 

  است؟ 
 

فورمولی است که بخشی از رهبری حزب برای چرخش بيشتر به مواضع و  حزب لنينی :علی جوادی
تا کنون ما . سنگرهای چپ سنتی در جدال گرايشات درون حزب کمونيست کارگری بدست داده است

تالش ميکردم که خط مشی و سنت تحزب کمونيستی . برای حزب کمونيستی کارگری تالش ميکرديم
اما در حال حاضر گرايش حاکم بر . حزبی تسری ببخشيممنصور حکمت را بر عرصه های متعدد 

" حزب لنينی"و چرخش حزب کمونيست کارگری به سمت يک " حزب لنينی"رهبری حزب با ابداع 
  . تالش ميکند توجيه قابل قبول و معتبری به اين چرخش به سنگرهای تحزب چپ سنتی بدهد

  
محدود کردن عرصه ها و ! بعيت حزبیت. در اين چرخش در سنتهای حزبی چند مساله حياتی است

رهبری . زمينه های ابراز وجود سياسی کمونيستی در جامعه توسط چهره ها و شخصيتهای حزبی
کنونی حزب بمنظور محدود کردن ابراز اجتماعی مخالفت با برخی از سياستهای خود اين ابزار را در 

تبعيت "مارکس تاکيد بسياری بر اصل  رفيق حميد تقوايی در سمينار خود در انجمن. دست گرفته است
گرايش فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری از " تبعيت"هدف از اين اصل . داشت" اقليت از اکٽريت

با علم کردن اين تز اين رفقای رهبری خواسته يا ناخواسته . است" اکٽريت"سياستهای و روشهای 
در حاليکه در . کنند" غير قانونی"دود و ميکوشند تا عرصه های ابراز وجود رفقای فراکسيون را مح

سنت کمونيسم کارگری بر . سنت کمونيسم کارگری ابراز وجود سياسی همواره تاکيد و تشويق شده است
مبنای بيشترين تبادل و ابراز نظر سياسی و انضباط آگاهانه و داوطلبانه برای انجام توافقات و اراده 

اما از اصول . يک اصل حزب بلشويک بود" يت از اکٽريتتبعيت اقل"اصل . اکٽريت متکی بوده است
اين چرخش بخشی از رهبری حزب از سنتهای حزبى . سازمانی حزب کمونيست کارگری نيست

ارزش مصرف . کمونيسم منصور حکمت به سنتهاى تشکيالتی چپ سنتی در ساختارهای حزبی است
رهبری حزب تالش . کمونيسم کارگری استاين قالبها در شرايط حاضر در مقابله با فراکسيون اتحاد 

ميکند تا با وارد کردن اين اصل در سيستم ضوابط حزبی مدافعين سنت تحزب کمونيسم کارگری را 
مترادف با زير پا گذاشتن و نفی " عدم تبعيت اقليت"چرا که در اين سيستم . خنٽی و حاشيه ای کند

ام انضباطی تشکيالتی که تا حد اخراج هم ميتواند ضوابط حزبی معنی شده و نتيجتا راه برای انجام اقد
  . کشيده شود، هموار و بعضا مشروع جلوه داده ميشود

  
را قالب مناسبی برای توضيح سيستم و نگرش تحزب کمونيسم کارگری " تحزب لنينی"به هر حال من 

ما سنت . نميکنمدر عين حال نيازی هم در توسل به اين چهارچوبها در اين شرايط اساسا حس . نميدانم
اصولی . انسانی تر است. موخرتر است. قوی و تعريف شده تحزب کمونيسم منصور حکمت را داريم

اگر کمبودی هست در تسری بخشيدن . در اين زمينه ما کمبودی نداريم. و همه جانبه تر است. تر است
راتب کمونيستی تری سنت تحزب بلشويکی سنت بم. اين چهارچوبها به تمامی ارکان فعاليت حزبی است

اما سنت . در مقايسه با سنت تحزب منشويکی بود که اساسا بر نگرش تکامل تدريجی تاريخ استوار بود
. تحزب کمونيسم کارگری تمايز آشکاری حتی با پيشرفته ترين سيستمهای حزبی پيش از خود دارد

تفاوتها بسيار و . يسه کنيدمقا" لنينی"اصول سازمانی حزب کمونيست کارگری را با اساسنامه احزاب 
  .آشکار است

  
سنت کمونيسم کارگری منصور حکمت همواره از نقش انقالبی و جسورانه لنين بمٽابه سازمانده و 

لنينيسم آن رگه ای در کمونيسم است که تسليم . هدايت کننده يک انقالب عظيم کارگری دفاع کرده است
ک عظيم انسانها در شکل دادن به تاريخ تحوالت بر نقش پراتي. تاريخ نشده است" تکامل"تئوری 

در تفکر و عملکرد لنين شما شاهد يک انقالبيگری عميق کمونيستی . اجتماعی همواره تاکيد کرده است
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آن رگه ای که برای . و اين آن رگه معتبری است که هر کمونيستی امروز بايد بر آن واقف باشد. هستيد
به اراده . منتظر تحوالت تاريخی نيست. به تاريخ اميد نبسته است .تحقق سوسياليسم تعجيل خاصی دارد

  . سازمانيافته و آگاهانه انسانی متکی ميشود
 

بنظر من حزب لنينی برای ما . من در پاسخ به سواالت فوق به اين مقوله پرداخته ام :آذر ماجدی
حداقل با تلقی حاکم از حزب ما بايد حزب حکمتی را بسازيم که در بسياری جنبه ها، . موضوعيت ندارد

تاکيدی که بر : يک وجه از لنينيسم برای من بسيار مهم است. لنينی، متفاوت و بعضا متناقض است
فالسفه : "بنظر من لنينيسم کاربست اين تز مارکس است. اراده انقالبی و دخالتگری انسان انقالبی دارد

  . اين آن آموزش اساسی لنينيسم برای ماست." دنيا را تعبير کرده اند، حال مساله برسر تغيير آنست
  

بطور . اما در بسياری موارد ديگر تئوری لنين يا قديمی شده است يا از ابتدا مورد سوال بوده است
مثال، بحث ناسيوناليسم ومساله ملی، مباحث منصور حکمت در مورد ناسيوناليسم و مساله ملی يک 

بحث دو تاکتيک لنين که چپ سنتی همچون قران به آن . ن استتئوری کامال نوين و مغاير با مباحث لني
. انقالب دو مرحله ای برای ما ديگر موضوعيتی ندارد. مينگرد، برای دوره ما موضوعيتی ندارد

مبحث جنبش های اجتماعی منصور حکمت و رابطه . تئوری او در مورد امپرياليسم به همين ترتيب
ی ندارد، در حاليکه برای کمونيسم کارگری اين يکی از راهگشا رفرم و انقالب در تئوری لنينسم جاي

ترين مباحث کمونيسم کارگری برای کسب قدرت سياسی و تبديل شدن به يک حزب اجتماعی گسترده 
  .و قس عليهذا. است

  
حکمتيسم در . بنظر من جا دارد تا لنينيسم و حکمتيسم را با هم مقايسه کنيم. اين يک بحث مفصل است

حکمتيسم تئوری کمونيسم : موضع حداقل من چنين است. جوانب با لنينيسم متفاوت است بسياری
بلند کردن پرچم لنينيسم در . معاصر و تئوری کسب قدرت سياسی برای کمونيست های معاصر است

تئوريزه کردن بازگشت به عقب و نتيجه حاکم شدن . حزب کمونيست کارگری بنظرمن اتفاقی نيست
تا زمانی که تفکيک لنينيسم و حکمتيسم روشن نشده است، مشکل . بر حزب استگرايش چپ سنتی 

 .خواهد بود که به جنبش کمونيسم کارگری و به کادرهای حزب اين دگرديسی را نشان داد
 
  

اگر حزب . ما در قرن بيست و يکم به سازمان فشرده انقالبيون حرفه اى نياز نداريم: سياوش دانشور
. ين کافى بوده، که در اين هم بايد ترديد داشت، براى امروز مطلقا کافى نيستلنينى براى دوره لن

رفقائى که بدون مالحظه و بدون توجه به تفاوت شرايط به مدت يک قرن، ميخواهند بحث حزب لنينى 
را بجاى حزب سياسى مارکسيستى به حزب کمونيست کارگرى تحميل کنند، صرفا دارند درک قالبى و 

. الگوى تحزب کمونيستى و تعميم نابجاى لنينيسم به شرايط امروز ايران را صورت ميدهندکليشه اى از 
حتى روشهاى تاکنونى کار ما در سه دهه . اين روشى اختيارى و دلبخواهى و غير مارکسيستى است

حزب . گذشته، با تمام اشکاالت و ضعفها و کمبودهاى آن، بسيار جلوتر از الگوى حزب لنينى است
انظباط واحد حزبى، : و سازمان فشرده انقالبيون حرفه اى عمدتا متکى به اين اصول بوده است لنينى

تبعيت اقليت از اکثريت، تبعيت مقامات مادون از مقامات مافوق، انتخابى بودن مقامات حزبى و 
شتر اين اصول سازمانى ما دقيقا عليه بي. اينها رئوس کلى هستند. گزارشدهى، انتقاد و انتقاد از خود

اوال ما اصلى به نام تبعيت اقليت از اکثريت نداريم و در مباحث کنگره اول حزب مشابه . اصول است
  ،"جوهر مباحث کمونيسم کارگرى در قلمرو تشکيالت را منعکس نميکند"بعنوان بحثى که  ،اين بحث

ما تبعيت کميته هاى پائين . نميدانم اين اصل از کجا مجددا سر و کله اش پيدا شده است. کنار گذاشته شد
در بقيه موارد هم عمدتا ما بحث . کميته هاى باال را داريم نه اصل تبعيت اقليت از اکثريتاز مصوبات 

  . ديگرى را داشتيم و پراتيک تاکنونى تشکيالت ما تماما براين اصول متکى نبوده است
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شايد . ت کارگرى امروز استبحث حزب لنينى بحثى سنتى و قديمى و روبه عقب براى حزب کمونيس
بحث منصور حکمت . رفقائى عنوان کنند که منصور حکمت جائى از ترم حزب لنينى سخن گفته است

منصور حکمت به جنبه اراده انقالبى لنين براى دست بردن بقدرت سياسى . در مورد لنين روشن است
بحث اراده معطوف به قدرت  .بعنوان نمايندگى کردن درست ماترياليسم پراتيک مارکس سخن ميگويد

نگرش حزب لنينى در تقابل با دترمينيسم حاکم به احزاب انترناسيونال دوم است نه قبول دربست اصول 
همين ويژگى لنين و حزب لنينى، يعنى متدولوژى برخورد به . حزب لنينى و يا حتى کليه نظريات لنين

. درت خيز بردارد براى ما کامال معتبر استدولت و قدرت سياسى و اينکه حزب کمونيستى بايد براى ق
اين يک اصل مارکسيستى است که ويژگى کمونيسم کارگرى بعنوان جريانى پراتيکال و عملى و 

لنين وقتى تزهاى آوريل را . اما شايد نکته اى در عملکرد لنين يادآورى اش بيجا نباشد. انقالبى هم هست
او ميخواست راسا شوراى . تقريبا تنها بود. الف بودندمعرفى کرد عمده کميته مرکزى حزب با او مخ

به هر حال مسئله طور ديگرى پيش . کارگران پتروگراد را مجاب کند و عليه دولت تزارى اقدام کند
و به اين دليل وجود . رفت، اما همين برخورد لنين اصل تبعيت اقليت از اکثريت را زير سوال ميبرد

اما بحث . اده انقالبى و اراده معطوف به قدرت لنين مکان ويژه اى داردلنين و تزهاى آوريل و مکان ار
حزب لنينى که دربست مطرح ميشود، آنهم بعد از صد سال، يک بازگشت تمام عيار به تئوريهاى چپ 

ما در مقابل بحث حزب لنينى که هيچوقت به اين صورت در حزب ما مطرح نشده . راديکال است
سيستى را مطرح ميکنيم که روى دوش دستاوردهاى تاکنونى يک گام است، بحث حزب سياسى مارک

  . بزرگ برميدارد
  

در . رفقائى مطرح ميکنند که یک حزب خالف جریان و انقالبى فراکسيون برنميدارد: یک دنياى بهتر
  این زمينه چه فکر ميکنيد؟ نظرتان راجع به تلقى و بحث لنين در باره فراکسيونيسم چيست؟ 

 
تالش ميکنند به بخشی از تاريخ کمونيسم کارگری . آشکارا اشتباه ميکنند. اشتباه ميکنند :علی جوادی
آيا فراکسيون کمونيسم کارگری در حزب کمونيست ايران که توسط منصور حکمت ايجاد . خط بکشند

يسم شد اقدامی اصولی نبود؟ برای من قابل درک نيست، اين رفقا در مخالفتشان با فراکسيون اتحاد کمون
تاسف . کارگری به طور آشکاری با سنت و تاريخ اين جنبش و حزب کمونيست کارگری مقابله ميکنند

  . آور است
  

اما در يک حزب . شايد يک حزب انقالبی خالف جريان در سنت چپ راديکال فراکسيون بر ندارد
هبری حزب کمونيستی کارگری انقالبی خالف جريان تشکيل فراکسيون حق هر بخش از کادرها و ر

به نظر من در حزبی که گرايشات مختلف چپ . است که ميخواهند پالتفرم ديگری را بر حزب حاکم کند
و راست و سانتر فعاليت ميکنند و حضور دارند، اين گرايشات بايد بتوانند با پالتفرم خود، با فراکسيون 

  . خود به ابراز وجود به پردازند
  

لنين در اين بحٽها . منصور حکمت هم مخالف بود. سيون مخالفممن با بحٽهای لنين در زمينه فراک
بی جهت آن را تئوريزه کرد و در مقام . منفعت روز و گرايش خود را به اصول سازمانی ارتقا داد

 .اصول سازمانی حزب بلشويک قرار داد
 

ی از شکل برای جلوگير. است" خدمت به خود"اين تئوری های . من با اين رفقا مخالفم :آذر ماجدی
حزب کمونيست ايران يک حزب . گيری فراکسيون بايد تئوری داشت بنابراين اين تز مطرح شده است

انقالبی و خالف جريان بود و در شرايط مبارزه نظامی و فعاليت مخفی، منصور حکمت فراکسيون 
ی و کمونيستی اينها تعابير چپ سنتی از حزبيت انقالب. کمونيسم کارگری را در اين حزب بنيان گذاشت

اين تز يعنی در حزب انقالبی و خالف جريان فقط يک نظر و آن نظر رسمی ميتواند وجود داشته . است
 .اين هيچ ربطی به کمونيسم کارگری و حزب حکمتی ندارد. باشد
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مگر حزب بلشويک . حتى با تاريخ خود ما در تناقض است. اين بحث نادرست است:سياوش دانشور
انقالبى نبود؟ مگر حزب کمونيست ايران که منصور حکمت فراکسيون کمونيسم  خالف جريان و

کارگرى را در آن اعالم کرد خالف جريان و انقالبى نبود؟ مگر تاکنون نشنيده ايد که در احزاب خالف 
يعنى چه؟ اين بحث استنتاجى از همان درک لنينى است که " برنميدارد"جريان فراکسيون درست شود؟ 

اين خط وحدت را نه . توسط بخشى از رهبرى حزب مطرح ميشود" حزب در حزب"نام  امروز با
فکر ميکند با سياست ايزوله کردن، برسميت نشناختن، و . امرى سياسى بلکه امرى تشکيالتى ميداند

اگر اين سياستها پاسخ بودند، خب سازمان فدائى که ! اقدامات انطباطى ميتوان حزب متحد درست کرد
اين بحث اثباتا ميگويد . من واقعا اين روشها و سياستها را درک نميکنم. ش اين نبودحاال وضع

ما دشمن زياد "چرا؟ چون ! فراکسيون براى احزاب پارلمانى خوب است، اما براى حزب کمونيستى نه
ما اگر متحد و يک تن واحد نباشيم قلع و قمع "چون ". داريم و بايد از زير آتش دشمن رد شويم

برخى از رفقا که عينا . اينها استداللهائى است براى توضيح حزب فراکسيون برنميدارد". مميشوي
. جمالتى از لنين را در مورد بحث فراکسيونيسم کپى کردند و در نامه شان عليه فراکسيون چاپ کردند

د و يا در بحث حزب فراکسيون برنميدارد، در واقع دارد ميگويد رفقا اينها يا ميروند و يا بايد برون
در واقع بخاطر اينکه پاسخ سوال را ندهد قيد آدمها را ميزنند، . حزب ميمانند و فراکسيون بى فراکسيون

آماده " مقابله با فراکسيونيسم"همين را تبليغ ميکنند و شرايط را براى صدور قرارهاى تشکيالتى و 
بعد . تشکيل و فعاليت فراکسيوناول سندى را تصويب ميکنند که به هرچه شبيه است جز سند . ميکنند

در قدم بعدى بايد اقدام . ميگويند اين فراکسيون را برسميت نميشناسيم و شعار انحالل انحالل ميدهند
و اگر بخواهند منسجم باشند ناچارند عذر فراکسيون . تشکيالتى عليه اعضاى فراکسيون صورت دهند

روند را اگر کسى واقعا صميمانه و با وجدان  اين. را طورى بخواهند و خيال خودشان را راحت کنند
کمونيستى اش نگاه کند، ميبيند که همان نگرشى که بحث حزب لنينى را ميکند، همان نگرش اين موضع 
را در مورد فراکسيون ميگيرد، همان نگرش دست به جراحى ميزند، و همان نگرش مقدمات انحالل 

اما در هر قدم يک . د اين روال بعنوان پيروزى ترسيم شودشاي. فراکسيون و فردا اخراج را فراهم ميکند
. تير به پاى سنتهاى کمونيسم کارگرى ميزند و يک ستون نگرش چپ راديکال را در حزب احيا ميکند

و به درجه اى که در اينراه پيش ميرود، ديدگاه انتقادى و باز حزب را به حاشيه ميراند و نهايتا زير 
نميدانم تا چه حد درک نادرست از . ب، حزب را ضعيف و ضعيف تر ميکندپرچم يکدستى و اتحاد حز

تحزب مبناى اينکار است و تا چه حد فرصتى فراهم شده که سنتهاى عقب رانده شده مجددا سرشان را 
هر کدام باشد و يا ترکيبى از ايندو، نتيجه اما اينست که حزب کمونيست کارگرى . بيرون بياورند

نگرش لنين به فراکسيون جزئى . د به آن ضربه ميخورد و سردرگمى ايجاد ميشودضعيف ميشود، اعتما
شوراها "اين نگرش به دوره اى تعلق دارد که در روسيه برق نبود و . از نگرش او به امر تحزب است

امروز قرن بيست و يکم است، عصر ماهواره و انقالب "! باضافه الکتريفيکاسيون ميشد سوسياليسم
کسى که نگرش . و صنعت ديجيتال و تبادل عظيم و وسيع و باور نکردنى اطالعات استانفورماتيک 

عهد بوق را براى امروز در حزب تجويز ميکند، زياد نبايد تعجب کرد که اگر فردا همان بحثهاى 
برسميت شناسى فراکسيون در يک حزب کمونيستى، . تحويل مردم ندهد" سوسياليسم"آندوره را بعنوان 

يک . تثبيت يک گوشه سنت جديد و مدرن مبارزه کمونيستى است ،ظر بسيارى از رفقابرخالف ن
.  برخورد اصولى به فراکسيون اتفاقا تاثيرات بسيار مثبت ترى در حزب و جامعه ميتواند داشته باشد

من کل اين نگرش لنينى در مورد تحزب را براى امروز و شرايط مبارزه کمونيستى امروز عقب و 
  . يدانم و به طريق اولى تلقى لنين نسبت به فراکسيون را هم نادرست ارزيابى ميکنمنادرست م

  
بحث علنيت چه مکانى در تصویر مارکسيستى و تحزب کمونيستى کارگرى دارد؟ : یک دنياى بهتر

  تلقى شما از علنيت و دامنه آن چيست؟ چه مکانيزمهائى باید براى امر علنيت تعریف شوند؟ 
 



 ميزگردها 113 
 

استفاده " شفافيت"ن همانطور که در سئوال های قبلی اشاره کردم بيشتر مايلم از ترم م :علی جوادی
. شفافيت به نظر بيان گويا تری از يک حزب قابل رويت، قابل دسترس و قابل مشاهده است. کنم

تعبير خوبی برای يک خصيصه حزبی . بودن معنی ميکنند" مخفی"را معموال در مقابل " علنيت"
انحالل طلبانه قرار دارد که مباحٽ خود را  –يک گرايش ليبراليستی " علنيت"پشت بحٽ  اما در. نيست

همانطور که قبال بحٽ کردم اين گرايش حزب را سنديکا و شورا و مجمع عمومی اشتباه . به پيش ميبرد
  . گرفته است

 
ی تصميم گيری پروسه ها. بحث علنيت را من بيشتر بمعنای شفافيت و حسابرسی می فهمم :آذر ماجدی

همه کميته باالتر و هم کادرها . در حزب کمونيست کارگری بايد روشن و شفاف و قابل حسابرسی باشد
و مجامع حزبی، مانند کنفرانس ها، پلنوم و کنگره بايد بتوانند از کليه فعاليت ها، تصميم گيری ها، 

کيالتی از اين امر مستثنی هيچ موقعيت و پست تش. وضعيت تشکيالتی، مالی و غيره حسابرسی کنند
. بعالوه برای حزب و جامعه بايد نماينده های گرايشات مختلف سياسی روشن و معرفه باشند. نبايد باشد

. بعالوه تا حد ممکن بايد مجامع حزبی برای مردم قابل دسترسی باشد. مباحث بايد قابل دسترسی باشند
بايد به آن سو برويم که پلنوم هايمان نيز علنی . يمما کنگره هايمان را علنی برگزار ميکن 3از کنگره 

  . باشد
 

يک حزب سياسى مارکسيستى حزبى علنى است و علنيت و شفافيت يک اصل ناظر  :سياوش دانشور
حزب سياسى نه شرکت خصوصى است و نه اجتماع دوستان . بر فعاليت سياسى چنين حزبى است

آن اعتماد کند و همراه آن کارى صورت بدهد، حزب سياسى جدى که ميخواهد جامعه به . قديمى
ما در . بايد علنى کار کند و رهبران و شخصيتهايش محبوب مردم باشند. نميتواند محجبه و مخفى باشد

مبارزه سياسى . اين زمينه پيشرويهاى متعددى داشتيم که در مطالب قبلى پيرامون آنها صحبت کردم
در ايران حزب ما غير . سياسى علنى صورت ميگيرد امرى علنى است و در هر جامعه اى کشمکش

قانونى است، دعوت به متينگ حزبى هنوز ميسر نيست، اما خيلى ها ميدادند که چه حرکتهائى مثال 
مرز علنيت براى ما نه مباحث سياسى در حزب، بلکه . متعلق و يا ملهم از کمونيست کارگريها است

ک حزب سياسى مارکسيستى که بطور علنى فعاليت ميکند ي. انحالل طلبى حزبى و امور امنيتى است
تضمين کند که ارگانها و نهادهاى رهبرى . بايد همزمان مکانيزمهاى دفاعى و امنيتى خود را تحکيم کند

اما بجز تصميماتى که جنبه امنيتى دارند، . فعاليت کنند و تصميم بگيرند بعنوان حزبحزب ميتوانند 
اى عدم اطالع جامعه از سوخت و ساز سياسى درون حزبى، تنها بقاياى هرگونه بهانه و مالحظه بر

به نظر من علنيت يک رکن توده اى شدن کمونيسم . سنتهاى قديمى و غير قابل اتکا را نشان ميدهد
ميتواند باشد، اگر تلقى درستى از آن باشد و مانند يک حزب جدى و پاسخگو به مردم از آن استفاده 

در . ت اتخاذ يک سياست درست ميتواند اپوزيسيون ايران را زير فشار قرار دهدعلنيت در صور. شود
عين حال علنيت هر گونه چهره موهوم حزبى را کنار ميزند و به حزب چهره اى انسانى و ملموس 

علنيت به حرفه اى شدن حزب . ميدهد و جامعه ظرفيتها و مناسبات درون حزب را درست تر ميشناسد
کمک ميکند و روالى است که پيرايه هاى زندگى سياسى در داالنهاى حزبى و روبرو و کادرها بيشتر 

علنيت يک خصوصيت مبارزه سياسى دوره امروز . شدن با اجتماعات محدود را کال حاشيه اى ميکند
  . است

  
من فکر ميکنم انتشار مرتب مباحث و تصميمات رهبرى حزب، علنى کردن نشست هاى کميته مرکزى 

اگر علنيت را . شار مرتب مباحث دفتر سياسى طى بولتنهاى هفتگى شايد اقدامات اوليه باشندو يا انت
درست تر و اجتماعى تر بفهميم و تصويرى از يک حزب سياسى مارکسيستى و فعال و درگير مسائل 
هر روزه داشته باشيم، آنوقت چرا نبايد سران و رهبران و سخنگويان حزب هر روز يا دستکم هر 

در مورد تصميمات و سياستهايشان با مردم از طريق رسانه ها سخن  ،درست مانند يک دولت ،هفته
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و به اين طريق با توقعى که در ميان مردم ايجاد ميکنند،  ،نگويند؟ تفاوتهايشان را توضيح ندهند
  روشهاى کار عقب مانده جريانات اپوزيسيون را تحت فشار قرار ندهند؟ 

  
ان جمعبندى یک پرسپکتيو عمومى از تحزب کمونيستى کارگرى و و بعنو: یک دنياى بهتر

  مارکسيستى که نيازهاى ایندوره ما را پاسخ دهد کدامها هستند؟ 
 

اما اگر الزم باشد . جمع بندی معموال کار سختی در يک مبحٽ پيچيده و همه جانبه است :علی جوادی
بايد به يک حزب سياسی مدرن و گسترده حزب کمونيست کارگری . شايد بايد بر محورهايی تاکيد کرد

با موانع جديدی هم براى پيشروى حزبيت کمونيسم . ما هنوز در ميانه اين راه هستيم. تبديل شود
شناخت . کارگری روبرو هستيم که عمدتا ناشی از مقاومت سنتهاى چپ راديکال و سنتی در حزب است

اما جدال . کمونيسم کارگری ميدانند حياتی استمعضالت اين پروسه برای تمامی کسانيکه خود را کادر 
برای رسيدن به يک حزب مدرن سياسی و با ساختارهای محکم حزبی و ستون فقرات کادری قوی 

  . نيازمند شناخت موانع و نيروهای رو در روی اين حرکت است
  

 .مما برای پيروزی همه جانبه تحزب کمونيسم کارگری در حزب کمونيست کارگری تالش ميکني
 

حزب کمونيست کارگری حزبی برای گرفتن . جمعبندی از اين مبحث کار آسانی نيست :آذر ماجدی
لذا مارکسيسم در اين . قدرت سياسی، استقرار سوسياليسم و پياده کردن برنامه يک دنيای بهتر است

. شندکادرهای حزب بايد به تئوری مارکسيسم و منصور حکمت مجهز و مسلط با. حزب بايد قوی باشد
حزب بايد بتواند در جدال های . يکی از خصلت های اصلی اين حزب انترناسيوناليسم و مارکسيسم است

  .اصلی طبقاتی و تئوريک بين المللی شرکت کند
  

اين . حزب کمونيست کارگری بايد يک حزب اجتماعی باشد و رهبران آن رهبران اجتماعی و سرشناس
بايد . ران عملی کارگری و راديکال جنبش های اجتماعی باشدحزب بايد محل گردآمدن داوطلبانه رهب

حزب کمونيست کارگری حزب شخصيت ها است، حزب . بتواند به مسائل اصلی جامعه پاسخگو باشد
  .شخصيت های کمونيست

  
حزب کمونيست کارگری بايد ضمنا يک حزب رزمنده و با ديسيپلين باشد، ديسيپلين آگاهانه و نه 

يک . الوه حزب بايد يک حزب باز باشد که حرمت اعضای خود را قدر ميگذاردبع. سربازخانه ای
حزبی که به حقوق اعضای خود . حزبی که راديکاليسم را توده ای ميکند. حزب انسانی و راديکال

. حزبی که آزادانه ترين و وسيعترين بحث و تبادل نظر و اقناع در آن انجام ميگيرد. احترام ميگذارد
حزبی که به اصوليت پای بند است و سبک کار و روش . رابری انسان ها احترام ميگذاردحزبی که به ب

وسيله نيز بايد . هايش بر اصوليگری استوار است و هيچگاه هدف وسيله را برايش توجيه نميکند
 .اينها بنظر من مختصات اصلی يک حزب کمونيستی حکمتی است. اصولی و انسانی باشد

 
حزب سياسى مارکسيستى اساسا حزب شخصيتهاست، : پکتيو عمومى اينستيک پرس:سياوش دانشور

حزبى متحد و قوى، حزب رهبران و فعالين سوسياليست و کمونيست طبقه و جنبشهاى آزاديخواهانه، 
حزبى متکى به جنبش اجتماعى طبقه کارگر، حزبى رهبر و سازمانده وسيعترين اعتراضات اجتماعى، 

عه، حزبى مدرن و امروزى، حزب قابل دسترس، حزبى شفاف، حزبى حزب پرچمدار آزادى کل جام
برابر، حزبى پيشرو و منتقد افکار و آرا زمانه خود، حزبى علنى، حزبى پاسخگو، حزبى متکى به 
تحزب آگاهانه و داوطلبانه، حزبى متکى به احترام به حقيقت و انسان، و حزبى راديکال و سازش 

  .يست استناپذير، پراکتيکال و ماکسيمال
*** 
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  حزب سازمانده ،حزب رهبر

  
  لى جوادىعنسرین رمضانعلى،  ،آذر ماجدى، سياوش دانشور

  
  

تاریخ . حزب رهبر است ،یک محور اصلى پالتفرم فراکسيون بحث حزب سازمانده: یک دنياى بهتر
  این بحث کجاست و قرار است به کدام معضل پاسخ گوید؟

  
يک حلقه کليدی از مباحٽ منصور " حزب رهبر –ب سازمانده حز"به نظر من مبحٽ  :علی جوادی

و در " قسمت گود استخر"سياسی حزب کمونيست کارگری به  -حکمت برای انتقال مکان اجتماعی 
حزب "تاريخا منصور حکمت اين بحٽ را پس از بحٽهای پايه ای . اعتراض جامعه است" بستر اصلی"

اين بحٽ به لحاظ اهميت در رده مباحٽ اصلی . کردمطرح " حزب و جامعه"و " و قدرت و سياسی
حوزه های حزبی و "، "سياست سازماندهی ما در ميان کارگران"سازمانی از جمله  –سياسی 

  .است" تشکل های توده ای طبقه کارگر"و يا بحٽ " آکسيونهای کارگری
  

 ١٣بار در پلنوم  منصور حکمت اين بحٽ را، چنانچه حافظه ام اين روزها درست کمکم کند، اولين
حزب از قرار قابل دسترسی نيست، اين بحٽ مهر  ١٣اما از آنجا که اسناد پلنوم . (حزب مطرح کرد

که آخرين پلنومی بود که منصور حکمت با وجود  ١۴پس از آن در پلنوم .) را بر خود دارد ١۴پلنوم 
 –حزب مبلغ "انتقال از . کردابتالء به سرطان در آن حضور داشت بر اين مبحٽ مجددا تاکيدی حياتی 

حلقه ای گرهی در تبديل حزب به حزب مورد اعتماد و قابل " رهبر –سازمانده "به حزب " مروج
تفسير "از نقطه منصور حکمت اين بحٽ اهميتی معادل گذار از . اطمينان و در دسترس مردم بود

ند، هدف اما تغيير واقعی جهان فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده ا. دارد" تغيير جهان"به " جهان
. تغيير جهان بدون تبديل وانتقال حزب به حزب سازمانده و رهبر قابل حصول نيست. کنونی است

نميتوان حزبی مبلغ، يک سازمان افشاگر و توليد کننده بيان حقايق در مورد جهان کنونی بود و تغييری 
حزب اعتراض هميشگی و . و سازمانده بود برای تغيير بايد حزب تغيير. در جهان امروز ايجاد کرد

نميتوان بدون قرار داشتن در چنين . موجود در جامعه، چه اعتراض پنهان و چه اعتراض آشکار
موقعيت سياسی و اجتماعی اعتراضات جامعه و تحوالت انقالبی را هدايت و رهبری کرد و يا اصال 

غ و مروج تغييرات مادی قابل توجهی در نميتوان با يک ماشين افشاگر و مبل. داعيه رهبری داشت
رهبر نميتوان به آرزوهای ديرينه  -بدون انتقال به حزب سازمانده . زندگی انسانهای بيشمار ايجاد کرد

  .مردم جامه عمل پوشيد
  

اين بحٽ در عين حال به يک معضل اساسی گسست تاريخی از سنت سازمانی چپ راديکال در جوامع 
ه ای در به انتها رساندن يک گسست تاريخی و اجتماعی از سنت چپ راديکال حلق. کنونی پاسخ ميدهد

چپ تاکنونی، چه . و تبديل به يک حزب تمام عيار در سنت کمونيستی کارگری منصور حکمت است
در عرصه سياست در ايران و چه در عرصه سياست بين المللی، برای اينکه راديکال باشد، به سازش 

اين . ا در حاشيه جامعه به تبليغ و ترويج و افشاگری محدود و مشغول کرده استتن ندهد، عمدتا خود ر
در حاشيه قرار داشتن و بی تاٽير بودن بر روند تحوالت اجتماعی اکنون يک ويژگی و به نوعی 

  .اين سنت در چپ کنونی است" فضيلت"
  

حال حاضر از  ضرورت تکميل و به سرانجام رساندن اين تحول در جنبش کمونيسم کارگری در
سقوط . جامعه در آستانه يک تحول عظيم اجتماعی قرار گرفته است. اهميتی دو چندان برخوردار است

جامعه نيازمند حزبی است که بتواند در قامت رهبری . و سرنگونی رژيم اسالمی محتوم است
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کارگری بايد کمونيست . کمونيست کارگری بايد اين خالء را پر کند. اعتراضات جامعه قد علم کند
  .حزب سازمانده و حزب رهبر کمونيست کارگری را شکل دهد

  
فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری تالش ميکند که اين حلقه گرهی در انتقال کمونيسم کارگری به لحاظ 

  .سازمانی طی کند
  

منصور حکمت اين بحث را در زير تيتر . اين يکی از مباحث کليدی منصور حکمت است :آذر ماجدی
اين يک . تاکيد بيشتری بر آن گذاشت 14مطرح کرد و سپس در پلنوم  13استراتژی حزب در پلنوم 

منصور حکمت از زمان تشکيل حزب کمونيست . بحث تاکتيکی يا برای برای يک دوره معين نبود
 -کارگری در تالش يافتن و تبيين خطوط، مشخصات و مختصات يک حزب کمونيستی سياسی 

کمونيسم را از حاشيه جامعه به وسط جامعه منتقل کند و در کوران مبارزه سياسی اجتماعی بود که 
کمونيسم را به يک نيروی اصلی سياسی، به يک نيروی مهم در بستر اصلی سياست در . قرار دهد

اين پروسه فکری منصور . از يک گروه فشار به يک حزب سياسی تبديل اش کند. جامعه بدل کند
مبحث حزب و قدرت سياسی، سپس . ل حزب کمونيست کارگری ايران بودحکمت از پس از تشکي

سازمانده حلقه سوم اين  -مروج به حزب رهبر  –حزب و جامعه و آنگاه تبديل حزب از يک حزب مبلغ 
  .تحول بود

  
بيشتر به صورت يک اصطالح . سازمانده هيچگاه در حزب درک نشد -بنظر من مقوله حزب رهبر

. خود مقوله رهبری کمونيستی نيز در حزب مقوله هضم شده ای نيست. خورد شددهان پرکن به آن بر
منصور حکمت قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران . درک از رهبری کمونيستی درکی سنتی است

اگر چه اين . منتشر کرد" بسوی سوسياليسم"تزهايی در مورد رهبری کمونيستی را تدوين و در نشريه 
ادبيات مارکسيسم انقالبی نگاشته شده است، برای حزب کمونيست کارگری و تزها در متن تئوری و 

کمااينکه منصور حکمت خود به اين تزها . شرايط اين دوره نيز کامال موضوعيت دارد و معتبر است
، آخرين پلنومی که در آن شرکت داشت، 14منصور حکمت در  پلنوم . اشاره ميکند 14در پلنوم 

دی تند قرار داد و مشخصا از عدم موفقيت حزب در تبديل شدن به حزب رهبری حزب را مورد نق
  :رهبر صحبت کرد

  
اين مساله که . تبديل نشدن حزب به حزب رهبر است) سوم(اولين انتظار بر آورده نشده بعد از کنگره "

از يک حزب مبلغ به يک حزب رهبر تبديل شود و به جنگ مسئله قدرت سياسی در ايران برود و به 
  ."*اين ابدا نشد. ن بپردازد ورابطه خودش را با مردم ايران در مقياس وسيع تحکيم کندآ

  
مروج؟ به اين خاطر که سازمان های چپ فعاليت اصلی خود را تبليغ و  –چرا از يک حزب مبلغ 

آگاهگری در جامعه و در ميان طبقه کارگر، بردن آگاهی کمونيستی به درون طبقه و . ترويج ميدانند
عه، تبليغ عليه رژيم حاکم و تبليغ برای شوراندن مردم عليه وضع موجود تا زمانی که انقالب شکل جام

. اين سناريوی فعاليت و سبک کار سازمان های چپ است. گيرد و طبقه کارگر قدرت را به دست گيرد
منصور . دسازمان های چپی که هميشه در حاشيه جامعه ميمانند و مانند يک گروه فشار فعاليت ميکنن
حزب را . حکمت تالش بسياری کرد تا حزب کمونيست کارگری را روی يک ريل ديگر قرار دهد

منصور حکمت رهبری وقت حزب را مورد نقد شديد  14در پلنوم . اين تحول اما کامل نشد. متحول کند
  .سازمانده تاکيد بسياری گذارد - قرار داد و بر مقوله تبديل حزب به يک حزب رهبر

 
اگر به تاريخ اين بحث برگرديم شايد بهتر است بگوئيم به دوران حزب کمونيست  :ن رمضانعلینسری

در اين دوران کميته های برای داخل سازماندهی شهرها و روستاها  تشکيل شده . ايران برمی گردد
ات تاکيد. امراين کميته ها سازماندهی مبارزات و در عين حال ساختن حزب در داخل ايران بود. بود
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اما بعد از کنگره سوم حزب . فراوان و اهميت دادن به اين عرصه از فعاليت حزبی جز مهمترينها بود
کار که آن زمان حزب مجددا بحث حزب سازمانده حزب رهبر محور قرار  است و با نقدی از سبک

ان جنبش کمونيسم کارگری بعنو. می گيرد و تاکيدات فراوانی و مجادالت بسياری صورت می گيرد
حزب در واقع همان سر . جنبش جاری در درون جامعه و در راس اين جنبش حزبش قرار گرفته است

بدنه را   ،ابزارها را تعريف می کند ،جنبش کمونيسم کارگری است که فکر می کند و نقشه می ريزد
رهبر که  اما به بحث اصلی حزب سازمانده و. و در نهايت نيرو جابجا می کند. برای آن آماده می کند

. نگاه می کنيم بکرات پيرامون آن صحبت شده و قطعنامه ای نيز در اين رابطه به تصويب رسيده است
هيچ وقت در چهار چوب پالتفرم و در چهارچوب تعريفی که داشتيم از يک حزب رهبر و سازمانده به 

ما  . ين نقش را ايفا کندمعنای جابجا کردن نيرو و در عين حال در راس مبارزات قرار گرفتن نتوانسته ا
بعنوان همان سر سازمان دادن امر اعتراضات و در يک کالم انقالب کمتر توجه و حتی نيرو 

حقيقتا اين را من می توانم بگوئيم حزب و ساختمان . اختصاص داديم و به آنچه که داشتيم دلخوش بوديم 
صريح به اين معنا . ح نداديمحزب ما در داخل يکی از معضالتی بوده است که به آن پاسخی صري

ساختن حوزه های حزبی بعنوان سلولهای پايه ای حزب و در شرايط متحول ايران اين ساختمان حزب 
در داخل همان اندامهايی است که با فرمان حزب به تحرک در می آيد و در اشکال مختلف و عرصه 

  .های مختلف در راس اين مبارزات قرار می گيرد
  

ه رهبر بخش عظيم از رهبران عملی و شخصيتها بايد حول اهداف و برنامه حزب در حزب سازماند
شايد مثالی اينجا ضروری . گرد ما آمده باشند و اين رهبران و شخصيتها رنگ جنبش ما را داشته باشند

باشد؛ گاها می گويند مگر در اين شرايط در فالن جا از مارکس صحبت نکردند و سرود انترناسيونال 
اما بايد حزب ما به مثابه حزبی که . بی شک اين يک پيشروی است در جامعه ايران ،ه اند؟ چرانخواند

خود  ،می خواهد قدرت سياسی را بگيرد  حتما متوجه اين هست که گرايشات ديگر نيز در جامعه هستند
حتى . ارندفعالند و بر حرکت و سياست فعالين و رهبران عملى تاثير ميگذ ،را چپ و کمونيست می دانند

امکان  –مانند حزب توده و يا اکثريتی ها  - به لطف همکارى ديرينه و کنونى از جناحهائى از رژيم 
ما بايد در اين ميان و با محدوديتهاى . گرايشات و محافل ديگر هم هستند. عمل بيشترى هم دارند

ازن قوا استفاده کند به نفع حزب ما بايد از اين تو. خودمان و تناسب قواى موجود راهمان را پيدا کنيم
رهبران و هم جنسهای ما در بطن مبارزه و اين بخش را هر بيشتر جذب و در راس مبارزات قرار 

  .دهد
  

من اين نکته را يادآوری کنم که اين نقد و بحث بمعنای اين نيست حزب کمونيست کارگری هيچ اقدامی 
عتبار حزب در ميان مردم است و به درجه ای بحث بر سر نفوذ و ا. نکرده است و يا موفق نبوده است

برای  ساختن اينها  قطعا ملزوماتی می خواهد که . که ما در ميان مردم نفوذ داريم حزبمان را نساختيم
نيروی محرکه اين اعتراضات بودن و در راس اين اعتراضات بودن و در . کمتر به آن توجه کرده ايم 

نگاهی به اعتراضات موجود در . از جانب ما کمتر بوده استعين حال سازمان دادن اين اعتراضات 
الزم و ضروری است . جامعه نشان می دهد حزب ما کمتر به اين فاکتور اصلی پاسخ داده است

حزب و بحث در مورد تحکيم حزبيت و محکم کردن  24بخصوص در اين دوران و اتفاقا بعد از پلنوم 
بعنوان يک بحث خوب همه تاييد . يست که مطرح شدو پرورش دادن کادرهای مارکسيست و کمون

کرديم ولی برای همين تائيدها کدام اقدامات را  در دستور خود گذاشتيم؟ باز مثل خيلی از قطعنامه ها و 
مصوبات بحث راديکال و کار ساز بوده اما معنای عملی به آن نداديم که اين سقف  بر روی ستون 

  .محکمی قرار بگيرد
  

هويت . اين بحثى مربوط  به هويت پراتيکى يک حزب کمونيستى کارگرى است :رسياوش دانشو
سياسى و اجتماعى ما روشن است، نقدى که از موضع طبقه کارگر سوسياليست و کمونيست به نظام 
موجود داريم روشن است، آينده اى که ترسيم ميکنيم روشن است، آنچه را که بايد نفى کنيم يعنى کليت 
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گر طبقاتى روشن است، هدف غائى ما روشن است؛ استراتژى ما سازماندهى يک انقالب نظام استثمار
سرنگونى جمهورى اسالمى يکى از ملزومات . کارگرى و برقرارى فورى يک نظام سوسياليستى است

چنين حزبى بايد نبض اش، مشغله اش، جدلهايش، . اين هويت معرفه و برنامه اى ماست. اين امر است
منظور اينست که نقد و راه حل . هى اش، نقطه رجوع اجتماعيش در اساس کارگرى باشدنوع سازماند

اجتماعى کمونيستى و کارگرى را در مقابل کل وضع موجود قرار دهد و تالش کند که آن را به نقد و 
  .حرف و پراتيک طبقه کارگر و اکثريت عظيم جامعه براى نفى وضع موجود تبديل کند

  
تالش براى تعريف مجدد مارکسيسم و دفاع از . تالش بيوقفه را نشان ميدهد تاريخ مکتوب ما يک

حقانيت آن، مقابله با جريانات و رگه هاى ضد کارگرى و ضد کمونيستى در سطح بين المللى و داخلى، 
تالش براى ساختن يک حزب کمونيستى و انقالبى، تالش براى دفاع از دستاوردهاى جنبش و طبقه 

اگر اين تاريخ پرفراز و . اى پيروزى کمونيسم و احياى کمونيسم در يک بعد جهانىمان، و تالش بر
نشيب و اين تالش کمونيستى که منصور حکمت در ايران پيشرو و پرچمدار آنست فرض و نقطه 

رهبر، برميگردد به شروع مباحث اوليه کمونيسم  –شروع ماست، آنوقت تاريخ بحث حزب سازمانده 
به دورانى که تالش ميکنيم بند ناف تالش کمونيستى و حزب کمونيستى را از منتها برميگردد . کارگرى

برميگيردد به مباحث کنگره دوم حزب کمونيست  ،اليه راديکاليزاسيون چپ ضد پوپوليست قطع کنيم
اين مباحث در اساس در حزب کمونيست ايران شروع ميشود و همراه با رويدادهاى جهانى و . ايران

در قالب تئورى کمونيسم کارگرى  ،همينطور تحوالت و صفبنديهاى سياسى در آن حزب منطقه اى و
کسانى که در اين تاريخ بودند و يا مباحث آن را دنبال کردند مقاطع آن و همينطور . منسجم ميشود

تشکيل حزب کمونيست کارگرى دنبال . مقاومت سنتهاى اجتماعى ديگر در مقابل اين روند را ميشناسند
و باالخره پلنوم چهاردهم حزب . اين پروژه در متن تحوالت زير و رو کننده بين المللى بود کردن

کمونيست کارگرى که در آن منصور حکمت جدا از مباحث ديگر از جمله رخوت و رکود رهبرى 
به اين نکته مهم اشاره دارد که اين فعاليت ما بدليل  ،حزب و فاصله استانداردهاى کار با کنگره سوم

تحوالت در حزب کمونيست ايران که اساسا انعکاسى از تحوالت جهانى بود قطع ميشود و امروز 
بحث حزب سازمانده حزب رهبر يک بديهيت . حزب کمونيست کارگرى براى پيشروى بايد اتخاذ کند

عليرغم هر اظهار نظر  ،کمونيستى کارگرى است که مادام در چنين نقشى و در ابعاد وسيع ظاهر نشديم
راستش اين بيشتر به وصيت نامه منصور حکمت در آن پلنوم ميماند که . معتبر است ،اين و آن رفيق

ما "کنار زدن و يا تو سر زدن اين بحث با عنوان . تاکيد ميکند اگر اينکار را نکنيم پيروزى ممکن نيست
سياليسم کارگرى و اين بحث قرار است رگه سو. طفره رفتن محترمانه از آنست ،پاسخ نيست" جلو آمديم

قرار است رهبران عملى کارگرى و رهبران  ،طيف کارگران کمونيست را حول حزب جذب کند
قرار است  ،مبارزات اجتماعى را حول سوسياليسم و کمونيسم و افق حزب بسيج و سازماندهى کند

حزب  قرار است چهره و سيماى يک. حزب را در قلب اعتراض اجتماعى ضد سرمايه دارى قرار دهد
قدرتمند کارگرى و کمونيستى را ترسيم کند و به اين اعتبار قرار است معنائى روشن تر به حزب آزادى 

  .اين صورت مسئله مبرم همين امروز ماست. جامعه بدهد
  

امروز تا چه اندازه از این تصویر فاصله داریم و چه تغييراتى در حزب براى رسيدن  :یک دنياى بهتر
  رت گيرد؟ رئوس آن کدامند؟به این هدف باید صو

 
به نظرم نه تنها از اين تصوير و موقعيت سازمانی و سياسی فاصله بسياری داريم بلکه  :علی جوادی 

. حتی صورت مساله انتقال به چنين مکانی مورد توافق و يا الزاما مورد تاييد همه رهبری حزب نيست
ور حکمت در اين صورت مساله رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری بر خالف تاکيدات منص

و " مقاومت"و نه تنها در صورت مساله شريک نيست بلکه اساسا در مقابله با اين انتقال . شريک نيست
اين مقاومت برای کندن از اين سنت و مکان . غير قابل انتظاری نيز از خود نشان ميدهد" سر سختی"

اما بايد اذعان کنم که از زمانيکه اين بحٽ دو  سياسی و اجتماعی بعضا و تا حدودی قابل پيش بينی بود،
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عجيبی در مقابله با اين تحول سياسی و سازمانی " سرسختی"باره در حزب ما مطرح شد شخصا شاهد 
من در . انکار اهميت و ضرورت بحٽ يک رکن سياست رهبری کنونی حزب بوده است. بودم

جلسات متعدد کميته های رهبری به انحاء و در . پلنومهای حزبی  سميناری در اين خصوص ارائه دادم
بحٽ در ابتدا کامال با بی تفاوتی . اما گوش شنوايی از قرار نبود. اشکال مختلف بر اين بحٽ تاکيد کردم
در ابتدای پروسه ابتدا بر ضرورت اين مبحٽ و انتقال سازمانی . و انکار رهبری فعلی حزب مواجه شد

بر اهميت اين مساله و انتقال سازمانی و سياسی " اٽباتی"صورت  تالش ميکردم که به. تاکيد ميکردم
بارها و بارها در جلسات علنی بر ضرورت اين انتقال سازمانی و تحول حزبی تاکيد . انگشت ميگذاشتم

عدم توجه رهبری کنونی حزب به اين " چرايی"اما پس از طی کردن دوره ای و تفکر در زمينه . کردم
اومت يک سنت ديگر، چپ راديکال و سنتی،  در مقابله با اين ضرورت و تاکيد مساله، متوجه عمق مق

  .منصور حکمت در اين انتقال سازمانی شدم
  

اوج اين . بهانه ها و داليل حاشيه ای کردن اين بحٽ توسط رهبری حزب بسيار جالب و ديدنی است
تالش برای حاشيه ای کردن اين  پس از دوره ای از انکار و. شاهد بوديم ٢٧روش برخورد را در پلنوم 

تمام "اعالم شد که ." ما از حزب سازمانده و رهبر عبور کرده ايم"اعالم کردند که  ٢٧بحٽ در پلنوم 
ما با بحٽ تعيين بخشی از اين "و مهمتر رفيق حميد تقوايی اعالم کرد که ". رهبران عملی با ما هستند

طوالنی در تمام ارگانهای رهبری حزب حضور داشته برای من که در دوره ای ." بحٽ عبور کرده ايم
ام، ارائه چنين ارزيابی ای از موقعيت سازمانی حزب در قبال رهبران عملی اعتراضات اجتماعی در 

رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری با انکار و . چرا که حقيقی نيست. جامعه قابل قبول نبود
عمال نسخه حزبی حاشيه ای در تحوالت  ،سازمانی –ی پافشاری در انکار اين حلقه در انتقال سياس

در صورت عدم تغيير مکان سازمانی  ،تحوالت متاسفانه از روى سر ما. عظيم اجتماعی را مينويسد
چنانچه حزب کمونيست کارگری به حزب در برگيرنده رهبران عملی . حزب، عبور خواهد کرد

د، قادر نخواهد شد نقش خود در تحوالت آتی را اعتراض راديکال و سوسياليست در جامعه تبديل نشو
  .ايفا کند

  
يک شيوه کنونی رهبری کنونی حزب کمونيست . ذکر چند نکته در قبال اين مباحٽ حائز اهميت است

کارگری و مشخصا رفيق حميد تقوايی در قبال مباحٽ ما و تاکيدات منصور حکمت ارائه اين ارزيابی 
". من اين مباحٽ را بسط داده ام". "ين مباحٽ از موقعيت ما عقب استا". "ما عبور کرده ايم"است که 

مباحٽ . اين اظهارات بيان امروزی فاصله با سياستها و مباحٽ منصور حکمت در رهبری حزب است
منصور حکمت بطور صوری مورد تاييد قرار ميگيرد اما کار خودشان را در سنتی که به آن تعلق 

اين سنت در ادامه خودش اين پوسته را نيز کنار خواهد زد و رک . ال ميکننددارند، انجام ميدهند و دنب
دير يا زود، چنانچه خط . و صريح بدون عصای منصور حکمت، بحٽ خودش را ارائه خواهد داد

کمونيسم کارگری با ويژگی های کمونيسم منصور حکمت نتواند تغييری در اين شرايط ايجاد کند، 
. در حال حاضر ما شاهد چنين تغيير و تحولی در حزب هستيم. لی خواهيم بودمتاسفانه شاهد چنين تحو

در حالی که مقاالت منصور حکمت در سر در سايتهای حزب قرار داده ميشوند اما در مباحٽ تاکيد 
بايد از منصور "، "نبايد در منصور حکمت منجمد شد"، "منصور حکمت که پيغمبر نبود"ميشود که 

خط مشی ای که اکنون رهبری . ين کدها نشان از يک انتقال سياسی به عقب استا". حکمت عبور کرد
  .خواهند کرد" عبور"حزب را در کنترل خود دارد به سرعت از منصور حکمت به گفته خودشان 

  
دارد؟ شايد در اين سئوال يک نوع " رهبر –سازمانده "پرسيده ايد که حزب چه فاصله ای از يک حزب 

بودن يک " سازمانده و رهبر"به نظر من . د تشکيالتی در ذهن تصور شودطول و عرض و ابعا
مستقل از طول و عرض اين احزاب، که . مشخصه و ويژگی اساسی احزاب کمونيستی کارگری است

در دوره های مختلف ميتواند متفاوت باشد، يک حزب کمونيستی کارگری بايد حزبی سازمانده و رهبر 
اين ويژگی هم بايد همزاد حزبيت کمونيست . ، از کودکی مشخص استببينيد جنسيت نوزاد. باشد
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اما تاريخ تحوالت چپ در ايران و ايجاد حزبيت کمونيستی کارگری در عين حال تاريخ . کارگری باشد
و شرايط استبداد حاکم بر جامعه نيز بر اين جان . جدايی و جدال با سنت چپ راديکال و سنتی بوده است

اما اين فاصله به نظرم برای حزب کمونيست . ومت چپ راديکال افزوده استسختی و سمجی مقا
کارگری زياد است چرا که حزبی با ابعاد نفوذ اجتماعی ما بايد تبديل به حزبی با همين ابعاد اما با 

امروز فاصله موقعيت سياسی ما با موقعيت سازمانی ما بسيار . مشخصه حزب رهبر و سازمانده شود
آيا رهبری حزب قادر به انجام اين کار است؟ مقاومتهای کنونی . صله را بايد بسرعت کرداين فا. است

  .و تقابل کنونی نشان از ضديت با چنين تحولی از جانب رهبری کنونی حزب دارد
  

سازمانده بايد صورت گيرد؟ در درجه اول بايد مقاومت چپ  –چه تغييراتی برای گذر به حزب رهبر 
بايد صفی از کمونيستهای کارگری که به اين . قبال اين تحول را کنار زد راديکال در حزب در

خود آگاهی نسبت به ضرورت اين مساله يک . ضرورت و اهميت اين تحول سياسی واقفند را شکل داد
قرار گرفتن در مکان حزب رهبر و سازمانده تالشی . اما اين کافی نيست. رکن حياتی اين تحول است

در اين " روشنگری ای"اگر . بايد تبديل شد. و يا يک سياست اتخاذ شده جديد نيستبرای تغيير موضع 
زمينه بايد صورت گيرد، خود آگاهی نسبت به اهميت و جايگاه اين تحول و شناخت مقاومتها و سنگ 

در اين خصوص بايد سمينارها و مباحٽ بسيار گسترده ای . اندازيهای چپ راديکال در اين مسير است
ين حلقه از انتقال حزبيت کمونيست کارگری را بايد با دقت و موشکافانه مورد بحٽ و بررسی ا. داشت

مقاومت و مقابله . زمين هموار و شناخته شده ای موجود نيست. کار در اين زمينه بسيار است. قرار داد
 .چپ سنتی حتی در قامت رهبری حزبی که بايد اين انتقال را از سر بگذراند سخت است

  
 –حزب ما هنوز يک حزب مبلغ . بنظر من هنوز از اين تصوير فاصله بسياری داريم :ماجدی آذر

 14عليرغم آنچه رهبری حاکم تصور ميکند، در اين فاصله نه تنها پيشرفتی نسبت به پلنوم . مروج است
ذيال  .مطمئنا اين ارزيابی با اعتراض شديد رفقا روبرو خواهد شد. نداشته ايم، بلکه عقب رفته ايم

اين يک واقعيت انکار ناپذير . موقعيت حزب در جامعه تغيير چشمگيری کرده است. توضيح ميدهم
دو فاکتور در اين تحول . ليکن بايد فاکتورهای اين تحول را بدون تعصب و خود فريبی تحليل کنيم. است

برخورداری از  -2تغيير اوضاع سياسی، يعنی شرايط عينی جامعه؛  -1: نقش تعيين کننده داشته است
اکنون حزب . اين فاکتورها حزب را وسيعا به مردم شناسانده است. ساعته بمدت سه سال 24تلويزيون 

فعاليت های حزب در حمايت از . کمونيست کارگری را مردم می شناسند و بسياری آن را دوست دارند
تبديل شدن به يک حزب  اما حزب بسوی. مبارزات کارگران و مردم اين نزديکی را بيشتر کرده است

تبليغاتی . هنوز تبليغ و ترويج اساس کار حزب را ميسازد. سازمانده جهت گيری نکرده است –رهبر 
در رابطه با جنبش کارگری، اين . که عمدتا به شوراندن مردم و و دعوت آنها به خيابان و انقالب است

ليکن هيچيک از . برخوردار استدرست است که حزب از  محبوبيت بيشتری در ميان جنبش کارگری 
رهبری حاکم البته اين مساله را . اصول و مبانی فعاليت سازماندهی ما در ميان کارگران پياده نميشود
حتی بعضا در پاسخ به نقد ما . انکار ميکند و معتقد است که در اين جهت پيشروی بسيار کرده است

  .حزب گرد آورده اند گفته ميشود که بخش عمده رهبران عملی کارگری را در
 

اين مقوله مانند بسياری از مقوالت . سازمانده بدرستی درک نشده است -بنظر من مقوله حزب رهبر 
ديگری که منصور حکمت در چهارچوب مبحث کمونيسم کارگری مطرح کرده است، در همان متن و 

در رابطه با مقوله  منصور حکمت. تصور سنتی از تبليغ، ترويج و سازماندهی درک و هضم شده است
کمونيسم کارگری از اين نظر دارای ادبيات غنی است که . سازماندهی مباحث بسياری ارائه داده است

سوسياليست و رهبران عملی  –سازماندهی کارگران راديکال . توسط منصور حکمت تبيين شده است
حتی . ادی به آن نميشودکارگری در محافل نزديک به حزب، يک مقوله کليدی است که اکنون توجه زي

سوسياليست عبور  –بخشی از رهبری معتقد است که ما از دوره سازماندهی محافل کارگران راديکال 
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البته بنظر اين رفقا ما از خيلی مراحل و مسائل ديگری نيز که در زمره مبانی کمونيسم . (کرده ايم
  !)کارگری است عبور کرده ايم

 
م قدرت گيری يک حزب کمونيست را شناخت و با حرکت از اين شناخت مساله اينجاست که بايد مکانيز

شناخت مکانيزم های . خطوط اصلی سبک کار را تبيين کرد و نقشه عمل فعاليت را ترسيم نمود
در مورد يک حزب کمونيست، . اجتماعی کسب قدرت سياسی در مورد هر حزب سياسی صدق ميکند

منصور حکمت در مبحث حزب و جامعه به . رد معادله ميشوداما، پيچيدگی ها و ويژگی های معينی وا
يک . انقالب يک مکانيزم اجتماعی کسب قدرت است. مکانيزم های اجتماعی قدرت گيری اشاره ميکند

اين به اين معنا نيست که  احتماالت ديگر . حزب کمونيستی قاعدتا از طريق انقالب بقدرت ميرسد
اما اين يک واقعيت روشن است که محتمل ترين . ا ناديده بگيريمدستيابی به قدرت را منکر شويم و ي

 .شکل قدرت گيری کمونيست ها از طريق يک انقالب اجتماعی خواهد بود
 

آيا اين به اين معنا است که ما منتظر انقالب می نشينيم، آگاهگری ميکنيم تا زمان انقالب حاصل اين 
ما بايد در شرايط غير انقالبی مشغول فعاليت . ه هيچ وجهروشنگرانه را درو کنيم؟ ب -فعاليت آگاهگرانه

اين . های معينی باشيم تا در دوره انقالبی طبقه کارگر و مردم ما را، حزب را بعنوان رهبر انتخاب کنند
فعاليت ها بر چه اصولی مبتنی است؟ سنتا از تبليغ، ترويج و سازماندهی در سنت چپ و کمونيستی 

ليت ما بر اين سه مولفه مبتنی خواهد بود، اما آنچه ما بعنوان حزب کمونيست قطعا فعا. صحبت ميشود
کارگری بايد مد نظر داشته باشيم، تمايز و تفکيک روشن شيوه کار ما از شيوه معمول در ميان چپ 

  .سنتی است
 

منصور حکمت ساعت ها در مورد تبليغ و ترويج کمونيستی و سبک کار کمونيستی سمينار داشته است 
چپ سنتی از تبليغ، شوراندن دائمی مردم عليه رژيم و . و بسياری از اين مباحث را تدوين کرده است

در نتيجه يک راديو يا تلويزيون چپ ستنی بطور . فراخوان هر روزه مردم به انقالب را می فهمد
نيز موعظه و  از ترويج. روزمره مردم را به انقالب فراميخواند، دائم مردم را به خيابان فراميخواند

يک مروج به مردم درس ميدهد، برايشان موعظه ميکند، . تدريس به طبقه کارگر و مردم را می فهمد
از آنجا که احزاب کمونيستی در سه . مقوله سازماندهی، اما حتی پيچيده تر است. به آنها آموزش ميدهد

صحبت . معينی درهم می آميزد چهارم دنيا مجبور به کار مخفی هستند، امرسازماندهی با پيچيدگی های
کردن از فوائد تشکل و سازماندهی و تدريس درباره امر سازماندهی عمدتا جای خود سازماندهی را 

  .اين مشکلی است که ما با آن روبرو هستيم. ميگيرد
  

چپ سنتی زمانی که با کارگر صحبت ميکند او را يک بچه ای تصور ميکند . اين شيوه چپ سنتی است
به کارگری که هر روز دارد استثمار ميشود، مورد سرکوب قرار . ئيات زندگی را هم نميداندکه ابتدا

ميگيرد، هر وقت تصميم به اعتصاب ميگيرد با پليس و ارتش و پاسدار روبرو ميشود، می آموزد که 
در شرايط . اتحاد و تشکل خيلی خوب است. استثمار بد است، دولت و ارتش حامی سرمايه دار اند

در صحنه حضور ندارد، به کارگران رهنمود ميدهد که متشکل " رهبر کمونيست"فی که فعال و مخ
  .گويی خود کارگر اهميت و نقش تشکل را نميداند! شويد، کار خيلی خوبی است

  
اما متاسفانه اين . را شديدا نقد کرد" کمونيستی"منصور حکمت اين بينش و تصور از کارگر و تبليغ 

اين اصل پايه ای کمونيسم . ويج و سازماندهی هنوز در حزب ما به وفور ديده ميشودشيوه تبليغ و تر
حکمتی که کمونيسم کارگری يک گرايش درون طبقه کارگر است، مانند يک تز تئوريک تکرار 
ميشود، اما هنگام نوشتن قطعنامه درباره اوضاع طبقه کارگر، هنوز ميخواهند کمونيسم را به درون 

هنوز لحن صحبت يا اطالعيه ها زمانی که خطاب به . استثمار را به طبقه توضيح دهندطبقه ببرند و 
زبان زمانی که با کارگر صحبت ميشود هنوز . کارگران است با لحن در تبليغات ديگر متفاوت است
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نقد تبليغات چپ سنتی بوفور در . بسيار ساده ميشود، انگار داريم با بچه مدرسه ابتدائی صحبت ميکنيم
نوارهای سخنزانی او در سميناری در حزب کمونيست ايران در . دبيات منصور حکمت موجود استا

  .شنيدن آنها را شديدا توصيه ميکنم. مورد تبليغ نير روی سايت منصور حکمت موجود است
  

: اما رابطه ما با طبقه کارگر بر چه مبنايی است؟ ما با طبقه کارگر بايد در دو سطح رابطه برقرار کنيم
تا آنجا که به امر سازماندهی برميگردد، ما اصول روشنی در اين . سطح اجتماعی -2سطح محلی؛  - 1

ارتباط با محافل کارگران راديکال سوسياليست و سازماندهی بخش موثری از رهبران . زمينه داريم
در ميان  عملی کارگری، تالش برای حاکم کردن تبين خود از سرمايه داری و مناسبات اقتصاد سياسی

تالش برای سازماندهی رهبران عملی طبقه . اين محافل يک جزء دائمی فعاليت ما را تشکيل ميدهد
سوسياليست را ميتوان رابطه حزب با طبقه کارگر در  –کارگر و ارتباط با محافل کارگران راديکال 

  )6جلد  ش به سياست سازماندهی ما در ميان کارگران، مجموعه آثار،.ر. (سطح محلی خواند
  

زمانی که . اما طبقه کارگر هم مانند کل جامعه يک نيروی سياسی را در سطح اجتماعی انتخاب ميکند
موعد انتخاب سياسی فرا رسيده است، طبقه کارگر به نيروهای سياسی مينگرد و آن نيرويی که از همه 

ت توسط آن را عملی به خواست های خود نزديک تر می بيند بشرط آنکه بقدرت رسيدن آن و حفظ قدر
به اين خاطر است که در انتخابات سيستم های دموکراسی در . تشخيص دهد، آن نيرو را انتخاب ميکند

زيرا . غرب کارگران به جريانات چپ حاشيه ای که سنگ طبقه کارگر را به سينه ميزنند، رای نميدهد
د به سوسيال دموکراسی رای ميدهد ميرو. بقدرت رسيدن آنها يا حفظ قدرت توسط آنها را عملی نميداند

لذا مهم است که بعنوان يک حزب کمونيست ما در . تا حداقل بخشی از نظام رفاه اجتماعی را حفظ کند
مکان رهبر اجتماعی ظاهر شده باشيم و اعتماد جامعه را جلب کرده باشيم، نه فقط بعنوان بچه های 

که فداکاری ميکنند و به مردم کمک ميکنند،  خوبی که حرف های خوبی ميزنند، بچه های با معرفتی
بلکه بعنوان رهبران اجتماعی که ميتوانند جواب رهبران سياسی احزاب بورژوايی را بدهند، ميتوانند 

حزب بايد در تمام مباحث اصلی جامعه . قدرت را بگيرند و سازمانش بدهند و ميتوانند آن را حفظ کنند
ی "نه"را به اين مسائل در سطح اجتماعی مطرح کند، بايد بتواند  درگير باشد، بايد بتواند پاسخ خود

مردم را نمايندگی کند، بايد بتواند در عرصه مبارزه سياسی به نيروی اصلی اپوزيسيون بدل شود، اين 
اگر اين شرط را تامين کنيم، طبقه کارگر . مکانيزم تبديل حزب به حزب رهبر در سطح اجتماعی است

  .عی انتخاب ميکندما را بطور اجتما
 

نگاهی به پالتفرم و بحث حول پالتفرم فراکسيون که به نظر من به يک نکته مهم   :نسرین رمضانعلی
بی شک حزب ما . اشاره دارد که بايد به اين نکته بيشتر توجه کرد و آن فاصله حرف و عمل است

يت هستند ولی اينها را به توانسته دهها و صدهها قطعنامه را تصويب کند و هر کدام نيز حائز اهم
نيرو برايش تعريف . پراتيک معنی نکرديم و راستش برايش ابزارهای اجرايی و عملی تعريف نکرديم 

چون ما حرفهای خوب و راديکال می زنيم ما را انتخاب . بنظرم اين يک خوشبينی است. نکرديم
دهها شبکه ديگر است که اينها نيز اجازه بدهيد اين را بگوئيم در کنار شبکه تی وی ما . خواهند کرد

همينها در داخل ايران برايشان . مبلغ سياسيتهای خودشان هستند  و گرايشات خود را نمايندگی می کنند
مخاطراتی که يک کمونيست و مارکسيست را تهديد می کند، تهديد نمی  ،حتی در صورت دستگيری

و . و به اين عرصه مهم نيرو اختصاص بدهيم بنابرين مهم است که حزب را در داخل قويتر کنيم. کند
اين انتخاب ما را از جانب مردم  در دوران انقالبی راحتتر می . حرفهای ما بيشتر در ميان مردم باشد

بنظرم اين مقداری توهم است اگر فکر کنيم فرش قرمز زير پايمان پهن می کنند و ما از هواپيما . کند
احزاب . حاال شما قدرت سياسی را بگيريد. رت سياسی برای شماپايين می آبيم و می گويند اين قد

احزاب جنبش ملی مذهبی که اتفاقا همين امروز هم حضور دارند و برای خود دم   ،راست پرو غرب
باندهای ناسيوناليست و قوم پرست که توسط امريکا تا دندان مسلح شده اند و  ،دستگاهی درست کرده اند
حزب ما بايد در مقابل اينها نيروئی . همه بشدت کار ميکنند ،زان امريکا باشندآموزش می ببيند تا سربا



 ميزگردها 123 
 

در اين . قابل توجه داشته باشد که نگذاريم انقالب را بجای ديگر ببرند و يا خون به اين انقالب بپاشند
از نظر . حالت است که امر حزب سازمانده و رهبر را بيش از پيش برای ما ضروری و عاجل می کند

و اتفاقا خيلی حرفه ای و با . ن حزب بايد بيشترين نيروی خود را به اين عرصه اختصاص دهدم
در . سازمانی مدرن خود را برای شرايط انقالبی آماده کند و انتخاب ما از طرف مردم را آسان کند

ه ما هم ما 6سخنرانيها و بحثهايی که در حزب جاری است می گويند اگر به ما فرصت بدهند و آزادانه  
ماه آزادانه که  6آيا ما خودمان را بيشتر برای اين . در ميان مردم باشيم مردم ما را انتخاب می کنند

بتوانيم تبليغ و ترويج کنيم آماده کرده ايم يا اينکه بايد در بطن همين تحوالت مردم و طبقه مان را از 
ماه آزادى فعاليت ما به هر  6اين اتفاق  فرض کنيد. پيش آماده کرده باشيم؟ انتخاب ما از راه دوم است

ما با . خب اين فرصت برای مدت طوالنى بسته می شود ،دليلى نيفتاد که ما در ميان مردم تبليغ کنيم
تکيه به اين اصل بديهى که تنها با نيروی مردمی می توانيم قدرت را بگيريم و نه هيچ طريق ديگری، 

 .ايمان اهميت صد چندان پيدا کندبايد امر سازماندهی و تامين رهبرى بر
  

يک نکته بايد روشن باشد؛ انتقاد به وضعيت موجود در حزب يک مشخصه کمونيسم  :سياوش دانشور
و متقابال . منصور حکمت و يک مشخصه دائمى جريان ما و هر جريان واقعى مارکسيستى است

به پيشرويهاى  ،ست که خرد ميبيندواکنشهاى بيمورد در مقابل با اين جهتگيرى انتقادى بيان گرايشى ا
حزب از پلنوم . راديکاليسم کارگرى و کمونيستى ضعيفى را نمايندگى ميکند ،تاکنونى راضى است

در عين حال زمان از پلنوم چهارده تا امروز فريز نشده . چهارده تاکنون پيشرويهاى معينى داشته است
ها و پيشرويهاى ديروز ما پاسخ مسائل و  تحوالت و شتاب آن هر روز سرعت ميگيرند و نسخه. است

معنى اين بحث اين نيست که حزب کمونيست کارگرى جريانى بى ريشه و . سواالت امروز را نميدهند
اين تصويرى مغرضانه است و حتى دشمنان خونين حزب هم در . ناتوان و يا بينفوذ در جامعه است
ما پيشرويهاى . ائى برده شود که بايد باشدبحث بايد صميمانه ج. خلوت خود چنين تصويرى ندارند

چرخش به چپ در جامعه بخشا محصول تالش و ايستادگى ما . معينى داشتيم و جامعه هم جلو آمده است
و کل جنبش کمونيسم کارگرى در مقابل راه حلها و ايستگاههاى راست و بخشا محصول بن بست همين 

ما ميتوانستيم و هنوز ميتوانيم در متن چنين . ران استراه حلها و ناهمخوانى آن با معضالت جامعه اي
اوضاعى به يک جريان وسيع و توده اى و پر سر و صدا با قدرت عمل گسترده و سازمان و تشکيالت 

شرط اول اين موضوع اينست که صورت مسئله را درست بشناسيم و براى آن پاسخ . قوى بدل شويم
در مقابل بحث ما مبنى بر رخوت و رکود حزب جمالت قصار  بنابراين رفقائى که. روشن داشته باشيم
معلوم نيست چرا همين پاسخها را در پلنوم چهارده در مقابل منصور حکمت  ،را نثار ما ميکنند

ممکن است فردا با هر تحول معين اين . ما داريم در باره چه بايد کرد امروز حرف ميزنيم! نگذاشتند
تغييرات معينى بايد فورا در حزب صورت . رهاى ديگرى اولويت يابندنسخه قابل استفاده نباشد و کا

  .گيرد که ما تيتر آنها را در پالتفرم فراکسيون عنوان کرديم و بطور مفصل يک به يک تشريح ميکنيم
  در اينمورد معين به نظر من اين اقدامات بايد صورت گيرد؛

  
ما قرار است در . مسئله روشن است. نرودحزب صورت مسئله را صميمانه بپذيرد و از آن طفره  - ١

بايد نيروئى . بايد قدرتى غير قابل حذف در هر شرايطى باشيم. يک جامعه هفتاد ميليونى منشا اثر باشيم
بخشى از پيروزى را تضمين کنيم و  ،باشيم که حتى اگر زورمان نيمرسد کل پيروزى را بدست بياوريم

قبول صورت مسئله به نظر من نشان صميميت و حسن نيت . دبورژوازى ناچار باشد با ما کنار بياي
کمونيستى و فاصله گرفتن از هيجانات آکسيونيستى و پشت جبهه اى و تبليغاتى و رفتن بسوى خشت 

  .روى خشت گذاشتن و سازماندهى يک جنبش عظيم است
  
بيشتر . انى نداردرهبرى امروز حزب با يک ستاد رهبرى کننده کمونيستى در دوره تالطم مطلقا خو - ٢

قبل از هر چيز بايد يک رهبرى قبراق و . شبيه است" آرام سياسى"به رهبرى در دوره هاى متعارف و 
تامين رهبرى . وسيع روى ايران وجوانب مختلف کار در ايران با نقشه دقيق و بدون ابهام متمرکز شود
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امروز ما . معين گام اول استمستمر و نشسته با رهنمودهاى روشن سياسى و سازمانى در هر جبهه 
رهبرى اى که کل نقشه را دارد و هر بخش گوشه اى از جبهه وسيع تالش . فاقد چنين مکانيزمى هستيم

نوع کار . اين رهبرى بايد تامين شود. امروز ناموجود است ،طبقاتى را در يک نقشه جامع هدايت ميکند
رزه کمونيستى امروز را نميدهد تا چه رسد به و اشکال اعمال رهبرى کنونى پاسخ حداقل نيازهاى مبا

  .سازماندهى يک جنبش عظيم اجتماعى
  
و در شکل امروز بخشى از کميته  -تامين اين رهبرى صرفا مربوط به کادرهاى کميته مرکزى - ٣

بهترين کادرهاى داخل کشور و . اين يک وجه مهم و مرکزى کار است. مد نظر من نيست -مرکزى
عملى مرتبط به حزب هم بايد مستقيما درگير فعاليتهاى سراسرى حزب و درگير امر فعالين و رهبران 

. نظرات و مالحضات و پيشنهادات شان در مورد بهبود کار و پيشروى شنيده شود. رهبرى حزبى شوند
دپارتمانى رهبرى که به فعال شهر رهنمودى ميدهد و گزارش ميگيرد  –ما بايد به اين حالت ستونى 

نگرش محدود به امر رهبرى نتيجه اش نه فقط بسط ندادن سازماندهى گسترده کمونيستى . يمپايان ده
وقت آنست که . است بلکه استفاده نکردن از ظرفيتهاى موجود همين امروز را نيز بدنبال آورده است

ا در تهران و جاهاى ديگر ارگانهاى حزبى در مورد پيشبرد فعاليتها نقش روشنتر و گسترده ترى ايف
پروژه هاى بسيارى در ايران همين امروز قابل تحقق است که ميتواند ايده و چگونگى آن در داخل . کنند

  .شروع شود
  
طيف راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى و يا گرايش سوسياليسم کارگرى بايد حول حزب بسيج  - ۴

موانع جذب و پيوستن اين  ،توسط اين گرايش بايد فتح شود ،اين حزب اين گرايش است. و متشکل شود
اين ديگر جزو بديهيات است و تصور . رفقا به حزب بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد و برطرف شود

آن نبايد مشکل باشد که يک حزب کمونيستى کارگرى بايد حزب رهبران و فعالين کارگرى و حزب 
ريان دربرگيرنده کارگران حزب بايد مهمترين ج. برجسته ترين سوسياليست هاى جنبش کارگرى باشد

سوسياليست وکمونيستى باشد که در جنبش کارگرى و جنبشهاى اجتماعى فعال و با نفوذ اند و از اين 
طريق کل افق کمونيستى را در جامعه و جنبش طبقاتى تسرى ميدهد و به افق مبارزه اجتماعى تبديل 

  .ميکنند
  
در مهمترين  ،ر شبکه هاى محافل کارگرىد ،حزب بايد در مهمترين مراکز کارگرى و صنعتى - ۵

از دانشگاهها تا جنبش زنان و بخشهاى مختلف جنبش آزادى و برابرى جاى پاى  ،مراکز کليدى سياست
حزب بايد نيروئى باشد که در هر شرايط فرضى قدرت تغيير معادله . محکم و قابل اتکائى داشته باشد

سوال  ،هرجا که چنين موقعيتى نداريم. رى داشته باشدسياسى روز را بنفع کمونيسم و سوسياليسم کارگ
اينست که چرا نداريم و طرح روشن و فوريمان براى رفع آن چيست؟ چه وقت قرار است داشته باشيم 

به نيروى  ،به نيروى اول در دانشگاهها ،و منتظر چى هستيم؟ ما بايد به نيروى اول در جنبش کارگرى
به نيروى اول در ميان  ،ى اول در جنبش ضد مذهبى و سکوالريستىبه نيرو ،اول در جنبش آزادى زن

براى هر کدام طرح و تز و نقشه کار و . و به نيروى اول در جنبش سرنگونى تبديل شويم ،نسل جوان
پالتفرم معين و بدون ابهام ميخواهيم و فورا بايد بعنوان اولويتهاى اساسى حزب و کل بدنه رهبرى و 

  .قرار گيردکادرى آن در دستور 
  
ادبيات کمونيسم کارگرى که بخشا در ابتداى طرح مباحث کمونيسم کارگرى بدرجه کمى در جنبش  - ۶

بايد توزيع گسترده و با برنامه آن در شبکه ها و محافل کارگرى ايران در دستور  ،کارگرى پخش شدند
کارگرى جريان دارد که امروز مباحث مختلفى در جنبش کارگرى و در ميان فعالين . فورى قرار گيرد

ضد حزبى است که گرهى از پيشروى کارگر و کمونيسم در ايران باز  ،راست ،عمدتا مباحثى کهنه
آنچه امروز حياتى است اينست که مباحث ارزنده کمونيسم کارگرى و ادبيات کارگرى ما در . نميکند

بايد در هر مرکز کليدى امروز . ميان فعالين کارگرى بسرعت توزيع و به بحث محافل تبديل شود
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اين اقدامات . کمونيسم مارکسى و کارگرى منصور حکمت يک طرف اصلى و قوى بحث باشد ،سياست
  .حتى مستقل از شرايط پر شتاب کنونى ميبايست يک کار غريضى و مستمر ما ميبود

  
اره در کردستان همو. کردستان يک قلمرو مهم سياست ايران با ويژگيهاى منحصر بفرد خود است - ٧

سالهاى گذشته يک مرکز و پايگاه کمونيسم در مقابل رژيم اسالمى و جريانات ناسيوناليسم کرد 
 ،در کردستان حزب بايد کار ويژه تر سازمانى و توده اى در دستور بگذارد. اپوزيسيون بوده است

ر هيئت عقب راندن ناسيوناليسم کرد چه د. ظرفيت مسلح شدن فورى و آمادگى نظامى داشته باشد
ناسيوناليسم رسمى و قوم پرست و چه در هيئت ناسيوناليسم دو خردادى و رژيمى و تثبيت هژمونى 

  .کمونيستى در کردستان يک وظيفه فورى ماست
  
در خارج کشور ما هنوز تا ايجاد سازمانى که نماينده بخش وسيعى از ايرانيان خارج کشور است و  - ٨

پيشرويهاى ما در . ج و داخل را دنبال ميکند فاصله زياد داريماستراتژى دو حوزه اى و پايدار خار
اما نيروى سازمانى و قدرت قابل ديدن و . خارج و قلمروهائى که گشوده ايم قابل تحسين است
کمونيسم پيروز در ايران به يک پايگاه وسيع . چشمگيرى که حول ما بسيج شده باشد ناموجود است

در مورد . اين استراتژى در بحث حزب و جامعه ترسيم شده استخارج کشورى نياز دارد که رئوس 
اما همينجا تاکيد اين الزم است که کار ما در خارج کشور و تبديل  ،کار در خارج بايد جداگانه حرف زد

کشورهاى اروپائى و امريکائى به يک پايگاه مهم کمونيسم و سوسياليسم هنوز در دستور سازمان خارج 
  .تما قرار نگرفته اس

  
دسترسى به چشم و گوش مردم و استفاده از  ،و باالخره دسترسى به مردم در ايران و خارج - ٩

زمانى که حزب . تنها يک وجه کار ماست ،ابزارهاى ارتباطى امروز در مقياسى که مورد نياز است
اى و کال امروز جريان فرقه . راديو و تلويزيون ايجاد کرد بيشتر جريانات اپوزيسيون فاقد آن بودند

نهادهاى  ،روزنامه ،ما نيازمند داشتن رسانه هاى بيشتر. کمپ راست به امکانات وسيعى دسترسى دارد
اما قبل از هر چيز ما به سازمان گسترده و نفوذ سياسى در اين جوامع . کمپينهاى متعدد هستيم ،توده اى

  .ايرانيان مقيم خارج نميگذردسازمان و نفوذى که ضرورتا و فقط از مجراى جذب سوزنى . نياز داريم
  

اينها رئوس تغييراتى هستند که فورا بايد در دستور رهبرى حزب ما قرار گيرد و براى رفع موانع آن 
از جمله داشتن يک راه حل . نکات متعدد ديگرى هم هستند که وارد نشدم. طرح و نقشه داشته باشيم
سازماندهى توده اى و  ،اسى در داخل و خارجپروژه هاى سي ،طرحهاى معين ،ماکرو براى مسئله مالى

ارائه چند پالتفرم اولويتها و درجا زدن در گذشته و يا تمجيد از پيشروى . اشکال ميسر امروزى و غيره
بحث "رفقائى که ميگويند . معين نسبت به چند سال گذشته پاسخ اين سواالت و نيازهاى کليدى را نميدهد

يا معنى آن را درک نميکنند و يا درک ميکنند اما به وضعيت  ،"تحزب سازمانده عقب اس ،حزب رهبر
صورت مسئله هنوز روى ميز است  ،هر چه باشد ،در هر حال. فعلى بنا به تحليلهاى معينى قانع هستند

  .و با فرار از صورت مسئله و مباحث جانبى و انحرافى نميتوان آن را دور زد
  

لترناتيو تشکيالتى و نوع سبک کار را مطرح ميکند و یا آیا این بحث صرفا یک آ :یک دنياى بهتر
  فراتر نگرشى در مورد سازماندهى کمونيستى است؟

 
اين تحول و نگرش بنظرم بسيار عميق تر و همه جانبه تر از يک آلترناتيو تشکيالتی و  :علی جوادی 

مبلغ و "و " افشاگر" ما در سنت کمونيسم کارگری مخير نيستيم که حزبی. يا فقط سبک کاری ساده است
اما سبک . اين بحٽی در عين حال سبک کاری است. اين تحول را بايد از سر گذراند. باقی بمانيم" مروج

اين خصلت يک ويژگی مهم و حياتی . کاری که در حقيقت در يک سنت اجتماعی تنيده و بافته شده است
کاری کمونيستی کارگری با چپ يک نقطه تمايز عملی و سبک . سازماندهی کمونيستی کارگری است
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نميتوان کمونيسم کارگری را همه جانبه تعريف کرد بدون اينکه . راديکال و حاشيه ای در جامعه است
نميتوان منفک از اين ويژگی در رابطه . به اين مشخصه و ويژگی تحزب کمونيسم کارگری اشاره نکرد

. ان تفکر را از عمل اجتماعی مجزا کردهمانطور که نميتو. با پراتيک کمونيسم کارگری صحبت کرد
اين مکان و . نميتوان مستقل از اين پراتيک کمونيستی در رابطه با تحزب کمونيستی صحبت کرد

اما در سنت چپ راديکال چنين تمايزی ممکن . اهميت اين بحٽ در تحزب کمونيسم کارگری است
کال نيازی به اين تغيير و تحول و چپ رادي. بعضا نقطه عزيمت تحزب و ساختار حزبی اش است. است

ميتوان . در دنيای حاشيه ای در جامعه نيازی به تغيير وتحول وتکان زيادی نيست. اين ويژگی ندارد
  .راديکال بود، موضع داشت، و هنر سازمانی هم حفظ اين مواضع و سر خط بودن است

  
ر در جامعه بايد چنين حزبی جنبش کمونيسم کارگری بمنظور تبديل شدن به حزب تاٽير گذار و رهب

بايد حزب در برگيرنده رهبران . بايد چنين سبک کاری را دنبال کند. بايد حزب سازمانگر شود. شود
چنانچه به تاريخ گسست و . آنچه مد نظر است يک انتقال سياسی و سازمانی تاريخی است. عملی شود

ق شود، بر اهميت اين حلقه از تحول جدايی کمونيسم کارگری از ساير کمونيستهای غير کارگری دقي
سياست سازماندهی ما در ميان "همانقدر که مبانی ارائه شده در . سازمانی و حزبی بيشتر واقف ميشويد

همانطور که نقش رهبران عملی طبقه در اعتراضات و سوخت و ساز . حائز اهميت است" کارگران
ب به حزب سازمانده و رهبر هم حياتی و طبقه حياتی و کليدی است، به همان ميزان هم تبديل حز

  .راستش بايد بگويم سرنوشت ساز است
  

هر سنت اجتماعی که تبديل به يک سنت . ببنيد اين سبک کار فقط مختص سنت کمونيسم کارگری نيست
مسلما اين سنتها را اهداف اجتماعی و مبانی . جا افتاده در جامعه شده است، دارای چنين مختصاتی است

اما يک جنبش اجتماعی نميتواند به يک سنت اجتماعی و جا . سياسی شان از هم متمايز ميکنندنظری و 
سنت . افتاده و ديرپا در جامعه تبديل شود بدون اينکه دارای چنين مختصات و ويژگی هايی باشد

. چريکی هيچگاه بطور مٽال قادر نخواهد شد به يک سنت جا افتاده در اعتراض کارگری تبديل شود
اما برای کمونيسم کارگری که سياست و پراتيک کمونيستی اجتماعی يک جزء انکار . يازی هم نداردن

  .ناپذير تعريف وجودی اش است، چنين ويژگی ای حياتی است
  

در رابطه با تعيين . بنظر من اين يک مبحثی در قلمرو سازماندهی کمونيستی است :آذر ماجدی
رهبری . ی را بعنوان رهبری سازمان خود درک کرده استسنتا چپ رهبر. مناسبات حزب با مردم

رهبران حزب . کمونيستی بايد بتواند رهبری خود را در جامعه و در سطح اجتماعی اعمال کند
مردم بايد . کمونيست کارگری بايد در قامت رهبران اجتماعی و نه رهبران تشکيالتی عرض اندام کنند

از اين طريق حزب به حزب رهبر بدل . در جامعه بشناسند رهبران کمونيست را همچون سياستمداران
  :رهبری و شيوه رهبری حاکم بر حزب را شديدا نقد ميکند 14منصور حکمت در پلنوم  .ميشود

  
و اگر . به رفع گير تنزل پيدا کرده است. رهبری در حزب ما عبارت است از مديريت وضع موجود"

يک سازمانی نيست که رهبريش يک رهبری سياسی، . .گرفتاری پيش نيايد ديگر وظيفه ای ندارد
  .نظری روبه جامعه با ابزارهای اصلی فعاليت سياسی که اساسش سخنوری و نوشتن است

  
در مبارزه سياسی يک حزب خالف   فعاليت روتين   به نظر من! روتين کاری شده فلسفه وجودی

ها وقتی به انتخابات نزديک ميشود حتی يک حزب بستر اصلی در اين کشور. جريان، رو به فنا است 
عدم تعريف مصافها و يا چالشهای جديد . کار معموليش را کنار ميگذارد، ميرود کارهای جديد ميکند

  ."اين سازمان هيچ کار جديدی نميکند. برای خودمان خاصيت يک سازمانی است که دارد در جا ميزند
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من هميشه خيلی نقد داشتم به سبک کار ما . دهمبگذاريد من از جنبه مشخصى پاسخ  :نسرین رمضانعلی
يکی از موانع  ،رو بداخل و راحت می توانم بگويم دورانی که در کميته سازمانده حزب عضو بودم

اين سبک کار قديمی و راستش . حاکم بودن سبک کار قديمی بر اين کميته بود ،اساسى که شاهدش بودم
کمتر بحثى در مورد سبک کاری جديد و . نگينی می کردبر کميته س 60مال دوران و شرايط سالهای 

اين کميته بعنوان يک . مطابق به شرايط امروز داشتيم و خود تعريف از اين کميته اينرا نشان می داد
ارگان که مصوبات تصويب شده را مورد بحث قرار می دهد و اين مصوبات را معنی می کند کار 

نيست بلکه نگرشی است به سازماندهی و راستش گرايشی که من فکر می کنم تنها سبک کار . ميکرد
اين کميته با . هنوز دارد در حزب کمونيست کارگری بر عرصه هايی از کار ما  سنگينی می کند

تغييرات و عوض شدن توازن قوا هنوز همان سياست را دارد پيش ميبرد  و نقدی به اين سبک کار 
  .ندارد

  
روشن است که سبک کار و روشهاى . حث سبک کارى نيستصرفا يک ب ،خير :سياوش دانشور

و تاکيد ميکنم رهبرى . رهبرى کمونيستى فاصله عميقى با روشهاى کنونى حتى در دوره متعارف دارند
کمونيستى در دوره متالطم کنونى ابدا نميتواند به روشها و نوع سازماندهى و نگرش کنونى استوار 

ما داريم در مورد ملزومات . التى و سبک هم هست اما فقط اين نيستاين بحث يک آلترناتيو تشکي. باشد
پيروزى کمونيستى حرف ميزنيم و اين نگرشى است که منصور حکمت در مباحث مختلف تالش کرده 
است هر بار و به اشکال مختلف طرح کند و جا بياندازد و حزب کمونيست کارگرى و نوع فعاليتش را 

در مورد سازماندهى کمونيستى استنتاج معين و روشن پراتيک کمونيستى  اين نگرش. با آن متحول کند
اين کمونيسم . اين هويت کمونيسم کارگرى در قلمرو ابراز وجود اجتماعى است. و دخالتگر است

اجتماعى و راديکال و توده اى است که بند نافش را با سنتهاى فرسوده و بى افق چپ راديکال قطع 
  .کرده است

  
آیا این بحثى در مقابل تبليغ و ترویج کمونيستى است؟ منظور از انتقال از حزب  :بهتریک دنياى 

  رهبر چيست؟ -مبلغ به حزب سازمانده –مروج 
 

شايد بحٽ و تاکيد ما در اين زمينه از جانب گرايشات کمونيسم غير کارگری به چنين  :علی جوادی 
و اينکه نميتوان با آلترناتيو اٽباتی تبديل به " اتیسلبی و اٽب"همانگونه که بحٽ . تعابيری هم متهم شود

" کوتاهی در تبليغ و ترويج"رهبر جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی شد، متهم به 
؟ البته اين تبليغات ناشی از کج فهمی و يا عدم !مطلوبيت و ضرورت فوری و امروزی سوسياليسم شد

ين دفاعيه بقايای سنت چپ راديکال است که در حزب کمونيست ا. آشنايی با عمق اين مباحٽ نيست
کارگری مجددا خود را متشکل کرده است و تالش ميکندخط خود را طی جدالهای معينی بر حزب حاکم 

  .کند
  

در پس هر انتقادی به وضعيت موجود . ما مدافع سر سخت تبليغ و ترويج کمونيستی در جامعه هستيم
فوری بودن سرنگونی جامعه سرمايه داری معاصر به يک نظام آزاد و بايد مطلوبيت و ضرورت و 
. نشان داد که چگونه کار مزدی منشاء نابرابری انسانها در جامعه است. برابر و کمونيستی را نشان داد

. نشان داد که چگونه عدالت و برابری انسانها تنها با لغو مناسبات استٽمارگرايانه حاکم متحقق خواهد شد
اين ويژگی ها يک جزء ضروری کار کمونيستی . حٽ بر سر تبليغ و ترويج و يا افشاگری نيستاما ب
برتری و ضرورت عاجل آن را نشان ندهد، اساسا  ،کمونيستی که کمونيسم را تبليغ و ترويج نکند. است

تالشی برای کم کردن درجه و يا جوهر تبليغ و . اما بحٽ ما در اين حوزه نيست. کمونيست نيست
بحٽ ما بحٽی بر سر جدايی . بر عکس اين عرصه را بايد همواره گسترش داد. ترويج کمونيستی نيست

در سنت چپ راديکال و کمونيسم غير کارگری . است" سازماندهی و رهبری"از " تبليغ و ترويج"
بدون ميتوان مروج کمونيست بود . بود" سازمانده کمونيست"بود بدون اين که " مبلغ کمونيست"ميتوان 
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واقعيت اين است که نميتوان ادعانامه ای پيشرو عليه سرمايه داری . اين که رهبر تحول کمونيستی بود
ارائه داد اما به همان ميزان تالشی عظيم برای هدايت و سازماندهی مبارزه هميشه جاری طبقه کارگر 

  .و اعتراض راديکال و سوسياليستی در جامعه نکرد
  

تاکيد ميکند که تاريخ کليه . ست با جمله مشهوری بحٽ خود را شروع ميکندمارکس در مانيفست کموني
مبارزه ای بال . مبارزه ای بالانقطاع، گاه نهان و گاه آشکار. جوامع تاکنونی تاريخ مبارزه طبقاتی است

ا از من روی اين بالانقطاع و بی وقفه بودن اين مبارزه ميخواهم اينجا تاکيد کنم و استنتاجاتی ر. انقطاع
اگر اين مبارزه دائمی و هميشگی است نتيجتا اين مبارزه طبقاتی داری رهبر و . آن استخراج کنم
وجود اعتراض بدون وجود صف رهبرانی که اين اعتراض را رهبری و هدايت و . سازمانده است

ميتواند . البته اين رهبری ميتواند ضعيف باشد، ميتواند قوی باشد. سازماندهی ميکنند قابل تصور نيست
خود آگاه و متکی به ابزار مارکسيسم و نقد مارکسيستی به جامعه باشد، ميتواند بعضا ضعيف و ناتوان 

ضعيف يا قوی، مارکسيست يا . حال يا نهان و يا آشکار. اما هست، دائمی است. و سنديکاليست باشد
رهبر اعتراضات  بحٽ ما اين است که حزب کمونيست کارگری بايد سازمانده و. غير مارکسيست

  .بايد سازمان سياسی و حزبی گرايش راديکال سوسياليستی در طبقه و جامعه باشد. جامعه باشد
  

" فکر و عمل"تنها در سنت چپ راديکال و کمونسيت غير کارگری اين دو حوزه غير قابل انفکاک 
وج بود بدون اينکه تنها در اين سنت است که ميتوان مبلغ و مر. کمونيستی قابل تفکيک و جدايی است

  .ما به اين سنت تعلق نداريم. سازمانده و رهبر بود
  

من اين مقوالت را به اين . مقوله تبليغ و ترويج از مقوالت کالسيک فعاليت کمونيستی است :آذر ماجدی
مردم دنيا را از چشم . صورت درک ميکنم که ما بتوانيم تبيين خود از دنيا را به تبيين مردم تبديل کنيم

تحليل ما از اوضاع سياسی را بپذيرند، نقد ما از فدراليسم، ستمکشی زن، علت وجودی . ما تبيين کنند
ما اگر بتوانيم تبيين . فقر و راه مبارزه با آن، در مورد اعتياد و فحشاء، مساله ملی و راسيسم را بپذيرند

اما چپ . دف مهم خود نائل آئيمخود را به تبيين بخش موثری در جامعه بدل کنيم، توانسته ايم به يک ه
سنتی مقوله تبليغ و ترويج را بصورت دعوت دائم مردم به انقالب و به خيابان ها می فهمد و ترويج 

  .برايش حکم درس دادن به مردم و طبقه کارگر را دارد
  

يغ و سازمانده  اين نيست که ما به مقوالت تبل -مروج به حزب رهبر  –منظور از انتقال از حزب مبلغ 
بنظر من اين به اين معنا است که ما از حزبی که کار خود را تبليغ و ترويج . ترويج کاری نداريم

ميداند، آنهم به همان شکل سنتی که در باال توضيح دادم بايد به حزبی تبديل شويم که در بستر اصلی 
شرکت دارد و جامعه قرار ميگيرد، در کليه مجادالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی اصلی جامعه 

حزبی که رهبرانش، در قامت رهبران اجتماعی و . ميکوشد تبيين خود را به تبيين مردم تبديل کند
همچون سياستمداران اصلی جامعه و . حزبی –سياسی جامعه ظاهر ميشوند، نه رهبران سازمانی 

در . دشخصيت ها و چهره های اصلی جامعه و در قامت رهبران جنبش های اجتماعی ظاهر ميشون
رابطه حزب با . واقع حزب کمونيست کارگری محل تجمع رهبران عملی، محلی و اجتماعی است

اين ارتباط بايد نه . کليد مساله ارتباط حزب با مردم است. جامعه و طبقه به اين صورت تامين ميشود
ثری از جامعه و تنها نزديک باشد، بر مبنای احترام و اعتماد باشد، بلکه بايد بصورتی باشد که بخش مو

پيش خود فکر کنند و به يکديگر بگويند . بخواهند ما را در قدرت بيينند. طبقه تبيين ما از دنيا را بپذيرند
ما بايد چنين رابطه ای را . که دولتی را ميخواهند که فالن رهبر کمونيست در آن شرکت داشته باشد

مده باشيم، امکان قدرت گيری کمونيسم در جامعه اگر به اين شرايط نائل آ. ميان خود و مردم تامين کنيم
و آنگاه در زمانی که وقت دست بدست شدن قدرت فرا ميرسد ما ميتوانيم در . بسيار مهيا خواهد بود
  :توضيح ميدهد 14منصور حکمت اين مساله را در پلنوم . جلوی صف قرار گيريم
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ه اول جا باز کردن در دل مردم به بهانه وظيفه ما در درج. رابطه ما اول با مردم است نه با رژيم"
ما حکومت را می . ما ميخواهيم خودمان را بين مردم النسه کنيم تا ما را انتخاب کنند. رژيم است

خودت حاضر هستی که . اما انگار مدام می خواهيم مردم انقالب را به جلو سوق بدهند. اندازيم
سعی ميکنيد انقالب را به جلو سوق بدهيد؟ خودتان  ميخواهی انقالب را به جلو سوق دهی؟ چرا اينقدر

ولی . حاضر هستيد که ميخواهيد انقالب را به جلو سوق بدهيد؟ بايد رابطه مان را با مردم تحکيم کنيم
انگار وظيفه ای افتاده روی دوش ما که جامعه را . مدام داريد مردم را ميکشيد به خيابان، شلوغ کنند

  ...شلوغ کنيم
  

نه ما و رِژيم    بينش ما بشود و اين رابطه ای است بين ما و مردم،  به اعتراض مردم، بايد بينش حاکم
بنظر من بايد . ... يک رابطه ای است بين ما و مردم به بهانه رِژيم، حول رِژيم. ونه حتی مردم و رژيم

ين ميشود اساس ا. نارضايتی مردم را مال خود کرد و نارضايتی خود را به نارضايتی مردم تبديل کرد
ما به جای اينکه روی موقعيت سوبژکتيو و عنصر فعاله . رابطه خوب تبليغات عليه جمهوری اسالمی

جنبش در ايران کار کنيم، مدام ميخواهيم موقعيت ابژکتيو را تغيير بدهيم، بحران سياسی را تعميق 
يران بگوييم نترسيد، سنگسار ما اگر شش تا تی وی هم داشته باشيم و به مردم ا. دست ما نيست  .کنيم

آن روز ممکن است يک عده ای شير شوند، اما ! اين کار را بکنيد! برويد مبارزه کنيد! نترسيد. ميکنند
. جواب اين است که مردم بگويند حزب کمونيست کارگری راست ميگويد. اين جواب مسئله نيست

گويند حزب کمونيست کارگری، حزب راست ميگويد، وقتی که مردم بگويند حکومت و حزب، حتی ن
ولی هرچه شلوغی ها را بيشتر کنيم، آن طرف هم . آن روز ما داريم پيروز می شويم. بگويند حزب

ما خوشحال ميشويم مردم بيشتر اعتراض بکنند ولی وظيفه ما دامن زدن به . چالق نيست، ميزند
کردن اعتراضات به تحليل وظيفه ما تجهيز . آن هم کار خوبی است، بايد کرد. اعتراضات نيست

  ."خودمان و تبديل کردن بينش خودمان به بينش کسانی است که اعتراض می کنند
  

ببينيد منصور حکمت در يکی از سخنرانی هايش می گوييد اگر زيب پوست هر  :نسرین رمضانعلی 
ين تبليغ و بنابرا. اين واقعی است. انسان منصفى را باز کنيد يک سوسياليست دو آتشه پيدا ميکنيد

فعالين و اعضا و کادرهای ما فقط حرفهای . ترويجی که  نتيجه اش تبديل به سازمان نشود معنايی ندارد
خوبی زدند برای مردم اما چقدر همين حرفهای خوب توانسته در شکل دادن به حوزه های حزبی، 

م  و کميته های مجمع عمومی کارگران، شوراهای کارگران، تشکل واقعی خود مرد ،محافل کارگری
در دانشگاهها و مدارس و تمامی عرصه ها تبديل شود و اينها از ما حرف شنوی  ،جوانان در محالت

  .اين جنبه مورد بحث است. دارند و نيرو جابجا می کند را بايد ديد
  

.  نزديک به يک ماه است که معلمين تقريبا هر روز در خيابانها هستند. اعتراضات معلمين را نگاه کنيد
ما هنوز دانش آموزان و خانواده اين . ما هنوز فراخوانی که خطاب به جنبشهای اعتراضی باشد نداده ايم

تحوالت . دانش آموزان را مورد خطاب قرار نداده ايم که در کنار معلمين و اين اعتراضات قرار بگيرند
نکته مهم را مد نظر داشته است و بايد اين  57اين بار در جامعه ايران خيلی متفاوت تر از انقالب 

و انتقال به اين معنا مهم است که در اين دوران اتفاقا از اعتبار نفوذ و سرمايه ای که داريم حزب . باشيم
ما بايد . تبليغ و ترويج بايد به سازمان و تشکل حول حزب منجر شود. بتواند تبليغ و ترويج را معنا کند

  .اين سازمانها را بسازيم
  

تبليغ و ترويج کمونيستى يک . باور نداشتيم" خير و شر"ما هيچوقت به تقابل . خير :رسياوش دانشو
بحث برسر اينست که حزب نميتواند . کار روزمره و بدون وقفه يک حزب سياسى مارکسيستى است

صرفا يک ماشين تبليغ و ترويج باشد و عنصر سازماندهى و رهبرى و جذب نيرو و پيشروى مستمر 
 ،بحث اينست که وقتى که ما موقعيت تمام عيار يک حزب رهبر جامعه. ويت چندم باشددر آن در اول

يک حزب متشکل کننده و  ،يک حزب دربرگيرنده فعالين سوسياليست عرصه هاى مبارزات اجتماعى
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و در يک کالم يک حزب دخالتگر و پراتيک در لحظه لحظه جدال  ،گرايش سوسياليسم کارگرى نباشيم
آنوقت تبليغات ما هم صرفا تبليغاتى غير بسيج کننده و غير تکان دهنده و اليتيستى خواهد  ،سياسى نباشيم

اما اين . تبليغ و ترويج کمونيستى بويژه در امر آموزش ماکرو مردم و کارگران حياتى است. بود
کشيدن و تبليغاتى براى بميدان ! تبليغات داستان دردهاى مردم نيست که هر روز خود آن را لمس ميکنند

اعتماد بنفس دادن به فعالين و عناصر دخيل در جنبشهائى است که فى الحال با اتکا به حزب در يک 
نه  ،رهبر -مبلغ به حزب سازمانده –منظور از انتقال از حزب مروج . مبارزه وسيع سياسى درگيرند

سازمانده و رهبر  نفى تبليغ و ترويج کمونيستى بلکه تغيير ماهيت تبليغ و ترويج متناسب يک حزب
  .اعتراضات اجتماعى و يک حزب کمونيستى دخالتگر در حيات سياسى جامعه است

  
 –رهبر کدامست؟ یک حزب سازمانده  –محورهای اساسی انتقال به حزب سازمانده : یک دنياى بهتر

  رهبر از نظر شما چه مختصاتی دارد؟
 

ن رهبران عملی و سازماندهندگان اعتراض مساله اصلی برای چنين انتقالی قرار گرفت  :علی جوادی 
اين رهبران بايد حزب را ظرف . راديکال وسوسياليستی جامعه به گرد و در حول و حوش حزب است

هيچ سازمانی بدون حضور گسترده رهبران . طبيعی و هميشگی پيشبرد اعتراض اجتماعی خود بدانند
. مانده اعتراضات اجتماعی تبديل شدعملی اعتراض جامعه قادر نخواهد شد به حزب رهبر و ساز

نميتوان از . نميتوان از فرای سر رهبران عملی کارگران هيچ اعتراضی را رهبری و سازماندهی کرد
نميتوان با دخالت آکسيونيستی در . راه دور و با ريموت کنترل اعتراض روی زمين را هدايت کرد

ا دور زدن رهبران عملی مورد اعتماد توده نميتوان ب. اعترضات جاری اين اعتراضات را رهبری کرد
رهبران عملی حلقه واسطه حزب و تشکل کمونيستی با توده طبقه . های معترض کارگر قرار گرفت

. چپ پوپوليستی هيچگاه اين ديناميسم دخالتگری در تحوالت اعتراضی در جامعه را درک نکرد. هستند
در اين سنت حزب، منشاء آگاهی و . يستی استتمام جوهر اين تفکر پوپول" حزب و طبقه"دو قطبی 

در اين چهارچوب وظيفه . درايت و فکر است و طبقه فاقد هر گونه سازمان درونی و گرايش داده شده
حزب توليد فکر و آگاهی است و وظيفه توده های طبقه اجراء و عمل به اين سياستها و مواضع 

سنتی را از سوخت و ساز واقعی طبقه و اين سنت دوری تاکنونی و عدم شناخت چپ . سازمانی
در اين سنت حزبيت معنايی به غير از يک ماشين افشاگری و تبليغ و . مبارزات اجتماعی نشان ميدهد

تک تک و بدون هيچ . در اين سنت توده طبقه عامل اجرايی سياستهای حزبی است. ترويج نيست
صدايش . کافيست سازمان باشد. می آوردسازمانی را به اجرا در " رهنمودهای"سوخت و ساز درونی 

تصوير رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری از مختصات حزب مورد نظرش به . به گوش برسد
ما بايد مختصات کمونيسم منصور حکمت و سنت سوسياليسم . اين ديدگاههاى قديمى آغشته است

  .کارگری را تقويت و نهادى کنيم
  

راديکال و سوسياليست کارگری و جامعه صرفا با اعالم نيت  اما تبديل شدن به حزب رهبران عملی
. اين حزب بايد به ظرف در برگيرنده اين رهبران تبديل شود. يک حزب کمونيستی متحقق نميشود

بايد بتوان قابليت و مطلوبيت چنين ابزاری در پيشبرد مبارزه . حزب يک ابزار مبارزه اجتماعی است
حزب بايد قادر . ل و سوسياليست قرار دارد را نشان داد و اٽبات کردای که در مقابل رهبران راديکا

اين طيف از . شود که به مسائل گرهی سياسی و عملی اين رهبران در پيشبرد مبارزه شان پاسخگو باشد
. حزب بايد قويترشان کند. فعالين اجتماعی بايد در وجود حزب ابزاری برای پيشبرد مبارزه خود بيابند

حزب بايد ابزاری برای تامين رهبری عمومی اين . سب اتحاد مبارزه عمومی شان باشدحزب بايد چ
. حزب بايد نماينده عملی و سياسی اين طيف در جامعه باشد. طيف بر جنبش اعتراضی طبقه باشد

. رابطه حزب بر خالف تصور چپ سنتی با اين طيف نميتواند فقط يک رابطه سياسی و يا نظری باشد
  .ای هم سياسی و هم عملی باشدبايد رابطه 

  



 ميزگردها 131 
 

تبديل حزب به حزب سازمانده و رهبر بايد در درجه اول با حضور مستمر در جامعه و در سوخت و 
حزب بايد يک داده هميشگی در محافل و شبکه های طبيعی و داده . ساز اعتراض اين طيف تامين شود

. ک شرط ضروری و حياتی استحضور مستمر در روابط و محافل اين طيف ي. شده اين طيف باشد
سياست حزب در حال حاضر . نميتوان با سياست و حضور در آکسيون کارگری به اين هدف نائل آمد

در صورتی که برای . از اين آکسيون به آن آکسيون متمرکز ميشود. يک سياست آکسيونيستی است
. و حال و آينده ای داردرهبران عملی و آژيتاتورهای کارگری و اجتماعی هر اعتراضی يک پيشينه 

بعالوه هر اعتراض و آکسيونی بر متنی از يک تحرک عمومی که گاها از انظار جامعه پنهان است 
در اعتراض " چريکی"بدون حضور در چنين سوخت و سازی نميتوان به صورت . صورت ميگيرد

مکانيسمی که يک  بعالوه همان. حضور يافت و بدتر انتظار داشت که به رهبر اعتراض هم تبديل شد
رهبر عملی را به رهبر عملی در انظار توده های طبقه و جامعه تبديل ميکند، همان مکانيسم در مورد 

حزب بايد بتواند در مبارزه دائمی خود اعتماد اين طيف . تبديل شدن به حزب رهبر هم نيز صدق ميکند
  .تبديل شود" رهبر"ای آنها به و بر. از کارگران و رهبران اعتراض اجتماعی را به خود جلب کند

  
اما اين ويژگی حزب ما در . حزب کمونيست کارگری بايد به يک حزب سازمانده و رهبر تبديل شود

اين . در حال حاضر ما از مبارزات کارگران و مبارزات اجتماعی دفاع ميکنم. حال حاضر نيست
ا جديت هم اين کار را انجام ميدهيم و خالصانه و ب. مبارزات را در ارگانهای تبليغی خود منعکس ميکنم

ما . با مبارزات و اعتراضات کارگری است" کانون های همبستگی"اما اين کار اساسی . بايد انجام دهيم
. دسته کر مشوق اعتراض کارگری نيستيم، بايد تبديل به رهبر و سازمانده اين اعتراضات تبديل شويم

کافی نيست که بخود بباليم که . اين اعتراضات تبديل شود حزب ما بايد به ظرف در بر گيرنده رهبران
. ما حزب گزارشگران و خبرنگاران نيستيم. گزارشگر حزب ما به ما چنين و چنان گزارش داده است

مسلما ما بايد اعتراض کارگران را به . حزب اعتراض اجتماعی و کمونيستی کارگر در جامعه هستيم
اما برای حزبی که مدعی رهبری يک انقالب . کس کنيمهر شکل و صورتی که ممکن است منع

کارگری است، اظهار اينکه گزارشگر ما چنين گزارش ميدهد نشاندهنده بی ارتباطی ما با آن مبارزه 
  .اجتماعی و جاری است و نه نشان قدرت سازمانيابی و رهبری و هدايت اين مبارزات

  
الحظه ای نه تنها از رهبران عملی طيف يک ويژگی ديگر حزب سازمانده و رهبر وجود قابل م

. راديکال سوسياليست در حزب بلکه حضور گسترده و چشمگير کارگر معترض در صفوف ما است
اگر استبداد و اختناق در دوره هائی ميتواند حضور کارگر معترض در صف احزاب کمونيستی را 

راديکال است، در شرايطی که محدود کند، در چنين دوره ای که جامعه دستخوش يک تحول عميق و 
مردم مرعوب سرکوبگری رژيم اسالمی نيستند، اگر حزبی کمونيستی نتواند کارنامه ای رو به رشد از 
پيوستن و حضور فعال کارگری و کارگر در صفوف خود نشان دهد، بايد به دنبال مشکلی در حزب 

از چند هزار اعتراض کارگری در در شرايط کنونی بيش . نميتوان شرايط را مقصر قلمداد کرد. بود
کارگران به طور گسترده در اعتراضند، ما بايد به ظرف اعتراضی اين بخش . جامعه صورت ميگيرد

  .معترض و پر سر و صدا تبديل شويم
  

در اين قسمت اجازه دهيد که به نکته ای در زمينه چگونگی مقابله بخشی از رهبری کنونی حزب با اين 
حزب سياسی "زمانی که ما مجددا مساله تبديل حزب به . م کارگری بپردازمويژگی حزبيت کمونيس

از جانب بخشی از رهبری حزب که مسئوليت ...را مطرح کرديم، با اتهام اکونوميست و " کارگران
بحٽ " حزب سياسی کارگران"بحٽ . حزب را عهده دار است، مواجه شديم" کارگری"ارگانهای 

  .کنگره سوم است منصور حکمت در قطعنامه مصوب
  

بايد بتوانيم . سياسی را بشناسيم –ما بايد مکانيزم های تبديل شدن به يک حزب اجتماعی  :آذر ماجدی
جبهه . به مسائل اصلی جامعه و مردم پاسخ بگوييم. در بستر اصلی مبارزه سياسی قرار داشته باشيم
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به رژيم " نه"اله سرنگونی رژيم و اکنون مس. طبقاتی را تعريف و تعيين کنيم –اصلی نبرد اجتماعی 
مردم را تعميق کنيم، نه مردم را نمايندگی کنيم، و تبيين " نه"بايد تالش کنيم که . اين جبهه اصلی است

اين . مردم بايد تفسير و تبيين ما از جامعه و مناسبات آن را بپذيرند. خود را بر اعتراض مردم حاکم کنيم
. شن است که بحث حزب و جامعه جايگاه تعيين کننده ای داردبه اين منظور رو. اساس کار ماست

بايد در اين قامت ظاهر شوند و مردم آنها را همچون . رهبران حزب بايد به رهبران اجتماعی بدل شوند
اين يک مکانيزم اصلی قرار گرفتن در بستر اصلی مبارزه و حاکم کردن . سياستمداران قابل بشناسند
  .بايد بتوانيم رابطه در دو سطح محلی و اجتماعی را به پيش ببريم. ردم استتبيين خود بر اعتراض م

  
شخصا فکر می کنم اين انتقال فقط در صورتی امکان دارد که ما نقاط ضعف خود  :نسرین رمضانعلی

را به رسميت بشناسيم و يکبار بشينيم و نيروها و توان خود را ارزيابی کنيم  و اين را با اوضاعی و 
  .قوايی که امروز در ايران جريان دارد، نگاه کنيمتوازن 

  
تجربه من شايد در کار رو به داخل بر می گردد به بعد از . اجازه بدهيد من تصوير خودم را بدهم

  در يکسال اول خوب معلوم بود می گفتيم هيچ ارتباطی را به ما ندادن و اين يک واقعيت بود. انشعاب
  طات در شهرهای کردستان اين مسئوليت را بعهده گرفتم فقط با يک نفرشايد وقتی خود من بعنوان ارتبا
باالخره ابتدا تالش . ما اصال نمی دانستيم حزب چه سرمايه ای دارد. آن هم از جلسه پالتاکی آشنا شدم
ابتکارات زيادی ما در شهرهای کردستان توانستيم بخرج بدهيم هم . اين بود اين نيروها را پيدا کنيم 

اما آيا . ا پيدا کنيم و هم حزب قوی تر از پيش بتواند نفوذ خود را شهرهای کردستان نشان دهدنيرو ر
اساسا روز . و يا صدها تشکل و محافل نه نشد. اين شد که برای مثال ما بتوانيم صدهها حوزه بسازيم 

اما در . اخبار شهرهای کردستان را دانستن راستش مشکل نبود. مره کاری و خبرگزاری می شوديم 
 16عمق مسئله را من در . همين فاصله مثال عرصه زنان، جوانان، جنبش دانشجوی تکانهايی خورديم 

آذر امسال متوجه شدم، که شايد نقطه قوت ما شهرهای کردستان و نيرويی داريم سازمان يافته تر کار 
تم پالتفرم ما همخوانی با اوضاع قبلتر هم نقدها و انتقاداتی که داش. می کنند و توازن را برقرار می کنند

بروز نمی شود و بنابرين همين تصوير که بر کميته سازمانده غالب بود را نيز به فعالين داخل هم . نبود
  .اما اجازاه بدهيد بعد از اين توضيحات به مختصات يک حزب سازمانده و رهبر بپردازم. داده می شود

اختمان حزبش را درست کرده است طول و عرض از نظر من يک حزب سازمانده حزبی است که س
تحليل درستی از نيرويش دارد برای . نقاط قوت و ضعفش را می شناسد. تشکيالتش را می داند کجاست

دنبال فرصت و . گسترش بيشتر اين نيرو و اين سازماندهی هر روز ساعتها را با هم تنظيم می کنند
. که خوب سازماندهی کرده ساختارش معلوم استاما اين حزبی . روزهايی نيست، فرصت می سازد
مارس امسال متوجه شدم که يک بخش وسيع از  8برای مثال من . رهبری می کند، نيرو جابجا می کند

نيروهايی که داريم و توان اين را دارند نيرو جابجا کنند ولی هيچ وقت اين اعتماد به نفس را به اين 
خود رهبری حزب يا به معنای سر هنوز توان دستور دادن را  به برای همين سبک کار . نيروها نداديم 

نيروهای زيادی در کمين . . اندمهای بدن ندارد و اندامهای بدن نمی توانند تحرکی از خود نشان بدهند
با ساختن حزب در داخل است . هستند که بعد از جمهوری اسالمی آنها هم می خواهند قدرت را بگيرند

 .ردم تضمين بدهيم ما قدرت را خواهيم گرفتکه می توانيم به م
  

اينجا اين را تاکيد ميکنم که اگر حزب ما و هر حزب . در سوالهاى قبلى پاسخ دادم: سياوش دانشور
سوسياليستها و  ،فعالين کارگرى ،واقعا کمونيستى و کارگرى بطور طبيعى ظرف دربرگيرنده کارگران

نباشد و  ،از جامعه که آزادى و برابرى را اعاده ميکندظرف اعتراض اجتماعى هر بخشى  ،کمونيستها
از رهبرى به معنى وسيع آن تا هر عضو و دوستدار آن اينطورى فکر  ،مکانيزم کار آن از باال تا پائين

چنين حزبى هنوز از سنتهاى قديمى چپ و روشهاى غير کمونيستى نبريده  ،نکند و اينطورى عمل نکند
جامعه محل جدال . مسئله را طور ديگرى هم ميشود ديد. پ راديکال استاست و آغشته به تمايالت چ

هر جنبشى تالش دارد رنگ و . جنبشهاى اجتماعى متمايز با اهداف سياسى و طبقاتى متخاصم است
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از تالش براى سرنگونى تا اعتراضات جنبش . مهر خود را به حرکت و خواست هاى مردم بزند
از مقابله با مذهب و خرافه و دفاع از  ،ش براى استيفاى حقوق زناز جنبش آزادى زن و تال ،کارگرى

از حضور در جبهه هاى فکرى و نظرى و دفاع از مارکسيسم و کمونيسم و  ،مدرنيسم و سکوالريسم
از قلمروهاى انتزاعى تر  ،دستاوردهاى پيشرو تا پيچاندن ارتجاع در زرورق جديد و تحويل آن به مردم

همه جاى جامعه تحرکى گسترده در جريان  ،ل در جامعه و اليف استايل مردمتا ارزشهاى مورد جدا
جريانى اجتماعى به معنى وسيع کلمه . رهبر يک جريان يک بعدى نيست –يک حزب سازمانده . است
. براى عالم و آدم پاسخ دارد و تالش ميکند به هر سوال روز پاسخ روز و مارکسيستى بدهد. است

ران طبقه حاکم و آخوندهاى تازه پست مدرنيست و دانشگاهيان مدافع ارتجاع و صحنه را براى روشنفک
بدوا نفى . است امکان عملى کمونيسمپيروزى کمونيستى بدوا رضايت جامعه به . استثمار خالى نميکند

بدوا تبديل شدن به . شدن تبليغات ضد کمونيستى و پذيرش راه حل آزاديخواهانه در قلبهاى مردم است
بدوا يک هژمونى فکرى و . ى ديرپاى مردم براى يک زندگى همراه با شان و حرمت استآرزوها

در مقاطعى روآورى به کمونيسم تصاعدى باال ميرود و موج موج کارگران و مردم در . سياسى است
چنين حزبى . ابعاد وسيع آرزوها و آمال خود را در کمونيسم و راه حل کمونيستى جستجو خواهند کرد

صالحيت و حقانيت خود  ،قلمرو پراتيک کمونيستى و دخالت در لحظات مبارزه و جدال طبقاتى بايد در
اعتماد  ،بجنگيم و نيرو بسيج کنيم ،ما بايد در قلمروهاى وسيع به دل جامعه بزنيم. را بثبوت رسانده باشد

  .و سازمان و حزبى متناسب با اينکار درست کنيم ،ايجاد کنيم
  

چه جایگاهی در حزبيت مورد نظر او در این  ١۴دات منصور حکمت در پلنوم تاکي: یک دنياى بهتر
زمينه داشت؟ آیا امری تاکتيکی را مد نظر داشت یا یک ویژگی حزبيت کمونيستی کارگری را تعریف 

  ميکرد؟
 

به هيچوجه  ١۴و چه در پلنوم  ١٣از نقطه نظر من تاکيدات منصور حکمت چه در پلنوم  :علی جوادی 
مختلف رشد سازمانی يک حزب کمونيستی " مراحل"منصور حکمت . کتيکی و مرحله ای نبودامری تا

تبليغ و "و " افشاگری"اينگونه نيست که حزبيت کمونيستی ابتدا حزبيتی با ويژگی . را تعريف نميکرد
يک ويژگی انفکاک ناپذير حزبيت . تبديل شود" سازمانده و رهبر"باشد و سپس به حزب " ترويج
همانطور که اشاره کردم اين مساله در کنار مسائلی از قبيل . تی کارگری را تعريف ميکردکمونيس

حزب . قرار دهيد، به اهميت و جايگاه آن پی برده ميشود" حزب و جامعه"و " حزب و قدرت سياسی"
کمونيست کارگری نميتواند حزبی برای تصرف قدرت سياسی باشد، بدون اينکه حزبی سازمانده و 

بمنظور تصرف قدرت سياسی بايد عمل قيام يک بخش معترض طبقه کارگر را سازمان داد . اشدرهبر ب
حزب کمونيستی کارگری نميتواند حزب مورد اعتماد و انتخاب مردم باشد بدون اين که . و هدايت کرد

منصور حکمت يک ويژگی حزبيت . در اعتراض روزمره و هميشگی جامعه حضور داشته باشد
ميدانست . گری را تعريف ميکرد و اين تاکيد را در هر اجالس مهم حزبی تکرار ميکردکمونيستی کار

انقالب و يا دگرگونی يک امر اجتماعی و عينی و غير ارادی . که جامعه به انتظار ما نخواهد نشست
اين . منتظر آماده شدن شما نمی مانند. اگر شما آماده نباشيد، تحوالت برای شما صبر نميکنند. است

رهبری حزب . تصور خوشخياالنه و بعضا خود محورانه نوع چپهای راديکال را بايد کنار گذاشت
  .کمونيست کارگری بايد با جديت خود را آماده و تجهيز کند

  
ببينيد پروسه ای که تحزب کمونيسم کارگری در ايران طی کرده است، الزاما شرايط مطلوب شکل 

ما شاهد حضور گسترده کارگر  ۵٧تحوالت انقالبی در سال  در. گيری حزبيت کمونيسم کارگری نبود
تقال و تحرک چشمگير گرايش سوسياليستی . سوسياليست در جامعه با ويژگی جنبش شورايی اش بوديم

منصور حکمت پرچمدار و . کارگر در دوره ای از حزبيت و سازمان کمونيستی اين گرايش جلوتر بود
در يک جدل . چپ ترين کمونيسم سازمانی آن دوران بود تئوريسين اين گرايش اجتماعی در صف

و ما به تدريج . اجتماعی در حزب کمونيست ايران صف و سازمان ويژه کمونيسم کارگری را شکل داد
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شاهد آن بوديم که چگونه پايه های يک حزب کمونيستی کارگری خشت خشت بر روی هم قرار داده 
به طوری که امروز رهبری . ر حکمت به نوعی قيچی شداين پروسه متاسفانه با مرگ منصو. ميشود

حزب کمونيست کارگری نه تنها کوچکترين تاکيدی در اين زمينه ندارد بلکه مدعی گذر از اين شرايط 
  !است؟

  
همانطور که در باال اشاره کردم، از نظر منصور حکمت اين يکی از مبانی اصلی حزبيت  :آذر ماجدی

بنظر من از نظر منصور حکمت اين به هيچ وجه . گيری کمونيسم استکمونيستی و استراتژی قدرت 
در واقع منطبق کردن مکانيزم . مقوله ای در سطح مقوله حزب و جامعه است. مقوله ای تاکتيکی نيست

يک حزب کمونيست بايد به مکانيزم های . های اجتماعی قدرت برای يک حزب کمونيستی است
شن است که نميتواند همانگونه که حزب محافظه کار قدرت ميگيرد اجتماعی قدرت متوسل شود، اما رو

اين تالشی بود که . بايد اين مکانيزم ها را با خصوصيات فعاليت کمونيستی منطبق کند. به قدرت برسد
سوال برای او اين . سال آخر زندگی خود را بطور متمرکز به آن معطوف کرده بود 10منصور حکمت 

ا و کمونيسم همواره در حاشيه جامعه هستند؟ چرا صرفا ارزش مصرف شان بود که چرا کمونيست ه
در حد يک گروه فشار است؟ در پی يافتن پاسخ، مباحث مهم حزب و قدرت سياسی، حزب و جامعه و 

اينها مباحثی کامال نوين هستند که اصول پايه ای . حزب سازمانده مطرح ميشود –باالخره حزب رهبر 
اينها مباحثی هستند که مارکسيسم حکمتی را از مارکسيسم ها و کمونيسم های . حکمتيسم را ميسازند

کمونيسم دخالتگر کارگری حکمتی استراتژی و مبانی قدرت گيری کمونيسم . ديگر کامال متمايز ميکند
تحزب کمونيستی در شکلی مدرن و نوين، يک حزب اجتماعی سياسی که . را اين چنين تبيين کرده است

متاسفانه اين . نا فعاليت ميکند، اين تلقی و تبيين حکمتی از مبارزه حزبی کمونيستی استبر اين مب
تکه هايی از آن گرفته شده و در متن . مباحث از جانب حزب در کليت تحول بخش آن درک نشده است

  .درک سنتی قرار داده شده است
  

حزب در شرايطی تشکيل شد و  14پلنوم . اجازه بدهيد من يک نکته را اشاره کنم :نسرین رمضانعلی
به نظر من منصور حکمت با آمادگی بيش از پيش به استقبال اين پلنوم رفت و تالش کرد با تصويب 
مصوبات و قرارهايی انسجام حزب و رسيدن حزب به قدرت سياسی را نيز تبديل به مشغله جدی حزب 

زب را به اين بخش از رهبران جنبش پيشنهاد کرد، ح 14بنظر من در اين مصوبات که به پلنوم . کند
کمونيسم کارگری سپرد و تالش کرد با اين قرار و مصوبات حزب به محکمی حزب دوران حياط 

امروز متاسفانه . خودش بتواند برای يکبار هم شده بعد از انقالب اکتبر کمونيسم را به پيروزی برساند
ن دارد از ويژگی های حزب کمونيسم کارگری از نظر م. روايتهای متعدی از اين قرارها داده می شود

تعريف می کند که عزمش را جزم کرده برای گرفتن قدرت سياسی  و از نظر من شخصا تاکتيکی 
واقعيات و تاريخ . تعريف کرد 14و نبايد اجازه داد اين مصوبات را تنها به تاکتيک دروان پلنوم . نيست

 .چيز ديگری را نشان می دهد
  

تاکتيک براى ما . تاکتيک و استراتژى در کمونيسم کارگرى يک پديده واحد است :سياوش دانشور
تاکتيک براى ما نميتواند مغاير با اصول و . روزنه عدول از اصول و پراتيک غير کمونيستى نيست

اگر جائى به معنى تناسب قوا و نيرو زورمان نرسد و به سازشى گردن . اهداف اعالم شده مان باشد
يد آن را بعنوان يک سازش که در مرحله معينى و بداليل خاص و قابل توضيح به آن گردن با ،بگذاريم

يک ويژگى  ،اين تاکيدات منصور حکمت امرى تاکتيکى به معنى رايج کلمه نبودند. نهاده ايم اعالم کنيم
ائل کمونيسمى که نتواند به اين مس. غير قابل تفکيک تحزب سياسى مارکسيستى کمونيسم کارگرى است

اما پاسخ به سواالت مبارزه طبقاتى ايندوره  ،صد البته جريان شريف و قابل احترامى است ،فائق آيد
در باره مباحث اين پلنوم و تزها و متد آن بايد جداگانه صحبت کرد و اهميت صد چندان آن را . نميدهد

  .در حرکت همين امروز کمونيسم ايران و حزب ما نشان داد و تاکيد کرد
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  رهبر چه جایگاهی در حزبيت کمونيستی ایفا ميکند؟ –بحث حزب سازمانده : دنياى بهتریک 
 

از نقطه نظر من آينده جنبش و . در اين زمينه در پاسخ به سئواالت ديگر اشاراتی کردم :علی جوادی 
 ١۴تاکيدات منصور حکمت در پلنوم . نه فقط حزب کمونيسم کارگری به اين مساله گره خورده است

اگر حزب ما چنين . است" مرگ و زندگی"ای پيشروی حزب کمونيست کارگری حياتی و مساله بر
تحولی را از سر نگذراند، اگر تبديل به حزب سازمانده و رهبر نشود، اگر حزب در بر گيرنده رهبران 

دسته کر . عملی و راديکال سوسياليست جامعه نشود، بدون ترديد حاشيه ای و نظاره گر خواهد شد
مسلما چنين حزبی يک حزب شريف و انساندوست . شوق اعتراضات کارگری و اجتماعی خواهد بودم

و دوست داشتنی خواهد بود، اما قادر نخواهد شد نقشی در تحقق آرمانهای ديرينه طبقه کارگر و توده 
 .و اين تلخ و درد آور است. های مردم ايفا کند

  
من اين تاکيد را ميگذارم، چرا که همانطور (حکمتی يک رکن اساسی حزبيت کمونيستی  :آذر ماجدی

بر اين مقوله بنيان گذاشته .) که ميدانيد از تحزب کمونيستی  تعابير و تفاسير متفاوتی موجود است
رهبر متکی  –بنظر من مبانی حزبيت کمونيستی بر مقوالت حزب و جامعه و حزب سازمانده . ميشود
يک مساله بسيار مهم ديگر  رابطه . مدرن بر اين مختصات اجتماعی –ساختن يک حزب سياسی . است

وجود يک . مقوله رهبری و کادرها در حزب کمونيست کارگری کليدی است. رهبری با کادرها است
ستون فقرات کادرهای مارکسيست  و رابطه دائم و نزديک رهبری و کادرها اساس اين حزب 

  .مونيستی حکمتی استاين مختصات اصلی تحزب ک. مارکسيستی سياسی است
  

اگر من در يک جمله بگوئيم اگر حزب کمونيست کارگری تبديل به حزب سازمانده   :نسرین رمضانعلی
  .اين نظر من است. رهبر نشود نمی توان از کسب قدرت سياسی حزب صحبتی بيمان آورد

  
حزبيت درخود . پراتيکى است -حزبيت کمونيستى کارگرى اساسا يک حزبيت انتقادى :سياوش دانشور

گروه فشار در حاشيه . و براى خود و مشغول خود نه فقط کمونيستى نيست بلکه حزبيتى سياسى نيست
در به چپ . حزب کمونيست کارگرى همين امروز در شکل دادن به رويدادها دخيل است. جامعه است

يستى نقش داشته در برافراشتن شعارها و مطالبات انسانى و سوسيال ،چرخيدن جامعه نقش داشته است
حتى در تحميل شعارهاى آزاديخواهانه به جنبشهاى ارتجاعى و بنوعى عقب راندن آنها نقش  ،است

بحث برسر انکار . در بسيجهاى معين و دخالت در اعتصابات کارگرى وجود دارد ،داشته است
. ستبحث برسر ويژگى دائمى و هويت پراتيکى يک حزبيت کمونيستى ا. پيشروى هاى حزب نيست

ممکن است جائى خوب عمل نکنيم در چنين مواردى . مسئله بدفهمى و تنبلى و بد عمل کردن هم نيست
رفقاى عزيز . حتى بحث برسر ميزان فعاليت نيست. بايد ريشه را در عدم تسلط به کارمان جستجو کنيم

يفيسم نهفته است که مسئله اينست که در برخى تئوريها و تحليلها نوعى پاس. ما بخشا صبح تا شب ميدوند
شما اگر اساس کارتان تبليغ و ترويج باشد و منتظر اين باشيد . نميتواند فراتر از وضعيت امروز برود

البد همان اندازه هم دخيل هستيد و بتدريج تبليغاتتان هم رنگ و  ،که روزى اين تبليغات پاسخ ميدهد
توصيه  ،ائى است که مرتبا تکرار ميشوندآژيتاسيونه. بوئى ميگيرد که با نبض اعتراض زنده نميزند

هائى است که گاها با موقعيت فعالين جفت و جور نميشوند و يا معضالت عملى بسيج طبقه و فعالين 
اما وقتى يک حزب . ممکن است حتى درخود نادرست نباشند. يک قلمرو معين را پاسخ نميدهد

وقتى نبض اش با نارضايتى و  ،تکمونيستى اساسا کارش رهبرى و تامين رهبرى اعتراضات اس
وقتى سواالت و معضالت و گير و گرفتها و موانع را  ،اعتراض در جامعه و بخشهاى مختلف ميزند

اگر فالن فعال کارگرى . چنين حزبى خود راسا اعتراض سازمان ميدهد ،ميشناسد و به آن پاسخ ميدهد
تبليغاتش و  ،دانشگاه را به آشوب ميکشد چند ،چهار جا اعتراض و اعتصاب سازمان ميدهد ،را ميگيرند

و اتکا  ،به رهبران و فعالين دلگرمى ميدهد ،حرفش بورژوازى را تکان ميدهد و دست به عصا ميکند
حزب نماينده جامعه ميشود و جامعه خود را . به حزب و اعتماد به حزب را در جامعه مرتبا باال ميبرد
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گرايشات  ،ى بدون مشورت با چنين حزبى اقدام نميکندکارگر و رهبر کارگر. با حزب تداعى ميکند
قدرتى را بنمايش ميگذارد که فاکتور غير قابل حذف  ،دست راستى و محافظه کار را حاشيه اى ميکند

چنين حزبى هر سخن و هر اشاره رهبرى اش نيرو جابجا ميکند و همزمان . در معادالت سياسى ميشود
کمونيسم کارگرى و حزب دربرگيرنده رهبران . اندازدترس و وحشت در پيکره بورژوازى مى 

. سوسياليست و کمونيست طبقه و رهبران راديکال و سوسياليست جنبشهاى اجتماعى چنين حزبى است
نبودش جاى سوال دارد و نه  ،رهبرى و سازماندهى يک رکن تفکيک ناپذير اين تحزب کمونيستى است

  .طرح و تاکيد آن
  

 ٨آذر و  ١۶واهيد الگوئى بدست دهيد چه تصویرى دارید؟ مثال تجربيات اگر بخ: یک دنياى بهتر
  مارس چه تجربه ای را در این زمينه نشان ميدهد؟

 
 ٨آذر و  ١۶. ببينيد امسال ما دو تجربه موفق در زمينه سازماندهی را از سر گذرانديم :علی جوادی 

دار آزادی و برابری و رهايی زن در در هر دو اين اعتراضات کمونيسم کارگری قادر شد پرچم. مارس
در هر دو اين اعتراضات تالش سازمانگرانه ويژگی و تمايز اين دو حرکت را با سالهای . جامعه باشد

مارس را از سالهای گذشته بطور برجسته تری متمايز  ٨آذر و  ١۶آنچه به نظر من . گذشته نشان ميداد
عتراض اجتماعی و نقش رهبران عملی و کمونيست کرد همين تاکيد روی عنصر سازماندهی در عمل ا

در اين دو نمونه به ميزانی که من اطالع دارم، نيروهای کمونيسم کارگری در زمين اعتراضی . بود
هدايت کنند و نتيجتا موفق شوند پرچم کمونيسم . سازمان دهند. قادر شدند که به استقبال اين روز بروند
ويژگی حضور کمونيسم کارگری در اين روزها اين بود که . دکارگری را در اين شرايط بلند کنن

قادر شدند آژيتاتور و . رهبران عملی و طيف راديکال اين بخش از جامعه را با خود داشتند
اجازه دهيد در . سازماندهندگان سوسياليست اين اعتراضات را در اين دو مقطع با خود داشته باشند

به همين نکته بايد اکتفا کرد که . شتر از اين وارد جزئيات نشومزمينه ابعاد سازمانی اين مساله بي
  .رهبران عملی کمونيست در اعتراض دانشجويی قادر شدند در راس اعتراضات اين روز قرار گيرند

  
اما تجربيات اين دو روز سرخ در جامعه تنها يک نمونه بسيار کوچک از قدرتی است که يک حزب 

ميليونی  ٧٠مساله بر سر يک تحول عظيم انسانی در يک جامعه . جام دهدسازمانگر و رهبر ميتواند ان
مساله بر سر آزادی انسان و . مساله بر سر رهبری انقالب و سازمان دادن يک قيام کارگری است. است

تحولی است که ميتواند اين سالهای آغازين قرن بيست و يکم را الگويی در تحوالت اجتماعی معاصر 
  .کند
 

مارس  8آذر و  16تالش های ما در . بنظر من ما هنوز از آن تصوير ايده ال بسيار دوريم :یآذر ماجد
توانستيم تا حدودی تبيين خود را به تبيين اين رهبران عملی . ما را به رهبران عملی نزديک تر کرد

رابطه موثر را با نتوانسته ايم آن . اما هنوز نتوانسته ايم اين رهبران عملی را سازمان دهيم. تبديل کنيم
مارس تبيين  8آذر و  16اين واقعيت که . هنوز از دور دستی بر آتش داريم. رهبران عملی برقرار کنيم

  .اما هنوز راه درازی در پيش داريم. چپ در جامعه عرض اندام کرد، نشان پيشروی ما است
 

تم بجز چهار چوب ببينيد من برای اولين بار سراغ شهرهای ديگر ايران رف :نسرین رمضانعلی
آذر  16من بخصوص در جريان . شهرهای کردستان که باالخره وظايف حزبی من آنجا تعريف شده بود

اين محبوبيت . متوجه شدم ابعاد محبوبيت حزب چقدر زياده ولی اين محبوبيت بايد تبديل به نيرو شود
و شخصيتها باشد که در راس اين محبوبيت بايد جذب رهبران و چهره ها . بايد تبديل به سازمان شود
هر چپی الزما هم جنس جنبش . هر چپی الزاما حزب ما را نمايندگی نمی کند. مبارزات قرار می گيرند
و اتفاقا محبوبيت و همان اعتبار و راستش روی آوری به ادبيات منصور . کمونيسم کارگری نيست

ل با وجود سازمانی به محبوبی سازمان فهميدم که ما برای مثا ،حکمت در دانشگاه را وقتی متوجه شدم
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آذر  16دخالتگری ما در . تريبونها را ندارد. جوانان کمونيست نيرويی جدی در اين اعتراضات نيست
دخالتگری ما تحکيم وحدت و . آذر داد 16ابعاد سراسری به . چهره دانشگاه را امسال عوض کرد

اتفاقا برای . مارس هم اين را شاهد بوديم 8جريان  جريانات ملی مذهبی دانشگاه را عقب راند و دقيقا در
مارس کمتر به نقد گرايشات ديگر پرداختيم و نيروی هم جنس خودمان را نتواسنتيم متقاعد کنيم که  8

بايد چهرهای مان و شخصيتهای مان را از پيش . بايد مارش اين روز در همان روز و در خيابانها باشد
ه ناهماهنگی موجود اين فرصت تاريخی را از جنبش کمونيسم کارگری متاسفان. هم تصوير می کرديم

 .گرفت که با شعار واحد ستم بر زن موقوف در ابعاد چندين ده هزارنفر جنبش را به خيابانها بياورد
  

اين الگوها موفقيت هاى خوبى بودند و دريچه اى به يک کار بزرگتر و غير آکسيونى : سياوش دانشور
اگر نکته مثبت و قابل تاکيدى در اين تجارب بايد جستجو کرد . رکات اجتماعى استدر سازماندهى تح

يک  ،اينست که حتى آنجا که نيروى درگير ضرورتا وابستگان و عالقه مندان يک حزب سياسى نيستند
حزب معين و يا افراد يک حزب معين ميتوانند چسپ درونى تعداد بسيار بيشترى و بميدان کشيدن آنها 

ما بايد بين آکسيون و تحرک سازمانى با سازماندهى يک جنبش معين . ک پالتفرم راديکال باشندحول ي
کار يک حزب کمونيستى طبق تعريف اينست که همواره منافع . در يک روز خاص تفاوت قائل شويم

ده کل طبقه و کل جنبش و مبارزه طبقاتى را در هر مبارزه معين دنبال کند و در هر جنبش معين نماين
از سکتاريسم و حرکات غير معقول بپرهيزد و کل جنبش را در . اتحاد و انسجام و راديکاليزم آن باشد

 ،اما نفس اينکه اين تحرکات ممکن ميشوند. مقابل ارتجاع و حکومتش پيروز و با افق تر بيرون بياورد
روى زمين . فى نيستفراخوان دادن خوب است اما کا. دارند بر اصل اساسى سازماندهى تاکيد ميکنند

و حول يک  ،بخشهاى مختلف را بميدان آورد ،راه حل داد ،بسيج کرد ،بايد قانع کرد ،بايد کار کرد
به . و همه اينها البته به کادر و نيروى فعال در صحنه نياز دارد. پالتفرم و شعارهاى راديکال بخط کرد

به پاسخهاى . ن و جنبش زنان نياز داردبه سازمانهاى معين در ميان دانشجويا. تشکيالت نياز دارد
اگر بخواهيم درست عمل کنيم و مرتبا پيشروى . روشن به سواالت و معضالت فکرى موجود نياز دارد

الزم است در . حضور و رابطه و جدل مستمر داشته باشيم ،الزم است که شناخت دقيق ،را تضمين کنيم
مبارزه کمونيستى يک . ن را تامين و تضمين کنيمهر مقطع اعتماد به رهبرى کمونيستى و اتکا به آ

مسئله تامين حضور سياسى و ارائه . سازماندهى آن نيز به همين ترتيب ،مبارزه زنده و پيچيده است
  .روشها و سبک کار و سياستى است که هر روز گوشه گوشه اين جنبش را متحدتر و منسجم تر کند

  
تشکيالتی در مقابل این انتقال مکان سازمانی  –سياسی به لحاظ نظری مقاومتهای : یک دنياى بهتر

  حزب در اعتراضات جامعه کدامست؟ این مقاومتها از چه جنسی هستند؟
 

اجتماعی حزب مواجه هستيم از جنس  -مقاومتی که ما در قبال اين انتقال سازمانی  :علی جوادی
. ه جان سختی اين مقاومت استتجربه درگيری من در اين عرصه نشاندهند. مقاومت چپ راديکال است

زمانی ادعا ميشود که اصال حزب در حال حاضر حزب . همانطور که گفتم بهانه ها مختلف است
زمانی گفته ميشود که ما از اين . انتقالی هم الزم نيست ،رهبران عملی اعتراض کارگر در جامعه است

هر چه هست جوهر اين مقاومت تن  .زمانی گفته ميشود که اين بحٽ عقب است. مساله عبور کرده ايم
  .ندادن به ملزومات اين چنين تحولی است

  
تالش کرديم پيرامون ضرورت . در رهبری حزب مطرح کرديم" اٽباتی"ما ابتدا اين مساله را بصورت 

" معرفتی"اما بسرعت معلوم شد که مساله . و حياتی بودن اين انتقال توضيحات الزم را ارائه دهيم
همانطور که در پاسخ به سئواالت . مساله اجتماعی و سنتی است. ر و ريشه ای تر استعميق ت. نيست

. ديگر تاکيد کردم بسرعت متوجه شديم که بخشی از رهبری حزب نميخواهد به چنين تحولی تن دهد
. دارای اميال کوچکی در تحوالت آتی است. به موقعيت کنونی دلخوش است. برايش اهميتی ندارد

با "بنظرم بايد تالش کرد و به قول منصور حکمت . وزی کمونيسم را بعضا نميشناسدملزومات پير
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متعلق به . اين حزب کمونيست کارگری است. برد" قسمت گود استخر"اين حزب را به " چنگ دندان
بايد در اين مقام در اعتراضات جامعه قرار گيرد حتی اگر بخشی از . سنت کمونيستی کارگری است

  .واهد به چنين تحولی تن در دهدرهبری حزب نخ
  

من عليرغم سرسختی و . آيا موفق خواهيم شد؟ بايد ديد. ما موظفيم چنين تالشی را به سرانجام برسانيم
خوشبينم چرا که نمونه های . مقاومت گرايشات بازدارنده حرکت به جلو کمونيسم کارگری خوشبينيم

چرا که صف کمونيسم کارگری در . ه ديده ايمموفقی از اين عملکرد سازمانی را ما در سطح جامع
همانطور که منصور حکمت . به تاکيدات منصور حکمت توجه ميکند. جامعه به اين مساله توجه دارد

اين غول . و نميوان آن را بسادگی به بطری برگرداند. ميگفت اين غول ديگر از بطری خارج شده است
ست که رهبران عملی جنبش راديکال سوسياليست برای پيشروی نيازمند قرار گرفتن بر بستری ا

مقاومت چپ راديکال . کارگری را با خود متحد کند و در راس اعتراضات کارگری و جامعه قرار دهد
را خنٽی کند و حزبيت کمونيسم کارگری را تماما در خدمت سازماندهی و رهبری تحوالت اساسی 

  .ری متصور نيستبرای ما راه ديگ. جامعه و قيام کارگری قرار دهد
  

بدون ترديد چنانچه اين تالش به سرانجام برسد ما شاهد آن هستيم که بخش تعيين کننده و قابل مالحظه 
 .ای از رهبران و آژيتاتورهای پر نفوذ جنبش کارگری را در صفوف خود داشته باشيم

  
کل سنتی و قديمی اين مش. بنظر من مقاومت ها بيانگر اختالف گرايشات درون حزب است :آذر ماجدی
در حزب کمونيست ايران نيز زمانی که منصور حکمت مبحث کمونيسم کارگری را مطرح . ما است

کرد و مساله انتقال طبقاتی را عنوان کرد، اين بالفاصله در همان متن و چهارچوب سنتی تعريف و 
در حزب کمونيست کمااينکه ديديم . درک شد و بمعنای گسترش رابطه سوزنی با کارگران برداشت شد

کارگری نيز در مقطعی عده ای به شمارش اعضای کارگر در حزب مشغول شدند و چون تعداد را 
بنظر . در حاليکه جوهر بحث کمونيسم کارگری چيز ديگری بود! تشخيص ندادند استعفا کردند" کافی"

هضم شده و يا  اين مباحث در چهارچوب درک سنتی. من اکنون نيز با مشکل مشابه ای روبرو هستيم
سازمانده صحبت ميشود، بالفاصله جواب  –زمانيکه از حزب رهبر . اصال ناديده گرفته شده است

ميگيريم که خيلی هم پيشروی کرده ايم، بيشتر رهبران عملی کارگری با ما هستند، جامعه به چپ 
  .چرخيده و ما رهبر جامعه هستيم

  
اما بنظر من اين واقعيت هم هست که مقوله . جانب ماستاينگونه پاسخگويی، بعضا بخاطر بستن نقد از 

اينکه ما در تلويزيون خطاب به مردم رهنمود . حزب سازمانده بدرستی درک نشده است –حزب رهبر 
در . ميدهيم و از مبارزات کارگران و معلمين و غيره اخبار ميگيريم، بنظر بعضی از رفقا کافيست

حتی اين تصور خام وجود دارد که اگر ما . رابطه ما با مردم استحاليکه اين يک بخش بسيار ابتدائی 
با اعتماد به نفس به موقعيت خود برخورد کنيم و بگوييم که رهبريم و قدرت سياسی را ميگيريم، آنگاه 

اما بحث بر سر اينست که مردم تبيين ما را از اعتراض و جامعه و . اين به واقعيت بدل خواهد شد
لذا ما بايد پاسخ تمام مسائل اساسی و اصلی جامعه را داشته باشيم و عرضه . پذيرندمسائل اساسی آن ب

بايد به نيروی اول . طبقاتی را تعريف و تعيين کنيم –بايد جبهه های اصلی نبرد اجتماعی . کنيم
  .اپوزيسيون بدل شويم

 
فکر می کنم .  ودممن در دورانهای متفاوتی که جدل سياسی در حزب بوده شاهد ب :نسرین رمضانعلی

قبل از هر چيزی سنت کامال غلطی در حزب هست که تالش ميکند فضا برای جدل سياسی را تنگ 
سريع فراخوانهای تشکيالتی  ،به اين معنا که بجاى اينکه بيائيم بحث کنيم و همديگر را متقاعد کنيم. کند

ن حزب هستند و نمی شود وارد سريع اوضاعی پيش ميآوريم انگار تعدادی آمدند دشمنا. داده می شود
رفقا بارها با من تماس می . در جريان بحث فراکسيون نيز دقيقا چنين اتفاقاتی افتاده است. هيچ جدلی شد
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اين چه معنايی دارد جز اينکه اين ". جای خالی تو را در حزب احساس می کنيم"گيرند می گويند 
ر مواردی به بيرون می دهد و يا به فعالين می تصوير را از آن بخش از رهبری که هم نظر من نيست د

که همه بايد لبيک گفته و هر گونه مخالفتی باگوشه ای  ،اگر بگوئيم اين همان سنت چپ سنتی است. دهد
  .زياد بيراه نگفتيم ،و يا برخی از سياستهای حزب  به معنی مخالفت با حزب تبيين می شود

  
در سنتهاى عملى  ،در تبليغات ،در سبک کار ،ى رهبرىمقاومتها خود را در روشها :سياوش دانشور

روشهائى که همواره حزب ما حامل آن بوده و عليرغم فاصله گرفتنها هنوز به قوت خود . نشان ميدهند
در يک بيان فشرده چهارچوب فکرى ناظر به اين مقاومتها . باقى اند و هرازچند گاهى قويتر ميشوند

تلقى معينى است که وقتى ميخواهد . ه مبارزه سياسى و حزبى استنگرش غير اجتماعى چپ راديکال ب
ما در . زياد راديکال شود غير زمينى ميشود و وقتى ميخواهد زمينى شود از کمونيسمش مايه ميگذارد

اما تلقى منصور حکمت بويژه در . دوره هاى مختلف با اين معضل و در سطوح مختلف مواجه بوديم
يک گسست تمام عيار را ترسيم ميکند که با سيماى  ،و پلنوم چهاردهم حزبمباحث بعد از کنگره سوم 

 ،مشغله ها ،نوع رهبرى ،تبليغات تلويزيونى ،هر کسى به نشريات. تا آنروز حزب متفاوت است
 ،اشکال و روشهاى سازماندهى ،دوستى ها و دشمنى ها ،و تلقى از تحزب کمونيستى ،سازمان حزب

و از تبئين وظايف روز حزب  ،از ارزيابى از وضع موجود ،و وظايفشتوقع از خود و از رهبرى 
تفاوت در دو نگرش است؛ نگرش چپ راديکال و . دقيق شود براحتى جنس مقاومتها را تشخيص ميدهد

  .نگرش پراتيکى انتقادى کمونيسم کارگرى
  

رهبر را  –سازمانده  جایگاه رهبران عملی، آژیتاتور ها و مبلغ ها در انتقال به حزب: یک دنياى بهتر
  چگونه می بينيد؟ چگونه ميتوان حزب را به سازمان در برگيرنده این نيرو تبدیل کرد؟

 
بدون وجود رهبران عملی کارگران و آژيتاتورهای و مبلغين کمونيست نميتوان به حزب  :علی جوادی

ظه ای از رهبران ما بايد بتوانيم بخش قابل مالح. سازمانده و رهبر اعتراضات جامعه تبديل شد
رهبران عملی کارگری بايد به اين . آژيتاتورهای پرنفود جنبش کارگری را در صفوف خود داشته باشيم

بايد اين حزب را به عنوان ظرف اعتراض طبيعی و اجتماعی خود چه در مبارزات . حزب اعتماد کنند
مکانيسم . ت، انتخاب کنندجاری و چه در مبارزات سرنوشت سازی که پيشاروی جامعه قرار گرفته اس

حزب بايد بتواند در مقام رهبر تحول جامعه چه در سطح ماکرو و . اين انتخاب اجتماعی و عملی است
  .چه در سطح مايکرو اين طيف از فعالين کارگری و اجتماعی را به خود جلب و جذب کند

  
ی انقالب کارگری حضور آژيتاتور و رهبر عملی در يک حزب کمونيستی کارگری يک رکن پايه ا

حوزه های حزبی و آکسيونهای : "در اين زمينه من مطالعه آٽار کالسيک منصور حکمت. است
، "سياست سازماندهی ما در ميان کارگران"، "يک جمع بندی مجدد: سبک کار کمونيستی"، "کارگری

سم کارگری اکيدا ، را به همه عالقمندان و فعالين جنبش کموني"در باره سياست سازماندهی کارگری ما"
اين مباحٽ اکنون ارزش و جايگاه تعيين کننده ای در ارتقاء حزب کمونيست کارگری به . توصيه ميکنم

  .حزبی سازمانده و رهبر ايفاء ميکنند
  

يعنی بيش از دو دهه پيش در مقابل  ۶٣در پايان اجازه دهيد به اين سئوالی که منصور حکمت در اسفند 
آيا حزب ما : "سئوالی که با قدرت تمام امروز در مقابل ما قرار گرفته است. ما قرار داد، اشاره کنم

ميتواند دو گانگی و جدائی سنتی ميان حزب سياسی از يکسو و رهبران عملی و علنی از سوی ديگر را 
از ميان بردارد و خود حزب سياسی را به حزب در برگيرنده رهبران کمونيست صاحب نفوذ محلی بدل 

ما بايد اين فاصله را از . خ فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری روشن است، راه ديگری نيستپاس" کند؟
  .بايد به اين گسست پايان دهيم. ميان برداريم
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در . سازمانده دارد –اين مساله جايگاهی بسيار تعيين کننده در انتقال حزب به حزب رهبر  :آذر ماجدی
رهبران عملی و آژيتاتورهای کارگری را در حزب گرد آوريم، باال نيز توضيح دادم، ما بايد بتوانيم 

  .بايد بتوانيم رهبران عملی راديکال جنبش های اجتماعی را در حزب يا در دور حزب جمع کنيم
  

اکنون که اختناق بسيار . سوسياليست ارتباط محکمی برقرار کنيم –ما بايد با محافل کارگران راديکال 
مباحث منصور حکمت در مورد سياست سازماندهی . برای اين کار است متزلزل شده، بهترين شرايط

زمان پياده کرده اين سياست ها در شرايط . ما در ميان کارگران در اين زمينه بسيار راهگشا است
بايد مباحث و درک و تبيين حزب را در ميان اين محافل ببريم، و رابطه ای نزديک با آنها . کنونی است
بايد . ايرادی ندارد. ياری از اينها ممکن است به عضويت رسمی حزب هم درنيايندبس. برقرار کنيم

بتوانيم رابطه مستحکم و نزديکی با اين محافل برقرار کنيم و يک سوخت و ساز فکری نزديک با آنها 
بايد بتوانيم با رهبران عملی کارگری و آژيتاتور های کارگری نيز چنين رابطه ای را . داشته باشيم

  .قرار کنيمبر
. است 2001اوت  14نقل قول ها از متن پياده شده و اديت شده سخنرانی منصور حکمت در پلنوم * 

  .متن کامل اين سخنرانی در شماره آتی برای يک دنيای بهتر منتشر خواهد شد
  

حزب کمونيستى طبق تعريف بايد سازمان دربرگيرنده و تسهيل کننده مبارزه و تالش  :سياوش دانشور
حزب . رهبران راديکال جنبشهاى اعتراضى باشد ،آژيتاتور پرولترهاى کمونيست ،هبران کارگرىر

کمونيست کارگرى حزب اين گرايش معين است و بعنوان حزب يک گرايش سوسياليستى و کارگرى 
در اين زمينه در ادبيات کمونيسم کارگرى به کرات صحبت . نميتواند يک لحظه از اين امر غافل باشد

. هر نوع فراموشى يا بى رنگ کردن اين موضوع نشان يک چرخش هويتى در حزب است. است شده
حزب کمونيستى بايد نبض اش با تحرک و عمل طبقه کارگر و رهبران . اهميت مسئله در اين حد است

  .اين مسئله اى حياتى است. طبقه و اعتراضات راديکال اجتماعى بزند
  

وجود دارد که توجه جنبش کارگرى و گرايش سوسياليستى کارگرى  امروز بيش از هر زمان اين امکان
امروز بيش از هر زمان . را به مباحث پايه اى کمونيسم کارگرى و حزب کمونيست کارگرى جلب کرد

شرايط جذب اين طيف از رهبران و فعالين کارگرى به حزب و يا ايجاد يک رابطه مستحکم و پايدار با 
يش از هر زمان شرايط براى گسترش آرا و ديدگاههاى کمونيسم کارگرى در امروز ب. آنها موجود است

بحث برسر اين نيست که ميزان . ميان توده وسيع کارگران و شبکه محافل کارگرى موجود است
بحث  ،هرچند اين هم جنبه مهم و حياتى است ،عضويت کارگران يا بافت کارگرى حزب را تقويت کنيم

به حزب و ظرف طبيعى تشکل و اتحاد و مبارزه کارگران سوسياليست و  اينست که کمونيسم کارگرى
طبقه . جلب و جذب اين طيف به حزب جا را براى کسى تنگ نميکند. کمونيست و مبارز تبديل شود

اين حزب ميتواند به مهمترين حزب . کارگر و حزب کمونيستى اش براى آزادى کل جامعه تالش ميکند
امروز وقت اينکار است و نبايد کوچکترين . بلکه در کل خاورميانه تبديل شودکارگرى نه فقط در ايران 

درجه اى از اين بحثهاى  ،زمانى در اوج اختناق بعد از جنگ ايران و عراق. غفلتى صورت گيرد
. کمونيسم کارگرى به رو آورى قابل توجه کارگران و رهبران سوسياليست کارگرى به حزب منجر شد

امروز از . ل رويدادهاى درون حزب کمونيست ايران و اتفاقات منطقه و جهان قطع شداين پروسه به دلي
سرگيرى اين روند با توجه به شرايط ملتهب سياسى ايران و توجه جامعه به چپ و راه حل سوسياليستى 

. اقدامات دقيق و روشن و مستمرى بايد صورت بگيرد ،مسئله پيچيده نيست. صد چندان حياتى تر است
کارگر . معضالت روز جنبش کارگرى و مشغله هاى فعالين و رهبران عملى بايد پاسخ روشن دادبه 

کمونيست و سوسياليست ميداند بايد اين وضع را تغيير دهد و ميداند به تشکل توده اى و حزبى نياز 
کارگر کمونيست و سوسياليست در هر کشورى بطور طبيعى عضو احزاب چپ و کارگرى . دارد

طبق تعريف هنر ما بايد اينجا باشد و . ما در زمين ناهموار و غريبى قرار نيست پا بگذاريم. ميشود
فقط بايد عجله کرد و بسرعت کمبودها را جبران و امر تشکل و تحزب . نقطه قدرتمان هم همينطور
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مکن کارگرى و کمونيستى اين طيف از آژيتاتورها و رهبران عملى را به بهترين و ايمن ترين روشها م
  .و عملى کرد
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  پيرامون قطعنامه فراکسيون در باره بحران در خاورميانه
  
  على جوادى، سياوش دانشور

  
  

چرا صدور قطعنامه از جانب فراکسيون ضروری شد؟ چه تاکيداتی صدور بيانيه ای  :یک دنيای بهتر
 در اين زمينه را ضروری کرده است؟

   
تبئين منافع و حرکت سياسى  ،رى هر قطعنامه کمونيستىضرورت اساسى و محو :سياوش دانشور

مستقل طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در تقابل با ديگر نيروهاى کمپ ارتجاع منطقه اى و بين المللى 
جنبش کمونيسم کارگرى يک طرف درگير در جدالى است که قرار است از . در اين بحران است

ما ناظرين و . شورى و منطقه اى و جهانى را شکل دهدمجراى آن سيماى سياسى و ترتيبات آتى ک
شرکت کنندگان و پراتيسين هاى آن از موضع جنبش سوسياليستى طبقه کارگر  ،داوران رويدادها نيستيم

روندهاى پايه  ،قطعنامه ازاين موضع اجتماعى و طبقاتى. و راه حل کارگرى براى آزادى جامعه هستيم
در . تبئين ميکند ،که يک گوشه آن خاورميانه است ،وهاى درگير در آناى تر جدالهاى جهانى را و نير

وراى تبليغات جنگى و لفاظى هاى ديپلماتيک سياستها و اهداف و استراتژى طرفين درگير را 
بر پيامدهاى دهشتبار انسانى تعميق بحران به زندگى و امنيت و تالش مردم براى رهائى از . برميشمارد

صفبنديهاى قابل مشاهده و احتمالى در اپوزيسيون ايران را تاکيد  ،ت ميگذاردارتجاع اسالمى انگش
و موقعيت جنبش آزادى و برابرى و چه بايد کرد صف عظيم مردمى که منافع شان در هيچ  ،ميکند

هدف ترسيم خط مشى و سياست روشنى . سوى اين جدال تروريستى نمايندگى نميشود را ترسيم ميکند
با استراتژيهاى ارتجاعى نظم نوينى و جنبش اسالم سياسى و به شکست کشاندن هر  براى مقابله مردم

هدف تغيير روندها به نفع بشريت آزاديخواه و اهداف انسانى و سکوالر و پيشرو و . دوى آن است
ترسيم خطوط يک پراتيک کمونيستى کارگرى و سازماندهى . سوسياليستى در ايران و خاورميانه است

 .م براين اساس هدف و فراخوان اين قطعنامه استيک جنبش عظي
   

در اين شرايط جديد ضروری است که . شرايط سياسی جامعه تغييرات معينی کرده است :علی جوادی 
  . سياست عمومی و محورهای مواضع کمونيستی کارگری را تدقيق و به روز شده بيان کرد

  
ناوگانهای عظيم . بعاد جديدی بخود گرفته استتهديدات دو قطب تروريسم بين المللی شدت يافته و ا

تحريم . مانورهای نظامی جمهوری اسالمی گسترش يافته است. جنگی در حوزه خليج مستقر شده اند
در " شوک و بهت"بحٽ حمالت نظامی از جنس . های اقتصادی ابعاد تازه تری بخود گرفته است

رسانه های غربی از احتمال حمله . ن استمحافل نظامی آمريکا و اسرائيل بطور روزمره در جريا
حتی مساله به حدس و گمان پيرامون روز و . نظامی و نقشه های آماده شده حمله نظامی صحبت ميکنند
پی آمدهای حمله نظامی و واکنش های احتمالی . زمان و ابعاد و جزئيات حمله نظامی کشيده شده است

ش دو طرف مواضع و سياستهای نظامی يکديگر را ژنرالهای پاگون به دو. روزمره مورد بحٽ است
و . خط و نشان ميکشد. در طرف ديگر رژيم اسالمی نيز تهديد ميکند. مورد بررسی قرار ميدهند

اسارت تعدادی از افراد نيروی دريايی انگليس اقدامی در جهت اين . مانورهای نظامی برگزار ميکند
  .درگيری ها و کشمکش ها است

   
. دخالتگری در اوضاع سياسی تحليل دقيق از روند محتمل سياسی در جامعه استيک شرط حياتی 

برای ما کمونيستها تحليل دقيق از اين روند و اتخاذ موضعی روشنگرانه و واقعی يک ضرورت حياتی 
اين مجموعه مالحظات ما را در فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری بر آن داشت تا بيانيه خود را . است

 .اين اوضاع روشن و صريح و به روز شده بيان کنيمدر قبال 
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چه تفاوتهايی سياست کلی مندرج در اين قطعنامه را با قطعنامه مصوب دفتر سياسی  :یک دنيای بهتر 
 حزب بيان ميکند؟

  
قطعنامه فراکسيون اشتراکاتى با موضع و اصول برخورد قطعنامه دفتر سياسى حزب  :سياوش دانشور

بيانيه کميته مرکزی "و يا  ،"جمهورى اسالمى براى دستيابى به سالحهاى اتمى تالشهاى"در باره 
" حزب کمونيست کارگری ايران در مورد کشمکش ميان دولت آمريکا و متحدينش با جمهوری اسالمى

اما تفاوت ها بيشتر تاکيدات روشن تر در تحليل رويدادها و متعاقب آن پراتيکى که بايد در دستور . دارد
  ذکر چند نمونه روشنى بيشترى به موضوع ميدهد؛  . گيرد هستندقرار 

  
قطعنامه فراکسيون برخالف ارزيابى بسيارى ناظران و فعالين اپوزيسيون بر خطر قريب الوقوع  - ١

 ،اصوال پيش بينى احتماالت کار يک حزب سياسى نيست. جنگ و يا روند محتوم سازش تاکيد ندارد
کمونيستى ايجاد آمادگى الزم و پراتيک متفاوت از موضع جنبش  کار ما بعنوان يک حزب سياسى

  .اجتماعى و طبقاتى مان در قبال کل بحران اساس اين قطعنامه است
  
اين قطعنامه بر اهداف آمريکا در جدال با جمهورى اسالمى و اسالم سياسى در منطقه اشاره ميکند؛  - ٢

تقويت جناحهاى پرو غربى اسالمى و  ،اسىتالش آمريکا براى تحميل توازنى معين به اسالم سي
حل نسبى بحرانهاى منطقه اى يا دستکم  ،ناسيوناليستى در منطقه و از جمله در درون رژيم اسالمى

ايجاد روندى که در مجموع آنها جمهورى اسالمى و بخشهائى از جنبش اسالم سياسى به عقب نشينى 
يپلماتيک و اعمال برخى تحريمها براى باز کردن راه تداوم اعمال فشار سياسى و د ،هائى تن داده باشد

در خدمت اين هدف است و نه جدالى تمام عيار براى نابودى " تهديد و تحريم و مذاکره"سيکل . مذاکره
آمريکا هنوز با کارت اسالم سياسى و تروريسم اسالمى در منطقه بازى ميکند و معضلى . اسالم سياسى

معضل آمريکا موضع اين . وهاى اسالمى در دولتهاى منطقه نداردبا وجود عنصر تئوکراسى و نير
  .نيروها در قبال سياستهاى منطقه اى و جهانى اش است نه نفس تعلق آنها به جنبش اسالم سياسى

  
اين قطعنامه پيامدهاى تشديد اين بحران و صفبنديهاى موجود و آتى اپوزيسيون ايران در قبال اين  - ٣

ضديت اهداف هر طرف و دو طرف را با منافع آنى و آتى کارگران و مردم  ،بحران را ترسيم ميکند
ما . و بر حضور فعال مستقل طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى در ايران و جهان تاکيد دارد ،نشان ميدهد

ما مخالف تسليح رژيم اسالمى به . پاسخ واحدى به استراتژى نظم نوينى و تروريسم اسالمى ميدهيم
اما . و مخالف تهديدهاى جنگى عليه مردم ايران هستيم ،مخالف سياست تحريم اقتصادى ،سالح اتمى

نقطه عزيمتهاى سازماندهى جنبش ما هستند و شرط تحقق  ،اينها يک مجموعه مواضع صرف نيستند
آنها به ميدان کشيدن مستقل جنبش آزادى و برابرى در ايران بعنوان بخش پيشرو جهان متمدن عليه 

سياست ما بهم ريختن معادالت موجود از طريق دخالت . سالمى و ميليتاريسم نظم نوينى استجمهورى ا
سياست ما مقابله با کل طرحهائى است که تالش دارند در پس . مستقيم و سازمانيافته مردم ايران است

ت و مدني ،مبارزه مردم را قيچى کنند ،اين بحران به جناحهائى در درون رژيم اسالمى ميدان دهند
" منافع ملى"و " دفاع از ميهن"و " مقابله با آمريکا"سياستهائى که با پرچم . امنيت مردم را نابود کنند

 ،و يا زير پوشش مقابله با جمهورى اسالمى و سرنگونى طلبى ،در کنار رژيم اسالمى قرار ميگيرند
ماشين نظامى و کشتار آمريکا سوار ارابه ميليتاريسم و تروريسم دولتى آمريکا ميشوند و بعنوان زائده 

کمونيسم کارگرى در اين جدال عليه اهداف هر دو است  و براى شکست هر دو و . عمل خواهند کرد
  . پيروزى کمونيستى تالش ميکند

 
قطعنامه حاضر تاکيدات روشن تری بر جنگ تروريستها و شرايط پيشروی انقالب  :علی جوادی 

اما مساله بر سر تفاوتها در قطعنامه . شرايط حاضر داردکارگری و شکست سياست نظم نوينی در 
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. مساله سياست و نوع تبليغاتی است که در عمل دنبال ميشود. حداقل در حال حاضر نيست. تماما نيست
امروز متاسفانه سياستی در حزب در حال گسترش است که در عين مقابله با جنگ و حمله نظامی 

بعالوه خط . دوگاه در حمايت از مبارزات مردم در ايران استخواهان حمايت بخشهايی از همان ار
بعضا می پندارند که تحريم باعٽ . سياسی ديگری به پی آمدهای تحريم اقتصادی دل خوش کرده است

و در چنين شرايطی حزب در راس اين . گسترش اعتراضات و نارضايتی در جامعه خواهد شد
قطعنامه در زمينه چنين استباطاتی . تماما مورد نقد ماستاين سياستها . نارضايتی قرار خواهد گرفت

بعالوه قطعنامه استنتاجات عملی و تاکتيکی . کامال و بطور روشن مرز بندی خود را اعالم کرده است
 .روشنی از معضالت ناشی از جنگ ارائه داده است

  
تشديد دور جديد کشمکش اين قطعنامه دارای دو رکن اساسی در قبال حمله نظامی و  :یک دنيای بهتر 

چرا . ميان قطبهای تروريسم بين المللی است، انجام انقالب کارگری و شکست سياست نظم نوين جهانی
 اين دو رکن حياتی اند؟ چرا اين دو رکن مبنا قرار گرفته اند؟ 

  
ن اين دو رک. اين دو رکن اساس استراتژى کمونيسم کارگرى در قبال اين بحران است :سياوش دانشور

منافع . را در اين جدال دنبال ميکنيم هدف سومىمبنا قرار گرفته اند چون ما بعنوان يک طرف درگير 
ما براى . جنبش ما توسط اين نيروها نمايندگى نميشود و جنگ و سازش آنها عليه منافع ماست

ت ما براى به شکس. سرنگونى جمهورى اسالمى و يک پيروزى تمام عيار کارگرى مبارزه ميکنيم
هدف ما اينست که مردم در اروپاى . کشاندن استراتژى نظم نوينى در جهان و منطقه تالش ميکنيم

و يا بجاى  ،بجاى دفاع از سياست آرامش طلبى ليبرال و صلح و حفظ وضع موجود ،غربى و آمريکا
 ،"تروريسم مقابله با"ايستادن در کنار اسالميون عليه دولتهاى غربى و يا متحد آمريکا شدن زير پوشش 

از مبارزه طبقه کارگر و مردم . از روندهاى پيشرو و سکوالر و آزاديخواهانه در اين بحران دفاع کنند
هدف ما اينست که تالش و اعتراض جنبش بشريت متمدن عليه . آزاديخواه در ايران دفاع کنند

که به پيشروى کل جنبش ميليتاريسم و تروريسم به کيسه اسالم سياسى و ارتجاع ميليتاريستى نريزد بل
کمرنگ شدن و يا حاشيه اى شدن هر رکن . آزادى و برابرى در قلمرو جهانى و منطقه اى تبديل شود

اين سياست بناگزير ما را در سايه روشنى از تعلق به کمپهاى معرفه و ارتجاعى دنياى امروز قرار 
براى آمريکا بعد . ر در اين جدال اندتروريسم و ميليتاريسم دولتى و اسالم سياسى دو طرف درگي. ميدهد

اسالم سياسى حريف جديد و قطبى است که ازمجراى دعوا و جنگ با آن ميتوان  ،از پايان جنگ سرد
براى اسالم سياسى و جمهورى . استراتژى نظم نوينى و قلدرى ميليتاريستى را توجيه کرد و پيش برد

ان سخنگو و پرچمدار بورژوازى منطقه و اسالمى مسئله کسب امتيازات سياسى و اقتصادى بعنو
بلکه وسيله اى در  ،براى اسالم سياسى سالح اتمى نه هدف. گسترش حوزه نفوذ خود جهت اصلى است

خلع "براى ميليتاريسم و تروريسم دولتى مسئله . اهرمى براى تغيير تناسب قوا است ،اين جنگ است
مسئله شان اتمى شدن دولتهائى . بدا مطرح نيستا" مقابله با گسترش سالحهاى هسته اى"و يا " سالح

نه  ،جمهورى اسالمى اگر قذافيزه شود و يا به کمپ کره ملحق شود. است که در کمپ آمريکا نيستند
خواهد بود و نه خطرى دارد و يکشبه به مذهب دمکراسى موشک کروزى مشرف " محور شر"جزو 
هنوز سيماى . د که محصول پايان جنگ سرد اندسواالت بنيادى ترى در جدال طرفين مطرح ان! ميشود

جهان بعد از جنگ سرد و مختصات آن و دامنه نفوذ و قدرت قطبهاى جهانى و منطقه اى مسئله اى 
صورت مسئله ما نفى . طرفين در اين بحران سهم و موقعيت مطلوب خود را اعاده ميکنند. مفتوح است

چون ما هدف  ،اين دو رکن حياتى اند. رگرى استهر دو و پيروزى استراتژى انسانى کمونيستى کا
ثالثى را در قبال اين بحران تعقيب ميکنيم و پاسخهاى مستقل و طبقاتى خود را به مسائل معين منطقه اى 

  . و جهانى داريم
 

مسابقه تروريستی که . سپتامبر وارد يک مسابقه تروريستی خونين شد ١١جهان پس از  :علی جوادی 
جنگهايی که در اين دوره شاهديم، مهر . دمکشی را در سطح جهان براه انداخته استدور جديدی از آ
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در هر گوشه و کنار جهان شاهد آن هستيم که مشتی تروريست با . اين کشمکش خونين را بر خود دارد
. منفجر ميکنند و ميکشند. عبا و عمامه و بمب و کالشينکف بدون هيچ تبعيضی به جان مردم می افتند

جهاد "اين آدمکشی را اسالميستها . مرد و پير و جوان قربانيان اين جنگ تروريستی هستند زن و
در طرف ديگر ژنرالهای پاگون . نام نهاده اند" جنگ ضد امپرياليستی"و مدافعين خجول آنها " اسالمی

پيشرفته . اند" شوک و بهت و وحشت"به دوش و آماده به شليکی قرار دارند که متخصص عمليات 
متخصص نابودی . ترين تکنولوژی کشتار مردم از راه دور، از هوا و دريا و زمين را در اختيار دارند

به خاک و خون ميکشند و در رسانه های بين المللی نيز به منظور ارعاب مردم . شيرازه جامعه هستند
جنگ "فيد اين جنايت عظيم جهانی از جانب جنگجويان ششلول بند کاخ س. به نمايش در مى آورند
لقب گرفته " جنگ مدنيت با تروريسم"و از جانب مبلغين فهيم تر اين صف " طوالنی عليه تروريسم

  . است
  

دو قطب . اين مسابقه تروريستی آدمکشانه به قطب بندی جديدی در سطح جهان شکل داده است
بيشتر در اين برای بحٽ . (تروريسم اسالمی در يک قطب و تروريسم دولتی در قطب ديگر. تروريستی

قطب بندی جهان کنونی ). مراجعه کرد" سپتامبر ١١دنيا پس از "زمينه بايد به مقاالت منصور حکمت، 
به جهاتی و به درجاتی شباهت های تعيين کننده ای با قطب بندی دو بلوک سرمايه داری رقيب در 

ايی رقابت تفاوتهای هر چند که به لحاظ مختصات اقتصادی و حوزه جغرافي. (دوران جنگ سرد دارد
کمتر کشمکشی در جهان کامال بدور از تاٽيرات اين رقابت ).  چشمگيری نيز در اين ارتباط وجود دارد

اين قطب بنديها بر کشمکش های منطقه ای تاٽير گذارند و هر کشمکش منطقه ای . جهانی شکل ميگيرد
رايطی پيشبرد هر سياست اصولی و در چنين ش. دير يا زود خود را در متن چنين کشمکشی پيدا ميکند

. متمدنانه ای مستلزم اتخاذ موضع راديکال و قاطعی در قبال اين مسابقه و کشمکش جهانی است
هر درجه ای از همسويی عوارض مهلک سياسی . هيچگونه و هيچ درجه ای از همسويی مجاز نيست

ر قبال اين رقابت و قطب بندی از اين رو يک رکن اساسی سياست کمونيستی ما د. بدنبال خواهد داشت
  .جهانی موضعگيری در قبال هر دو سوی اين مسابقه آدمکشی است

  
ما اين سياست را در هر . اما از طرف ديگر ما کمونيستيم و هدفمان سازماندهی انقالب کارگری است

يين شرايط تنها چهارچوبی را تع. چه در شرايط صلح و چه در شرايط جنگی. شرايطی دنبال ميکنيم
مضمون و محتوای سياست و استراتژی ما کماکان در . ميکنند که ما سياست خود را دنبال ميکنيم

. شرايط صلح و جنگ همان انجام سازماندهی انقالب کارگری و سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی است
ه از ما از آن دست. مسلما شرايط جنگی تاٽيرات مخرب و سهمگينی بر شرايط کار ما ايجاد ميکند

ماليخوليايی نيستيم که فکر کنيم شرايط جنگی و يا فقر و فالکت و ديکتاتوری شرايط را برای " چپهای"
بر عکس ما عميقا معتقديم که هر درجه رفاه و . ميکند" راديکال تر"را " توده ها"و " مساعد تر"ما 

هر . الب کارگری استآسايش و مدنيت تسهيل کننده شرايط مبارزه ما برای بسيج و سازماندهی انق
درجه بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و کسب حقوق و آزاديهای سياسی و فردی و مدنی هموار 

  . کننده اهداف ما در سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی است
  

در " سوم" اتخاذ موضعی. از اين رو ما در سياست عمومی خود همواره اين دو رکن را مد نظر داريم
قبال رقابت و کشمکش دو قطب تروريستی، تالش برای شکست سياستهای نظم نوينی و همچنين 

منصور حکمت اين سياست را بطور . سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی اجزاء سياست عمومی ما هستند
 .فشرده و موجزی بيان کرده است

  
نه در سياستهای موجود در قبال جنگ دوری از اين چهارچوب سياسی خود را چگو :یک دنيای بهتر 

زدنها از اين سياست کلی کدامست؟ " چپ"راست و . و دور جديد احتمالی جنگ تروريستها بيان ميکند
 پی آمدهای سياسی دوری از اين چهارچوب سياسی کدام است؟ 
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چهارچوبى که ما مطرح ميکنيم خط مشى روشنى است که کمونيستها و  طبقه   :سياوش دانشور

کل جنبش آزادى و برابرى و اکثريت مردم ميتوانند و ضرورى  ،سوسياليستها و آزاديخواهان ،ارگرک
جمهورى اسالمى يا " تاکتيکى"واضح است که نيروهاى طرفدار مستقيم و ضمنى و . است اتخاذ کنند

اف سياسى شان دقيقا به اين دليل که اهد. آمريکا اين چهارچوب را ندارند و الزم ندارند که داشته باشند
چپ و راست زدن هاعمدتا  ،در سطح اردوى جنبش آزادى و برابرى. با اهداف ما و مردم متفاوت است

اسير تبليغات جنگى شدن و صورت ظاهر  ،و اساسا خود را؛ در يکجانبه نگرى در قبال کل مسئله
مشتقات متلون آنتى  در غلطيدن به موضع ارتجاعى ناسيوناليسم پرو رژيمى و ،رويدادها را قبول کردن

و يا تخفيف پراگماتيستى به کمپ ميليتاريسم و تروريسم آمريکا و متحدينش بروز  ،امپرياليستى آن
هر نيروئى که با برجسته کردن سياست نظم نوينى به رژيم اسالمى تخفيف دهد و يا برعکس از . ميدهد

مال از اين چهارچوب دور شده ع ،سر سرنگونى خواهى به استراتژى نظم نوينى ماليم برخورد کند
اگر شما صرفا . تاکتيک ما در اين جدال از اصول و ارکان استراتژى کمونيستى ما نتيجه ميشود. است

از موضع  ،بخواهيد خطر جنگ را منتفى کنيد و يا صرفا مخالف قلدرى ميليتاريستى آمريکا باشيد
اگر سرنگونى رژيم اسالمى  ،برعکس. عمال به تحکيم ارتجاع اسالمى خدمت ميکنيد ،"خطر بزرگ"

برايتان به هر قيمتى مسئله باشد و مسئله تان نباشد که چه کسى به آن حمله ميکند و چه پيامدهائى براى 
البد با سکوت در قبال استراتژى نظم نوينى و يا آوانس  ،مردم و جامعه و امر مبارزه براى آزادى دارد

براى ما که در پس اين بحران به ممانعت از وقوع . ش ميرويددادن به آن تا کنار آن قرار گرفتن پي
به شکست  ،به مدنيت و نفس بقا جامعه ،به عبور دادن پيروزمندانه جنبش مان ،تراژديهاى انسانى

بايد تلقى روشنى در  ،استراتژى نظم نوينى و به سرنگونى اسالم سياسى و انقالب کارگرى توجه داريم
به عبارتى ديگر پيروزى . يک کمونيستى از اين دو رکن داشته باشيمسياست و موضعگيرى و پرات

شکست . استراتژى کارگرى و يا حتى پيشروى آن بدون شکست استراتژى نظم نوينى ممکن نيست
کل کمپ انسانيت را قيچى  ،نظم نوينى" راه حلهاى"جمهورى اسالمى توسط نيروهاى نظم نوينى و 

جمهورى اسالمى ميتواند سرنگون شود اما . ک وادار خواهد کردميکند و به عقب نشينى هاى هولنا
مردم و طبقه کارگر قرار نيست قربانى دست و پا . مردم در موقعيت تراژيک ترى قرار گرفته باشند

بسته اين اوضاع باشند و ناظر رقم زدن حال و آينده شان توسط کمپ ارتجاع و تروريسم بين المللى و 
و ضرورى است در ابعاد وسيع قد علم کنند و کل صورت مسئله سياست در  ميتوانند. داخلى باشند

اين ضرورت عملى و پراتيکى و اين عطف توجه . ايران و منطقه و به اين اعتبار در جهان عوض کنند
به مسئوليت اجتماعى کمونيسم منشا اتخاذ اين دو رکن حياتى استراتژى کمونيستى در قبال اين بحران 

  .  است
 

اتکاء به يکی از دو سوی اين دو قطب تروريستی، . زدنها متفاوتند" چپ"راست و  :وادی علی ج
تخفيف تقابل در قبال هر کدام از اين دو قطب، کمرنگ کردن سياست تقابل با رژيم آدمکشان اسالمی، 

و راست " چپ"و همچنين کمرنگ کردن سياست شکست نظم نوين جهانی گونه های مختلف چنين 
  .دزدنی هستن

  
اسالمی تعلق دارند همواره در قبال حاد شدن  –که به جنبش ملی " چپ"بخشهايی از نيروهای جنبش 

تخاصمات دو قطب تروريستی و باال گرفتن تهديدات نظامی تروريسم دولتی به بهانه های مختلف به 
ار گرفته برخاسته و در کنار رژيم آدمکشان اسالمی قر" دولت خودی"و " ميهن"و " کشور"دفاع از 

جنگ ارتجاعی ايران و عراق و موضعگيری بسياری از نيروهای سياسی . نمونه ها بسيارند. اند
چنين شرايطی ميتواند بخشهايی از . خودی هنوز در خاطره ها باقی است" ميهن"در دفاع از " چپ"

  . دهدسوق مي" دولت خودی"با " همسويی"و " دفاع طلبی"جامعه و نيروهای سياسی را به سياست 
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از سوی ديگر مساله حمله نظامی از جانب برخی از نيروهای سياسی که تمام استراتژی سياسی شان 
در سرنگونی رژيم اسالمی به هر بهايی خالصه و محدود ميشود شرايط جنگی را زمينه ای برای 

  لی برایاينگونه تصور و تبليغ ميکنند که حمالت نظامی عام. پيشبرد اين استراتژی خود می بينند
گسترش نارضايتی مردم و عاملی برای تضعيف رژيم اسالمی است و اين هر دو عامل شرايط 

  . سرنگونی رژيم اسالمی را تسهيل ميکنند
  

هر گونه حمله . پی آمده و ابعاد ضد اجتماعی و ضد مردمی چنين سياستهايی کامال روشن و عريان اند
قربانيان جنگ و حمالت . و شرايط زندگی شان استنظامی عمال حمله ای نظامی عليه مردم عادی 

حمله نظامی در دست رژيم اسالمی عمال زمينه . نظامی مردم عادی، عادی ترين مردم عادی، هستند
های در دستور قرار دادن سياست تشديد سرکوب خشن، کودتای نظامی و خفقان گسترده را فراهم 

ر گرفته، خانه خراب شده، توان گسترش مبارزه و از طرف ديگر مردم تحت بمباران قرا. خواهد کرد
برخالف تصور بسياری از ساده . اعتراض اجتماعی از آنها سلب ميشود و عمال زمين گير ميشوند

برای چنين رژيم . لوحان سياسی حمله نظامی موضعی عمال به بقای عمر رژيم اسالمی می افزايد
وه هر گونه نزديکی و همسويی با رژيم اسالمی به بعال. است" مائده آسمانی"جنگ و حمله نظامی يک 

عمال زمينه ساز بقای بيشتر يک رژيم آدمکش با پرونده ای جنايی در ابعاد بيش " ميهن"بهانه جنگ و 
هر دو سياست عمال به تقويت قطبهای تروريستی جهان معاصر منجر . از صد و پنجاه هزار نفره است

 .خواهد شد
  

تهديدات جنگی و گسترش تحريم اقتصادی باعٽ : زمينه مقابله با اين وضعيت اما در :یک دنيای بهتر 
بر اين " چپ"تحليل های در طيف راست و بعضا . به وخامت کشيدن وضعيت زندگی مردم شده است

واقعيت به نظر شما . باورند که اين وضعيت منجر به گسترش نارضايتی و تشديد اعتراضات خواهد شد
 چيست؟ 

  
فاقد کوچکترين مسئوليت اجتماعى و حتى نوع . بنظرم اين اظهارات فرقه اى است :ورسياوش دانش
گل آزادى و قيام مردمى  ،کسى و نيروئى که معتقد باشد روى فالکت و استيصال مردم. دوستى است

سياست تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى است که . يا بيمار است يا ريگى به کفش دارد ،ميشکفد
. ناق و ارتجاع را تقويت ميکند و مردم و طبقه کارگر را به فالکت غير قابل باورى سوق ميدهدفقط اخت

نيازهاى مبارزه مردم و پيشروى آن را پيچيده و بشدت سخت ميکند و فضا و فرجه براى روى صحنه 
شدن هر نوع شمشير دامکلوس جنگ و يا عملى . آمدن نيروهاى ارتجاعى امتحان پس داده آماده ميکند

پيامدهاى انسانى وحشتناک و غير   ،جامعه را بنوعى در شوک و رعب و فرو ميبرد ،تهاجم نظامى
تنور را براى عروج جريانات  ،عنصر استيصال را در جامعه تقويت ميکند ،قابل جبران بهمراه دارد

اقسام مبارزه مردم را قيچى ميکند و انواع و  ،آوانتوريست و تروريست و ضد جامعه داغ ميکند
کسانى که . نيروهاى سياسى اپوزيسيون راست را حول جمهورى اسالمى و آمريکا بسيج و قطبى ميکند

مذهبى " مهديون"شبيه  ،در پس فالکت و کشتار مردم هر نوع تحول انقالبى و مردمى را دنبال ميکنند
حمله به ايران ! دهستند که معتقدند جامعه هرچه نابودتر شده باشد ظهور امام زمانشان جلو مى افت

هارترين و جنايتکارترين جناحها و عناصر رژيم را در صفى واحد عليه مردم و براى بقا نظامشان 
تصفيه هاى خونين چه در درون حکومت و چه عليه مردم و مخالفين با . متحد و منسجم خواهد کرد

شش تبليغات کثيف نان و زندگى و بقا روزمره مردم زير پو. سرعت در دستور قرار خواهد گرفت
چطور مردمى که درپس . ناسيوناليستى و فضاى ارعاب و سرکوب خشن پليسى گرو گرفته خواهد شد

انگيزه نارضايتى و  ،چنين اوضاعى يک سرکوب و کشتار و نابودى و قهقرا را تجربه کردند
هاى ديوانه اعتراضاشان بيشتر خواهد شد؟ اين تز بيشتر به تئوريهاى ديک چنى و تيم ميليتاريست 

پنتاگون شبيه است که معتقدند رژيم اسالمى زير فشار بين المللى و حمله نظامى و مخالفت گسترده 
اينجا اسم رمز نيروهاى آدمکش شبيه ارتش آزاديبخش کوسوو و فرقه هاى " مردم! "مردم نابود ميشود
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و " ملى و مذهبى حقوق و قدرت"تروريست در عراق است که در هر گوشه ايران براى دمکراسى و 
 . غيره بجان مردم افتاده اند

  
سرسوزنى . يک نيروى کمونيستى مسئول کارش اين است که امروز بدوا در مقابل اين تهديدات بايستد

جنبش گسترده آزادى و برابرى را در مقابل اين تهديدات . خود را اسير تبليغات و تفسير رويدادها نکند
عليه سالح اتمى و  ،پرچم روشنى عليه سياست جنگى و ميليتاريستى ،و پيامدهاى ترسناک آن آگاه کند

عليه  ،عليه تحريم اقتصادى ،عليه سياست ساختن بمب توسط جمهورى اسالمى ،سالحهاى کشتار جمعى
و موضع و خواست مستقل مردم براى آزادى و برابرى و رفاه براى همگان را  ،حمله نظامى بلند کند

  . برافرازد
 

تحريم اقتصادی و يا حمالت نظامی ايذايی باعت تشديد گسترش مبارزات  و جاری شدن  : علی جوادی
اين سياست تبليغاتی وزارت خارجه آمريکا و متحدين اش . اعتراضات مردم در جامعه نخواهد شد

مردم بمباران شده، تحريم شده، به خاک و خون کشيده شده دارای . واقعی نيست. حقيقی نيست. است
  . ارزه سياسی و اجتماعی چندانی نيستندتوان مب

  
تحريمهای اقتصادی . درصد از مردم زير خط فقر اعالم شده زندگی ميکنند ٨٠در حال حاضر بيش از 

و يا حتی تصور تحريم های اقتصادی در آينده عمال باعٽ باالرفتن هزينه زندگی مردم و اقالم مورد 
تامين معاش در اولويت اساسی مردم زحمتکش  در چنين شرايطی تالش برای. نيازشان شده است
  . جامعه قرار ميگيرد

  
بر خالف تصور برخی کودنان سياسی چنين اقداماتی نه تنها باعت گسترش مبارزه اجتماعی نشده بلکه 

" گسترش"بعالوه حتی اگر حمله نظامی و يا تحريم اقتصادی باعٽ . بر عکس مردم را زمين گير ميکند
بنظرم . نارضايتی در جامعه ميشد، آيا ما بايد مدافع چنين سياست و اقداماتی ميشديماعتراضات و ابراز 

  ! مطلقا نه! نه
  

انقالب کارگری . ما کمونيستيم، برای سازماندهی يک انقالب کارگری مبارزه ميکنيم. تکرار ميکنم
هی و توان مادی و انقالبی مبتنی بر آگا. انقالبی از سر ناچاری و فقر و استيصال و درماندگی نيست

فقر و فالکت زمينه ساز شرايط مادی و معنوی انقالب کارگری . معنوی و سياسی طبقه کارگر است
حتی . بعضا ميتواند عاملی در جهت روی آوری به سياستهای دست راستی و ماجراجويانه باشند. نيستند

ياست کمونيستی و اگر فقر باعٽ گسترش نارضايتی شود، چنين نارضايتی ای زمينه ساز يک س
آزاديخواهانه نخواهد شد، بر عکس در دست نيروهای مخرب و دست راستی در جامعه بمٽابه اهرمی 

مسلما در چنين شرايطی همانطور که گفتم سياست ما پيگيری . در پيشبرد اهدافشان عمل خواهد کرد
 .ظم نوين جهانیسازماندهی انقالب کارگری و شکست سياستهای ن. همان اهداف انقالبيمان است

  
احتمال وقوع جنگ را چقدر می بينيد؟ در صورت درگيری ابعاد و دامنه و نوع اين  :یک دنيای بهتر

 کشمکش را چگونه می بينيد؟ 
  

جناحهائى از رژيم اسالمى و هيئت حاکمه آمريکا تالش ميکنند وضعيت به سمت  :سياوش دانشور
براى کسانى مانند بوش . وزى خود را جستجو ميکننداينها در اين اوضاع پير. جنگ و رودروئى برود

براى بخشهائى از جمهورى . حمله به ايران ميتواند شکست عراق را جبران کند ،و چنى و شرکا
جمهورى اسالمى را در راس نيروهاى اسالمى منطقه قرار ميدهد و نه فقط بقا  ،اسالمى حمله به ايران

اگر . يم اسالمى را به يک قدرت منطقه اى تبديل خواهد کردو انسجام نظام را تضمين ميکند بلکه رژ
اما اين اين جريانات . احتمال وقوع اين کابوس زياد ميشود ،رويدادها با اراده اين نيروها پيش برود
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هنوز سياست اعمال فشار ظاهرا بيشتر در . محدوديتهاى خود را در سطح داخلى و بين المللى دارند
: زارى روسى نووستى در يک خبر جنجالى و پروکاتيو اعالم کرده استهر چند خبرگ. بورس است

و سالروز تولد حضرت ) روز ديگر ٩يعنى (فروردين  ١٧روی ششم آپريل که مصادف است با جمعه "
اتمی درايران  -هدف نظامی ٢٠بعد از ظهر همان روز  ۴بامداد به وقت ايران تا  ۴محمد، از ساعت 

  ".ز پژوهش های اتمی ايران يکی از آنهاستبمباران خواهد شد که مرک
اما قريب الوقوع هم . به نظر من خطر جنگ بدليلى که اشاره کردم هنوز و تماما منتفى نشده است

روند امروز کشدار کردن مذاکره و ديپلماسى و مانور سياسى براى رسيدن به توافقاتى در سطح . نيست
با سياست جارى آمريکا . ست و طرفداران بيشترى داردا" ارزانتر"اين براى طرفين . منطقه اى است

اما رويدادهاى منطقه . در منطقه و پروژه هاى معين در لبنان و فلسطين و عراق خوانائى بيشترى دارد
به هر حال من فعال خطر جنگ . هيچوقت مطابق نقشه هاى از پيشى و تمايالت موجود پيش نرفته اند

ر که مرتبا در مقاالت و يادداشتهاى نشريات حزب و فراکسيون تاکيد اما همانطو. را پشت در نميبينم
سوال براى ما اين نيست که چه روندى ممکن تر است بلکه چه بايد کرد ما است که اين روندها  ،کردم

آکتورهاى فعاله براى تغيير به نفع جنبش  ،ما مفسر رويدادها نيستيم. را بهم بريزد و به شکست بکشاند
اما در صورت درگيری و وقوع حمله نظامى بايد به ظرفيتهاى اين . طبقاتى مان هستيماجتماعى و 

ديوانگان ميليتاريست و ظرفيتهاى آدمکشى آنها و اهدافى که در پس اين فاجعه دنبال ميکنند توجه کرد 
 کسى که ميخواهد دست به چنين عملى بزند حتما تالش ميکند باندازه کافى. تا ابعاد آن حاصل شود

ابعاد . قدرت و ضرب شصت نظامى خود را نه فقط به جمهورى اسالمى بلکه به همه خاطر نشان کند
اسالم سياسى زخمى در ايران و منطقه . اين فاجعه در صورت وقوع بسيار فجيع و خونبار ميتواند باشد

ان در يک کل منطقه و جه. براى هر جنايتى و اقدام تالفى جويانه تمام قدرتش را بکار خواهد بست
نسل ها از مردم بايد تاوان پيامدهاى اين تروريسم و ميليتاريسم و آدمکشى را . ناامنى مزمن فرو ميرود
من فکر ميکنم سران دولتهاى غربى و امثال بوش و همينطور سران رژيم . از هر دو سو بپردازند

صدها هزار نفر را به  جمهورى اسالمى و جنبش اسالم سياسى اين ظرفيت را دارند که با سالح اتمى
پرچم نظم نوين و آکتورهايش روى درياى خون و  ،توهمى نبايد داشت. کام مرگ و جنگ فرو ببرند

  . به همين دليل بايد روشنتر و قاطع تر عليه آنها بميدان آمد و مانع شد.  جنايت برافراشته ميشود
 

ر هست که از آن بتوان بعنوان يک بنظر من خطر و احتمال حمله نظامی و يا جنگ آنقد :علی جوادی 
محتمل است، اما از احتمال بااليی . اما بنظرم احتمالش باال نيست. خطر و احتمال واقعی نام برد

عواملی که اين خطر را ممکن ميکنند، مسابقه و کشمکشی است که ميان نيروهای . برخوردار نيست
مساله . می، در حال حاضر تشديد شده استاصلی دو قطب تروريستی، ميليتاريسم آمريکا و رژيم اسال

رژيم اسالمی و ادعاهای منطقه ای اش، تالش ناتو و متحدين منطقه ای اش برای تحميل " تسليح اتمی"
سازش و توازن قوای جديد به اسالم سياسی، و ناتوانی نظامی آمريکا در عراق از عواملی هستند که 

از طرف ديگر همان موقعيت نظامی آمريکا . ل ميکنندحمله نظامی و جنگ را به يک خطر واقعی تبدي
و در گيری اش در عراق، احتمال گسترش و تبديل هر حمله نظامی ايذايی به يک جنگ تمام عيار در 
کل منطقه، عدم قبول حمله نظامی و جنگ توسط افکار عمومی آمريکا و پی آمدهای منطقه ای و 

  .که از احتمال وقوع جنگ ميکاهند جهانی چنين اقدامی، از جمله عواملی هستند
  

هر حمله . اما بنظرم هر حمله نظامی به سرعت به يک کشمکش همه جانبه و منطقه ای تبديل خواهد شد
نظامی بايد مراکز فرماندهی و کنترل و مخابرات و پدافند و نيروی دريايی و هوايی را عالوه بر 

شوک و "چنين حمله ای معادل حمالت نظامی . تاسيسات هسته ای رژيم اسالمی مورد حمله قرار دهد
حمله به تاسيسات هسته ای که دارای چندين هزار . برابر خواهد بود ١٠در عراق در ابعاد حداقل " بهت

سانترفيوژ در حال غنی سازی اورانيوم است، خود يک فاجعه اتمی حداقل به گستردگی فاجعه چرنوبيل 
مخابراتی رژيم اسالمی عمال حمله به مراکز مسکونی و محيط حمله به تاسيسات نظامی و . خواهد بود

چنين حمالتی بدون واکنش تروريستی و انتقام جويانه از جانب اسالميستها . زندگی مردم خواهد بود
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اوباش اسالمی که از بدن انسان بمب انتحاری ميسازند، هواپيمای مسافر بری را به . نخواهد بود
  . اساتيد برجسته ای در آدمکشی و نابودی و ترور هستند موشک انفجاری تبديل ميکنند،

  
چنين جنگی عمال . بنظرم عمليات نظامی ايذايی عمال چاشنی يک جنگ بزرگتر در منطقه خواهد شد

مرزهای کشوری محدوده ای برای محدود کردن چنين کشمکشی . منطقه را در بر خواهد گرفت
کز مسکونی تماما هدف حمالت نظامی و صحنه عمليات مراکز اقتصادی، نظامی، و مرا. نخواهند بود

  . مصائب چنين جنگی بسيار گسترده و ناگوار خواهد بود. تروريستی از هر دو سو خواهند بود
 

. يک اقدام رژيم در مقابله با جنگ تشديد گسترش سياست سرکوب اعتراضات است :یک دنيای بهتر 
پس از پايان جنگ  ۶٧موجود در جامعه مانند سال  آيا رژيم قادر به سرکوب همه جانبه اعتراضات

 ايران و عراق خواهد شد؟ چرا؟ 
  

کامال روشن است رژيم اسالمى براى سرپا ماندنش از وضعيت جنگى به عنوان يک  :سياوش دانشور
مائده آسمانى براى حل و فصل اختالفات درونى و قبل از هر چيز سرکوب مخالفين سياسى و مردم 

. اوضاع امروز و موقعيت رژيم با شرايط پايان جنگ ايران و عراق فرق ميکند. د کرداستفاده خواه
جمهورى اسالمى توان عملى و سياسى دست بردن به چنين يورشى را به  ،اگر تالقى نظامى روى ندهد

اما در صورت هر نوع حمله و عقب رانده شدن مردم و ارعابى که نفس جنگ بدنبال . مردم ندارد
بدون شک دست به جنايتهاى گسترده . جمهورى اسالمى را براى زدن مردم بازتر ميکند دست ،دارد
  .  اينکه اندازه و ابعاد اين سبعيت چيست تابع محدوديتها و دست باز رژيم در چنين شرايطى است. ميزند

 
و  رژيم اسالمی توان تکرار سرکوب خونين سالهای پايان جنگ ايران و عراق و کشتار :علی جوادی 

از انسجام سياسی الزم برای روی آوری به چنين سرکوبی . قتل عام زندانيان سياسی را ندارد
با جامعه ای مواجه . در درون خود با شکاف و دسته بندی های مختلف مواجه است. برخوردار نيست

نين اولين و مهمترين عامل چ. تفاوتهای بسياری کرده است ۶٧تا  ۶٠است که در مقايسه با سالهای 
نسل جوان حکم به . تغييری وجودی نسلی از مردم است که ميخواهند سر به تن رژيم اسالمی نباشد

. با مردمی مواجه است که در کمين اش برای سرنگونی نشسته اند. سرنگونی رژيم اسالمی داده است
اضافه به اين عوامل بايد وجود جنبشی به قدرت جنبش کمونيسم کارگری و تشکل ها و احزابش را 

  . بعالوه تشديد سياست سرکوب همه جانبه چاره دردهای بی درمان رژيم اسالمی نيست. کرد
  

تکرار قتل عامهای گذشته بسادگی . در سراشيبی سقوط است. رژيم اسالمی در موقعيت گذشته نيست
ا در اما اين عدم توانايی و کارآيی سرکوب به اين معنا نيست که رژيم چنين سياستی ر. ممکن نيست

رژيم . و يا چنين سياستی لطمات و صدمات گسترده ای به مردم نخواهد زد. دستور قرار نخواهد داد
" عقب نشينی"نه سرکوب همه جانبه متضمن دوام چنين رژيمی است و نه . استراتژيی برای بقاء ندارد

. ل خواهد شداز اينرو تا روز سرنگونی اش به هر سياستی برای بقاء متوس. با مردم" مصالحه"و 
اين سياستها ميتواند تاٽيرات مقطعی و . کودتا ميکند تا بماند. عقب نشينی ميکند تا بماند. ميزند تا بماند

ميتواند عقب نشينی هايی را به کارگران و . منفی ای در سطح و دامنه اعتراضات در جامعه داشته باشد
عقب . شکست ها مقطعی و گذرا خواهد بوداما اين عقب نشينی ها و يا حتی . مردم معترض تحميل کند

  . نشينی و شکستی موقت در پروسه سرنگونی يک رژيم آدمکش است
  

چنانچه ما قادر شويم توان سازماندهی الزم . اما نقش و عکس العمل کمونيسم کارگری تعيين کننده است
زان سازماندهی و در تحرکات اجتماعی را کسب کنيم، چنانچه حزب به ميزان نفوذش در جامعه از مي

هر حمله ای به مردم از جانب . بسيج هم برخوردار شود، مساله ميتواند کامال شکل ديگری بخود بگيرد
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اولی تعرض گسترده . کمونيسم کارگری با سياست تعرضی و سازماندهی تعرض روبرو خواهد شد
  .اهند شدشکافها تعميق خو. مردم صفوف چند پارچه رژيم اسالمی را تکه تکه خواهد کرد

 
آيا جنگ به اتحاد جناحها و يا تشديد تخاصمات جناحها منجر خواهد شد؟ کداميک  :یک دنيای بهتر

 محتمل ترند؟ چرا؟ 
  

تشديد فشار ديپلماتيک و حتى اعمال سياست تحريم اقتصادى شکاف درون رژيم را  :سياوش دانشور
اما هر نوع . رون رژيم خدمت ميکندتشديد ميکند و به جلو راندن خط طرفدار مصالحه با غرب در د

تهاجم نظامى به يک جريان فشرده و فاالنژيستى و وحشى در رژيم اسالمى ميدان ميدهد که قادر است 
يا بقيه جناحهاى رژيم را به سکوت و  ،"دفاع در مقابل متجاوز"در متن و سوال محورى حفظ نظام و 

دستکم شروع حمله .   صفيه مخالفين درونى بزندکرنش وادار کند و يا در متن سياست جنگى دست به ت
  .و درگيرى به روند فشرده شدن جمهورى اسالمى و تحکيم اختناق خدمت ميکند

 
بنظرم در ابتدا، در صورت وقوع جنگ، فضای ميليتاريستی بر جامعه و رژيم حاکم  :علی جوادی 
کرد تا جناحهای رژيم را بر  جناح راست و دست به شمشير تر رژيم اسالمی تالش خواهد. خواهد شد

. يک سياست تقابل نظامی و فاالنژيستی بر عليه مردم و طرف درگير متحد کند و يا به تسليم بکشاند
جنگ و فضای جنگی اين نيروهای . قابل تصور هم نيست. اتحاد جناحی داوطلبانه ای ممکن نيست

  . نظامی را در ابتدا در جلوی صحنه قرار خواهد داد
  

در صورت شکل گيری مسلما عمر محدودی خواهد . ن شرايطی کوتاه مدت و گذرا خواهد بوداما چني
اتحاد . بعالوه جناحهای رژيم به سادگی به زير پرچم يک باند و جناح رژيم به خط نخواهند شد. داشت

هر کدام بقای رژيم را در قرار . جناحهای يک رژيم رو به زوال و سقوط بسادگی قابل تامين نيست
هر کدام ديگری را . تسليم جناح و باند مقابل و رقيب نخواهند شد. رفتن خود در راس حاکميت ميدانندگ

رقابت و کشمکش جناحها . عاملی در تضعيف و سست کردن پايه های رژيم اسالمی قلمداد خواهند کرد
  . عنصر ٽابت رابطه نيروهای تشکيل دهنده رژيم اسالمی است

  
تالش برای بقاء . ک دوره کوتاه به تشديد کشمکش جناحها منجر خواهد شدجنگ در عين حال پس از ي

نيروهای نظامی رژيم فرماندهی واحدی را در چنين شرايطی . منجر به تکه تکه شدن رژيم خواهد شد
کشمکش نيروهای نظامی خودی يک هراس رژيم در پا گذاشتن به . در ميان مدت نخواهند پذيرفت

 .چنين زمينی است
  

بخشهای از حاکميت اسالمی، بقايای دوم خرداد، توده ايست ها و بخشهای از جنبش  :يای بهتر یک دن
آيا تحوالت حاضر به عروج مجدد رفسنجانی در صحنه . ملی اسالمی به رفسنجانی اميد بسته اند

 سياست رژيم اسالمی منجر خواهد شد؟ 
  

رژيم اسالمى يک هدف سياست  جلو راندن خط طرفدار سازش با غرب در درون :سياوش دانشور
چه در بيرون رژيم و چه در درون رژيم اسالمى . ديپلماتيک و اعمال فشار به جمهورى اسالمى است

اپوزيسيون دو خردادى تالش ميکند تصوير فاشيسم را در مقابل . تمايل به اين خط امروز قوى است
جمهورى . د رفسنجانى رضايت دهندمردم بگيرد تا آنها به افراد منفور و حساب پس داده اى مانن

اما جلو راندن امثال . اسالمى ميتوانند آرايشهاى ويژه و حتى تماما نظامى در ايندوره بخود بگيرد
رفسنجانى در گرو دست باال پيدا کردن روند کنونى سازش و مذاکره و حاشيه اى شدن خط احمدى نژاد 

رت رفسنجانى و متحدين دو خردادى اش در غير اينصو. و جنگ طلبان درون رژيم اسالمى است
رفسنجانى و متحدين توده ايست شان قرار است به کل رژيم اسالمى  –جبهه خاتمى . شانسى ندارند



 ميزگردها 152 
 

هدف سياسى وقت خريدن براى  ،توجيهات هرچه باشند. بگويند که سياست بهترى براى بقا رژيم دارند
ارتجاعى و نفى نفس تداوم بقا جمهورى  نفى اين سياست. رژيم و خط خودشان در درون رژيم است

اسالمى و نفى تهديد جنگ و تحريم در گرو اينست که جنبش پيشرو و ضد وضع موجود در خود ايران 
  .  اين پاسخى همه جانبه و مستقل به کل بحران است. قد علم کند

 
سرنگونی  اما محتمل تر گسترش دامنه های جنبش. چنين تغيير و تحولی ممکن است :علی جوادی 

اميد به رفسنجانی زمانی جنبه های واقعی بخود ميگيرد که مردم از خود، از تالش خود برای . است
. و جنبش سرنگونی زمينه های واقعی خود را از دست داده باشد. سرنگونی رژيم سلب اميد کرده باشند

. سياسی ندارد راه حل. رژيم در بن بست و فلج اقتصادی قرار دارد. و اين يک غير ممکن است
  .سرنگونی طلبی روحيه عمومی در جامعه است. سرکوب و سازش درمان دردهايش نيست

  
بنظرم بخشهايی از رژيم و يا نيروهای ديگری در شرايط تشديد خصومت و گسترش فضای جنگی  

ن مردم در جلوگيری از جنگ و مصائب آن پا به ميدا" اميد"و " ناجی"تالش خواهند کرد تا به عنوان 
مسلما بقايای دوم خرداد و برخی از نيروهای ملی اسالمی به اين تکه استخوان هم رضايت . بگذارند

اما در چنين شرايطی مردم نه در ميان نيروهای حاکميت . خواهند داد و به دنبالش روان خواهند شد
" رهبری" تامين. خواهند گشت" رهبر"و " ناجی"بلکه در ميان نيروهايی سرنگونی طلب به دنبال 

اعتراضات مردم، ظاهر شدن در قامت رهبران تحول جامعه يک شرط حياتی خنٽی کردن چنين تغييرو 
رهبران کمونيسم کارگری بايد در مقام رهبران سياسی جامعه نقش ". باالست"تحوالت و اميد بستن به 

 .ايفا کنند
  

 می چه خواهد شد؟ تکليف دولت احمدی نژاد و جناح راست جمهوری اسال :یک دنيای بهتر
  

احمدى نژاد نتوانست يکسال هم . همين امروز خط احمدى نژاد مضمحل شده است :سياوش دانشور
ترکيب درون . اينکه هنوز سر کار است و شعارهائى ميدهد ثانوى است. مردم را در انتظار نگه دارد

احمدى نژاد و . نيستندجناحها و سياستهاى رسمى رژيم بيانى نعل به نعل از اظهارات احمدى نژاد 
اينها حتى نتوانسته اند به اندازه دو . متحدينش گوشه کوچکى از جناح راست درون رژيم اند نه کل آن

به نظر من چه . خرداديها در ميان نيروهاى دست راستى تر درون رژيم اتحاد و انسجام بوجود بياورند
نژاد عنصر سياسى تعيين کننده اى احمدى  ،در روند سازش و چه در روند درگيرى  و وقوع جنگ

ميتوانند هر وقت خواستند به پشت صحنه منتقلش  ،احمدى نژاد افسارش در دست خامنه اى است. نيست
  . اما ترکيبات ديگرى جناح راست سکاندار اوضاع خواهد بود. کنند

 
جنگی يک جنگ طلبی و حاکم کردن فضای . دولت احمدی نژاد به استقبال جنگ ميرود :علی جوادی 

سياستهای اين جناح در عرصه منطقه تاکنون . رکن پايه ای استراتژی احمدی نژاد و جناح راست است
اما . اسالم سياسی و رژيم اسالمی اکنون يک مدعی و بازيگر منطقه ای است. پيشرويهايی داشته است

که عزم جزم از يک طرف از جانب مردمی . دولت احمدی نژاد از دو سو مورد حمله و تعرض است
از جانب جناحهايی از حاکميت " باال"کرده اند تا رژيم اسالمی را سرنگون کنند و از طرف ديگر از 

. که ادامه سياست کنونی را قرار دادن رژيم اسالميشان را در موقعيت خطير و مرگبار تلقی ميکنند
 .مستقل از شرايط جنگی هم رفتنی است. دولت احمدی نژاد رفتنی است

  
بخشهايی از ناسيوناليسم پرو غربی، مشروطه خواهان، اعالم کرده اند که در  :نيای بهتر یک د

ناسيوناليسم چه نقشی در اين . صورت حمله نظامی به ايران در کنار رژيم اسالمی قرار خواهند گرفت
ه هسته مسئل"تحوالت ايفا خواهد کرد؟ آيا رژيم اسالمی قادر به بسيج تعصبات ناسيوناليستی در قبال 

 خواهد شد؟" ای
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نه فقط بخشهائى از ناسيوناليسم پرو غربى بلکه بخش عمده بقاياى دو خرداد و بخشى  :سياوش دانشور

از اپوزيسيون دو خردادى با تبصره ها و تاکيدهاى مختلف و بى خاصيت در کنار رژيم اسالمى قرار 
خود . خدمت رژيم اسالمى قرار ميگيرد نيز در" چپ"سياست آنتى امپرياليسم حتى به روايت . ميگيرند

جمهورى اسالمى مبتکر بسيج ناسيوناليستى در تقابل با آمريکا و حمله احتمالى خواهد شد و تا همين 
اينکه تا امروز موفق به اين کار نشده اند ناشى . امروز همه نوع تالشى در اين زمينه صورت داده اند

در صورت تعميق بحران و حمله به ايران . ردم استاز بى اعتبارى جمهورى اسالمى در ميان م
در ميان رژيم اسالمى و جريانات . سياست ناسيوناليستى با تمام سايه روشنهاى آن ميدان پيدا ميکند

هدف ناسيوناليسم مثل هميشه و در هر جائى . قوى است" منافع ملى"اپوزيسيون عنصر ناسيوناليسم و 
سيوناليسم چه در هيئت رژيم و چه در هيئت جنبش ضد نقش نا. ضد انسانى و ارتجاعى است

سياستى در خدمت يک طرف درگير اين بحران و  ،امپرياليستى و چه در هيئت ناسيوناليسم پرو غربى
ناسيوناليسم و قوم پرستى ارتجاعى ترين و سياهترين نقش را در . سياستى عليه منافع مردم ايران است

ا بنظرمن چرخش مشروطه خواهان و موضعگيرى بنفع ارابه ام. دنياى نظم نوين بعهده دارند
دستکم عمده نيروى جنبش ناسيوناليسم پرو غرب مکان خود . ميليتاريستى امريکا امکانش بيشتر است

  . را در کمپ مدافعين حمايت از تحريم اقتصادى و سياست جنگى و پنتاگونى خواهند يافت
 

ی از ناسيوناليسم ايرانی پرو غرب قبل از آنکه قادر به اين سياست اعالم شده بخشهاي :علی جوادی 
حفظ و بقاء رژيم اسالمی و يا بسيج ناسيوناليستی در شرايط جنگی و يا اجتناب از جنگ شود، منجر به 

نيرويی که خود را در کنار رژيم پيدا کند، نميتواند . بی اعتباری بيشترشان در نزد مردم خواهد شد
  .وضعيت حاضر باشدمردم به " نه"نماينده 

  
ميتواند نقش بازی کند و . ناسيوناليسم به نظرم ميتواند تاٽيراتی در فضای سياسی جامعه داشته باشد

اما ناسيوناليسم در . در جامعه باشد) البته کامال منفی و مخرب از نظر من(منشاء اٽر و تغييری 
، که در کنار رژيم قرار گرفته باشد، مردم برای نيرويی، هر نيرويی". پوزيسيون"اپوزيسيون و نه در 

از طرف ديگر توسل رژيم به سياست ناسيوناليستی و بسيج تعصبات . وقعی نخواهند گذاشت
  .  ما نيز اجازه نخواهيم داد. ناسيوناليستی برد چندانی نخواهد داشت

  
و کمونيسم کال تاٽير فضای جنگی و گسترش تحريم اقتصادی بر جنبشهای اجتماعی  :یک دنيای بهتر 

 کارگری را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ 
  

سياست تاکنونى تحريم هرچند شامل کاالهاى اساسى مورد نياز مردم و حتى وامها و  :سياوش دانشور
به گرانى کاالهاى  ،اما زير سايه توحش اسالمى در ايران ،کمکهاى باصطالح بشردوستانه نميشود

سياست . ى کارگران و مردم محروم ترجمه شده استاساسى و اعمال فشار به معيشت و سفره خال
تحريم اقتصادى در صورت گسترش به گرانى و کمبود از يکسو و فضاى چپاول و خالى کردن جيب 

نتايج تحريم اقتصادى . مردم و مهمتر مرگ و مير کودکان و بيماران و بخش فقير جامعه منجر ميشود
ژيم اسالمى را بدرجاتى و در قلمروهائى زير فشار اين سياست شايد ر. را همه در عراق ديده اند

اما قدرت اختناق و سرکوب را تحکيم ميکند و  ،بگذارد و حتى تنگناهاى اقتصادى را بر آن تحميل کند
. فضاى جنگى تاکنون به انتظار و نگرانى دامن زده است. زندگى مردم را به استيصال و فالکت ميراند

اين اوضاع اگر همينطور ادامه پيدا کند و يا . دازه کافى مخوف استتصوير عراق در مقابل مردم بان
بطور کلى راه حل . جنبشهاى اجتماعى عمال قيچى ميشوند و يا توان شان تحليل ميرود ،تعميق شود

جنگى و سياست تحريم و گسترش تنش در خدمت کمپ راست عمل ميکند و متقابال حضور مردم در 
منافع و مصالح انسانى و سياسى . روى چپ در جامعه منجر ميشودصحنه مبارزه اجتماعى به پيش

جنبش آزادى و برابرى حکم ميکند که بشدت عليه سياست انتظار و تبعات اين فضاى جنگى و تحريم 
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 ،حتى براى حفظ دستاوردهاى کنونى و پيشروى ،منافع جنبشهاى اجتماعى امروز جامعه ايران. ايستاد
و شکستن آن چيزى نيست جز پراتيک مستقيم و اعتراضى مردم . ا شکستايجاب ميکند که اين فضا ر

  .عليه اين اوضاع
 

. تحريم اقتصادی باعٽ تشديد فقر و فالکت حاکم بر جامعه خواهد شد. کامال منفی. منفی :علی جوادی 
هر درجه از گسترش فقر و فالکت شرايط کار ما و زندگی طبقه کارگر و . و تا کنون نيز شده است

هر درجه از تشديد وخامت اوضاع زندگی مردم حرکت طبقه و جنبش . ردم محروم را سخت تر ميکندم
  . کمونيسم کارگری را کند تر ميکند

  
 کمونيسم کارگری بايد خود را برای چه مسائلی آماده کند؟  :یک دنيای بهتر 

  
ال و مسائل منطقه اى و براى ما بايد روشن باشد که اوال يک طرف درگير در اين جد :سياوش دانشور

ما على القاعده نميتوانيم خود را براى انواع . جهانى هستيم و به اين اعتبار وظايفمان را تعريف کنيم
يک جواب روشن به همه اين . احتماالت و مسائل قابل پيش بينى و غير قابل پيش بينى آماده کنيم
هدف ما . ياست و پراتيک ماستمعضالت تحکيم قدرت و سازمان و نيرو و شفاف کردن خط و س

براى ما سرنگونى سرمايه . ما دشمن سازش ناپذير رژيم اسالمى و سرمايه دارى هستيم. روشن است
دارى در ايران و استقرار يک حکومت کارگرى به معنى يک تقابل وسيع و جهانى با نظام موجود و 

جنبش مان را  ،ينست که آماده شويمبهترين حالت براى ما ا. استراتژى جهانى و منطقه اى آمريکاست
جبهه هاى مبارزه عليه  ،عليه خطر جنگ و ميليتاريسم و ترويسم اسالمى به ميدان بيائيم ،سازمان دهيم

در شرايط . رژيم اسالمى را گسترش دهيم و کل خطر و صورت مسئله دو کمپ متخاصم را منتفى کنيم
مدافعين مدنيت و جامعه و تالش براى اعاده وقوع جنگ و از هم گسيختن اوضاع ما بايد بعنوان 

ما امروز بايد تمام تالش . آماده شويم ،شرايطى که مردم بتوانند عليه وضعيت پيش آمده سازمان يابند
مان را براى نفى اين دورنماى جنگى متمرکز کنيم و در صورت وقوع جنگ بعنوان يک نيروى 

  . نظامى با ارتش کارگرى وارد صحنه شويم
 

به قول منصور . کمونيسم کارگری بايد در مقام رهبر جامعه در شرايط کنونی ظاهر شود :جوادی علی 
جنبش ما بايد خالء رهبری و معضل . حکمت رهبر کمونيست که رهبر جامعه نباشد رهبر نيست

. جامعه در شرايط بسيار حساسی قرار دارد. سازماندهی اعتراضات در جامعه را به سرعت حل کند
  . خطيری در مقابل کمونيسم کارگری قرار داردوظايف 

  
يا بايد پيروز . يا بايد پيشروی کند يا عقب زده خواهد شد. کمونيسم کارگری در شرايط روتينی نيست

اما برای پيشروی بايد حلقه های . نقطه تعادلی برای کمونيسم موجود نيست. شود يا شکستش خواهند داد
شکل دادن و . عه بايد با سياست و تبيين کمونيستها تداعی شوداعتراض جام. زير را در دست گرفت

هر جامعه ای به . قرار دادن صفی از رهبران کمونيست در برابر جامعه شرط حياتی پيشروی است
کمونيسم کارگری بايد در بستر اصلی جامعه قرار . انداز افق رهبرانش به جلو خيز خواهد برداشت

تامين هژمونی در جنبش سرنگونی . سياست کمونيستی گره بخورد اعتراضات جامعه بايد با. گيرد
رهبران کمونيست بايد به روشنی به جامعه بگويند که چگونه و طی . شرط حياتی و تعيين کننده است

بايد به مردم تصوير روشنی از سير تحوالت و . چه پروسه ای قادر به سرنگونی رژيم خواهند شد
مردم بايد بدانند که چه موانعی را بايد از سر راه . يم اسالمی دادقدرتمند شدنشان و سرنگونی رژ

کمونيسم کارگری بايد به جامعه بگويد که . چگونه بايد به پيش بروند. از کجا بايد شروع کنند. بردارند
  . چه طرحی برای جامعه دارد و در طی چه مراحلی و با چه اقداماتی قرار است به آن دست پيدا کنند
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ن بر شکل دادن به صف رهبران کمونيست و تبديل حزب به حزب سازمانده و در بر گيرنده تاکيد م
  . اين دو حلقه در شرايط کنونی بنظرم حياتی اند. رهبران عملی و اجتماعی است

  
چگونه ميتوان استراتژی سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و تحقق امر آزادی و  :یک دنيای بهتر 

ضای جنگی به پيش برد؟ چه تغييرات و آمادگی هايی الزمه پيشبرد استراتژی برابری را در شرايط ف
 عمومی کمونيسم کارگری در اين شرايط خواهد بود؟ 

  
اولين و اساسى ترين کار نفى اين دورنما است و اين تنها با يک تحرک گسترده و  :سياوش دانشور

الش طبقه کارگر و جنبش معلمان تحرکاتى مانند ت. چشمگير مردم عليه اوضاع موجود ممکن است
يک . براى نفى فقر و تبعيض و يا تالش عليه اختناق سياسى و براى آزاديها و حقوق فردى و اجتماعى

جنبش توده اى واقعى در اين اوضاع جنبش مستقل مردم ايران عليه جنگ و سياست هاى ميليتاريستى و 
. يشتر از هر زمان به اين موضوع توجه داردفضاى سياسى امروز ايران ب. تهديد نابودى جامعه است

راستش مردم بسادگى ميتوانند عليه جاه طلبى و ناسيوناليسم جنبش اسالمى و جمهورى اسالمى براى 
" حرام"وقتى جمهورى اسالمى خودش مدعى است که ساختن بمب . ساختن بمب اتمى حرف بزنند

! افزايش دستمزد ميخواهيم ،رفاه ميخواهيم ،اهيممردم ميتوانند فرياد بزنند که بمب اتمى نمى خو ،است
مردم ميتوانند در تقابل با سياست بسيج ناسيوناليستى و ارتجاعى رژيم اسالمى فرياد بزنند که ما عليه 

اکثريت مردم ايران ! آوار جنگ و ديپلماسى را برسر ما ويران نکنيد! سياست تحريم اقتصادى هستيم
ما عليه سالح کشتار ! سياست تحريم ما را به فالکت و فقر مطلق نرانيد با ،زير خط فقر زندگى ميکنند

ميتوانند ! نه تحريم ،نه بمب ،مردم ايران ميتوانند فرياد بزنند که نه جنگ! جمعى تحريم اقتصادى هستيم
ميتوانند بگويند ! زنده باد آزادى و برابرى و رفاه! بگويند دمکراسى بمباران پيشگيرانه نميخواهيم

ميتوانند بگويند ما ! رفع تبعيض فورا! حقوقهاى معوقه را پرداخت کنيد! دانى سياسى آزاد بايد گرددزن
ميتوانند اعالم کنند ما ! ما آزادى و رفاه ميخواهيم ،با هيچ دولت و مردمى در دنيا سر جنگ نداريم

! خلع سالح عمومى زنده باد ،نه در ايران نه در خاورميانه نه در جهان ،سالح هسته اى نميخواهيم
ميتوانند درمان و بهداشت و مسکن و بيمه و معيشت شان را مطالبه کنند و کل صورت مسئله را تغيير 

و  ،اين را بايد پذيرفت و باور کرد که دو سه حرکت اعتراضى مهم و پر و سر و صدا در ايران. دهند
جنبشى که دقيقا از زاويه  ،يکا راعروج يک جنبش که نه جانب رژيم اسالمى را ميگيرد و نه جانب آمر

با يک حمايت  ،منافع و مصالح آزادى و برابرى و رفاه مردم عليه هر دو طرف و اهداف آنهاست
کليد اين بحران در . گسترده جهانى روبرو ميشود و نيروهاى دست راستى را متالشى و بى افق ميکند

سهل الوصول تر استراتژى انسانى و طبقاتى  ايران است و تنها از اين طريق کمونيسم کارگرى ميتواند
 . خود را پيش ببرد

  
بردن اين روشن بينى و ايجاد آمادگى و تحرک  ،تغييراتى که بايد صورت بگيرد تا به جامعه برميگردد

فعالين  ،در درجه اول فعالين و رهبران کارگرى. در ميان نيروهائى است که اين ظرفيت را دارند
. بايد بر ضرورت و مبرميت اين سياست تاکيد کرد. نشگاهها و مراکز آموزشىدا ،جنبشهاى اجتماعى

در سطح جنبش کمونيسم کارگرى . بايد باور و اعتماد مردم به نيروى خود و موثر بودن آن را نشان داد
. ما بايد در داخل کشور و خارج ايران در راس اين اقدامات قرار گيريم. وظايف سنگينى بعهده ماست

براى . و جهتگيرى را بعنوان دستور روز کمونيسم در قبال اين بحران توضيح و جا بياندازيم اين خط
اين . به صفى گسترده و آلترناتيو در قبال اين بحران شکل دهيم. آن پروژه هاى معين داشته باشيم

و  تغييرات بسرعت بعنوان فاکتورى تعيين کننده در جنبش موسوم به ضد جنگ در کشورهاى اروپائى
اگر در قبال حمله به عراق و لبنان اين اسالميها هستند که با پرچم اهللا و اکبر . آمريکائى تاثير ميگذارد

مردم لبنان و عراق را ميگيرند و جنبش عقب مانده چپ ضد " نماينده"رژه ميروند و چهره مظلوم و 
اگر تحرک . اساس فرق کند در مورد ايران ميتواند صورت مسئله از ،امپرياليست برايشان هورا ميکشد

جنبش جهانى و مردمى که از  ،مهم و روشنى در ايران با اين سياستها عليه اين بحران صورت بگيرد
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در دفاع از طبقه کارگر و جنبش  ،تروريسم و ميليتاريسم آمريکا و جمهورى اسالمى دل خوشى ندارند
جنبشها نيروهائى خواهند شد که بجاى  صحنه گردان اين. آزاديخواهى در ايران به ميدان خواهند آمد

قرار گرفتن در کنار يکى از جريانات ارتجاعى اين بحران در کنار مردم و جنبش آزادى و برابرى 
من عميقا به اين باور دارم که مردم در ايران ميتوانند نقش پيشرو و جلو صحنه . قرار خواهند گرفت

سم ايفا کنند و تاثيرات تعيين کننده هم در سياست ايران جنبش بشريت متمدن را عليه ميليتاريسم و تروري
اين خط کمونيسم کارگرى بايد باشد و خط تمام کسانى . و هم در روندهاى منطقه اى و جهانى بگذارند

  . که منفعتى در تخاصم دو کمپ ارتجاعى و بورژوائى و تروريستى دنياى امروز ندارند
 

ت معينی در سياستها و نوع سازماندهی و وظايف ما مسلما شرايط جنگی تغييرا :علی جوادی 
يک رکن چنين تغييراتی تدوين سياستهايی بمنظور مصون داشتن مردم در چنين . کمونيستها ايجاد ميکند
سياستهايی که به مردم کمک ميکنند تا صدمات کمتری را در چنين شرايطی . شرايط و فضايی است

. وفان و سونامی تلفات انسانی بسياری به دنبال خواهد داشتجنگ نيز مانند زلزله و ط. متحمل شوند
بايد برای تخفيف و کم کردن مشقات مردم . بايد بسيج کرد. بايد سازمان داد. نميتوان نظاره گر بود

تدقيق چنين سياستهايی را به شرايط روز و . سياست روشن و قاطعی و نيروی سازمانی الزم را داشت
  . توانمند شدن و قدرتمند شدن حزب شرط انجام چنين نقشی است. واقعی بايد موکول کرد

  
به جنگ و سياست بسيج جامعه در مقابل جنگ به يک حلقه اصلی و يکی از " نه"اما در چنين شرايط 

ببينيد بلشويکها در انقالب اکتبر با تکيه بر سياست ضد جنگی . جبهه های نبرد طبقاتی تبديل خواهد شد
به جنگ پرچمی شد که بلشويکها را در " نه. "ن جامعه را به طرف خود جلب کنندخود قادر شدند اذها

. تامين چنين ملزوماتی از شرايط پيشروی در شرايط جنگی است. راس اعتراضات جامعه قرار داد
 .به جنگ بايد از هم اکنون در دستور قرار گيرد" نه"سازماندهی 

  
سازماندهی ای بايد بطور مشخص در دستور کمونيسم برای مقابله با جنگ چه نوع  :یک دنيای بهتر

 کارگری قرار گيرد؟ 
  

براى نفى خطر جنگ و مقابله با فضاى جنگى بايد اشکالى از سازماندهى توده اى را  :سياوش دانشور
ميتوان جنبش . بدست داد که در عين معرفه بودن چهارچوبها ظرفيت بسيج گسترده و ماکرو را دارد

نيروى عظيمى در دنيا عليه آپارتايد بودند؛ آپارتايد . د در آفريقاى جنوبى را مثال زدضد آپارتايد سفي
از طيف وسيع چپها و مارکسيستها . اين خواست هر کسى بود که در اين جنبش شرکت ميکرد! موقوف

. تا ليبرالها و جناحها و حتى دولتهاى اروپائى در اين خواست و رفع تبعيض از سياهان شريک بودند
طبعا هر نيروى اجتماعى افق متفاوتى را در شرکت . يک جنبش معرفه و جهانى با يک خواست پيشرو

در ايران ميتواند . در اين جنبش دنبال ميکرد اما لوگوى اين جنبش رفع تبعيض و آپارتايد موقوف بود
حرکتى  کل جنبش آزادى و برابرى و اکثريت عظيمى از مردم و جنبشهاى مختلف آزاديخواهانه پشت

اين جنبش ! آزادى و رفاه براى همگان! نه بمب ،نه جنگ ،بروند که بسيار ساده ميگويد؛ نه تحريم
ميتواند بسرعت جاپاى خود را در سياست داخلى و بين المللى باز کند و به انزواى سياسى اسالم سياسى 

اين . غربى منجر شود در ايران و منطقه و به انزواى خطوط دست راستى و ميليتاريستى در دولتهاى
اين جنبش . جنبش ميتواند افق راست اپوزيسيون و سياست بسيج ناسيوناليستى را به شکست بکشاند
اين جنبش ! ميتواند به اتحاد و خود آگاهى مردم ايران و اميد و قدرتشان براى تغيير تاثير جدى بگذارد

و دفاع از ارتجاع وضع موجود سياست صبر و انتظار و پاسيفيسم موجود در خط صلح طلبى صرف 
انواع نهادها و کانونها و کميته هاى . را حاشيه اى ميکند و نيروهاى اين جنبش را دنبال خود ميکشاند

روزنامه ها و نشريات و شبکه . ضد جنگ و ضد سياستهاى ارتجاعى دو طرف ميتواند شکل بگيرد
  . اساسى خط سياسى اين جنبش است مسئله. هاى ارتباطى کشورى وجهانى ميتوانند سازمان يابند
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سازماندهی و کمک رسانی به . بنظرم دو نوع سازماندهی بايد در دستور قرار گيرد :علی جوادی 
مردم جنگ زده و تحت بمباران و شرايط جنگی قرار گرفته و همچنين سازماندهی اعتراض اجتماعی 

بايد . بر مردم در جنگ بی تفاوت باشيمما نميتوانيم نسبت به مصائب و مشقات جنگی وارده . به جنگ
کمونيستها در اين جبهه بايد در . امر نجات و کمک رسانی به مردم را در هر شرايطی سازمان دهيم

تامين هژمونی کمونيستها در چنين شرايطی منوط به قرار گرفتن . راس تالش و تقالی مردم قرار گيرند
از طرف ديگر بايد اعتراض . وع خواهد بوددر اين صف از تقال و تالش جامعه در صورت وق

جنگ دو سو دارد، نه به جنگ بايد در . اجتماعی به جنگ را در هر کجا که ممکن است سازمان داد
در مورد اشکال مشخص اين سازماندهی . تقابل با هر دو سوی اين جنگ معنای واقعی خود را پيدا کند

 .بايد در زمان خودش بيشتر صحبت کرد
  

در صورت حمله نظامی و گسترش ابعاد درگيری چه بايد کرد؟ چگونه ميتوان  :بهتر  یک دنيای
 زندگی و امنيت مردم را در چنين شرايطی تامين کرد؟ 

  
در چنين اوضاعى قدرت مرکزى جمهورى اسالمى بسرعت گسيخته ميشود و يا  :سياوش دانشور

ما در اين شرايط بايد . ناممکن ميشودکنترل مرکزى بر چهارچوب فعلى بدرجه اى براى رژيم اسالمى 
از همين امروز خط روشنى در اين زمينه داشته باشيم و . بعنوان يک نيروى نظامى وارد صحنه شويم

در چنين اوضاعى بايد بسرعت و هرجا که ممکن است قدرت . ملزومات آن را تاحد ممکن تامين کنيم
آمادگى کافى  ،ترتيبات سياسى خود را برقرار کنيم ،بايد مردم را مسلح کنيم ،را از دستشان دربياوريم

بايد . عليه نيروهاى ضد جامعه و سناريوى سياهى در جهت دفاع از امنيت و زندگى مردم ايجاد کنيم
آنچه . متوجه بود که حتى در صورت وقوع حمله نظامى امکان اشغال ايران براى آمريکا عملى نيست

گسيخته شدن مهار قدرت سياسى در مرکز و بميدان  ،است که ممکن است و روى آن حساب باز شده
وضعيتى بى شکل و باتالقى . آمدن نيروها و ارتشهاى مسلح طرفدار آمريکا در گوشه گوشه ايران است

مانند عراق با نيروهاى آدمکش ملى و قومى و اسالمى متفرقه که هدفش تغييرات معينى در حکومت از 
نفس امنيت و اعاده . ين شرايط بايد قدرت دفاع از خود را داشته باشندمردم در ا. باالى سر مردم است

مسئوليت اجتماعى کمونيسم . جامعه و تالش براى پايان دادن به اين وضعيت صورت مسئله روز ميشود
کارگرى حکم ميکند در مقابل کل نيروهائى که سياست ديگرى را دنبال ميکنند بايستد و مردم را بسيج 

اما براى اينکار بايد بدوا . اوضاعى اين سوسياليستى ترين و کمونيستى ترين سياست است در چنين. کند
بايد تالش کرد که جامعه در اين وضعيت به نيرو و رهبرى حزب اتکا  ،بينش و طرح  روشن داشت

ما امروز براى نفى خطر جنگ و . بايد  معنى پراتيک کمونيستى را در چنين اوضاعى تبئين کرد ،کند
ميدان آمدن مردم براى عوض کردن صورت مسئله سياسى باالئى ها تالش ميکنيم و در صورت  به

وقوع جنگ و بهم ريختن اوضاع براى عبور سريع جامعه از اين وضعيت و مقابله با نيروهاى ضد 
  . جامعه بايد بميدان بيائيم

 
ات مردم جنگ زده يک همانطور که اشاره کردم مساله سازماندهی کمک رسانی و نج :علی جوادی 

پيشبرد چنين وظيفه ای بيش از هر چيز . رکن سياست انسانی و عملی ما در شرايط جنگی خواهد بود
  . مستلزم فعالين و رهبران عملی و شناخته شده در محل است

  
کمبودهايی کنونی حزب در قبال اين مساله کدام است؟ چه نقاط ضعفی بايد برطرف  :یک دنيای بهتر 

 سياستی بايد در دستور قرار گيرد؟  شود؟ چه
  

. فکر ميکنم سازماندهى اين جنبش در ايران پاسخ اساسى به هر کمبود احتمالى است :سياوش دانشور
رشد و گسترش جبهه سوم در مقياس . کمونيسم کارگرى نقش بسيار مهم و خطيرى در اين شرايط دارد

هنوز جبهه . ران روى خطى است که ترسيم کرديمبين المللى در گرو ايجاد تحرکى قابل مشاهده در اي
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موسوم به ضد جنگ زير بار سياستهاى ارتجاعى ناسيوناليستى و ليبرالى و ضد امپرياليستى کمر 
سالروز جنگ عراق نشان داد که توان اين . بى افق است و تحرک روشنى ندارد. راست نکرده است

ردم و افکار عمومى در اروپا و آمريکا مخالف م. جنبش بخشا تحليل رفته است و قدرت بسيج ندارد
جبهه سوم . جنگ و تروريسم اند اما جنبش ضد جنگ با اين سياستها نميتواند اين اعتراض را بسيج کند

بايد قادر باشد اين اعتراض را مال خود کند و حرف خود را به حرف و شعار و دورنماى مردم تبديل 
سياست ما بايد شکل دادن به جنبشى وسيع حول . ن اين صدا بلند شودبراى اينکار بايد در جبهه ايرا. کند

ما با سياست تحريم اقتصادى بشدت مخالفيم و قاطعانه عليه . اين خط در ايران و خارج ايران متکى شود
ما تبعات قطعنامه هاى تحريم تاکنونى از جمله گرانى تصنعى کاالهاى مورد نياز . آن مبارزه ميکنيم

طور ظرفيت گسترش و بسط اين تحريمها را به يک تحريم همه جانبه اقتصادى ميشناسيم و مردم و همين
اما در عين حال بايد روشن باشد که ما بر عليه نفروختن تکنولوژى . در مورد آن هشدار ميدهيم

ما يک نيروى سرنگونى و طلب و در حال . تسليحاتى به جمهورى اسالمى اعتراض راه نمى اندازيم
ما مايل نيستيم دشمنان ما تا دندان . رژيم اسالمى هستيم و ميخواهيم کل اين پديده را جارو کنيمجنگ با 

مخالفت اصولى و کمونيستى با سياست . مسلح باشند و معامالت تسليحاتى با اين رژيم صورت گيرد
اين نکته مهمى . تحريم تجارى و اقتصادى را نبايد به مخالفت با تحريم تسليحاتى سپاه پاسداران بسط داد

در عين حال بايد متوجه باشيم که تاثيرات همين تحريم تاکنونى بر نيازها و نوسان قيمت ها و . است
معيشت مردم چه بوده و يا اينکه اين قطعنامه ها چه راهى را در اين مسير هموار ميکنند و عليه آن 

 .  قاطعانه مبارزه کنيم
 

صی در زمينه سازماندهی و رهبری اعتراض جامعه غلبه حزب بايد بر ضعفهای مشخ :علی جوادی 
سياستها و آرمان و مطالبات بخشهای . حزب ما از محبوبيت خاصی در جامعه برخوردار است. کند

کمونيسم کارگری صدای اعتراض و آزاديخواهی و . وسيعی از مردم ستمديده را نمايندگی ميکند
به نقش رهبری . توان سازمانی الزم برخوردار نيست اما به لحاظ سازماندهی از. برابری طلبی است

. برای پيشروی بايد بر اين ضعفها غلبه کرد. جامعه در پيروزی جنبش سرنگونی توجه چندانی ندارد
  .  اين مسائل را ما در مباحٽ حزب سازمانده و رهبر بطور گسترده ای بحٽ کرده ايم

  
  

***  
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  ١۴نوم گفتگو پيرامون مباحث منصور حکمت در پل
  

حاوى يک ارزيابى از ) آخرين پلنومى که حضور داشت( ١۴سخنرانى منصور حکمت در پلنوم 
در اين . پراتيک دوره اى حزب بعد از کنگره سوم و يک راه برون رفت و پيشروى حزب است

سخنرانى همينطور به بحث کليدى اتحاد حزب پس از منصور حکمت اشاره ميشود و در باره خطراتى 
تا امروز هم دنيا تغيير کرده و هم  ١۴از پلنوم . وانند حزب را تهديد کنند هشدار داده شده استکه ميت
هنوز نکات مهم و محورى  ،اما در چهارچوب مفروضات و دستاوردها و متغيرهاى ايندوره. حزب

حزب  بويژه بحث مهم. هستند که بايد در آن دقيق شد و استنتاجات روشن سياسى و عملى از آنها گرفت
حزب رهبر در اين پلنوم طرح شده است و اين بحث اساسى فراکسيون اتحاد کمونيسم  –سازمانده 

در ادامه مباحث تاکنونى پيرامون . کارگرى براى تامين ملزومات پيروزى کمونيسم در ايران است
حزب ١۴در چند شماره نشريه به جوانب مختلف مباحث پلنوم   ،حزب رهبر -حزب سازمانده 

  .  ردازيمميپ
  

  بخش اول؛ 
  

چرا فراکسيون به مباحث پلنوم چهارده توجه ميدهد؟ ويژگى اين پلنوم چيست و چه  :یک دنيای بهتر
 راهى را براى پيشروى امروز حزب و کل جنبش کمونيسم کارگرى باز ميکند؟

  
ند، مباحثی که منصور حکمت زير تيتر گزارش و ارزيابی از وضعيت حزب مطرح ميک :آذر ماجدی

مباحثی عميق در مورد سبک کار کمونيستی، رهبری کمونيستی و همچنين در زمينه استراتژی قدرت 
همانگونه که پيش از اين . يک نقد و ارزيابی تند، صريح و درعين حال راهگشا. گيری کمونيسم است

قدرت گيری هم اشاره کرده ام، منصور حکمت در چند سال آخر تمام تالش خود را بر مساله استراتژی 
کمونيسم، ساختن ملزومات آن و بيرون کشيدن کمونيسم علی العموم و حزب کمونيست کارگری، علی 

" وسط گودی استخر"الخصوص از حاشيه جامعه و آوردن آن به وسط جامعه يا حتی بقول خودش 
ره اثباتی و باالخ –مباحث حزب و قدرت سياسی، حزب و جامعه، مباحث سلبی . متمرکز کرده بود

ساختن يک حزب مدرن سياسی اجتماعی کمونيستی بخش هايی از يک نقشه بزرگ و ماکرو برای 
  . قرار دادن حزب کمونيست کارگری در وسط جامعه و تبديل آن به اولين حزب اپوزيسيون بود

  
و . استراتژی قدرت گيری است" پازل"مباحث مطروحه در اين پلنوم هم در واقع بخش هايی از همين 

بويژه آنکه در اينجا بحث بر سر سبک کار و سازماندهی . ين اعتبار دارای اهميتی بسيار استبه ا
و اين مقوالت همواره پاشنه آشيل حزب بوده اند و بنظر من هنوز هم هستند و ابعاد آن حتی وسيع . است

ت بيشتری به حتی با قدر. اين نقد و ارزيابی هنوز به اعتبار خود باقی است. تر و عميق تر شده است
هنوز ما راه حل های ارائه شده در آن پلنوم را انجام نداده ايم و نقد . شرايط امروز حزب مربوط است
  .به شرايط امروز حزب مربوط ميشود 10آن روز منصور حکمت به توان 

  
برخی از نکاتی که در اين ارزيابی مطرح ميشود، پيش از آن هم در جلسات رهبری به تناوب مورد 

بطور مثال منصور حکمت بارها در نقد سبک کار حزب در خارج کشور . ره قرار گرفته بوداشا
اما تشکيالت خارج . صحبت کرده بود و طرح های متعددی را برای تغيير آن تبيين و عرضه کرده بود

در مورد سياست سازماندهی در داخل کشور مباحث بسياری . کشور عمدتا بر همان ريل حرکت ميکرد
شده بود، خود منصور حکمت شخصا تالش بسياری برای سازمان دادن آن انجام داده بود و اين  انجام

برای رهبری وقت حزب يک موضوع معرفه بود که سازمان ما در داخل کشور سازمانی است که با 
اصطالح مصطلح در حزب سوزنی کار ميکند، و امر سازماندهی در داخل کشور امری غير موجود 

در آن مقطع تالش سازمان داخل و منصور حکمت در وهله اول سازماندهی ارتباطات بود که  البته. بود
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رهبری پشت . يا نقد او به سبک کار رهبری. بخصوص با راه افتادن راديو ميزان آن افزايش يافته بود
  .تلفن موبايل و اينترنت و از يک روز به روز ديگر را من شخصا بارها از او شنيده بودم

  
آنچه جايگاه اين پلنوم را مهم و ويژه ميکند، ارائه اين نقد در کليت آن و به اين شکل منسجم خطاب  اما

االن که به اين نوار گوش ميدهم و به آن دوره فکر ميکنم، . به مجمعی از کميته مرکزی و مشاورين بود
ش هايش را برای دارد آخرين تال. احساسم اينست که منصور حکمت در اين پلنوم دارد وصيت ميکند

اميد و نااميدی . قرار دادن حزب روی يک ريل درست در امر سازماندهی و سبک کار بکار می بندد
. حزبی که از نظر اجتماعی بانفوذ است و بسيار رشد کرده است. اش را از وضعيت حزب اعالم ميکند

ن چپ و احتماال کادرهای راديکال و شاداب و از خود گذشته بسياری دارد، بزرگترين سازما
اين معضلی است که . اپوزيسيون است ولی از نظر سبک کار و سياست سازماندهی بسيار عقب است

منصور حکمت روی آن انگشت ميگذارد و تالش ميکند با صراحت کامل اين واقعيت را در مقابل 
هميشگی کادرهای رهبری حزب قرار دهد و بر خود فريبی ها و جا خوش کردن ها که از خصوصيات 

  . ما بوده است فائق آيد
  

ميشود اين بيماری مزمن را . منصور حکمت ضمن نقد اعالم ميکند که ميشود اين معضل را حل کرد
بنظر من  اين راه حل ها هنوز کامال معتبر و . درمان کرد و برای حل و درمان آن راه حل ارائه ميدهد

يچگاه اتخاذ نشد، يا برای مدت کوتاهی آزمايش شد در واقع اين راه کارهای ارائه شده ه. مربوط هستند
و دقيقا به همين خاطر از اوضاع آن زمان که منصور حکمت . و بعد بکلی به فراموشی سپرده شد

آن ناهماهنگی و شکاف مورد اشاره منصور . نسبت به آن هشدار ميداد، بسيار عقب تر هم رفته ايم
اندهی و رهبری، بمراتب عميق تر و وسيع تر شده حکمت ميان نفوذ اجتماعی حزب و سياست سازم

رهبری . آن جا خوش کردن و به موقعيت موجود راضی بودن بمراتب بيشتر شده است. است
همان تمرکز آن زمان نيز از بين رفته است و . غيرمتمرکز و اينترنتی در حزب گسترش يافته است
ات حضوری به يک کيميا در حزب بدل شده جلس. رهبری کامال بر شبکه اينترنت و پالتاک متکی است

اعضا و کادرهای حزب را مدام ايزوله . فعاليت اتميستی به تمام سطوح حزب رسوخ کرده است. است
کار جمعی و جلسات و بحث های حضوری بتدريج دارد به يک . و منفرد جلوی کامپيوتر شان ميفرستيم

  . خاطره خوش گذشته بدل ميشود
  

تماعی، موجوديت سازمانی امروز با برجستگی بيشتری در مقابل ما عرض اندام آن دو قطبی نفوذ اج
با اين تفاوت که در آن زمان منصور حکمت اين نقد را با تندی و صراحت کامل مطرح ميکرد، . ميکند

و بنظر ميرسيد که رفقا ميپذيرند، ولی اکنون ما تالش ميکنيم همان نقد را در مقابل رفقای رهبری 
حتی اکنون برای حزب مبرم تر است، اما  14و توجه بدهيم که نقد منصور حکمت در پلنوم بگذاريم 

منصور حکمت در آن . اين نقد ما با حمالت تند و بعضا زشت از جانب رهبری حزب پاسخ ميگيرد
مقطع از رخوت و رکود حرف ميزند و تا آنجا که من يادم است کليه رفقا با دقت به اين صحبت ها 

ادند و پس از پلنوم، ما  رهبری منتخب اين پلنوم بطور جدی تصميم گرفتيم که بر اين مباحث گوش ميد
من الاقل از کسی نشنيدم که از اينکه بحث رخوت و رکود مطرح . خم شويم و وضعيت را بهبود ببخشيم

  ." خيلی هم خوب کار کرديم: "بگويد. شده است، آزرده شود
  

. آن معضالت مهم حرکت نکرده ايم، بلکه در جهت عکس آن رفته ايم در واقع ما نه تنها در جهت رفع
هر آنچه که منصور حکمت گفته نبايد کرد، ما بيشتر کرده ايم، هر آنچه را که با تاکيد خواسته انجام 

بطور مثال در مورد سبک کار رهبری، مساله تمرکز رهبری، . دهيم، اعتنای چندانی به آن نکرده ايم
کادرها، کادر سازی، سبک کار در خارج و آکسيونيسم سازمانی، سبک کار و سياست رابطه رهبری و 

اين گزارش را بايد دقيق خواند و در آن غور کرد و سپس . سازماندهی در داخل، تبليغات و غيره
اگر . وضعيت کنونی حزب را در نظر گرفت و بدون تعصب و خودفريبی اين وضعيت را ارزيابی کرد
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می پذيريم، االن بايد با تعجيل و شتاب به  14را به اوضاع حزب در زمان پلنوم  نقد منصور حکمت
 .کاربست آن سياست ها و تغيير وضع حزب مشغول شويم

 
در آن . پلنوم چهارده حزب آخرين پلنومی است که منصور حکمت در آن شرکت داشت :علی جوادی 

اما اميدی به بهبود . ليه را انجام داده بودعمل جراحی او. دوران به سرطان هنجره و زبان مبتال بود
قصد . در گفتگوهای خصوصی اين ارزيابی و نگرانی او از آينده بيماری اش کامال روشن بود. نداشت

به اين اعتبار پلنوم چهارده شايد آخرين پلنومی بود که . اميدی هم نداشت. پنهان کردنش را نيز نداشت
را نيز " رهبری پس منصور حکمت"پيش از آن نيز مساله . تصور ميکرد در آن حضور خواهد داشت

کوشيده بود حزب را به موقعيت رهبری پس از . در سطح کميته مرکزی حزب مطرح کرده بود
از اين رو در اين پلنوم به مجموعه مسائلی ميپردازد که انجامش از نقطه . منصور حکمت خود آگاه کند

ی اشاره ميکند که تاکنون در پلنومهای قبلی به طور همه جانبه به مسائل. نظر او برای حزب حياتی است
برای اولين بار در حزب کمونيست . به خط حاکم بر حزب اشاره ميکند. ای به آنها نپرداخته است

به رخوت و رکود . کارگری اعالم ميکند که حزب کمونيست کارگری در خط کمونيسم کارگری نيست
شيوه رهبری حزب . به مساله شيوه و مکانيسم رهبری اشاره ميکند. اشاره ميکند ٣حزب پس از کنگره 

. به مساله تبليغات رسمی حزب در قبال اعتراضات جاری اشاره ميکند. مقايسه ميکند" سريداری"را با 
اعتراض ميکند . به هدف تبليغاتی ما اشاره ميکند. و کم تاٽير شده است" بی ويتامين"تبليغاتی که بعضا 

واهيد انقالب را به جلو سوق دهيد، مگر خودتان آماده ايد؟ به مساله کادرها و ستون فقرات که چرا ميخ
به مساله گذار از حزب مبلغ و مروج به حزب رهبر و سازمانده اشاره . کادری حزب اشاره ميکند

. شدتاکيد ميکند تنها حزبی ميتواند به مصاف قدرت سياسی برود که حزبی سازمانده و رهبر با. ميکند
به تبديل شدن به نماينده نپذيرفتن شرايط موجود و رژيم اسالمی . اٽباتی اشاره ميکند –به بحٽ سلبی 

به . به مساله رهبری در جامعه اشاره ميکند. به تعريف جبهه های اصلی نبرد اشاره ميکند. تاکيد ميکند
کال . در اين عرصه بيان ميکندو اولويتهای حزب را . مساله مالی، به مساله تمرکز رهبری تاکيد ميکند

تصويری از موقعيت حزب، از کاستی ها و ضعفهايش، از اولويتهايش، و از چگونگی به جلو رفتن و 
کمتر پلنوم حزبی با چنين گزارشی شروع شده . در دست گرفتن حلقه های اصلی پيشروی ارائه ميکند

زی به رهبری حزب و پلنوم گزارش فقط به عنوان دبير کميته مرک ١۴منصور حکمت در پلنوم . است
شايد . نميدهد، موقعيت کنونی و آينده حزب را بطور انتقادی در تمامی جوانب مورد بررسی قرار ميدهد

از نقطه نظر من دريايی از نقطه . بتوان گفت آخرين رهنمود هايش را برای پيشروی حزب بيان ميکند
  . نظرات کليدی در اين مباحٽ نهفته است

  
. وم بنظرم در عين حال نوعی اتمام حجت با رهبری حزب از جانب منصور حکمت استاين پلن

فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری به اين داليل مهم و حياتی تاکيدات جدی و اصرار بسياری بر مباحٽ 
 متاسفانه رهبری کنونی حزب نه تنها به مسائل مطرح شده در اين پلنوم بی تفاوت بوده. اين پلنوم دارد

  . است بلکه حتی برخی در رهبری حزب مخالف چاپ و انتشار کتبی اين مباحٽ هستند
  

انتشار کتبی مباحٽ اين پلنوم توسط فراکسيون صرفا انتشار يکی از مباحٽ تاريخی منصور حکمت 
در عين حال تالشی بمنظور عطف توجه دادن به مسائل پايه . نيست، که همواره تالشی ارزشمند است

مباحٽ اين پلنوم کماکان به قوت . ظر منصور حکمت در مورد چگونگی پيشرفت حزب استای مورد ن
نقد منصور حکمت به موقعيت حزب و مقاومت رهبری کنونی حزب در مقابل اين نقد . خود باقی است

  .و تالشها يکی از محرکه های ما در سازمان دادن فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری است
   

ه راهی را اين پلنوم در مقابل حزب و جنبش کمونيسم کارگری قرار ميدهد؟ مساله پرسيده ايد که چ
حل اين معضل کليد . بنظرم اين کليد مساله است. اساسی تبديل حزب به حزب سازمانده و رهبر است

يک رکن دائمی تالش منصور حکمت آماده سازی . پيشروی حزب و جنبش کمونيسم کارگری است
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تاکيدش اين بود که حزب . دال سرنوشت ساز بر سر تصرف قدرت سياسی بودحزب برای شرکت در ج
حزب مبلغ . بايد به حزب رهبر تبديل شود تا بتواند به جنگ قدرت سياسی عليه جمهوری اسالمی برود

و افشاگر حزبی آماده برای تعرض به رژيم اسالمی و تصرف قدرت سياسی و سازماندهی قيام و 
. شين تبليغ و ترويج نميتوان در راس نيروی سرنگونی کننده جامعه قرار گرفتبا يک ما. انقالب نيست

نميتوان شر قوم پرستان و فاالنژيستها و عناصر سناريوی سياه . نميتوان نيروهای اسالمی را جارو کرد
اين حلقه کليد گذار از يک حزب مفسر اوضاع و افشاگر به يک نيروی . را از سر مردم کم کرد

اين حلقه ای برای قطع کردن بند ناف جنبش کمونيسم کارگری از . رهبر و تغيير دهنده است سازمانده و
گرايشات چپ راديکال و سنتی در سطح نقش و جايگاه و توقعات از يک حزب سياسی به معنای اخص 

  .  حزبی که برای تصرف قدرت سياسی آماده نباشد، يک حزب سياسی به معنای واقعی نيست. کلمه است
  
ز طرف ديگر منصور حکمت در اين پلنوم تصوير و انتظار خود از يک حزب آماده تصرف قدرت ا

يک حلقه کليدی مساله تبديل به رهبر مردم شدن در تحوالت سياسی حاضر . سياسی را بيان ميکند
کمونيسم کارگری بر خالف جريانات راست نميتواند از فرای سر مردم تغييری را در جامعه به . است
اما رابطه حزب با . در نتيجه راه ديگری نيست، بايد به حزب رهبر مردم تبديل شد. نجام برساندسرا

حلقه واسطه چنين رابطه ای . مردم صرفا رابطه حزب با آحاد توده های مردم بطور تک به تک نيست
رهبران عملی جنبشهای اجتماعی، رهبران عملی گرايش راديکال سوسياليست و ساير جنبشهای 

اما حزب کمونيست کارگری به حزب رهبر مردم . تراضی آزاديخواهانه و برابری طلبانه هستنداع
سوسياليست و راديکال " رهبران"تبديل نخواهد شد تا زمانيکه ما قادر نشويم اجتماعا اين بخش از 

الوه بع. رهبری جامعه و مردم امری اجتماعی و سياسی است. جامعه را در خود و با خود داشته باشيم
  . برای مورد انتخاب قرار گرفتن از جانب مردم بايد به نيروی اول اپوزيسيون تبديل شد

  
را به همه فعالين کمونيسم کارگری  ١۴مطالعه جدی و چندين باره مباحٽ منصور حکمت در پلنوم 

ی رجعت به اين مباحٽ و در دست گرفتن اين نقد و سياستها بر خالف سياستهای رهبر. توصيه ميکنم
تالشی برای حفظ و تحکيم خط منصور حکمت در . از منصور حکمت نيست" بت سازی"کنونی حزب 
 .حزب است

 
 

توجه ميدهيم چون اين مباحث محور و اسکلت انتقاد پيشرو ما  ١۴ما به مباحث پلنوم  :سياوش دانشور
که  - حزب  اين تبئين و ارزيابى منصور حکمت از پراتيک دوره اى. به موقعيت امروز حزب است

حتى شايد يکنفر از  ،اگر طرح نميشد –البته خودش هم در ارگانهاى باالى رهبرى بود و هم ليدر حزب 
ديگر رفقاى رهبرى يک صدم آن را طرح نميکردند و يا اگر هم طرح ميکردند فاقد چنين جامعيت در 

است که  ١۵ شاخص اين واقعيت پلنوم. نگرش به سبک کار و امر رهبرى و وظايف حزب ميبود
منصور حکمت در آن حضور ندارد و متاسفانه همه ميدانند بايد براى روبرو شدن با يک فاجعه آماده 

. در پلنوم پانزده گزارش ها از جانب ارگانهاى رهبرى از رضايت و پيشروى حرف ميزند. شوند
نيستى خالف به نظر من ميشود دو نوع کار و تصوير از يک حزب کمو. چيزى هم تغيير نکرده است

جريان داشت؛ يک تصوير نفس داير بودن و آکسيون کردن و نشريات را درآوردن و بدرجه اى 
اکتيويسم سياسى را در جبهه هائى داشتن و مقايسه خود با ديگر احزاب و سازمانهاى چپ است و 
 ديگرى روشى است که منصور حکمت داردو رابطه اى که حزب کمونيستى بايد با جامعه و عنصر

يعنى حزبى که هر روز قله جديدى را فتح . زنده و فعاله تحول اجتماعى و انقالب کمونيستى برقرار کند
همواره در کشاکش  ،ميکند و بعنوان رهبر سياسى جامعه در يک مقياس اجتماعى وارد ميدان ميشود

يستى در مقياس قدرت سياسى حضور دارد و به نيازهاى اين نوع مبارزه سياسى و تالش انقالبى و کمون
کمونيسمى که خصلت انتقادى و پيشرو و ناراضى بودن را يک لحظه از کف نميدهد . وسيع پاسخ ميدهد

اين نهايتا دو نوع کمونيسم و کار . و در اوج پيشرويها به تعرض و تعرض و تعرض فکر ميکند
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گاه ميکند و بقول يکى در بهترين حالت به کار خرد ن. دو ويژن کامال متفاوت است. کمونيستى است
منصور حکمت به امر مديريت و اداره تشکيالت با نمک و فلفل مراسمها و آکسيونهاى ساليانه مشغول 
است و ديگرى حزبى که تعدادى رهبر سياسى و آژيتاتور کمونيست که ميخواهند آسمان را به زمين 

پلنوم . طبقه حاکم هستند بکوبند و هر لحظه مشغول تعرض به بنيادهاى جامعه بورژوائى و نيروهاى
اين نوع ارزيابى و نگرش انتقادى خصلت نماى کمونيسم . به يک معنى پلنوم ويژه اى نيست ١۴

تبئين و تحليل  ،او هميشه پيشرو بود و هميشه مکان اول را در شناخت موضوع. منصور حکمت است
هميشه ناراضى بود و  منصور حکمت. و ارائه راه حل داشت ،تالش براى همفکر کردن ديگران ،آن

در عين حال هيچوقت اجازه نميداد که سر سوزنى از پيشرويهاى حزب در جامعه توسط دشمنان 
او با قلمش و سخن اش همواره ميجنگيد و . خود زنى نميکرد اما قانع هم نبود. کمونيسم تحريف شود

گسترش حزب در اوج پيشروى و  ١۴ارزيابى منصور حکمت از حزب در پلنوم . تالش ميکرد
پيشرويهائى که در قياس با مثال شش ماه پيش حزب شايد اگر براى بسيارى وجد . صورت گرفته است

آور بود اما براى او پسرفت محض محسوب ميشد و بشدت قابل انتقاد در قياس با تصوير بزرگ و 
  . تاريخى کنگره سوم حزب بود

  
تلنگرى روشن به نگرش حاکم بر حزب و  ويژگى اين پلنوم اعالم يک حقيقت سياسى و پراتيکى و

مک "کارى که امروز فراکسيون ميکند و متاسفانه توسط رفقاى عزيزمان به . تالش براى تغيير آنست
 ،من فکر ميکنم خطوطى که در اين پلنوم طرح شدند. و غيره ارتقا يافته است" کارتيسم و ضد حزبى

تغييراتى که بايد صورت گيرد  ،رى که طرح شدندنوع نگرش و رهبرى و بينش به کار و توقع و انتظا
ويژگى اين پلنوم اينست که منصور . هيچ وقت تماما به هويت پراتيکى حزب ما تبدل نشد ،و غيره

حکمت تالش ميکند رهبرى حزب و حزب را يکبار ديگر به آنجائى توجه دهد و ببرد که امر پيروزى 
مان وسيع و پر سر و صدا هم باشيم اما بازيگر اصلى ما ميتوانيم يک ساز. کمونيسم قابل بحث باشد

ميتوانيم جريان بزرگ چپ باشيم اما جامعه ما را بعنوان حزب آزادى خود نشناسد . قدرت سياسى نباشيم
پيروزى حزبى که عليرغم اين . بحث برسر پيروزى است. و از سر ناچارى دنبال بورژوازى برود

اين . گل سرسبد کمونيسم ايران را به کادرهايش ميدهد منصور حکمت عنوان ،انتقادات گسترده
نگرش عميق تاريخى و توجه به ماتريال انسانى و کادرى يک . موضوع بايد براى بسيارى جالب باشد

انصاف خودويژه  ،شانه باال نيانداختن غير مسئوالنه نوع چپ سنتى در قبال آنچه بدست آوردى ،جنبش
و قدرت مجاب کردن و بسيج براى  ،نکردن با وضع موجود و در عين حال سازش ،منصور حکمت

را  ١۴بايد تابلوى حزب ما باشد و همواره متد و نگرش انتقادى پلنوم  ١۴من فکر ميکنم پلنوم . تغيير
تنها اين نگرش است که پاسخ چپ راديکال و از . بايد به هر معيار بررسى و تبئين حزب تبديل کرد

تفاوت دو نگرش کامال متفاوت به مبارزه کمونيستى . ستى را داردخود متشکر در يک حزب کموني
نگرشى که انسان زنده و تغيير رابطه با جامعه و طبقه را با روشهاى اجتماعى و پيشرو و مدرن . است

مطرح ميکند و تالش دارد حزب را از تاريخ و دنياى چپ راديکال و سنتى بطور کامل بيرون ببرد و 
يستى و اجتماعى و ميليتانت و مدرن بسازد و يکى که پائى در دنياى چپ قديم يک حزب سياسى مارکس

در عين حال منصور حکمت در . نه آن است و نه اين. دارد و با کمونيسم کارگرى خود را جلو ميکشد
چه تغييراتى  ،اين بحث روى حزب سازمانده و رهبر و اينکه چگونه ميتوان به چنين حزبى تبديل شد

فقط همين را بگويم براى منصور حکمت در اين . تاکيدات روشن و غير قابل تحريفى دارد ،الزم است
براى يک  ،بحث روشن است که ادامه کار به صورت گذشته با فرض پيشرويهاى معين و کار روتين

روشن است و بسيار مسجل است که اين بحث راه . باشد" قهقرا"حزب کمونيستى مانند ما تنها ميتواند 
فراموشى آن و حمله غير مسئوالنه به فراکسيون اتحاد کمونيسم . ى حزب را ترسيم ميکندپيشرو

بجاى . بايد منصفانه و رفيقانه موقعيتمان را نگاه کنيم و براى تغيير دورخيز کنيم. کارگرى پاسخ نيست
مثل  نگرش انتقادى و پيشرو و کمونيستى منصور حکمت را احيا کنيم و ،واکنشهاى عصبى برخى رفقا

. اين جنبش به هزاران کادر کمونيست کارگرى نياز دارد. يک تن واحد به جنگ بورژوازى برويم
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معضل ما کماکان ناشى از محدوديتهاى فکرى و نگرشى و واکنشهاى غريضى بقاياى چپ راديکال 
  . است

  
نطور تحوالتى و همي ،با توجه به درگذشت منصور حکمت مدتى کوتاه بعد از اين پلنوم :یک دنيای بهتر

آيا اتخاذ سياستهاى پلنوم چهارده ميتوانست روند تحوالت و  ،که حزب و جامعه از سر گذرانده است
  رويدادها در درون حزب کمونيست کارگرى را به مسير ديگرى براند؟

  
مساله بر سر . هيچ راه حلی معجزه نميکند. پاسخ من به اين سوال يک آری قاطع است :آذر ماجدی
بنظر من در آن پلنوم مسائلی که منصور . موانع و يافتن راه برای حل مسائل گرهی است عقب زدن

اين يک واقعيت حزب بوده است که در هر مجمع اين چنينی . حکمت طرح کرد، بطور جدی درک نشد
منصور حکمت با سياست های جديد و تزهای جديد به حزب افق ميداد، اما پياده کردن اين سياست ها 

تا زمانی که منصور حکمت در قيد حيات بود، خود برای پيشبرد آنها . يک معضل بزرگ بودهميشه 
اين پلنوم اما در . طرح و برنامه و نقشه عمل ارائه ميداد و آستين ها را برای پياده کرده آنها باال ميزد

  .يک موقعيت استثنايی اتفاق افتاد
  

بعضا . در پياده کردن اين سياست ها شرکت کند منصور حکمت در چند ماه پس از پلنوم تالش کرد که
 14لذا در جمع نشسته ای که در همان پلنوم . تالش کرد با کمی فاصله بر اوضاع نظارت داشته باشد

و تا . پس از مدتی ديد بايد دخالت بيشتری کند و برای جمع نشسته کانديد شد. انتخاب شد، شرکت نکرد
من يادداشت هايم را از آن دوره . سات جمع نشسته شرکت ميکردآنجا که بيماری اجازه ميداد در جل

. در هر جلسه ای با طرح و ايده ای جديد برای بهبود اوضاع و تغيير شرايط شرکت ميکرد. هنوز دارم
بعد از هر جلسه ای که او در آن شرکت داشت، انسان فشار بجلو رفتن و تحرک و تالش و تقال را 

  .احساس ميکرد
  

مساله تمرکز رهبری حزب جدی تر گرفته  -1. ست اتخاد شد که بعدا به فراموشی سپرده شديکی دو سيا
نفر ديگر با فواصل  2نفر در يک شهر متمرکز شدند و  5نفر عضو جمع نشسته  7در آن مقطع از . شد

رهبری حزب تقريبا هر روز در دفتر خود جمع ميشد، جلسات . کم به محل نشست رهبری ميامدند
بيک معنا شاهد بوديم که يک . ميگرفت، تقسيم کار ميشد و کارها بهتر از سابق پيگيری ميشدکوتاهی 

مساله مهم سبک کار رهبری، يعنی تمرکز، بهبود بسياری يافته بود و در جهت حل شدن حرکت 
ضعف و بعضا فقدان حسابرسی نيز که يکی از ضعف های هميشگی ما بوده است و اکنون . ميکرد

  .تر شده است، در آن زمان تا حدودی بهبود يافته بودبمراتب جدی 
  

از ماه سپتامبر . اين طرح پياده شد 14بالفاصله پس از پلنوم . طرح دوم سمينارهای مرکزی کادرها بود
سمينار از اين  2. قرار شد که يک ماه در ميان سمينار کادرها با حضور اکثريت رهبری تشکيل شود

مباحث مهم سياسی و . تن از کادرها شرکت کردند 100ام بيش از  نوع تشکيل شد، که در هر کد
پس از آن بيماری منصور حکمت شدت يافت و اين سمينارها . تشکيالتی در اين دو سمينار مطرح شد

همين دو سمينار نقش جمع شدن کادرها در يک مجمع بحث و جدل و نقش توضيح . ديگر تشکيل نشد
اب کردن حزب، روی خط آوردن حزب و مستحکم کردن حزبيت سياست ها توسط رهبری را در شاد

  .متاسفانه اين طرح نافرجام ماند. ميشد ديد
  

منصور حکمت يک طرح جديد آورد که بنظر من . طرح سوم تغيير ريل سبک کار تشکيالت خارج بود
بهه ای آن اگر پياده ميشد بسيار جوابگو ميبود و ميتوانست حزب را از آکسيونيسم مزمن و نقش پشت ج

بنظر من مسئولين امر هيچگاه متفاعد نشدند که اين طرح . اين طرح اما هيچوقت پياده نشد. خالص کند
روشن است که کسی که طرحی را قبول ندارد، آن را پياده . اهميت آن را درک نکردند. پاسخگو است
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نصور حکمت نقد شنيده پس از مرگ م. اما اين نقد در آن مقطع صريحا مطرح نشد. هم نميتواند بکند
  . اين طرح متاسفانه بايگانی شد و وضعيت تشکيالت خارج اين چنين است که می بينيم. شد
  

را جدی تر گرفته بوديم و بيشتر در آن تعمق  14بنظر من اگر مباحث و نقد منصور حکمت در پلنوم 
هنوز هم ميتوان در . استمنتهی هنوز هم دير نشده . کرده بوديم، االن وضعيت حزب بمراتب بهتر بود

سال و نيم  4البته با اتفاقاتی که در اين . اين سياست ها تعمق کرد و برای پياده کردن آنها تالش کرد
اما ضرورت و مبرميت آن صد چندان است و بايد تالش . اخير افتاده اين مساله سخت تر شده است

ما بسيار : "در حزب باب شده استيک مساله بازدارنده در حزب روشی است که مدتی است . کنيم
اين . اين روش بسيار مضر و مخرب است!" ما بسط داده ايم!" "ما عبور کرده ايم!" "جلوتر رفته ايم

بنظر من اين هيچ چيز بجز يک غرور بيجا و بچه . مکانيزم دفاعی رهبری حاکم در مقابل هر نقد است
  .بايد آنها را اتخاذ کرد. واحب تراند اين سياست ها هنوز برای حزب از نان شب. گانه نيست

  
اما مساله سرنوشت حزب ويا موقعيت کنونی و آتی . پاسخ من بطور مشروط آری است :علی جوادی 

و فقط به اتخاذ اين سياستها گره . حزب مساله ای فراتر، عميق تر و همه جانبه تر از اين مبحٽ است
ت و کماکان ميتواند بطور قابل مالحظه ای موقعيت مسلما اتخاذ اين سياستها ميتوانس. نخورده است

اما سئوال اينجاست که چه مسائلی باعٽ عدم اتخاذ اين سياستها . سياسی حزب را دگرگون و متحول کند
بعد از مرگ منصور حکمت شدند؟ چه موانعی در راه تحقق اين سياستها موجود بودند و يا کماکان 

ی بر اينکه خط کمونيسم کارگری در حزب حاکم نيست نکته ای موجودند؟ آيا اشاره منصور حکمت مبن
است که بايد سرسری و يا ناديده گرفته شود؟ سئوال اين است که موقعيت گرايشات فکری و سياسی در 
حزب کمونيست کارگری در زمان حيات منصور حکمت چگونه بود؟ پس از مرگ او چه تغييراتی 

سرطان به منصور حکمت مجال ميداد آيا با اين ارزيابی از  کرد؟ و سئوال مهم تر اين است که اگر
  موقعيت حزب به جنگ خط غير کمونيستی حاکم در حزب نمی رفت؟

  
مساله اين است که موقعيت و به عبارتی سرنوشت حزب کمونيست کارگری را نميتوان مستقل از تغيير 

حزب کمونيست کارگری را  و تحوالت جامعه و فعل و انفعالت سياسی درون حزب ارزيابی کرد؟
هيچ واکسنی به حزب برای قرار داشتن حزب در خط کمونيسم . ديوار چين از جامعه جدا نکرده است

به اين اعتبار تاريخ کنونی و . کارگری منصور حکمت پس از مرگ منصور حکمت تزريق نشده است
يک بهم پيوستگی تاريخی آتی حزب را هم بايد در ارتباط با گرايشات سياسی موجود در حزب و در 

اما گرايش مورد نظر منصور حکمت که اکنون در حزب حاکم است، کدام . مورد ارزيابی قرار داد
  گرايش است؟  

  
به نظر من گرايش سانتر حزب کمونيست ايران، گرايش مارکسيسم انقالبی، که در دوره شکست 

عروج و شکل گيری جنبش سرنگونی کمونيسم روسی عمال تحرک و افق خود را از دست داده بود با 
چهره ها و شخصيتهايش در مقابله با دوم خرداد و در دفاع از . در ايران تحرک جديدی به خود داد

با يک . سرنگونی طلبی و مقابله با اصالح طلبی حکومتی دو باره توان جديد و نيروی جديدی گرفتند
وخت و ساز حزب کمونيست کارگری دخيل اختالف فاز، پس از يک دور حاشيه نشينی، در تاريخ و س

مرگ منصور حکمت موقعيت فکری و سياسی در حزب کمونيست کارگری را به درجاتی . شدند
مسلما اگر سرطان به منصور حکمت مجال داده بود . زيادی به ضرر خط کمونيسم کارگری تغيير داد

و همانطور که در . يرفتبه جدال علنی و آشکاری با خط غير کمونيسم کارگری حاکم بر حزب م
قسمت گود . اعالم کرده بود با چنگ و دندان حزب را به قسمت گود استخر ميبرد" استعفاها"دوران 

  . استخر فقط تبديل حزب به حزب رهبر و سازمانده آماده نبرد در جنگ قدرت سياسی معنی ميدهد
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راديکال در حزب که اکنون مقدرات  با توجه به مسائل ذکر شده و با توجه به اين فاکتور که گرايش چپ
حزب را در دست گرفته است، مساله سرنوشت حزب را بايد در راستای موقعيت گرايش کمونيسم 

تاٽير پراتيک رهنمودها و خط . کارگری و تقابل آن با چپ راديکال در حزب مورد بررسی قرار داد
يد در درجه اول همان گرايش ارائه شده در سرنوشت حزب چه خواهد بود؟ بنظرم هر خطی را با

انتظار اجرا و پياده کردن خط کمونيسم منصور . هدايت و رهبريش را در دست بگيرد و پياده کند
مساله اين است که کدام خط و . حکمت از گرايش چپ راديکال در حزب يک انتظار بيهوده است

اين پالتفرم در دست گرايش . درا بايد در دست بگير ١۴گرايشی پالتفرم و خطوط ارائه شده در پلنوم 
اين . چپ راديکال صرفا ميتوانست اصالحاتی در موقعيت و جايگاه اين خط و حزب متعاقبا ايجاد کند

به اعتبار . گرايش اساسا نيازی به کاربرد عميق و همه جانبه خط کمونيسم منصور حکمت نمی بيند
عمال به تقابل خط " بت سازی"با اما تحت لوای مقابله . کمونيسم منصور حکمت نيازمند است

  . کمونيستی منصور حکمت رفته است
  
  

در باره تحوالت و رويدادهاى بعد از درگذشت منصور حکمت بايد جداگانه حرف زد  :سياوش دانشور
کار ابدا ساده اى . و براى بازسازى لطماتى که اين جنبش خورده است و هنوز ميخورد تالش کرد

. اصر درگير در اين تاريخ در قبال اين مسئله مسئوليت غير قابل انکار داريماما ما بعنوان عن ،نيست
برآيند يک  ،اينجا همين را ميگويم که رويدادهاى بعدى در حزب و جنبش ما در فقدان منصور حکمت

اگر تالش ما بعد از پلنوم چهارده و بعد . نوع پراتيک همان نگرشى است که وظايفش را متوجه نيست
منصور حکمت روى اين مبانى و تصوير و نگرش و متد و سبک کار و نوع سازماندهى  از درگذشت

ميتوانست اتفاق نيافتد و يا . انشعاب و انشقاق موضوعيت ثانوى پيدا ميکرد ،و رهبرى متمرکز ميشد
باالخره و نهايتا هرکارى و بويژه کار و طرح . اگر اتفاق مى افتاد ضررش بسيار محدود ميبود

آثار مارکس و منصور حکمت را ميتوان در طاقچه هر . به کادرهاى کمونيست گره ميخورد کمونيستى
اما پراتيک کمونيستى و مارکسيستى آن در قالب يک حزب کمونيست سازش . کتابخانه اى پيدا کرد

حتى درجه کمى از اتخاذ اين سياستها حزب را با تحوالت و . ناپذير و رهبر موضوع ديگرى است
ره کننده روبرو ميکند و به نظر من همين امروز هم نسخه ديگرى در مقابل کمونيسم پرشهاى خي

نه فقط ميتوان لطمات را بازسازى کرد و عقب رفتنها و فرصت . کارگرى براى پيشروى وجود ندارد
بلکه ميتوان در اوضاعى که جامعه و طبقه کارگر کمونيسم  ،از دست دادن ها را بدرجه اى جبران کرد

از حقيقت فرار نکرد  ،فقط بايد منصف بود. حل کمونيستى را طلب ميکند يک جهش بزرگ کرد و راه
صميمانه و کمونيستى و مسئوالنه اوضاع را بررسى کرد و دست  ،مسئله را نازل نکرد ،و طفره نرفت

کسى جاى منصور حکمت را پر نميکند و بنظر من هرگز پر نخواهد . به عمل انقالبى و کمونيستى زد
او انسانى خود ويژه با استعداد و نبوغ وسيعى بود که نقش و کارش از دوره اش بسيار فراتر . کرد

خواهد رفت و اساسا هنوز در مقياسى که در شان کمونيسم و مارکسيسم امروز است مورد رجوع قرار 
هان را اما تاريخ را انسانهاى زنده با پراتيک شان ميسازند و پراتيک کمونيستى ج. نگرفته است

بايد نگرش محکم و . نيست" ايدئولوژيک"نيازى به عرفان و اشراق و جستجوهاى . دگرگون ميکند
سازمان الزمه اش را  ،حزب و بويژه اليه کادرى آن را به اين نگرش مسلح کرد ،منسجمى داشت

ت به جامعه نشان داد که حزب راه حل است و بايد با رهبرى حزب براى سرنگونى و تحوال ،ساخت
بايد شهامت سياسى داشت و مصالح استراتژيک جنبش کمونيسم کارگرى  ،زير و رو کننده پيش روند
حيف است و بسيار حيف است اينهمه تالش و توانائى و گنجينه حاضر و . را قطبنماى کار قرار داد

کمونيستها و آماده و بمقدار زياد دست نخورده و پراتيک نشده رها شود و آرزوها و آرمانهاى نسلها از 
ما در قبال آينده و نقشى . انقالبيون و ميليونها کارگر و انسان شريف و خواهان تغيير به ياس تبديل شود

گام اول اينکار شکستن اين چهارچوبهاى مقبض . بايد حواسمان بسيار جمع باشد. که ايفا ميکنيم مسئوليم
  . نيسم قطعا نفعى نميرساندو بازدارنده است که به هر کسى نفع برساند به پيروزى کمو
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گذشته مربوط به گذشته است و امروز سواالت واقعى در مقابل جنبش کمونيسم  :یک دنيای بهتر
چه جايگاهى دارند؟ آيا نکاتى هستند که اتخاذ شدند و يا  ١۴امروز مباحث پلنوم . کارگرى موجود است

  از اوضاع امروز عقب اند؟ 
  

 14همانطور که گفتم مباحث پلنوم . اال به برخی از جوانب اشاره کردمدر پاسخ به سوال ب :آذر ماجدی
کامال به شرايط کنونی حزب مربوط و پاسخگو هستند و حتی اکنون از مبرميت و ضرورت بيشتری 

. هيچيک از سياست هايی که در آن ارزيابی به آن اشاره شد اکنون اتخاذ نميشود. نيز برخوردارند
مثل تمرکز رهبری، سمينارهای مرکزی . حل برخی مسائل حرکت کرديماشاره کردم که در جهت 

کادرها، بهبود تبليغات، و رهبری جمعی که در اين ارزيابی به آن اشاره نشد ولی در همين پلنوم از 
در تمام اين موارد عقب نشستيم و آن را . جانب منصور حکمت مطرح و از جانب پلنوم اتخاذ شد

بنظر من تمام آن مباحث هنوز کامال به اوضاع حزب مربوط اند و بايد . يمبعنوان پيشروی جلوه کرد
سوالی که من در مقابل رهبری حاکم حزب، بخصوص رفيق حميد . تالش کنيم که آنها را اتخاذ کنيم

پس از خواندن اين نقد و ارزيابی، پاسخ آنها چيست؟ آيا باز بر اين نظرند که ما : تقوايی ميگذارم اينست
با  14شرايط عبور کرده ايم، گذشته ايم؟ آيا با اين مباحث احساس نزديکی ميکنند؟ آيا در پلنوم  از اين

منصور حکمت احساس توافق ميکردند؟ اگر آری االن چی؟ و اگر االن اين مباحث را مربوط نميدانند، 
خوشحال ميشوم به چه علت است؟ و اگر مربوط ميدانند، برای اتخاد آنها چه روشی را توصيه ميکنند؟ 

  .اگر رفيق حميد تقوايی و ساير رفقا به اين سواالت پاسخ دهند
  

تالشی برای عدم پاسخگويی . اين فورمولبندی چپ راديکال حاکم بر رهبری حزب است :علی جوادی 
ايکاش . به گذشته ها تعلق دارند ١۴گويا مسائل مطرح شده در پلنوم .  و پرهيز از اين مسائل است

ايکاش مسائل و معضالتی که در دوران پايانی حيات منصور حکمت در برابر حزب قرار ! اينطور بود
  . داشت ديگر در برابر حزب قرار نداشتند

  
آيا حزب کمونيست کارگری به حزب رهبر و : من ميپرسم . اما اجازه دهيد مروری کوتاه بکنيم

گونی طلبانه توده های مردم تبديل سازمانده تبديل شده است؟ آيا حزب به رهبر اعتراض و جنبش سرن
شده است؟ آيا حزب به نيروی اول اپوزيسيون تبديل شده است؟ آيا حزب به حزب در برگيرنده رهبران 
عملی و رهبران کارگری راديکال سوسياليست تبديل شده است؟ آيا رهبری حزب آرايش نشسته و 

ی حل شده است؟ آيا تبليغات حزب جمعی بخود گرفته است؟ آيا وضعيت مالی حزب به شکل پايه ا
خصلت گزنده و جذاب بخود گرفته است؟ آيا موقعيت کادری و ستون فقرات حزبی تغييری جدی کرده 
است؟ آيا ساختارهای حزب مستحکم شده است؟ آيا حزب داخل شکل گرفته است؟ آيا حزب ما به يک 

  حزب مسلح تبديل شده است؟
  

به قول منصور حکمت اگر ما حتی کاری هم نکنيم . رديدی نيستت. مسلما حزب پيشرفتهايی کرده است
ساعته خود را راه اندازی  ٢۴حزب تلويزيون . اما کارهای زيادی کرده است. به جلو خواهيم رفت

حزب . و جامعه به ميزان معينی با حزب کمونيست کارگری و برخی از شخصيتهايش آشنا است. کرد
پرچمدار دفاع از سوسياليسم در . طع و همه جانبه دفاع کرده استاز مبارزات جاری و کارگر بطور قا

مساله بر سر تبديل حزب به حزب رهبر و سازمانده اعتراض . اما اين تمام مساله نيست. جامعه است
در اين ميان مساله مسلما مالمت کردن فرد و يا شخصی در . کارگر و مردم زحمتکش در جامعه است

افراد رهبری حزب . و اعضای حزب تالش روزمره ای را انجام داده اند بر عکس کادرها. کار نيست
مساله بر . اما مساله تالش و زحمات کادرها و اعضا و يا رهبری حزب نيست. دوندگی زيادی کرده اند

خط مشی که در قبال اين معضالت يا شانه باال می اندازد و يا ادعا . سر خط مشی حاکم بر حزب است
اين معضالت پاسخ داده ايم، حزب جلوتر است، و يا ادعا ميکند که اين مسائل ربطی به  ميکند که ما به

  . موقعيت و معضالت کمونيسم کارگری در شرايط حاضر ندارد
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حزب مطرح شدند کماکان مسائل حاد و  ١۴از نقطه نظر من نه تنها بخش عمده مسائلی که در پلنوم 

ای پاسخگويی کوتاهتر و همچنين نيروی کمتری برای گرهی در مقابل حزب هستند بلکه فرصت بر
متاسفانه خط چپ راديکال در حزب قادر شده است که . مبارزه برای اين خط در حزب موجود است

توجه بخشی از کادرهای حزب را از توجه به اين مسائل پايه ای مورد نظر منصور حکمت حاشيه ای 
  .ن حاکم کردن اين خط مشی بر حزب استيک هدف اعالم شده فراکسيو. بايد جنبيد. کند

  
  

اين . گذشته حاصل پراتيک انسانهاى معين است. گذشته مطلقا مربوط به گذشته نيست :سياوش دانشور
حقايق روشن نباشد و وضعيت امروز را بعنوان برشى از . نوع استدالل ميخواهد مسئوليت بعهده نگيرد

هميشه سواالت واقعى در مقابل کمونيسم . ضيح دهديک تاريخ مدون و مستند دلبخواهى تعبير و تو
سوال ما در کنگره سوم حزب به قدرت خود باقى . کارگرى قرار دارد و وظيفه ما پاسخ به آنهاست

هنوز مردم و . هنوز رژيم سرجايش است. است و عليرغم تالشهاى تاکنونى هنوز به آن پاسخ نداده ايم
هنوز ارتجاع حاکم است و تهديدات و خطرات بسيار . يکنندطبقه کارگر و جنبشهاى اجتماعى تالش م

هنوز حزب کمونيست کارگرى بعنوان رهبر بالمنازع آزادى مردم به ميدان نيامده . بيشتر شده است
هنوز طيف . هنوز کارگران و رهبران کارگرى حزب کمونيستى و کارگريشان را فتح نکردند. است

هنوز بحثهاى حزب و جامعه به . حول حزب بسيج نکرده ايم وسيع کارگران راديکال وسوسياليست را
هنوز صدها وظيفه و کار در مقابل . روش کار ما و هويت پراتيکى ما در ابعاد وسيع تبديل نشده است

. هنوز نيروئى چند صد هزار نفرى و ميليونى نيستيم. ماست که گوشه کوچکى از آنها انجام نشده است
هنوز نگرش کمونيستى کارگرى منصور . کار فورى بايد انجام دهيم هنوز در داخل و خارج هزار

هنوز پاسخ بسيارى از . حکمت را به اتوريته فکرى و بالمنازع در جنبشهاى اجتماعى تبديل نکرده ايم
از اوضاع عقب " ١۴نه فقط نکات مطرح شده در پلنوم . ترهات روشنفکران بورژوازى را نداده ايم

سياسى در جامعه و درون حزب بر حقانيت اين نگرش و تغييرات الزم متناطر با بلکه تحوالت " نيستند
در هر مورد معين بطور مشخص بايد حرف زد و استنتاجات الزم را .  آن صد چندان تاکيد ميکند

  . فراکسيون اينکار را در دستور خود گذاشته است. گرفت
  

  پراتيک شدند؟  ١۴پلنوم  اساسا تا چه اندازه سياستها و خط مشى :یک دنيای بهتر
  

حرکت در جهت پياده کردن تمرکز  -1. به اين سوال در البالی پاسخ های پيش پرداختم :آذر ماجدی
پيشبرد محدود بحث حزب و جامعه و در  - 4بهبود تبليغات؛  -3سمينار مرکزی کادرها؛  -2رهبری؛ 

نی برای تشکيالت خارج که آوردن يک طرح جديد سازما -5دسترس قرار دادن حزب و رهبری آن؛ 
  .در همان مقدمات کار به گل نشست

  
دقيقا خاطرم نيست، شايد در پلنوم . اجازه دهيد با ذکر چند خاطره به اين سئوال پاسخ دهم :علی جوادی 

پس از . داشتم" حزب سازمانده –حزب رهبر "حزب در لندن بود که من سميناری تحت عنوان  ٢٢
بحٽ : "ای کميته مرکزی با تعجب و بعضا با حالت اعتراض ميپرسيدند که ارائه بحٽ چند تن از رفق

در اين پلنوم بود که به دوری و فاصله عميق بخشی از " بر سر چيست؟ اين بحٽ از کجا آمده است؟
گويا متاسفانه بخشی از . رهبری حزب از سياستها و تاکيدات کمونيسم منصور حکمت واقف شدم

خوردنی است يا "حزب سازمانده مقوله ای  –ه مبحٽ حزب رهبر رهبری حزب نميدانستند ک
  ! ؟"پوشيدنی

  
از طرف ديگر من حتی يکبار در رهبری حزب نشنيده ام که رفيقی اين مباحٽ را مجددا مطالعه کرده 

من حتی يکبار نشنيدم . است و يا خواهان بحٽی پيرامون بخشی از مباحٽ مطرح شده در اين پلنوم است
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رهبری حزب در گفتارهايش به مباحٽ اين پلنوم، چه به طور رسمی و چه غير رسمی، که کسی در 
گويا تابويی در اين مباحٽ و صندوق خانه موجود است که نبايد به طرف اين . رجوع کرده باشد
بخشی از رهبری حزب حتی بطور آشکاری مخالف چاپ اين . و در را گشود. صندوق خانه رفت

  ! ب بايد پاسخ به سئوال شما روشن باشدبا اين حسا. مباحٽ بود
  

در حال حاضر پرچم اين خط مشی و اين انتقادات به خط مشی کنونی رهبری حزب در دست 
  . فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری است

  
مساله اصلی . اما مساله عدم ارجاع و يا حتی عدم اتخاذ اين سياستها توسط رهبری کنونی حزب نيست

رهبری حزب در مقابل . معضل فراتر از اين حرفها است. از عدم اطالع نيست معرفتی و يا ناشی
، مطرح کرده است، به مقابله ١۴مباحٽی که فراکسيون با اتکاء به اولويتهايی منصور حکمت در پلنوم 

گرد و خاک و ايجاد فضای نا سالم سياسی حاضر گوشه ای از اين جدال در تاريخ حزب . پرداخته است
! جدل آنالين نمونه آشکار تمدن و نزاکت و فرهنگ سياسی مورد نظر است؟. ارگری استکمونيست ک

و از پاسخ اصولی و . تهمت ميزنند. ما بحٽ ميکنيم متاسفانه برخی از رفقا گرد و خاک توليد ميکنند
شرايطی ايجاد شده است که گوشهای بسياری قادر به شنيدن و چشمهای بسياری . سياسی طفره ميروند

  .در به ديدن در اين گرد و خاک نيستندقا
  
  

ما پيشروى و موفقيت داشته . در زمينه هاى متنوعى ميتوان حرف زد. اساسا هيچى :سياوش دانشور
مثال ما . ايم اما اوضاع هم عوض شده و اين پيشرويها پاسخ نيازهاى دوره و حزب را هنوز نميدهند

ما . مالى اش را حل نکرده و راديوى ما تعطيل شددوکمپين مالى موفق داشتيم اما حزب هنوز معضل 
تلويزيون دائر کرديم اما امروز هر سازمان فرقه اى هم اين ابزار را دارد و بورژوازى دهها برابر 

ما دو کنگره . يعنى بايد هنوز به مسئله رابطه مان با مردم در قلمرو ميديائى فکرکنيم. بيشتر از ما دارد
اما اتحاد حزب را نهايتا  ،يم و اسناد و پالتفرمهائى را تصويب کرديمبعد از منصور حکمت داشت

اين بخشا محصول کار و تالش . جامعه به چپ رو آورده است. نتوانستيم نگهداريم و ضربه خورديم
اما ما هنوز رهبر جامعه نشديم و کمونيسم . ماست و بخشا محصول واقعيات عينى جامعه ايران است

تحرک در جنبش کارگرى قابل مقايسه با . ذهان و قلبهاى مردم تثبيت نکرده استهژمونى خود را در ا
اما حزب هنوز مانند اکسيژن در اعتصابات و اجتماعات وسيع  ،دوران بعد از کنگره سوم نيست

همانطور که . کارگرى حضور ندارد و جهت و خط سياسى جنبش کارگرى را نگرش ما رقم نميزند
بايد وجود يک گرايش کمونيستى و طيف کارگران  ،ارگرى تاکيد دارندمباحث اوليه کمونيسم ک

مسئله اينست که . کمونيست و سوسياليست و مبارزه روزمره و لحظه به لحظه کارگر را فرض گرفت
حزب کمونيست کارگرى به حزب و ظرف طبيعى اين طيف و از اين مجرا به حزب اعتراض ضد 

ما هنوز عليرغم تالشها و پيشرويهائى اينجا و آنجا در اين  .سرمايه دارى طبقه کارگر تبديل شود
اينطور نيست که اقدامات و سازمانگرى و مباحث الزم را جواب داديم و به اين اهداف . موقعيت نيستيم

سال  ٣٠سازمان داخل ما به روش . بلکه اساسا اين سياستها آن طور که بايد حتى اتخاذ نشدند ،نرسيديم
ما . کند و فاقد بينش و نگرش طرح شده در پلنوم چهارده توسط منصور حکمت استپيش هنوز کار مي

دوره اى نيرو جلب کرديم اما با تحوالت درون حزب و بدنبال آن مجموعا جنبش کمونيسم کارگرى و 
نياز به کمونيسم و نقد راديکال و کمونيستى و موضوعيت داشتن و ريشه . حزب ضعيف شده است

اتفاقاتى که در درون ما افتاد . طبقاتى ما تاکنون جلوى اين صدمات را گرفته استداشتن اجتماعى و 
. اگر براى هر جريان بيربط به جامعه و جدال اجتماعى و طبقاتى افتاده بود حاال اثرى ازش موجود نبود

زمينه اجتماعى و سياسى براى . امروز دوره اى است که ميتوان يک نيروى عظيم را جلب و جذب کرد
اليه . بايد سياست و روش و نگرش درستى به رهبرى و سازمانگرى داشته باشيم ،ما بسيار مساعد است

اگر در  ،کادرى ما بشدت ضعيف شده است و حزبى که تئورى آن بر کادرهاى مارکسيست استوار است
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فاده موقعيت کسى را دارد که دچار بيمارى آسم است و اسپرى به موقع است ،اين قلمرو تضعيف شود
فقدان اين اليه کادرى که به اين جنبش تعلق دارند و . يعنى به معنى دقيق کلمه خطرناک است. نکند

بعنوان کمونيست کارگرى و مارکسيست و منصور حکمتى اين خط و جنبش را نمايندگى کنند تنها 
وز و در زمينه رهبرى و آرايش رهبرى و تمرکز و سرعت عمل و پاسخ به سواالت ر. هولناک است

ما در اين سالها بخشى از کارهاى سابقمان را هم درست انجام . غيره ما از پلنوم چهارده حتى عقب تريم
و همانطور که منصور حکمت . نداديم و پروژه ها و طرحهاى جديد در حزب جارى و پراتيک نشدند

د کالهش را قاضى در هر قلمرو معين هر کسى ميتوان. بدرست تاکيد ميکند فرهنگش را هم پيدا کرديم
کند و ارزيابى منصفانه و کمونيستى بعمل آورد تا ببيند که چرا سياستهاى پلنوم چهارده مثل نان شب 

به هر حال دو راه بيشتر وجود ندارد؛ يا طفره . براى حزب و جنبش کمونيسم کارگرى واجب است
ز چه در ميان ما و چه در ميان که تا امرو –برويم و با تحليلهاى خود خشنود کن مسئله را دور بزنيم 

و يا صورت مسئله را قبول ميکنيم و براى تغيير  –دوستان انشعابى کم وبيش همين خط پيش رفته است 
نهايتا پراتيک کمونيستى ما  ،اگر حتى امروز از صفر هم شروع کنيم. آن کل نيرويمان را بسيج ميکنيم

  .  راه ديگرى وجود ندارد. بسط و گسترش يابندبايد براين مبانى استوار شوند و در وضعيت جديد 
  

مهمترين عواملى که به پراتيک نشدن سياستها و جهتگيريهاى مطرح شده در پلنوم  :یک دنيای بهتر
  چهارده منجر شدند کدامها بودند؟ 

  
همان موانعی که هميشه مانع پياده و اجراء . يک سری عوامل بازدارنده هميشگی بودند :آذر ماجدی

فکر ميکنم بغير از . اما بنظر من اين بار اتفاقا بهتر داشتيم پيش ميرفتيم. سياست ها ميشدندشدن 
اشکاالت هميشگی، بيماری و مرگ منصور حکمت باعث شد که اين طرح ها و جهت گيری ها کامال 

  . متوقف شوند
  

مرگ . مرگ منصور حکمت يک ضايعه جبران ناپذير برای حزب و جنبش کمونيسم کارگری است
بنظر من ما . منصور حکمت همچون زلزله ای حزب را تکان داد و خرابی های بسياری به بار آورد

هم  26نکته ای که در صحبت پايانی ام در پلنوم . (هنوز از پس لرزه های اين ضايعه خالص نشده ايم
مساله  يکی از مهمترين ضايعات و ضربات، شکاف در انسجام و وحدت حزب و.) به آن اشاره کردم

نميتوان با سيلی . اين مساله ضربه مهمی به حزب و جنبش کمونيسم کارگری وارد آورد.  انشعاب بود
رهبری حزب يکی از مهمترين توصيه های منصور . صورت را سرخ نگاه داشت و آبرو داری کرد

س در و سپ 2001و پيش از آن در جلسه دفترسياسی  در ماه مه يا ژوئن  14حکمت در همين پلنوم 
: منصور حکمت در اين پلنوم اشاره ميکند." حفظ وحدت حزب: "جلسه هيات دبيران را ناديده گرفت

من مشکل سر خط بودن حزب کمونيست کارگری بعد از خودم را : من در جلسه دفتر سياسی گفتم"
وقع هم کمونيسم کارگری االن هم حاکم نيست، آن م. ندارم، االن هم سر خط نيست و آن موقع هم نيست

  ."مهم وحدت و ادامه کاريش است. نباشد
  

اگر کمی بيشتر در اين صحبت غور ميکرديم، . ما به اين توصيه مهم منصور حکمت بی اعتنائی کرديم
حزب در آن زمان هم روی خط : به عمق نکته ای که او ميخواست به آن اشاره کند، می رسيديم

گری حاکم نبود، روشن است که بطريق اولی پس از در آن زمان هم کمونيسم کار. منصور حکمت نبود
ادعاهايی که اکنون از دو طرف بر سر . مرگ او هم کمونيسم کارگری نميتوانست بر حزب حاکم باشد

بويژه با . حاکم شدن خط منصور حکمت و کمونيسم کارگری بر حزب ميشود را نبايد جدی گرفت
بر مساله وحدت و انسجام حزب بيشتر تاکيد ميکرديم و لذا بايد . استناد به اين گفته نبايد جدی گرفت

بنظر من مساله رهبری جمعی که منصور حکمت در اين پلنوم مطرح و . برای آن بيشتر تالش ميکرديم
از آن دفاع کرد، اگر ادامه ميافت ميتوانست مانع از تعميق شکاف ها و شکل گيری صف بندی های 

اين . سياسی را در چنين شرايطی بهتر ميتوانستيم حل کنيماختالفات . اغراق شده و مصنوعی بشود
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بعضا واقعی بود، اما نبايد موضوع انشعاب و . بعضا از متن خارج شد. اختالفات بعضا آگرانديسمان شد
  . جدايی قرار ميگرفت

  
بهرحال ما هر توصيه و راهی را که منصور حکمت در اين پلنوم در مقابلمان گذاشت ناديده گرفتيم و 

اما مهم اينست که دريابيم هنوز دير نشده است، هنوز امکان تغيير و اصالح موجود . ساز خود را زديم
اين نقش رهبری . است و مبرميت و ضرورت اين تغيير و اصالح را درک کنيم و دست بکار شويم

يم منصور حکمت در پايان اين گزارش ميگويد که اگر در اين جهت حرکت نکن. کمونيستی آگاه است
اوضاع . در اينجا مطرح کنم 10اين نگرانی را من ميخواهم به توان . اصال به آينده خوش بين نيست

حزب به يک پديده . نفوذ اجتماعی حزب بسيار افزايش يافته است. اجتماعی بسيار تغيير کرده است
هان اگر خواهان پيروزی کمونيسم کارگری هستيم، اگر خوا. شناخته شده تری تبديل شده است

بر مبنای . سازماندهی انقالب اجتماعی و برقراری جمهوری سوسياليستی هستيم، بايد حزب را بسازيم
خود را فريب . الگوهايی که در اين ارزيابی اعالم شده و با گسترش آنها مطابق شرايط جديد بسازيم

 بزنيم و دست بکار آستين ها را باال." جا خوش نکنيم. "تکيه ندهيم" ماشين و ارابه"به اين . ندهيم
سبک کار رهبری و عرصه های فعاليت در داخل و . ساختن يک حزب سياسی مدرن کمونيستی شويم

تالش . و تالش کنيم به حزب اول اپوزيسيون بدل شويم. تبليغاتمان را متحول کنيم  .خارج را تغيير دهيم
ه اميد اينکه مردم يک روز به اين حقيقت نه اينکه تبليغ کنيم و صبر کنيم ب. کنيم مردم ما را انتخاب کنند

بايد توجه داشت که در اين . طاليی دست خواهند يافت و انتخاب ما توسط مردم اجتناب ناپذير است
يا اول ميشوی و مدال طال ميگيری يا . مسابقه برای کسب قدرت مدال نقره و برنز به کسی نميدهند

با اين حساب مسئوليت بسيار بزرگ و خطيری . فتبرای يک مدت طوالنی کمونيسم در محاق خواهد ر
 .بايد اين رسالت را جدی بگيريم. بر دوش ماست

  
فردی و يا . عواملی که منجر به پراتيک نشدن اين سياستها منجر شده اند معرفتی نيستند :علی جوادی 

و يا از آن . مساله اين نيست که بخش اصلی رهبری حزب به اين مسائل اشعار ندارد. شخصی هم نيستند
اساس مساله اما خطی و . بی اطالعی و عدم توجه شايد مساله بخشی باشد. تماما بی اطالع است

مساله اين است که چه کسی می بايست پالتفرم منصور حکمت را پياده کند؟ کدام نيرو؟ . گرايشی است
  کدام گرايش بايد اين خط مشی را پياده ميکرد؟ 

  
دن و تدوين خط مشی حزب دو باره به طور جدی تری در مقابل رهبری پس از انشعاب مساله شکل دا

ارجاع به مباحٽ مطرح شده در اين پلنوم و تالش برای جلب توجه رهبری وقت حزب . قرار گرفت
اما خط مشی چپ راديکالی که در موقعيت باال دست در رهبری . يک پايه تالشهای اين دوران ما بود

خط خودش را داشت و نيازی هم به اين . ی برای شنيدن اين مباحٽ نداشتحزب قرار گرفته بود اشتهاي
. اين خط مشی به مباحٽ منصور حکمت صرفا به لحاظ انتزاعی نگريسته است. مباحٽ احساس نميکرد

اين روزها نيز بطور آشکاری به مقابله با . اولويتهای خودش را دارد. پالتفرم عملی خودش را دارد
کرده " عبور"معتقدند که از منصور حکمت . ر حکمت در حزب برخاسته استنقش و جايگاه منصو

مساله اين است اگر در زمانی در . خط چپ راديکال نيازی به پيشبرد پالتفرم منصور حکمت ندارد. اند
در حرف به خط رسمی حزب قسم ميخورد اما در عمل . قبال اين خط مقاومت منفی از خود نشان ميداد

ما شاهد اعالم . امروز مساله تغيير کرده است. خودش امورات خودش را پيش ميبرد در حوزه فعاليت
مقابله با پالتفرم فراکسيون . تقابل علنی و آشکار اين خط با پالتفرم کمونيستی منصور حکمت هستيم

اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال دريچه ای برای مقابله با کمونيسم منصور حکمت و اولويتهايی 
  .در مقابل حزب قرار داد ١۴که در پلنوم  است
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در باره موفقيتها حرف زدن و سر و صدا  ،رضايت به کم ،به نظر من نيروى عادت :سياوش دانشور
فقدان  ،سبک کار سنتى ،کردن بجاى دفاع از هر سر سوزن پيشروى و تالش براى فتح قله هاى جديد

نگرش  ،پراتيک به روشهاى قديمى و روزمره ،ساختار سياسى و ادارى يک حزب سياسى مارکسيستى
نداشتن يک رهبرى قبراق و متمرکز و حاضر و آماده براى پاسخ دادن روزمره به  ،ادارى به رهبرى

 ،فقدان مکانيزمهائى که نفس اتحاد حزب را بعنوان يک هدف درخود بازتوليد و تحکيم ميکنند ،مسائل
 ،اى پاسخ دادن درخور به مسائل پيشارو در مقاطع مختلفتضعيف اليه کادرى و فقدان توانائى الزم بر

  . ناتوانى مالى و غيره
  

. حزب کمونيست کارگرى در يک دوران انتقالى بسر ميبرد. بگذاريد موضوع را اينطور بيان کنم
نشريه در باره آن حرف  ٨منظورم در قلمرو ساختن يک حزب سياسى مارکسيستى است که در شماره 

دو دهه گذشته تاريخ اين جريان تاريخ جدال سنتى است که ميخواهد يک گسست همه  دستکم در. زديم
ما در دوره هاى مختلف و ضمن تاکيد بر . جانبه با بقاياى نگرش چپ راديکال را بفرجام برساند

اما هنوز بند نافمان  ،پيشروى و دستاوردها در نقد اين نگرش و تفاوت ماهوى امروزيمان با اين سنتها
نه فقط اين بلکه در اشکال جديد و مد روز و . ز اين نگرش در بسيارى از قلمروها قطع نکرده ايمرا ا

اگر کسى فکر کند حزب کمونيست کارگرى . در ظرفيتهاى جديدى بعضا اين ديدگاهها بازسازى ميشود
. اتفاق نمى افتداين . شبيه چپ سنتى نوع فدائى و رزمندگان و راه کارگر ميشود البته بسيار اشتباه ميکند

چپ راديکال . چون فدائى و رزمندگان و راه کارگر و امثالهم هم امروز به اين روشها کار نميکنند
خود را در قالبهاى  ،امروز نه فقط در حزب بلکه در جامعه و اتفاقا در متن چرخش به چپ در جامعه

برنامه . ابدا پديده عجيبى نيستو اين . جديد تر و پسا جنگ سردى و با ادبيات معين بازتعريف ميکند
حزب اين را پيش بينى ميکند که با رشد کمونيسم کارگرى انواع کمونيسمهاى غير کارگرى و 

. مبانى و المنتهاى سياسى اين چپ همانند که تاريخا بودند. بورژوائى در اشکال جديد قد علم ميکنند
پسا جنگ سردى و " بازبينى"حصول تغييراتى در ساختار فکرى و سياسى صورت دادند که بيشتر م

سقوط اردوگاههاى موجود و بخشا محصول مختصات دوران جديد و مکاتب رنگارنگ و پفکى است 
چپ راديکال و سنتى امروز همان نيست که بيست سال پيش بود و . که طى اين سالها عروج کردند

دوره طوالنى جدل و نقد و بطريق اولى در حزب کمونيست کارگرى که محصول يک. همان نخواهد شد
نميتواند چپ راديکال در اشکال سنتى  ،اين چپ است و ادبيات و الفاظش در چپ همه جا تاثير گذاشته

بقاياى اين نگرش در ميان ما ضربدر پيشرويهاى تاکنونى اين جنبش . و بيست سال پيش اش قد علم کند
ال پيچيده تر بروز اين نگرش و بقا و اينها اشک ،و بازسازى جپ راديکال در اشکال جديد در جامعه

دارند از . رفيقى سوال ميکرد که راه کارگر دارد به حزب نزديک ميشود. رشد آن در ميان ما هستند
پاسخ من . اين سيگنال و مثال خوبى است. سوسياليسم فورا و مسائلى حرف ميزنند که قبال نميزدند

ما . راه کارگر همان است که بود. آوانس ندهيم. يشودحزب دارد به چپ راديکال نزديک م ،اينبود که نه
در مورد خصوصيات . داريم سست ميشويم و نگرش تيز و انتقادى کمونيسم کارگرى کمرنگ ميشود

و تفاوتهايش با کمونيسم مارکسيستى و کارگرى بايد جداگانه صحبت " تشابهات"چپ راديکال امروز و 
  . کنيم

  
  

***  
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  ١۴حث منصور حکمت در پلنوم گفتگو پيرامون مبا
  

حاوى يک ارزيابى از ) آخرين پلنومى که حضور داشت( ١۴سخنرانى منصور حکمت در پلنوم 
در اين . پراتيک دوره اى حزب بعد از کنگره سوم و يک راه برون رفت و پيشروى حزب است

باره خطراتى  سخنرانى همينطور به بحث کليدى اتحاد حزب پس از منصور حکمت اشاره ميشود و در
تا امروز هم دنيا تغيير کرده و هم  ١۴از پلنوم . که ميتوانند حزب را تهديد کنند هشدار داده شده است

هنوز نکات مهم و محورى  ،اما در چهارچوب مفروضات و دستاوردها و متغييرهاى ايندوره. حزب
بويژه بحث مهم حزب . گرفت هستند که بايد در آن دقيق شد و استنتاجات روشن سياسى و عملى از آنها

حزب رهبر در اين پلنوم طرح شده است و اين بحث اساسى فراکسيون اتحاد کمونيسم  –سازمانده 
در ادامه مباحث تاکنونى پيرامون . کارگرى براى تامين ملزومات پيروزى کمونيسم در ايران است

حزب ١۴حث پلنوم  در چند شماره نشريه به جوانب مختلف مبا ،حزب رهبر - حزب سازمانده
  .  ميپردازيم

  
  بخش دوم؛ 

  
اشاره ميکند که بنظر من اولين انتظار برآورده نشده بعد  ١۴منصور حکمت در پلنوم : یک دنيای بهتر

قدرت سياسی  از کنگره تبديل نشدن حزب از يک حزب مبلغ به يک حزب رهبر است و اينکه به مسئله
رفقاى ."  اين ابدا نشد. ايران در مقياس وسيع تحکيم کند در ايران بپردازد و رابطه اش را با مردم

رهبرى حزب ميگويند که حزب در اين مدت پيشروى کرده، جلو آمده، در سازماندهى و رهبرى 
آيا فراکسيون منکر اين است؟ آيا با فرض تالشهاى تاکنونى حزب، . اعتراضات دخيل بوده است

  صورت مسئله حزب رهبر شدن هنوز معتبر است؟
 

مسلما حزب ما در طی چند سال گذشته توانسته است در برخی از اعتراضات کارگری و  :على جوادى
تالش ما در دخالت در اعتراضات کارگران . اين واقعيت غير قابل انکاری است. اجتماعی دخيل باشد

ما . ودشرکت واحد يک نقطه قابل توجه از فعاليت حزب در دخالت سياسی در اين سلسله اعتراضات ب
. در اين دوران توانستيم ارتباطات قابل مالحظه ای با بخشهای مختلف کارگران شرکت واحد ايجاد کنيم

برای اولين بار کارگران بطور مستمری با يک حزب کمونيستی کارگری تماس سياسی و علنی 
 حزب کمونيست کارگری در. اين جهش بزرگی برای کل جنبش کمونيسم کارگری است. ميگرفتند

 ١۶اعتراضات . و اين تنها تالش سازماندهی ما نبود. پيشبرد اين اعتراضات بطور روشنی سهيم بود
برخی از . آذر سرخ مهر تالش سازماندهی و هدايت سياسی ما را بطور انکار ناپذيری بر خود دارد
زب رهبر و رفقايی که امروز در فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری تاکيد ويژه ای بر تبديل حزب به ح

در اينجا بايد به نقش . سازمانده دارند، خود از سازماندهندگان اين دخالت و تاٽير گذاری سياسی بودند
 ٨بعالوه، شما در روز جهانی زن، . شايان نسرين رمضانعلی و همچنين شراره نوری اشاره کنم

چند که نقش سازماندهی مارس، تاٽير و حضور گستره جنبش ما را به گونه ديگری مشاهده ميکنيد، هر 
آذر و يا اعتراض شرکت واحد نبود، اما شاهد اين بوديم که  ١۶حزب بطور مشخص به گستردگی 

در کنار اين دخالتگری ها بايد . سازمان آزادی زن توانست نقش ويژه ای در اين اعتراضات داشته باشد
مسلما در هر کدام از اين . به تالش حزب در زمينه اعترضات کارگران نساجی در سنندج اشاره کرد

  . مقاطع ميتوان به ضعفها و کمبودهايی هم اشاره کرد
  

اما مساله ارزيابی از سياسی و سازمانی حزب در جامعه را نميتوان و نبايد به اشاره و يا تاکيد بر 
يک شاخص، ارزيابی و سنجش فاصله سياسی و سازمانی از موقعيتی است که ! پيشرويها محدود کرد

. اعتراضی کنونی موجود در جامعه انتظار داريم –ک حزب سازمانده و رهبر در شرايط سياسی از ي
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سئوال اين است که با توجه به گستردگی مبارزات کارگری و فعاليت جنبشهای اجتماعی و همچنين 
قابل  جنبش سرنگونی آيا ما توانسته ايم با اين اعتراضات بطور ويژه گره بخوريم؟ آيا توانسته ايم بخش

مالحظه و تاٽير گذار و پر سر وصدا فعالين راديکال و سوسياليست اين اعتراضات را با خود و يا در 
کنار خود داشته باشيم؟ آيا قادر شده ايم به چسب درونی نزديکی رهبران عملی اين طيف از کارگران 

ان را در موقعيت اجتماعی راديکال و سوسياليست در جامعه تبديل شويم؟ آيا قادر شده ايم که اين رهبر
مناسبتری برای در دست گرفتن رهبری اعتراضات جاری در جامعه قرار دهيم؟ آيا توانسته ايم حزب 
را به حزب در برگيرنده رهبران عملی اعتراض کارگری و اعتراضات اجتماعی تبديل کنيم؟ آيا بافت 

  و بدنه حزب به يک حزب سازمانده و رهبر تغيير کرده است؟ 
  
تمام رهبران عملی "نميتوان مدعی بود که . پاسخ به اين سئواالت اساسی نميتوان کلی گويی کرد در

نتوان دخالت موٽر و . به حزب را نشان داد" روی آوری"اما نتوان اين " کارگری با ما هستند
روی برای ما هر درجه پيشروی حزب مايه افتخار و پيش. سازمانيافته حزب را در اعتراضات نشان داد

اما مساله ما، انتظارات ما، تصور ما، و نگرش . ما خود در تک تک اين پيشرويها سهيم بوده ايم. است
ما از آنچه حزب بايد باشد، از آنچه بايد انجام دهد، از قرار کامال با آنچه اکنون صورت ميگيرد متفاوت 

  . اجازه دهيد اين نکته را کمی توضيح دهم. است
  

 ٢٠٠٠ارت کشور رژيم اسالمی اعالم کردند که در شش ماه گذشته بيش از چندی پيش مقامات وز
مسلما اين گوشه ای از حقيقت اعتراضی در . اعتراض و اعتصاب کارگری در جامعه رخ داده است

حال سئوال اين است که نقش ما در اين مجموعه از اعتراضات کارگری چگونه بوده . جامعه است
ليدی در اعتراضات بر سر پرداخت دستمزدهای معوقه و يا افزايش دستمزد است؟ آيا توانسته ايم نقش ک

واحدهای توليدی ايفا " تعديل نيروی انسانی"داشته باشيم؟ آيا توانسته ايم نقش موٽری در جلوگيری از 
کنيم و جلوی اخراج ها را سد کنيم و يا با پروژه پرداخت فوری بيمه بيکاری مکفی را به يک امر 

  ی در جامعه تبديل کنيم؟ سياسی گره
  

بعالوه مساله فقط بر سر ابعاد کمی کار سازماندهی و دخالتگری سازمانی و رهبری سياسی وعملی 
ميتواند در حوزه . يک حزب سازمانده و رهبر ميتواند يک حزب سازمانده و رهبر کوچک باشد. نيست

با مشخصات حزب رهبر و  اما کماکان يک حزب. محدودی از اعتراضات جامعه نقش داشته باشد
در بچگی . ببينيد بچه شير از بچگی شير است. رهبر باشد. سازمانده باشد. دخالتگر باشد. سازمانده باشد
نتيجتا اگر فقط بحٽ را بر سر ابعاد کمی کار خالصه کنيم از تفاوت و نقد اصلی مان دور ! گربه نيست

چريکهای فدايی . ات کارگری قابل مالحظه ای بودسازمان پيکار هم در دورانی دارای ارتباط. شده ايم
اما هيچکدام حزب و سازمان در برگيرنده رهبران عملی و به . هم در دورانی چنين ارتباطاتی داشتند

برای تبديل شدن . به داليل متعددی چنين نبودند. طريق اولی حزب رهبران سوسياليست کارگری نبودند
در برگيرنده رهبران راديکال سوسياليست کارگران و رهبران به حزب سازمانده و رهبر بايد حزب 

نميتوان از فرای سر اين رهبران به . راديکال و آزاديخواه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه بود
حضور و اتحاد و ارتباط گسترده با اين طيف از رهبران جامعه اهرم . حزب سازمانده و رهبر تبديل شد

در اعتراضات " دلمه بيار"نميتوان نقش . راه ديگری نيست. انی برای حزب استچنين انتقال سازم
. کارگری را ايفا کرد و انتظار داشت به حزب رهبر و سازمانده اعتراض راديکال کارگری تبديل شد

نميتوان حزب و يا سازمان حمايت از اعتراض کارگری بود و انتظار داشت در مقام رهبر اعتراض 
با توجه به مسائل مورد اشاره به نظرم ما بايد بطور جدی و همه جانبه ای دست . گرفتکارگران قرار 

  . به کار ساختن چنين حزبی شويم
  

به اين طرف ما نه تنها به اين سمت سير نکرده ايم بلکه بعضا فرصتهای مهمی را  ١۴از زمانی پلنوم 
تالشی پايه ای برای جلب و جذب . بوده ايم ما به دنبال حوادٽ روانه. هم در اين دوران از دست داده ايم
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نتوانسته ايم اين طيف را متحد تر و منسجم تر در . رهبران راديکال و سوسياليست کارگری نکرده ايم
صورت مساله ای که منصور حکمت در مقابل ما . راس اعتراضات کارگری و اجتماعی قرار دهيم

اين . ونيسم کارگری بايد به اين وضعيت خاتمه دهدجنبش کم. قرار داد کماکان به قوت خود باقی است
  .وظيفه حياتی ماست

  
شايد مسئله و اختالف نظر برسر ارزيابى از . خير ما منکر پيشرويهاى حزب نيستيم :سياوش دانشور

انکار هر سر سوزن از تالش مثبت و رو به جلو حزب از جانب هر . ميزان پيشروى و جلو آمدن است
وانگهى چطور ميشود انسان نقش خودش را ناديده بگيرد؟ حزب هر . ه استکسى سياستى مغرضان

پيشروى خاصى داشته محصول پراتيک جمعى و فردى يک اليه گسترده کادرى و فعالين اين حزب در 
اما حقايق را براساس آنچه دوست داريم هم دستکارى  ،ما منکر حقايق نيستيم. داخل و خارج است

بگويد که حزب در قلمروهاى معينى که کامال قابل حسابرسى و ارزيابى ممکن است کسى . نميکنيم
اين ديگر برميگردد به . اما رفقاى ديگرى بگويند نه پيشرفت داشتيم ،روشن است حتى پسرفت داشتيم

ما در حرکتهاى کارگرى معينى نقش روشن و غير قابل . تلقى و افق هاى متفاوت از حزب و فعاليت آن
اما اين فاصله زيادى با نقش محورى حزب در سازماندهى و رهبرى اعتراضات  ،انکارى داشتيم

ما در شکست سياستهاى راست نقش داشتيم اما با تحکيم هژمونى چپ و . گسترده کارگرى امروز دارد
ما حقانيت سياستهايمان را در قبال رژيم اسالمى و متحدين . کمونيستى در مقياس جامعه فاصله داريم

ما داراى نفوذ و محبوبيت . بات کرده ايم اما حاصل آن را در صحنه سياست نچيده ايمسياسى اش اث
ما برنامه . اجتماعى هستيم اما سازمان و تشکيالت و نيرو و امکانات مالى متناسب با آن را نداريم

س روشن و آزاديخواهانه اى داريم اما هنوز جامعه ما را بعنوان يک راه حل و يک ممکن مادى و ملمو
فراکسيون در پالتفرم اعالم موجوديتش به نکاتى مانند نياز جامعه به راه حل چپ و . نميشناسد
ما اختالف سياسى و . چرخش به چپ جامعه و موقعيت و نفوذ اجتماعى حزب اشاره دارد ،کمونيستى

پايبند  اما حقايق را تحريف کردن از هر سو کار کمونيسم و جنبشى که به حقيقت. سبک کارى هم داريم
کمونيسم کارگرى . فرض ما ايسنت که کمونيسم کارگرى تنها شانس واقعى آينده ايران است. است نيست

را در مقياس يک جنبش گسترده ميگويم که بسيار فراتر از حزب کمونيست کارگرى يا احزاب 
به وضع براى تبديل اين شانس به يک واقعيت سياسى و پرچم اعتراض مردم . کمونيستى کارگرى است

بايد حزب در مقياس وسيع . موجود بايد تغييرات متناسب با نيازهاى مادى جدال طبقاتى صورت بگيرد
بايد حزب به نقطه اتکا و اميد هر انسان معترضى تبديل شود که . به حزب سازمانده و رهبر تبديل شود

يک نياز فورى  ،تبحث حزب سازمانده و رهبر بحثى کليشه اى و شيک نيس. اين وضع را نميخواهد
ما از  ،در فقدان چنين خط مشى و سياستى و ساختن حزب مارکسيستى براساس آن. امروز ماست

صورت مسئله سرجايش . اوضاع عقب ميمانيم و شانس عينى و واقعى کمونيسم در ايران به هدر ميرود
من ميپرسم . بيتوجه بود نه ميتوان آنرا تحريف و انکار کرد و نه ميتوان در قبال رويدادها به آن ،است

که اعتراض توده اى و سراسرى معلمان که يک پديده جديد در سياست ايران حتى در چند دهه اخير 
چه معنى روشنى براى کمونيسم دارد؟ کمونيسم در کليت آن کجاى اين ماجرا ايستاده است؟ چقدر  ،است

خيل و درگير و سازمانده و رهبر در آن را ميشناسد و بر لحظات آن محاط است؟ تا چه اندازه عنصر د
اگر جامعه ! آنست؟ اگر نيست کى قرار است بشود؟ وسط جنگ که نميتوان سوت زد و گفت صبر کنيد

 ،که هست ،معترض است و از هر گوشه آن اعتراض و اعتصاب ميجوشد ،عاصى است ،ملتهب است
زات عظيم باشد چيست؟ هرچه نقش کمونيسم که طبق تعريف بايد سازمان رهبرى و هدايت اين مبار

اوضاع و ريتم سياست تندتر ميشود به همان درجه محدوديتهاى جريانات سياسى در يک مقياس کلى تر 
زمانى نه چندان دور داشتن خبر يک اعتصاب و يا تالشى کمپينى حول يک اعتصاب . عيان تر ميشود

. قات و موقعيت نيروهاى اپوزيسيوناما اين تناسب داشت با دوره و توازن طب. دنيا را تکان ميداد
که بسيار الزم  –اساسا کار کمپينى . امروز کمپينى صد بار قدرتمند تر مانند قطره اى در دريا است

نياز حجم کنونى و سطح کنونى مبارزات  –است و بايد در قلمروها و جبهه هاى معينى مرتبا فعال باشد 
و امثال ما نقش موتور عقب و زنده باد گفتن ها براى  يا ما. و اعتراضات اجتماعى امروز را نميدهد
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اعتراضات و خط مشى پشت جبهه اى و حمايتى و شبه کنفدراسيونى را ايفا ميکنيم و گرايشات حى و 
و يا بعنوان يک نيروى درگير اصلى و محورى و  ،حاضر در اين اعتراضات مهر خود را ميزنند

هيچ تفسير و تحليل پيچيده اى . ا سازماندهى و رهبرى ميکنيمکليدى در قلب اين اعتراضات هستيم و آنر
حزب کمونيستى بنا به تعريف حزب . بايد به نيازها و الزامات جدال طبقاتى پاسخ دهيم. الزم نيست

و اين با دو پالتفرم و . رهبر سياسى و حزب سازمانده اعتراضات اجتماعى و راديکال در جامعه است
اين امر حتى با بودن در . اما کافى نيستند ،همه اينها الزمند. د حاصل نميشوداعالم چند شعار و رهنمو

بلکه بايد جهت و سياست و تاکتيک اين اعتراضات در  ،گوشه اى از اين اعتراضات محقق نميشود
حزب رهبر نه فقط بحث معتبر و  –حزب سازمانده . قلمروهاى مختلف متکى و متاثر از کمونيسم باشد

  . لکه امروز تنها راه پيشروى کمونيسم کارگرى در ايران استکليدى است ب
  

ليکن بايد اين ارزيابی . اين يک ارزيابی درست و واقعی است. حزب پيشروی کرده است :آذر ماجدی
حزب در چه عرصه هايی پيشروی کرده است؟ چه . را در يک سطح کنکرت تر بررسی کنيم

؟ تحليل اين فاکتورها برای پيشروی و پيروزی حزب فاکتورهايی در اين پيشروی نقش داشته است
يکی از خصوصيت های اصلی متد . نميتوان فقط ظاهر مسائل را ديد و مطرح کرد. تعيين کننده است

 14در پلنوم . نيز به روشنی کاربست آن را مشاهده ميکنيم، همين است 14منصور حکمت که در پلنوم 
و صريح از وضعيت حزب و متد رهبری حزب، به پيشروی  نيز منصور حکمت عليرغم نقد بسيار تند

اما اعالم . او ميگويد که حزب پيشروی کرده است بخاطر موقعيتی که داشته است. حزب اشاره ميکند
بنظر من اين يک . حزب نه تنها پيشروی نکرده، بلکه عقب رفته است 3ميکند که با انتظارات کنگره 

ما خود را . حزب کمونيست کارگری يک مساله کامال نسبی است پيشروی برای. نکته بسيار مهم است
. بايد با انتظارات و هدفی که در مقابل خود داريم مقايسه کنيم، نه با موقعيتی که سه سال پيش داشته ايم

  .بايد اين نکته را باز کرد
  

ترين  فعال ترين و راديکال. بزرگترين حزب چپ بود 14حزب کمونيست کارگری در مقطع پلنوم 
به اين اعتبار . تا آن زمان موقعيت خود را در ميان اپوزيسيون محکم کرده بود. جريان اپوزيسيون بود

با همان ادامه کارهای روتين خود، مثل ادامه کاری راديو و انتشار نشريه مطرح تر و . جلو ميرفت
اما اين برای يک حزب . خود ميخورد" پس انداز"به يک معنا داشت از . شناخته تر ميشد و جلو ميرفت

آيا شناخته تر شدن يا . بايد ديد که هدف ما چيست. انقالبی، کمونيست و خالف جريان کافی نيست
محبوب تر شدن برای ما يک هدف در خود است؟ بعالوه، چه ميزان محبوبيت برای ما کافی يا مطلوب 

ا اين يک هدف درخود برای ما ام. است؟ اگر اين هدف است، خوب ميتوان گفت ما پيشروی داشته ايم
و بايد دائم خود را با اين هدف و با ملزوماتی که اين هدف . هدف ما گرفتن قدرت سياسی است. نيست

به همين خاطر است که منصور حکمت در . بايد اين ملزومات را بشناسيم. به آن نياز دارد مقايسه کنيم
و ما بايد . ميگويد حزب عقب رفته است 14وم و پلن 3ارزيابی خود از وضعيت حزب در فاصله کنگره 

  . با همين متد به موقعيت حزب در شرايط حاضر بنگريم
  

با در نظر گرفتن آنچه هدف ماست، با در نظر گرفتن ملزوماتی که برای پيروزی الزم است، آيا حزب 
از همين ارزيابی پيشروی کرده است؟ آيا حزب موفق شده است آن ملزومات را پياده کند؟ بنظر من بايد 

با در نظر گرفتن نقد عميق و هشدار دهنده منصور حکمت، آيا ما توانسته ايم حتی . آغاز کنيم 14پلنوم 
بخش کوچکی از آن موانع را برطرف کنيم؟ آيا توانسته ايم حتی برخی از آن ملزومات و پروژه هايی 

رفقای رهبری به اين پلنوم کامال . طع استکه او به آنها اشاره ميکند را متحقق کنيم؟ پاسخ من يک نه قا
حتی حاضر نشده اند متن اين ارزيابی را با تاکيدات چند باره خود من و ارسال چند . بی اعتنا هستند

اين پلنوم پس از مرگ منصور حکمت هيچگاه مورد . باره فايل آن در سايت حزب يا روزنه درج کنند
ما "شخصا به آن اشاره کرده ام، يا پاسخ داده شده است که هربار من . اشاره رهبری قرار نگرفته است

و اين يعنی اينکه ما به !" هيچکس منصور حکمت نيست"يا گفته شده است که " از آن عبور کرده ايم،
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را هم ببريد، رويشان را  14بنظر ميرسد که اکنون در حزب اگر اسم پلنوم . اين نقدها گوش نميدهيم
اين چنين مورد بی  14ميشود؟ چرا پلنوم  14خورد انکارگرايانه به پلنوم چرا اين بر. برميگردانند

پاسخ به اين سواالت نيز در ارزيابی متد رهبری حزب به تامين . مهری رهبری حزب قرار ميگيرد
  .به اين سواالت بايد پرداخت. ملزومات پيروزی است

  
يروزی هم هيچ نيست جز کسب قدرت معنای پ. حزب برای پيروزی بايد ملزومات معينی را تامين کند

نه حزب کمونيست کارگری يک حزب سياسی معمولی است و نه جامعه ايران مانند جوامع . سياسی
دموکراسی غربی، که ما دلمان را خوش کنيم که حزب دوم يا حزب سوم هستيم و در انتخابات فرضا 

. ابات بعدی آرای مان را افزايش ميدهيمدر انتخ" انشاءاهللا"يک سوم آراء مردم را به دست آورده ايم و 
يا حزب اول ميشويم و قدرت را . برای حزب کمونيست کارگری در ايران مکان دوم و سوم معنا ندارد

سال ديگر کمونيسم کارگری در محاق ميرود، تا يک نسل ديگری از  30 – 40ميگيريم و يا برای 
از گوش و کنار پيدا کنند و بخوانند و يک  کمونيست های کارگری جمع شوند، آثار منصور حکمت را

آنچه ما تاکنون بدست آورده . حزب کمونيست کارگری ديگر بسازند و برای کسب قدرت مبارزه کنند
ايم، به يمن فعاليت نظری، سياسی و حزبی منصور حکمت، ايجاد يک سنت کمونيسم کارگری در ميان 

م کارگری به يک سنت پايدار در جامعه بدل شده اکنون ديگر کمونيس. طبقه کارگر و در جامعه است
پيش از . پيش از اين چنين نبود. است که اگر ما شکست هم بخوريم بعدا دوباره حزب خود را ميسازد

  .اين مرحله به پايان رسيده است. اين سنت چپ در ايران با حزب توده شناخته ميشد
  

رهبر، حزب سازمانده در واقع چکيده آن اما برای حزب اول شدن چه ملزوماتی ضروری است؟ حزب 
منصور حکمت در مباحث . خصوصياتی است که حزب بايد کسب کند تا بتواند اين مکان را کسب کند

حزب و قدرت سياسی، حزب و جامعه، مباحث : مختلف خود به اين خصوصيات اشاره کرده است
حزب . 14ميشود؟ و باالخره در پلنوم اثباتی، آيا کمونيسم در ايران پيروز  –کنگره سوم، مبحث سلبی 

هر کدام از اين دو سطح . سطح اجتماعی -2سطح محلی؛  -1: در دو سطح به رهبر جامعه بدل ميشود
در سطح محلی ما بايد بتوانيم بخش موثری از رهبران عملی کارگری را . ملزومات ويژه خود را دارد

راديکال سوسياليست در اين عرصه تعيين  نقش محافل. به حزب و سياست های آن جلب و جذب کنيم
اين يکی از اولين . مباحث کارگری ما بايد وسيعا در اين محافل مطرح و مورد بحث باشد. کننده است

مبارزات . عرصه هايی است که من به راحتی و بدون مکث ميگويم که حزب پيشروی نداشته است
ت و امکان و شرايط برای فعاليت نظری و کارگری بسيار گسترده شده، جنبش کارگری فعال شده اس

آيا تالشی در اين جهت انجام ميگيرد؟ اگر بله، بسيار . فکری ما ميان اين محافل بسيار مهيا شده است
  . ناچيز

  
اعتصاب شرکت واحد يک شرايط طاليی بود تا مباحث ما در مورد جنبش کارگری، . يک مثال ميزنم

مباحث مربوط به شورا و سنديکا، و غيره در ميان محافل  گرايش کمونيسم کارگری در اين جنبش،
بالعکس، به ارگان های تبليغی . آيا ما در اين جهت اقدام کرديم؟ خير. فعال کارگری وسيعا پخش شود

چرا؟ چون سنديکای . سنديکا را بايگانی کنند –حزب دستور داده شد که مباحث مربوط به شورا 
آيا مباحث مربوط به سياست سازماندهی ما در ميان کارگران، . دکارگران شرکت واحد فعال شده بو

عضويت کارگری، آژيتاتور و غيره در ميان محافل پخش ميشود؟ يا توسط خود رهبری مورد ارجاع و 
تنها بحثی که بعنوان کليد معجزآسای گشودن تمام موانع جنبش کارگری . کاربست قرار ميگيرد؟ خير

همان طور که در . د ميشود، بحث تعين يابی رهبران کارگری استمکررا از آن تعريف و تمجي
زمان بررسی قطعنامه کارگری ارائه شده به پلنوم، رهبری  25در پلنوم . مصاحبه پيشين اشاره کردم

ارتباطات ما با برخی . اشاره کرد که ما از بحث محافل کارگران راديکال سوسياليست عبور کرده ايم
ولی اين يک رابطه سوزنی است که بيشتر برای گرفتن گزارش و . يافته استفعالين کارگری گسترش 

ما در عرصه رهبری محلی بر جنبش کارگری به هيچ وجه موفق . خبر مورد استفاده قرار ميگيرد
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آن عبارت کليدی است که در مقابل تمام اين نقدها از طرف رهبری در " عبور کرده ايم. "نبوده ايم
  .ردمقابل ما قرار ميگي

  
عالوه بر رهبران عملی جنبش کارگری، در شرايط فعلی که جنبش های اعتراضی بسيار گسترده شده 
است، جلب و جذب رهبران راديکال جنبش های اجتماعی، از قبيل جنبش حقوق زن، جنبش دفاع از 
و  حقوق کودک، معلمين، دانشجويی، جنبش خالصی فرهنگی، سکوالريستی نيز بايد وسيعا مورد توجه

بايد . از اين بحث تماس سوزنی با برخی فعالين اين جنبش ها منظور نظر نيست. فوکوس حزب باشد
بتوانيم رهبران عملی راديکال اين جنبش ها را در کنار حزب جمع و سياست های حزب را از طريق 

به تبيين اين آنها به پيش ببريم و تالش کنيم که تبيين حزب از اوضاع به تبيين آنها و از طريق آنها 
بايد نارضايتی اين جنبش ها را از آن خود کنيم و نارضايتی خود را از وضعيت . جنبش ها بدل شود

  .اين ضمنا کانالی است برای دستيابی به رهبری اجتماعی. جامعه به اين جنبش ها انتقال دهيم
  

بايد بتواند . اشته باشدحزب بايد برای تمام مسائل اصلی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ د
ما بيشتر گزارشگر . در اين عرصه نيز ما موفقيت چندانی نداشته ايم. بورژوازی را خلع سالح کند

لحظات تعيين کننده ای را که حزب با يک ارزيابی دقيق از اوضاع ميتواند در جلوی . اوضاع هستيم
دو واقعه سياسی مهم اشاره  منصور حکمت به 14در پلنوم . صف قرار بگيرد را تشخيص نميدهيم

در هر دوی اين وقايع حزب موضع درست . يکی شکست دوم خرداد و ديگری کنفرانس برلين. ميکند
نقدی که منصور حکمت به رهبری دارد از آن خود نکردن اين دو اتفاق . اتخاذ کرد و درست عمل کرد

بنظر من در مورد فدراليسم هم . م بدل کنداينکه بتواند تبيين خود از اين دو واقعه را به تبيين مرد. است
اما موفق نشده ايم احزاب ابن . ما موضع درستی در اين رابطه داشته ايم. نقد مشابه ای به ما وارد است
فدراليست شده اند را کامال از ميدان بدر کنيم و جامعه " دموکراسی طلبی"الوقتی را که اخيرا از فرط 
در مورد شورش آذربايجان سياست . اليسم مجهز و عليه آن واکسينه کنيمرا کامال به تبيين خود از فدر

ديگر اکنون برگزار ميشد  14اگر يک پلنوم . دنبال ماجرا افتاد. حزب التقاطی و عموما نادرست بود
  .نقدی بمراتب تند تر از سياست های اين دوره حزب مطرح ميشد

  
بر آن  14وصيه ای است که منصور حکمت در پلنوم تبليغات حزب کامال مغاير آن ت. در مورد تبليغات

اثباتی بعنوان يک رکن مهم استراتژی قدرت گيری مجزا صحبت  –در مورد مبحث سلبی . تاکيد ميکند
هم در سطح . ما کامال عقب گرد داشته ايم. در مورد ساختن حزب، رابطه رهبری و کادرها. ميکنيم

در ميزگرد شماره پيش صحبت کرده ام و ديگر در اينجا در اين مورد . رهبری و هم در سطح کادرها
در نتيجه اگر از من بپرسيد که آيا حزب پيشروی داشته است؟ پاسخ من با توجه به نکات . تکرار نميکنم

، با 3با توجه به انتظاراتی که از خود بايد داشته باشيم، با توجه به انتظارات کنگره . فوق منفی است
، با توجه به هدف و ملزومات رسيدن به آن، ما نه تنها پيشروی نداشته ايم، 14 توجه به مباحث پلنوم
  .بلکه عقب رفته ايم

  
ما نميتوانيم و نبايد ظاهر مسائل را ببينم، نبايد دل خود را خوش کنيم، نبايد جا خوش کنيم، نبايد خود را 

بايد پروژه های جديد . ود را بسازيمبايد هر روز از نو خ." ماشين تکيه بدهيم"نبايد به اين . فريب دهيم
. بايد حزب خود را بر مبنای رهبری محکم و متمرکز و من اضافه ميکنم جمعی بسازيم. داشته باشيم

بايد روحيه نقد . بايد کادرها را با تاريخ اين حزب و جنبش و با مارکس و منصور حکمت آموزش دهيم
عبور کرده "ين دو ساله زياد شنيده ايم اينست که ما يکی از عباراتی که در ا. را در حزب باال ببريم

اين عبارات به اين مساله اشاره دارد که گويی رفيق حميد تقوايی متد منصور ." ما بسط داده ايم." "ايم
يکی از مولفه های مهم متد منصور . حکمت را درونی کرده است و مواضع او را بسط داده است

همين جا خوش نکردن و خود را فريب . رحم نسبت به خود استحکمت همين نقد دائمی و تيز و بي
آنچه که مسلم است رفيق حميد تقوايی اين بخش از متد منصور حکمت را نه تنها درونی نکرده . ندادن
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زيرا ما از ايشان جز تعريف و تمجيد از حزب و وضعيت اش در اين . است، بلکه درک هم نکرده است
همه چی عالی است و ما به يمن رهبری حاکم داريم هر روز پيشروی . يمدو ساله چيز ديگری نشنيده ا

  ! ميکنيم و بزودی در يک روز آفتابی قدرت را ميگيريم
  

و در تمام اين مدت نيز تالش . من شخصا با اين سبک کار و برخورد احساس بيگانگی عميقی ميکنم
هر روز نسبت به روز پيش محکم تر  کرده ام نقد خود را مطرح کنم و همواره با يک ديوار محکم که

اگر ميخواهيم به حزب منصور . ما احتياج به يک خانه تکانی جدی داريم. شده است روبرو شده ام
در واقع بايد . اين خانه تکانی ما را قوی تر خواهد کرد. حکمت بدل شويم بايد از اين خانه تکانی نترسيم

دارد . اين خانه تکانی از جهت عکس دارد ميرودمنتهی . بگويم که حزب مشغول خانه تکانی هست
بنظر . بجای تسويه حساب با سنت های چپ سنتی، با سنت های منصور حکمت تسويه حساب ميکند

و با تئوری های خود بسط داده خوش " عبور ميکند"ميرسد که حزب دارد کامال از منصور حکمت 
  . خوشک و راضی از خود جلو ميرود

  
اى تبديل شدن به حزب رهبر در يک مقياس اجتماعى چه بايد کرد؟ رئوس اساسى بر: یک دنياى بهتر

   چنين انتقالى کدامند؟
  

باز خوانی نوشته های . اين انتقالی حساس و تعيين کننده است. کارهای زيادی بايد کرد :علی جوادی 
يش شرط منصور حکمت در زمينه سياست سازماندهی ما و رهبران عملی طبقه حياتی و بنظرم پ

  . پيشروی در اين مسير است
  

مساله اساسی در چنين تحولی در مقياس اجتماعی شناخت مکانيسمهای درونی و درک سوخت و ساز 
چپ راديکال درکی غير اجتماعی از رابطه حزب کمونيستی و . طبقه کارگر و تحوالت اجتماعی است

. به آگاهی سوسياليستی قرار دارد در يک سو حزب متکی. يک دو قطبی را تعريف ميکند. طبقه دارد
در طرف ديگر توده های کارگر قرار دارند که حداکٽر به . سازمان يافته و منضبط و خود آگاه است

در چنين نگرشی طبقه کارگر از قرار لوح خام و نانوشته ای . ميتوانند دست پيدا کنند" صنفی"آگاهی 
چنين . کمونيسم کارگری چنين تصويری ندارد. است که سازمان کمونيستی بايد اين لوح را پر کند

طبقه . تصويری ذره ای از واقعيت اجتماعی سوخت و ساز درونی طبقه کارگر را منعکس نميکند
کارگر در هر شرايطی، در شرايط اختناق، در شرايط آزاديهای نسبی سياسی، همواره دارای صفی از 

اما . هی و تجربيات باال باشند يا ميتوانند نباشنداين رهبران ميتوانند دارای آگا. رهبران عملی است
حرکت اعتراض کارگری را رهبری . همواره در صف مقدم اعتراض کارگری اند. همواره وجود دارند
هيچ اعتراض کارگری و اجتماعی را نميتوان از فرای سر . مورد اعتماد کارگرانند. و هدايت ميکنند

ونيستی کارگری در اعتراضات کارگری نميتواند از فرای دخالت حزب کم. اين رهبران به پيش برد
  . ممکن نيست. عملی نيست. سر اين بخش از کارگران باشد

  
. از طرف ديگر طبقه کارگر در هر شرايطی مرکز تالقی گرايشات پايه ای اجتماعی در جامعه است

ما در . جدا نکرده استطبقه کارگر را ديوار چين از جامعه و از گرايشات اجتماعی موجود در جامعه 
هر دوران نيز شاهد حضور گرايشات اجتماعی موجود در جامعه در صفوف رهبران عملی کارگران 

بطور مشخص گرايش . اين گرايشات ما به ازاء اجتماعی خود را در صفوف کارگران دارند. نيز هستيم
همانطور . به ذات استقائم . هميشگی است. کمونيستی يک گرايش داده شده در صفوف کارگران است

  .اسالمی يک گرايش داده شده ديگر در صفوف طبقه است –که گرايش ملی 
  

مساله حزب کمونيستی کارگری اين است که برای تبديل به حزب سازمانده و رهبر بايد به حزب 
 .بايد بخش معينی از رهبران عملی اين طيف را درخود داشته باشد. گرايش کمونيستی طبقه تبديل شود
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قدرت سازماندهی . بايد تالش کند تا هر چه بيشتر عناصر کليدی اين صف در کنار و همراه حزب باشند
حزب کمونيستی . حزب تابعی از قدرت سازماندهی و حضور اين صف در سازمان حزبی است

نميتواند عملکردی فراتر از قدرت سازماندهی و رهبری و حيطه نفوذ اين صف در سوخت و ساز و 
اما انتخاب سياسی اين رهبران و قرار گرفتن در کنار حزب کمونيستی . ت کارگری داشته باشداعترضا

بعضا انتخابی . است" پراگماتيستی"سياسی و . کارگری به نظرم محصول دو فاکتور است
چرا که مساله . است" پراگماتيستی"انتخابی . اجتماعی است –بعضا انتخابی سياسی " پراگماتيستی"

طيف قبل از اينکه موقعيت حزبی و يا سازمانی خاصی باشد، موقعيت اجتماعی و سياسی و  اساسی اين
پيشبرد بخشی از اين جنبش، موقعيت . عملی جنبشی است که در مقام رهبر عملی آن قرار گرفته اند

حزبی اين رهبران  –از اين رو انتخاب سازمانی . عمومی اين جنبش، هم و غم اساسی اين طيف است
يک شاخص روی آوری به سازمان حزبی اين است که . است" پراگماتيستی"رجات زيادی انتخابی به د

به چه ميزان اين سازمان تسهيل کننده و پيش برنده امر اجتماعی است که اين رهبران درمقابل قرار 
م کمونيست اند و به درجه ای که کمونيس. از طرف ديگر اين رهبران کمونيست طبقه اند. داده اند

انتخابی سياسی در مصاف قدرت سياسی در جامعه باشد، اين بخش از رهبران نيز در اين مصاف سهيم 
حزبی که نتوانسته باشد در سطح اجتماعی رهبران اجتماعی و مورد احترام و نفوذ مردم . و شريک اند

همانطور که . گيرد و کارگر را در جلوی جامعه قرار داده باشد، نميتواند مورد اعتماد اين رهبران قرار
اين رهبران نيز در . اين رهبران با جلب اعتماد توده های کارگر در مقام رهبر کارگری قرار گرفته اند

زمانی به حمايت عملی و سياسی گسترده از حزب کمونيستی کارگری جلب ميشوند که اين حزب قادر 
حزب . جامعه تبديل شود شده باشد به حزب رهبران شناخته شده تحول راديکال و اجتماعی در

حزب فاقدر رهبران شناخته شده و مورد اعتماد، قادر به جذب اين بخش از رهبران عملی و . ناشناخته
حزبی که نتوانسته باشد به يک نيروی پر قدرت در جدال بر سر آينده . سازمانده طبقه نخواهد بود

  . جامعه تبديل شود، حزب مورد اعتماد اين رهبران نخواهد بود
  

رهبر را شايد بشود در دو سطح محلی و اجتماعی  –مجموعه اقدامات برای تبديل به حزب سازمانده 
  . خالصه کرد

  
برای پيشروی در اين عرصه بايد به مسائل پيش روی اين جنبش و اين طيف از رهبران عملی کارگر 

يک . تسهيل کرد بايد مسير پيشروی اين صف از رهبران را در مبارزه خود هموار و. پاسخ داد
به تقابالتی که اين . سازمان کمونيستی کارگری بايد بتواند به مسائل مبارزاتی اين رهبران پاسخ دهد

" رهنمود"معموال سازمانهای چپ خود را درمقام . صف از رهبران با آن مواجه هستند، بايد پاسخ گفت
نامناسب با اين طيف به گفتگو  دهنده و منشاء آگاهی و درايت کمونيستی قرار ميدهند و با لحنی

مساله اينجاست که در اين نگرش . اين نگرش بازتاب نگرش چپ سنتی به کارگر است. ميپردازند
مبارزه کارگری را به اين بخش " تاتی تاتی"کارگر بايد " معلم"حزب کمونيستی می پندارد که در مقام 

حزب سياسی در سطح محلی از آنچنان نه . اين اشتباه محض است. از فعالين کارگری  آموزش دهد
شناختی برخوردار است که جزئيات امر هدايت روزمره و لحظه به لحظه کارگری را هدايت کند و نه 

. رهبران عملی کارگری حلقه واسط و رابط در اين ميان هستند. کارگری چنين نقشی را قبول ميکند
مسير . پيشروی اين طيف را بر طرف کند حزب کمونيستی بايد بتواند موانع. دور زدنی ممکن نيست

حزبی يک مانع جدی پيشروی اين گرايش در  –سکتاريسم سازمانی . پيشروی اش را تسهيل کند
حزب کمونيستی کارگری در اين عرصه بايد به تقابل گرايشات اجتماعی . مبارزات اجتماعی اش است

مطلوبيت و . را تضعيف و خنٽی کنداين گرايشات . رو در روی کارگران کمونيست و راديکال برود
  .    ضرورت پرچم کمونيستی کارگری در جامعه را در مبارزات کارگری نشان دهد

  
در سطح اجتماعی اما مساله اين است که اين بخش از کارگران بايد مطلوبيت و قابليت سازمان 

بايد از قابليتهای حزب کمونيستی . کمونيستی را در سطح اجتماعی و در مصاف قدرت سياسی ببينند
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معينی در سطح جامعه و سياسی و در جدال های اساسی جامعه برخوردار باشد تا توجه و روی آوری 
يک شرط چنين روی آوری حضور صف معينی از . اين بخش از رهبران عملی را به خود جلب کند

کمونيسم . بی کنندرهبرانی که قادر شده اند جامعه را قط. رهبران سرشناس کمونيستی در جامعه است
  . را به يک نيروی شناخته شده و مورد اعتماد تبديل کرده باشند

  
ما تازه در آغاز اين پروسه قرار . سازمانده بايد تالش زيادی کرد –برای تبديل شدن به حزب رهبر 

  .داريم
  

 حزب ما امروز نه تماما يک حزب مبلغ و مروج است و نه يک حزب سازمانده و :سياوش دانشور
ديفالت حزب بر طرح و نقشه کار روشن براى پيشروى و ساختن فرصتها و استفاده از فرصتها . رهبر

ما مجموعه اى از کمپين هاى . و حتى سير پيشروى کمى سازمانى و تحکيم نفوذ سياسى و عملى نيست
ره و تبليغات روزم ،تعيين سياست و شعار در مناسبتهاى معين ،کمپين هاى تک موضوعى ،حمايتى
تا به چه بايد کرد فورى و اوليه حزب برميگردد من در بخش اول اين گفتگو اقداماتى را که . هستيم

اما شناختن صورت . حزب بايد فورا در دستور بگذارد برشمرده ام و از تکرار آن اينجا اجتناب ميکنم
طفره رفتن از مسئله و سوال خود بخشى از پاسخ است و برسميت نشاختن سوال و صورت مسئله نيز 

در درجه اول ما بايد صورت مسئله را صميمانه و مسئوالنه بپذيريم و از . پاسخ و پراتيک کمونيستى
اگر کسى صورت مسئله را نميپذيرد ادامه . و امثالهم بپرهيزيم" ١۴يخ زدن در پلنوم "تبليغاتى مانند 

  . بحث بيفايده است
  

تعريف پراتيک کمونيستى در هر . کمونيستى استاما يک حزب کمونيستى طبق تعريف حزب پراتيک 
ممکن است کسى بگويد تبليغ و ترويج و سازماندهى يک اصل اساسى و . دوره شرط اول است

بحث اين . هميشگى و مستقل از تناسب قوا و شرايط مساعد و نامساعد براى فعاليت کمونيستى است
. تيوى براى حزب سازمانده حزب رهبر نيستنيست و امروز تبليغ و ترويج و سازماندهى پاسخ آلترنا

. شرايط نامساعد کار کمونيستى و سياست کمونيستى را تغيير نميدهد بلکه شرايط اينکار را تغيير ميدهد
حتى در اوج اختناق سياسى يک حزب کمونيستى على القاعده ظرف اعتراض مبارزه کارگرى عليه 

معه به يک پديده خطرناک تبديل شده است و طبقه در شرايط امروز که فقر در جا. وضع موجود است
در تداوم و تعميق خود با فرض بودن جمهورى  ،کارگر و مردم را به موقعيت بعضا فلج رانه است

جامعه را به استيصال و درماندگى ميراند و . جنبش کارگرى را متالشى ميکند ،اسالمى در حکومت
ايران هنوز عليرغم مشقات بسيار و بحرانهاى اجتماعى جامعه . زمينه تسليم و شکست را فراهم ميکند

اما مخاطراتى که در راه . هنوز جامعه اميدوار و زنده است و تالش براى تغيير را در دستور خود دارد
ما بايد با درک مختصات و توانائى ها و ظرفيتهاى جنبشهاى . مردم کمين کرده اند نيز بسيارند

ما بايد در . ت و استراتژى تغيير دهنده و رو به جلوئى داشته باشيمسياس ،اعتراضى موجود در جامعه
سطوح مختلفى اين انتقال و يا به نظر من رفتن حزب به ارتفاع واقعى ترش را هدف قرار دهيم و آنرا 

  :چند نوع کار بايد صورت بگيرد. عملى کنيم
  

يعنى . يج و شروع بکار کنداول بايد حزب و رهبرى و بدنه کادرى براى اينکار با نقشه روشن بس
بحث حزب سياسى مارکسيستى يک قلمرو مهم . تغييراتى در درون خود حزب بدوا بايد صورت بگيرد

حزب بايد شرايطى را تامين کند که بطور طبيعى هر رهبر . تبديل حزب به حزب سازمانده رهبر است
. اجتماعى اش در تناقض نباشدو فعال کارگرى و هر رهبر و فعال اجتماعى عضويتش در حزب با امر 

رئوس اين نکات را همانطور که . نه فقط نباشد بلکه پيوستن به حزب را شرط پيشروى خود قلمداد کند
دوم حزب بايد نگرش و نوع تبليغات و ادبياتش را به . اشاره کردم در ميزگرد شماره قبل عنوان کردم

يعنى دو روند که ظاهرا جائى به هم ميرسند " بمالقات ما و انقال"تئورى . سياست سراسرى تدقيق کند
انقالب واقعه اى مستقل از . و حزب انقالبى و انقالب با هم چفت ميشوند بنظرم زيادى خوشبينانه است
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اگر روى اين خط برويم که . اراده ماست اما پيروزى و شکستش در گرو چه بايد کرد و پراتيک ماست
جامعه تاثير ميگذارد و جواب ميگيرد و حرکت جامعه متقابال روى  هرچه ما ميگوئيم و تبليغ ميکنيم در

. ما داريم يک رابطه کور و مکانيکى با جامعه و جنبشهاى اجتماعى برقرار ميکنيم ،ما تاثير ميگذارد
. تداوم چنين نگرشى عمال در پراتيک روزمره به حزب همه چيز و جنبش هيچ چيز تبديل ميشود

چهارچوبهاى عملى و . يزمهاى اجتماعى تالش و مبارزه اجتماعى متکى شويمما بايد به مکان ،برعکس
سياسى و حرکت جنبشها و محدوديتها ونقطه قوتهايشان را بشناسيم و براى پيشروى اين داده و ماتريال 

در يک مبارزه دخالت مسئوالنه و عميق و تعيين  ،هر حزب و جريانى ،اگر حزب. موجود تالش کنيم
باشد و در انتهاى اين مبارزه کارگر يا دانشنجو يا هر بخش جامعه را متحدتر و خوشبين تر کننده داشته 
چنين حزبى هم به اتوريته و رهبر آن بخش مورد بحث تبديل ميشود و هم جنبش اش را  ،بيرون بياورد

و يا بحث نقطه رجوع اجتماعى کمونيسم در مباحث اوليه کمونيسم کارگرى . يگ گام به جلو برده است
در تداوم آن مباحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى روى اين جنبه معين تاکيد دارد که رابطه 
حزب کمونيستى با جامعه و جنبشها و مکانيزمهاى پيشروى و قدرتگيرى و دخالت بايد بر کدام مبانى و 

يک پديده را نشناسيد و شما نميتوانيد . اين بحثى اختيارى نيست. داده هاى موجود اجتماعى استوار باشد
بخش عمده بى ربطى چپ سنتى به ديناميزم حرکت . ادعا داشته باشيد که ميتوانيد آن را تغيير دهيد
اساسا اينبود که شناختى حتى صورى از جنبش کارگرى  ،جنبش کارگرى و سياستهائى که اتخاد ميکرد

بش کارگرى از اين خط نتيجه بحث بردن آگاهى به درون جن. و فعل و انفعاالت درونى آن نداشت
بحث تبئين کارگر و . ديدگاه صنفى و اکونوميسم سياسى و ارتجاعى بخشا از اينجا در مى آيد. ميشود

در مورد جنبشهاى اجتماعى . از اينجا ناشى ميشود" صنفى"جنبش کارگرى با يک ليست خواسته هاى 
لقى ما در قبال جنبشهاى اعتراضى و کال ت ،از مسئله دور نشويم. ديگر هم همين قوانين حکم ميرانند

اينکه حزب در شرايطى که . اعتراض مردم عليه جمهورى اسالمى نادقيق و در مواردى اشتباه است
امکانش را دارد که به در يک مقياس وسيع قد علم کند و به سخنگوى بالمنازع حق و آزادى در تقابل با 

ما به قسمت گود . مى افتد و درجا ميزند دليلش همين استارتجاع و بورژوازى تبديل شود و اين اتفاق ن
استخر نميرويم و همان کار کالسيک و تبليغات کمونيستى مبنى بر توضيح دردهاى کارگران و مردم و 

اين متد و روش کار خيلى روشن است به سازمان و نفوذ . ضرورت بپا خواستن عليه آنرا طرح ميکنيم
در نتيجه ما بايد نگرش مان . قه و توده وسيع مردم کارکن تبديل نميشودکالم و قدرت در ميان آحاد طب

درد . را نسبت به روند رويدادها عوض کنيم و بمثابه رهبر مخالفت مردم با وضع موجود قد علم کنيم
کارگر و مردم را از آن خود کنيم و حرف و بحث کمونيستى را به حرف و فرياد مردم معترض تبديل 

ديگر کار در اين زمينه تالش براى احيا جايگاه مناسب حزب بعنوان يک جريان مطرح يک سطح . کنيم
اما آلترناتيو شدن چگونه محقق ميشود؟ ما را نه سى ان ان زير نور ميگذارد و نه . و آلترناتيو است

مکانيزم آلترناتيو شدن ما با مکانيزم آلترناتيو شدن راست پرو غربى . بانک جهانى ساپورت ميکند
دو جنبش متفاوت با اهداف و . ما در رقابت با راست در اتوبان آلترناتيو شده نيستيم. متفاوت است

آنچه راست را جلو مى اندازد چپ را . روشهاى متفاوت و حاميان داخلى و بين المللى متفاوت هستيم
استفاده ريموت اگر از  -اتکا راست اساسا. عقب ميبرد و آنچه راست را فلج ميکند چپ را عروج ميدهد

راههاى . به مردم و بسيج و سازماندهى و قيام و انقالب نيست –کنترلى نوع انقالب مخملى بگذريم 
کمونيسم در ايران براى . پيشروى راست و پروژه هايش هم بطريق اولى مسير کامال متفاوتى دارد

ما . خودش متکى شود پيشروى و تامين امر رهبرى به جنبش اعتراضى مردم بايد به روشهاى متفاوت
تنها زمانى ميتوانيم به رهبر جامعه تبديل شويم و يا در هر مقطع جامعه به حرف و راه حل حزب تمايل 

يعنى نه تنها  ،بدوا بايد سينيور همان جدال باشيم. نشان دهد که حقانيت مان را در همان جدال ثابت کنيم
بتوانيم در  ،با فرض تامين حضور و دخالتگرى حضور بلکه حضور موثر و تعيين کننده داشته باشيم و

من مسير . يک جدال و مبارزه اجتماعى معين مطلوبيت و حقانيت سياست کمونيستى را اثبات کنيم
حزب بايد اين مسير را در . ديگرى و مکانيزم ديگرى براى تبديل شدن به رهبر جامعه نميشناسيم

در هر دو سطح حزب بايد . طح سياست محلىدر سطح سياست سراسرى و در س. سطوح مختلف برود
گوشه هاى مختلف يک امر . توسط رهبران کمونيست و معتبر در مقابل رهبران بورژوازى قد علم کند
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حزب در سطح ماکرو راه حل طبقه کارگر و رهبريش بر جنبش . اما وظايف متفاوت است ،واحد است
و خيابان و دانشگاه به رهبر اعتراض موجود سلبى را نمايندگى ميکند و در سطح محلى در کارخانه 

حزب نميتواند از جامعه و مکانيزمهاى اجتماعى قادرت انتزاع کند و در عين حال . تبديل ميشود
حتى وقتى بورژوازى عنصر و جريان . هيچ وقت نشده و در آينده هم نميشود. اين نميشود. رهبرى کند

به مردم بخوراند که باورهايشان را اين مرتجع مرتجع و بيربطى را سرکار مياورد ناچار است 
و باالخره ما بايد اسکلت سازمانى مان ! نمايندگى ميکند و يا متقابال ايشان بلندگوى دردهاى مردم است

در يک کالم ما بايد تشکيالتى باشيم که در پس هر واقعه بتوانيم به اتکا نيروى . هر روز تحکيم شود
ما بايد قدرت بالمنازع در جنبش کارگرى ايران باشيم و . ازى باشيمخودمان مانع جدى براى بورژو

ظرف طبيعى رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه  ،بعنواتن حزب گرايش کمونيستى کارگرى طبقه
جذب آنها  ،رفع موانع فکرى و معضالت گرايش راديکال سوسياليست و کمونيست طبقه. کارگر باشيم

جذب رهبران و فعالين  ،سياست و بحثهاى کمونيستى کارگرى حزببه حزب و يا بسيج آنها حول 
نقطه شروع هر  ،مستقل از هر آکسيون و مناسبت خاص ،عرصه هاى مختلف جنبش آزادى و برابرى

واضح است چنين . حزب کمونيستى در هر جاى جهان براى تبديل شدن به حزب رهبر و سازمانده است
مشغله ها و سواالت متفاوتى . مصافهاى فکرى متفاوتى دارد. دحزبى ادبيات و تبليغات متفاوتى دار

عرصه هاى . سبک کار مدرنتر و پيشروترى دارد. مناسبات درونى اجتماعى تر و بازترى دارد. دارد
من وارد اين جنبه ها که بايد . کار اجتماعيش تنها به کارگر و طبقه کارگر بطور اخص محدود نميشود

ميتوان ظرف اعتراض ناراضى قشر متوسط شهرى  ،ميتوان البته اين نبود. تفصيلى تر بحث شود نشدم
اما اين نسخه و ورژنهاى . با سياستهاى چپ راديکال بود و حتى سازمان بزرگى مثل فدائى ساخت

معنى اين حرف . مختلف آن بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشى سوسياليسم اردوگاهى تاريخا تمام شد
موج چپگرائى و بن بست  ،برعکس. يانات در اشکال جديد به صحنه نمى آينداين نيست که اين جر

اما امروز اين چپ با تمام تغييراتى که . راست جديد جهانى ضرورت عروج چپ مرکز را فراهم ميکند
چپى نيست که ظرف حزبى  ،در خود داده و سازگاريهائى که با مختصات دنياى امروز صورت داده

کمونيسم ما به حزب سياسى . کمونيسم مارکس و منصور حکمت باشدسوسياليسم کارگرى و 
  .مارکسيستى و حزب سازمانده و رهبر نياز دارد

  
در پاسخ به سواالت ديگر نيز رئوسی از . در پاسخ به سوال پيش به رئوس آن اشاره کردم: آذر ماجدی

  .بنابراين در اينجا از تکرار اجتناب ميکنم. آن را برميشمرم
  

اين بحث تا چه حد در . يک بحث کليدى و مهم در اين پلنوم بحث سلبى اثباتى است :ى بهتریک دنيا
  ميان ما پراتيک شده است؟ معناى مشخص اين بحث در پراتيک امروز حزب چيست؟ 

  
سرنوشت اين بحٽ هم جدا از سرنوشت ساير مباحٽ کليدی منصور حکمت در اين  :علی جوادی 

. ط کمونيسم منصور حکمت در طی پروسه ای به کنار زده شده استخ. حزب متاسفانه نبوده است
در حزب کمونيست کارگری راه افتاده است " عبور از منصور حکمت"مباحٽی که امروز تحت لوای 

کمونيسم منصور . بعضا تالشی برای کنار زدن هر چه بيشتر اين خط و سياستهای ناشی از آن است
و همزمان ما را متهم ميکنند که . به گذشته اين حزب اعالم ميکنند حکمت را دارند به پديده ای متعلق

اين . نبود" پيغمبر"ميدهند که منصور حکمت " تذکر"به ما . بسازيم" بت"ميخواهيم از منصور حکمت 
عالوه بر " اٽباتی –سلبی "اما بحٽ و متدلوژی . اتهامات شباهت زيادی با انتقادات چپ سنتی به ما دارد

در دوران پيش از انشعاب در حزب بحٽ . عمومی، تاريخ ويژه خود را هم داشته است اين سرنوشت
اما مساله امروز امر ديگری . اسناد اين دوره موجودند. اٽباتی به طور واژگونه ای مطرح شد –سلبی 
  . است
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خود تصميم گرفت که اين بحٽ را به کناری  ٢٧به نظر من حزب بطور آشکاری با قطعنامه پلنوم 
، در دورانهای که جامعه به تالطم "دورانهای انقالبی"جوهر اين متد و بحٽ اين است که در . بگذارد

طبقات و جنبشهای اجتماعی بطور آشکاری برای تعيين . مساله قدرت سياسی باز است. کشيده شده است
ارگری آلترناتيو وضع موجود به ميدان سياست روز آمده اند، خصلت تبليغاتی حزب کمونيستی ک

در اين دوران . متفاوت است" غير انقالبی"ويژگی ها و تفاوتهای را بخود بايد بگيرد که با دورانهای 
در اين دوران نفی . حزب سياسی بايد در مقام رهبر جامعه و رهبر اعتراضات اجتماعی ظاهر شود

ت تبليغاتی سياس. وضع موجود اساس حرکت تبليغاتی حزب کمونيستی کارگری را بايد تشکيل دهد
. حزب نه بر مبنای توضيح موجوديت وجودی خود بلکه بر اساس نفی قدرت سياسی جامعه مبتنی باشد

مساله بطور اساسی اين است که حزب کمونيستی کارگری در اين دوران بايد آرايش و وظايفی را در 
اله قدرت اگر مس. مقابل خود قرار دهد که به حکم شرايط ضرورت اساسی تحوالت حاضر هستند

سياسی مساله اساسی جامعه است نتيجتا حزب کمونيستی کارگری در اين دوران بايد اساس تبليغات 
در اين چهارچوب مساله اين . بر مبنای سلب و نفی وضعيت موجود. خود را بر اين مبنا استوار کند

د را فرض بايد مقبوليت خو. است که حزب کمونيستی کارگری بايد موجوديت خود را فرض بگيرد
بر عکس بايد بر مبنای نفی . خود معطوف شود" وجود"خصلت تبليغاتی اش نبايد به مساله . بگيرد

حزب کمونيستی بايد . وضع موجود، نفی تمامی ارکان حاکميت سياسی و طبقاتی موجود متمرکز شود
نی طلبانه تالش کند که جنبش اش، جنبش کمونيسم کارگری، در مقام رهبری کننده اعتراضات سرنگو

مساله اينجاست که جنبش کمونيسم کارگری نيروی کوچکتر از آن جنبشی . توده های مردم قرار گيرد
. است که رهبری اش ما را قادر به تصرف قدرت سياسی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی ميکند

ونی نميتوان سرنگ –مساله اينجاست که درک کنيم که برای تامين هژمونی و کسب رهبری جنبش سلبی 
به قول منصور حکمت نميتوانيم . آلترنايتو اٽباتی حکومتی خودمان را مبنای تبليغاتمان قرار دهيم

وحدتی در جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم بر مبنای آلترناتيو حکومتی خودمان، يک جمهوری 
يک جنبش يکدست و جنبش سرنگونی . علت اين مساله حائز اهميت است. تامين کنيم" سوسياليستی

جنبش سرنگونی جنبش نسلی از مردم و جامعه است که اين رژيم . طبقاتی به معنای اخص نيست
اين نيروها به دور يک پرچم آلترناتيو حکومتی اٽباتی مورد نظر ما بسيج . منحوس اسالمی را نميخواهد

  . اين هدف تالش متدولوژيک منصور حکمت بود. نخواهند شد
  

مساله بر سر کج فهمی و . يکال در برگشت به سنگرهای قبلی خود به اين متد حمله کرداما خط چپ راد
سوسياليسم اين . مساله خطی و گرايشی است. يا شيفتگی بی حد و حصر اين خط به سوسياليسم نيست

اين چپ تالش ميکند که دوری خود را از اين متد . خط سر بسوی سوسياليسم راه کارگر و امٽالهم دارد
مساله اين . واقعی نيست. چنين تبيينی پوچ است. روش تحت لوای شيفتگی اش به سوسياليسم بيان کندو 

در جنبش سرنگونی بمنظور ايجاد تمايز ميان خود و چپ بغل دستی " سوسياليسم"است که اين خط به 
تالش خود را جنبش کمونيستی کارگری نمی بيند که در . چپ جنبش سرنگونی است. اش احتياج دارد

  . است تا هژمونی خود را بر جنبشی بسيار وسيعتر از جنبش کمونيسم کارگری تامين کند
  

قسم . قطع کرد ٢٧اين خط بند ناف خود را ازمتدولوژی سلبی اٽباتی منصور حکمت در پلنوم 
خوردنهای لفظی اين خط به متدلوژی سلبی اٽباتی تغييری در دوری اين خط از اين چهارچوب ايجاد 

بمٽابه يکی از مولفه " جمهوری سوسياليستی"تالش رهبری کنونی حزب برای قرار دادن شعار . ندنميک
های تامين هژمونی کمونيسم کارگری بر جنبش سرنگونی مساله ای است که از جانب منصور بمٽابه 

جنبش هژمونی " جمهوری سوسياليستی"مساله اين است که نميتوان با شعار . از آن نام برده ميشد" سم"
در اين جنبش که هدفش سرنگونی است بايد قاطعترين، جامع ترين و معتبر . سرنگونی را کسب کرد

ما را هم خواهد " آری"ما " نه"اين جنبش با پذيرش . به وضعيت موجود را ارائه داد" نه"ترين 
کردن " رنگ"ا بعالوه ب. ما مردم را به زير پرچم خودمان بسيج کنيم" آری"نميتوان بر مبنای . پذيرفت
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آن را به جامعه قبوالند و " سلبی"شعار جمهوری سوسياليستی که آلترناتيو حکومتی ماست در زرورق 
  . هژمونی اين جنبش را بدست آورد

  
البته فکر کنم با توجه به قطعنامه اخير دفتر سياسی حزب ديگر خط حاکم بر حزب نيازی به مساله 

ط از اکنون اعالم کرده است که هژمونی چپ بر جنبش سرنگونی اين خ. نداشته باشد" اٽباتی –سلبی "
بحٽ سلبی اٽباتی بحٽی در حوزه کسب هژمونی . ديگر بحٽی درميان نيست. تامين و حاکم شده است
؟ ايکاش !اگر اين هژمونی تامين شده باشد، ديگر بحٽ آن هم ضرورتی ندارد. جنبش سرنگونی است

  !قعيتی قرار داشتيمايکاش ما در چنين مو. اينطور بود
  

اين بحث و متدولوژى جديدى بود که منصور حکمت در يک جلسه سياسى کنگره  :سياوش دانشور
از جمله در بحث پلنوم . سوم حزب طرح کرد و در چندين مورد تالش کرد آن را بسط و تدقيق کند
نصور حکمت خودش م. چهارده نظرش اينست که اين بحث گرفته نشده و روى آن بايد بيشتر کار کنيم
يادم هست وقتى در . تالش داشت در بحث ها و سياستهاى حزب اين متدولوژى را ترجمه کند

در بحثى که يکى " آزادى انديشه با ريش و پشم نميشه"تير دانشجويان شعار دادند که  ١٨تظاهراتهاى 
يا چنين رهنمودى را داده  استفاده کنيد و" آزادى بيقيد و شرط بيان"از رفقا طرح کرده بود که از شعار 

اين بحث که جنبش اعتراضى ضرورتا و کتابى شعارهاى . بحث جالبى داشت که خصلت نما بود ،بود
نه به اين دليل که ميخواهد چيز ديگرى بگويد بلکه به اين دليل  ،مندرج در برنامه حزب را اتخاذ نميکند

. مقابل پديده اى است که در جريان استکه آنچه طرح ميکند در واقع بيان نخواستن و مقاومت در 
مردم و دانشجويان با . منصور حکمت ميکفت اتفاقا اين شعار از بهترين شعارهاى اين حرکت است

 ،دارند ميگويند جمهورى اسالمى اصالح نميشود ،"آزادى انديشه با ريش و پشم نميشه"طرح شعار 
و پاسخ  ،ند که تناسب قوا اجازه ميدهد شعارى ميده ،آزادى بيان با جمهورى اسالمى ممکن نيست

و يا در ماجراى گنجى و بحث عاليجناب سرخپوش ميگفت . اصالح طلبى دينى و حکومتى را ميدهند
نميگويند تو راست ميگوئى و بعد از مدت کوتاهى از همين " افشا کن ،افشا کن"مردم به اينها ميگويند 

بگوئيم ستم بر زن  ،بجاى اينکه طرح کنيم برابرى زن و مرديا . اينها تنها دو مثال هستند. عبور ميکنند
اين بحث به متد تبليغاتى و ادبيات سياسى حزب به يک ! نميخواهيم ،حجاب نه ،آپارتايد موقوف ،موقوف

ذراتى و نشانه هائى را در تعيين شعارها بروز داديم اما به يک . معنى جا افتاده هيچوقت تبديل نشد
ما به تحوالت سياسى در قلمرو تامين رهبرى و اعمال هژمونى سوسياليستى بر نگرش و متد برخورد 

در دوره انشعاب استنتاجات نادرست و بنظر من يکجانبه از اين . جنبش سلبى هيچوقت تماما تبديل نشد
 در تقابل با تمايل اثباتى و تبليغات اثباتى به يک نوع سلبيت و سلبى گرائى نتيجه شد که. بحث گرفته شد

بين سلب و اثبات در مجموعه تالش اجتماعى ديوار چين وجود . اساس بحث منصور حکمت اين نبود
پراتيک اجتماعى يک کمونيست کارگرى طبق تعريف اثبات حقانيت کمونيسم و نقد کمونيستى . ندارد
يگرائى اين بحث نه بحثى عليه حرف اثباتى و اثباتگرائى کمونيستى است و نه بحثى در قلمرو سلب. است
  . اين دو استنتاجات چپ و راست از متدولوژى سلبى اثباتى بعنوان يک متد مارکسيستى هستند. مطلق

در مورد کاربرد مشخص اين بحث در شرايط امروز چند مسئله محورى است؛ اوال مسئله تامين 
ارد و هژمونى در هر جنبش معين و اينجا جنبش سرنگونى که ترکيب اجتماعى و طبقاتى متفاوتى د

کاربرد دقيق اين بحث و استنتاجات . يک سوال محورى است ،اهداف اجتماعى متفاوتى را دنبال ميکند
دوما در جنبشهاى اعتراضى جارى که هر کدام اهداف . معين از آن يک محور مهم و کليدى است

يص درست تشخ. کمونيسم کارگرى بايد بتواند امر رهبرى را پاسخ دهد ،مشخص ترى را دنبال ميکنند
شعارهائى که بايد مطرح  ،اهدافى که بايد طرح شوند ،آنچه که عملى است ،تناسب قوا ،فضاى سياسى

و غيره را بايد در نظر داشت و شعارها و سياستهائى  ،دچار نشدن به آوانتوريسم و محافظه کارى ،شود
وسيعى را پشت سر را طرح کرد که در عين ممکن بودن گفتن آنها به قلب موضوع ميزند و نيروى 

يک تفاوت ميتواند اين باشد؛ ميشود در هر اعتراض و اجتماعى يک ليست آرزوهاى . خود بسيج ميکند
اما نيروئى پشت آن بسيج نشود دقيقا به اين دليل که امکان مادى طرح . برحق را مطرح و پيشنهاد کرد
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يک مسئله مهم . پاسخ نميدهد چنين شعارهائى نيست و اگر هم باشد هنوز به سوال مشخص آن مبارزه
رژيم و . ديگر برخورد به روندهاى سياسى و اوضاع عمومى و سياستى است که حزب مطرح ميکند

خيلى جاها آگاهانه تالش ميکنند آجندا . رسانه هايش تالش دارند مردم و اپوزيسيون را سر کار بگذارند
ميبينيد که . همان چهارچوب باز کنند و دستور روز مردم را شکل بدهند و حتى مفرى براى تحرک در

خيلى جريانات و فعالين سياسى از آنجا که درک روشنى از روندهاى سياسى و اهداف رژيم اسالمى 
آن به مردم رهنمود ميدهند که چنين کنيد و " نقد"همان صورت مسئله را قبول ميکنند و در  ،ندارند

ه اول نمايندگى کردن منافع طبقه کارگر و مردم در داشتن تبئين و قطبنماى روشن و دردرج. چنان کنيد
پاسخ دادن به سياست و هدف واقعى رژيم و تحليل و تبئين آن قدم بعدى . هر مقطع اصل اساسى است

روشن کردن و تبئين حرکت مردم در قبال مسئله و حرف و شعارى که بايد بزنند مسئله مهم . است
هر وعده وعيد آنها را با . م به رژيم اسالمى اعتماد ندارنديک مثال شايد گويا باشد؛ مرد. ديگر است

. اجتماع و تظاهرات ميکنند که حق شان را اعاده کنند. ديده شک و بى اعتمادى مفرط نگاه ميکنند
ميتوانند شعار "! دروغه دروغه"وسط حرفهايش شعار ميدهند . طرف زير فشار مى آيد و وعده ميدهد

اما ميگويند دروغه و روى عدم اعتماد و عصبانيت . يخواهيم و غيرهاين را م ،بدهند که کم است
به نظر من اين مثال نشان ميدهد که امر رهبرى و جلو بردن يک . جمعيت سياست شان را سوار ميکنند

همه " نه"مبارزه و اينکه نبايد قبول کرد و تا آخر رفتن يک مسئله کليدى است که اساس آن نقد عميق و 
وقتى همين جمعيت و اعتراض فرضى با ابزار ساده و مشاهده صرف و . ق نقد مردم استجانبه و تعمي

حرف و سياست بعديش را . به رهبرى اش اعتماد بيشترى پيدا ميکند" دروغ بود"تجربه هم ميفهمد که 
ا دهه. اينها فقط مثالهاى موردى هستند. بهتر قبول ميکند و آماده سطح ديگرى از مبارزه و تالش ميشود

مثال ميتوان آورد که اين روند و رابطه اى که نيروى پيشرو با مردم ميگيرد و تالشى که براى تحکيم 
مسئله اينست که اعمال هژمونى با باال بردن يک شعار . اين رابطه ميکند از چه مکانيزمى تبعيت ميکند

را از " چه بايد کرد"بلکه بايد نيروى اجتماعى را به جائى آورد که  ،بسيار برحق متحقق نميشود
کمونيستها بخواهد و آنگونه عمل کند و در تجربه اعتراض و اعتصابش متوجه شود که بايد به اين نيرو 

اين مکانيزمى است که راه حل کمونيستى و آلترناتيو کمونيستى و اثباتگرائى کمونيستى . اتکار کند
و نه شعارهاى  ،يها و شرايط يک مبارزهنه دور زدن ويژگ ،نه فراخوانهاى دبيرخانه اى. متحقق ميشود

مبارزه اجتماعى تابع قوانين . دلبخواهى نميتوانند يک حرکت و جنبش سياسى را قدمى به جلو ببرند
بلکه به مجموعه شرايط و روحيات و آمادگى و نقاط مساعد غير مساعد بستگى دارد و  ،کور نيست

ل پديده و شناخت آن و دادن سياست و پرچمى رهبرى اصولى و کمونيستى در چنين مبارزه اى درک ک
اينها وجوهى هستند . دست آنست که قادر باشد متحد کند و متحد نگاهدارد و پيشروى آن را تضمين کند

  .  که معناى مشخص اين بحث را در شرايط امروز براى ما توضيح ميدهند
  

منصور حکمت  در سمينار  .بنظر من اين متد در حزب شناخته شده و درک شده نيست :آذر ماجدی
  : در مورد اين مبحث چنين ميگويد 3حاشيه کنگره 

  
انقالبى، مبارزه کمونيستى،  فکر ميکنم در سنت کالسيک تبيين اوضاع سياسى، نقش احزاب، مبارزه"

اينجا ميخواهم بگويم با اين درک تفاوت  چيزى که من. هدف نهائى، شعارهای اثباتى مطرح استو  قيام
سومى که همه ما از مردارد، بلکه فکر ميکنم با درک  نه تنها با حرفهاى حميد تقوائى تفاوتدارد، و 

من دوره انقالبى را از دوره غير انقالبى تفکيک . داريم، تفاوت دارد فعاليت کمونيستى در دوره انقالبى
اصرارى هم  و هيچ ام گى به آنها رسيده ميخواهم در اينجا مفاهيمى طرح کنم که خود من به تاز. ميکنم

. کار ميکند ،نظراتی آه حميد ميگويدفکر ميکنم راديوى ما روى خط . ندارم که کسى آنها را قبول کند
کارگرى ايران  درک هر کادر حزب کمونيست. مينويسند حميد دارند نشريات ما روى خط و نظرات
  ..."همين است که حميد بيان ميکند
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حزب در اين عرصه هيچ پيشروی  2001تا اوت  2000نی اکتبر يع 14تا پلنوم  3در فاصله کنگره 
همانگونه که منصور حکمت در اين سمينار ميگويد تمام تبليغات . مبحث بسيار جديدی بود. نداشت

اثباتی يک متد  - سلبی . حزب روی خط کالسيک و سنتی کار ميکرد که حميد تقوايی مطرح ميکرد
البته ما که نزديک تر با او کار ميکرديم، در نقدی که بطور . دجديد بود که در اين سمينار مطرح ميش

بطور مثال من در آن موقع مسئوليت . روزمره از او می شنيديم با عناصری از اين متد آشنا ميشديم
اولين نقدهايی که منصور حکمت به تبليغات حزب . راديو را بعهده داشتم و برنامه ساز راديو بودم

و به اين ترتيب ما تا حدودی با کاربست اين شيوه در تبليغات . راديويی بود مطرح کرد به تبليغات
اثباتی اولين بار در کنگره سه با آن آشنا  –اما بعنوان يک متد تحت عنوان سلبی . حزب آشنا شده بوديم

  .ميشديم
  

کمت در تالش هايی در اين زمينه بکار بستيم ولی اصال موفقيت آميز نبود، کمااينکه نقد منصور ح
برای چند ماهی رهبری حزب يک تکانی خورد و تالش کرد  14پس از پلنوم . گواه آن است 14پلنوم 

اما اوج گيری بيماری منصور حکمت و مرگ او تمام اين پروسه را با شتاب . که آن نقد را بکار بندد
کنيم بيشتر شبيه بطوری که اکنون که به تبليغات حزب نگاه مي. غيرقابل باوری به عقب باز گرداند

يک بازگشت سريع  و پرشتاب به دوران گذشته . تبليغات پيش از تشکيل حزب کمونيست کارگری است
  . را شاهديم

  
اينکه مکررا به . يک نمونه روشن آنچه نبايد انجام دهيم، تبليغات حزب در ارشاد کارگران است

اينکه روش های موفق اعتصاب . ابان بيايندکارگران و مردم يادآور ميشويم که بايد مبارزه کنند و به خي
اينکه مدام راجع به مطالبات کارگران صحبت ميکنيم و . را مثل کتاب اکابر به کارگران آموزش ميدهيم

اينکه راجع به جزئيات روش اعتصاب صحبت . ميخواهيم يک چک ليست از اين مطالبات تهيه کنيم
و دقيقا همان متدی است که منصور حکمت . تبليغی ندارداينها بنظر من هيچ ربطی به اين متد . ميکنيم

  .بارها بعنوان آنچه نبايد انجام دهيم به آن اشاره کرده بود
  

ما بايد . دعوت دائم مردم به انقالب، گويی انقالب يک جشن است که مردم را به آن دعوت ميکنيم
ت دو خرداد ما بايد به مردم نشان فرضا در مورد شکس. بتوانيم تبيين خود را به تبيين مردم بدل کنيم

چگونه اصالحات و جنبش اصالحات در شرايط ايران پوچ . ميداديم که چگونه تحليل ما درست بود
نه اينکه به مردم بگوييم ما دو خرداد را . درست بود" جنگ بازنده ها"چگونه فرضا تحليل ما در . است

. فشای دو خرداد و طرفداران آن در خارج بودنقش ما ا. دو خرداد را راست شکست داد. شکست داديم
  .اين نقطه قوت ما بود و بايد آن را به يک نقطه قوت در ميان مردم بدل ميکرديم

  
ما بايد مدام نقطه سازش هايی را که ارتجاع و بورژوازی به مردم تحميل ميکنند عقب بنشانيم و به 

در مورد رفراندوم يا فدراليسم دقيقا بايد . ه ايممردم نشان دهيم که چگونه و چرا اين کار را انجام داد
پس زدن و عقب نشاندن نقطه سازش هايی که . سياست های ما بعضا التقاتی است. اينکار را ميکرديم

چه در جنبش کارگری و چه هر . به جنبش های اجتماعی اعمال ميشود بايد يک وظيفه دائمی ما باشد
ی موفق است که يک تحليل درست از هر جنبش و گرايشات و اين روش تنها در شرايط. جنبش ديگر

دنباله روی از يک سو و انکار کامل گرايشات . يک تحليل منسجم و پيگير. درگير در آن داشته باشيم
  .ديگر از سوی ديگر ارکان سياست های حاکم ما بوده است

  
يون با واکنشهائى روبرو طرح مجدد بحث و متدولوژى سلبى اثباتى از جانب فراکس: یک دنيای بهتر 

در تبليغات رسمى . ميگويند با بار اثباتى گذاشتن روى سوسياليسم ميخواهند آنرا کمرنگ کنند. شده است
مستقل از اينکه . کردند" جمهورى سوسياليستى مردم را رم ميدهد"و غير رسمى فراکسيون را متهم به 
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ز تبليغ و آموزش روزمره برنامه و اهداف حزب اين تصوير دادن چه هدفى را دنبال ميکند، تلقى شما ا
   و شيوه رهبرى در مبارزه اجتماعى چيست؟

  
. گل پرتاب کردن است. اين شلوغ بازيها کمکی به پيشبرد يک بحٽ سياسی عميق نميکند :علی جوادی 
در . من چندين سال است که برنامه تلويزيونی يک دنيای بهتر را تهيه و اجرا ميکنم. بی تاٽير است

اعالم ميکنم که بطور خالصه . ابتدای هر برنامه اهداف کمونيسم کارگری را بطور موجز بيان ميکنم
اين شانتاژ ها را نميتوان با هيچ چسبی به فراکسيون اتحاد . ما خواهان يک جمهوری سوسياليستی هستيم

از تبليغ " فرار"آيا منصور حکمت با طرح اين متدلوژی خواهان . کمونيسم کارگری چسباند
سوسياليستی بود؟ شايد کسانی که در حال عبور از کمونيسم منصور حکمت هستند فردا چنين ادعايی 

  شايد؟ . هم بکنند
  

در گرد و خاک تشخيص راه بسيار مشکل خواهد . به هر حال هدف اين تبليغات ايجاد گرد و خاک است
و ممکن بودن سوسياليسم را به طور  ببينيد از نقطه نظر من سوسياليستی که ضرورت و مطلوبيت. شد

جمهوری . مساله به اين سادگی و به اين مهمی است. روزمره تبليغ نکند اصال سوسياليسم نيست
به من . سوسياليستی نه تنها کسی را رم نميدهد بلکه آرزوی ميليونها مردم کارگر و زحمتکش است

ياليسم را بطور قانع کننده ای توضيح امکان دهند به هر بنی بشر زحمتکشی ضرورت و مطلوبيت سوس
به قول منصور حکمت زيپ پوست هر انسان منصفی را باز کنيد يک انسان سوسياليست . خواهم داد

به اين اعتبار از نقطه نظر من يک وظيفه دائم ما تبليغ و نشان دادن مطلوبيت و امکان . پيدا خواهيد کرد
کمونيستی بدون توضيح مطلوبيت جامعه کمونيستی تاکيد ميکنم يک حزب . پذيری سوسياليسم است

  . کمونيست نيست
  

تالش برای کمرنگ کردن تبليغ سوسياليستی در . اٽباتی بحٽی در اين خصوص نيست –اما بحٽ سلبی 
. اٽباتی ميدهد –اين تبليغات خط چپ راديکال است که چنين چرخشی به بحٽ سلبی . جامعه نيست

ژمونی بر جنبشی بسيار فراتر و گسترده تر از جنبش کمونيسم مساله به سادگی چگونگی کسب ه
اين سئوال را در مقابل ما قرار ميدهد که چگونه ميتوان هژمونی اين جنبش اجتماعی و . کارگری است

توده ای را کسب کرد؟  آيا ميتوان با آلترناتيو اٽباتی خود مردم را به زير پرچم کمونيسم کارگری بسيج 
  . پاسخ ما هم روشن است. حکمت روشن است کرد؟ پاسخ منصور

  
بمٽابه يک جنبش، به مٽابه يک مدل اقتصادی، . سوسياليسم را ميتوان در ظرفيتهای مختلفی به کار برد

اما بحٽ بر سر تبليغ جمهوری سوسياليستی بمٽابه محور کسب . بمٽابه يک آلترناتيو حکومتی و غيره
يف و کانتکست چنين کاربردی از سوسياليسم روشن تعر. رهبری و هژمونی جنبش سرنگونی است

  . مساله خطی و گرايشی است. تاکيد ميکنم مساله بر سر کج فهمی نيست. است
  

من عالقه اى به مکانيزم دفاعى در قبال آنچه که به ناحق به اين و آن منتسب ميشود  :سياوش دانشور
اما در مورد . ليغات حود حشنود کن نيافتادبايد شعور مردم و جامعه را فرض کرد و در دام تب. ندارم

همانطور که يکجانبه . سوال بايد بگويم اين بحث دو قلمرو کامال مشخص و دو وظيفه مرتبط بهم است
ادغام و قاطى کردن سطوح مختلف  ،نگرى در بحث سلبى اثباتى ميتواند ما را به جاهاى باريکى براند

تبليغ و آموزش روزمره . ن بى اثر و يا کم اثر تبديل کندوظايف هم ميتواند کال ما را به يک جريا
يک حزب . برنامه و اهداف حزب و شيوه رهبرى در مبارزه اجتماعى دو کار متفاوت و مربوط بهم اند

نميتواند از تبليغ  ،کمونيستى کارگرى مانند ما که امر سوسياليسم فورا را بر پرچم خود حک کرده است
بعضى اوقات اينگونه ميشود که بحث در . نامه اش يک لحظه غافل شودو آموزش سوسياليسم و بر

مورد برنامه حزب و مارکسيسم و سواالت مربوط به سوسياليسم زير عنوان کار تئوريک و کالس 
من البته مخالفتى با هيچکدام اينها ندارم و معتقدم که بايد حزب مبادرت به . آموزشى طبقه بندى ميشود
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و مدارس کمونيستى براى پرورش کادر کمونيست و مسلط به مارکسيسم و اهداف تاسيس دانشکده ها 
تلويزيون و راديو  ،اما وقتى از تبلغات روزمره حرف ميزنيم منظور اينست که در نشريات. حزب کند

ترديدى نيست که سطحى . و سخنرانى ها و غيره بعنوان کمونيست بايد چکار کنيم و چگونه حرف بزنيم
و جزوات آموزشى و کتابها و غيره ما بايد در ريزترين شکل به مبانى انتقادى و تحليلى  از تبليغات

سوسياليسم و اهداف مندرج در برنامه حزب کند تا کادر و عضو ما قادر باشد به هر زبانى و ترجيحا به 
مرى اين ا. زبان توده اى و ساده در مورد کمونيسم و حزب براى مردم حرف بزند و نيرو جلب کند

تعطيل ناپذير است و نه فقط تعطيل ناپذير است بلکه کمبود آن به رخوت فکرى و نظرى و نهايتا پوک 
توجه به مارکسيسم و . شدن حزب منجر ميشود و مخاطرات بزرگى را در مقابل حزب قرا ميدهد

داشتن يک درک روشن از برنامه حزب و سياستهاى  ،آموزش مارکسيستى و درک درست از آن
توان تبليغ و ترويج و بسيج نيرو حول سياستها و تاکتيکهاى حزب جزو مشخصات هر حزب  ،حزبى

اگر امروز حزب فاقد رهبران و آژيتاتورهائى باشد که جامعه را با قلم . سياسى جدى مارکسيستى است
يک رکن اساسى فعاليت حزب در بحران فرو ميرود و تاثيرات مخرب آن در  ،و سخن شان تکان بدهند

پس بايد روشن باسد که از بحث سلبى اثباتى تئورى و تز . طوح ديگر بسرعت خود را نشان ميدهدس
تبليغ  ،پايان فکر و انديشه و تحليل و بررسى و کار جامع کمونيستى نتيجه نميشود ،ممنوع نتيجه نميشود

يد اتفاقا تقويت اين قلمرو کار با. نکردن کمونيسم و سوسياليسم بعنوان هدف فورى حزب نتيجه نميشود
اين يک سطح . شود و روشن باشيم که کدام ارگانها و به چه اشکال موثرى اين وظيفه را پيش ميبرند

اما سطح ديگر بحث حضور حزب در جامعه بعنوان رهبر و خط دهنده . بحث و وظايف روزمره ماست
هاى مردم حرف بزنيم و يا اينجا ديگر قابل قبول نيست که برويم تلويويزن بنشينيم در مورد درد. است

که صورت مسئله در اين سطح معين . ورژنى از تبليغات را بعنوان امر رهبرى براى مردم تکرار کنيم
شيوه هاى رهبرى کمونيستى تعيين . بحث سلبى اثباتى حياتى و تعيين کننده است ،رهبرى اجتماعى است

ت با مردم ايجاد ميکند تعيين کننده رابطه اى که حزب و شخصيت حزبى و رهبر کمونيس. کننده اند
حتى اگر يک . يک حرف را نميتوان در نشريه و کالس آموزشى و تظاهرات و اعتصاب زد. است

حرف را قرار باشد بزنيم بايد اشکال و فرمت متناسب با وضعيت و شرايط را داشته باشد و گرنه مردم 
هنوز بدرجه زيادى ما در اين امر . انندحوصله شان سر ميرود و بعد دو دقيقه رويشان را برميگرد

اليتيستى برخورد ميکنيم و مخاطبينمان را توده هاى وسيع مردم که درگير يک مبارزه اند و نيازهاى 
در رهبرى اجتماعى حزب سياسى بايد . ادبيات سياسى ما هم همينطور. معينى را جستجو ميکنند نميبينيم

در رهبرى اجتماعى بايد رهبر کمونيست حلقه . م مدرسهدر نقش رهبر ظاهر شود و نه در نقش معل
متالشى شان نکند و به سوال واقعى . هائى را دست مردم درگير بدهد که پيشرويشان را تضمين کند

اعتراض مردم بايد . آژيتاسيون در رهبرى اجتماعى هم مکان مهمى دارد. اعتراض پاسخ واقعى بدهد
در زمينه معناى مشخص بحث سلبى اثباتى در . مونيست بيان شودبه بهترين شيوه از زبان آژيتاتور ک

اينها دو سطح از بحث اند و تلفيق . سوال قبل پيرامون رهبرى يک حرکت اجتماعى اشاره کردم
  .دلبخواهى آن به نتايج زيانبارى در هر دو سو منجر ميشود

  
. بر اين عرصه نيز حاکم است "بسط داده ايم"و " عبور کرده ايم"بنظر من همان سياست  :آذر ماجدی

را بشنوند، با اين روش دارند بر  14همانگونه که گوش ها را گرفته اند و حاضر نيستند حتی اسم پلنوم 
تمام سياست های پيشبرنده کمونيسم کارگری و درافزوده های با ارزش منصور حکمت به تئوری 

منصور حکمت در ابتدای سمينار سلبی اين همان روش اثباتی است که . مارکسيسم خط بطالن ميکشند
همان روش کالسيک يا سنتی که او ميگويد حميد تقوايی و تمام حزب بر آن . اثباتی به آن اشاره ميکند –

زبانی از آن . وقتی منصور حکمت خود حضور داشت، در مقابل اين نقد سکوت ميشد. استوار است
گريبان خود را از هر " عبور کرده ايم"بعنوان اکنون اما . تعريف ميشد و در عمل کار ديگری ميشد

پوچ و نخ نما است که ارزش !" از سوسياليسم رم کرده ايم"اين تبليغات که ما . نوع نقدی خالص ميکنند
اين حزب . نشان دهنده سطحی شدن کامل رهبری است. است" جدل آنالين"مصرف آن فقط برای 

  .بگذريم.... اما امروز. عروف بودزمانی بخاطر تحليل های عميق و مستحکم خود م
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شعار حکومت کارگری . تبليغ سوسياليسم روشن است که يک جز جدايی ناپذير تبليغات حزبی است

اما بحث بر . به همان ترتيب شعار جمهوری سوسياليستی. زير تمام اطالعيه های ما هست و بايد باشد
اکنون مساله بر سر روايت ما از سرنگونی  .سر تبليغ جمهوری سوسياليستی در تبليغ روزمره ما است

بايد مردم بگويند حزب کمونيست کارگری درست . اين روايت بايد روايت حاکم در جامعه باشد. است
بگويند . بگويند حزب درست ميگفت اصالح طلبی پوچ است اين ها همه سر و ته يک کرباسند. ميگويد

ت و در صورت تحقق سرنوشت تهران از ساريوو حزب درست ميگويد فدراليسم يک سناريوی سياه اس
بگويند حزب درست ميگويد رفراندوم بی معنا است و کالهی است که دارند سر . هم سياه تر خواهد شد

بگويند حزب درست ميگويد . بگويند حزب درست ميگويد اسالم مايه بدبختی مردم است. ما ميگذارند
بگويند حزب . ست ميگويد بايد بساط مذهب را جمع کردبگويند حزب در. زن و مرد بايد برابر باشند

بگويند حزب درست ميگويد کرد و ترک و . درست ميگويد بايد همه آزاد باشند هر چه ميخواهند بگويند
بگويند حزب درست ميگويد شيعه و سنی و ارمنی و بهايی و . فارس و افغانستانی نداريم، همه برابرند

ما . بگويند عامل همه بدبختی ها اين رژيم است، حزب درست ميگويد. يهودی بيخود است همه برابرند
در چنين شرايطی مردم حزب را بطور اجتماعی انتخاب کرده . نياز داريم به چنين شرايطی دست يابيم

و اگر ما در سطح محلی توانسته باشيم يک بخش موثری . حزب را بعنوان رهبر انتخاب کرده اند. اند
ارگری را بخود جذب کرده باشيم و يک بخش موثری از رهبران عملی راديکال از رهبران عملی ک

جنبش های ديگر را بخود جذب کرده باشيم، آنگاه ما در موقعيت بسيار مناسبی برای کسب قدرت قرار 
و اگر مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی ما را انتخاب کنند آنگاه پاسخ اثباتی ما به . گرفته ايم
  .راه پيروزی ما از اين مسير ميگذرد. رکوبگرانه سرمايه را نيز می پذيرندمناسبات س
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  ١۴گفتگو پيرامون مباحث منصور حکمت در پلنوم 
  

حاوى يک ارزيابى از ) آخرين پلنومى که حضور داشت( ١۴سخنرانى منصور حکمت در پلنوم 
در اين . يک راه برون رفت و پيشروى حزب استپراتيک دوره اى حزب بعد از کنگره سوم و 

سخنرانى همينطور به بحث کليدى اتحاد حزب پس از منصور حکمت اشاره ميشود و در باره خطراتى 
تا امروز هم دنيا تغيير کرده و هم  ١۴از پلنوم . که ميتوانند حزب را تهديد کنند هشدار داده شده است

هنوز نکات مهم و محورى  ،ردها و متغييرهاى ايندورهاما در چهارچوب مفروضات و دستاو. حزب
بويژه بحث مهم حزب . هستند که بايد در آن دقيق شد و استنتاجات روشن سياسى و عملى از آنها گرفت

حزب رهبر در اين پلنوم طرح شده است و اين بحث اساسى فراکسيون اتحاد کمونيسم  –سازمانده 
در ادامه مباحث تاکنونى پيرامون . مونيسم در ايران استکارگرى براى تامين ملزومات پيروزى ک

حزب ١۴در چند شماره نشريه به جوانب مختلف مباحث پلنوم   ،حزب رهبر - حزب سازمانده
  .  ميپردازيم

  
  بخش سوم؛ 

  
يک ويژگی چپ سنتی غير موٽر بودن در مبارزات جاری و غير اجتماعی بودن  :یک دنيای بهتر

واهد راديکال باشد غير اجتماعى ميشود و وقتى ميخواهد اجتماعى باشد اين سنت وقتى ميخ. است
اين خصوصيت را  -که دقيقا همان چپ سنتى نيست -چپ راديکال امروز. کمونيسم اش رفيق ميشود
مروج به حزب رهبر و سازمانده چه تفاوتهائی را  –بحٽ انتقال از حزب مبلغ . کمابيش حفظ کرده است
ميکند؟ تا به امر سازماندهى مربوط است، در شرايط و تناسب قواى امروز، در اين زمينه ترسيم 

  محورى ترين تفاوتهاى پراتيک چپ راديکال با پراتيک کمونيستى کارگرى چيست؟ 
 

يک ويژگی پراتيک سياسی چپ راديکال محدود کردن فعاليت کمونيستی به تبليغ و :  علی جوادی
در حاليکه . توضيح ميدهند، ترويج ميکنند. نقد ميکنند. ميکنند جهان را تفسير. ترويج و افشاگری است

چپ . اساس فعاليت کمونيستی تالش برای ايجاد تغييرات محسوس در زندگی انسانهای بسيار است
تفسير و نه تغيير جهان اساس پراتيک سياسی . راديکال و چپ سنتی در اين خصوصيات مشترکند

عمدتا يک سازمان و ماشين افشاگری " سازمان کمونيستی"اين سنت در . سازمانی آنها را تشکيل ميدهد
. تاٽير گذار و رهبر. نه يک سازمان همه جانبه نافذ، افشاگر، سازمانده و تغيير دهنده. و تبليغ است

اگر کمونيسم را بشود به يک تعريف . هستی و فلسفه وجوديشان را بودن و نه تغيير جهان تشکيل ميدهد
اما در سيستم نگرش . بايد گفت که کمونيسم جنبشی برای تغيير و رهايی انسان است ساده خالصه کرد

از اين رو در اکٽر . بودن است" پاک و منزه"چپ راديکال کمونيسم جنبشی برای تفسير و افشاگری و 
بعضا . اهرمی برای تغيير در اختيار ندارد. جوامع اين نيروها در حاشيه تحوالت سياسی قرار دارند

حاشيه ای بودن اين جريانات فقط محصول استبداد سياسی . اما حاشيه ای و بی تاٽير اند" اک و منزهپ"
در جوامعی که آزادی عمل و ابراز وجود سياسی افراد تماما از بين نرفته است نيز . و سرکوب نيست

و زمانيکه . ندفاقد قدرت عمل برای تغييرات اجتماعی ماکرو هست. اين جريانات در حاشيه قرار دارند
به دخالت اجتماعی و کار موٽر در زندگی انسانهای بيشمار می انديشند، اين خواست را عمدتا با رقيق 

يک نمونه بارز چنين سنتی برخی جريانات . نمونه ها بسيارند. تر کردن  راديکاليسم شان دنبال ميکنند
ديروزشان محدود به " قالب کارگریان"و " انترناسيوناليسم"آرمان . هستند" تروتسکيست"موسوم به 

در . تالش برای دمکراتيزه کردن فالن اتحاديه کارگری و يا تالش برای کوچکترين تغييرات شده است
طول تاريخ معاصر سده کنونی تنها جنبش کمونيسم کارگری در دوره لنين قادر شد نمونه شفافی از 

  . ر را به نمايش بگذاردراديکاليسم و اجتماعی بودن و يک حزب سازمانده و رهب
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من عميقا معتقدم که کمونيسم کارگری تنها با راديکاليسم افراطی خودش ميتواند توده ای و رهبر 
اگر کمونيسم کارگری شانسی برای . هيچ راه حل ديگری وجود ندارد. اعتراضات اجتماعی شود

ريشه ای است که ميتواند نقش  پيروزی داشته باشد، که دارد، تنها بر مبنای سياست راديکال، عميق و
در " رهبر –حزب سازمانده "به اين اعتبار بحٽ انتقال به . تاٽير گذار و تعيين کننده ای داشته باشد

من فعال جنبش اجتماعی کردن و يا انتقال سازمانی چپ . سنت و جنبش اجتماعی معينی مد نظر ماست
گی را برای جنبش و حزب کمونيستی کارگری چنين ويژ. نيستم" رهبر –سازمانده "راديکال به حزب 
بعالوه تفاوت ماهوی ميان نگرش چپ راديکال و کمونيسم منصور حکمت در اين . خودم ميخواهم

شدن تصوری مکانيکی و " رهبر و سازمانده"تصور چپ راديکال از تبديل به حزب . زمينه وجود دارد
شدن ابعاد کمی سازمان و نه متکی شدن " گتربزر"چرا که دستيابی به اين مولفه را حاصل . خطی است

حزب بر شانه های رهبران عملی و سازمانده گرايش راديکال سوسياليست طبقه کارگر و اعتراضات 
  .   اجتماعی و يا متحد کردن و سازماندهی جنبش کمونيسم کارگری ميداند

  
ه گرهی در قطع بند ناف حلق" رهبر –سازمانده "به حزب " مروج –مبلغ "بنظر من انتقال از حزب 

بر عکس تعبير ديگری از . بحٽی تاکتيکی نيست. کمونيسم کارگری از سنت چپ راديکال است
حزبی که نتوانسته است . است" حزب و جامعه"و يا متحقق کردن جوهر مباحٽ " عضويت کارگری"

مصاف برای  حزبی قادر به دخالت موٽر در. به حزبی سازمانده تبديل شود، حزبی اجتماعی نيست
نميتوان با يک دستگاه افشاگری . بازيگر چنين جدالی نيست. تصرف قدرت سياسی در جامعه نيست

چنين انتقالی الزاما مرحله ای در رشد سازمانی و يا . رژيم اسالمی و بورژازی را به شکست کشاند
تعريف هويتی  بلکه يک خصيصه تعيين کننده در. حلقه ای در گسترش ابعاد فعاليت سازمانی نيست

. در بچگی گربه نيست. قبال اشاره کردم، بچه شير از بچگی شير است. فعاليت کمونيستی کارگری است
 . گربه هر چقدر هم بزرگ شود، شير نميشود

  
گرايش چپ راديکال هم در شرايط متحول و رو به اعتالی سياسی جامعه مسلما ميتواند گسترده و 

رشد قابل مالحظه ای  ۵٧های اين سنت در دوران پس از قيام همانگونه که سازمان . بزرگ شود
اما تفاوتی ماهوی و فاحشی ميان تعبير کمونيسم کارگری منصور حکمت از تصور چپ . کردند

هدف ما سازماندهی پراتيک اجتماعی طبقه معين و تامين . راديکال از اجتماعی شدن وجود دارد
در حاليکه در سنت چپ راديکال . ر جامعه استهژمونی اين جنبش در تحوالت حاضر سياسی د

حزب " عضو"و در گام بعدی . ميشوند" آگاه"کارگران . سازمان و يا حزب مربوطه تبليغ ميکند
اين تصوير کوچکترين ربطی به . اين تصور ايداليزه چپ راديکال از اجتماعی شدن است. ميشوند

  .رهبر ندارد –روج به حزب سازمانده م –کمونيسم منصور حکمت و مبحٽ انتقال از حزب مبلغ 
  

يک  ،مروج –سازمانده با حزب مبلغ  -در پايه اى ترين بيان تفاوت حزب رهبر :سياوش دانشور
تفاوت بين حزب سياسى و . تفاوت بين دو نوع راديکاليسم و سوسياليسم است. تفاوت اجتماعى است

و کاراکتر فکرى و مشرب محلى و چپ سنتى . تفاوت بين دو نوع پراتيک است. گروه فشار است
اين چپ اجتماعا در انقالب ايران نقد شد و بعدها با تحوالت . جهانى آن براى همه کمابيش روشن است

بقاياى آن يا در بستر اصلى سياست بورژوازى جذب . جهانى و فروپاشى شوروى تماما به محاق رفت
چپ راديکال امروز اگرچه المنتهاى . بديل شدشد و يا به محافل بى تاثير و حاشيه اى دنياى سياست ت

سياسى و نگرشى و بينشى چپ سنتى را بدرجاتى حفظ کرده است اما محصول دوره بعد جنگ سرد و 
متاثر از ديدگاهها و مکاتبى است که در دوره نظم نوين و در متن خال و بحران و تشتت فکرى اين 

ه در پس سرخوردگى سالهاى بعد جنگ سرد عروج متاثر از جنبشهائى است ک. سالها ميداندار شدند
جريانى ضد . چپ راديکال يک جريان بستر اصلى و انتقادى پراتيکى به سرمايه دارى نيست. کردند

همان افقهاى محدود . جريانى کمونيستى کارگرى نيست. سرمايه و ضد جامعه طبقاتى و مارکسى نيست
بستر اصلى اين چپ و نقطه رجوع آن . نمايندگى ميکندو سنتى و قالبهاى قديم را در اشکال جديدترى 
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انتقاد  ،کمونيسم کارمندى ،بيشتر به کمونيسم ضد امپرياليستى. جنبش اجتماعى و طبقاتى کارگرى نيست
ضد استبدادى طبقه متوسط و ناراضى نزديک است تا به انتقاد سوسياليستى کارگر به نظام کار مزدى و 

به . پراتيکى –ايدئولوژيک است نه يک کمونيسم اجتماعى و انتقادى  چپى مکتبى و. جامعه طبقاتى
بيشتر گروه  ،همين اعتبار جريانى سازمانگر در متن جنبش کارگرى و اعتراضات اجتماعى نيست

تبليغ و ترويج . تلقى اش از مبارزه اجتماعى و طبقاتى عمدتا فرقه اى و ايدئولوژيک است. فشار است
ويژگى عمومى چپ  ،روزمره و ترويج آگاهى و آوانتوريسم سياسى و سکتاريسمعقايد و فراخوان هاى 

براى اين چپ توده اى کردن راديکاليسم . راديکال يا جريانات متاثر از ديدگاههاى چپ راديکال است
کمونيستى معنى ندارد چون برايش راديکاليسم در شکل ناب و شبه مذهبى و ايدئولوژيک آن تنها 

براى اين چپ اجتماعى شدن و رهبر جامعه شدن بار معينى ندارد چون جامعه و . يدا کندميتواند معنى پ
چپ راديکال عليرغم اسم و . مکانيزمهاى اجتماعى را بعنوان يک داده در پراتيک خود تعريف نميکند

ه نه عمال و اثباتا در نقش رهبر جامعه بميدان مى آيد و ن. عنوانش بشدت بى مدعا و جونيوريست است
بايد تصريح کنم در ايران اطالق چپ . انتظار دارد جامعه اين چپ را بعنوان رهبر آزادى خود قبول کند

بخشا اين چپ متاثر از همين ديدگاهها و روشهاى . راديکال توسط برخى محافل به خود دقيق نيست
نيز بدون  بعضا. کارى است و بخشا اين عنوان چترى است که توازن قواى موجود تحميل کرده است

تالش دارند ويژگيهاى اين چپ  ،حساسيت به محتواى سياسى و نظرى و اجتماعى و تاريخى اين خط
پراتيکى را بدست ميگيرند از  -اما بدرجه اى که نقد مارکسيستى و انتقادى. راديکال را فرموله کنند

  . چپ راديکال دور و به کمونيسم کارگرى نزديک ميشوند
  

اين . ستى درخود ايرادى ندارد و در مقابل امر رهبرى و سازماندهى قرار نميگيردتبليغ و ترويج کموني
مسئله اينست که حزبى مانند حزب کمونيست . جنبه را در بخشهاى قبلى همين مبحث توضيح داديم

ارگانهائى هميشه هستند که کارشان تبليغ و . کارگرى وظايف متعدد و همزمانى طبق تعريف بعهده دارد
اين يک جز تعطيل ناپذير کار هر جريان . مونيسم و معرفى و شناساندن اهداف حزب استآموزش ک

حزبى براى . اما يک حزب سياسى طبق تعريف حزبى براى کسب قدرت سياسى است. سياسى است
حزبى دخيل و حاضر در مرکز جدال سياسى و . جابجا کردن نيرو و تغيير مدام موازنه قدرت است

چنين حزبى بايد بدوا حزب رهبر و حزب شکل دادن . محورى سياست روز استپاسخگو به سواالت 
چنين حزبى نميتواند به زبان آکادميک و . به آراى جامعه و بسيج آنها حول راه حل چپ جامعه باشد

مروج و مبلغ کمونيست هرچه چيره . کتاب و فورمول با مردم و توده وسيع طبقه کارگر صحبت کند
حزب رهبر . ند به زبان ساده تر و آتشين ترى توده وسيع مخاطبش را بسيج کنددست تر باشد ميتوا

جامعه حزبى است که دستکم در نظر مردم و جامعه يکى از دو سه جريان اصلى در ليگ اول سياست 
نه ضرورتا از نظر خود آن حزب بلکه از نظر . يک شانس و يک آپشن سياسى و معرفه است. است

حزب رهبر حزبى است که صالحيت و حقانيتش را در پراتيک . بورژوازى طبقه کارگر و مردم و
انقالبى و انتقادى روزمره به جامعه نشان ميدهد و درپس هر تحول سياسى در مکان قويتر و مهمترى 

حزب رهبران کمونيست جامعه  ،حزب رهبر حزبى سرشناس است. در انظار جامعه قرار ميگيرد
و مهمتر حزبى است که در جنبش  ،حزبى قابل اتکا است ،دارند رهبرانش در دل مردم جا ،است

کارگرى پايگاه محکم و قدرتمندى دارد و کمونيسم را بعنوان يک جنبش با وزنه قوى در صحنه سياست 
حزبى جايگير در جنبش . حزب رهبر حزبى سازمانده اعتراضات اجتماعى است. نمايندگى ميکند
حزبى . با اعتصاب کارگرى و اعتراض راديکال جامعه ميزند حزبى است که نبض اش. کارگرى است

حزب رهبر . است که همه جا رنگ خود را زده است و بورژوازى را ناچار کرده است که دنبالش بدود
موانع سازمانيابى و تشکل  ،سازمانده حزبى است که نيروى کارگر و مردم معترض را به هم گره ميزند

حزب رهبر  ،جز الينفک از سوخت و ساز اعتراض اجتماعى است يک ،و قدرتشان را رفع ميکند
کمونيسم را به زبان مردم توده اى . سازمانده از اين مجرا کمونيسم و راديکاليسم را توده اى ميکند

بقيه . بهتر است ،سوسياليسم بيايد ،حکومت کارگرى بيايد ،مردمى که بگويند کمونيستها بيايند. ميکند
 ،کمونيستها ميگويند خوشبختى را تقسيم کنيم ،بقيه قول ميدهند و عمل نميکنند ،ادندامتحانشان را پس د
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اى کاش  ،گرسنگى و فقر و تبعيض را برميچينيم  ،آزادى براى همه ،سواد و سالمتى و دانش براى همه
لغ و حزب رهبر سازمانده تفاوتى ماهوى با حزب مب! بايد از کمونيستها حمايت کنيم! کمونيستها بيايند

اگر قرار بود تبليغات به تنهائى بتواند مردم را زير و رو کند حاال بورژوازى با . مروج کليشه اى دارد
چرا . اينهمه قدرت تبليغاتى و دروغ پراکنى توانسته بود بشريت را به برده مطيع خود تبديل کند

و فرهنگى و اقتصادى نميتواند؟ بورژوازى حتى عليرغم سازماندهى و تعيين قالبهاى زندگى فکرى 
بحث ما اينست که کمونيسم . هر روز بايد قدرت و مشروعيت سياسى اش را بازتوليد کند ،مردم

بايد تماما به حزب سازمانده  ،و سنت مارکسى اينطور بوده ،همانطور که از ابتدا قرار بود ،کارگرى
تماما به محل  ،ليست طبقهتماما به ظرف دربرگيرنده رهبران سوسيا ،اعتراضات کارگرى و اجتماعى

تماما مشغول سازماندهى و بسيج جنبشهاى اعتراضى حول  ،تشکل و اتحاد رهبران جنبشهاى اعتراضى
يا اساسا و عمدتا  ،اگر حزب قرار است به هر دليل اين نباشد. خط مشى کمونيستى کارگرى خود باشد

بلکه در  ،و ادبيات و روشهاى کارنه در کمبود خط  ،نه ريشه در تنبلى و بى توجهى سياسى ،نباشد
تمايل اجتماعى و سنت جان سختى است که تاريخا چپ راديکال و سوسياليسمهاى غير کارگرى داشته 

مسئله برسر اينست که پيروزى . است و امروز در اشکال جديدى به موجوديت سياسى خود ادامه ميدهد
کمونيسم و راه حل کارگرى در سطح . کارگرى در ايران در گرو قدرت و نيروى الزم و کافى است

. ماکرو بايد به قدرتى غير قابل صرف نظر کردن و وحشتى بزرگ در ميان کل بورژوازى تبديل شود
کمونيسم بايد به يک نيروى  ،در سطح عملى و سازماندهى توده اى و حزبى طبقه و جنبشهاى اعتراضى

اينها با تبليغات صرف و آکسيون و . شود اول و يک قدرت مادى و يک فاکتور غير قابل حذف تبديل
تامين هژمونى فکرى و سياسى در جامعه و مشخصا در جنبش . تبليغات حول آکسيون بدست نمى آيد

نيرو و قدرت حزبى و توده اى در جنبشهاى اعتراضى و . کارگرى يکى از ملزومات مهم اينکار است
به لوالى سازماندهى وسيعتر تحرکات تبديل شدن . کارگرى يک وجه حياتى ديگر اين کار است

تبليغ و ترويج و جدال فکرى . اجتماعى و غير حزبى عليه جمهورى اسالمى يک وجه ديگر کار است
چنين حزبى به همين معنا محتواى اجتماعى و طبقاتى گسترده تر و متفاوت ترى دارد و طرف بحث و 

تبديل شدن کمونيسم به نيروى اول . مجادله چنين جنبشى متفکران اصلى جامعه بورژوازى است
حزب سازمانده يک حزب جدى و سينيور  - حزب رهبر . اپوزيسيون يک وجه ديگر اينکار است

چپ راديکال در تمام اين قلمروها در حاشيه جامعه و در دنياى مقوالت سير . کمونيستى کارگرى است
چپ راديکال جريانى . ت مغشوش استدر بهترين حالت پشتيبان امر کارگران و دنباله رو حرکا. ميکند

 ،جونيور و غير اجتماعى است و آنجا هم که مجموعه شرايطى زمينه گسترش و رشدش را فراهم ميکند
. توان تغييرات اساسى را ندارد ،بنا به محدوديتهاى تاريخى خويش و افق محدود اجتماعى و طبقاتى اش

در . عى بيتوجه است و چه بسا به آنها کارى نداردچپ راديکال به مکانيزمهاى اجتماعى و جنبشهاى واق
رابطه حزب سياسى . حالت بسط يافته آن جنبش اجتماعى مکانى در تفکر و تلقى و متدولوژى اش ندارد

چپ راديکال . و جنبش طبقاتى برايش رابطه اى کتابى و تئوريک است نه رابطه اى ديناميک و پراتيک
راديکاليزمى غير کارگرى و غير کمونيستى را نمايندگى ميکند و يا  در منتها اليه راديکاليزاسيون خود

. به عبارت ديگر راديکاليزم طبقات اجتماعى ناراضى و غير کارگر را پوششى سوسياليستى ميدهد
پراتيک چپ راديکال بنا به خصلت غير اجتماعى و درک معوج اش از رابطه اصالحات و انقالب 

از مطالبات جنبشهاى کارگرى و زنان حمايت ميکند اما . درخود استپراتيکى . پراتيکى محدود است
. خود جنبش طبقاتى و کمونيسم طبقه کارگر و مکانيزم حرکت آن را نميشناسد. امرش چيز ديگرى است

پراتيک کمونيسم کارگرى از جامعه و طبقه و تالش براى تغيير شروع ميکند و امر سازماندهى و 
پراتيک چپ راديکال در مقابل پراتيک . طوح مختلف امر خود ميداندپيروزى اين تالش را در س

 . کمونيستى کارگرى است
 

وقتی از چپ سنتی صحبت ميکنيم عمال به گرايشات متفاوتی اشاره داريم که در  :آذر ماجدی
چپ سنتی به سنت و جنبش سوسياليسم بورژوايی از نوع روسی و . خصوصيات اساسی مشترک اند

چپ سنتی  با گذشت . اين چپ در متن جامعه ايران عمدتا پوپوليسم را تداعی ميکند. دارد مائويی اشاره
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لذا ما اکنون . زمان و شکست بلوک شرق و سقوط کمونيسم روسی تحوالتی را از سر گذرانده است
چپ سنتی يا چپ راديکال عموما در حاشيه . ميالدی روبرو نيستيم 80و  70تماما با همان چپ دهه 

  . ه به حيات خود ادامه ميدهد و يک گرايش غيراجتماعی استجامع
  

عليرغم نياز غيرقابل انکار دنيای امروز به کمونيسم، چه بعنوان يک جنبش وسيع، چه بعنوان يک 
آلترناتيو اجتماعی و چه در شکل يک حزب کمونيستی، چپ بی شکل و بدون يک برنامه مشخص و 

فرياد ميزند ولی اين فرياد تاثير . حال تقال و زندگی است بدون تحزب در حاشيه جامعه جهانی در
در جامعه ايران اين چپ تحت تاثير کمونيسم کارگری و تئوری . چندانی بر دنيای پيرامون اش  ندارد

در ايران، . های منصور حکمت قرار دارد و تفاوت هايی در عملکرد و زبان اش پديدار شده است
و رشد چپ در  1357انقالب . جنبش کمونيسم کارگری بسيار وسيع استبداليل ابژکتيو و سوبژکتيو، 

رشد جنبش شورايی و عروج آن بعنوان يک گرايش . آن دوره تاثيری عميق بر جامعه گذارده است
بعالوه ناهمگونی رژيم حاکم با خواست ها و اميال . متمايز درون طبقه کارگر يک فاکتور مهم است

. که کشمکش و رودررويی آشتی ناپذيری را در جامعه شکل داده استنسل جوان آنچنان عميق است 
در نتيجه اين شرايط  و بحران عميق اقتصادی، سياسی، و فرهنگی موجود يک جنبش اعتراضی 

اين جنبش روز به روز بيشتر تحت تاثير . راديکال، مدرن و سکوالر در جامعه شکل گرفته است
به اين خاطر کمونيسم . رگری منصور حکمت قرار ميگيردنظريات، تئوری و سنت های کمونيسم کا

  . کارگری در ايران وسيع و بالقوه بسيار قوی است
  

قادر نيست تاثير تعيين کننده ای بر . يک خصيصه اصلی جريان چپ راديکال حاشيه ای بودن آن است
اين خاصيت . ميکندهمواره بعنوان يک گروه فشار عمل . معادالت سياسی و اجتماعی جامعه داشته باشد

را هم در ميان جريانات چپ در کشورهای غربی و باصطالح پيشرفته شاهديم و هم در کشورهای 
سنتا اين گونه جريانات  برای اينکه بتوانند در قدرت سهيم شوند در اهداف، . باصطالح جهان سوم

ان بخشی از برای کسب هر کرسی در پارلم. مطالبات و آرمان هايشان بشدت تخفيف داده اند
مشکل اينجاست که اين گرايش قابليت تبديل شدن به يک جريان . راديکاليسم شان را کنار گذاشته اند

  .سياسی در بستر اصلی را ندارد
  

. يکی از خصوصيات برجسته کمونيسم کارگری حکمتی تالش آن برای توده ای کردن راديکاليسم است
. ميان مبارزه برای اصالحات و انقالب قائل است کمونيسم کارگری به يک رابطه تنگاتنگ و مهم

کمونيسم کارگری در عين حاليکه برای سازماندهی انقالب اجتماعی کارگری مبارزه ميکند، برای 
ديواری اين دو مبارزه را از هم . بهبود شرايط طبقه کارگر و مردم علی العموم نيز مبارزه ميکند

تماعی، سياسی و فرهنگی مردم يک هدف در خود مهم و در بهبود شرايط اقتصادی، اج. تفکيک نميکند
پيشبرد اين دو مبارزه و سازماندهی آن . عين حال تالشی برای گسترش جنبش کمونيسم کارگری است

برای کمونيسم کارگری جنبش های . رابطه يک حزب کمونيست کارگری و مردم را تعيين ميکند
بطور مثال جنبش دفاع از حقوق زن، . مطرح و مهم انداجتماعی پيشرو در جامعه بشکل قائم به ذات 

حقوق کودک، برای بسط آزادی های سياسی، سکوالريست و برای مذهب زدائی جنبش های اجتماعی 
قائم به ذاتی هستند که سازماندهی آن، و تالش برای جلب رهبران راديکال آن برای کمونيسم کارگری 

  .از اهميت بسزائی برخوردار است
  

سم کارگری در مبارزه برای کسب اصالحات در عين حال ميکوشد که رفرميسم و افق تنگ و کموني
. در رابطه با جنبش کارگری مکانيزم مشابه ای عمل ميکند. محدود حاکم بر آن را قاطعانه به نقد کشد

تالش برای جلب رهبران عملی کارگری، مبارزه برای بهبود روزمره شرايط کار و زيست طبقه 
و نقد عميق رفرميسم و سنديکاليسم در درون جنبش طبقه کارگر يک وظيفه دائمی و هر روزه  کارگر
بايد جنبش . ما بايد گرايشات مختلف درون طبقه کارگر را بر مبنای اين دو افق قطبی کنيم. ما است
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جنبش  بايد افق انقالبی و ضد سرمايه را درون. شورائی را در مقابل جنبش سنديکاليستی تقويت کنيم
  . طبقه کارگر متشکل کنيم

  
در سطح عمومی و اجتماعی يک حزب کمونيست کارگری بايد بتواند در مرکز سياست در جامعه قرار 

بتواند در کليه تحوالت و معادالت اصلی و اساسی سياسی .) منظورم از مرکز سياسی نيست. (گيرد
ه مسائل اصلی جامعه و مردم را داشته به اين خاطر الزم است که پاسخ کلي. شرکت فعال داشته باشد

بايد اين پاسخ را به مردم عرضه کند، و مردم از . روشن است که صرفا داشتن پاسخ کافی نيست. باشد
اين بيش از هر چيز مقوله دسترسی را برای حزب کمونيست . آنها مطلع و نسبت به آنها آگاه شوند

. ر جديد و مدرن دسترسی به مردم مجهز شودحزب کمونيست کارگری بايد به ابزا. حياتی ميکند
  . نميتوان با ابزار نيم قرن پيش به جنگ تجهيزات مهندسی افکار بورژوايی رفت

  
حزب کمونيست کارگری بايد بتواند در سطح اجتماعی اعتماد عمومی مردم را به قابليت رهبری خود 

ران راديکال جنبش های اعتراضی در سطح محلی بايد بتواند رهبران عملی کارگری و رهب. جلب کند
به اين منظور بايد رهبران اش بتوانند در سطح سياستمداران برجسته . اجتماعی را بخود جلب نمايد

و در سطح محلی بايد بتواند قابليت سازماندهی و رهبری خود را به شکل عملی . جامعه ظاهر شوند
رهايش ميپردازد و مبارزات مردم را بجای حزبی که فقط به تبليغ نظرات، برنامه و شعا. پياده کند

  .سازماندهی تفسير و گزارش ميکند، در تحوالت اساسی و تعيين کننده جامعه کالهش پس معرکه است
  

منصور حکمت برای قرار دادن حزب در موقعيت رهبر و سازمانده چه مولفه هايی : یک دنيای بهتر
ط امروز بکار بگيريم چه اقدامات عاجلى بايد در اگر متد منصور حکمت را در شراي. را مد نظر داشت

  دستور قرار گيرند؟
  

رهبر، تالش برای گسترش دامنه نفوذ و  –حلقه اصلی در تبديل به حزب سازمانده  :علی جوادی 
عملکرد گرايش راديکال سوسياليست کارگری و قرار دادن رهبران عملی اين جنبش و اعتراضات 

بدون متحد کردن و تامين انسجام . نه در راس اعتراضات اجتماعی استآزاديخواهانه و برابری طلبا
سياسی و سازمانی اين طيف از رهبران و فعالين عملی نميتوان در راس اعتراضات جامعه قرار 

حزب کمونيستی . نميتوان از فرای سر اين رهبران عامل تغيير و سازماندهی در جامعه شد. گرفت
عملی کارگران راديکال سوسياليست و حزب رهبران اعتراضات کارگری بايد به حزب رهبران 

دامنه قدرت عمل و سازماندهی جنبش . آزاديخواهانه و برابری طلبانه در تمامی جوانب خود تبديل شود
متحد کردن و نزديکتر کردن اين . و حزب ما تابعی از قدرت عمل اين رهبران عملی در جامعه است

و نزديک تر کردنشان به حزب کمونيستی کارگری يک پايه چنين تالشی رهبران در شبکه ها و محافل 
  . است

  
در اين نگرش جنبش امتداد و . اما درک چپ راديکال از اين مقوالت کامال وارونه و سکتاريستی است

عضو "و نتيجتا تمام تالشش . جنبش وجود دارد چون سازمان وجود دارد. ادامه حزب و سازمان است
است تشکيالتی اش در ميان کارگران عمدتا بر راستای تبديل فعال و رهبر جنبش سي. است" گيری

. سازمان همه چيز است و جنبش هيچ چيز. سوسياليستی کارگری به عضو سازمان و حزب است
همه چيز در اين خالصه ميشود . دارای حکمت وجودی خودش است. سازمان پديده ای قائم به ذات است

نتجتا رقابت سازمانی و تالش . ز اين بخش از فعالين کارگری را با خود داردکه سازمان چه تعداد ا
بخش بخش کردن . مبنای اصلی حرکت و سوخت و سازش در ميان کارگران است" عضو"برای جلب 

. کارگران و نه متحد کردن کارگران راديکال و سوسياليست يک نتيجه تبعی چنين سياستی است
گری، کارگران معترض، آحادی هستند که با پيوستن به سازمان ميتوانند رهبران کارگری، فعالين کار

همه فعاليتها در . سازمان در اين نگرش محور اتحاد و تجسم نهايی وحدت است. متحد و منسجم شوند



 ميزگردها 197 
 

فعاليت کمونيستی در اين نگرش يعنی جذب عضو به . اين نگرش در پيوستن به سازمان خالصه ميشود
  . سازمان و بس

  
نگرش چپ راديکال را امروز به طور ويژه ای اجزاء آن را در سياست سازمانی رهبری کنونی  اين

. اين نگرش به سوخت و ساز درونی طبقه و جنبش بی تفاوت است. حزب در ميان کارگران می بينيم
در اتحاد و وحدت کارگران راديکال و سوسياليست تنها . جنبش پديده ای قائم به ذات و داده شده نيست

و همانطور که کل سوخت و ساز اجتماعی درون طبقه و اين بخش از . عضو گيری خالصه ميشود
کارگران توسط اين چپ برسميت شناخته نميشود به همان درجه هم رابطه سازمان با اين بخش به 

گسترش اين سياست يعنی گسترش تعدد . با فعالين کارگرى خالصه ميشود" فردی"و " سوزنی"رابطه 
بطور خالصه مبنای حرکت اين سياست تبديل اين . و فردی با آحاد کارگر" سوزنی"ه های رابط

" رشد سازمانی"در اين سيستم حزب غايت نهايی . سازمان است" اعضای"رهبران و فعالين به 
در اين نگرش اين . تمام فراخوانش اين است که به حزب بپيونديد. رهبران عملی و اتحاد کارگری است

اتم . است" فرد"کارگر . ز جنبش کارگری بمٽابه يک جنبش اجتماعی برسميت شناخته نميشودگرايش ا
  . برای اتحاد و انسجام بايد به سازمان و حزب راديکال و چپ بپيوندند. منفرد و ايزوله است. است

  
 برای تبديل شدن به ظرف اعتراض کارگران سوسياليست و راديکال بايد به نقد پايه ای اين نگرش

بايد کارگران را ابتدائا در ظرف طبيعی تشکل و روابط و شبکه های کارگران سوسياليست و . پرداخت
بايد اين طيف . بايد به سوخت و ساز طبيعی و داده شده تشکالت اين طيف متکی شد. راديکال متحد کرد

انع راه گسترش مو. توان سازماندهی و نقش آن را در اعتراضات جاری جامعه باال برد. را مجهز کرد
مساله ما در درجه اول بايد انسجام سياسی . ابراز وجود اجتماعی و سياسی اين طيف را بر طرف کرد
سياستهای تشکيالتی ما در ميان کارگران . و قدرت عمل اعتراضی و بسيج اين گرايش در طبقه باشد

و . خشيدن به اين طيف باشدبايد معطوف به باال بردن قدرت و توان رهبران عملی اين طيف و انسجام ب
  . اين همه محصول تالشی اجتماعی و محلی است

  
اسالمی و  –يک رکن روتين فعاليت در ميان کارگران بايد نقد سياستهای جريانات سنديکاليست و ملی 

بايد در مقابل، . اين جريانات امروز يک گرايش فعال در صفوف کارگران هستند.  توده ايستی باشد
به هر . ی، گرايش مجمع عمومی و سياستهای راديکال و سوسياليستی را تقويت کردگرايش شوراي

ميزان که موانع راه فعاليت و پيشروی اين طيف برطرف شود به همان ميزان هم قدرت سازماندهی و 
در کنار نقد دائم اين . بسيج  و به ميدان کشيدن کل طبقه کارگر توسط گرايش کمونيستی ما هموار ميشود

ما نميتوانيم نقش رهبران عملی را ايفا . يشات بايد بر قدرت مشروعيت و مطلوبيت اين گرايش افزودگرا
اما آنچه . کنيم و تالش کنيم با ريموت کنترل هدايت اعتراض روزمره کارگران را عهده دار شويم

 –کال ميشود کرد و بايد انجام داد تالش برای گسترش حوزه اجتماعی فعاليت رهبران عملی رادي
. باالبردن توان و ظرفيت بسيج و سازماندهی اين طيف. اتحاد و انسجام اين طيف. سوسياليست است

افزايش محبوبيت چهره ها و فعالين اين جنبش بايد از ارکان سياست سازماندهی ما در ميان کارگران 
  .حزب سازمانده حزبی متکی به رهبران عملی و سازمانده طبقه است. باشند

  
کارگری و روی آوری به حزب توسط فعالين و رهبران عملی کارگری تنها در گسترش اين حزبيت 

حزبيت کمونيستی تنها با در دست گرفتن چنين سياستی منجر به . سياست است که متحقق خواهد شد
روی آوری و اعتماد رهبران راديکال و سوسياليست کارگری به حزب و سازمان کمونيستی خواهد 

  .شد
  

يک منبع غنى . بحث منصور حکمت را توصيه ميکنم همه بارها و بارها بخوانند :انشورسياوش د
من از تکرار اينجا اجتناب ميکنم اما چند نکته محورى را توضيح ميدهيم؛ نقطه شروع . آموزشى است
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و تالش منصور حکمت اينبود که حزب را به مرکز جامعه ببرد و بعنوان يک حزب سياسى تمام عيار 
اين امر با عنوان و يا ادعاى . قرار بود حزب به رهبر جامعه تبديل شود. ال قدرت شرکت دهددر جد

کمونيسم چيزى نيست جز . با ليست کردن سوابق درخشان محقق نميشود. من رهبرم محقق نميشود
. دکمونيسم در هر دوره ناچار است با تالش و پاسخ به سواالت واقعى خود را اثبات کن. پراتيک انسانى

با فرض معرفه کردن حزب بعنوان حزبى که به قدرت سياسى  ،در نتيجه تبديل شدن به رهبر جامعه
پرچمدار  ،بايد در جلوى اعتراض جامعه بود. رهبر شدن به معناى سياسى و اجتماعى است ،نظر دارد

. بديل شدسازمانده اعتراض مردم بود تا به رهبر ت ،نماينده اعتراض مردم بود ،اعتراض جامعه بود
يک حزب سياسى کمونيستى هم  ،همانطور که يک رهبر کارگرى بيخودى رهبر کارگران نميشود

چرا  ،اگر اينطور بود همه احزاب سياسى رهبر مردم بودند. بيخودى رهبر جامعه و طبقه نميشود
ر متن و حرکت بايد د. نيستند؟ براى رهبر شدن بايد بدوا در اين قامت ظاهر شد و موانع اينراه را کوبيد
تامين حضور کمونيسم . جنبش و اعتراض واقعى حضور داشت و مهمتر به مسير و حرکت آن شکل داد

و در جنبشهاى آزاديخواهانه ديگر  ،در جنبش کارگرى ،و رهبرى کمونيستى در جنبش سرنگونى
ا شامل خط و اين تامين رهبرى طبع. ميتواند يک حزب سياسى را در مقياس رهبر جامعه بميدان بياورد

همينطور . سياست و تاکتيک و شناخت دقيق از روند رويدادها و پاسخ اصولى و کمونيستى به آن است
ارتجاع سياسى قدرت . اختناق در قدرت است. موانع زيادند. ميدان را براى کمونيستها خالى نکردند

. کان عمل بيشترى دارندنيروها و ديدگاههاى سازشکار ام. تخريب و بويژه ضد کمونيسم اش باال است
گرايشات راست و غيره در سر راه ما  ،افقهاى محدود ،محافظه کارى ،مسائل متعددى مانند امکانگرائى

. کمونيسم براى پيشروى بايد در مصافهاى متعددى شرکت کند و پيروز بيرون بيايد. صف کشيدند
رهبر جامعه و يک جنبش معين ساده گرفتن مهر تائيد و اعتبار از جانب مردم و پذيرفته شدن بعنوان 

تامين حضور   ،سازمانگرى ،پراتيک اجتماعى و کمونيستى. تالش هرکولى الزم دارد. بدست نمى آيد
شنا کردن در قسمت گود استخر سياست الزمه . سرعت عمل و هوشيارى باال الزم دارد ،مستمر سياسى

پاسخ روشن و تيز . کمونيسم قرار ميگيرنداش روبرو شدن با تمام مسائل و معضالتى است که سر راه 
  . کمونيستى و سازمانگرى مسيرى است که يک حزب سياسى کمونيستى را در اين موقعيت قرار ميدهد

  
بايد  ،اقدامات متنوعى الزمند؛ در جنبش کارگرى که اساس کار حزب کمونيستى کارگرى آنجاست

کار بودن در جدلهاى جنبش کارگرى و تثبيت الزمه اين. کمونيسم به يک اتوريته معتبر تبديل شود
جذب طيف بيشترى از رهبران کمونيست و  ،سياستها و راه حلها و تاکتيک هاى کمونيستى است

لوال شدن اتحاد جنبش کارگرى در مقابل سرمايه داران و حکومت  ،سوسياليست طبقه به حزب است
قرار دادن جنبش  ،ى شدن استرهبر اصلى اعتراضات و اعتصابات کارگر ،سرمايه دارى است

سازمانگرى حزبى و توده اى طبقه کارگر . کارگرى و راه حل کارگرى بعنوان راه آزادى جامعه است
برسميت شناخته شدن بعنوان معتبرترين حزب کمونيستى و حزب . در اشکال و سطوح مختلف است

  . کارگرى از جانب توده وسيع کارگران است
  

کمونيسم بايد حلقه هاى اصلى بسيج . عى و اعتراضات وسيعى وجود دارددر جامعه جنبشهاى اجتما
مسئله . توده اى مردم عليه رژيم اسالمى و وضعيت فالکتبار موجود را دست بگيرد و حول آن بسازد

حتما بايد از بزنگاههاى سياسى به نفع . اين نيست که بايد دنبال هر اعتراض و حرکت سياسى رفت
اما مسئله اساسى تر شکل دادن به اعتراضاتى است . اتى و کمونيسم استفاده کردپيشروى کل جنبش طبق

حزب سياسى . که واقعى تر و اصيل ترند و پايه هاى اجتماعى کمونيسم و آزاديخواهى را تقويت ميکنند
اينجا باز به مقوله سازمان و سازماندهى بر . کمونيستى بايد حزب شکل دادن به اين اتفاقات باشد

همينطور در جامعه و در هر جنبش معين ديدگاهها و نظرياتى وجود دارند که حرکت اين . ريمميخو
کمونيسم براى دخالت در اين جنبشها بايد ويژن خود را بدست . جنبشها را تحت تاثير خود قرار ميدهند

راهها  ،به سواالت محورى و معضالت جواب دهد ،با ديدگاهها و افقهاى محدود به جدال بپردازد ،دهد
از عمليات و حرکات آوانتوريستى و مخرب  ،و اشکال سازمانيابى را با توجه به تناسب قوا بدست دهد
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يک قطب مطرح و موجود و قابل مراجعه و . کمونيسم براى دخالتگرى بايد همه جا باشد. اجتناب کند
تن اعتراض نبود و نميتوان در م ،نميتوان مانيتورى رهبرى کرد. موضوع بحث محافل و مجالس باشد

نميتوان رهبران فى الحال موجود را به کمونيسم و سياست و تاکتيک کمونيستى مجاب  ،رهبرى کرد
براى  ،اگر براى مداواى بيمارى بايد به دکتر رفت. نسخه طالئى وجود ندارد ،نکرد و رهبرى کرد

 ،حضور داشت. ى زدرهبر و سازمانده شدن هم بايد به قلب جامعه و جنبشهاى اعتراضى و کارگر
  . پاسخ ديگران را داد و غيره ،سياست و نقشه عمل و تز و تئورى داشت

  
در عين حال کمونيسم بعنوان يک راه حل سياسى و رهبر آزادى جامعه کارهاى فراتر از سازماندهى و 

ست در اين قلمرو از آمريکا و دولتهاى غربى تا اپوزيسيون راست و قوم پر. رهبرى اعتراضات دارد
شيب زمين بنفع جريان . امکانات و نقاط مساعد و نامساعد وجود دارد. و ديگران حضور دارند

در دوره منصور . کمونيسم بايد در قلمرو سياست سراسرى مهرش را قويا بکوبد. کمونيستى نيست
ست اين موقعيت را بايد کمونيسم کارگرى مجددا بد. حکمت حزب مهمترين جريان اپوزيسيون ايران بود

حزبى که در سطح وسيع به عنوان يک پاى قدرت و يک شانس و رهبر و نيروى اول . بياورد
چنين حزبى ميتواند در سطح بين . جاذبه وسيعى براى گرفتن نيرو پيدا ميکند ،اپوزيسيون شناخته شود

دست . المللى و خارج کشور به يک قدرت و اهرم فشار قوى روى رژيم اسالمى تبديل شود
نيروى مردم را در . ان را از سر فعالين کارگرى و رهبران جنبشهاى اعتراضى کوتاه کندسرکوبگر

بعنوان رهبر و . خارج ايران به نيروى کمپ آزاديخواهى و سکوالريسم و برابرى طلبى تبديل کند
سخنگوى ترقيخواهى و مدرنيسم و برابرى طلبى با مردم به طرق مختلف حرف بزند و از طريق 

موجود و اجتماعى دنياى امروز وارد يک سوخت و ساز مستمر و اجتماعى با اين توده  مکانيزمهاى
اقداماتمان . ما امروز کارى به ايرانيان خارج و مردم و کارگران اروپا و آمريکا نداريم. وسيع شود

 ،نفس اين بينش و عمل سياسى. بسيار ميکروتر و کوچک تر از پتانسيلى است که ميتواند فعال شود
بيانگر ديدگاه غير اجتماعى و بقاياى سنت چپ راديکال و پشت  ،ستقل از محدوديتهاى فنى و مالىم

ترديدى نيست که نمونه ها و . جبهه اى شبه کنفدراسيونى است که ابدا بدرد کمونيسم کارگرى نميخورد
ده ايم و کجا مسئله اما برسر کجا ايستا. الگوهاى جديد کار را تاکنون باز جنبش ما بدست داده است

 . ميتوانيم بايستيم است
  

سازمان خارج و سبک  ،سازمان داخل و سبک کار در ايران ،بطور کلى روشهاى رهبرى و سبک کار
سوخت و ساز سياسى و  ،تبليغات ،نگرش به امر رهبرى جامعه و جنبش سرنگونى ،کار در خارج

. يتى که بايد در آن قرار بگيريم نيستپاسخگوى نيازها و الزامات جنبش ما و موقع ،فکرى ما و غيره
 . اينها بايد در کل جنبش کمونيسم کارگرى متحول شوند

 
به اين . بنظر من اولين فاکتور تالش برای تبديل شدن به نيروی اول اپوزيسيون است: آذر ماجدی

اند نقطه بايد بتو. منظور رهبری حزب بايد به مسائل گرهی جامعه و مردم پاسخ های روشن داشته باشد
سازش هايی که جريانات و احزاب سياسی ديگر در مقابل مردم و مبارزه شان برای سرنگونی رژيم 

تالش برای نمايندگی و . بايد بتواند اعتماد مردم را وسيعا جلب کند. اسالمی قرار ميدهند، خنثی کند
يار مهم و اساسی اين گفته منصور حکمت بنظر من بس. مردم در اين جدال اساسی است" نه"تعميق 
  . مردم بايد تعبير ما از سياست و جامعه و سرنگونی را بپذيرند: است

  
معرفی کادرها و رهبری حزب . کاربست وسيع تر مبحث حزب و جامعه بايد در دستور قرار گيرد

تبديل شدن . صرفا يک وجه از اين سياست است که توسط تلويزيون و يا سايت های حزب انجام ميشود
تنها کافی نيست که معروف شويم يا . ران واقعی جنبش های متفاوت رکن اصلی اين سياست استبه رهب

  . چهره هايمان را بشناسند، بايد بطور واقعی در نقش رهبری جنبش های معين ظاهر شويم
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تالش برای جلب و جذب رهبران عملی و راديکال کارگری و جنبش های اعتراضی اجتماعی ديگر 
بدون اين رهبران عملی در محل ما . بديل شدن به حزب رهبر، حزب سازمانده استيک رکن ديگر ت

از راه دور، از طريق تلفن و اينترنت و تلويزيون و . قادر به سازماندهی اين جنبش ها نخواهيم بود
اين يک اصل مهمی است . بصورت کنترل از راه دور نميتوان يک جنبش اجتماعی را سازماندهی کرد

  .نه رهبری حزب اصال در مورد آن گوش شنوا نداردکه متاسفا
  

در رابطه با جنبش کارگری، بقول منصور حکمت، اکنون شرايط مناسب اشاعه نظرات و مباحث ما 
مباحث سياست سازماندهی و ساير مباحث کارگری منصور حکمت بايد وسيعا در ميان محافل . است

ما در اين مدت درست . ان جنبش کارگری ايجاد کندکارگری اشاعه يابد و قطب بندی های واقعی در مي
  .جهت عکس اين مساله حرکت کرده ايم

  
در خارج کشور تالش برای سازماندهی مردم و جلب آنها به کمونيسم کارگری بايد در سرلوحه فعاليت 

آکسيون به نيروی سازمانی سياستی نخ نما شده است و دارد عمال سترونی و . های ما قرار گيرد
ما بايد به درون جامعه ايرانی االصل مقيم خارج نفوذ کنيم و پيشروان . ات خود را نشان ميدهدمضر

  .اين جامعه را به جنبش و حزب مان جلب کنيم
  

بايد سريعا . نپرداختن به اين مساله يک ضعف هميشگی و بيماری مزمن حزب ما است. پرورش کادر
مدارس حزبی . ی حضوری بطور مرتب سازمان يابدکنفرانس ها. رابطه کادرها و رهبری تحکيم شود

  . به شکل دائمی، نه فرمال و نمايشی، برای آموزش مارکس و منصور حکمت تشکيل شود
  

همه . بدل شده است "ويرچوآل" اکنون حزب کمونيست کارگری کامال به يک حزب. رهبری متمرکز
ديدن انسان ها، بحث برای قانع کردن  فلسفه وجودی مبارزه کمونيستی،. چی در دنيای اينترنت ميگذرد

شکل . آنها، تهييج آنها برای دست زدن به يک عمل مشترک و بعد انجام آن عمل مشترک است
انسان ها وقتی به حزب جلب شدند از دنيای . سازمانيابی حزب اکنون جهت عکس اين عمل ميکند

خلوت خود، در جلسات اينترنتی  هر شب در مقابل کامپيوتر، در. ميروند" سايبر" واقعی به دنيای
محل و پاتوقی برای ديدن يکديگر و . خانه های حزبی عمال تعطيل شده است. حضور بهم ميرسانند

  . نزديک شدن به يکديگر و مشارکت فکری و نظری پيدا کردن وجود ندارد
  

بری و بنظر من بغير از مساله کنار گذاشتن رهبری جمعی که کمر حزب را شکست، عدم تمرکز ره
. تشکيالتی را به حزب وارد آورد –تبديل حزب به يک حزب ويرچوال بزرگترين ضربه سياسی 

عدم . متاسفانه هرگاه اين مساله را با رهبری مطرح ميکنی، ميگويد درست است ولی کاری نميشود کرد
  .تالش برای تغيير مشکالتی که کمی دشوار بنمايند يک خصلت مزمن رهبری حاکم است

  
بعد از  –يک بررسى مسئوالنه و کمونيستى از پراتيک دو حزب کمونيست کارگرى : يای بهتریک دن
از نظر . حاکى از آنست که مباحث پلنوم چهارده خط راهنماى فعاليت کمونيسم کارگرى نيست -انشعاب

تغيير اوضاع و ضرورت اتخاذ سياستهاى "شما دالئل کدامند؟ يک ارزيابى عموما مشترک مبنى بر 
   آيا داليلى مشابه روى اين خط نرفتن را توجيه ميکند؟. وجود دارد" يدجد
  

من شناخت بيشتری از علل و عوامل دوری سياست حاکم بر حزب کمونيست کارگری  :علی جوادی 
. از سياستهای کمونيستی مورد نظر منصور حکمت در زمينه سازماندهی و پراتيک سازمانی دارم

ر زمينه سياست عملی و سازماندهی حاکم بر حزب حکمتيست در اين قضاوت اصولی و همه جانبه د
اما تا آنجائيکه از فاصله دور و با شناخت اندک ميتوان . زمينه را به زمان ديگری واگذار ميکنم
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مطالب متعددی . قضاوت کرد بايد بگويم که اين رفقا تاکنون تاکيد بيشتری بر امر سازماندهی داشته اند
  . سازماندهی نگاشته اند که بايد خواند و مورد قضاوت قرار داددر زمينه سياست 

  
اما بطور خالصه، هم عدم پيشرفت سازمانی و هم علل دوری حزب کمونيست کارگری از سياست 

گرايش چپ راديکال در . مورد نظر منصور حکمت در زمينه سياست سازماندهی، داليل يکسانی دارند
د، سياستی مجزا و متمايز از سياست سازماندهی و سياست حزب سياست سازماندهی خود را دار

سياستی که اساسا ادامه سياستهای چپ راديکال در زمينه . کمونيستی منصور حکمت در ميان کارگران
عدم موفقيت سياست سازمانی حزب کمونيست کارگری اساسا ناشی از اين تفاوت . سازماندهی است

يکه اين نگرش بر خط مشی سازماندهی حزب غالب است، ما تا زمان. نگرش و بينش سازماندهی است
حزب کمونيست . شاهد تغييری کيفی در موقعيت سازمانی حزب در ميان کارگران نخواهيم بود

  .رهبری کنونی حزب هم تالشی در اين زمينه ندارد. کارگری حزبی سازمانده و رهبر نيست
  

ار دادن سياست سازماندهی حزب در راستای متاسفانه عليرغم تالشهای منصور حکمت مبتنی بر قر
. مباحٽ کمونيسم کارگری، با غلبه سياست چپ راديکال بر حزب، اين سياستها کامال به کناری زده شد

زمانيکه در باالترين مراجع حزبی رسما اعالم ميشود که سياستهای کارگری منصور حکمت کهنه شده 
ارگری در اين زمينه رجعت ميکنند، انتظار ديگری هم است، زمانيکه رسما به دوران پيشا کمونيسم ک

درست در شرايطی که اين مباحٽ بايد مبنای عملکرد سازمانی حزب قرار گيرند، . نميشود داشت
طنز تلخی است، شاهد چنين روندی در . رهبری حزب حکم به بايگانی سپردن اين تزها را اعالم ميکند

ور حکمت بجا گذاشت اکنون سياستهای اساسی و پايه حزبی که منص. حزب کمونيست کارگری بودن
  . ای اش در زمينه سياست کارگری کامال به کناری زده شده است

  
يک بيمارى قديمى جنبش ما متاثر بودن از . دالئل را در پاسخ سواالت قبلى برشمردم :سياوش دانشور

کمت هميشه در مباحثش منصور ح. ديدگاههاى چپ راديکال و روشهاى قديمى تر رايج در چپ است
در همان پلنوم چهارده و جلسات قبل تر کميته مرکزى و پلنومها بارها تاکيد . در اين زمينه سخن ميگفت

. کرده بود که ما به جريانات چپ سنتى نزديک تر هستيم تا به سنتهاى خود ويژه کمونيسم کارگرى
مرکز بود تا سواالت و مسائل کمونيسم مشغله ها و بحث ها و مطالب و غيره در زمين معينى بيشتر مت

موضوع تحزب کمونيستى و تلقى از حزب سياسى يکى از اين موارد است که تا . کارگرى امروز
الگوها و روشها و انتظارات کمابيش قديمى . کنگره سوم و پلنوم چهارده در مورد آن صحبت ميشود

اما تماما  ،نمونه هاى موجود اين سنت نبوديمتغييرات و پيشرويهاى جدى داشتيم و قابل مقايسه با . اند
کسى که به مباحث مربوط به حزب سياسى و فراکسيون و غيره . امروز هم همين است. نکنده بوديم
به عينه ديدگاهها و روشهاى سنتى سابق  ،مستقل از هر نظرى که در مورد مواضع ما دارد ،نگاه ميکند
دو حزب نشان ميدهد که اساسا دو حزب سراغ مباحث پلنوم  يک نگاه و بررسى ساده پراتيک. را ميبيند

حتما مسائل بعد از . نه فقط براى پراتيک آن بلکه مورد ارجاع سياسى هم قرار نگرفت. چهارده نرفت
اما به نظر من گذشتن از اين . درگذشت منصور حکمت و اتفاقات و رويدادهاى بعد آن مجال ندادند

که در همين پلنوم و بنا به شناخت از رهبرى  ،هبرى جمعى حزبمباحث و از جمله بحث و طرح ر
مثال . از مباحث پلنوم چهارده همگانى بوده است" عبور"حاکى از آن است که  ،حزب ارائه شده بود

طرح ليدر شيپ يکى از مواردى است که تا کنون منشا تفرقه و شکاف در حزب و حتى بعد از انشعاب 
نشعاب تفاسير مکتبى و سابقه تراشى و غيره حقايق را در هاله اى از ابهام بعد ا. در دو حزب بوده است

  . قرار داد و ارجاع به اين مباحث را سخت تر کرد
  

تغيير اوضاع و ضرورت اتخاذ "اين نکته حقيقت دارد که يک ارزيابى عموما مشترک مبنى بر 
يدى نيست که اوضاع تغيير کرده ترد. در کل حزب و بعد انشعاب وجود داشت و دارد" سياستهاى جديد

ترديدى نيست که يک  ،ترديدى نيست که به سواالت جديد بايد پاسخهاى جديد و کمونيستى داد ،است
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اما همه اينها . حزب سياسى نميتواند تا ابد از يک منبع ثابت تغذيه کند و الزم است که سياست تدوين کند
ماه و يکسال پيش مصوب پلنوم چهارده و حتى  ٨معنى اش اين نيست که منصور حکمت و سياستهاى 

بهتر است خيلى سياسى و با  ،اگر کسى چنين موضعى دارد. امروز بعد از چند سال موضوعيت ندارند
شهامت بگويد من اين مباحث را قبول ندارم و فکر ميکنم اين راه من بهتر به کمونيسم و پيشروى آن 

خصا فکر ميکنم اعتبار نظريات منصور حکمت روز به ش. پاسخ ديپلماتيک الزم نيست. کمک ميکند
به سياست سازماندهى ما در ميان . به مباحث اوليه کمونيسم کارگرى نگاه کنيد. روز بيشتر ميشود
به سند اولويتها و جهتگيريها حتى در دوره فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب . کارگران نگاه کنيد

آنچه تازگى تئوريها و نظريات مارکس و . راى امروز نوشته شده اندانگار ب ،کمونيست ايران نگاه کنيد
به . نگرش عميق و راديکال و اجتماعى و انسانى و کمونيستى است ،منصور حکمت را حفظ ميکند

هر کمونيست کارگرى که امروز . نظر من نقد پلنوم چهارده نقدى عميق و نوعى اتمام حجت است
خارج کشور و پراتيک دو حزب را نگاه . ث يک منبع غنى استميخواهد کارى صورت دهد اين مبح

خوانائى دارد؟ هر عرصه اى را سر ميکشيد همين  ١۴کجاى اين پراتيک با سياستها و جهت پلنوم . کنيد
  . است

  
سياست و ويژن خود را  ،بنظر من ديدگاه چپ راديکال بعد از درگذشت منصور حکمت ساز خود را زد

تا همين اواخر در حزب ما خواست انتشار اين . وع ارجاع به ايندوره منتفى شدو نتيجتا هر ن ،آورد
در دو حزب فعلى حاکميت اين ديدگاه . مبحث با مقاومت و مالحضات روبرو بود تا چه رسد به اتخاذ آن

 . بر سياستها و نوع رهبرى منشا عدم اتخاذ سياستهاى پلنوم چهارده است
 

منصور حکمت . ست اين مباحث را بايد از پيش از انشعاب بررسی کردعدم کارب بنظر من: آذر ماجدی
خيلی صريح و روشن مباحثی را برای پيشبرد حزب و تبديل آن به حزبی قوی در بستر  14در پلنوم 

اما بايد توجه داشت که اين . اصلی جامعه، برای تبديل حزب به حزب رهبر و سازمانده مطرح ميکند
بطور مثال مبحث حزب و جامعه و کاربست وسيع . ين مباحث را مطرح ميکرداولين بار نبود که وی ا

و کنگره سوم بر آن تاکيد دوباره  10در پلنوم . مطرح شده بود 1998حزب در نوامبر  9آن از پلنوم 
مباحث مربوط به کارگران . مباحث کارگری کمونيسم کارگری که قدمتی بسيار بيشتر دارد. شد

تبديل حزب . ، سازماندهی کارگری، عضويت کارگری، بحث آژيتاتور و غيرهسوسياليست –راديکال 
به حزب اول اپوزيسيون و تغيير حزب به حزبی که خارج کشور را روی سر خود ميگذارد از قبل از 

آغاز شد و در حاشيه اين کنگره به يک  3اثباتی از قبل از کنگره  –بحث سلبی . مطرح بود 3کنگره 
پرورش کادر و ايجاد يک ستون فقرات از کادرهای مارکسيست، تز تشکيل . گشتبحث سميناری بدل 

منصور حکمت بر  1992از اولين کنفرانس کادرها در سال . حزب از ديدگاه منصور حکمت بوده است
مساله تمرکز . اين کار پای فشرده است و رهبری را برای نپرداختن به آن مورد نقد قرار داده است

. آغاز شد 2تالش های او برای تامين اين نياز از بعد از کنگره . ی قديمی تر استرهبری نيز  بحث
رهبری تلفنی و پس . ساختن يک حزب تمام عيار سياسی، مدرن با حسابرسی نيز بحثی سابقه دار بود

  .اينترنتی مدتها بود که مورد نقد منصور حکمت بود –از به بازار آمدن اينترنت، رهبری تلفنی 
  

بهمين خاطر است که می بينيم او نقد تندی را متوجه . مباحث جديدی نبودند 14ين مباحث پلنوم بنابرا
برای اينکه بارها و بارها اين مباحث را بشکل سمينار، کنفرانس، در پلنوم ها، جلسات . رهبری ميکند

برای پياده  ده ها نقشه عمل. دفترسياسی و هيات دبيران، حتی در بحث های حاشيه ای مطرح کرده بود
روشن است که علت اصلی را بايد در . ولی حزب الک پشتی حرکت ميکرد. کردن آنها ارائه داده بود

سال اخير بوقوع  5االن که به گذشته فکر ميکنم، بويژه در متن وقايعی که در . رهبری جستجو کرد
وجه ميشوم که پيوست و خطوط و سبک کاری که عمال بر هر دو حزب پس از انشعاب حاکم شد، مت

. بعضا شايد ندانم کاری بود. اين مقاومت گرايش چپ راديکال در مقابل کمونيسم کارگری حکمتی بود
. اما آن سنتی که رهبری حزب عمدتا بطور خودبخودی به آن تمايل پيدا ميکرد، خط چپ راديکال بود
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. وسيع تئوريک از پا بيافتد خط چپ راديکال جان سخت تر از آن بود که با اين همه تالش و اين گنجينه
بمحض اينکه پروژه . زمانی که منصور حکمت خود پروژه ای را بدست ميگرفت، تغييرات مشهود بود

  . ای را واگذار ميکرد، گرايش چپ راديکال بشکل يک سنت خودبخودی عروج ميکرد
  

ايش چپ راديکال در و عدم ارجاع به آن را بايد در حاکميت گر 14بنظر من عدم پيشرفت مباحث پلنوم 
گرايش چپ . و اين هم يک پديده ای نيست که يک شبه زائيده شده باشد. هر دو حزب جستجو کرد

راديکال در حزب به حيات جان سخت خود ادامه داده بود و در زمان حيات منصور حکمت هم در 
رفته ايم و ارجاع  اين استدالل که ما جلو. پس از مرگ او کامال بر حزب حاکم شد. حزب جوالن ميداد

بازگشت به عقب است، توجيه و مقاومت گرايش چپ راديکال در مقابل گرايش  14به مباحث پلنوم 
اين توجيه ای آسان و مردم پسند برای دنبال کردن سياست هايی است که . کمونيسم کارگری است

د شده است که در حزب کمونيست کارگری اکنون م. ربطی به کمونيسم کارگری منصور حکمت ندارد
ما از آن عبور کرده "هر بحث پايه ای کمونيسم کارگری که مطرح ميشود، رهبری پاسخ ميدهد که 

من هم معتقدم که رهبری حزب از آنها عبور کرده است، ولی از همان پلی که منصور حکمت !" ايم
يگر حسابی اکنون د. تالش کرد کادرهای حزب را عبور دهد، رهبری حزب به عقب عبور کرده است

در گرايش چپ راديکال جا خوش کرده است و با خيال راحت ميتواند برای تمام تزها و تئوری 
  .شانه باال بياندازد" از آن عبور کرده ايم"منصورحکمت با يک عبارت 

  
در منصور "اين يورش گسترده و تعرضی به فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری با اين توصيف که 

راستش من اولين بار اين نقد را از حميد تقوايی بعد از . نيز از همان رو است" يد،حکمت منجمد شده ا
ماه پس از مرگ منصور حکمت، رفيق حميد تقوايی  8- 7، يعنی حدود 17بعد از پلنوم . شنيدم 17پلنوم 

به من گفت که با رفيق کورش مدرسی صحبت ميکرده است و آنها هر دو بر اين نظر اند، که من از 
سايه منصور حکمت نميتوانم خارج شوم و مشکالت و نقدی که به حزب و رهبری و غيره دارم از  زير

اين . بتدريج زير سايه منصور حکمت تبديل شد به منجمد شدن در منصور حکمت. آنجا ناشی ميشود
ين را به اما اکنون ا. استدالل تا آنجا که به من مربوط ميشد، بدالئل عاطفی ميتوانست خريدار پيدا کند

  . کل يک خط سياسی متفاوت ميگويند
  

من در جلسه دفتر سياسی گفتم من : "منصور حکمت در پلنوم چهارده مطرح ميکند: یک دنيای بهتر
مشکل سر خط بودن حزب کمونيست کارگری بعد از خودم را ندارم، االن هم سر خط نيست و آن موقع 

اين موضوع چگونه بايد برخورد کرد؟ چه سياستى  با." کمونيسم کارگری االن حاکم نيست. هم نيست
  بايد در پيش گرفت که دعواى مکتبى جنبش کمونيسم کارگرى را تهديد نکند؟

   
تبديل کمونيسم کارگری . دعوای مکتبی حاصل سياست و نگرش مکتبی و فرقه ای است :علی جوادی 

ربرد کمونيسم منصور منصور حکمت به کمونيسم مکتبی محصول چرخش اجتماعی و چرخش در کا
  . تالش ما برای جلوگيری از چنين چرخشی حد و محدوديتی دارد. حکمت است

  
مساله اينجاست که منصور حکمت در ميان تمام بخشهای جنبش کمونيسم کارگری دارای محبوبيت و 

ر اما به هر ميزان که ما شاهد گسترش سياستها و تمايالت چپ راديکال د. جايگاه سياسی خاصی است
صفوف حزب کمونيست کارگری بوده ايم به همان ميزان هم شاهد تغيير و تحول در کاربرد سياستهای 

چپ راديکال نياز حياتی به کمونيسم منصور حکمت . مورد نظر منصور حکمت در حزب بوده ايم
نون خودش را دارد و به قول حميد تقوايی حزب اک" در افزوده های. "سياستهای خودش را دارد. ندارد

اين چرخش سياسی موجد نگرشی مکتبی در . روی خط ايشان است و نه روی خط منصور حکمت
در همان حال که سياستهای کمونيستی منصور حکمت . زمينه برخورد به کمونيسم منصور حکمت است

  . حاشيه ای ميشود درهمان زمان هم به دعوای فرقه ای در مورد منصور حکمت دامن زده ميشود
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در شرايطی که رهبری حزب اعالم . ير در حزب کمونيست کارگری گويای اين سياست استمباحٽ اخ

ميکرد بايد از منصور حکمت عبور کرد، در همان زمان به ما که منتقد اين سياست رهبری بوديم 
" اتهام"از منصور حکمت را يک " عبور"و اين انتقاد ما به سياست . بيشترين اتهامات را ميزدند

. سياستهايش مد نظر نيست. اين يک نمونه برخورد فرقه ای به منصور حکمت است. ناميدندسياسی می 
سياست فرقه ای محصول گسترش سياست و . ميشود آن را بايگانی کرد. کمونيسم اش مد نظر نيست

  . نفوذ آراء چپ راديکال در حزب و برخورد فرقه ای به کمونيسم منصور حکمت است
  

نه جدال در اين زمين بلکه قرار دادن جنبش اجتماعی . وندی نه توصيه اخالقیراه جلوگيری از اين ر
راه ديگری . کمونيسم کارگری و کمونيسم منصور حکمت در مقابل سياستهای چپ راديکال است

  .  ما اجازه نخواهيم داد. نيست
  

نظريه پردازان من معتقدم نميتوان از کند و کاو در ديدگاههاى رهبران کمونيست و  :سياوش دانشور
 ،فروم مارکسيستها ،هنوز هر سال در کشورهاى مختلف کنگره مارکس. مارکسيست جلوگيرى کرد

صدها حزب کمونيستى تشکيل شدند که هر . مشغول ريويو نظريات مارکس هستند ،مجامع مارکسيستى
د و کسى منصور حکمت از اين قاعده مستثنى نخواهد ش. کدام تلقى خود را از مارکس بدست دادند
خود جريان ما در انقالب ايران برسر مارکس چيست و . اصوال نميتواند و نبايد مانع اينکار شود

. امروز هم همين است. مارکسيسم چيست وارد جدل وسيعى با چپ ناسيوناليست و خلقى ايران شد
سه و ايتاليا و نه فقط در ايران و عراق و ترکيه بلکه در فران ،منصور حکمت مورد ارجاع قرار ميگيرد

بايد اين چشم . مارکسيستها آثار و نگرش او را مورد بررسى قرار ميدهند. ايرلند و کشورهاى غربى
بويژه . انداز را داشت که نسل جديدى از احزاب سياسى حول اين ديدگاهها در خود غرب شکل بگيرد

مروز رجوع به منصور در ايران ا. اين موضوع با پيروزى کمونيسم در ايران قطعيت خواهد يافت
امرى ادعائى و  ،اينکه کدام جريان و چه کسانى منصور حکمت را درست فهميدند. حکمت وسيع است

  .اينرا پراتيک اثبات ميکند ،معرفتى نيست
  

با اين گفته منصور حکمت چگونه بايد برخورد کرد؟ من فکر ميکنم هيچ نوع خودزنى و انتقاد عرفانى 
اگر انتظارات و  ديدگاههاى او . وقت حزبى نبود که منصور حکمت ميخواستحزب ما هيچ. نياز ندارد

شايد امروز صحنه سياست ايران و خاورميانه طور ديگرى بود و ما  ،واقعا اتخاذ ميشد و پيش ميرفت
او محصول و فشرده تاريخ و نقد عميق زمانه . منصور حکمت فردى ويژه بود. اين بحثها را نميکرديم

نه کسى ميتواند خود را کليد  ،کسى نه ميتواند جايش را پر کند. انه خيلى زود از دست رفتبود که متاسف
 ،منصور حکمت. و نه چنين ادعاهائى موضوعيت دارد ،دار و مرجع منصور حکمت چه ميگفت بنامد

هر کسى بايد به اعتبار خودش . منصور حکمت بود و هر کدام از ما همسنگرانش نيز خودمان هستيم
ما بعنوان . اين هم منصفانه تر است و هم اصولى تر است. بزند و قضاوت را به جامعه بسپاردحرف 

به . مارکسيست و کمونيست و طرفدار کمونيسم منصور حکمت بايد تالش کنيم اين پرچم را پيروز کنيم
پراتيک  ،نظر من شاخص و معيار مارکسيست بودن و نزديکى به کمونيسم اجتماعى منصور حکمت

تغيير . کمونيسم مارکس و منصور حکمت چنين خصلتى دارد. ونيستى و ايجاد تغييرات ملموس استکم
بايد منصور حکمت را بيشتر خواند و بيشتر خواندنش را به ديگران توصيه . دهنده و هميشه نو است

سم بايد روى اين کمونيسم به جنگ مدعيان مارکسي. بايد کمونيسم منصور حکمت را آموزش داد. کرد
  .  بايد ديدگاههاى منصور حکمت را همه جا تکثير و همگانى کرد. رفت

  
دغدغه . بعنوان يک حزب سياسى و يک جنبش کمونيستى کارگرى بايد روى پروژه اتحاد تالش کرد

او ميدانست و بارها . اتحاد حزب بود ،بدوا خط نبود ،منصور حکمت همانطور که خودش اشاره ميکند
طرح رهبرى جمعى براى منصور حکمت يک طرح . ربه ببيند از باال ميبيندگفته بود اگر حزب ض
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او آگاه . طرحى براى اتحاد حزب و جلوگيرى از انشقاق آن بعد از خودش بود ،بهتر از ليدر شيپ نبود
بود و در همان بحث عنوان کرد که کسى که بتواند وحدت کميته مرکزى را حول خودش نگاهدارد 

متاسفانه روال بعد از مرگ او . قب نشست تا مصالح دراز مدت حزب را تامين کنديک قدم ع. نميشناسد
آنچه که اهميت ندارد و در منگنه سياستهاى غير اصولى له . و تا امروز طور ديگرى پيش رفته است

در عين حال . اتحاد و وحدت کمونيستها و مارکسيستهائى است که در اين حزب متشکل شده اند ،ميشود
زياد چپ و  ،کمت گفته بود که حزبى که برنامه يک ديناى بهتر را مبناى کار خود قرار دهدمنصور ح

همينطور او تاکيد داشت که رهبرى حزب بايد تبئين هاى مختلف و سايه روشنها . راست نميتواند بزند
ه و اسناد من فکر ميکنم حزب سياسى روى برنام. اينها در حزبى مانند ما امرى طبيعى اند. را قبول کند

اينکه من و شما چه تبئينى از بحث منصور . و قطعنامه ها و سياستها ميتواند متحد شود و متحد بماند
حکمت در فالن عرصه را داريم امرى مجاز است و بايد به کانالهاى جدل فکرى و انجمن مارکس و 

مورد مسائل حرف  مراکز مطالعاتى ارجاع شود که تعدادى مارکسيست مستقل از تعلق حزبى شان در
ما هم ناچاريم همين کار را بکنيم؛ هم براى اتحاد . حزب سياسى را روى تلقى مکتبى نميسازند. ميزنند

و هم  ،جنبش مان روى کمونيسم منصور حکمت و اسناد اساسى و پايه اى کمونيسم کارگرى تالش کنيم
ر مورد مسائل تئوريک و حزبى بسازيم که مرکز تجمع صاحبنظران مارکسيست با زواياى فکرى د

حزب . حزب سياسى بايد حزب سياسى باشد و با آکادمى و مکتب فکرى اشتباه گرفته نشود. نظرى باشد
سياسى متکى به مصوبات کمونيستى و ايجاد فرجه گسترده براى طرح ديدگاههاى افراد و کادرهاى 

دن به کمونيسم کارگرى تنها راه جلوگيرى از جنگ مکتبى و ضربه ز ،کمونيست در مجارى معين
 . است

 
و در آن زمان برای من درست جا نميافتاد . راستش اين مطلب را به خود من نيز گفته بود :آذر ماجدی

چرا که در آن زمان سياست های مصوب حزب همگی توسط منصور حکمت . که منظورش چيست
در واقع ساير رفقای . ميشد طرح های عملی و سازماندهی هم از جانب او تهيه. تبيين و تدوين ميشد

و از آنجا که همه بنظر ميرسيد با او موافق اند، . رهبری در شکل مجری سياست ها او ظاهر ميشدند
پس از مرگ وی بود که کم کم برايم روشن . من درست اين مشاهده منصور حکمت را درک نميکردم

در دفاع از رهبری جمعی به همين  17 بخاطر دارم که در پلنوم. شد و بعد از انشعاب برايم فرموله شد
در بهترين حالت . که رهبری فعلی هيچگاه خود در قالب رهبری ظاهر نشده است. نکته اشاره کردم

و از پلنوم خواستم که اجازه دهند برای يک دوره ما . سياست های منصور حکمت را اجرا کرده است
يچ عبور کنيم و بعد مساله بازگشت به طرح ليدر روی پای خود بايستيم و رهبری کنيم، از يکی دو تند پ

. بهشان برخورد. اين بحث من از طرف رفقای طرفدار طرح ليدر به سخره گرفته شد. را مطرح کنيم
  . گفتند که من دارم در ناتوانی رهبری حزب آژيتاسيون ميکنم

  
برخورد فرقه سياست های مصوب در هر دو حزب در اين مدت و سبک کار فعاليت اين دو حزب و 

ای که به يکديگر ميکنند و فضای نفرت و نجس سازی که از هر دو طرف دنبال ميشود، بنظر من مويد 
برای من بتدريج روشن شد که اين رهبری از کمونيسم کارگری بسيار . است 17ترديد من در پلنوم 

حکمت متفاوت  تا مدتها فکر ميکردم اگر تالش کنم نشان دهم که روش برخورد منصور. دور است
بود، سياست های مصوب حزب چيز ديگری ميگويد يا تزها و تئوری ما چيز ديگری است، مساله 

اما اين واقعيت جان سخت را . فکر ميکردم از بی اطالعی است، مساله معرفتی است. روشن ميشود
بمن صفت منجمد آنقدر در مقابل اين تالش ها . باالخره پذيرفتم که مساله معرفتی نيست، گرايشی است

در اين فضا است که !" واقعا منجمد ميشدم"را زده اند که فکر ميکنم در صورت ادامه آن وضعيت 
  .گرايش های چپ سنتی حتی توده ايستی در حزب ميتوانند جوالن دهند و با استقبال روبرو شوند

  
رگری خارج دانست؟ بنظر اما چه بايد کرد؟ آيا با اين حساب بايد اين دو حزب را از جنبش کمونيسم کا

اين دو حزب هر دو در عين حاليکه گرايش چپ راديکال بر آنها حاکم است، در حزب . من خير
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هر دو برنامه يک دنيای بهتر را . اين بنظر من يک فاکتور مهم است. کمونيست کارگری ريشه دارند
منصور . زب حاکم استاصول سازمانی حزب، اگر چه پياده نميشود، بطور رسمی بر ح. قبول دارند

هر دو خود را متعلق . حکمت و آثارش حتی بشکل فرمال برای هر دو حزب محل ارجاع تئوريک است
در غير . بنظر من اين فاکتورهای عينی مهمی است که بايد در نظر گرفته شود. به اين جنبش ميدانند

مورد اتحاد صفوف کمونيسم هم اکنون در مقابل مباحث ما در . اين صورت به جنگ فرقه ای ميافتيم
کارگری، يکی از رفقای حکمتيست گفته است که حزب کمونيست کارگری هيچ ربطی به کمونيسم 

ارجاع ما ضمنا به شيوه برخورد منصور حکمت در . اين يعنی جنگ فرقه ای. کارگری ندارد و غيره
وبی برای تالش ما اين مورد نمونه بسيار خ. مورد ايجاد حزب کمونيست کارگری عراق نيز هست

  .ليکن فعال سکتاريسم مانع اصلی است. برای اتحاد صفوف جنبش کمونيسم کارگری است
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