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 در اين بن بست 
  راهحزب کمونيست کارگری در انتهای سه 

  
  :مقدمه

در تاريخ چپ ايران، موقعيت فعلی سه حزب کمونيست کارگری را تنها مائوئيستها در 
سرمايه داری شدن ايران و اعتصاب عمومی طبقه .  داشتند١٣۵٧دوران انقالب بهمن 

يم شاه که يکی از بزرگترين اعتصابات توده ای و عمومی قرن بيستم کارگر عليه رژ
مائوئيستها از ايران و استراتژی معروفشان، " نيمه فئودال نيمه مستعمره"بود، به تحليل 

تحليل و استراتژی مائوئيستها زير فشار . پايان داد" محاصره شهرها از طريق روستاها"
ن متالشی شد بدون اينکه يک مبارزه نظری جدی واقعيات عظيم مبارزه طبقاتی در ايرا

پنهان کردن نادرستی مباحث سه گانه منصور حکمت . عليه تئوريهايشان صورت بگيرد
و " حزب و جامعه"از کنگره دوم آغاز شد و سپس با " حزب و قدرت سياسی"که با 

. ستادامه يافت، به حکم شرايط عينی، سالهاست که غير ممکن شده ا" حزب شخصيتها"
پيش بينی سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی و کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی 
قدرت گيری حزب که از جمله دو مشخصه بارز بنيادهای نظری حزب کمونيست 
کارگری است زير فشار واقعيات سياسی و تحرک جنبش کارگری ايران در چند ساله 

ود حميد تقوائی، ليدر فعلی حزب اوال حتی خ. اخير ديگر قدرت پايداری ندارند
شاهد اوجگيری " می پنداشت ايران ظرف يکسال ١٩٩٨کمونيست کارگری که در سال 

امروز اذعان دارد که انقالبی به وقوع نپيوسته و رژيم اسالمی ) ١(خواهد بود،" انقالب

و دوما ادعای منصور حکمت در کنگره دوم که اظهار ! نيز هنوز سرنگون نشده است
اصال ميگويند اين کار "، "!بعد از مدتی حوصله اشان سر ميرود" فعالين کارگری داشت

تعدادی مريض "، "!يک عده از آنها بچه دار ميشوند"، "!نتيجه و فايده ای ندارد) انقالب(
و با اتکا به اين تشخيص، ) ٢"!(يک عده از آنها از کار سياسی کنار ميکشند"، "!ميشوند

اتژی قدرت گيری حزب کنار گذاشت، با تحرکات جنبش طبقه کارگر را از استر
اکنون حتی همين تعداد از فعالين . کارگری در چند ساله اخير دود شد و هوا رفت

سوسياليست جنبش کارگری که با توجه به شرايط اختناق علنا فعاليت می کنند از 
  . مجموعه حزب کمونيست کارگری و مشتقاتش بزرگترند
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 که حزب کمونيست کارگری از کنگره دوم و با بحث غير اين پايان راهی است
با مباحث سه . منصور حکمت در آن پای نهاده بود" حزب و قدرت سياسی"مارکسيستی 

سقوط "گانه منصور حکمت، حزب کمونيست کارگری در راه بدون بازگشت پيش بينی 
 و ١٣۵٨پای گذاشت که قبل از حزب، سلطنت طلبان از سال " رژيم اسالمیفوری 

 در بن بست آن گرفتار آمده بودند و هيچ راه خروجی نمی ١٣۶٠مجاهدين از سال 
حزب کمونيست کارگری بدون اينکه از جانب جريانات سوسياليست زير فشار . يافتند

 زير فشار مارکسيسم انقالبی ١٣۵٧انتقاد باشد، آنطور که پوپوليستها در دوران انقالب 
رونی بمنظور يافتن راهی برای برون رفت از بن بستی بودند، صرفا بر اثر مباحثی د

 نفر از اعضا و ٢۵٠، بيش از ٢٠٠۴در سال . که در آن افتاده اند، دچار انشعاب ميشود
 نيز بيش ٢٠٠٧کادرهای حزب با انشعاب، حزب حکمتيست را ايجاد کردند و در می 

  .   دادند نفر از حزب جدا شدند و حزب اتحاد کمونيسم کارگری تشکيل ۴٠از 
حزب کمونيست کارگری و دو حزب مشتق از آن فاقد ابزارهای الزم برای رها شدن از 

سوسياليست ها از اشتباه بری نبوده و . چنگال مخمصه ای که در آن اسيرند، هستند
گنجينه غنی مارکسيسم به اشتباهات خود پی می برند، آنرا  هنيستند و همواره با اتکا ب

اما حزب کمونيست کارگری که علت مخمصه . د و تصحيح می کنندعلنا اعالم می دارن
فعلی اش کنار گذاشتن مارکسيسم توسط منصور حکمت در تحليل اوضاع سياسی و 
تعيين استراتژی بود، پيشاپيش خود را از قدرت مارکسيسم برای تصحيح اشتباهاتش 

ش متکی بر خود منصور حکمت ادعا نداشت که مباحث سه گانه ا. محروم کرده است
مارکس "احکام مارکسيستی است و حزب کمونيست کارگری با آگاهی کامل از اين امر 

بدين . خالص کند" مارکس غير زمانه"را اختراع کرد تا وی را از استناد به " زمانه



ترتيب حزبيها برای برون رفت از مخمصه، محکومند تنها به نظرات خود منصور   
وی عامل اصلی اوضاعی " حزب و قدرت سياسی "حکمت استناد کنند که استراتژی

است که در آن  گير افتاده اند و به اين اعتبار راه گريزی برای حزب کمونيست 
حتی قرار . کارگری و مشتقاتش از بن بستی که در آن دست و پا می زنند، وجود ندارد

ه برداشتن عکس وی در باالی هر نشريه و سايت حزب، باعث تشنج در حزب و کميت
به همين دليل از فرط طرفداری از منصور  )٣(.مرکزی شد و نويد بشارت را خلق کرد

و آنها که مانده اند تنها راه عبور از !  انشعاب در حزب روی داده است٢حکمت تاکنون 
هايی بر " در افزوده"اختراع منصور حکمت را از طريق يک کلک مرغابی بنام 

 کمونيست کارگری عالوه بر مشخصات قبلی يک اکنون حزب. مباحث خود وی يافته اند
  !هم هست" درافزوده خيز"حزب 
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  استراتژي حزب كمونيست كارگري: فصل اول
 

. مقطع تعيين کننده در حيات حزب بود، ١٩٩٨کنگره دوم حزب کمونيست کارگری در 
منصور حکمت ارائه شد و استراتژی " ياسیحزب و قدرت س"در اين کنگره بحث 
اين دوره يکی دو ساله در "يک، . اين استراتژی دو رکن داشت. حزب را تعيين کرد

 که متکی بر )٤(."رابطه حزب کمونيست کارگری با قدرت سياسی تعيين کننده است
و دوم، سرخوردگی و نااميدی مفرط . پيش بينی سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی بود

نصور حکمت از جنبش کارگری و کنار گذاشتن آن رگه از سوسياليسم که طبقه کارگر م
چکار بايد : پاسخ به اين سئوال واهی بود" حزب و قدرت سياسی"بحث . محورش بود

کرد هنگامی که رژيم اسالمی در آستانه سقوط است و طبقه کارگر هم که کمونيستها با 
ت؟ آيا مطابق تئوريهای سوسياليستی و به فرض اتکا به آن قدرت می گيرند آماده نيس

صحت سقوط فوری رژيم اسالمی بايد فعاليت برای متحد و متشکل کردن و به ميدان 
يک عابر "آوردن طبقه کارگر را تشديد کرد؟ منصور حکمت با لباس مبدل و در نقش 

 "گناهيک عابر بی "به عنوان ) منصور حکمت(برای من . "پاسخ می دهد خير" بی گناه
که بعدها با " حزب و قدرت سياسی"بحث ) ۵".(در جامعه چنين انتظاری ممکن نيست

يک مجموعه سه گانه را ساخت، رفتن " حزب شخصيتها"و " حزب و جامعه"مباحث 
حزب به طرف گرفتن قدرت سياسی را بدون طبقه کارگر تجويز کرد؛ يک تحليل غير 

راتژی غير مارکسيستی تر و غير مارکسيستی از اوضاع سياسی ايران و يک است
با اين استراتژی، حزب کمونيست کارگری وارد يک راه بدون . کارگری تر برای آن

بازگشت شد، جدايی ساختاری و استراتژيک حزب از طبقه کارگر آغاز گشت و بالطبع 
تمام تار و پود مبانی اعتقادی حزب را دست خوش تغيير کرد؛ و از جمله تمسخر و 

ه کارگر و فعالينش شروع شد، و تاثيرات عميقی در تغيير ساختار حکومت تحقير طبق
مورد نظر کمونيستها که متکی بر طبقه کارگر متشکل در شوراها بود، گذاشت و حتی 

 روز قبل ۵اخالقيات کادرهايش را بگونه ای مضمحل کرد که کورش مدرسی رفقای تا 
و البته اين تازه شروعی ! خواند" همرديف شکنجه گر"خود در کميته مرکزی حزب را 

بود برای يک فحاشی و هتک حرمت گسترده از اعضا و کادرهای جدا شده از حزب 
  .١٩٩٩در آوريل 

شکست کامال قابل پيش بحران ها و انشعابات قابل پيش بينی اين حزب همه ريشه در 
 در ابتدا و اين نوشته )٦(.دارد" حزب و قدرت سياسی"استراتژی غير سوسياليستی بينی 

مباحث منصور حکمت را درباره کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی قدرت گيری 
و همچنين سقوط فوری رژيم اسالمی، را  "حزب و قدرت سياسی"حزب، استراتژی 

. بررسی می کند و  بی ربط شدن آن ها را در پرتو تحوالت عينی سياسی نشان می دهد
ريانی که وجه مشخصه سوسياليسم خود با ديگران سپس به اين مساله می پردازد که ج

چگونه به حزبی که " حزب و قدرت سياسی"را کارگری بودن آن ميدانست با استراتژی 
طبقه کارگر و فعالينش را تحقير و مسخره ميکند، تبديل ميگردد و در مقابله با منتقدين 

دو ی اين نوشته به قسمت پايان. داخلی نيز يک اضمحالل اخالقی را بنمايش می گذارد
انشعاب سه چهار سال اخير حزب کمونيست کارگری می پردازد که در هر مورد 
تالشی برای رهايی از بن بستی است که حزب در آن افتاده؛ تالشی که بدون نقد صريح 

منصور حکمت و کنار " حزب و قدرت سياسی"و عميق استراتژی غير سوسياليستی 
  . غيرممکن استيسم و بازگشت به مارکسگذاشتن آن 

 
  کنگره دوم حزب و وداع با 

  سوسياليسم کارگریطبقه کارگر و 
 

منصور حکمت سرخوردگی و نااميدی مفرط خود از طبقه کارگر و سوسياليسم 
با آنکه آوردن . در کنگره دوم بيان کرد" حزب و قدرت سياسی"کارگران را در بحث 
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ين است که خواننده نه روايت من بلکه نقل قول های طوالنی مرسوم نيست اما ترجيحم ا
مستقيما داليل منصور حکمت برای کنار گذاشتن سوسياليسم متکی به کارگران را 

منصور حکمت داليل چرخش خود را از کمونيسم . مستقيما و از زبان خودش بشنود
   :کارگران چنين بيان داشت

ين است که پروسه قدرت يک نکته ديگر که ظاهرا و گويا از تئوری به ما صادر شده ا"
کمونيستها شروع می : گيری سياسی مثل پروسه کاشتن يک درخت است، به اين معنی

کنند به کار در ميان طبقه کارگر، تبليغ، ترويج، سازماندهی ميکنند و در طبقه کارگر 
عناصر و محافل دورن طبقه . طبقه کارگر را به تدريج سازمان ميدهند. نفوذ می کنند
قدرت آکسيونی . قدم به قدم اين قدرت و نفوذ افزايش پيدا می کند. ی شوندکمونيست م
قدرت تظاهرات پيدا می کند و در طول اين پروسه رابطه حزب و طبقه . پيدا می کند

تحکيم ميشود که حزب می تواند طبقه کارگر را به قيام بکشد و انقالب را سازمان دهد 
 .  عمومی از کار کمونيستی استاين تئوری چپ و تصور. و قدرت را بگيرد

اگر اين پروسه بيش از : اما من می خواهم اينجا يک سئوال کفر آلود ديگر مطرح کنم"
بيست سال طول بکشد، و ما شروع کنيم به سازماندهی در ميان کارگران مثال کارگرانی 

 يا ١٠در اين صورت بعد از .  ساله هستند و اينها را سازماندهی کنيم٢٢ و ٢٠که االن 
 سال يک عده از آنها بچه دار ميشوند، تعدادی مريض ميشوند، و يک عده از آنها از ١۵

در آخر می بينيم که بعد از سالها ما ظاهرا از يک طرف . کار سياسی کنار ميکشند
آدمها را کمونيست می کنيم و از طرف ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از کار سياسی 

  . کناره گيری می کنند
گر آموزش سوسياليستی، کمونيسم، سازمانيابی طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلی م"

 ايران کار و ۵٠ و ۴٠به نسل ديگر منتقل ميشود؟ که ما مثال بيائيم روی کارگران دهه 
 ايران به قدرت برسيم؟ ميشود ٨٠ يا ٧٠فعاليت بکنيم و اميدوار باشيم با کارگران دهه 

 سال به ۵٠نيستی در ميان کارگران کار کند و بعد از  سال يک حزب کمو۵٠در طی 
  قدرت برسد؟ 

برای من به عنوان يک عابر بی گناه در جامعه چنين انتظاری ممکن نيست، به خاطر "
اينکه اين ميراث تشکيالتی، اين تعهد ايدئولوژيکی، اين آگاهی طبقاتی و اين رابطه 

ما داريم اين را . ر منتقل نمی شودحزب و طبقه به همين سادگی از نسلی به نسل ديگ
 درصد نفوذ در ميان کارگران پيدا می ٢٠شما فعاليت می کنيد و برای مثال . می بينيم

مگر چه قدر ميشود آمد و رفت؟ ما . کنيد و اينها بعد از مدتی حوصله اشان سر ميرود
 آنها کار و در زندگی سياسی خودمان باقی می مانيم، در حالی که آن کارگرانی را که با

  .و ما اين را در تجربه زندگی سياسی خودمان می بينيم. فعاليت کرده ايم، ميروند
اين حزبی بود که در اول ماه مه های سنندج دخالت داشت، با محافل کارگری مختلف "

که راديو گوش می کردند، برنامه های حزب و راديو را توزيع و تکثير می کردند، به 
 مرتبط بود و االن از خودمان ميپرسيم و ديگران از ما ميپرسند خارج سفر می کردند،

که پس چه شد آن نفوذی که ما داشتيم؟ جالب اين است که ما آن نفوذ کارگری و 
 خرداد پيدا کرديم، بافت و پايه ٣٠ارتباطها را در دل و پس از سرکوبهای خونين 

وصله همه سر رفت، همه که چه شدند؟ معلوم است که ح. کارگری داشتيم و االن نداريم
بعد از مدتی تصميم ديگری در . منتظر نمی شوند تا انقالب بيايد و آنها را با خود ببرد

زندگيشان ميگيرند و کار ديگری می کنند و يا اصال ميگويند اين کار نتيجه و فايده ای 
 شنويم محافل کارگری و فعال کارگری که در آن دوره ها با ما بودند، االن می. ندارد

  )٧(".که دارند کار ديگری ميکنند
اين نقل قول طوالنی و حزب بر باد ده منصور حکمت ارزش چندين بار خواندن را 

و بايد آنرا بعنوان يک نمونه خوب از سوسياليسم غير کارگری در محافل . دارد
طبقه کارگر در سوساليسم منصور حکمت تا حد ابزار به قدرت . کارگری ترويج کرد

به اين نتيجه رسيد که " يک عابر بيگناه"در لباس ن حزب نزول کرد و هنگامی که رسيد
ی همراهی و ژهمانطور که بعدا خواهيم ديد آنرا با استرات" چنين انتظاری ممکن نيست"

تغيير رژيم اسالمی آمريکا برای همکاری با سلطنت طلبان در چهارچوب سياست 
 . تعويض کرد

حکمت با زدن نعل وارونه و با يک فراافکنی آشکار، در کنگره دوم حزب، منصور 
طبقه کارگر را از استراتژی قدرت گيری حزب کنار گذاشت و خط بطالنی کشيد به 

 آغاز ١٣۶۵سال  مباحث کمونيسم کارگری که از کنگره دوم حزب کمونيست ايران در
سيستی بر نقش پنداشته بود که تاکيد موکد کالسيکهای مارک" يک عابر بيگناه. "شده بود

يک حزب سوسياليستی بدليل توانائی گيری محوری طبقه کارگر در استراتژی قدرت 
پنداشته بود استثمار شدن آنهم در " يک عابر بيگناه! "آنها در انتظار کشيدن بوده است

ايران بگونه ای است که اگر کارگران بتوانند، برانداختن اين نظام را از امروز به فردا 
کشف کرده بود " يک عابر بيگناه"بر خالف کالسيکهای مارکسيستی، ! نندموکول می ک
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از نظر ! نهان که تحصيل کردگان می مانند و تا انقالب ادامه می دهند اما کارگر
اصال ميگويند اين "، "!بعد از مدتی حوصله اشان سر ميرود"ان منصور حکمت کارگر

تعدادی "، "!ه از آنها بچه دار ميشونديک عد"، "!نتيجه و فايده ای ندارد) انقالب(کار 
در کنگره دوم و در "! يک عده از آنها از کار سياسی کنار ميکشند"، "!مريض ميشوند

ميان هلهله حمايت اکثريت قريب به اتفاق تحصيل کردگان حزب از اين بحث که بجای 
ری سوسياليسم شده بودند، حتی يک فعال جنبش کارگ" ايجنت"کارگران حاال خودشان 
در حاليکه تحصيل کردگان حزب حتی علنا از پستهای وزارتی . از اين بحث دفاع نکرد

خود حرف می زدند، برای عزا گرفتن فعالين جنبش کارگری، حتی داشتن صرف يک 
اکنون پس از نه سال ديگر نياز به استدالل . غريزه طبقاتی خام نيز کافی بود، که داشتند

باره فعالين جنبش کارگری در کنگره دوم گفت يک ندارد که آنچه منصور حکمت در
از فعالين ) اندک در مقياس طبقه(اکنون حتی همين تعداد اندک . نعل وارونه بود

سوسياليست جنبش کارگری که با توجه به شرايط اختناق در ايران امکان فعاليت علنی 
 ايران با جنبش کارگری. يافته اند از مجموعه سه حزب کمونيست کارگری بزرگترند

همين پيشرويهای چند ساله اخيرش استراتژی حزب کمونيست کارگری را که کارگران 
. انتفاع انداخته است و آنها را دچار بحران کرده است زدر آن جائی نداشتند را از حي

بعد از مدتی "حتی فقط همين مراسم اول ماه مه امسال تهران نشان داد که چه کسی 
حزب " حزب و قدرت سياسی"و با بحث غير مارکسيستی سررفته بود " حوصله اش

  . کمونيست کارگری را به اين روز انداخت و فروپاشاند
  

         استراتژ   حزب و قدرت سياسی ِی 
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منصور حکمت در کنگره دوم حزب غير مارکسيستی بود " حزب و قدرت سياسی"بحث 

در تحليل اوضاع کنار گذاشتن مارکسيسم . می گويد" کفر"و خودش نيز اذعان داشت که 
سياسی و تعيين استراتژی حزب برای يک انقالب کارگری، منصور حکمت را در 

سقوط قريب "لس آنجلسی بی دفاع کرد و دچار اوهام " رويا فروشان"مقابل توليدات 
در غير اينصورت حتی پيش بينی نادرست سقوط قريب . شد" الوقوع رژيم اسالمی

يد بی امان فعاليت برای آماده کردن و به ميدان الوقوع رژيم اسالمی، چيزی جز تشد
به . آوردن طبقه کارگر برای ايفای نقش در جامعه سراپا بحران ايران نميتوانست باشد

کسی چه ميداند جمهوری اسالمی . شرط بندی کنيمو نيم  بيائيد روی يکسال"همين دليل 
د برای کنار گذاشتن تنها پوششی بو)  ٨"(ممکن است سريع تر از اين هم ناپديد شود

. سوسياليسم متکی به کارگران و خط مشی کارگری و مارکسيستی حزب و نه بالعکس
تحليل مارکسيستی اوضاع ايران بسادگی نشان می داد که از دو طبقه اصلی، کارگر و 
سرمايه دار، که قادرند و اين ظرفيت را دارند که تا کل جامعه را حول منافع مستقيم و 

خود بسيج کنند و رژيم اسالمی را سرنگون کنند، صاحبان سرمايه و صنايع غير مستقيم 
آنها با جنبش اصالحات سياسی در صحنه بودند و . انقالب نمی خواستند و نمی خواهند

خواهان تغيير تدريجی رژيم اسالمی و طبقه کارگر هم که بنا به تعريف ناگزير از 
 و در يکی از  ضعيف ترين دوران حيات انقالب عليه رژيم اسالمی است آمادگی نداشت

خود بود، بطوری که بخشهای فعال و مبارزه جوی آن برای دريافت دستمزد کاری که 
  . کرده بودند، مبارزه می کردند

  

  موتور کوچک و کالهبرداری 
  

اين . آشناست" موتور کوچک و موتور بزرگ"جنبش چپ ايران با تئوری مشی چريکی 
برای دفاع از مشی . ر نااميدی از حرکت طبقه کارگر بودتئوری و مشی بنيادش ب

به ويژه کارگران جوان، حتی ساعات محدود "چريکی از جمله اظهار می داشتند 
. کنند ی میيبورژوا  های حقير خود را صرف تفريحات مبتذل خرده  بيکاری و اندوخته

 تگو داشته باشند، میهنگام کار اگر مجال گف. اند غالب آنها خصائل لومپن پيدا کرده
گروه کتابخوان کارگران، . کوشند تا با مکالمات مبتذل ساعات کار را کوتاه سازند

 در اين تئوری )٩(".ترين آثار ارتجاعی معاصر هستند ترين و کثيف مشتری منحط
) خلق(باعث بحرکت در آمدن موتور بزرگ ) تعدادی از جان گذشته(موتور کوچک 

 و با ١٣۵٣از سال . ا سرنگون کند و قدرت را بگيرد و غيرهميشود تا نظام شاه ر
ضرباتی که فدائيان خوردند و منجر به شهادت و دستگيری بسيار از آنها شد، ناکارايی 
اين تئوری برای نظريه پردازان خود سازمان فدائی هم آشکار شد و تالشهايی برای 

حزب "در بحث .  گرفتتصحيح مشی از جمله توسط بيژن جزنی در زندان شاه صورت
" موتور کوچک، موتور بزرگ"منصور حکمت حتی همين رابطه " و قدرت سياسی

در بحث منصور حکمت، مسئله عدم . مشی چريکی هم بين طبقه و حزب برقرار نيست
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آمادگی موتور بزرگ نيست، وی اصوال قيد موتور بزرگ را زده است و لذا خود 
بهر حال اين هم نوعی درافزوده به مشی  !موتور کوچک ميرود تا قدرت را بگيرد
حزب کمونيست "از نظر منصور حکمت . چريکی است منتها بماند که از کدام سو

کارگری هر وقت به نيروی خودش، نميدانم چندتاش کارگر است و چندتاش خواننده اپرا 
است يا هرچی، هر وقت به نيروی خودش بتواند جمهوری اسالمی را ساقط کند، ساقط 

بومی بودن اپرا در ايران و به قدمت و  البته شکی نيست که با توجه به )١٠(".ی کندم
  !خواننده اپرا خواهند بود از نيروهای حزب ويژه در جمهوری اسالمی حتما خيلی

 : منصور حکمت در سخنرانی افتتاحيه کنگره سوم می گويد
رصد جامعه که ميشود سه وقتی من دو سال پيش به يک روزنامه در آلمان گفتم با پنج د"

ميليون نفر ما قدرت را ميگيريم، سلطنت طلب ها نگفتند نميشود، آمريکا نگفت نميشود، 
من ! با سه ميليون نفر می خواهيد قدرت را بگيريد؟: اين چپها بودند که گفتند نميشود

بنظر من با دو ). خنده و کف زدن حضار(االن ميخواهم اين عدد را پائين بياورم 
منصور حکمت به اين ." چرا نميشود؟ بايد بشود. يون، با يک ميليون هم ميشود گرفتميل

وقتی حکومت مربوطه خودش "بسنده نميکند و پوچی را به نهايت می رساند و ميگويد 
نماينده يک اقليت ناچيز و سمبل عقب ماندگی و ارتجاع است و به زور اسلحه سر پا 

و فردای آن روز در ." ود انداختش بايد انداختايستاده است، با دو نفر هم اگر بش
حکومت مرتجع "اعالم می کند " مبارزه سياسی و اقتصادی طبقه کارگر"سخنرانی 

  )١١(".اقليت عقب مانده را با يکنفر هم اگر بشود، بايد انداخت
الف، پاسخ انداختن رژيم اسالمی با يک يا دو نفر را بايد به کسانی واگذاشت که 

 . در نقد پوچگرايی دارندری و تبح تخصص
چون سلطنت طلبان با  ."سلطنت طلب ها نگفتند نميشود، آمريکا نگفت نميشود"ب، 

 کودتا کردند و با ١٣٣٢ مرداد ٢٨کمک آمريکا و انگلستان عليه حکومت مصدق در 
از آنچه ) ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨به نسبت جمعيت ايران در (بيشتر حتی پشتوانه ای  

  . ور حکمت است، حکومت کرده اندمورد نظر منص
سوسياليستها و کارگران فقط از طريق . ديديد که نشد". گفتند نميشود"ج، سوسيالستها 

انقالب به قدرت می رسند و به پشتوانه تمامی تئوريهای مارکسيستی اين نه تنها يگانه 
نداشت و راه ميان بری وجود ندارد و ديديد که . راه، بلکه کوتاه ترين راه نيز هست

ما در تاريخ، . کمونيستها قبل از هر چيز انقالبی اند. نتيجه اش بر باد دادن حزب شد

کمونيسم . انقالبيون غيرکمونيست داشته ايم اما هرگز کمونيستهای غير انقالبی نداشته ايم
  . غير انقالبی يک تناقض درخود است

ز انقالب و ملزومات آن د، در تمام سخنرانی های منصور حکمت در کنگره سوم بحثی ا
سرنگونی رژيم اسالمی بدون انقالب . نيست، بحث بر سر سرنگونی رژيم اسالمی است

تنها از طريق حمله يک ارتش خارجی ممکن است نظير آنچه در افغانستان و عراق 
آيا حزب کمونيست کارگری روی استراتژی تغيير رژيم اسالمی توسط . اتفاق افتاد

که مصطفی صابر دائما آنرا ) معروف است" جيم چنژر"يها به که نزد حزب(آمريکا 
تصرف "ی قرار بود اتفاق بيافتد تا يرصد می کرد، حساب باز کرده بود؟ چه سناريو
متحقق گردد؟ آيا عملياتی نظير ) ١٢".(تهران ممکن است بدون کارخانه ها انجام شود

مريم مهر تابان، می "ار و با شع عراقو فروغ جاويدان مجاهد در پايان جنگ ايران 
نظر حزب بود؟ آيا از تک و تا افتادن حزب از تبليغ سقوط فوری  مد "بريمت به تهران

يا رژيم اسالمی ه است آمريکا بود "جرژيم چن"رژيم اسالمی بدليل پايان يافتن سياست 
؟ آيا منصور حکمت داشت ه استسرکوب کرددر فاصله اين هفت هشت سال انقالب را 
آمريکا " رژيم چنج"سياست برای دفاع از حکومتی که می پنداشت از طريق حزب را 

  در ايران سر کار می آيد و همکاری با آن، آماده می کرد؟ 
منصور حکمت نه تنها مارکسيستی نيست بلکه با يکی از " حزب و قدرت سياسی"بحث 

تراتژی قدمت اس. اصيلترين استراتژی های عمومی همه سوسياليستها عناد می ورزد
محور به پيدايش سوسياليسم می رسد و بيش از صد و پنجاه سال پشتوانه _طبقه کارگر

  :اما از نظر منصور حکمت. تئوريک و پراتيک دارد
اين تصور که کمونيستها نمی توانند بروند برای قدرت تا وقتی کارگران قبال سياسی "

 فلج نکرده باشند، اشتباه شده باشند و تا جامعه را با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی
يک کالهبرداری قديمی مليون است، . است، اين نه فقط اشتباه است، کالهبرداری است

اين کالهبرداری قديمی ليبرالهاست که هميشه خواستند کمونيستها را دنبال نخود سياه 
  ).١٣"(بفرستند و هفتاد هشتاد سال هم موفق شدند

حزب و "ری قديمی مليون است اما در استراتژی کالهبردا ،آيا استراتژی کارگر محور
که فعالينی که برای سوسياليسم و کارگر جذب حزب شده بودند را به اين " قدرت سياسی

هر جا نفوذ داريم "عمل وا می دارد که عکسهای منصور حکمت را وسيعا پخش کنند تا 
 ) ١۴"( سياسی شدهبايد بگويند که فالنی را يادت ميآيد؟ زنده است، رئيس فالن سازمان
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که سر پيری فاتح شيخ االسالمی را با ای کارگری و سوسياليستی است؟ آيا استراتژی 
ميفرستد تظاهرات لندن و در عين حال از زير ضرب در دست عکس کورش مدرسی 

پليس در بردن محافل کارگری را به تمسخر ميگيرد، سوسياليستی است؟ منصور 
 که گويا انداختن حکومتهای ديکتاتوری و يا رژيم حکمت دچار اين خياالت شده بود

و در " حزب و قدرت سياسی"اسالمی توسط يک نفر و يا دو نفر و يا آنچه در بحث 
سخنرانی کنگره سوم بيان کرده، ممکن بوده و هست و مارکس و انگلس و لنين به 

 با محوريت و بی جهت انقالب عليه رژيم های سرمايه داری و آنهم! عقلشان نرسيده بود
. طبقه کارگر را تنها راه، کم مشقت ترين و به اين اعتبار کوتاه ترين راه می دانستند

استراتژی سرنوشت حزب کمونيست کارگری و مشتقات آن و همچنين آخر و عاقبت 
منصور حکمت خود يک نمونه عالی برای ترويج گريز " حزب و قدرت سياسی"

اصيل سوسياليستی و کارگر محور، در ميان ناپذيری انقالب و همچنين استراتژی 
 . کارگران ايران است

  

  شوراها 
  

منصور حکمت در کنگره دوم حزب " حزب و قدرت سياسی"شوراها در بحث 
در . طبقه کارگر تاکنون دو بار به قدرت رسيده است. ندکمونيست کارگری غايب بود
نيانهای ساختار يک در کمون پاريس طبقه کارگر ب. کمون پاريس و انقالب اکتبر
حکومتی غير ايدئولوژيک، غير حزبی با ساختاری . حکومت کارگری را بدست داد

لنين در . در انقالب اکتبر ساختار حکومت کارگری متکی بر شوراهاست. غير پارلمانی
دفاع از حکومت شوراها بعنوان يک ساختار مورد قبول برای يک حکومت کارگری، 

بدين اعتبار دفاع لنين از ساختار حکومت . ناميد کمون آنرا از نوع کمون و طراز
تا . شورائی بدليل همخوانی آن با نوع ساختار حاکميت  کارگران در کمون پاريس است

زمانی که طبقه کارگر در دل انقالب خود، ساختار و سازمان جديدی برای حاکميت خود 
نی غير ايجاد نکرده است که همان خصوصيات اصلی حکومت کارگری، يع

ايدئولوژيک، غير حزبی با ساختاری غير پارلمانی را داشته باشد، حاکميت شوراها نوع 
هر نوع حکومت کارگری با هر نوع و فرم جديدی که . مطلوب حکومت کارگری است

طبقه کارگر يک کشور بدست ميدهد نيز بايد نشان دهد که خصوصيات اصلی دولت 

  . نوع کمون و شوراها را دارد
ر حکومت کارگری در ارتباط تنگاتنگ با ماهيت خود حکومت است و لذا ساختا

موضوعی است در حد اصول سوسياليسم و الزم است تا در کنگره های احزاب مورد 
هر استراتژی . بحث و تصويب قرار گيرد و در برنامه احزاب سوسياليست گنجانده شود

می .  را نيز تعيين می کندبرای کسب قدرت سياسی طبعا هسته اصلی نوع دولت آينده
ی غير کارگر متشکل ژتوان خواستار يک حکومت شورايی بود و همچنان يک استرات

برنامه حزب کمونيست کارگری، يک دنيای . محور داشت اما عکس آن صادق نيست
بهتر، به داليلی که از حوصله اين بحث خارج است، فاقد ساختار حکومت کارگری 

ساختار حکومت شورايی را نفی کرد " حزب و قدرت سياسی"به همين دليل بحث . است
. بدون اينکه ناچار باشد برنامه حزب را تغيير دهد و يا ساختار ديگری را جايگزين کند

فقدان يک سيستم منسجم حکومتی در نزد اين حزب نشان می دهد که تحليلهای اين حزب 
سياليستی قريب الوقوع که در مورد سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی و يا انقالب سو

حداقل هشت سال است از آن دم می زنند، حتی برای خود رهبری اين حزب هم چندان 
  . بودخود جدی نبود و نيست، و اال مهمترين کارش تعيين ساختار حکومت آينده 

با اينکه  ! اعالم کرد که ميخواهد رئيس جمهور ايران شود١۶کورش مدرسی، در پلنوم 
ا و کادرهای حزب هر کدام غير علنی و غير رسمی مقام و منصب ليدره ،رهبران

دلخواه خود را پنهان نمی کنند اما همگی اکنون کورش مدرسی را از بابت بيان علنی 
در صورتيکه برای حتی هر تازه . خواست مقام رئيس جمهوری به ريشخند می گيرند

ونه تعيين می شود؟ آيا رئيس جمهور چگ :مارکسيستی حداقل اين سئواالت مطرح ميشود
از ميان چندين کانديدا و در يک انتخابات همگانی رئيس جمهور انتخاب ميشود؟ آيا 
احزاب بايد معرف کانديداها باشند؟ آيا در حکومت حزب، ليدر حزب اتوماتيک رئيس 
جمهور هم هست؟ مثال مريم نمازی و عضو دفتر سياسی آرزو دارد وزير شود، آيا 

ا را تعيين می کند؟ آيا عالوه بر رئيس جمهور، نخست وزير هم رئيس جمهور وزر
هست؟ قانون گذاری چگونه انجام ميشود؟ آيا وقتی حزب قدرت می گيرد، ارگانهای 
حزب هستند که قانون گذاری می کنند؟ ساختار قوه قضائيه چگونه است؟ پشتوانه 

از تئوری و تجربه حکومت کارگری چه از نوع کمون و چه از نوع شورايی آن، کوهی 
  .       بين المللی کارگری و مارکسيستی است

منصور حکمت در کنگره دوم حزب، " حزب و قدرت سياسی"بحث غير مارکسيستی 
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شوراها را کنار گذاشت و يک حفره عظيم در سيستم حکومتی مورد نظر حزب ايجاد 
استهای حزب شده اين حفره اکنون منشا انواع و اقسام آشفتگی های نظری در سي. دکر
، يکی از مهمترين "حزب و قدرت سياسی"ساختار حکومت متکی بر بحث . است

آيا وقتی . خصوصيات حکومت کارگری را که حکومت غير حزبی است، نفی می کند
حزب قدرت را گرفت، حکومت تک حزبی است؟ احزاب ديگر اجازه فعاليت دارند؟ 

توانند به قدرت برسند؟ آيا از طريق احزاب ديگر از طريق کدام روش و سيستمی می 
  انتخابات پارلمان است؟ 

آيا . حزب کمونيست کارگری بطور مشخص خواهان يک جمهوری سوسياليستی است
ساختار آن شبيه جمهوريهای سوسياليستی اروپای شرقی است؟ اين جمهوريها نتيجه يک 

ا ساختار شورايی و به همين اعتبار دارای حکومت کارگری ب انقالب کارگری نبودند
در تاريخ تحوالت و انقالبات قرن بيست، جمهوريهای سوسياليستی به کشورهايی . نبودند

در اروپای شرقی اطالق ميشد که با بيرون راندن ارتش هيتلر بوسيله ارتش سرخ در 
جنگ جهانی دوم و توسط حکومت وقت شوروی در زمان استالين ايجاد شدند و ساختار 

ارلمان بود و کامال با حکومت شورائی کارگران که بالفاصله بعد از آنها مبتنی بر پ
يک استراتژی کارگری و سوسياليستی . انقالب اکتبر در روسيه حاکم شد، متفاوت بود

آماده شدن طبقه کارگر برای به دست گرفتن قدرت و برقراری حکومت خود را در 
ک استراتژی وجود يک طبقه کارگر متشکل در محور ي. بطن خودش دارد

سوسياليستی، طبقه کارگر را در همين جامعه و در همين مبارزه برای قدرت گيری و 
واضح است که حزبی که دست باال را در طبقه داشته باشد در . حاکميت آماده می کند

  . دولت شوراها هم دست باال را دارد
ت بر فقدان يک سيستم حکومتی روشن نزد حزب کمونيست کارگری خود دليلی اس

اينکه تحليل اين حزب در مورد سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی و يا نزديکی يک 
انقالب سوسياليستی در ايران حتی برای ليدرهای حزب هم چندان جدی نبود و تنها بهانه 

در غير اين صورت می . ای برای کنار گذاشتن سوسياليسم متکی به کارگران بود
ری ترين نيازشان که همين تعيين ماهيت و ساختار کوشيدند تا پاسخی بيابند به ضرو
اما درست در همين موقعيت منصور حکمت در . حکومت مورد نظر حزبشان است

هر کس می خواهد امروز "سخنرانی افتتاحيه در کنگره سوم حزب اظهار می دارد 
ما به تئوری پرداختيم و بهتر و جدی تر از بقيه، برای . تئوری بحث کند برود بکند

لطفا هر کس "، "اينکه به اينجا برسيم، برای اينکه بتوانيم کليد تغيير جهان را پيداکنيم
اکنون ". کتاب بنويسد بگذارد برای دو سال ديگر اگر شکست خورديم... دوست دارد 

بعد از گذشت هفت سال از اين سخنرانی، انشعابات و ترک صفوف حزب کمونيست 
 فزاينده، نتيجه کندی و مقاومت اين کادرها در کارگری و مشتقاتش توسط  گروه های

است که با احتساب خود منصور " حزب و قدرت سياسی"قبول شکست استراتژی 
  . حکمت پنج سال پيش قطعيت يافته بود
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  سقوط سريع رژيم اسالمي : فصل دوم
  

  لس آنجلس، هاليوود، کارخانه رويا سازی
  

حکومت مرتجع عقب مانده را "مت در کنگره سوم حزب اظهار داشت که منصور حک
البته اولين نيروی سياسی ايران که قبل از ". با يک نفر هم اگر بشود بايد انداخت

منصور حکمت تحليلش بر سقوط سريع رژيم اسالمی استوار بود و هم به شيوه های 
 ١٣٣٢ند که قادرند شبيه سال کودتايی باور داشت، سلطنت طلبان بودند که می پنداشت

در همين راستا سلطنت طلبان در سال . کودتا کنند و مجددا قدرت را بدست بگيرند
 و با نيرويی صدها برابر بيشتر از تعداد يک نفر مورد نظر منصور حکمت در ١٣۵٨

صدد کودتايی بودند که به کودتای نوژه معروف شد اما قبل از اقدام دستگير و تعدادی 
  . عدام شدندنيز ا

سلطنت طلبان که اولين موج مهاجرين پس از انقالب بودند عمدتا به کعبه آمالشان 
سلطنت طلبان را ميشود به اشکال . آمريکا رفتند و عموما در لس آنجلس ساکن شدند

در اين بحث مشخص می توان آنها را به دو گروه عمده تقسيم . مختلفی دسته بندی کرد
ن که تا سالها و قبل از آنکه يک قشر کامال جديد و وسيع سرمايه يک، سرمايه دارا. کرد

دار در ايران ايجاد شود، مواضع سياسی شان هنوز می توانست بيانگر اهداف و اميال 
بخش دوم، سلطنت طلبان و يا مشروطه خواهان فعال در . طبقه سرمايه دار ايران باشد

ا انتشار نشريه و راه اندازی راديو در نشريات، راديوها و تلويزيون های زمان شاه که ب
لس آنجلس اهداف گروه اول مبنی بر بازگشت سريع به ايران را نشر می دادند و اميد 

را در دل امرا و افسران ارتش، دست اندرکاران رژيم شاه و طرفداران خود زنده نگه 
  . می داشتند

را باز "  هايشانچمدان"اما به مرور صاحبان سرمايه و عناصر جدی و متفکرشان 
با بسته بنديهای متناسب با " رويای بازگشت"کردند و در آمريکا مستقر شدند اما فروش 

سياست خارجی آمريکا و چاشنی وقايع ايران، بعنوان يک شغل برای رسانه های لس 
صاحبان سرمايه بمرور . آنجلس و کارکنان سلطنت طلب و مشروطه خواهش باقی ماند

د را در آمريکا شروع کردند و با جذب در سيستم آمريکا مثل هر فعاليت اقتصادی خو
سرمايه دار آمريکايی مدافع يکی از دو حزب دمکرات يا جمهوری خواه شدند و از نظر 
. مالی به کانديداهای مجالس و يا رياست جمهوری مورد عالقه خود کمک مالی کردند

ه رسانه های فارسی زبان در اين آغازی برای شکاف بين اين صاحبان سرمايه و انبو
رويای "لس آنجلس بود که ادامه کارشان فقط با تغيير جايگاهشان به فروشندگان 

  .به ايرانيان عالقه مند ممکن شد" بازگشت
" روزهای زندگی"اشغال سفارت آمريکا در تهران مواد تهيه يک سريال طوالنی تر از 

. می و آمريکا می گرفت، فراهم آوردرا که هيجاناتش را از تنش های روابط رژيم اسال
. رسانه های سلطنت طلب و مشروطه خواه، سه ماده خام مصرفی داشت" رويا سازی"

اول، انواع و اقسام اعتراضات در ايران مستقل از ماهيت، اهميت، کوچکی يا بزرگی 
دوم، تنشها و اختالفات . که از همان فردای به قدرت رسيدن رژيم اسالمی، موجود بود

جناحهای رژيم که هر دو از همان بدو به قدرت رسيدن رژيم اسالمی تاکنون ادامه 
داشته است و سوم، تنش در رابطه آمريکا و رژيم اسالمی که از چند ماه پس از به 

رويا "اين کارخانه های . تاکنون ادامه يافته است) ١٣۵٨آبان (قدرت رسيدن رژيم 
 که هم مفت و هم به وفور وجود دارد رژيم با استفاده از اين سه مواد خام" سازی

اسالمی را همواره در حال سقوط نشان ميدهند و رويای امکان بازگشت و رسيدن به 
را به خوانندگان خود القا می کنند و می " پيچ بعدی"مصادر امور نظير وزير شدن در 

و " زیرويا سا"در " لس آنجلسی"با گذشت سالها، رسانه های معروف به . باورانند
مهارت کامل بدست آورده اند و يکی از آخرين نمونه های آن، مضحکه " رويا فروشی"

  ! فردی به نام هخا بود که طبعا حزب کمونيست کارگری را هم بدنبال خود کشاند
 در تهران که ١٣۶٠ خرداد ٣٠دومين جريان مجاهدين خلق هستند که از تظاهرات 

تاکنون رژيم اسالمی را همواره " سرنگون استاين ماه ماه خون است، خمينی "شعارش 
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 سال حداقل بگويند که رژيم ٢۵در حال سقوط ديده اند بدون اينکه اکنون و پس از 
" رويا فروش"مجاهدين علی العموم !  سالش در حال سقوط نبوده است١۵اسالمی 
ه نيروی تا قبل از اشغال عراق توسط آمريکا، ب" بازگشت به ايران"اينها برای . نيستند

ارتش سازمانی خود متکی بودند و برای حفظش به ناچار می بايست آنرا در آماده باش 
وسيله ای بود برای نگه داشتن " سقوط سريع رژيم"تحليل . هميشگی نگه می داشتند

حساسيت هيستريک و . ارتش مجاهد در آماده باش دائم بمنظور ممانعت از فروپاشی آن
 ساله گذشته سقوط فوری ٢۵صاحب هر تحليلی که در فحاشی های شنيع مجاهد به 

رژيم اسالمی را رد کرده چيزی جز دفاع از حفظ ميليشيا و ارتش مجاهد و در واقع 
اگر قرار نيست رژيم اسالمی سريع سقوط کند سازمان . حفظ خود سازمان نبوده است

سرپا و  را قبراق،مجاهد با اتکا بر کدام مبانی تحليلی و استراتژی می تواند ارتش خود 
  همواره در حال آماده باش نگه دارد؟ 

   

  حزب کمونيست کارگری و اوهام قدرت 
  

در کنگره دوم، حزب کمونيست کارگری خود " حزب و قدرت سياسی"تا پيش از بحث 
از منتقدين طنزگونه تحليلهای سلطنت طلبان و مجاهدين مبنی بر سقوط قريب الوقوع 

ونيست کارگری نيز همانند اکثريت نيروهای اپوزيسيون حزب کم. رژيم اسالمی بود
ايران که در اروپا مستقرند از نظر تحليل اوضاع سياسی فاصله بسيار زيادی با 

" ارتش در حال آماده باش"مقيم آمريکا و " چمدان به دست"اپوزيسيون سلطنت طلب 
مهوری، هسته با وقايع پس از دوم خرداد و انتخاب خاتمی به رياست ج. مجاهد داشت

ِ   رژ يم فوریسقوط "مبنی بر " رويا فروشان"اصلی تحليل  توسط کسانی که " اسالمی  
لس آنجلسی بودند و به داليلی کامال " رويا فروشان"خودشان دائما در معرض تبليغات 

غير سياسی، به بخش کوچکی از اعضای دفتر سياسی و کميته مرکزی حزب سرايت 
  .کرد

ن ظرف يکسال آينده ما شاهد اوجگيری انقالب و تحوالت زير به نظر م: "حميد تقوايی
شرط و نيم بيائيد روی يکسال : "منصور حکمت) ١۵."(و رو کننده در ايران خواهيم بود

کسی چه ميداند جمهوری اسالمی ممکن است سريع تر از اين هم ناپديد . بندی کنيم
 بنا به سنت و رگه ويژه منتها تناقض آنجا بود که حزب کمونيست کارگری) ١٦."(شود

مارکسيسمی که از آن بوجود آمده بود به ناگزير بايد نيروی طبقه کارگر حاضر در 
صحنه سياسی را بعنوان نيروی اجتماعی ای که حزب را به قدرت ميرساند نشان ميداد 
و با اتکا به آن اجتناب ناپذيری حرکت جامعه سراتا بحران ايران را بسمت تحول 

  . جه می گرفتانقالبی نتي
. از قضا در اين دوره جنبش کارگری ايران در يکی از بدترين دوران حيات خويش بود

از ضعف آن همين بس که بخش فعال و اعتصابی آن برای اولين بار در تاريخ حياتش 
بعنوان يکی از دو طبقه اصلی جامعه، نه برای افزايش دستمزد که برای دريافت 

اين .  يعنی دريافت دستمزدهای معوقه، مبارزه می کرددستمزد کاری که کرده بود،
در اين ميان، خود منصور حکمت از طبقه کارگر، . تناقض نمی توانست ادامه يابد

جنبش کارگری و به اين اعتبار از سوسياليسم متکی بر طبقه کارگر سرخورده و نا اميد 
در کنگره دوم در " حزب و قدرت سياسی"شده بود و باالخره هم آنرا علنا و با بحث 

با .  سال بعد از مطرح شدن مباحث کمونيسم کارگری، بيان کرد١٢، يعنی ١٣٧٧سال 
توجه به سابقه مباحث کمونيسم کارگری که از کنگره دوم حزب کمونيست ايران در 

 آغاز شد و بانی جدلهای درونی و انشعاب از اين حزب شد، کنار گذاشتن ١٣۶۵سال 
ژی حزب هيچ شانس موفقيتی نداشت، تازه آنهم بدين شکل سطحی طبقه کارگر از استرات

حوصله شان سر رفت و ان و غير مارکسيستی که تحصيل کردگان مانده اند و کارگر
  .نماندند

که از محصوالت " حکومت دارد ميافتد"در واقع منصور حکمت فقط با اتکا به کاالی 
سی عظيم را در حزب لس آنجلسی بود قادر شد آن چرخش سيا" رويا فروشان"

منصور " حزب و قدرت سياسی"بدين ترتيب با بحث . کمونيست کارگری بوجود آورد
حکمت در کنگره دوم، مشی مارکسيستی و کارگری حزب کنار گذاشته شد، حزب دچار 

. لس آنجلسی حل کرد" رويا فروش"شد و تناقضش را به نفع رسانه های " اوهام قدرت"
 حکمت، حزب کمونيست کارگری به راه مجاهد و سلطنت با مباحث سه گانه منصور

سقوط "طلبان پيوست که نزديک به دو دهه قبل گام در راه بن بست و بدون بازگشت 
همانطور که خود منصور حکمت در سخنرانی . گذاشته بودند" فوری رژيم اسالمی

رش حزب کمونيست کارگری تمام پلها را پشت س"افتتاحيه کنگره سوم اذعان کرد 
  )١٧(."تمام شد. اين غول را ديگر نميشود در آن شيشه کرد. خراب کرده است
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 "اوهام قدرت"چند نمونه از عوارض 
   

جمهوری اسالمی به سراشيب سقوط افتاده و شبح انقالب مردم و : "فاتح شيخ االسالمی
يعنی حکومت حزب کمونيست (به قدرت رسيدن يک رژيم راديکال سوسياليستی 

در ايران مجددا نيروهای ارتجاع غرب را، از دولتهای ايتاليا و فرانسه و !) کارگری
سی «و » بی بی سی«و !)  مردپيشمنظور پاپ قبلی است که چند سال (غيره تا پاپ 

  )١٨(".به وحشت انداخته است»  ان ان
ما در يکی از تعيين کننده ترين لحظات تاريخ جامعه ايران بسر ! رفقا: "منصور حکمت

همه شما ميدانيد که حکومتی که سر کار بوده با انزجار عمومی ای که بوجود . مميبري
حزب کمونيست کارگری برای اولين بار در يک قدمی يک . ... آمده دارد ميافتد

بنظر من بايد رويش را برگرداند و اين پيروزی را ببيند و ديگر . پيروزی نشسته است
. برود برای قدرت. د برود برای اين پيروزیو به نظر من باي. به گذشته اش فکر نکند
ما به . هر کس می خواهد امروز تئوری بحث کند برود بکند"، "برود بگيرد و ميتوانيم

تئوری پرداختيم و بهتر و جدی تر از بقيه، برای اينکه به اينجا برسيم، برای اينکه 
نجار بشود، بنا بشود، لطفا هر کس دوست دارد "، "کنيم بتوانيم کليد تغيير جهان را پيدا

االن حزب . شعر بگويد، کتاب بنويسد بگذارد برای دو سال ديگر اگر شکست خورديم
. کمونيست کارگری بايد بصورت يک نيروی فشرده سياسی به قلب جامعه ايران برود

االن موقع اين "، "به نظر من بايد اين کار را بکند و می توانيم بکنيم. بايد تغييرش بدهد
دير است برای اينکه شما برويد چيزی را . ه برگرديم عقب و چيزی را بسازيمنيست ک
بايد با اسلحه ای که ساخته ايد برويد به ميدان و اين اسلحه را ما در بيست و . بسازيد

. بايد يک روزی را تعيين کنيم که بتوانيم برويم قدرت را بگيريم"، "چند سال ساخته ايم
 کارگری يکی از همين روزهايی است که در يک و آن روز برای حزب کمونيست

حزب کمونيست کارگری "، "سال، يک سال و نيم، دوسال آينده ممکن است رخ بدهد
و اگر آنجا نرود، . آنجا برود. فرصت کوچکی دارد که در اين نقش معين ظاهر بشود

  )١٩ ()!"رفقا، بر نمی گردد اينجا
ه ناشی از کنار گذاشته شدن احکام و مبانی تحت تاثير اين القائات بی پايه و اساس ک

 ۴مارکسيسم در تحليل سياسی و مبارزه طبقاتی است مريم نمازی عضو دفتر سياسی 

وی در پاسخ به سئوال مصطفی صابر . سال قبل خواب و خيال وزير شدن بسرش زد
ريد؟  سال آينده خود را کجا می بينيد؟ چه نقشه ها و برنامه هايی برای آينده دا۵"که 

 سال ۵"، پاسخ داد "فکر می کنيد انرژی و تالشتان روی چه مسائلی بايد متمرکز شود؟
ديگر خود را نماينده جمهوری سوسياليستی در مجامع بين المللی می بينم يا شايد وزير 

البته مصطفی صابر در اين مصاحبه درباره پست و مقامی ) ٢٠(!" يک بخشی از دولت
اما واضح است در تقسيم اوهام پست ! رد چيزی نگفته استکه برای خودش در نظر دا

و مقام اگر به عضو دفتر سياسی وزير شدن برسد طبيعی است که ليدر حزب از 
کورش مدرسی . فاصله بگيرد و رويای مقام باالتری در سر داشته باشد" جونيوريسم"

در رويا ! شود کميته مرکزی اعالم کرد که می خواهد رئيس جمهور ايران ١۶در پلنوم 
پردازی در حزب کمونيست کارگری و حکمتيست، هر دو، هنوز کسی علنا روی دست 

 )٢١(.کورش مدرسی نزده است
 

 دروغها و اتهامات کثيف حزبيها
   ١٩٩٩عليه مستعفيون آوريل 

  
 حاصل يک ١٩٩٩ نفر از حزب کمونيست کارگری در آوريل ١۵٠جدا شدن بيش از 

نی که جداشدگان از قبل و در داخل حزب با تشريک بدين مع) ٢٢(. انشعاب نبود
مساعی هم حول مواضع تقريبا مشترکی متحد شوند و پس از يک مبارزه درونی تنها 

تقريبا اکثريت آنها که داليل خود را در مقاالت و . راه چاره را جدايی و انشعاب بدانند
ته شدن خط کارگری شااستعفا نامه های خود بيان کرده اند، اعتراضشان به کنار گذ

  ) ٢٣.(حزب بود
از " حزب و قدرت سياسی"طبقه کارگر و جنبش کارگری با بحث غير مارکسيستی 

حذف منفعت کارگر از مرکز ثقل سياستهای حزب فقط . استراتژی حزب کنار گذشته شد
به دليل حاکم شدن آن تحليل سياسی که سقوط رژيم اسالمی را قريب الوقوع می دانست، 

هسته اصلی مسئله چنين ارائه ميشد که رژيم اسالمی در حال سقوط است و . ممکن شد
چکار بايد کرد؟ آيا بايد منتظر . حوصله کارگران هم سررفت و تا انقالب نماندند و رفتند

اين کارگرانی که شرحش رفت شد و بعنوان حزب در جنگ قدرت رژيم در حال سقوط 
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 فعلی، با هر کمبودی که دارد، خوب يا بد، مستقيما شرکت نکرد يا اينکه حزب با وضع
رژيم جانشين شرکت کند؟ تحصيل تعيين قوی يا ضعيف، در جنگ قدرت مستقيم برای 

 در فضائی با پندار سقوط فوری رژيم ١٩٩٨کردگان حزب در کنگره دوم در آوريل 
اسالمی که باعث شد تا بعضی ها حتی از نوع وزارت خود حرف بزنند، به بحث 

" حزب و قدرت سياسی"بحث . منصور حکمت تمايل نشان دادند"  قدرت ساسیحزب و"
تکميل شدند و يک مجموعه سه " حزب شخصيتها"و " حزب و جامعه"بعدها با دو بحث 
مقابله با اين مباحث توسط مدافعان سوسياليسم کارگری در سه وجه . گانه را ساختند

 . انجام شد
از نظر طرفداران مباحث سه گانه . يم اسالمیاول، رد تحليل سقوط قريب الوقوع رژ

 سال نيست که از نظر تحليلگر، دوم ٨منصور حکمت، مهم نبود و هنوز هم پس از 
. خرداد چه ماهيتی دارد، مثال ارتجاعی است، و جنبش صاحبان سرمايه و صنايع است

نزد طرفداران . و يا تحليلگر پس از رژيم اسالمی خواهان چه نوع حکومتی است
 سال هست که از ٨، مهم اين بود و هنوز هم پس از "حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

کما اينکه حزب خود را با  )٢٤( !نظر تحليلگر رژيم اسالمی سريعا در حال سقوط باشد
سلطنت طلبان و مجاهدين سه نيروی سرنگونی طلب می دانستند در حاليکه نه تحليل 

 نه بعد از رژيم اسالمی خواهان حکومت يکسانی واحدی از ماهيت دوم خرداد داشتند و
به اين اعتبار هرگونه شک و ترديد در سقوط سريع رژيم اسالمی، از طرف . بودند

خزيدن رسمى و "و " خاتمی چی"مدافعان منصور حکمت با کمی خوش شانسی با دشنام 
  )    ٢۵.(مواجه ميشد"  هيات حاآمه علنى به آغوش

اف اوليه تشکيل حزب کمونيست کارگری مبنی بر تبديل شدن دوم، دفاع از اصول و اهد
به حزب اعتراض کارگری و توضيح عدم موفقيت حزب در هدفی که خود برای خود 

حزبی که موفقيتش را در اين ميدانست که توسط کارگران تسخير شود . تعريف کرده بود
دند و انتظار در کنگره دوم اعالم داشت حوصله کارگران سررفت و تا انقالب نمان

اين بود  حزب خواست. هيچ کس ادعا نداشت که اين حزب کارگری است. بيهوده است
منصور حکمت در کنگره دوم " حزب و قدرت سياسی"که کارگری بشود و با بحث 

اين چيزی جز شکست حزب در اهداف اوليه اش . حتی اين خواست را هم کنار گذاشت
: مين را توضيح داده ام که جوابشان اين بودنبود و در بيانيه جدائی ام از حزب ه

جماعت حقيرى آه با بلند آردن پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه سپاه پاسداران و "

به اوج انحطاط و ... ساواما در مقابل يك حزب آمونيستى قيل و قال براه انداخته 
 )٢٦".(ارتجاع رسيدند

ی عمومی احزاب سوسياليست مبنی سوم، دفاع از نقش محوری طبقه کارگر در استراتژ
اين . بر بسيج و متشکل کردن کارگران برای انقالب کارگری و برقراری سوسياليسم

، ١٩٩٩استراتژی که طبقه کارگر متشکل محور آن بود، در مباحثات درونی آوريل 
از خارج و . خمينی که کارگران را در محل جلب نکرد"توسط منصور حکمت ابتدا با 

کالهبرداری "و بعدها در کنگره سوم ) ٢٧.(پاسخ داده شد ".ا اين کار را کردبا رسانه ه
در بيانيه تشکيل حزب در مورد ايران فقط چند . خوانده شد" قديمی مليون و ليبرالها

در ايران، حزب کمونيست کارگری برای تبديل طبقه : "جمله بدين شکل آمده است
ی، استقرار حکومت کارگری و تحقق کارگر به يک نيروی قدرتمند اجتماعی، سياس

سرنگونی جمهوری . برنامه اقتصادی و سياسی سوسياليسم کارگری مبارزه می کند
 )  ٢٨".(اسالمی يکی از ملزومات اوليه تحقق اين اهداف است

حزب و قدرت "مطابق اين بيانيه، استراتژی حزب بايد کارگر محور باشد و بحث 
حزب کمونيست "از مطابق همين بيانه اعالم موجوديت، و ب. کامال مغاير آن بود" سياسی

کارگری يک حزب مارکسيستی و متهعد به سازماندهی انقالب اجتماعی طبقه کارگر 
 درصد جامعه و ۵بود، نه حزبی که خودش و با  ..."و برای برچيدن نظام سرمايه داری

نده و کف زدن  درصد هم در کنگره سوم با خ۵از جمله چند خواننده اپرا، که همين 
بعالوه در هر کنگره حزب . حضار تا يک سوم کاهش يافت، می خواهد قدرت را بگيرد

يک "بايد اوضاع جنبش کارگری ايران در دستور قرار ميگرفت تا علل فاصله آن با 
بررسی شود و فعاليت های الزمه تصويب و در " طبقه قدرتمند اجتماعی و سياسی

 کنگره دوم، جنبش کارگری در دستور مباحثات قرار در. دستور کار حزب قرار گيرد
و مضحک آنکه آذر ماجدی که حزب اتحاد کمونيسم کارگری را بعد از اول (! نگرفت

ماه مه امسال تهران ايجاد کرده اند و لذا کارگر از سر و کول بيانيه و مصوبات و 
دستور جلسات ادبياتشان باال ميرود، برای در دستور قرار گرفتن جنبش کارگری در 

بته ديری نپائيد و در کنگره دوم منصور حکمت ال )٢٩(!)کنگره دوم دليل می خواست
خود طبقه کارگر را کال کنار گذاشت تا ديگر لزومی " حزب و قدرت سياسی"در بحث 

می پنداشتند که " حزب و قدرت سياسی"حاميان استراتژی ! به بررسی اوضاعش نباشد
و اتهامات " شکست کمونيسم"، "خاتمی چی"های کثيف اگر دروغهای بزرگ و دشنام
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و بعضی هايشان اين اراجيف را (جنايتکارانه عليه جداشدگان را دائما تکرار کنند، 
 ) ٣٠.(جا می افتد) هنوز بيمارگونه ادامه می دهند

  
   

سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی در مباحث منصور حکمت چنان نقش محوری داشت   
پس از کنگره دوم حزب کمونيست ايران در که ز سوسياليسمی را که بخاطرش آن رگه ا

جنبش کارگری و فعالين آن .  خودش بهترين سخنگويش بود را کنار گذاشت١٣۶۵سال 
در سالهای اوليه رئيس جمهور شدن خاتمی در موقعيت دشواری قرار داشتند و به همين 

کالهبرداری قديمی "ت دليل دفاع از يک استراتژی کارگر محور و بزعم منصور حکم
با توجه به ترکيب اکثريت اعضا و کادرهای ارشد حزب که عدم تعلق " مليون و ليبرالها

خاطرشان به طبقه کارگر و دانش نداشته مارکسيستی آنها آشکار بود، در کوتاه مدت 
برد کمی داشت اما اعتقاد عميق به طبقه کارگر و جنبش کارگری و اميد به کمر راست 

بعبارت ديگر دفاع ) ٣١.(سياليسم کارگری، در دراز مدت پيروز می شدکردن سو
ايدئولوژيک از مارکسيسم در مقابل حمله سياسی و يا در واقع حمله ايدئولوژيک 
مارکسيستی به تحليل سياسی برد کمی داشت و دامنه تاثيرش روی فعالين جنبش 

به خود آموزه های چرا که بنا . کارگری و وفاداران به تئوری مارکسيستی بود
مارکسيستی قدرت انديشه های سوسياليستی فقط موقعی می تواند به يک نيروی سياسی 
عظيم و تعيين کننده تبديل شود که در ارتباط تنگاتنگ با طبقه کارگر و جنبش کارگری 

برد وسيع اجتماعی انديشه های سوسياليستی در تلفيق با جنبش کارگری حاضر در . باشد
پيشرويهای چند ساله جنبش کارگری و بويژه تمرکزش بر . ه ممکن استصحنه مبارز

ايجاد تشکل توده ای نشانه های آغاز روند پيروزی يک سوسياليسم کارگری و طبقاتی 
است که طبعا موجد بحرانهای بی پايانی در حزب کمونيست کارگری خواهد بود که پس 

.  انشعاب ديگر هم شده است، دچار دو١٩٩٩ نفر در آوريل ١۵٠از جدائی بيش از 
 و ٢٠٠۴ نفر از کادرها و اعضای حزب و ايجاد حزب حکمتيست در اوت ٢۵٠جدائی 

 .  شد٢٠٠٧انشعاب اخير که منجر به تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری در می 
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  حزب و كارگران: فصل سوم
   

  معضل غيرکارگری بودن حزب کمونيست کارگری
  
کی از نتايج کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی حزب باز شدن راه توهين و تحقير ي

از نظر آنها طبقه کارگر نيرويی پيشتر، ) ٣٢.(توسط حزب بودو زحمتکشان کارگران 
اما مباحث . بود که اين تحصيل کردگان را به قدرت ميرساند و لذا احترامش الزم بود

به زعم  !نصور حکمت اين ها را از اشتباه بدر آوردم" حزب و قدرت سياسی"سه گانه 
منصور حکمت حوصله کارگران سررفته بود و تا انقالب نماندند و خود حزب بايد به 

بدين ترتيب . قدرت را می گرفت" چندتاش خواننده اپراست"نيروی خود که معلوم نيست 
مهور نشده اند تحصيل کردگان حزب پنداشتند که اگر تا همين االن وزير و رئيس ج

بدليل رفتن کارگران و نماندنشان تا انقالب بوده است و لذا از تحقير و توهين به 
حزب و و قدرت "پايه استراتژی  منتها شرايط عينی هر دو. کارگران کوتاهی نکردند

نه کارگران حوصله شان سررفته بود و رفته بودند و . را بی اعتبار کرده است" سياسی
قبال معضل غير کارگری بودن را نداشتند چرا که کارگران . ده استنه رژيم سقوط کر
منتها کمر . و رفته بودند" نتيجه و فايده ای ندارد) انقالب(اين کار "اصال گفته بودند 

راست کردن جنبش کارگری و به ميدان آمدن حتی همين حد از فعالين سوسياليست آن، 
برگزار ميشد، منصور حکمت قادر نبود بگونه ای است که اگر کنگره دوم حزب اکنون 

را مطرح کند و طبقه کارگر را از استراتژی قدرت " حزب و قدرت سياسی"بحث 
و حداقل اينکه ثريا شهابی، عضو کميته مرکزی و سخنران . گيری حزب کنار بگذارد

و عضو فعلی کميته مرکزی  تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان در تورنتو در کانادا
حال ليدرهای حزب خود را ناچار ديده اند به . بالفاصله از آن دفاع نمی کرد حکمتيستها

مورد تحقير قرار دهند، چون با حزب را طبقه کارگر و فعالينش توهين کنند و آنها 
اين يکی از مشکالت درونی و بيرونی حزب است و کاظم نيکخواه يکی از . نيستند

  ) ٣٣.(بودن حزب را بعهده گرفته استوظيفه توضيح علل غير کارگری  ،ليدرهای آن
امروز و تا همين حدی هم که جنبش کارگری و فعالين آن متشکل شده و جلوی صحنه 
آمده اند، نشان می دهد که اگر چه نه تک و توک بلکه در داخل و خارج کشور بستر 
اصلی و نيروی عمده فعالين کارگری ايران نه تنها به اين حزب نزديک نيستند بلکه 

اين واقعيت غير قابل . موما خارج از محدوده تاثير گذاری اين حزب قرار دارندع
انکار، حتی اعضايی از دفتر سياسی و کميته مرکزی حزب خودشان را نيز وادار کرده 
است تا در اختالفات درونی اين ادعاهای نيرو داشتن حزب در داخل را غير واقعی 

ن نيرو در جنبش کارگری را دارد و هم درباره با اين حال حزب هم ادعای داشت. بدانند
آنها با خود فريبی علت غير کارگری ! علل دوری کارگران از حزب مقاله می نويسد

بودن حزب را وجود انحراف در خود فعالين جنبش کارگری جلوه می دهند وگرنه 
 ! اشکالی نداردکه حزبشان 

اصلی غير کارگری بودن حزب از نظر کاظم نيکخواه يکی از ليدرهای اين حزب علت 
است که بنا به " به درد بی درمانی بنام محفل گرايی"ابتالی فعالين جنبش کارگری 

کاظم نيکخواه از همان ابتدا آب پاکی را روی . تعريف مخالف هر نوع حزبيت هستند
دست اعضای حزب می ريزد که درد فعالين جنبش کارگری بی درمان است تا کسی 

وی نوشته خود را با يک موخره . نها و پيوستن به حزب را نداشته باشدانتظار بهبود آ
تمام می کند که در آن مضار محفليسم را بر ميشمارد، آنرا يک مرض می نامد و 

دست و پا کردن چنين توجيه . خواهان واکسينه شدن کارگران در مقابل آن می گردد
ارد قبل از هر چيز نشان که تنها ارزش مصرف درون حزبی د" محکم و کوبنده ای"

ميدهد که اعضا و کادرهای حزب در چه حدی از آگاهی و قدرت تعقل هستند که با اين 
  . افشاگر است تا اقناگر" داليلی"در بيرون اين حزب ارائه چنين . قانع می شوند" داليل"

نشريه (، "محفليسم در برابر تحزب طبقه کارگر"بررسی نوشته کاظم نيکخواه به نام 
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که کوشيده تا توجيهاتی برای معضل غير  )١٣٨۵،  تير ٣٨ارگر کمونيست، شماره ک
کارگری بودن حزب بتراشد از اين نظر اهميت دارد که در حزب کمونيست کارگری 
وی تازه يکی از معدود  ليدرهای عالقه مند به مسائل کارگری است و به اين اعتبار 

دن به ماهيت کسانی که حتی همين نظرات وی می تواند شاخصی باشد برای پی بر
  ! اندک را هم به طبقه کارگر و مسائل جنبش کارگری ندارند" لطف"

ای از من، کوشيده تا جوابی باشد به مقاله " محفليسم در برابر تحزب طبقه کارگر"مقاله 
حزب کمونيست  ،آنيکی از زير نويسهای که در " کارگران واحد راه را نشان ميدهند"

يک حزب غير کارگری و سورچران سفره پر رونق جنبشهای اجتماعی و را کارگری 
منتها کاظم نيکخواه همانطور که از ليدرهای ) ٣۴.(منجمله جنبش کارگری دانسته است

عضو دفتر سياسی اين حزب انتظار ميرود، چنان بی پروا فعالين جنبش کارگری را 
 کل طبقه را به استهزا ميگيرد مسخره و تحقير می کند و حتی پا را فراتر می گذارد و

و فقط که تنها کافی است تا يک فعال جنبش کارگری ذره ای برای خود و طبقه اش فقط 
  . احترام قائل باشد تا از اين حزب دوری کند

  

  محافل کارگری و محفليسم
  

فعالين جنبش کارگری ايران هر يک به داليلی و اکثريت بزرگی از طبيعی است که 
کاظم نيکخواه همه را . ال متضاد، با حزب کمونيست کارگری مخالفندحتی بعضا کام

هم فعالين جنبش . ناميده است" درد بی درمان محفل گرايی"يک کاسه کرده و علت آنرا 
منتها منفعت حزب . کارگری ايران و هم خود کاظم نيکخواه می دانند که چنين نيست

داليل واقعی مخالفت فعالين جنبش کمونيست کارگری ايجاب می کند که کاظم نيکخواه 
فعالين جنبش کارگری ايران به دفعات علت . کارگری ايران با اين حزب را پنهان کند

نشان ميدهد " محفليسم در برابر تحزب طبقه کارگر"مخالفتشان را با اين حزب که مقاله 
کخواه نيست که اساسا بسيار هم وسيع هستند، بيان کرده اند و احتياجی به امثال کاظم ني

خود قادر به رد آن است را برای مخالفت وسيع فعالين جنبش کارگری تنها تا داليلی که 
  .  با اين حزب بتراشد

محافل کارگری اوليه ترين سلولهای مبارزاتی کارگران ايران در غياب تشکلهای توده 
م بر تاکنون هيچ درجه از اختناق و قدرت سرکوبگری رژيم های حاک. ای کارگری است

ايران که هر نوع تشکل کارگری را نابود کرده قادر نشده است از تجمع کارگران در 
محافل کارگری جلوگيری کند و مانع سوخت و ساز سياسی و مبارزاتی و آگاهگرانه در 

در دوران پر قدرت بودن کمونيسم کارگری، حزب سياست . محافل کارگری شود
مين داده عمومی، يعنی تشکل محفلی فعالين سازماندهی خود در طبقه کارگر را بر ه

در آنزمان محافل کارگری و کارگرانی که به نوعی در . جنبش کارگری استوار ساخت
محافل کارگری متشکل بودند، نه تنها مغايرتی با حزبيت نداشتند بلکه يکی از 
دستاوردهای مهم خط کمونيسم کارگری محسوب ميشد که محافل کارگری را، علل 

، نوع کارکرد و نقش آنها را در جنبش کارگری در دوران اختناق و در غياب تشکيل
  . مطرح کرد و سياست سازماندهی حزب را بر آن بنا نهاد ،تشکل های توده ای کارگری

هدف حزب تسخيرشدن توسط کارگران بود و به اين ) يادش بخير(در بدو تاسيس، 
دهی خود را بر روشها و سوخت و اعتبار می کوشيد تا شيوه های فعاليت و سازمان

منطبق کند تا مبارزه فعالين کارگر سازهای درونی و طبيعی زيست و مبارزه طبقه 
محافل مباحث . کارگری هيچ تناقضی با عضويت و فعاليت با حزب نداشته باشد

حزب . در همين راستا بود مگیهو سياست سازماندهی عضويت کارگری کارگری، 
نشد و اکنون در حزبی که تابلوی آن به نام کارگران سوسياليست تسخير  توسط کارگران

می دانند و برای مقابله با آن " درد بی درمان"و " مرض"است، محافل کارگری را 
  . کارگران سوسياليست ميشوند" واکسينه شدن"خواهان 

می اگر اين وارونگی در حزب کمونيست کارگری نبود، بايد اين کارگران سوسياليست 
ند که برای عضويت غير کارگران در حزب کارگران شرط و شروط می گذاشتند و بود

آندسته خصائل غير کارگری و غير سوسياليستی آنها را که مغاير با فعاليت با يک 
بعالوه هيچ چيز طبيعی تر از اين . حزب سوسياليست کارگری است را بر می شمردند

طبيعی و مرسوم در جنبش " حرافاتان"يک حزب سوسياليست کارگری دارای که نيست 
اما . بردبکارگری باشد که دائما باز توليد ميشوند و حزب در جدال دائمی با آنها بسر 

اما محافل  باشنداين يک وارونگی است که محافل مبارزاتی کارگری مغاير حزبيت 
تحصيل کردگان درون حزب که خود کاظم نيکخواه از تعداد آنها در کميته مرکزی، 

هر چند . تر سياسی و کل حزب کمونيست کارگری با خبر است مغاير حزبيت نيستنددف
اگر روزی مصلحت ايجاب کند کاظم نيکخواه تعداد محافل درون حزب و اعضايشان را 
بر ميشمارد و توضيح خواهد داد که اعضای اين محافل چگونه بشيوه محفليستی منافع 
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يگر پيش ميبرند و بويژه در اختالفات خاص سياسی و غير سياسی خود را عليه يکد
  ) ٣۵.(بدون پايان درون حزب چه نقش منفی دارند

حزب بطور کلی را "البته خود کاظم نيکخواه پنهان نمی کند همچنين هستند کسانی که 
برايشان يک آدامس يا " حزب به طور کلی"«و اضافه می کند که " ستايش می کنند

 آن نفس می کشند اما خود يک سانتيمتر در عرض ده قليان است که مدام ميجوند يا با
کدام حزب و سازمانی درباره  ».بر نداشته اندگام  ...بيست سال به سوی حزب سازی، 

فعالين قشر و طبقه ای که از آن نيرو می گيرد و بر آن متکی است چنين با تحقير و 
ايد مورد بحث قرار استهزا ياد می کند؟ اختالفات سياسی مهم است و با جديت تمام ب

" گناهشان"گيرد اما اين زبان تحقير در قبال فعالين سوسياليست جنبش کارگری که تنها 
  . مخالفت با اين حزب است فقط از يک حزب غير کارگری بر می آيد

کاظم نيکخواه حتی نام اين محافل را هم که به اعتراف خودش در داخل و خارج کشور 
کارگر "، .."کميته بهمان "، .."انجمن فالن  ":يان ميکندبسيار وسيع است با تحقير ب
اگر  آيا...". کارگر و " بنياد و آوا و صدا و  هماهنگی"، .."ديروز و امروز و تبعيدی و 

اين حزب فعالين جنبش کارگری را با خود داشت، اجازه می دادند تا ليدرشان از اسامی 
است اينگونه با تحقير نام ببرد؟ کارگران اين نهادها که متشکل از فعالين جنبش کارگری 

هر روز بايد برای ديگران کار کنند و اين يکی از باالترين تحقيرها برای هر انسانی 
تحقير طبقه کارگر . است و سوسياليسم نقطه پايانی است بر اين تحقير روزانه کارگران

اری است در و فعالينش در جامعه سرمايه داری بخشی از فرهنگ طبقه حاکمه و ابز
به اين اعتبار تحقيرهای اين ليدر . خدمت باز توليد سيادت طبقاتيش عليه کارگران

حزب کمونيست کارگری نيز بخشی از آن تحقيرهای روزانه ای است که هر شايسته 
چرا که اين . روزه عليه طبقه کارگر و فعالينش اعمال ميشوند اما شديدا دردناک تر است

يست بر خود گذاشته اند، بر حزبی به نام طبقه کارگر مسلط شده تحصيلکردگان نام کمون
  . اند، اما خود طبقه کارگر و فعالينش را تحقير می کنند

کاظم نيکخواه که قادر نيست رشد محافل و گروههای سوسياليستی کارگری که هيچ 
قايش ربطی به اين حزب ندارند را پنهان کند فرمولی اختراع کرده است تا از نگرانی رف

وی می نويسد که اين . از موقعيتی که حزبشان در بين فعالين جنبش کارگری دارد بکاهد
اما دايره نفوذ و شمار ... شمارشان هر روز بيشتر ميشود "گروهها و محافل کارگری 

يعنی کارکرد گروهها و محافل کارگری درست ."! اعضايشان هر روز محدود تر ميشود

ی است که با  هر انشعاب و جدائی و کاسته شدن از بر عکس حزب کمونيست کارگر
کاظم ! اعضا، کادرها و ليدرهايش قوی تر ميشوند و دامنه نفوذشان افزايش می يابد

اعضايشان است که با بر و قدرت تعقل نيکخواه حتما با اطالع و اتکا از حد آگاهی 
  !  می کاهدی حزب خود، از نگرانی آنهايشمردن اين خواص منحصر به فرد و جادو

  

  بيگانگی با طبقه و جنبش کارگری 
  

از طبقه و . هر حزب و سازمان سياسی منفعت طبقه و گروه خاصی را دنبال می کند
. قشر مورد حمايت خود نيرو می گيرد، مسائل و خواستها و مشقات آنها را بيان می کند

آنرا مورد استهزا اما هيچ حزب و سازمانی، طبقه و قشری که نمايندگی ميکند و فعالين 
دست انداختن طبقه کارگر و فعالين جنبش کارگری توسط حزب . قرار نمی دهد

تحقير و . کمونيست کارگری نشانه بيگانگی آنها با طبقه کارگر و جنبش کارگری است
تمسخر فعالين جنبش کارگری توسط حزب کمونيست کارگری يکی از نتايج بحث 

در کنگره دوم حزب بود و توسط " ياسیحزب و قدرت س"منصور حکمت درباره 
رهبر کارگری که نتواند "کورش مدرسی از همان جلسات کنگره دوم و با گفتن اينکه 

با جدايی فعالين جنبش کارگری از  و  )٣۶(آغاز شد" بنويسد، بايد برود کشکش را بسابد
 تبديل شدن به سخنگوی"، با سخيف ترين دشنام ها نظير ١٩٩٩حزب پس از آوريل 

به طور علنی و بسيار بدتر از " ظاهرا بی جيره و مواجب سفارتخانه های رژيم اسالمی
  ) ٣٧.(اوج رسيد آن بطور درونی، به
در مسخره کردن فعالين " محفليسم در برابر تحزب طبقه کارگر"قسمت اول نوشته 

 است و گويا از جائی اخذ ١٩٩٩جنبش کارگری متعلق فضای همان دوران جدائيهای 
هر شخص غير متخصصی هم می تواند تشخيص دهد که ساختمان نوشته، .  استشده

ترکيب جمالت کوتاه و بلند و ضرب آهنگ جمالت و کل اين قسمت با دو بخش ديگر 
با اين ادبيات که مبتکر آن منصور حکمت بود کوشيدند تا فعالين جنبش . متفاوت است

فرمولی اختراع کردند که حتی . کارگری که حزب را ترک کرده بودند را تحقير کنند
کادرهايی با سوابق سياسی شديدا پوپوليستی و حتی ضد کارگری، فعال و رهبر جنبش 

و سابقه ای منفی می شمردند و همکالسی " گناه" بودن را ١٣۵٧کارگری در انقالب 
! بودن با يک دانشجوی سياه پوست مخالف آپارتايد سابقه سياسی درخشان محسوب ميشد
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رتيکه بسيار طبيعی است که انسانها با سوابق مختلف و از راههای متفاوتی به در صو
يک خط مشی مشترک و فعاليت در يک حزب می رسند و لذا نمی توان و نمی شود 

بهرحال هم در . کسی را بخاطر راه متفاوتی که طی کرده است مورد سرزنش قرار داد
اما کاظم ) ٣٨.(نديدمه اراجيفشان پاسخ بجز يکبار لزومی به آن زمان و هم امروز 

نيکخواه پا را از تمسخر فعالين جنبش کارگری فراتر گذاشته و در يک اقدام بيسابقه در 
تاريخ کل چپ ايران استهزای خود را به موضوعاتی کشانده است که شامل کل طبقه 
 و کارگر ايران ميگردد و اصوال از زندگی و کار کارگران ايران جدايی ناپذير است

 . نبايد بی پاسخ بماند
  

  تولد، زندگی و مرگ در طبقه
  

با : "کاظم نيکخواه، از ليدرها و عضو دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری نوشته است
چند نفری از همان عمه و برادر و پسر عمو و در و همسايه و دوستان قديمی 

امروزی يعنی با تکنيک (روابطشان را کمابيش احيا کرده اند و با آنها درگوشی 
تصوير تمسخر ." رهنمودهای داهيانه خود را ميدهند) بصورت چت و تلفن و پالتاک

آميزی که اين ليدر شايسته حزب از روابط و مبارزه فعالين کارگری ميدهد بيش از يک 
و نيم قرن است که موضوع تحليل جامعه شناسانه از مناسبات ظالمانه طبقاتی در جامعه 

تولد در طبقه کارگر، زندگی در محالت کارگری و مرگ در . استسرمايه داری بوده 
عمه و برادر و پسر "بين طبقه کارگر نسل بعد از نسل و در عين حال مبارزه بی وقفه 

عليه سرمايه داری دستمايه نوشتن رمانهای تکان " عمو و در و همسايه و دوستان قديمی
نزد حزبيها کارگر بودن اما . تشريف بوده اسسوسياليست و دهنده توسط نويسندگان 

  . خودت و برادرت و عمه و در و همسايه و دوستان قديمی، موضوع تمسخر است
اين خشم يک آپاراتچی حزبی است، که بدون دستگاه حزبی هيچ است، که متعلق به هيچ 

 . بدون حزب صفر است وجنبش اجتماعی نيست، که فعال هيچ جنبش اجتماعی نيست
ون حزب يعنی چه و از کجا شروع می کند؟ در اين حزب وارونه کاظم نيکخواه بد

 خواهر و ٢ برادر و ۴هنگامی که بعد از کنگره سوم خانواده کورش مدرسی که شامل 
همسرانشان و اقوامشان ميشد، بزرگترين بلوک فاميلی در کميته مرکزی را تشکيل 

ن معيارهای دوگانه که اي! ميدادند، توسط کاظم نيکخواه مورد تمسخر قرار نمی گيرد

" بحث حزب و قدرت سياسی"وی در . مبانی طبقاتی دارد را منصور حکمت باب کرد
را از داليل کناره گيری آنها از " بچه دار شدن فعالين جنبش کارگری"در کنگره دوم 

اما بچه دار شدن خودشان باز شدن دريچه ای برای تجربه کردن ابعاد داند مبارزه مي
کارگران اين رفتار . گی است و درباره ابعاد فلسفی آن مقاله می نويسندديگری از زند

ناشی از فرهنگ طبقه حاکمه را بخوبی می شناسند و با تمام وجود حس و لمس می کنند 
  . و از آن متنفرند

 
  دو قطبی کارگر و روشنفکر 

 
 کاسبی مهم اين نيست که امروز چکار می کنند، بيکارند،: "عضو دفتر سياسی می گويد

ميکنند، بيکارند يا ليسانسشان را از جايی گرفته اند و دارند بعنوان کارمند يک اداره 
خود شما در اين شرايط بوده ايد، بزرگ شده ايد . بر فرض که چنين باشد." کار ميکنند

و انقالبی شده ايد اما چرا وقتی فعالين جنبش کارگری در خارج شبيه خود شما ميشوند، 
ند و از سوسياليست و انقالبی بودنشان کاسته ميشود؟ خود شماها در تحقير ميگرد

دانشگاهها آگاهی يافته ايد و انقالبی شده ايد اما به رفتن فعالين جنبش کارگری به 
دانشگاهها خرده ميگيريد؟ دانشگاه مرکز انقالبی شدن و کمونيست شدن شما بوده اما 

ی کند؟ روزی که کارگران ايران برای فعالين جنبش کارگری درست برعکس عمل م
متشکل شوند و قدرت آنرا بيابند خودشان راسا دانشگاه ايجاد می کنند تا در وهله اول و 

، استاز ميان خودشان در تمام رشته هايی که مستقيما مربوط به مبارزه کارگری 
  .  متخصص تربيت کنند

که کارگر بايد خودش خودش ": نيکخواه انتقاد دارد که چرا به کارگران رهنمود می دهند
  ".کاری به احزاب نداشته باشد. کاری به روشنفکران نداشته باشد. را آزاد کند

الف، اينکه کارگر بايد خودش خودش را آزاد کند جوهر مانيفست کمونيست است و صد 
، "حزب و قدرت سياسی"البته با مباحث من در آوردی و غير مارکسيستی سه گانه 

به فعالين کارگری . منصور حکمت متناقض است" حزب شخصيتها"و " حزب و جامعه"
انتقاد ميکنند که چرا به مانيفست کمونيست وفا دارند و نه به مباحث غير کارگری سه 

  !گانه منصور حکمت
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از جداشدگان از حزب در آوريل بسياری . ب، کاری به احزاب نداشتن که دروغ است
ای برشمردن علل فعاليت نکردن فعالين جنبش بج .بودند فعالين جنبش کارگری ١٩٩٩

 توضيح ١٩٩٩را در فعالين جنبش کارگری کارگری با حزب، داليل استعفا و جدائی 
  .فحاشی به آنها و پنهان داشتن داليل جدائی آنها چاره کار نبود و نيستديديد که . دهيد

ن مارکسيست چرا که تعداد روشنفکرا. ج، کاری به روشنفکران نداشتن هم دروغ است
ايران بسيار و بسيار اندک است، بگونه ای که کل سوسياليسم ايران حتی قادر نيستند 

نشريه تئوريک مارکسيستی منتشر کنند و جواب مثال ليبرالها را که در فضای چند 
چگونه فعالين جنبش کارگری می . فکری روشنفکری ايران دست باال دارند را بدهند

فعالين جنبش . ندارند کار داشته يا نداشته باشندچندانی د توانند به کسانی که وجو
يکی از ضعفهای جنبش سوسياليستی اصوال  کارگری ايران عليه روشنفکران نيستند و

اکنون سوسياليسم . ايران را کمبود روشنفکران و تئوريسين های مارکسيست می دانند
ه های ليبراليستی که در مقابل هجوم وسيع انديش. ايران فاقد نشريه تئوريک است

سياستهای اقتصاديش کارگران را به خاک سياه نشانده است، و بعالوه عليه آلترناتيو شان 
ها و آن چيزی است که به آن " ان جی او"برای تشکل کارگری که در چهارچوب 

درصد حجم مقاالت روشنفکران ليبرال  ٥به اندازه  می گويند، ما حتی" جامعه مدنی"
   . داريم سوسياليستی نمقاله جاندار

آيا اگر جنبش سوسياليستی ايران تا اندازه ای روشنفکر مارکسيست داشت، حزب 
 "درافزوده"کمونيست کارگری بدون پرداخت يک بهای سنگين و مهلک قادر ميشد از 

به ليست اعضای کميته مرکزی حزبتان که در ! های ليدرهايش به مارکسيسم دم بزند؟
های حميد تقوايی به مارکسيسم را تائيد کنند، و يا کميته "درافزوده" قرار بود ٢۶پلنوم 

آيا حميد تقوايی واقعا دلش به تائيد  .مرکزی پس از کنگره ششم نگاهی بياندازيد
هايش بر مارکسيسم توسط اين ترکيب قرص است؟ آيا اينها مرجع تشخيص " درافزوده"

يسم؟ آيا در تاريخ جنبش صحت سياست هستند يا مرجع تشخيص صحت تئوری مارکس
رد يا تائيد تئوری مارکسيستی و يا  بجز شما سوسياليستی در جهان کدام حزب

بر آن را به يک مرجع تصميم گيری واگذار کرده است؟ آيا اگر يک " درافزوده"
روشنفکر مارکسيست در حزب کمونيست کارگری بود برايتان توضيح نمی داد که 

يستی را به رای نميگذارند؟ بلکه تنها نتايج سياسی صحت يا عدم صحت تئوری مارکس
مارکسيست بنابراين ما روشنفکران . تئوريها را بصورت قطعنامه ها به رای ميگذارند

شما تحصيلکرده . شما و امثال شما روشنفکر نيستيد. چندانی نداريم که عليه آنها باشيم
 .همين و بس. هستيد و تحصيالت دانشگاهی داريد

ونه، باال گرفتن بحث جامعه مدنی که يکی از نشانه های عروج ليبراليسم بعنوان نم
بحث قالبی جامعه "ايران بود توسط فاتح شيخ االسالمی سردبير وقت نشريه ايسکرا، 

مسئله اين نيست که چرا وی نه قدرت تشخيص آنرا داشت و حتی . نام گرفت" مدنی
از وی چنين انتظاری نبود و .  نداردهمين امروز هم هنوز بضاعت نظری مقابله با آنرا

در مقابل توجه " بحث قالبی جامعه مدنی"فاتح شيخ االسالمی و امثالهم با . نيست
عليه متفکران ليبرال جنبش کارگری کسب آمادگی عليه کارگران به ليبراليسم ايران و 

ياستها و اينها مانع مبارزه سوسياليستهای جنبش کارگری عليه اهداف، س. ايستاده بودند
  .   استراتژی ليبرالها در جنبش کارگری شدند

امثال شما و فاتح شيخ . د، شماها رهبران و فعالين جنبشهای اجتماعی که نيستيد
بعالوه تا آنجا که به حزب ! االسالمی قرار بود همين هنری که نداريد را داشته باشيد

اين .  کنار گذاشتندکمونيست کارگری بر ميگردد اين کارگران نبودند که شما را
منصور حکمت در کنگره دوم بود که طبقه کارگر " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

را کنار گذاشت و دست و دهان شما را باز کرد تا به خود اجازه دهيد که کل طبقه 
در مقابل فعالين جنبش . کارگر و فعالينش را تحقير کنيد و عليه آنها اراجيف ببافيد

شند تا طبقه کارگر را برای به دست گرفتن قدرت آماده و بسيج کنند کارگری که می کو
مورد تمسخر روشنفکران بورژوا و همچنين شما هستند که قدرت گيری طبقه کارگر را 

  . عليه حزبتان می دانيد
  

  پناهندگان کارگر و فعالين جنبش کارگری 
  

: گفته است لف خود فعاالن کارگری مخاهبه طنز و با تمسخر دربارعضو دفتر سياسی 
مثل بعضی ها که امروز در گوشه ای از اروپا و در خارج کشور حتی برای سالهای "

مدالشان . کارگرند" جنس"از . اينها اصيل ترند. سال کارگری کرده اند و ميکنند، نيستند
. کاظم نيکخواه آگاهانه خود را به آن راه می زند." را از جنبش کارگری ايران گرفته اند

بحث بر سر فعالين جنبش کارگری .  بر سر کارگران ايرانی در خارج کشور نيستبحث
ايران در خارج کشور است که بخاطر فعاليتشان در راه منافع کارگران و عليه رژيم 
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. بودند و از ايران فرار کرده اند و در تبعيد زندگی می کنند... اسالمی تحت تعيقب و 
اينها عصاره .  اسالمی به جنبش کارگری هستنداينها از نجات يافتگان هجوم رژيم
اينها راويان زنده تاريخ جنبش کارگری .  هستند۵٧تجربه مبارزات کارگران در انقالب 

اينها . شما را آزار داده است" خاطرات نبردهايشان" هستند که بازگويی ۵٧در انقالب 
. ی کارگران هستند و نسل قبل به نسل بعد۵٧عوامل انسانی انتقال تجربيات انقالب 

فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور محل تماس و سوخت و ساز سياسی و 
اين فعالين اهميت مبارزاتی . مبارزاتی با بخش ديگر جنبش خود در داخل کشور هستند

برای جنبش کارگری در داخل دارند که کارگران ايرانی در خارج کشور که مورد نظر 
اين از رده حداقل موضوعاتی است که کاظم . سر اصالت نيستبحث بر . شماست ندارند

  !  نيکخواه بعنوان صاحب نظر و نويسنده نشريات کارگری حزب بايد بداند
  

  نان خالی خوردن و دستهای پينه بسته  
  

هر روز خاطراتشان را، : "عضو دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری نوشته است
 را، پينه های دستانشان را گردگيری ميکنند و به نبردهايشان را، نان خالی خوردنشان

اين جمالت بيانگر ". شما نشان ميدهند تا کسی در مورد اصالت آنها شک و ترديدی نکند
احساس عقده حقارت کسانی است که نبردی نداشته اند که خاطرات آنرا تعريف کنند، 

نيکخواه، اين عضو . ندنان خالی نخورده اند و دست پينه بسته ای برای نشان دادن ندار
" نان خالی خوردنشان را"برازنده دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری فقر طبقه يعنی 

نان "فقط حزب شکم سيران می تواند چنين بيشرمانه و با لودگی . به تمسخر گرفته است
کارگران " نان خالی خوردن. "کارگران را موضوع تمسخر قرار دهد" خالی خوردن
ره موضوع افشاگری از سرمايه داران است اما نزد تحصيل اها همونزد سوسياليست

  .کردگان حزب، نظير کاظم نيکخواه، موضوع دست انداختن و تمسخر
که سمبل استثمار و کار و زحمت " پينه های دستانشان را"عضو پر افتخار دفتر سياسی 

ن مدافع نزد سوسياليستها و هنرمندا. طبقه کارگر است را به تمسخر گرفته است
موضوع اشعار، پوستر، تابلو و سمبل استثمار و کار و " پينه های دستانشان"کارگران 

با . زحمت بوده و هست اما نزد رهبران حزب کمونيست کارگری موضوع ريشخند
کارت . اعدامبعضا  شکست کمون پاريس، صرف کارگر بودن جرم شد و مجازاتش

شناسايی می کردند و به " ستان پينه اشاند"شناسايی که نبود و کارگران را از روی 
سمبول و نشانه . فقط نشانه استثمار نيست" دستان پينه بسته. "سپردند وخه اعدام میج

. هايی از تاريخ خونين طبقه کارگر برای رهايی از استثمار و بردگی مزدی است
 جنبش. سمبل و نشانه تفاوت مردم کارکن و غير کارکن است" دستان پينه بسته"

بخاطر بعنوان يک تحقير کننده کارگران کاظم نيکخواه را نام کارگری ايران و فعالينش 
  .      خواهند سپرد

در تاريخ سوسياليسم ايران هيچ حزبی چنين طبقه کارگر و فعالينش را تحقير نکرده و 
بنابراين مسله اين نيست که چرا فعالين کارگری به حزب . مورد استهزا قرار نداده است

مسئله اين است که آن فعالينی از جنبش کارگری که به . مونيست کارگری نمی پيوندندک
حزب کمونيست کارگری نزديک باشند، بايد در مقابل طبقه کارگر بدليل عضويت در 
حزبی که چنين بی پروا طبقه کارگر و فعالين آنرا تحقير می کند و به تمسخر می گيرد 

د بخشی از دم و دستگاه حزب تحقير و حتک حرمت از اين فعالين که خو. جوابگو باشند
طبقه کارگر و فعالينش هستند، چگونه قادرند از منافع و حيثيت و حرمت طبقه کارگر 
در مقابل سرمايه داران و دولتشان دفاع کنند و خواهان قدرت گرفتن خود طبقه کارگر و 

  ) ٣٩(ارگانهايش باشند؟
زلت طبقه کارگر و فعالينش در هر جامعه ربط به شهادت تاريخ، احترام و شان و من

چرا که فقط در انديشه های . مستقيم دارد به قدرت انديشه های سوسياليستی در آن جامعه
سوسياليستی است که محور حيات جامعه توليد است و کارگران بعنوان توليد کننده نقش 

ه طبقه کارگر و به اين اعتبار در هر حزب و سازمانی احترام ب. محوری می يابند
توسط اين توهين ها و تمسخرها . فعالينش رابطه مستقيم دارد با نفوذ سوسياليسم در آن

کاظم نيکخواه قبل از هر چيز عموما بيانگر نفوذ کم انديشه های سوسياليستی در حزب 
همچنين و تا آنجا که به اين حزب مشخص که به اعتراف . کمونيست کارگری است

بر ميگردد، ناشی از تسلط فرهنگ فرزندان " سراپای آنرا ميشناسم"کاظم نيکخواه من 
نمونه زنده چنين . طبقات ممتازه هم هست که همواره طبقات پائين را تحقير می کنند

احزابی سلطنت طلبان هستند که گذشته کاربدستان جمهوری اسالمی را نظير آنکه 
حزب ليدرها و فعالين روزی که . پدرش کارگر آهنگر بوده را دست می اندازند

  . با کارگران باشند، خواهد رسيدهای خود برخورداين کمونيست کارگری پاسخگوی 
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   افتخاری برای فعالين جنبش کارگری
   
 منجر شد ١٩٩٩آنچه که به جدايی هايی از حزب کمونيست کارگری در آوريل  

 تئوری با اين. منصور حکمت بود" حزب و قدرت سياسی"غير مارکسيستی استراتژی 
. غير مارکسيستی و من درآوردی طبقه کارگر از تئوری قدرت گيری حزب جدا شد

اعتقاد به سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی تحصيل کردگان و روشنفکران حزبی را 
چنان از خود بيخود کرد و دچار اوهام ساخت که بنيادی ترين مبانی مارکسيستی را 

ه اتفاق فعالين جنبش کارگری و خروجشان از مخالفت اکثريت غريب ب. فراموش کردند
حزب از نقاط درخشان تاريخ فعاليت فعالين سوسياليست جنبش کارگری در احزاب چپ 

بطور مثال، نگاهی به نحوه دخالت و تاثير گذاری فعالين کارگری عضو . ايران است
ر بود که سازمانهای خط سه هنگام بحرانهای درونی آنها نشان ميدهد که برای اولين با

فعالين کارگری عضو احزاب سياسی چپ قربانيان و بی خبران و بی تاثيران در 
اختالفات درونی اين حزب نبودند بلکه بر خالف نقش سنتی شان در اذهان بسياری از 
. روشنفکران و تحصيل کردگان به دفاع از مارکسيسم برخاستند و از حزب جدا شدند

د آگاهی را به درون طبقه کارگر ببرند دچار چنان آنها که در اذهان عمومی قرار بو
اوهامی برای مقام گرفتن و وزير و رئيس جمهور شدن گشتند که هسته اصلی آن نوع 
از سوسياليسم متکی بر کارگر را که تا قبل از آن شاخص تفاوتش با سوسياليسم های 

 دفاع از مارکسيسم ديگر بود را زير پا گذاشتند و ثابت قدم ترين فعالين کارگری که به
برخاسته بودند و با مباحث سه گانه منصور حکمت موافقت نکردند را بدون هيچ شرمی 

  ) ۴٠.(خواندند "سخنگوی ظاهرا بی جيره و مواجب سفارت خانه های رژيم اسالمی"
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  اضمحالل اخالقي حزب كمونيست كارگري : فصل چهارم
  

منصور حکمت اضمحالل اخالقی " حزب و قدرت سياسی" استراتژی يکی از تاثيرات
فحاشی و هتک حرمت از کسانی که حتی تا چند که  ،حزب و اعضا و کادرهايش بود

، تنها يکی از نمودهای آن روز قبل از آن در باالترين ارگانهای حزب فعاليت می کردند
. و در هم عجين هستنداين اضمحالل اخالقی با سياستهای حزب چفت شده  )۴١(.است

اعضا و کادرهای حزب عوامل انسانی بيان سياستهائی هستند که فحاشی و هتک حرمت 
به همين دليل آنها که خود در فحاشی و هتک حرمت . مخالفين درونی را ايجاب می کند

به مخالفين حزب فعال بودند فقط هنگامی متوجه زشتی آن ميشوند که از حزب و 
 بگيرند و طبيعتا خود همان فحشها و ناسزاها را از رفقای تا سياستهای آن فاصله
  ! ديروزشان بشنوند

 تلخ ترين ١٩٩٩از اين نظر دوران جدائی از حزب کمونيست کارگری در آوريل 
 سال فعاليت، ٢٠نه به اين دليل که پس از نزديک به . دوران زندگی سياسی من بود

ر باشد بايد دوباره و از ابتدا شروع می سازمان دادن به سوسياليسمی که محورش کارگ
 نفر کادرها و اعضای جداشده از ١۵٠و نه به اين دليل که با وقايعی که بيش از . شد

روشن شد که نه از ابتدا ) که الزم است در فرصت ديگری بدان پرداخت(سر گذراندند 
از نو شروع قدرت تحمل شکست و دوباره . بلکه می بايد از ما قبل از ابتدا شروع کرد

کردن، قدرت تحمل ناماليمات و سختی ها، همواره بخشی جدائی ناپذير از زندگی و 
مبارزه معمولی هر فعال سوسياليست جنبش کارگری بويژه در ايران بوده است و جای 

آنچه که اين جدايی ها را تلخ کرد و حتی در لحظاتی آنرا . تعجب و گله گذاری ندارد

ک کمپين فحاشی گسترده کتبی و دهها برابر شفاهی در داخل و غير قابل تحمل ساخت، ي
ليدرهای حزب می پنداشتند که پيروز خواهند شد و . خارج حزب عليه جداشدگان بود

به لطف اينترنت همه آنچه نوشته . کسی از وزرا و رئيس جمهورها سئوالی نخواهد کرد
پاسخگوئی آنها را نزديک اند وجود دارد و پيشرفت جنبش کارگری و طبقه کارگر روز 

   .ه استکرد
کاظم نيکخواه عضو دفتر سياسی چنين حزب فحاش و هتاکی، و نويسنده آن هجويات در 

کارگران "مورد طبقه کارگر و فعالينش تازه شکايت دارد که چرا در زير نويس مقاله 
به حزبشان گفته شده سورچران سفره جنبشهای " شرکت واحد راه را نشان ميدهند

و اين قبل از هر چيز بيانگر روحيه آشنايی است که خود را مجاز . رونق اجتماعیپر
می دانند تا هر چه به ديگران بگويند اما تحمل شنيدن يک هزارم آنرا هم ندارند و زود 
به ياد می آورند که حتی در جوامع بورژوايی هم نمی توان تهمت زد، وکيل هست، 

عضو (فحاشی های محمود قزوينی ! هست" حيثيتاعاده "دادگاه هست، عبارتی بنام 
دبير وقت تشکيالت کانادا و عضو (و محمود احمدی ) کنونی کميته مرکزی حکمتيستها

است چنان شنيع و لومپنی ) دفتر سياسی حزب تازه تشکيل اتحاد کمونيسم کارگریفعلی 
 لياقت اينرا هم حتیامثالهم، نظير ايرج فرزاد نفر و اين دو  .آن شرم آور استکه تکرار 
 . به فحاشيهايشان اعتراض شودندارند که 

برای اولين بار در تاريخ چپ ايران، حزب کمونيست کارگری در نيمه راه فحاشيها و 
 چند کادر کار آزموده خود را مامور ١٩٩٩دروغپردازيهای خود عليه جداشدگان آوريل 

 منتشر ١٩٩٩شدگان آوريل برای فحاشی به جدا" هوی"کرد تا يک نشريه ويژه به نام 
فحاشی ها و پرده دريهای رهبران و کادرهای حزب چنان مشمئز کننده بود که . کنند

به همين دليل به . درج آن در نشريات اينترنتی حزب حتی حال خودشان را هم بهم ميزد
را ايجاد کردند و " هوی"توصيه دفتر سياسی و با کمک برادران مدرسی، آشغال دونی 

  ! سردبيری آن هم به محمد فتاحی رسيدافتخار 
  

   ١٩٩٩پاره ای از اقدامات حزب عليه جداشدگان آوريل 
  

حزبی که (، "زنده باد حزب سوسياليست کارگری"حسن وارش را بدليل وجود شعار 
در نامه اصغر کريمی، دبير . در زير نوشته اش اخراج کردند) وجود خارجی ندارد
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مکانيسمهای « پايان نوشته اخيرتان تحت عنوان، در: "اجرايی وقت حزب آمده است
زنده باد حزب " که روی شبکه ندا توزيع شده است شعار »موجود و قدرت سياسی
از آنجا که الف، فعاليت بنفع احزاب ديگر در حزب . آمده است" سوسياليست کارگری

حق ب، مبلغين، فعالين و اعضای احزاب ديگر . کمونيست کارگری ايران مجاز نيست
عضويت در حزب ما را ندارند، عضويت شما در حزب کمونيست کارگری ايران از 

حتی سعی نکردند . اين اخراج هيچ مبنای اساسنامه ای نداشت." اين تاريخ لغو می گردد
ظاهر قضيه را هم حفظ کنند و حزب کمونيست کارگری عراق را مستثنی کنند که بطور 

از نظر . اسی يکديگر اعضای مشترک داشتندمثال حتی در کميته مرکزی و دفتر سي
دفتر سياسی يکجاهايی بايد ميخش را محکم "محمود احمدی دبير وقت کميته کانادا 

  ) ۴٢(“.بکوبد
کليه کتابها و نوشته های اعضا و کادرهای جدا شده از حزب و همچنين نشريه کارگر 

نويسندگان، محتوای با جدايی اين . امروز را از ميز کتابهای حزب جمع آوری کردند
. کتابهايشان که قبال و بعضا توسط خود حزب چاپ شده بود نيز ناگهان تغيير ماهيت داد

را از ميز کتابهای حزب جمع آوری و بهانه شان همکاری  ۶٢شماره  کارگر امروز
اولين کميته اجرايی حزب کمونيست کارگری مشاور دانش  ليال. نشريه با ليال دانش بود

دانش در  حزبيها انتقادی به محتوای مقاله ليال. دبير نشريه انترناسيونال بودو اولين سر
می توانستند داشته باشند چون ضد خاتمی و دوم جمع آوری شده ننشريه کارگر امروز 

که نه تنها در  حزب بودوی در توضيح داليل جدائيش از مقاله  بهانه آنها. خرداد بود
 اصوال قبل از اين جدايی ۶٢، بلکه کارگر امروز کارگر امروز مذکور درج نشده بود

 ) ۴٣!(ها منتشر شده بود
در همان زمان اولين شماره نشريه پرسش به سردبيری علی جوادی تازه منتشر شده بود 
و فعالين حزب آنرا توزيع می کردند که از جمله دو مصاحبه داشت يکی با داريوش 

هان که معرف حضور همه هست و از همايون، وزير رژيم شاه و رهبر مشروطه خوا
داريوش همايون يک ضد کمونيست دو آتشه، اگر چه وزير و . توضيح بی نياز است

منجمله بسياری از کادرهای خود (مدعی رژيمی سرنگون شده ای است که کمونيستها 
و انقالبيون در زندانهايش شکنجه و تيرباران شده اند اما چون همانند ليال دانش ) حزب
ه عليه سياستهای حزب ننوشته بود، توزيع نشريه پرسش که حاوی مصاحبه وی بود مقال

بنام سوزان لس آنجلسی، ديگر با خواننده ای مصاحبه و ! توسط حزب مانعی نداشت

روشن، که عليرغم تالش مصاحبه کننده که گويا علی جوادی بود، هيچ حرفی حتی عليه 
علت مصاحبه با سوزان ! که اطالع نداردوضع زنان در ايران نزد و دليلش اين بود 

آيا به خاطر . روشن، که تا قبل از اين مصاحبه گمنام بود و همچنين ماند، روشن نيست
يا مانند هر زن عادی برای ضديتش با  !؟محتوای مترقی ترانه هايش !؟شهرتش

صاحبان آن  !، و يا کال از جائی توصيه شده بود؟!؟سياستهای ضد زن رژيم اسالمی
با هيچ مطلبش نداشتند را جمع آوری   که مخالفتی۶٢امروز شماره  ستهائی که کارگرد

، وزير رژيم قاتل کردند اما همچنان نشريه پرسش را با مصاحبه داريوش همايون
 . و سوزان روشن توزيع کردند، بايد يک دگرديسی سياسی کرده باشندکمونيستها 

وری اسالمی، حيدر خدری بعنوان عضو با روشی آشنا در سياست ايران در دوره جمه
حزب با مقاالتی شسته رفته وارد صحنه شد و به انتقاد از برادرش علی خدری پرداخت 

علی خدری از فعالين سرشناس جنبش کارگری کردستان . که حزب را ترک کرده بود
در اولين کنگره حزب به کميته مرکزی انتخاب شد و همچنين عضو کميته . بود

روشن نيست . زب و آخرين مسئوليت وی دبيری کميته تشکيالت بريتانيا بودکردستان ح
که چرا کسی از حيدر خدری با آن توانايی ها در نوشتن مقاالت عليه برادرش، قبل و 

  ! بعد از آن جدايی ها مطلبی در نشريات حزبی نديد
ای دور فهيمه قطبی يکی از زحمت کش ترين کادرهای حزب که سابقه فعاليتش در ساله

به فعاليت با کومه له بر می گردد، مقاله ای تئوريک که حاوی نقل قول از کالسيک 
 ١٩٩٩های مارکسيستی و از جمله هجدهم برومر مارکس بود، عليه جداشدگان آوريل 

وی شايد از معدود کسانی باشد که اولين مقاله ای که نوشته، چنين تئوريک بود . نوشت
البته فهيمه قطبی به نوشتن ادامه نداد و شايد هم . ئی داشتو از نظر نگارشی سطح باال

  ! به اين دليل که حزب نشريه تئوريک نداشت
در صورتيکه مطابق . اخراج کردند" توهين به رهبری"محسن الوند را از جمله به جرم 

حزب کميته مرکزی و دفتر سياسی . بود" رهبری"اسناد، حزب فاقد پديده ای بنام 
بعنوان مثال در قوانين .  در هيچ سند حزبی مصاديق توهين تعيين نشده بودبعالوه. داشت

که منظور توهين به شخص ولی فقيه است جرم " توهين به رهبری"رژيم اسالمی 
ميباشد و در عين حال ليستی از لغاتی که بکار بردنش از نظر قانون توهين محسوب 

ياست ايران، بهروز ميالنی بعنوان با روشی کامال آشنا در س. مگردد نيز ذکر شده است
بعد نوبت به . شاکی از محسن الوند شکايت کرد و کميته کانادا نيز وی را اخراج نمود
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اعضای کميته وقت کانادا و دبير آن محمود احمدی و عضو . اخراج پروين اشرفی رسيد
فعلی دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، اين افتخار را دارند که اولين 
اخراجهای مخالفان سياستهای رسمی حزب بدست آنها انجام شد و اين افتخار کمی 

بعالوه کميته کانادا عليه جداشدگان قراری صادر کرد که امضا کنندگان آن بياد ! نيست
ضد کمونيست "و " راست و تسليم طلب"طی اين قرار جداشدگان از جمله . خواهند ماند
  ) ۴۴.(خوانده شدند" و عقب مانده

خواند و ليست نزديک به صد نفر " همرديف شکنجه گر"کورش مدرسی جداشدگان را 
فاتح ) ۴۵.(ناميد" ليست توابين"از آنها را که در نشريه کارگر امروز درج شده بود 

بهرامی از کادرهای نجيب و عضو کميته مرکزی حزب، هدف استعفاها و جدايی ها را 
. يکی دانست و آنها را همطراز هم قرار دادبا هدف شکنجه گران آدمکش رژيم اسالمی 

اين فراخوان کل . مبتکر اين فراخوان شما نيستيد. به اطراف خود نگاه کنيد"وی نوشت 
کمی آنطرف تر انسانها را ميگيرند و شکنجه می کنند تا . اردوی ارتجاع در ايران است
 ." به قافله خوشنامی نپيوسته ايد. به اين دعوت لبيک بگويند

درون حزب، جداشدگان را به راهزنان تشبيه کردند که به کاروان حزب هجوم آورده در 
اعضا و کادرهای حزب هم که . اند و از همه خواستند تا از خود و حزبشان دفاع کنند

در تاريخ جنبش سوسياليستی و اختالفات درونی و طبيعی احزاب آن به مقوله راهزنان 
تانهايی که قبال خوانده بودند، نظير امير ارسالن برنخورده بودند به ياد قصه و داس

نامدار و علی بابا و چهل دزد بغداد افتادند و استنتاج عملی و روز آنرا در رقابت به 
اصغر کريمی دبير نجيب ) ۴۶.(فحاشی به جداشدگان يافتند و الحق که سر از پا نشناختند

ذاشت و بر اساس تئوری اجرايی حزب و معاون منصور حکمت پا را از همه فراتر گ
راهنمای حميد تقوائی، جداشدگان و بويژه رضا مقدم و ايرج آذرين که دو نفر از بنيان 

 اآثريتى - راست توده اى بسرعت سر از آغوش"گذاران حزب بودند را کسانی ناميد که 
تبليغات آهنه ضد آمونيستى  ظاهرا بى جيره و مواجبدر آوردند و به بلندگوى 

اصغر کريمی افزود که ". هاى رژيم اسالمى در آشورهاى خود تبديل شدندسفارتخانه 
بدينسان جماعت .  هيات حاآمه است عاقبت اين تزها، خزيدن رسمى و علنى به آغوش"

حقيرى آه با بلند آردن پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه سپاه پاسداران و ساواما در 
". به اوج انحطاط و ارتجاع رسيدند... داخته مقابل يك حزب آمونيستى قيل و قال براه ان

اگر آسى در ميان اينها "وی در پايان از اعضا و کادرهايی که جدا شده اند خواست که 

اندك رگى از آزادى خواهى و شرف داشته باشد فقط با بيرون جستن فوری از کل اين 
حرمت ها از شنيدن اين فحاشی ها و هتک ) ۴٧".(منجالب ميتواند خود را نجات دهد

رفقای تا چند روز قبل خود که در مبارزه با رژيم اسالمی جان خود را برای هم 
ميدادند، چنان تکان دهنده بود که بعضی از جداشدگان از شوک و بيماری افسردگی 
  . ناشی از آن خالصی نيافتند، به نفی همه چيز رسيدند و فعاليت سياسی را کنار گذاشتند

ت شنيع و نسبت دادن اعمال جنايت کارانه به جداشدگان آوريل اين هتاکيها، اتهاما
 قطعا ناشی از اضمحالل اخالقی گسترده در حزب کمونيست کارگری است اما ١٩٩٩

بايد علت را در ماهيت سياستها و . چاره اش يک انقالب اخالقی در حزب نيست
 آنهم به رفقای مواضعی جستجو کرد که چنين دشنامها، اتهامات شنيع و تهوع آوری را

تا ديروزشان که بعضا باهم نزديک به بيست سال سابقه فعاليت مشترک در کميته های 
در کمپين فحاشی و هتک حرمت . مختلف تشکيالتی داشتند، ضروری و ايجاب می کند

 همرديف شکنجه گر، تواب، مرتجع و ضد ١٩٩٩حزبيها، ما، جدا شدگان آوريل 
ره و مواجب تبليغات آهنه ضد آمونيستى سفارتخانه کمونيست، بلندگوى ظاهرا بى جي

هاى رژيم اسالمى، اگر اندك رگى از آزادى خواهى و شرف داشته باشند، بلند آنندگان 
پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه سپاه پاسداران و ساواما، ناميده شديم و سلطنت 

ودند، با صفتی به طلبانی که شکنجه گران بعضی از کادرهای حزب در زندانهای شاه ب
رضا پهلوی را . لطافت گلهای بهاری اپوزيسيون پرو غرب و نماينده مدرنيسم نام گرفتند

به کنگره سوم حزب دعوت کردند، سلطنت طلبان برای رهبران حزب تريبون راديويی 
. و تلويزيونی باز کردند تا حرفشان را بزنند و با هم تظاهرات مشترک گذاشتند

  ) ۴٨.(خ، دردناک و هرگز فراموش نشدنیروزهايی مطلقا تل
  

 فحاشان ديروزی و با پرنسيپهای امروزی 
  

 از هيچ اتهام و فحش و ناسزائی کوتاهی ١٩٩٩فحاشانی که عليه جدا شدگان آوريل 
منصور حکمت بودند که چنين " حزب و قدرت سياسی"نکردند، خود قربانيان استراتژی 

وقتی همين ها با حزب . ب ايجاب می کردرفتارهايی را عليه مخالفان درونی حز
 آورده ١٩٩٩مخالفت کردند همان بالئی سرشان آمد که خود بر سر جداشدگان آوريل 

عبرت آموز اينکه اين فحاشان ديروزی فقط با جدائی از اين حزب و سياستهايش . بودند
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نيست دشنام ها و فحشهای تهوع آور حزب کمو. است که پی به زشتی اعمالشان می برند
کارگری به اعضای کميته مرکزی حزب خود که تا قبل از ايجاد فراکسيون اتحاد 
کمونيسم کارگری بعضا اعضای دفتر سياسی هم بودند قطعا ناشی از يک اضمحالل 

اما طنز و يا شايد تراژدی ماجرا اين است که اکثر اعضای . اخالقی در اين حزب است
خوردهای مشمئز کننده به جداشدگان آوريل اين فراکسيون خود عناصر فعال همين بر

  .  بودند١٩٩٩
طی مطلبی به اخيرا بطور مثال يکی از اعضای اين فراکسيون بنام محمود احمدی که 

به برخوردهای زشت و هتک حرمت حزب " چند  کلمه درباره فراآسيون و حزب"نام 
رباره اعضای به اعضای فراکسيون اعتراض کرده است، و يا برخورد مينا احدی که د

را نادرست " يا از حزب تبعيت ميكنيد و يا به بيرون پرتاب ميشويد"فراکسيون نوشته 
دانسته، خود بعنوان دبير وقت کميته کانادا از عوامل فحاشيها و اخراج چهار عضو 

در . بوددر کانادا  ١٩٩٩حزب در آوريل " حزب و قدرت سياسی"مخالف سياستهای 
 آن زمان بنام پروين اشرفی که خود محمود احمدی بعنوان حکم يکی از اخراج شدگان

با توجه به : " آنرا امضا کرده، آمده است١٩٩٩ می ٢١دبير کميته کانادا و در تاريخ 
ضديت عميق و آشکارتان با حزب در تمامی سطوح و پافشاری مجددتان بر اين ضديت 

تاريخ به عضويت شما در  تان اعالم کرده ايد، از اين ١٩٩٩ می ١٧که در نامه مورخ 
محمود احمدی لمپنی ترين فحش ها ." حزب کمونيست کارگری ايران خاتمه داده ميشود

 داد و نامش پای قرار کميته کاناداست که ١٩٩٩را به مخالفان حزب در آوريل 
خوانده  "ضد کمونيست و عقب مانده"و " راست و تسليم طلب"جداشدگان را از جمله 

مله خود وی که همه آن دشنامهای شنيع را در دوره منصور حکمت حزبيها و منج. بود
 دادند، در مطلب فوق الذکر، از حزبيها خواسته است ١٩٩٩به جداشدگان آوريل 

در بخشهايی از نوشته ) ۴٩.(انجام ندهيد" اسم و سنت منصور حکمت"اعمالتان را تحت 
  :  عبرت آموز محمود احمدی آمده است

 ، بر خالف سنتهای منصور حكمت،ال مسلط بر رهبری حزباما گرايش چپ راديك"
 در ،تصوير ديگری را از روابط درونی حزب و آشمكشهای جريانات مخالف در آن

فضاهای دراماتيك !  براه افتاد،شيطان سازی ها و قهرمان سازيها. مقابل جامعه قرار داد
بات درونی حزب سر و روانی آه چپ سنتی در مواقع اختالفات سياسی ميسازد در مناس

هم نظران سياسی قهرمانان شدند و مخالفان سياسی و اعضای فراآسيون ! بر آورد

 رهبران سرشناس جنبش آمونيسم آارگری ،فراموش شد آه شياطين امروز! شياطين
 ، موجی از حمالت غير سياسی،با اعالم فراآسيون اتحاد آمونيسم آارگری! ... هستند

زمانيكه فضا ! ... آسيون و رفقای تشكيل دهنده آن براه افتادبرای بی اعتبار آردن فرا
سازی و هتك حرمت انسانی آسانترين راه است ديگر احتياجی به نقد نظرات و پالتفرم 

رفقا چه اتفاقى افتاده است؟ چرا نميتوان مثل سابق سياسی و با فرهنگ ! سياسی نيست
آيا ... هم شديد باشد جدل آرد؟ باالى سياسی در مورد اختالفات سياسيمان هر چقدر 

مقايسه آمونيستهاى شريف با جنايتكاران جمهوری اسالمی جنگ سردی تر و مك 
من از تمامی رفقای عزيز حزب کمونيست کارگری ميخواهم که ! ... آارتيستی تر نيست

اين اقدامات . سياسی و متين رفتار کنند و به سنت کمونيسم منصور حکمت پايدار باشند
ر ميخواهيد انجام دهيد خواهش ميکنم که از اسم و سنت منصور حکمت استفاده را اگ
جدائی از حزب کمونيست که فقط  عجبا." اين يک درخواست رفيقانه است. نکنيد

کارگری و سياستهايش ايشان را متوجه زشتی اعمالی کرده که خودش از عناصر فعال 
  !  بود١٩٩٩آن در آوريل 

 مدرسی از ليدرهای حکمتيستها که خودشان از فعالين فحاشی در همين زمره است بهرام
 بودند و از جمله کورش مدرسی ليدرشان در نامه ای به ١٩٩٩به جداشدگان آوريل 

بهرام ) ۵٠.(خواند" همرديف شکنجه گر"سوسن بهار، بی هيچ شرمی جداشدگان را 
راکسيون اتحاد ماندن؟ اتحاد؟ حکمتيسم؟ نگاهی از آينه عقب به ف"مدرسی در مطلب 
 که ،"جدل آنالين"ضمن اينکه بايد حتما روش های ": نوشته است" کمونيسم کارگری

ناظر خارجی تنها ميتواند . ...  را محکوم کرد،البته برای ما حکمتيست ها تازگی نداشت
 سابقا به ،از فرهنگی که يکبار ديگر به همت چپ سنتی و باز هم بنام منصور حکمت

امروز فراکسيون و امروز به رهبری همراهان ديروزشان در حزب رهبری سخنگويان 
 تاسف بخورد و خواهان قطع فوری اين نوع مجادالت ،کمونيست کارگری رواج مييابد

   !."بشود" سياسی"
بلندگوى ظاهرا بى جيره و مواجب تبليغات آهنه ضد "به جداشدگان آوريل گفتند 

بدينسان . ... شورهاى خود تبديل شدندآمونيستى سفارتخانه هاى رژيم اسالمى در آ
جماعت حقيرى آه با بلند آردن پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه سپاه پاسداران و 

منتها همين هائی که ". ساواما در مقابل يك حزب آمونيستى قيل و قال براه انداخته بود
جود جمله  نسبت دادند، حزب جديدشان برای و١٩٩٩چنين جناياتی به جداشدگان آوريل 
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از مقاله جليل جليلی عضو " آقای جوادی شما داريد به جمهوری اسالمی خدمت ميکنيد؟"  
در اطالعيه حزب جديد . داد!" عبور از خط قرمز ممنوع"مشاور کميته مرکزی، فرمان 

. اين اقدام عبور از خط قرمز در مناسبات نيروهای اپوزيسيون است"التاسيس نوشتند 
آنرا ". يب هويت و چهره فعالين سياسی شناخته شده استتخر. نقد سياسی نيست

به ياد . ناميدند" روشهايی که مشخصه فرقه مجاهدين و جريان منحط حزب توده است"
و " نبايد اجازه داد تا چنين روشهايی در صفوف اپوزيسيون جايی پيدا کند"آوردند که 

   !عجب !دانستند" ل سياسیابتدايی ترين انتظار از هر نيروی مسئو"طرد اين روشها را 

  
  
  
  
که در مجموع کمتر از " جدل آنالين"حزب اتحاد کمونيسم کارگری، از حمالت سايت   

 تنها عليه نامه ١٩٩٩ مطلب عليه آنها درج کرده می نالد در صورتيکه در آوريل ٣٠
اينها .  فحشنامه منتشر شد۴٠ايرج آذرين به اصغر کريمی و منصور حکمت بيش از 

 حزب را ترک کرده بودند و ٢٠٠۴شنود باشند که حکمتيستها قبال و در سال تازه بايد خ
 فحشنامه عليه ٣٠روزانه " جدل آنالين"فحاشان زيادی باقی نمانده بودند که در 

، تعداد فحاشان ٢٠٠٧با جدائی حزب اتحاد کمونيسم کارگری در می . فراکسيون بنويسند
قابل تاکيد ! وش شانس تر از اينها هستندحزب کاهش يافته است و مخالفان بعدی حتی خ

اين است که، جدائی از حزب کمونيست کارگری همان دو قدرت جادوئی را به حزب 
الف، : اتحاد کمونيسم کارگری داده که قبال حزب حکمتيستها از آن برخوردار شده بود

ب، فراموشی فحاشيها و . پی بردن به اضمحالل اخالقی حزب کمونيست کارگری
 . ١٩٩٩مات جنايتکارانه خود به جداشدگان آوريل اتها
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  حزب كمونيست كارگري در بن بست: فصل پنجم
  

در تاريخ احزاب کمونيستی در جهان اختالف بر سر تحليل از اوضاع سياسی و اتخاذ 
 آنچه که غير لذا. تاکتيهای الزمه طبيعی ترين و مرسوم ترين نوع اختالف بوده است

قابل تغيير و خدشه ناپذير است احکام مارکسيسم، منفعت طبقه کارگر و استراتژيهای 
اوضاع سياسی به ويژه در دوران بحرانها و حاد . سياسی متکی به طبقه کارگر است

شدن مبارزه طبقاتی دائما در حال تغيير است و با خود تحليل مجدد از اوضاع سياسی و 
 جديد، و چه بسا کنار کشيدن از ائتالفهای قديم و ساختن جبهه های اتخاذ تاکتيک های

اما آنچه در حزب کمونيست کارگری و با مباحث سه گانه . جديد را ضروری ميسازد
پافشاری بر . منصور حکمت روی داد کامال برعکس بود" حزب و قدرت سياسی"

 اهداف اوليه و ويژه محور، و پيگيری_ مارکسيسم، پافشاری بر استراتژی طبقه کارگر
حزب مبنی تبديل شدن به يک حزب کارگری کنار رفت و آنچه که غير قابل خدشه و 

ارتجاعی و بورژوايی دانستن پديده . تغيير شد سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی گشت
دوم خرداد و يا متعلق دانستن آن به صاحبان صنايع و سرمايه که بنا به تعريف هر 

اين تحليل اگر تا موافقت با سقوط فوری . خالف آن ميسازد، کافی نبودسوسياليستی را م
به همين ) ۵١.(محسوب ميشد" خاتمی چی"و" دوم خردادی"رژيم ادامه نمی يافت هنوز 

دليل حزب کمونيست کارگری خود را در کنار سلطنت طلبان و مجاهدين يافت که در 
با آنکه . ل سقوط فوری قرار داشتتحليلشان رژيم اسالمی نزديک به دو دهه بود در حا

از حزب از پديده دوم خرداد، عميقتر، پيچيده شده تحليل سوسياليست های کارگری جدا 
تر و از نظر ماهيت طبقاتی بسيار راديکال تر از تحليل سلطنت طلبان و مجاهد از دوم 

" دهآغوش هيات حاکمه خزي" به ١٩٩٩خرداد بود، اما از نظر حزب، جداشدگان آوريل 
محسوب ميشدند و حزب کمونيست کارگری با سلطنت طلبان و مجاهد دو فاکتو سه 

حزب کمونيست کارگری البته تالشهايی را نيز برای . نيروی فورا سرنگونی طلب بودند
ايجاد جبهه سرنگونی با اين دو جريان انجام داد که در رابطه با سلطنت طلبان تا حد 

و تلويزيونهای سلطنت طلبان و برگزاری تظاهرات حضور دائم کادرهای حزب در رادي
  . رفت مشترک پيش

ببينيد االن سلطنت طلبان تريبون باز کرده اند برای حزب کمونيست : "منصور حکمت
کارگری حرف بزند، االن سعی می کنند اختالفات با ما را به نظر خودشان کمرنگ به 

اينها . يست کارگری مدرن استپيش خودشان فکر می کنند که حزب کمون. نظر بياورند
در ميان ما . اسالمی ها را عقب می رانند، ما با آمريکا می رويم قدرت را ميگيريم

سعی می کنند از جنبه خلع يد، سلب مالکيت، مالکيت اشتراکی، و لغو کار مزدی صرف 
نظر کنند و بگويند که اينها جنبش مدرنی هستند و در ما نيرويی برای تضعيف 

ما هر کاری بکنيم اين نيروها تصوير و روايت خودشان را از . سالمی ببينندجمهوری ا
! ما ارائه ميدهند و به خودشان می گويند نه اينها قصد خلع مالکيت ندارند، مطمئن باشيد

خودش هم همين جوری نگاه می کند، اگر جمهوری اسالمی را بياندازند، نگاه می کند 
بخشی شان . ضوع خلع مالکيت در مقابل ما قرار دهندببيند کدام نيرو را در برابر مو

در همين پروسه بخشی از آنها سعی می کنند جلوی اين خواستها را . می آيند در حزب
در حزب سد کنند، بنظر من گرايشات اجتماعی از حزب قطعا استفاده می کنند و بر 

  ) ۵٢(“.روی حزب فشار می گذارند
اين يک آگاهی . تخابات و انقالبی به قدرت نمی رسانددر ايران، سلطنت طلبان را هيچ ان
اينکه سلطنت طلبان با آمريکا می روند قدرت را . عمومی در سياست ايران است

ميگيرند اشاره به توهمی دارد که مطابق آن آمريکا با حمله نظامی خود جمهوری 
 نزديک مناسبات. اسالمی را سرنگون می کند و سلطنت طلبان را به قدرت ميرساند

حزب با سلطنت طلبان که مورد اشاره منصور حکمت است و تا برگزاری تظاهرات 
منصور حکمت که . مشترک هم گسترش يافت در چهارچوب اين استراتژی قرار داشت

در کنگره دوم انتظار برای به ميدان آمدن طبقه کارگر را جايز " عابر بيگناه"در لباس 
گر را کنار گذاشت و با سرنوشت حزب قمار کرد و ندانست، و سوسياليسم متکی به کار

 . آنرا به حال و روز فعلی انداخت، فريب همين استراتژی آمريکا را خورده بود
منصور حکمت از کجا خبر داشت که سلطنت طلبان چنين تصويری از حزب دارند؟ آيا 

اطالع دست اندرکاران مطلع باالی حزب از نشريه و مقاله مورد اشاره منصور حکمت 
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اين نيروها تصوير و روايت خودشان را از ما ارائه "دارند؟ چرا حزب هر کاری بکند 
؟ آيا هدف اين بود تا کادرهای حزب به تصويری که سلطنت طلبان دارند "ميدهند

آيا سلطنت طلبان اين تصوير از حزب را در مذاکراتی ! اعتراض نکنند و مقاله ننويسند؟
 بودند؟ آيا بکار بردن مکرر صفت مدرن در تعريف از با مراکز قدرت حزب، شنيده

حزب توسط اصغر کريمی بخشی از همين طرح بود که با شکست آن ديگر تکرار نمی 
در کنگره سوم برای جا انداختن همان " جنبشهای سلبی اثباتی"شود؟ آيا سمينار جانبی 

بر تصوير مورد شعارها و سياستهايی نبود تا تصويری که حزب از خود ارائه ميدهد 
دلخواه سلطنت طلبان منطبق گردد؟ سئوال گرهی که بايد اميدوار بود روزی از طرف 
کادرهای مطلع حزب جواب بگيرد اين است که نقش و سهم حزب برای عقب راندن 
اسالميها در چهارچوب استراتژی آمريکا و سلطنت طلبان، چگونه تعيين شد؟ آيا اين 

و ديدارهايی بين طرفين انجام شد؟ يا اينکه تريبون باز تصميم در چهارچوب مذاکرات 
کردن راديويی تلويزيونی سلطنت طلبان برای رهبران حزب، دعوت از رضا پهلوی به 
کنگره سوم حزب برای از بين بردن قبح قضيه و باز کردن راه همکاريهای احتمالی در 

پيش "ا از طريق آينده، برگزاری تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان و غيره تمام
  ويژه و از راه دور بين طرفين انجام شده است؟ " تله پاتی"کردند و يک " خودشان فکر

حزب کمونيست کارگری دست به يک اقدام خارق العاده  ،اما برای نزديکی به مجاهد
منصور " حزب و قدرت سياسی"نسبت به پيشينه خود و کامال خوانا با استراتژی 

 حزب کمونيست کارگری برای اولين بار به مناسبت ١٣٧٩ل در خرداد سا. حکمت زد
 چندين مقاله و اطالعيه منتشر کرد و تظاهراتهايی را در ١٣۶٠ خرداد ٣٠بزرگداشت 

 روز استيضاح بنی صدر ١٣۶٠ خرداد ٣٠يادآوری اينکه . خارج کشور سازمان داد
قتل . انيان سياسیاولين رئيس جمهور اسالمی در مجلس بود، نه روز آغاز قتل عام زند

 تير و انفجار دفتر رياست جمهوری ٧خرداد بلکه بعد از  ٣٠در عام زندانيان سياسی نه 
  . شدآغاز 

با توجه به تمايل اکثريت نمايندگان مجلس به حزب جمهوری اسالمی، استيضاح بنی 
.  منجر به برکناری وی از رياست جمهوری ميشد۶٠ خرداد ٣٠صدر در روز 
 خرداد آخرين تالش و اقدام مجاهدين برای ٣٠ين به تظاهرات در فراخوان مجاهد

حزب کمونيست کارگری و کادرها و اعضايش با . ممانعت از برکناری بنی صدر بود
پشت پا زدن به تمام پيشينه ضد رژيمی خود قدم جلو گذاشتند و برای اولين بار در 

اطالعيه دادند و ، روز استيضاح بنی صدر ١٣۶٠ خرداد ٣٠گراميداشت سالگرد 
تظاهرات گذاشتند اما پيشرفت چندانی حاصل نشد و حزب هم تظاهرات و آکسيون برای 

و با حمله آمريکا به عراق و اسير شدن ) ۵٣.( خرداد را ديگر ادامه نداد٣٠گراميداشت 
انتفاع  زارتش مجاهد، يکی از سه نيروی جبهه سرنگونی مورد نظر حزب نيز از حي

  .افتاد
مت از پيش بينی سقوط قريب الوقوع رژيم اسالمی يک اصل محوری منصور حک

ساخت و تمامی فعل و انفعاالت حزب و نوع روابط با دولتها را نيز حول اين محور و 
متناسب با آن قرار داد، حتی فعاليت تئوريک و نجار و بنا شدن و شعر گفتن اعضا و 

ار بشود، بنا بشود، شعر لطفا هر کس دوست دارد نج: "منصور حکمت. کادرها را
 ٨حزب ) ۵۴(“.بگويد، کتاب بنويسد بگذارد برای دو سال ديگر اگر شکست خورديم

سال قبل سقوط سريع رژيم را پيش بينی کرد و منصور حکمت، حميد تقوائی و مريم 
: منصور حکمت. نمازی سه تن از ليدرهای حزب، حتی برای آن تاريخ هم تعيين کردند

کسی چه ميداند جمهوری اسالمی ممکن است . شرط بندی کنيمو نيم ل بيائيد روی يکسا"
پس گرفتن پيش بينی سقوط سريع رژيم تمامی ) ۵۵(“.سريع تر از اين هم ناپديد شود

شالوده حزب را به هم ميريزد و از جمله به انتقاد صريح از منصور حکمت و کنار 
" جنبشهای سلبی اثباتی"و همچنين بحث " حزب و قدرت سياسی"گذاشتن استراتژی 

سئوال مهمی که حزب بايد جواب دهد اين است، پيش بينی سقوط فوری . منجر ميشود
رژيم بر کدام مبانی تئوريک مارکسيستی استوار بود؟ بر کدام مبانی تحليلی مارکسيستی 

 سال بعد از پيش بينی ٧از توازن قوای طبقات در ايران متکی بود؟ چرا رژيم اسالمی 
نشده است؟ آيا انقالبی صورت گرفت و سرکوب شد؟ " ناپديد"کمت هنوز منصور ح

اختالفات درون رژيم کاهش يافت؟ از تعداد و دامنه اعتراضات کاسته شد؟ آيا اصوال 
پيش بينی سقوط فوری رژيم بر عوامل مبارزه طبقاتی در ايران استوار بود يا بر دخالت 

آمريکا نظير افغانستان و " نجرژيم چ"يک عامل خارجی و بطور مشخص سياست 
  ) ۵۶(عراق؟ آيا اصوال تاريخ حمله نظامی قابل پيش بينی است يا انقالب؟

برای حزب کمونيست کارگری يک دستگاه تحليلی و مواضع غير مارکسيستی از 
منصور حکمت پس از کنگره دوم به ارث رسيده است که در عين اينکه غلط بودن آن 

چرا که .  انکار نيست، اما ابزار رها شدن از آن را ندارندحتی برای خودشان هم قابل
ابزارهای مارکسيستی از تحليل اوضاع ايران، سرنگونی  همنصور حکمت با اتکا ب
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در کنگره " جنبشهای سلبی اثباتی"خود وی در سمينار جانبی . رژيم را نتيجه نگرفته بود
) سلطنت طلبان"(ر می دارد و در رابطه با همکاری با سلطنت طلبان صريحا اظها سوم

اينها اسالمی ها . در پيش خودشان فکر می کنند که حزب کمونيست کارگری مدرن است
اين يک آگاهی عمومی در "! را عقب می رانند، ما با آمريکا می رويم قدرت را ميگيريم

. سياست ايران است که هيچ انتخابات و انقالبی سلطنت طلبان را به قدرت نمی رساند
ا احتمال قدرت گرفتن سلطنت طلبان در ايران، از طريق حمله نظامی آمريکا و تنه

در کنگره دوم حزب، طبقه کارگر از استراتژی . سرنگون کردن رژيم اسالمی است
. قدرت گيری حزب کنار رفت و هيچ استراتژی متکی به انقالب جايگزين آن نشد

لبانه متکی به آمريکا را هم به کارخانه رويا سازی لس آنجلس حتی استراتژی سلطنت ط
 . حزب انداخت

 سال پس ٢۵، "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی"بر اين مبنا، منصور حکمت، نويسنده 
از اينکه حتی آخرين پوپوليستها هم از ادعای وجود ذره ای از ترقی خواهی در هر 

، تازه خودش جناح و قشر طبقه سرمايه دار ايران در قبال رژيم اسالمی دست برداشتند
تحليل طبقاتی از رژيم اسالمی را کنار گذاشت و کاشف نوعی ترقی خواهی در مدعيان 

 شد تا حدی که بتوانند در ۵٧و بازماندگان رژيم شاهنشاهی سرنگون شده در انقالب 
اما سوسياليستهای . چهارچوب يک استراتژی در يک جبهه سرنگونی در کنار هم باشند

ی خواهی در کليه جناحها و اقشار بورژوازی ايران را رد کارگری که هر نوع ترق
کردند و صاحبان سرمايه و صنايع را مدافعان رژيم اسالمی و حفظ آن دانستند توسط 

طبقه سرمايه دار ايران عواقب ناگوار  ()۵٧( !منصور حکمت حجاريانی خوانده شدند
کرده است و هنوز که  تجربه ۵٧يک انقالب و يا سرنگون شدن رژيم حاکم را در سال 

يم اسالمی و در عين حال ژهنوز است دارد بهای آنرا می پردازد و لذا خواهان حفظ ر
  . تالش برای ايجاد تغييرات مورد نظر خود در اين رژيم و آنهم بشکل تدريجی است

سلطنت طلبان برای قدرت گيری به آمريکا متکی هستند و حزب هم با قبول تحقق اين 
آشکار است که در اين استراتژی "! عقب راندن اسالمی هاست"ه اش استراتژی وظيف

سلطنت طلبان قرار نبود به کمک تبليغاتی و مالی آمريکا قدرت را بگيرند، چرا که 
سياست آمريکا در . نزديک به سی سال است که از اين حمايتها و کمکها برخور دارند

بود از طريق " رژيم چنج"حکمت قبال رژيم اسالمی در آن سالهای مورد اشاره منصور 
در اين استراتژی هم وظيفه و نقش ارتش آمريکا روشن است و هم . حمله نظامی

توسط حزب کمونيست کارگری عمال " عقب راندن اسالميها"سلطنت طلبان اما وظيفه 
بدين معنا بود که برخالف مارکسيسم، تحليل طبقاتی را در تحليل اوضاع ايران کنار 

پرياليسم را در تحليل اوضاع جهان که معنايش کنار گذاشتن مارکسيسم به بگذارد و ام
  . نفع يک افراط گرائی ضد اسالمی بود

مورد نظر منصور حکمت که طبقه کارگر کنار " گود استخر سياست"بدين ترتيب در 
گذاشته شده بود، حزب يک افراط گرايی اسالمی داشت که عرضه کند تا به بازی گرفته 

.  عين حال با سلطنت طلبان که با هم در جبهه سرنگونی بودند، رقابت کندو در شود
ضد اسالميگری شد پايه و اساس سياستهای حزب و مبنای موضعگيری در قبال مسائل 
ايران و حتی در قبال اوضاع سياسی خاور ميانه و مسئله فلسطين، رابطه با دولتها، 

گفته منصور ) ۵٨.(وسيقی و ادبياتوضع خارجيها در اروپا، و حتی شعر و هنر و م
مذهب در ايران بيشتر کارگر ميکشد يا " در کانادا که ١٩٩٩حکمت در مباحثات آوريل 

بنا به وظيفه ضد اسالمگيری حزب در اين . در اين چهارچوب بود "اضافه کاری؟
استراتژی، در خارج کشور تشکيل انواع و اقسام کمپين ها و گروههای ضد اسالمی 

ب آغاز شد که بعضا از فعاليت ضد اسالمی گروههای راست افراطی قابل توسط حز
تفکيک نيست که ضديتشان با اسالم و مسلمانان ريشه راسيستی و نژاد پرستانه دارد و 

به اسالم مشرف و "که برای سهولت کارشان " ۶ام آی "و " ۵ام آی "هدفشان ماموران 
 نماينده يک حزب دست راستی محافظه "آيان هرسی علی"خانم  .، نيست"ختنه شده اند

انستيتو آمريکن "کار در پارلمان هلند و همکار نهاد دست راستی تر و نئوکنسرواتيو 
  ) ۵٩.(تنها به دليل انتقادات شديدش به اسالم از متحدين حزب است" اينتر پرايز

 را جمع کرد اما ١٩٩٩در همين راستا حزب نوشته ها و کتابهای جداشدگان آوريل 
تجديد چاپ و توزيع آثار ضد اسالمی صادق هدايت را آغاز کرد، امثال علی اشرف 
درويشيان و احمد شاملو شدند ملی اسالمی و مورد حمله قرار گرفتند، و البته که جنيفر 

دعای ندبه خوان، نيز مورد تائيد ) البته مسيحی و نه مسلمان(لوپز، يک مومن مذهبی 
ان تمام نيروهای اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون مستقل در سياست اير) ۶٠.(قرار گرفت

" مدرن و طرفدار غرب"و " ملی اسالمی"از جايگاه و مواضع طبقاتيشان به دو گروه 
سلطنت طلبان در کنار حزب و به تنهايی در گروه مدرن و طرفدار غرب . تقسيم شدند

حتی تعلق کورش مدرسی بعنوان ليدر حزب . بودند و بقيه در گروه ملی اسالمی
را از جمله موانع حمله سازمانهای  خودشان به گروه مدرن و طرفدار فرهنگ غرب
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 گويا سالها سرکوب فعالين )٦١(!اطالعاتی کشورهای اروپايی به فعالين حزبشان دانست
کارگری کمونيست و مارکسيستهای اين جوامع که حتی هم اکنون هم تحت مراقبت 

ارند، بدين دليل بوده است که آنها غير مدرن و فاقد دائمی و در ليستهای سياه قرار د
 . بوده اند!) يعنی فرهنگ خودشان(فرهنگ غرب 

اعتقاد به تئوری امپرياليسم لنين با استراتژی که سلطنت طلبان به کمک آمريکا قدرت 
آنها ابتدا . منافات داشت بود،" عقب راندن اسالميها"می گرفتند و حزب هم وظيفه اش 

در " ضد امپرياليست"و سپس  اليسم را از نشريات و مطالبشان حذف کردندلغت امپري
نبودند اعالم کنند که  چرا که قادر) ٦٢(.ناسزا مجادالت داخلی حزب شد دشنام و

بعدها تئوری امپرياليسم . از امپرياليسم، آمريکا نيست و گينه بيسائو است منظورشان
حزب از لنين و " رهايی"نتايج . ار گذاشتندلنين و سپس به نوعی حتی خود لنين را هم کن

سياسی در  تئوری امپرياليسم وی و جايگزينی آن با ضديت با اسالم، در قبال بحرانهای
منصور حکمت در . خاورميانه نتايج فاجعه بار و رسوا کننده ای برای حزب داشت

ه غير از البت(، اسرائيل را که بر مبنای مذهب ١٩٩٩گفتگو با صفا حائری در فوريه 
" دمکرات ترين رژيم خاور ميانه"و قوميت بنا شده و نژاد پرستانه است !) اسالم
حمله آمريکا به افغانستان جنگ مدرنيسم و اسالم سياسی لقب گرفت و از ) ۶٣.(خواند

  ) ۶۴.(آن پشتيبانی شد
در مجموع آنچه که در چهارچوب تئوری امپرياليسم لنين قبيح و ضد کارگری و ضد 

منصور حکمت در سمينار ! ليستی بود، ناگهان مثبت و مايه مباهات و افتخار شدسوسيا
اين موضوع را صريحا ابراز داشت، بگونه ای که گويا دارد " جنبشهای سلبی اثباتی"

حتی به نظر من شايعه ای " :عکس العمل کنگره حزب را می سنجد تا آنرا واکسينه کند
اسرائيل نمی آيد به ! بگذاريد بگويند. ه نفع ماستکه اينها از اسرائيل پول می گيرند ب

البد برآورد کرده . حتما نفع خودش را در اين ديده است. يک محفل چهار نفره کمک کند
است که حزب کمونيست کارگری يک نيرويی است که ميشود بر آن سرمايه گذاری 

دافی که دنبال واضح است که فحششان ميدهيم، بخاطر نيات و اه. بگذاريد بگويند. کرد
اين تصوير رفته است به ) با اين شايعه(ولی اين ساده لوحها نمی فهمند که . می کنند

خانه های مردم که حزب کمونيست کارگری به عنوان يک نيروی سياسی در منطقه از 
که هر دولتی نيست، و اصال شبيه مثال دولت اردن نيست، دولتی (دولتی مثل اسرائيل 

کرور کرور ) ن با آمريکا توافق کرده باشد که به چه نيرويی پول ميدهدکه بايد قبل از آ

يک چنين تصويری رفته است در خانه های مردم و در نتيجه مردم . پول گرفته است
می گويند اينها می توانند بگيرند و نگهدارند و حتی ممکن است با اسرائيل و آمريکا به 

 ) ۶۵(“.کار نگه دارنديک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سر
اين گفته که کامال خارج از تاريخ انقالبی و شريف سوسياليسم ايران است، نياز به 

درصد اتکا به پنج برای حزبی که نخواهد با اتکا به انقالب بلکه با . افشاگری ندارد
که تازه آنهم در کنگره سوم حزب توسط منصور حکمت و با به قدرت برسد مردم 

با اسرائيل و آمريکا به يک سازشی برسند که "ا يک سوم کاهش يافت، تشويق حضار ت
اين حال ميشود آنرا به  با. قطعا ضروری است" بتوانند خودشان را سرکار نگه دارند

کردی ترجمه کرد و به عنوان گفته جالل طالبانی يا عبداله مهتدی داد به هر سه حزب 
جالل .  صاحب اصلی آن ادا کنندفعلی کمونيست کارگری تا حق مطلب را در مورد

اتحاديه ميهنی . طالبانی و اتحاديه ميهنی نمونه موفق همين نوع قدرت گرفتن هستند
االن با و  هستند، بودند" نيرو تر"محفل چهار نفره نبودند، از حزب کمونيست کارگری 

توجه به کشتارهای هر روزه در ديگر مناطق عراق آشکار است که سرمايه گذاری 
يکا روی اتحاديه ميهنی بنفع آمريکا بوده است و البته موفق ترين، و اتحاديه ميهنی آمر

قضاوت در مورد تفاوت . از طريق سازش با آمريکا خود را سر کار نگه داشته است
نگرش حزب و اتحاديه ميهنی به اسرائيل را نيز بايد به عهده خود خواننده گذاشت که تا 

 . ه کنه ماجرا پی برده استهمينجا هم به اندازه کافی ب
همين تئوری را برای يکی از فعالين قديمی و سرشناس ناسيوناليسم کرد صالح مهتدی 

از نظر وی با پايان جنگ سرد و جهان دو قطبی، آمريکا تنها . کردستان مطرح کرد
و برای قدرت گرفتن و سر کار ماندن بايد با .  می کند" رژيم چنج"قدرت جهان است و 

اختالفات حزب کمونيست کارگری با سازمان . ا همراه شد و با آن به سازش رسيدآمريک
زحمتکشان و عبداله مهتدی و اتحاديه مهينی و جالل طالبانی در چهارچوب اختالفات 

حزب . نيروهايی است که همگی بر استراتژی آمريکا در خاورميانه متکی هستند
الم و آن دو برای احقاق حقوق ملی کمونيست کارگری از سر مدرنيسم و ضديت با اس

حتی ممکن "اگر تصوير از نظر حزب کمونيست کارگری برای احقاق حقوق ملی . خود
است با اسرائيل و آمريکا به يک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سرکار نگه 

برود در خانه های مردم و باعث تقويت تصوير اتحاديه ميهنی و سازمان  "دارند
اما برای  "ولی اين ساده لوحها نمی فهمند" .غلط استو عبداله مهتدی شود، زحمتکشان 
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چرا که آنها ! مدرنيسم و عليه اسالم و توسط حزب کمونيست کارگری اشکالی ندارد
  !"مدرن و ضد اسالم"و خودشان  "ناسيوناليست و قوم پرستند"
 

 حزب کمونيست کارگری و مسير طی شده  
  

م غير کارگری به پايان رسيده است و به اين اعتبار هيچ نوع دوران هر نوع راديکاليس
اين پيام کمونيسم کارگری به احزاب و . سوسياليسم غير کارگری راديکال نخواهد ماند

سازمانهای چپ بود و باليی که بر سر حزب کمونيست کارگری آمد تنها عمق پيش بينی 
مباحث . اثبات کرد ،ریدرباره احزاب چپ بدون ارتباط با جنبش کارگيش را ها

 ١٣۶۵کمونيسم کارگری برای اولين بار در کنگره دوم حزب کمونيست ايران در سال 
بدين ترتيب پس از کنگره دوم، . مطرح شد و کنگره با خطوط کلی آن موافقت کرد

حزب می بايست سياستها، تاکتيکها و تبليغات و کال تمامی فعل و انفعاالت خود را بر 
 کارگری استوار می ساخت و تا کنگره سوم بيشترين نيرو و انرژی مبانی کمونيسم

  . ارگانهای رهبری حزب صرف همين امر شد
دو گزارش ) ١٣۶٧بهمن (از طرف کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به کنگره سوم 

گزارش "و " اوضاع جهانی و وضعيت کمونيسم"گزارش سياسی با عنوان  ،داده شد
نوشته بود و گزارش عملکرد را رضا  را منصور حکمت گزارش سياسی. "عملکرد
با توجه به اختالفات موجود در حزب، نويسندگان دو گزارش به آخرين جلسه . مقدم

کميته مرکزی که چند روز قبل از کنگره برگزار شد اطالع دادند که بعنوان اعضای 
ميدهند اما از ارائه کميته اجرايی وظايف تشکيالتی خود در تهيه گزارشات را کتبا انجام 

شفاهی آن که بخشی از اداره و پيشبرد کنگره سوم است خودداری می کنند، چون نمی 
بدين ترتيب کميته مرکزی با معضل شروع کنگره . خواهند در آن نقشی داشته باشند

برای رفع اين معضل ايرج آذرين . بدون هيچ سخنرانی سياسی و يا افتتاحيه روبرو شد
که   سياسی کتبی منصور حکمت را بعنوان افتتاحيه شفاها ارائه دهدحاضر شد گزارش

نيز است  در بخش افزوده ها آمده  گزارش عملکرد که هر دو قبال منتشر شده است و
سوی يک سوسياليسم اين گزارشات ناگزيری رفتن ب. برای اولين بار منتشر ميشود
بتوان جدا از منفعت انقالب ديگر را که دوره ای و پايان  کارگری را نتيجه گرفته بودند

را  کارگری و مبارزه کارگری پراتيک انقالبی و سازمان راديکالی داشت و اداره کرد

نيز آمده  "گزارش عملکرد"در بخش نتيجه گيری و جمع بندی . پايان يافته دانسته بودند
حزبى  عملكرد هر يك از سازمانها و ارگانهاى  با توجه به گزارش: جمع بندى: "بود

بسادگى ميتوان گفت آه ما نتوانسته ايم نقشه عمل هاى روشنى آه در تمام عرصه هاى 
" رضايت بخشى"فعاليت . را پياده آنيم و تحقق بخشيم فعاليت حزب وجود داشته است

يافت آه از آارهايى آه بايد انجام دهد و همگى نيز  اصوال حزبى را نميتوان . نداشته ايم
  . ستون بدهكارى فعاليت احزاب هميشه پر است. ، جلو بيافتدبدان واقف بوده اند

در آنگره دوم، با طرح مباحث . اما فعاليت حزب ما را نميتوان اينگونه قضاوت آرد"
اين انتخاب بهمراه خود . كارگرى، حزب ما در مقابل يك انتخاب قرار گرفت آمونيسم 

ونيسم آارگرى به نظر مى آمد بر مباحث آم" تبصره"كار تنها يك  چيزى آه در اوائل 
فرصت و زمان محدود براى درك و هضم و اتخاذ همه جانبه  را نيز بهمراه داشت و آن 

خود " تبصره"چه زمان بيشتر گذشت آن باصطالح  هر . اين مباحث توسط آل حزب بود
با . قابل فهم نيست" تبصره"امروز آمونيسم آارگرى بدون درك آن . را نمايان تر آرد

" اوضاع جهانی و وضعيت کمونيسم" آميته مرآزى درباره  ه به آنچه آه در گزارشتوج
فرصت و "در آنگره دوم در اين آنگره به " فرصت و زمان محدود"بيان گرديده است، 

به يك " تنها راه"و " تنها راه"به " انتخاب"به توان دو تبديل شده است و " زمان محدود
  ) ۶۶(“.مقابل حزب ما قرار داده استاولتيماتوم عينى آه واقعيت در 

که به امضای منصور ) ١٩٩١نوامبر  ٣٠(در بيانيه تشکيل حزب کمونيست کارگری 
حکمت، کورش مدرسی، ايرج آذرين و رضا مقدم است، تنها يک پاراگراف درباره 

در ايران، حزب کمونيست کارگری برای تبديل طبقه کارگر به يک : "ايران وجود دارد
رتمند اجتماعی، سياسی، استقرار حکومت کارگری و تحقق برنامه اقتصادی و نيروی قد

سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از . سياسی سوسياليسم کارگری مبارزه می کند
 سال بعد از کنگره سوم حزب ١٠اما ) ۶٧".(ملزومات اوليه تحقق اين اهداف است

ری، رابطه با طبقه کارگر  سال بعد از تشکيل حزب کمونيست کارگ٧کمونيست ايران و 
 : و جنبش کارگری ايران در اين سطح بود

ما در يک رابطه زنده، سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل با بخش راديکال و "
و نه تنها اين بلکه تازه روشن ) ٦٨"(سوسياليست و معترض طبقه کارگر ايران نيستيم

! ست که به پايان رسيدهشد که درست برعکس، اين دوران راديکاليسم کارگری ا
اما کارگران حوصله شان سر ! تحصيل کردگان در زندگی سياسی خود باقی می مانند
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حزب "منصور حکمت در بحث ! اصال ميگويند انقالب نتيجه و فايده ای ندارد و! ميرود
بافت و پايه کارگری داشتيم و : "در کنگره دوم حزب اظهار داشت" و قدرت سياسی

ه شدند؟ معلوم است که حوصله همه سر رفت، همه که منتظر نمی شوند چ. االن نداريم
بعد از مدتی تصميم ديگری در زندگيشان ميگيرند . تا انقالب بيايد و آنها را با خود ببرد

محافل . و کار ديگری می کنند و يا اصال ميگويند اين کار نتيجه و فايده ای ندارد
ا با ما بودند، االن می شنويم که دارند کار کارگری و فعال کارگری که در آن دوره ه

مگر چه قدر . بعد از مدتی حوصله اشان سر ميرود) کارگران(اينها ". "ديگری ميکنند
ميشود آمد و رفت؟ ما در زندگی سياسی خودمان باقی می مانيم، در حالی که آن 

ر تجربه زندگی و ما اين را د. کارگرانی را که با آنها کار و فعاليت کرده ايم، ميروند
  ". سياسی خودمان می بينيم

بدين ترتيب حتی از نظر منصور حکمت هم حزب کمونيست کارگری در رسيدن به 
هدف اوليه اش که محور مباحثات درونی در حزب کمونيست ايران بود، شکست خورده 

بنابراين محور اختالف تنها می توانست بر سر چگونگی برخورد با اين شکست . بود
يک راه حل، پذيرش شکست، و با .  در قبال اين وضعيت دو راه حل وجود داشت.باشد

جدايی سوسياليستهای . اعتقاد عميق به مارکسيسم و طبقه کارگر، از نو شروع کردن بود
و با گذشت کمتر از دهسال، که در .  اتخاذ اين راه حل بود١٩٩٩کارگری در آوريل 

ظه ای نيست، اکنون روشن شده که اتکا به مقياس تاريخی مبارزه طبقه کارگر جز لح
تحليل مارکسيستی از اوضاع و پای فشردن بر آرمان طبقه کارگر نه فقط از نظر 
اخالقی يگانه انتخاب انقالبی است، بلکه در عين حال واقع بينانه ترين مسير برای 

   .تدارک انقالب است
وی در کنگره . بودمنصور حکمت " حزب و قدرت سياسی"راه حل ديگر، استراتژی 
الف، با اطالع کامل از اينکه مباحثش خارج از چهارچوب . دوم در چند نقش ظاهر شد

يک استراتژی سوسياليستی و کارگری است، خود پيشاپيش آنرا کفر ناميد و اصيل ترين 
ب، درباره فعالين جنبش کارگری . استراتژی سوسياليستی کارگر محور را کنار گذاشت

 شد و بدون ذکر هيچ منبعی و از قول فعالين جنبش کارگری از جمله به دروغ متوسل
حوصله شان سر می "، "نتيجه و فايده ای ندارد) انقالب(اصال می گويند اين کار : "گفت
و از اين طريق با انداختن تقصيرها به گردن " منتظر نمی شوند تا انقالب بيايد"، "رود

ج، و در پايان با لباس . غير ممکن اعالم کردفعالين کارگری تحقق هدف اوليه حزب را 

به عنوان يک عابر بی گناه ) منصور حکمت(برای من : "مبدل وارد صحنه شد و گفت
 ".  در جامعه چنين انتظاری ممکن نيست
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           با

اين و صادقانه با توجه به بحثهای کمونيسم کارگری در پيشينه اين حزب، ادامه منطقی 
کارگران و تشکيل يک متکی بر عتقادی به سوسياليسم بی اعلنی و صريح تحليل اعالم 
حزب و قدرت "مدرن و ضد اسالمی بر مبانی نظری خوانا با استراتژی و حزب جديد 

ِ اما استراتژ ی . بود" سياسی  و تمامی اين تغييرات انجام شد" حزب و قدرت سياسی"     
م حزب تغيير بنيادهای فکری، عقيدتی و طبقاتی حزب دگرگون گشت و بدون آنکه نا

سقوط فوری رژيم با اتکا به بزرگ پيش بينی در قمار سياسی کند، غير مسئوالنه 
منصور حکمت با اتکا به دو عامل، حزب . بکار گرفته شدآمريکا " رژيم چنج"سياست 

و کادرهايش را بدون جليقه نجات به قسمت گود استخر سياست برد و با سرنوشت آن 
اليسم کارگران و طبقه کارگر و فعالينش، و اميد به سقوط نااميدی از سوسي: قمار کرد

فعالين کارگری انقالب را بی نتيجه و بی فايده . فوری رژيم که هر دو سراپا غلط بود
نمی دانستند و نمی دانند و ادعای منصور حکمت يک اتهام غير اخالقی و بی پايه و 

ش در چند ساله اخير خورده اند اوال، همين تکانی که جنبش کارگری و فعالين. اساس بود
حتی توجه سلطنت طلبان که متحد حزب در جبهه سرنگونی بودند را چنان به خود جلب 
کرده که رضا پهلوی در نشريه فرانسوی فيگارو درباره جنبش کارگری مقاله بنويسد و 
مشروطه خواهان در اعالميه ای به مناسبت برگزاری اول ماه امسال تهران خطر 

يک ظهور يک سوسياليسم متکی به کارگران را به رژيم اسالمی و صاحبان استراتژ
اين واقعيات سر . دوما، رژيم هم سقوط نکرده است) ۶٩.(سرمايه و صنايع گوشزد کند

منصور حکمت را " حزب و قدرت سياسی"سخت عينی استراتژی غير سوسياليستی 
يشه بحرانهای پايان ناپذير اين ر. حتی در زمان حيات خودش نيز از کار انداخته بود

  . حزب کمونيست کارگری و علت انشعابات و تشکيل احزاب جديد است
   

  راه خروج از مخمصه 
  

منصور حکمت حتی برای " حزب و قدرت سياسی"اشتباه بودن و شکست استراتژی 
منصور حکمت از طبقه کارگر و سوسياليسم کارگران . خود وی نيز آشکار شده بود

بود و در لباس عابر بيگناه انتظار برای کمر راست کردن جنبش کارگری را نااميد شده 
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وی تحت تاثير محصوالت کارخانه های رويا سازی لس آنجلسی . بيهوده ميدانست
سلطنت طلب، سقوط فوری رژيم را وعده داد و تمام فعل و انفعاالت حزب مطابق آن 

 حتی ١٩٩٩می که وی در سال با سرنگون نشدن رژيم اسال. سازمان يافت و بسيج شد
شدن آنرا داده بود، بايد مواضع، تحليلها و " ناپديد"وعده زودتر از يکسال و نيم 

قرار . سياستهای تبليغاتی و حتی آرايش تشکيالتی حزب از باال تا پائين تغيير می کرد
يک به اما نزد .بود کنگره بعد از سوم که احتماال چهارم بايد باشد در ايران برگزار شود

يکسال بعد از اين کنگره و در مقطع پلنوم چهاردهم هنوز هيچ نشانی از تدارک پول 
   !برای تهيه بليط برای پرواز به ايران به چشم نمی خورد

، در پلنوم "حزب و قدرت سياسی"منصور حکمت با وقوف به شکست استراتژی 
لسه دفتر سياسی من در ج" :اظهار داشت )٢٠٠١سپتامبر  – ١٣٨٠شهريور  (چهاردهم

من مشکل سر خط بودن حزب کمونيست کارگری بعد از خودم را ندارم، االن هم : گفتم
کمونيسم کارگری االن هم حاکم نيست، آن موقع هم . سر خط نيست و آن موقع هم نيست

برای منصور حکمت هيچگاه علی السويه نبود که حزب روی چه خطی  )٧٠!(“نباشد
پس از يک دوره . فکر جمع و جور و خط مشخصی نداشتباشد، مگر در مقاطعی که 

بيماری و عمل جراحی، رفتار وی در پلنوم چهاردهم در مقابل اينکه خط وی بر حزب 
حزب و قدرت "وی به شکست استراتژی . حاکم نيست نيز يکی از همين مقاطع است

فکر می کنم هر کس از شما در محيط ) منصور حکمت"(: واقف شده بود" سياسی
چی شد؟ چرا آن بحثها بعد از کنگره حزب : اطراف افراد بسياری را ديده که می پرسند

اما برای خروج حزب از اين شکست راه حل و ) ٧١(“اين طوری شد؟ خبری نيست؟
در چنين مواقعی، وی از  مانند روش هميشگی اشبه همين دليل . جايگزينی نداشت
عاليت های حزب انتقاد کرد تا فرصت با سعه صدر باال به ف ظاهرا موضعی پاسيو و

و گرنه همين منصور حکمتی که در . يابد سيستم جايگزين مورد نظر خود را آماده کند
مقابل رو خط نبودن کل حزب اکنون ظاهرا سعه صدر نشان می دهد بارها شده که در 

 بهر مقابل حتی چاپ يک مقاله نامناسب در نشريات حزب، تنها به انتقاد بسنده نکرده و
 ) ٧٢.(شکل ممکن مانع درج آن شده است

در پلنوم چهاردهم، آخرين پلنومی که وی در آن شرکت داشت، بجای توضيح علل غلط 
فوری رژيم اسالمی، از موضعی طلبکار به کمبودهای " ناپديد شدن"بودن پيش بينی 

ت حزب بگونه ای که گويا اگر اين کمبودها در فعالي) ٧٣(فعاليتهای حزب انتقاد کرد

نبود و مثال حزب پايان دوم خرداد را اعالم داشته و روايت خود را از کنفرانس برلين 
رژيم اسالمی سرنگون نشد چون ! منتشر کرده بود، رژيم اسالمی سرنگون شده بود

برخالف تصور سلطنت طلبان که بند ناف تحليلهای حزب هم به آن وصل بود، نه قبل 
، و نه قبل از عراق و نه بعد از آن، نوبت حمله نظامی از افغانستان و نه بعد از آن

پيش بينی سقوط فوری رژيم . آمريکا به ايران برای سرنگون کردن رژيم اسالمی نبود
بر سياست " حزب و قدرت سياسی"اسالمی و کنار گذاشتن طبقه کارگر در استراتژی 

گر به علل عدم تحقق ا. متکی بود) رژيم چنج(واهی تغيير رژيم اسالمی توسط  آمريکا 
انتقادی هست، که هست، نه به فعاليتهای حزب و " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

فعالين حزب که هر آنچه از دستشان بر می آمد انجام دادند و حتی اعتقاد خود به 
سوسياليسم متکی کارگران را هم کنار گذاشتند، بلکه به پيش بينی واهی سقوط فوری 

حتی . است" حزب و قدرت سياسی" استراتژی حزب بر باد ده رژيم اسالمی و خود
بعضی از رهبران و ليدرهای احزاب سه گانه کمونيست کارگری در توجيه شکست 

سلطنت طلبان که  "ناپيگير"به نقد رفتار و سياستهای " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
سلطنت طلبان با  و به جلسات مشترک متحد حزب در جبهه سرنگونی بود، پرداخته اند

 در سياست ايران کدام هالوست که نداند، )٧٤(!ديگر نيروهای اپوزيسيون انتقاد می کنند
سلطنت طلبان در عين اينکه در چهارچوب سياستهای آمريکا در قبال رژيم اسالمی 

انتقاد ليدرهای حزب به سلطنت . حرکت می کنند اما تنها يکی از برگهای آمريکا هستند
حزب و "ن جريان ناپيگير جبهه سرنگونی قرار است اتکا مستقيم استراتژی طلبان بعنوا

در سياست ايران اين يک . آمريکا پنهان کند" رژيم چنج"را بر سياست " قدرت سياسی
آگاهی عمومی است که سلطنت طلبان هيچگاه از خود اراده و سياست مستقل از 

برای پنهان کردن استراتژی جناحهای حاکميت آمريکا نداشته اند و ليدرهای حزب 
که آمريکا باشد را رها کرده " ولی نعمت"آمريکا، " رژيم چنج"راست روانه متکی بر 

 .  که سلطنت طلبان باشند، را چسبيده اند" نوکر بی اراده"اند و يقه 
اولين پلنوم پس از جدائی آوريل ( ١٩٩٩منصور حکمت که از پلنوم دهم در ژوئن 

يدر بيشترين اختيارات ممکن را در تعيين سياستها، تصويب و تحت عنوان ل) ١٩٩٩
پالتفرم ها و نقشه عملها، انتخاب مسئولين ارگانها و عزل و نصب آنها در دست داشت 
بجای پذيرش باالترين مسئوليت خود در شکست استراتژی غير سوسياليستی حزب، در 

ی باشد که بعدها با اتکا به پلنوم چهاردهم به انتقاد از عملکرد حزب برخاست تا جا پاي
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ی که قادر "پيروان"آن از مسئوليت شکست سياستهايش سر باز زند و آنرا به گردن  
 با مرگ نابهنگام منصور )٧۵(!نيستند سياستهای وی را بفهمند و پياده کنند، بياندازد

حکمت، حزب وارث سياستهای شکست خورده ای شد که در مقابل آن و با اتکا به 
يا همانند پلنوم چهاردهم، شکستن کاسه کوزه . د وی، دو راه حل وجود داشتنظرات خو

ها بر سر عملکرد حزب و فعالين آن که فقط از خود وی و آنهم در کوتاه مدت بر می 
لطفا هر کس دوست دارد نجار بشود، بنا ": آمد و دوم، آنچه که در کنگره سوم بيان کرد

از  ."د برای دو سال ديگر اگر شکست خورديمبشود، شعر بگويد، کتاب بنويسد بگذار
منصور حکمت خودش به بن بست ) ٢٠٠١سپتامبر (مقطع پلنوم چهاردهم به بعد 

حزب و قدرت "وی پايه استراتژی . واقف شده بود" حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
را با اتکا به اوهام رسانه های سلطنت طلب لس آنجلسی بر سقوط فوری رژيم " سياسی
از درون و  "خبری نيست؟"و " چی شد؟"می گذاشته بود و پاسخی برای سئواالت اسال

از نظر منصور حکمت موسم بنائی و نجاری و شعر گفتن از . بيرون حزب نداشت
    !همان پلنوم چهاردهم که خودش در قيد حيات بود، فرا رسيده بود
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  اب سه گانه حزب كمونيسم كارگري احز: فصل ششم
  

نشان داده شد که  "حزب و قدرت سياسی"در فصل های قبل با مرور بر منشا استراتژی 
در مقطع پلنوم چهاردهم، حتی برای خود منصور حکمت هم پوچی اين استراتژی غير 

در اين فصل حزب کمونيست کارگری بعد از فوت منصور حکمت که . قابل انکار بود
هريک . رين خبر تعداد آنها فعال تا سه حزب افزايش يافته است، بررسی ميشودطبق آخ

حزب و قدرت "از اين سه حزب به نحوی نتيجه پاسخهای متفاوت به بن بست استراتژی 
در حقيقت علت اصلی انشعابات و تجزيه حزب . منصور حکمت است "سياسی

الفات شخصی ميان ليدرهای کمونيست کارگری به سه حزب را بايد فراتر از خرده اخت
همانطور که پائين . در اين پاسخ های گوناگون جستجو کرد) که واقعيتی است(مختلف 

هيچ کدام از اين سه حزب قادر نيستند راهی برای خروج از بن بستی که  تر خواهد آمد
 زيرا الزمه آن در آن افتاده اند بيابند و استراتژی سياسی منسجم و بامعنايی طرح کنند

" حزب و قدرت سياسی"مورد سئوال قرار دادن صريح و علنی مبانی استراتژی 
  .منصور حکمت است که در برابر آن عاجزند

   

  حزب كمونيست كارگري پس از منصور حكمت : الف
  

با مرگ نا بهنگام منصور حکمت، حزب کمونيست کارگری با استراتژی شکست 
ر حکمت با انتقاد از فعاليتهای حزب منصو. تنها ماند" حزب و قدرت سياسی"خورده 

حزب "در آخرين پلنومی که در آن حضور داشت نشان داد که به عدم کارائی استراتژی 

راهی که اجرای آن . و راه مواجهه با آن را يافته استشده واقف " و قدرت سياسی
ی و کميته مرکز. منحصرا تنها از عهده وی بر می آمد و در کوتاه مدت نيز موثر ميبود

خوبی نبوده اند و عدم " رهروان"کادرهای حزب از فرد ديگری قبول نمی کردند که 
بدليل قصور آنها در فعاليتهای الزمه بوده " حزب و قدرت سياسی"موفقيت استراتژی 

   .است
حزب کمونيست کارگری سقوط فوری رژيم اسالمی را پيش بينی کرد و انتظار برای به 

از نظر منصور حکمت چه بسا ممکن بود فتح . هوده دانستميدان آمدن کارگران را بي
حزب و "استراتژی . تهران بدون حضور کارخانه ها و توسط ارتش حزب انجام شود

اين . حزب شد تمام سياستها و فعاليتهایکه بر اين مبانی استوار بود منشا " قدرت سياسی
نصور حکمت در پلنوم استراتژی که از ابتدا هم واهی بود، شکست خورد و سخنرانی م

" حزب و قدرت سياسی"استراتژی کارائی چهاردهم نيز گواهی بر آگاهی وی از پايان 
در حاليکه حزب نيازمند استراتژی سياسی جديد بود و می بايست به سئواالتی . بود

برای تدوين آن جواب ميداد، درگير نوع آرايش باال، و از جمله رهبری دسته جمعی يا 
پيش بينی سقوط فوری رژيم از طرف : االت مقابل حزب از اين قبيل بودسئو. ليدر شد

رژيم چنج "آيا بر سياست ! منصور حکمت بر کدام مبانی تحليلی مارکسيستی متکی بود؟
و در همکاری با سلطنت طلبان متکی بود يا بر يک برآمد انقالبی؟ از طريق " آمريکا

افتد بدون اينکه انقالب شود؟ چرا پيش کدام مکانيسم امکان داشت که رژيم اسالمی بي
بينی انقالب و سرنگونی رژيم اسالمی و تاريخ تعيين کردن برای آن اشتباه بود؟ سابقه 
اين خط و فعالينش از ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی، همواره در توضيح 

نی کنونی مبا. بر تحليلهای طبقاتی و مارکسيستی استوار بوده است" اختالفات جناحها"
چيست؟ اکنون تحليل حزب از اوضاع سياسی چيست؟ استراتژی " اختالف جناحها"

حزب برای رسيدن به اهدافش در شرايط غير انقالبی و يا برای متکدر نشدن خاطر 
چيست؟ کميته مرکزی حزب درگير " شرايط سقوط غيرفوری رژيم اسالمی"حزب 

رتيکه به جانشينی برای استراتژی تعيين جانشين ليدر يا رهبری گروهی بود در صو
 . نياز داشت" حزب و قدرت سياسی"سياسی 

وحدت حزب در گرو تعيين يک استراتژی جديد بود کوشيدند تا وحدت حتی در حاليکه 
حزب را با اتکا به فضای عاطفی بعد از مرگ منصور حکمت حفظ کنند که اگر چه در 

 برای ايجاد وحدت اساسی حزب حول کوتاه مدت موثر هم بود اما خود موانع جدی را
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! در اين دوره منصور حکمت را مارکس زمانه خواندند. يک استراتژی جديد ايجاد کرد
فاصله منصور حکمت با ديگر اعضای کميته مرکزی را چندين ! از وی مجسمه ساختند

البته اين اقدامات برای کسانی که با اتکا به فرهنگ ... . و! سال نوری اعالم کردند
بسازند و متولی موروثی آن بشوند، مناسب " امامزاده"اسالمی کوشيدند تا از وی يک 

هر چند که اکنون اختالفات بين اين متوليان باعث سرگشتگی و گيجی مومنين شده (بود 
چرا که هم تعيين يک ليدر که . اما برای ايجاد وحدت در حزب مهلک بود!) است

و کل حزب قرار گيرد را غير ممکن کرد و هم اتوريته اش مورد قبول کميته مرکزی 
و تغيير آن را برای حزب بسيار پر هزينه و " حزب و قدرت سياسی"انتقاد به استراتژی 

حزبيها نمی توانستند زيرا . باال برد ،تا حد انشعابات متعدد و از هم پاشاندن حزب
ند که متعلق به شو" حزب و قدرت سياسی"استراتژی انتقادی بر سر مستقيما وارد بحث 

حزب را قلمداد ميشد و لذا و به اين اعتبار آخرين کالم مارکسيسم بود  "مارکس زمانه"
   !دچار تالطم و تشنج ميساخت

دوره اول . حزب کمونيست کارگری پس از منصور حکمت دو دوره را طی کرده است
اين در .  است٢٠٠۴ تا انشعاب حکمتيستها در ٢٠٠٢از مرگ منصور حکمت در سال 

در پلنوم دوره که پس از مدتی کشمکش بر سر رهبری جمعی و فردی، کورش مدرسی 
گويا . را ادامه دادند" حزب و قدرت سياسی"ليدر حزب شد، به ناچار استراتژی هفدهم 

اين سرنوشت محتوم کورش مدرسی بود، تا به ويژه در دوره ليدريش، با گافهای بزرگ 
حزب و قدرت "ی ژبر مارکسيسم می گويند، استرات" در افزوده"خود که در حزب به آن 

دوره دوم، حاکم شدن راه حل . را به نتايج نهايی، پوچ و کميک خود برساند" سياسی
 .حميد تقوائی است که بر مبانی ملغمه ای از مارکسيسم انقالبی و پوپوليسم متکی است

  

   که ميخواست رئيس جمهور شودمردی
  

ه حتی نمی دانست مشکلش چيست و با چه معضالت کورش مدرسی ليدر حزبی شد ک
اگر چه پی بردن به مشکل حزب لزوما به معنی يافتن پاسخ درست . بنيادی روبروست

. برای آن نيست اما نشناختن مشکل شيرازه امور را از هم می پاشاند، کما اينکه پاشاند
داد و " ياتحق ح"وی با آگاهی از عدم اتوريته خود به دسته بنديها مختلف حزب 

کوشيد تا قبای . می تواند وحدت حزب را حفظ کند" حزب تعدد نظرات"پنداشت که با 

ليدری را که منصور حکمت فقط مناسب خود دوخته بود را مناسب با قد و قواره سياسی 
را " حزب و قدرت سياسی"و همان استراتژی شکست خورده ) ٧۶.(خود تعمير کند
چی "و پاسخی شعبده بازانه به سئوااالت  ادامه دهدهای خود " در افزوده"منتها همراه با 

   .که در زمان منصور حکمت هم طرح بود، داد" خبری نيست؟"و " شد؟
در "را ادامه داد و کوشيد با " حزب و قدرت سياسی"کورش مدرسی همان استراتژی 

 شدن پوچی غافل از اينکه اين عملياتی. های خود آنرا به اصطالح عملياتی کند" افزوده
را حتی برای کادرها و اعضای جديد حزب که به " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

 "نه می تواند اين حزب را برای دو نفر بغل دستش توضيح بدهد"قول منصور حکمت 
چرا که اين استراتژی تبديل می شود به موضوعی که با هر ) ٧٧.(نيز آشکار ميکند

منتها به دليل ماهيت غير . درباره آن قضاوت کردعقل و هوش زير متوسط هم می توان 
بود و قبال بررسی " حزب و قدرت سياسی"مارکسيستی تحليلهايی که پشتوانه استراتژی 

شد، کورش مدرسی گافهايی داد که حتی يکی از آنها برای پايان ليدری هر شخصی در 
 سوم کورش مدرسی تصور ميکرد که اگر کنگره. يک حزب سياسی جدی کافی است

حزب از منصور حکمت قبول کرد که حتی با يک نفر هم اگر ميشود بايد حکومت را 
انداخت، وقتی وی آنرا عملياتی کند و تبديل به يک طرح قابل اجرا در آورد، حتما مورد 

" حتی با يک نفر هم اگر ميشود"وی ادعای محير العقول . قبول حزبيها واقع خواهد شد
 های کهن يونان نظير هرکول اخذ شده و اکنون موضوع منصور حکمت که از افسانه

جلوه " معقول" کرد تا هزار برابر دهسريالها و کارتونهای تفريحی تلويزيونی است، را 
اظهار داشت  ،١٣٨٢آبان  ٢٣کند و در مصاحبه با نشريه شهروند چاپ تورنتو، کانادا، 

فسنجانی و خاتمی و خامنه هزار نفر نيروی مسلح بريزند و سه کاخ ر که ميشود با ده
اين اظهارات کسی است که ! ای را بگيرند و حکومت مورد نظر حزب را اعالم کنند

بمنظور آماده شدن اعضا و کادرهای حزب برای فهميدن عمق مباحثش در سمينارهايی 
بعالوه وی ! که برگزار می کند از قبل يک ليست طوالنی کتاب برای مطالعه ميدهد

ايران، مکانيسمهای مبارزاتی که دارد و  ت به جنبش کارگریبدون شناخت نسب
 کارگران نفت را فراخواند تا دست به ١٣٨٢معضالتی که با آن روبروست در تيرماه 

کورش  )!عتصاب اقتصادی و رفاهی کارگران نفت قبول نيستا (!اعتصاب سياسی بزنند
ناحالی بيگانه " بيانيه يک مدرسی در فراخوان خود به کارگران نفت که بايد آنرا بعنوان

اعالم داشت  با طبقه کارگر و جنبش کارگری در محافل کارگری ترويج کرد،" و نا آشنا
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جمهورى اسالمى وارد آخرين مرحله زندگى . ايران در آستانه تحول عظيمى است"که 
امروز بايد روز شروع اعتصابات "و سپس به کارگران نفت فرمان داد  "خود شده است

 ميخوانم تا با شروع اعتصابات سياسى خود ناقوس را فرا من شما. باشد شماسياسى 
بعالوه کورش مدرسی در پلنوم ) ٧٨."(را به صدا درآوريد... مرگ جمهورى اسالمى 

منتها بر خالف تصور وی ! شانزدهم اعالم کرد که ميخواهد رئيس جمهور ايران شود
و کادرهای حزب هم تحمل از دست که در دنيای ذهنی خود غوطه ور بود حتی اعضا 

و به گافهايش اعتراض کردند، بگونه ای خود کورش مدرسی از اعتراضات درون  دادند
 ) ٧٩.(حزب به گفته هايش که با طنز و جوکهای شخصی نيز توام شد، يکه خورد

  

   افتاده، کسی نيست آنرا بردارد رژيم
  

 و حميد تقوايی برای سقوط کورش مدرسی در مقام ليدر حزب همانند منصور حکمت
فوری رژيم تاريخ تعيين نکرد، چرا که بر خالف آن دو که تاريخ سال و ماه دادند، از 

رويارويی "کورش مدرسی می پنداشت . نظر وی سقوط رژيم اسالمی مسئله روز بود
جمهوری اسالمی . ميان مردم و جمهوری اسالمی وارد مرحله آخر خود شده است

در يکی از همين رودررويی هايی که روزانه ميان آن با مردم روی ميتواند بسادگی 
" خبری نيست؟"و " چی شد؟"اما اين پاسخی به سئواالت ) ٨٠(."ساقط شود ميدهد،

در محيط اطراف بسياری "درباره سقوط فوری رژيم اسالمی که بقول منصور حکمت 
ازانه برای اين لذا کورش مدرسی يک پاسخ نبوغ آميز شعبده ب. نبود" می پرسند

وارد " يک عابر بيگناه"اگر منصور حکمت در کنگره دوم در لباس . سئواالت يافت
صحنه شد تا انتظار برای کمر راست کردن جنبش کارگری را بيهوده اعالم کند، اينجا 

مردم می گويند که جمهوری ": و اظهار داشت وارد شد "مردم"کورش مدرسی در لباس 
بهر  اما ... .اين رنگی از واقعيت دارد. سی نيست آنرا بردارداسالمی افتاده است، ک

ا اتکا به اين شعبده  ب)٨١!(".حال دير يا زود کسى پيدا ميشود که اين رژيم را بردارد
، متحقق شده است منتها اين "رژيم دارد می افتد"بازی پيش بينی منصور حکمت که 

البته کورش مدرسی هنوز توضيح ! دضعف حزب بوده که نتوانسته رژيم افتاده را بردار
خودشان عقلشان نرسيده  نداده است که حاال مردمی که به وی اطالع دادند رژيم افتاده

بروند رژيم را بردارند، عقل حزب کجا بود که فورا به مردم رهنمود نداد که بروند زود 

ميدادند، آنها آيا اگر اين مردم به نيروهای ديگر اپوزيسيون اين اطالع را  !برش دارند
از دادن اين رهنمود ساده به مردم دريغ می کردند؟ برای ما که در پايان اين ماجرا به 

 ميليونی نگاه می کنيم، اکنون روشن است که برخالف پيش ٧٠اين واقعه در يک کشور 
نشد رژيم را بردارد تا اينکه باالخره خود رژيم  "دير يا زود کسى پيدا"بينی ليدر حزب 

  ! شد و خودش خودش را برداشت و هنوز سرکار استمتوجه 
 

 محاصره شهرها از طريق محالت 
  

از آنجا که منصور حکمت اصيل ترين استراتژی سوسياليستی کارگر متشکل محور را 
در کنگره سوم حزب کالهبرداری مليون ناميده بود، کورش مدرسی استراتژی 

محاصره "کردن به " شهريزه"را با مائوئيست ها " محاصره شهرها از طريق روستاها"
در "که از " محاصره شهرها از طريق محالت. "تبديل کرد" شهرها از طريق محالت

مارکس زمانه است، " حزب و قدرت سياسی"های کورش مدرسی به استراتژی " افزوده
درک ژرفی از بنيادهای اقتصادی و سياسی جامعه سرمايه داری و اختالفات و منافع 

  !   فته است و ارزش داشتن حوصله و خواندن آنرا داردطبقاتی نه
جمهوری اسالمى به کنار، . متحد شدن مردم در خالء انجام نميشود" :کورش مدرسی

هيچ دولتى فرصت نميدهد که مردم راحت برای سرنگون کردنش دور هم جمع شوند و 
حين مبارزه متحد بناچار بايد در . نيرويشان برای رودرروئى با اين دولت آرايش بدهند

. شد، بايد همراه با متحد شدن و برای تسهيل متحد شدن جمهوری اسالمى را عقب زد
بايد اعتماد بنفس بيشتری را در تعداد هرچه بيشتری از مردم بوجود آورد بايد صف 

يکى از راههائى که امروز فورا ميتواند عملى شود، و شواهد نشان . متحد را وسيع کرد
لى ميشود، درآوردن کنترل محالت مسکونى از دست جمهوری اسالمى ميدهد دارد عم

. جمهوری اسالمى ممکن است بتواند دانشگاهها، مدارس و خوابگاهها را ببندد. است
جمهوری اسالمى حتى ممکن است حکومت نظامى اعالم کند و بسياری مراکز کار را 

در . های حياتى نيست ارخانهمحالت مسکونى و ک" يلطتع"يا " بستن"اما قادر به . ببندد
های  ها و محيط اين بخش به محالت مسکونى ميپردازيم و در بخش بعد در مورد کارخانه

محالت مسکونى را ميشود و بايد از کنترل جمهوری اسالمى . کار صحبت خواهيم کرد
پروسه سرنگون کردن جمهوری اسالمى و استقرار حاکميت مستقيم مردم . خارج کرد
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ای ندارد،  ای که جمهوری اسالمى ريشه در محله. نجا ميشود و بايد شروع کردرا از همي
اين شامل بخش اعظم محالت مسکونى ميشود، بايد قوانين جمهوری اسالمى غير قابل 

روشن است . اجرا شوند و حضور اوباش اسالمى بسادگى و در تعداد کم ناممکن شود
است جزيره آزادی را در يک محل که در شرايطى که هنوز جمهوری اسالمى سرکار 

اما از جزيره آزادی تا وضعيت امروز انواع و اشکال تناسب . مسکونى نميشود ساخت
همين امروز ساکنين هر محل در اشکال مختلف . قواهای مختلفى را ميشود تصور کرد

ها و پسرهای محل هم اکنون يک کانون مهم  يعنى دختر" ها بچه. "ند به هم گره خورده ا
تر و سازمان  اين رابطه بايد شکل آگاه. بارزاتى و اعتراض به جمهوری اسالمى هستندم

در . بايد به تدريج محل را از زير کنترل جمهوری اسالمى خارج کرد. يافته تری بيابد
محالتى که ما قوی هستيم بايد آپارتايد جنسى عمال منسوخ شود، بايد کسى نباشد قوانين 

ايد بشود در آن محل آخرين ويدئوهای فيلم و موزيک و بهترين ب. اسالمى را اجرا کند
های  کتابها و نشريات را گير آورد، بايد در آن محل بشود اجتماع کرد، بايد دارودسته

بايد در . نتوانند بند شوند يا بمانند اله و انصار اله های حزب اسالمى نهى از منکر و گله
کشيد، شعارها را تعيين کرد، به آن محل آن محل بشود جمع شد، نقشه تظاهرات را 

   )٨٢(.."عقب نشست، با محالت ديگر هماهنگى کرد و 
؟ آيا اين محالت بهم پيوسته !؟ مرز اين محالت کجاست!از کجا بايد به آنجا عقب نشست

؟ آيا از اين محالت نظير !و چسيبده اند يا کيلومترها بيابان آنها را از هم جدا می کند
؟ آيا بر روابط ميان کارگر و !ن جنگ داخلی بطور مسلحانه دفاع ميشودلبنان در زما

که در اين ) مثال لبنياتی سرکوچه(کارفرما در کارخانه ها و کارگاهها و مغازه هايی 
؟ اين اظهارات نتيجه کنار !محالت واقع اند، قانون کار جمهوری اسالمی حاکم است

عه ای است که نزديک به نيم قرن از گذاشتن مارکسيسم در تحليل اوضاع سياسی جام
 . سرمايه داری شدن آن گذشته است

  

  و دولت مشترک حزب با گنجی  "سلبی اثباتی"بحث 
  

" حزب و قدرت سياسی"های کورش مدرسی به استراتژی " در افزوده"يکی ديگر از 
البته منظور همان اکبر گنجی کنفرانس برلين (طرح تشکيل دولت مشترک با گنجی بود 

در پيشگويی های کمی قبل تر حزب، قرار بود با رفتن رژيم اسالمی همه !). ستا

جريانات سياسی بجز نيروهای جبهه سرنگونی که شامل خودشان و سلطنت طلبان و 
با شکست جبهه دوم خرداد جبهه  اما از نظر کورش مدرسی. مجاهد بودند، از بين بروند

بيشتری و از جمله امثال اکبر گنجی به سرنگونی قوی تر شده بود، چرا که نيروهای 
و می توانستند در دولت مشترک مورد  اصالح ناپذير بودن رژيم اسالمی پی برده بودند

مرداد  – ٢٠٠٢اوت (به همين اعتبار وی در پلنوم شانزدهم . نظر حزب شرکت کنند
ر مخالفان وی د. طرح دولت مشترک با مجاهد و سلطنت طلبان و گنجی را داد) ١٣٨١

کميته مرکزی که با دولت ائتالفی با سطنت طلبان و مجاهد مشکل نداشتند انتقاد خود را 
در صورتيکه مطابق پيشگويی کورش مدرسی چاره ای جز . متوجه شرکت گنجی کردند

رفتن در دولت مشترک با دوم خردايها نبود چرا که رژيم اسالمی می افتاد دست نزديک 
منتها مخالفان وی اين نزديکی را سياسی . داديها بودندترين نيرو به خودش که دوم خر

فهميدند و آنرا غير قابل قبول دانستند در صورتيکه منظور کورش مدرسی از نزديکی 
احتماال نزديکی آنها به محل واقعه يعنی افتادن رژيم بود که به دوم خرداديها امکان 

 بود و از محل سقوط بسيار ميداد زود تر رژيم را بردارند تا حزب که در خارج کشور
البته کورش مدرسی هنگام ارائه نظراتش بطور شفاهی از تشکيل دولت مشترک . دور

با حجاريان نام برده بود که بعدا متذکر شد که منظورش گنجی بوده است به عنوان 
نماينده دوم خرداديها که به اصالح ناپذير بودن رِژيم پی برده اند، منتها مخالفان وی در 

  . زب در انتقاد به وی به دولت مشترک وی با حجاريان چسبيده اندح
در تحليلهای حزب، جبهه دوم خرداد آمده بود تا رژيم را نگه دارد و مانع سقوط آن شود 

يکی از انتقادات  (لذا با شکست دوم خرداد. با شکست آن رژيم قاعدتا بايد می افتاد و
 قبل از پلنوم شانزدهم اين بود که اعالم کسالمنصور حکمت در پلنوم چهاردهم، تقريبا ي

راه حل کورش مدرسی برای اين معادله پيچيده هيچ ) شکست دوم خرداد دير شده است
مجهولی پيشگويی افتادن فوری رژيم و ارائه تشکيل يک بلوک از حزب و سلطنت 

که قابل توجه آن .طلبان و مجاهد برای شرکت در دولتی با حضور دوم خرداديها بود
پيشگويی کورش مدرسی مبنی بر افتادن فوری رژيم و تدارک برای تعيين جانشين آن 

قوی رهبری در وی و آنهم در شرايطی بود که از قضا حزب " شم"نشانه وجود يک 
طرح دولت مشترک عميقا راست، پا در . درگير بحث رهبری فردی و جمعی هم بود

تی پر حرارت در کميته مرکزی دامن هوا و خيالی کورش مدرسی بدين دليل به مجادال
، شکی نداشتند و در "رژيم در حال فروپاشی است"زد که همه طرفهای درگير در اصل 
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عين حال يک فرصت طاليی هم برای حميد تقوايی بود تا نشانه هايی از يک استراتژی 
  . را برای خروج از بن بست حزب ارائه دهد" انقالب توده ها"پوپوليستی 
 مباحثی که بر سر طرح دولت مشترک کورش مدرسی در پلنوم درگرفت، در نتيجه

کميسيونی تشکيل شد تا اسناد الزمه را برای تصويب توسط دفتر سياسی آماده کند که 
تضمين حق مردم در تعيين نظام "و " منشور آزاديهای سياسی"حاصل کارشان دو سند 

اين . تا بدان متعهد شوند واستندبود که طی فراخوانی از همه احزاب خ" حکومتی آينده
اسناد و پيامها، مصاحبه ها و مطالبی که در دفاع از آن نوشته شد، همگی مخلوط و 

منصور حکمت و استراتژی پوپوليستی " حزب و قدرت سياسی"ملغمه ای از استراتژی 
حميد تقوايی بود که برای مدت طوالنی نميتوانستند همزيستی داشته " انقالب توده ها"

انقالب توده "با " حزب و قدرت سياسی"در واقع استراتژی  )مکرر ٨٢(.باشند و نداشتند
در همين راستا  .در هم آميخت تا هنگام محو شدن اولی حزب بر دومی متکی شود" ها

کورش مدرسی بعنوان رئيس دفتر سياسی حزب بمناسبت سقوط فوری رژيم اسالمی به 
پرونده هر . جمهوری اسالمی رفتنی است: "شده استمردم ايران پيام داد که چنين آغاز 

. فردايی برای دولت اسالمی متصور نيست. دو جناح جمهوری اسالمی بسته شده است
ديگر همه، از دو خرداديها و پادوهای سياسيشان تا دولت های مختلف غرب فهميده اند 

مهوری ج. که جمهوری اسالمی اصالح شده يا اصالح نشده را مردم نمی خواهند
  ". جمهوری اسالمی در حال سقوط است. اسالمی بايد برود و ميرود

طرح تشکيل دولت مشترک حزب، سلطنت طلبان و مجاهدين و گنجی از طرف کورش 
که در مباحث " سوسياليسم مردم را رم ميدهد"مدرسی و همچنين جمله معروف وی که 

" انقالب توده ها"ليستی داخلی کميته مرکزی حزب از طرف طرفداران استراتژی پوپو
منصور حکمت " سلبی اثباتی"بر سر آن بسيار جنجال به پا شد کامال متکی بر بحث 

است که در يک سمينار جانبی در کنگره سوم حزب ارائه داد، منتها مخالفان وی ديوار 
منصور حکمت در . يافتند و نه ديوار منصور حکمت را" کوتاه"کورش مدرسی را 

، نه تنها ادعايی بر مارکسيستی بودن "حزب و قدرت سياسی"، مانند "تیسلبی اثبا"بحث 
سنت کالسيک تبيين اوضاع سياسی، نقش "آن نداشت بلکه آنرا صريحا بر خالف 

دانست " احزاب، مبارزه انقالبی، مبارزه کمونيستی، قيام و هدف نهايی، شعارهای اثباتی
 از فعاليت کمونيستی در دوره با درک مرسومی که همه ما"و اظهار داشت که اين 
هم از " سلبی اثباتی"البته از نظر حزبيها همين بحث ). (٨٣"(انقالبی داريم، تفاوت دارد

  !) های منصور حکمت به مارکسيسم است" در افزوده"جمله 
نظريه ای برای تئوريزه کردن راست روی و بند و بست با هر  "سلبی اثباتی"بحث 

" شم"مطابق اين بحث . قالبی عليه رژيم اسالمی استنيروی سياسی در دوران ان
رهبری کمونيستی در اين است که در دوران غير انقالبی با اتکا به سوسياليسم نيرو 
جمع آوری کند و در دوره انقالبی آنها را مغاير با امری که برايش متشکل شده اند و در 

 صور حکمت با استراتژیزد و بند با اين آن خرج کند، درست همان کاری که خود من
از نظر منصور حکمت در . با حزب کمونيست کارگری کرد" حزب و قدرت سياسی"

اين . بگوئيم چه نظامی را جايگزين جمهوری اسالمی می کنيم"اگر  "سلبی اثباتی"بحث 
اگر ميخواهيد مردم از شما ! سم است اين کار، تاکيد می کنم سم است. کار سم است

د به جای مرگ بر جمهوری اسالمی بگوئيد چه می خواهيد به جای فاصله بگيرند بروي
اگر بنا باشد متدولوژی و تعيين تاکتيک ما، روش "و يا  ".جمهوری اسالمی بگذاريد

دخالت ما در دوره انقالبی را واگذار کنيم به اين حرف حقيقی هميشگی مان که مردم 
، چرا ))"اين کار نادرست است((بدانند چه جای جمهوری اسالمی می خواهيم بياوريم، 

اثباتی تشريح کردن، به نظر من جنبش بالقوه عظيمی را که ... هر نوع تالش برای "که 
  )٨٤(".ميتواند پشت ما بيايد، تجزيه ميکند

در  "سلبی اثباتی"در کنگره سوم که رضا پهلوی هم به آن دعوت شده بود، بحث 
 وجانبه و در ادامه برای ايجاد دوفاکتوتوجيهی بود برای ديالوگ د محتوای عملی خود

سالهاست که بر . جبهه با سلطنت طلبان حول خواست سلبی سرنگونی جمهوری اسالمی
. سر همين موضوع بين دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان اختالف وجود دارد

رفتن جمهوری اسالمی تاکيد می کنند و پنهان  "سلبی"دمکراسی خواهان بر خواست 
در . است د که در رفراندوم موعود خود رژيم سلطنت يکی از موارد مطرح نمی سازن

در آن مستتر است، " اثباتی شان"صورتيکه اين با نام جمهوری خواهان که خواست 
، در سياست "سلبی اثباتی"از اين نظر حزب کمونيست کارگری با بحث . خوانائی ندارد

که حاضر به ائتالف با  ه قرار داردروز ايران در جناح راست ليبرالهای جمهوری خوا
بحث .  نيستند١٣۵٧مدعيان و بازماندگان جانی رژيم سرنگون شده سلطنتی در انقالب 

منصور حکمت برای باز کردن راه حزب کمونيست کارگری در اين نوع  "سلبی اثباتی"
و با سلطنت " حزب و قدرت سياسی"ائتالفها و همکاری ها در چهارچوب استراتژی 

منصور حکمت همانطور که . توضيح داده شده است ن بود که در فصل های قبلطلبا
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خود در کنگره دوم حزب را " حزب و قدرت سياسی"دليل استراتژی غير سوسياليستی 
با افاضاتش به گردن کارگران انداخت در اينجا نيز دوباره علت راست روی خود را به 

به احتمال  ... با شعارهای اثباتی ما " که گردن کارگران انداخته و اظهار داشته است
يا به بيان بعدی کورش مدرسی، (!"قوی بيشتر کارگران سوسياليست نمی شوند

 )."سوسياليسم مردم را رم می دهد"
همه با "تمام متدولوژی منصور حکمت بدون هيچ پرده پوشی الگويی است از جنبش 

 بر رفتن شاه تاکيد کرد بدون  و نحوه به قدرت رسيدن خمينی که١٣۵٧در انقالب  "هم
به رژيم  »نه«خمينی شد سمبل ". اينکه مردم بدانند چه جهنمی در انتظارشان است

مردم دقيقا حاضر شدند حرفهای اثباتيش را فراموش . مهم نبود اثباتا چه ميگويد. سلطنت
 ١٩٩٩در مباحث داخلی در آوريل ) ٨۵".(نشنوند و به خودشان دروغ بگويند کنند،
ور حکمت در مقابل سئوال چرا طبقه کارگر از استراتژی حزب کنار گذاشته شده منص

جلب نكرد، از خارج و با رسانه کار  پاسخ داد که خمينى آه آارگران را در محلاست، 
ب منصور حکمت که در آن زمان بسيار بحث بر انگيز شد اين جوا. ها اين آار را آرد

و ارزشی را دارد که در روش قدرت  ان نقشنشان ميداد که طبقه کارگر نزد وی هم
در کنگره سوم روشن شد که آن  "سلبی اثباتی"منتها با ارائه بحث ) ٨۶.(گيری خمينی

جمله فقط نوک کوه يخی بود که منصور حکمت هنوز فضا را برای رو کردن کليت آن 
يکی از عمومی ترين  . مناسب نمی ديده است١٩٩٩تا قبل از جدايی های آوريل 

 اجتناب در پيوستن به هر نوع جنبش همه با هم ١٣۵٧رسهای طبقه کارگر در انقالب د
زندگی سياسی خود را با نقد  بدين ترتيب منصور حکمت. عليه رژيم اسالمی است

 و تاکيد بر منافع مستقل طبقه کارگر و آلترناتيو حکومتی آن در دل "همه با هم"جنبش 
س با تائيد روش خمينی برای به قدرت رسيدن  آغاز کرد و درست بر عک١٣۵٧انقالب 

منصور حکمت در . کامال متکی بر آن است، به پايان رساند "سلبی اثباتی"که بحث 
يکی در اينترنت گفته بود شما ": در کنگره سوم حزب اظهار داشت "سلبی اثباتی"بحث 

 شما مگر خمينی به! عدد بدهيد و بگوئيد خرج حکومت شما چقدر است؟ عدد نميدهم
عدد داده بود؟ مگر فرانکو در اسپانيا به کسی عدد داده بود؟ اين شيخهای طالبان به 

 ". کسی عدد داده بودند؟ آمدند و زدند و گرفتند و بعد گفتند ميخواهد چه کار کنند
برای منصور حکمت که طبقه کارگر را از استراتژی قدرت گيری حزب کنار گذاشت و 

" کالهبرداری مليون"يستی که کارگر متشکل محور است را اصيلترين استراتژی سوسيال

ناميد، الگو برداری از اين بدنامان تاريخ بشريت چيزی جز اثبات اين اصل که دوره 
از کی کمونيست ها  .پوسيدگی هر نوع راديکاليسم جدا از کارگر فرارسيده است نيست

ی گيرند؟ کمون و از نحوه به قدرت رسيدت فرانکو و خمينی و طالبان سر مشق م
دانتون و  يا دستکم، پيش از اين نمونه های کارگری، استناد به(انقالب اکتبر چه شد؟ 

که اين دومی ها حداقل رهبران حرکات انقالبی بورژوازی در انقالبات  -کرامول 
و نه به شيوه قدرت گيری لوئی چهاردهم يا  - تاريخا ترقيخواه بورژوايی بودند

 اين حقيقترداری از اين بدنامان تاريخ بشريت باز چيزی جز اثبات الگو ب .)!بيسمارک
قرار و در کنار کارگران يک حزب کمونيست چنانچه در جايگاه طبقاتی اش نيست که 

   .نداشته باشد قابل تبديل به هر چيزی هست
را که خود منصور حکمت کامال با احتياط و برای تست تشکيالت و  "سلبی اثباتی"بحث 
شدن با عواقب آن مطرح کرده بود، کورش مدرسی، اين کاسه داغ تر از آش که آماده 

وی با طرح دولت مشترک با  !در عالم ملکوت سير می کرد، کوشيد تا به اجرا در آورد
که متکی بر  "سوسياليسم مردم را رم می دهد"گنجی و  سلطنت طلبان و مجاهدين و

و بعدها   آماج حمالت مخالفان قرار دادمنصور حکمت بود، خود را "سلبی اثباتی"بحث 
به هنگام جدايی حکمتيستها به يک موضوع محوری در مجادالت داخلی حزب تبديل 

در صورتيکه خود منصور حکمت هنگام طرح اين بحث در سمينار جانبی کنگره . شد
دم و رفقا، من قطعنامه ای را که ديروز حميد داد بود، تائيد کر"سوم، ابتدا اعالم کرد که 
) بود "سلبی اثباتی"منظور قطعنامه ای است که مغاير بحث (" .در آخر به آن رای دادم

ميخواهم در اينجا مفاهيمی را طرح کنم که خود من به تازگی به آنها رسيده ام ": و افزود
انقالب ايران و نقش "بهرحال مقايسه  ".و هيچ اصراری هم ندارم که کسی آنرا قبول کند

، دور باطلی را که با "سلبی اثباتی" با بحث ١٣۵٧در سال  "خطوط عمده -پرولتاريا 
  .کمال تاسف منصور حکمت در زندگی سياسی خود طی کرد، نشان می دهد

بعد از تلف کردن وقت و انرژی بسيار و ايجاد تنش و دلخوری در بين کادرهای ارشد 
ن پوچی و سپس با مشخص شدحزب در دوران مباحث رهبری فردی يا جمعی، 

های کورش " در افزوده"پس از عملياتی شدن با " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
اين باالخره مقاومت در مقابل واقعيات سر سخت به انتها رسيد و مدافعان مدرسی، 

کورش . استراتژی که توسط کورش مدرسی نمايندگی ميشدند، دست از مقاومت برداشتند
رد که از کانديد کردن مجدد خود برای ليدری مدرسی برای حفظ وحدت حزب اعالم ک
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 به ٢٠٠٣حزب خودداری خواهد کرد و آنرا طی يک نامه درونی ويژه در نوامبر 
شده بود که کاسه کوزه " مقدر"گويا . اطالع اعضا و مشاورين کميته مرکزی رساند

بر سر کورش مدرسی شکسته شود تا حزب " حزب و قدرت سياسی"شکست استراتژی 
کنار کشيدن کورش مدرسی و ليدر شدن حميد تقوائی در واقع و در . عبور کنداز آن 

و جايگزين " سلبی اثباتی"و بحث " حزب و قدرت سياسی"عمل کنار گذاشتن استراتژی 
به شکلی تدريجی، بدون بود منتها " انقالب توده ها"شدن آن با استراتژی پوپوليستی 

د و کامال بنحوی قابل هضم برای کل بدنه انتقاد به صاحبش که مارکس زمانه شده بو
 . ممکنحزب و با کمترين تلفات 

ذره ای کارايی داشت و سرنگونی رژيم در چشم " حزب و قدرت سياسی"اگر استراتژی 
انداز بود، حزب با خوشبينی و کادرهايش با روحيه و نشاط باال و بدون هيچ معضلی و 

به نفع يک امر مهمتر، تحت مدرسی گافهای بزرگ کورش يا با صرف نظر کردن از 
شورای ملی مقاومت هم . ليدری کورش مدرسی راهش را ادامه ميداد و انشعابی نميشد

بر مبنای سرنگونی فوری رژيم اسالمی تشکيل شد و درست هنگامی که سقوط فوری 
رژيم از چشم انداز دور شد، احزاب و سازمانهای متشکل در آن و از جمله حزب 

حزب دمکرات تنها وقتی می توانست از .  پس از ديگری از آن جدا شدنددمکرات، يکی
بعضی خواستهايش صرف نظر کند که می پنداشت اتحادشان در شورای ملی مقاومت 

  ) ٨٧.(سبب سرنگونی فوری رژيم اسالمی خواهد شد
در واقع آنها را از موضوع  اما .ليدر شدن حميد تقوايی موقتا به تشنجات پايان داد

ات رسمی تشکيالتی به محافل بيشمار درون حزب منتقل کرد و زنده نگاه داشت تا جلس
" حزب و قدرت سياسی"در فرصت بعدی مجددا سر باز کنند زيرا تکليف استراتژی 

در بخش بررسی  کمی پائين تر بنا به داليلی که(اين دوره . علنا و رسما روشن نشده بود
حزب و " بسيار کوتاه بود و مدافعان استراتژی )حزب حکمتيستها توضيح داده خواهد شد

دوباره سر بر آوردند و بحث مستقيم حول اين استراتژی را زير سايه " قدرت سياسی
اين . کدورتها و زخمهای التيام نيافته دوران بحث رهبری جمعی و فردی آغاز کردند

آن قرار مباحث که هدفش يافتن راهی برای برون رفت از بن بستی بود که حزب در 
ادامه سياستهای شکست خورده ناشی ) الف. دو راه پيش پای حزب نهادصريحا داشت، 

 چشم انداز منصور حکمت که بنياد آن بر" حزب و قدرت سياسی"از استراتژی 
در از اين استراتژی . سرنگونی فوری رژيم اسالمی و کنار گذاشتن طبقه کارگر بود

الی و مثال زدنی توسط رحمان حسين زاده مباحثات درونی حزب به شکلی منسجم، ع
اما چون واقعيات سياسی ايران حکم بر نادرستی آن داده بودند و خود عامل . دفاع ميشد

اوضاع اسفباری بود که حزب در آن قرار داشت، طبعا برای خروج حزب از بن بست 
ِ             راه دوم، استراتژ ی پوپوليستی  )ب. راه گشا و تاثير گذار نبود ، که "ده هاانقالب تو"               

ملغمه ای از  بازگشت به يک بازگشت به عقب تقريبا بيست ساله، يعنیمعنايش 
حتی قبل از کنگره اول اتحاد مبارزان  دوره متعلق به و پوپوليسم مارکسيسم انقالبی

در اوت سال . که توسط حميد تقوايی نمايندگی می شد بود ١٣۶١کمونيست در سال 
متشکل از ، با انشعابی "حزب و قدرت سياسی"راتژی  گروه اول در دفاع از است٢٠٠۴
له داشتند، ه که اساسا سابقه فعاليت در کوماز با سابقه ترين کادرهای حزب نفر  ٢٥٠

همين  "ب"سير بعدی حزب حکمتيست را در بخش (. حزب حکمتيست را ايجاد کردند
 اينجا الزم است بررسی نحوه طرف شدن حزب کمونيست. فصل بررسی می شود

 ).کارگری با اين بست استراتژيک را در دوره ليدری حميد تقوايی ادامه داد

  
 حزب کمونيست کارگری تحت ليدری حميد تقوائی  

  
اين عادی ترين فعاليت احزاب سياسی است که با تحليل ها، سياستها، تاکتيکها و 

گذارند استراتژی های مشخص در بحران های سياسی دخالت می کنند و بر آن تاثير می 
و از آن تاثير می پذيرند، به اهدافشان بطور نسبی يا کامل می رسند و يا موفق نمی 

فعاليتهای آن دوره خود را جمعبندی می کنند، به تحليل دوران جديد می نشينند و . شوند
تمام . فعاليتهای خود را برای رسيدن به اهدافشان با مختصات دوره تازه منطبق می کنند

فعاالت برای احزاب کمونيست با اتکا به احکام مارکسيستی صورت می اين فعل و ان
گيرد و حزب کمونيست کارگری از همين مهمترين ابزار تحليلی برای خروج از 

چرا احکام مارکسيستی آشکارا عليه . مخمصه ای که دچار آن شده، محروم است
ر درون منصور حکمت است و با تصويری که د" حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

معضالت غير قابل  بازگشت مجدد به مارکسيسم حزبشان از وی ساخته اند مغاير است و
   .پيش بينی ديگری برای حزب ايجاد می کند

حزب کمونيست کارگری نه با اتکا به احکام مارکسيستی، بلکه درست بر عکس، با 
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که حزبيها قادر از آنجا . کنار گذاشتن آنها و کفرگويی منصور حکمت وارد اين دوره شد
با اتکا به احکام مارکسيستی دفاع کنند، " قدرت سياسیو حزب "نبودند از استراتژی 

و خود ! ای بر مارکسيسم خواندند"در افزوده"نظرات من درآوردی منصور حکمت را 
بدين ترتيب  !يعنی آخرين کالم مارکسيسم جهان، خطاب کردند" مارکس زمانه"وی را 

مارکس "بستی که در آن قرار داشت تنها با اتکا به نظرات راه خروج حزب از بن 
که خودش باعث و بانی اين اوضاع بود، امکان داشت، يعنی يک بن بست در بن " زمانه

با اين حال آنرا آزمودند بدون اينکه توجه کنند منصور حکمت همراه . بست کامل
:  فکری داشتسازمانها و احزابی که در آن فعاليت می کرد، سه دوره متفاوت

و لذا آشفته ". حزب و قدرت سياسی"و " کمونيسم کارگری"، "مارکسيسم انقالبی"
بازاری که از تقابل نقل قول های خارج از متن اين سه دوره که بعضا کامال متفاوت و 
مغاير هم هستند ايجاد شد، بجای کمک به حل مشکل، خود مسئله ساز شد و تناقضات 

هايی مطابق بضاعت قدرت فهم و درک  کوشيدند با فرمولبيشتری را آشکار ساخت و
در نتيجه تازه روشن شد که ليدر حزب . از آن خارج شونداعضا و کادرهای حزب 

تا حزب را از اين تنگنا عبور  باشد" مارکس زمانه"يک  می بايدکمونيست کارگری 
ای ه" ر افزودهد"به " افزوده در"با اختراع  تنها شدن هم" مارکس زمانه"و راه  دهد،

 .قبلی ممکن است" مارکس زمانه"اختراعی 
به " درافزوده"حميد تقوايی برای بيرون بردن حزب از وضعی که دچار آن است 

ای معمولی، بلکه " درافزوده"البته نه . های مارکس زمانه اضافه می کند" درافزوده"
بدين  ! داشته باشدقبلی را در دل خود" درافزوده"که نفی " درافزوده ای ديالکتيکی"

تحت پوشش  قبلی "مارکس زمانه"ترتيب تنها راه موجود برای حميد تقوايی، مخالفت با 
اول، از . به نظرات وی است که البته اين هم با موانعی روبرو شده است" افزوده در"

به مارکسيسم و آنهم در يک مدت " افزوده در"زمان مارکس تاکنون تاريخ شاهد اينهمه 
دوم، ! بوده است و اين برای عده ای کمی تا اندازه ای شک برانگيز شده استکوتاه ن

اعضای عاليرتبه آکادمی مارکسيسم در حزب کمونيست کارگری که به قول منصور 
های منصور " افزوده در"حکمت بعضا نمی دانند لنين پوشيدنی است يا نوشيدنی، و 

های حميد " افزوده در"رت گرفته حکمت را تائيد کرده اند، اکنون با جدايی های صو
قرن بيست و دو تائيد نمی  يعنی دستکم تا" زمانه بعدی"فرا رسيدن  حداقل تارا تقوايی 
بعنوان مثال حزب جديد التاسيس اتحاد کمونيسم کارگری بمناسبت پنجمين سالگرد ! کنند

 .تناميده اس" مارکس قرن بيست و يکم"فوت منصور حکمت اطالعيه داده و وی را 
مخلوط خرافه و  ).! سال آن باقی است٩٣که هنوز هفت سال از آن سپری شده و (

سوم، بعد از هزاران سال که خاورميانه مرکز .  نااميدی نتيجه ای بهتر از اين ندارد
 در"اکنون به مرکز  بود پيدايش و ظهور اديان، پيغمبران و انواع و اقسام امامان

   .شده استبه مارکسيسم نيز تبديل " افزوده
  

 اوضاع انقالبی 
  

حزب و قدرت "برای کل ارکان حزب کمونيست کارگری هم روشن بود که استراتژی 
بويژه . يم اسالمی حتی مفت هم گران استژبدون چشم انداز سقوط فوری ر "سياسی

اينکه حزب پيش بينی افتادن فوری رژيم را نه از تحليل مشخص از شرايط ايران بلکه 
آمريکا و تحت تاثير  "تغيير رژيم"سياست  ستراتژی مشترک سلطنت طلبان وبا اتکا به ا

در زمان ليدری کورش مدرسی اين  .اوهام رسانه های لس آنجلسی مطرح کرده بود
استراتژی به انتهای نتيجه منطقی خود رسيد و طرح دولت مشترک وی با سلطنت طلبان 

.  با مخالفت در درون حزب روبرو شدقرار بود آنرا عملياتی کند که و مجاهدين و گنجی
کورش مدرسی از ليدری حزب کنار کشيد و راه را برای پاسخ حميد تقوايی بمنظور 

که ملغمه ای از پوپوليسم و مارکسيسم انقالبی  بيرون بردن حزب از بن بست باز کرد
م در اين ميان، مسئله گرهی برای حميد تقوايی چگونگی تغيير ريل تدريجی و آرا. است

بدين ترتيب وی . بود" انقالب دارد ميشود"به " رژيم دارد می افتد"موضع حزب از 
و به ) همان خلق نزد پوپوليستها(عامل تغيير رژيم را معرفی می کند که توده ها هستند 

به برنامه مشترک سلطنت طلبان و " حزب و قدرت سياسی"سالها اتکا استراتژی 
سرنگونی می تواند حاصل يک روند "ر حکمت از نظر منصو. آمريکا پايان ميدهد

، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانی سيويل و فعل و )حمله نظامی آمريکا؟(نظامی 
می تواند حاصل پيروزی نيروهايی بجز يا عالوه بر . انفعاالت انتخاباتی و غيره باشد

  )٨٨(".نيروهای انقالبی باشد
ی توان مارکسيسم انقالبی ناميدش، در کل با تسامح م تنها مباحث حميد تقوايی که 

دارد که به نيازهای فعلی حزب کمونيست کارگری پاسخ می کوتاه مدتی  خاصيت های
 متولد شد و استراتژی سوق دادن انقالب به ١٣۵٧مارکسيسم انقالبی در دل انقالب . دهد
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که " طبقه کارگر سياسی است"بحثی داشت تحت عنوان  از سالها پيش حميد تقوايی
بايد فعاليت سياسی کرد و کارگران را مطابق آن برای بسيج و متحد کردن طبقه کارگر 

در اين تحليل . بعنوان آحاد جامعه که ديوار چين آنها را از بقيه جدا نمی کند، جذب کرد
در . نداشتويژه ای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر و مبارزه برای ايجاد تشکل آن جايگاه 

ميد تقوائی مقاله  سال قبل، ح٢٧، ١٣۵٩نشريه داخلی اتحاد مبارزان کمونيست در سال 
اين نظريه حميد . ای در دفاع از اين نظريه اش نوشت و جوابهايی هم به آن داده شد

هيچگاه در سازمان اتحاد مبارزان از آنجا که هيچ مدافعی بجز خودش نداشت، تقوايی 
چرا که طبقه کارگر را بخشی از جبهه عمومی ضد کمونيست به نظريه حاکم تبديل نشد، 

از همه قوی تر  اين است که از جمله د می کرد که خصوصيت برجسته اشرژيمی قلمدا
البته اين نظرات مختص حميد تقوايی نبود بلکه درک عمومی چپ . و پيگير تر است

چه بايد "راديکال ايران از مبارزه اقتصادی کارگران بود و می پنداشتند که متکی بر 
 . لنين است" کرد

ر، به عبارت ديگ. جلو را بدون هيچ کار نظری و تئوريکی از خود انقالب گرفت
مارکسيسم انقالبی نه نيازی به توضيح اينکه چرا شرايط انقالبی است، يافت و نه سابقه 

به . رژيم را داشت" غيرفوری"ی در دوران سرنگونی ژه تحليل و تعيين استراتبو تجر
تحت ليدری حميد تقوايی بين چشم انداز سرنگونی همين دليل حزب کمونيست کارگری 

حزب و قدرت " حکمت مطرح می کرد و استراتژی فوری رژيم اسالمی که منصور
متکی بر آن بود، با ادعای کنونيشان که شرايط را انقالبی می دانند تفاوت قائل  "سياسی

 استفاده کند و مشی ١٣۵٧مانند دوران انقالب شده و می تواند از مارکسيسم انقالبی 
  . سوق دادن انقالب به جلو را تا ابد ادامه دهد

  
   و کمونيسم کارگریحميد تقوايی

   
و تعيين يک استراتژی بر مبانی کمونيسم " حزب و قدرت سياسی"نقد استراتژی 

کارگری توسط حميد تقوايی غير ممکن بود، چرا که وی از فعالين کمونيسم کارگری 
حميد تقوايی هيچگاه در مجامع تشکيالتی فرصت نيافت تا مالحظات البته  )٨٩(.نبود

 که بعدها ١٣۶۵ کنگره دوم حزب کمونيست ايران در اسفند خود را درباره مباحث
حميد تقوايی از جمله کادرهای اتحاد  )٩٠(.کمونيسم کارگری نام گرفت، اعالم کند

مبارزان کمونيست و حزب بود که همواره در جريان ساخته شدن ايده ها و نظريه های 
 اظهار نظراتش بر آنها خام به مواضع و سياستهای پخته شده و منسجم قرار داشت و با
از جمله يکی از نتايج . تاثير می گذاشت اما در مورد کمونيسم کارگری چنين نشد

مباحث کمونيسم کارگری در کنگره دوم حزب کمونيست ايران اهميت يافتن مبارزه 
اقتصادی طبقه کارگر و تشکل آن بود که حميد تقوايی همواره نسبت به آن مالحظه 

 مواضع و سياستهايی را که حميد تقوايی می شناسد و بر آن مسلط بهرحال تنها. داشت
اما اگر مارکسيسم انقالبی را . است در چهارچوب مجموعه مارکسيسم انقالبی می گنجد

تنگتر بگيريم و معيار را مواضع رسمی اتحاد مبارزان کمونيست و سالهای اوليه حزب 
ست کارگری حاکم است تنها ملغمه کمونيست ايران بدانيم، آنچه اکنون بر حزب کموني

آنهم متعلق به قبل از کنگره اول اتحاد البته مارکسيسم انقالبی است و از پوپوليسم و ای 
  . ١٣۶١در سال  مبارزان کمونيست

کمونيست  ارزان کمونيست و سالهای اوليه فعاليت حزبدر تمام سالهای حيات اتحاد مب
وجود تحليلی ايران تا مقطع کنگره دوم، در قبال مبارزه اقتصادی کارگران يک تشتت 

اما در کنگره دوم حزب کمونيست ايران و بعنوان بخشی از مباحث کمونيسم . داشت
ی به همان دالئل حميد تقوائو  نقد شد" طبقه کارگر سياسی است"کارگری همين نظريه 

بعنوان مثال اصغر کريمی . تا از نظراتش دفاع کندنبود  دوم که در باال آمد در کنگره
حزب دمکرات کردستان اسلحه روی سر يک  در جلسه کنگره دوم حزب عنوان کرد که

ه گذاشته تا وی را وادارد که عليه کوم) يکی از روستاهای سردشت(زحمتکش سيسری 
نتيجه می  از اين مشاهده خود چنين و. می بکند، اما موفق نشده استله حرف بزند و اقدا

چيزی ؛ له کارگران و زحمتکشان را از نظر سياسی جذب کرده استه گرفت که کوم
حميد تقوايی که هم اکنون بر حزب کمونيست " طبقه کارگر سياسی است"شبيه نظر 

ن کردستان بخشی از و زحمتکشا در اين چهارچوب کارگران) ٩١.(کارگری حاکم است
جنبش عمومی رفع ستم ملی بودند و منافع ويژه ای نداشتند که برای آن مستقال متشکل 

  . شوند و مبارزه کنند
 نقد سبک کار پوپوليستی به ١٣۶١در اولين کنگره اتحاد مبارزان کمونيست در سال 

بک کار در این کنگره حميد تقوائی انتقادش به س. مهمترین مبحث کنگره تبدیل شد
سازمانهای پوپوليست این بود که آنها سازمان خود را بجای طبقه و خلق می گذارند و 
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. تاکتيک تعيين می کنند و با نيروی سازمان خود دست به کار اتخاذ و اجرای آن می شوند
کنگره این انتقاد حميد تقوائی را به سبک کار پوپوليستها ناکافی دانست و در پایان حميد 

من معتقد بودم که جوهر و ماهيت سبک کار : "حميد تقوایی. ز آنرا پذیرفتتقوایی ني
. پوپوليستی، سازماندهی و سازمانيابی ماورا طبقاتی و یا جدا از طبقه کارگر است

استدالل من این بود که از آنجا که پوپوليستها خود را نایب توده ها در انقالب می دانند، 
رژیم را بجای مبارزه طبقاتی بين پرولتاریا و یعنی مبارزه بين تشکيالت خود و 

بورژوازی می نشانند، لذا شيوه تشکيالتی آنها بناگزیر سازمانيابی و سازماندهی ماورا 
ی ژحزب کمونيست کارگری با استرات اما نزدیک بيست سال بعد،) ٩٢."(طبقاتی است

و تاکتيک تعيين  خود را بجای مردم ایران و طبقه کارگر گذاشت" حزب و قدرت سياسی"
به این اعتبار، از جمله ده هزار نيروی . و با نيروی سازمانی خود دست به اقدام زد کرد

مسلح مورد نظر کورش مدرسی که قرار بود سه کاخ رفسنجانی، خامنه ای و خاتمی را 
از " حزب و قدرت سياسی"بگيرند و حکومت حزب را اعالم کنند و بعالوه کل بحث 

  .  فقط می تواند پوپوليستی باشد و غير قابل قبولنظر حميد تقوایی
به این اعتبار، حزب کمونيست کارگری تحت ليدری حميد تقوایی برای برون رفت حزب 

، اعتقاد به سرنگونی فوری رژیم اسالمی "حزب و قدرت سياسی"از بن بست استراتژی 
ته و بجای آن که متکی بر برنامه مشترک سلطنت طلبان و آمریکا بود را کنار گذاش

اوضاع انقالبی است را قرار داده؛ و همچنين قدرت گيری حزب به نيروی خودش را 
کنار زده و بسيج توده ها را جای آن گذاشته است که هر دو از ارکان اساسی استراتژی 

 است، منهای برنامه دولت ١٣۵٧انقالب خلقی پوپوليستها و چپ سنتی در دوران انقالب 
و همانند دستگاه فکری پوپوليستها، طبقه کارگر بخشی از . ری دولتیخلقی و سرمایه دا

 بصورت احاد و در اثر فعاليت واین توده هاست که فاقد منافع مستقل طبقاتی خویش است 
، که ١٣۵٩حميد تقوایی در سال " طبقه کارگر سياسی است"بحث . شوندميسياسی حذب 

ننده همين جایگاه برای کارگران در به مرور بر سياستهای حزب حاکم شد، تئوریزه ک
حزب و قدرت "اگر در دوران استراتژی بنابراین  )٩٣(.صف خلق و توده هاست

اکنون چشم انداز سرنگونی فوری رژیم اسالمی پاشنه آشيل تحليلهای حزب بود، " سياسی
ستونهای تحليلی و نظری حزب کمونيست کارگری  "اوضاع انقالبی است یا نه"سئوال 
   )٩٤(.لرزه می اندازدرا به 

.  نقطه اوج پيشروی مارکسيسم انقالبی بود١٣۶٢تشکيل حزب کمونيست ايران در سال 

کمونيسم کارگری مباحث که  ١٣۶۵در سال مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران 
به . پاسخی بود به اين ناتوانی تاريخی و دوره ای مارکسيسم انقالبی مطرح شددر آن 

حتی اگر بتواند تمامی مواضع پوپوليستی خود را  کمونيست کارگری اين اعتبار حزب
حزبی است مربوط به کنار بگذارد و بر يک مارکسيسم انقالبی ناب متکی گردد تازه 

يک ضد رژيمی گری کور بر سياستهای حزب بعنوان مثال، ( .گذشته و طبعا بدون آينده
 ).بندی محکمی با آن داشتکمونيست کارگری حاکم است که مارکسيسم انقالبی مرز

حمايت حزب کمونيست کارگری از حرکت ناسيوناليستی در آذربايجان و دنبال مضحکه 
 .هخا افتادن حتی خارج از مواضع شناخته شده مارکسيسم انقالبی است

  

  حزب حكمتيست:ب
  

 نفر از کادرهايی که اساسا سابقه فعاليت در کومه له را ٢۵٠حزب حکمتيست با انشعاب 
تند و به رهبری کورش مدرسی، مردی که می خواست رئيس جمهور شود، در اوت داش

را کنار " حزب و قدرت سياسی"اين حزب عمال استراتژی ) ٩۵.( ايجاد شد٢٠٠۴
بعالوه و بر خالف حزب . گذاشته بدون اينکه هيچ استراتژی ديگری را جايگزين آن کند

چند مغشوش و بی آينده، بر کمونيست کارگری که بهرحال يک دستگاه نظری، هر 
به . تحليلها و مواضعش حاکم است، حزب حکمتيستها فاقد هرگونه دستگاه نظری است

اين اعتبار نه استراتژی معينی بر فعاليتهای اين حزب حاکم است و نه دارای دستگاه 
نظری الزم برای تعيين يک استراتژی است و لذا اين حزب قادر است برای مطرح نگه 

ود با دست باز هر موضعی بگيرد بدون اينکه با هيچ تناقضی در درون سيستم داشتن خ
  ) ٩٦.(نظری و استراتژی نداشته خود روبرو شود

 

 حکمتيست به چه معناست؟
  

حکمتيست نامی است که اين حزب بر خود گذاشته است تا مرز خود را با مارکسيسم 
ر نظرات منصور حکمت از حکمتيست فقط می تواند ب )٩٧(.کالسيک روشن کرده باشد

هم وی  حتی خودکه کنگره دوم حزب کمونيست کارگری به بعد اطالق شود، چرا 
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و از نظر خود منصور حکمت " درافزوده. "ادعای انطباق آنها با مارکسيسم را نداشت
منصور حکمت . برای همين عدم انطباق اختراع شده است" مارکس زمانه"و يا " کفر"

مارکسيسم "که فعاليت کرده است سه دوره متفاوت نظری داشت، همراه با تشکلهايی 
حزب حکمتيست تابع کدام ". حزب و قدرت سياسی"و " کمونيسم کارگری"، "انقالبی

دوره از نظرات منصور حکمت است؟ دوره اول که به آن مارکسيسم انقالبی اطالق می 
ت نظری آنها را با شود، مجموعه ای است که به نقد چپ خلق گرا می پردازد و تفاو

مارکسيسم بيان می کند که از جمله مهمترين موارد آن ترسيم منافع مستقل طبقه کارگر 
سر مارکسيسم "به عبارت ديگر مارکسيسم انقالبی بر . و تفکيک آن از ديگر اقشار است

از جنبه نظری است و با اتکا تام بر کالسيک های مارکسيستی خود را توضيح " چيست
ارکسيسم انقالبی بر خلق گرايی تفوق يافت زيرا بر مبارزه طبقه کارگر عليه م. می دهد

رژيم شاه بعنوان يک عامل مهم در صحت نظرات مارکسيسمی که طبقه کارگر 
  . محورش بود، اتکا داشت

تشکيل حزب کمونيست ايران نتيجه پيروزی مارکسيسم انقالبی بود و به همين دليل 
را بيان ميکرد و محور دوری و " مارکسيسم چيست"يد برنامه آن بنا به تعريف با

با تشکيل حزب کمونيست . نزديکی با جريانات ديگر را از جنبه نظری توضيح ميداد
 خيلی سريع روشن شد که توافق بر سر مارکسيسم از ١٣۶٢ايران در شهريور سال 

ی جنبه نظری برای پيشروی و فعاليت حزب کافی نيست و حزب نيازمند استراتژ
تعيين عامل و . دن به سوسياليسمی بود که در برنامه بيان شده بوديمشخصی برای رس

نيرويی که سوسياليسم را می آورد مشخص می کرد که استراتژی حزب برای رسيدن به 
اين . سوسياليسم بايد بر بسيج و متشکل کردن کدام نيروی محوری در جامعه متکی باشد

نيسمی که استراتژی خود را برای بسيج و متشکل نيرو جز طبقه کارگر نبود و کمو
کردن اين طبقه گذاشت، کمونيسم کارگری نام گرفت و حزب کمونيست ايران را حزبی 

  . دانست که آماده است تا توسط کارگران به تمامی تسخير شود
در زمان خود اين تفاوت با آنکه مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری تفاوت داشتند و 

جمله توسط خود منصور حکمت هم بيان شد، اما هر دو صحت خود را در انطباق و از 
به همين دليل حکمتيسم به هيچ . با کالسيک های مارکسيستی جستجو می کردند و الغير

حکمتيسم بعنوان منافات داشتن با مارکسيسم . يک از اين دو دوره نمی تواند اطالق شود
حث منصور حکمت از کنگره دوم حزب به بعد که اساسا تنها می تواند به مجموعه مبا

را ريختند اطالق گردد که اين استراتژی هم " حزب و قدرت سياسی"شالوده استراتژی 
از اساس شکست خورده، توسط هر سه حزب کمونيست کارگری کنار گذاشته شده و 

  . اکنون مبنای فعاليت هيچ يک از آنها نيست
بسيار صريح و بدون هيچ پرده پوشی و با منصور حکمت از مارکسيسم انقالبی 

اما . توضيحات کافی درباره تفاوت های آن گذر کرد و به کمونيسم کارگری رسيد
مارکسيسم معرفی شده بود و عبور صريح از آن دشوار بود و  جوهرکمونيسم کارگری 

لس لذا با چراغ خاموش از کمونيسم کارگری عبور کرد و البته تحت تاثير رويا فروشان 
بدين . آنجلسی که رژيم اسالمی در آستانه سقوط است و نميشود منتظر طبقه کارگر شد

ترتيب وی از طبقه کارگر و سوسياليسم متکی به کارگر عبور کرد و طبيعتا قادر نبود 
برای جبران اين نقيصه . هيچ يک از مباحثش را بر کالسيکهای مارکسيستی استوار کند

را اختراع کردند تا وی را بی نياز از متکی " استمنصور حکمت مارکس زمانه "
  . کردن نظراتش بر تئوريهای مارکس، انگلس يا لنين اعالم کنند

در تناقض بين ناميده شدن اين حزب بدين معنی است که حکمتيست به اين اعتبار 
به عبارت . نظرات منصور حکمت با مارکسيسم، به نظرات منصور حکمت اتکا ميکند

زب مارکسيسم و کالسيکهای آنرا قبول دارد بشرطی که با نظرات منصور ديگر اين ح
به اين اعتبار حزب حکمتيست حزبی است رسما . و نه بالعکس حکمت در تناقض نباشد

منصور حکمت را  "سلبی اثباتی"بعنوان مثال حزب حکمتيست بحث . غير مارکسيستی
اوضاع سياسی، نقش سنت کالسيک تبيين "که حتی خودش آنرا صريحا خارج از 

می " احزاب، مبارزه انقالبی، مبارزه کمونيستی، قيام و هدف نهايی، شعارهای اثباتی
ميخواهم در اينجا مفاهيمی را طرح کنم که خود من به "دانست و اظهار داشت که 

، به صرف "تازگی به آنها رسيده ام و هيچ اصراری هم ندارم که کسی آنرا قبول کند
اگر عضوی از بنابراين بسيار طبيعی است که ! ت گفته قبول دارنداينکه منصور حکم

 "سلبی اثباتی"و بحث " حزب و قدرت سياسی"مارکسيسم، استراتژی اتکا به  حزب با
حزب اينجا رد کند به وی اطالع دهند که جای اشتباهی آمده و منصور حکمت را 

  . حکمتيست است
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 علت انشعاب حکمتيستها 

  
م نوع انتقادات منصور حکمت از حزب نشان داد که از نظر وی دوره در پلنوم چهارده

از " حزب و قدرت سياسی"به اين اعتبار استراتژی . سقوط سريع رژيم پايان يافته است
حميد تقوايی  به همين دليل همان مباحث. انتفاع افتاده بود و ديگر کار بردی نداشت زحي

حتی .  لندن رد شد، گوش شنوا يافت١٩٩٨نوامبر وسيع کادرها در سمينار  درکه 
سمينار مانع توجه آن منصور حکمت عليه همين نظرات حميد تقوايی در تکرار نظرات 

کادرها به آن نشد، چرا که حداقل کور سويی بود برای خروج از بن بستی که حزب در 
تعفا کورش مدرسی با اعالم اينکه ديگر کانديد ليدری نيست، به نوعی اس. آن قرار داشت

حزب و "داد و راه را برای حميد تقوايی و سياستهايش که آشکارا در چهارچوب مباحث 
  .          پس از کنگره دوم حزب نبود، باز کرد" قدرت سياسی

در شرايطی که پس از کنگره چهارم، ظاهرا آرامش حکمفرما شده بود و کورش 
اختالفات بر سر مباحث مدرسی قول داد که به موفقيت حميد تقوايی کمک می کند، 

ماجرا آنجا حاد شد که . مجددا باال گرفت و منجر به انشعاب شد" حزب و قدرت سياسی"
انشعابيون کميته مرکزی را که در آن اکثريت داشتند تهديد کردند که اگر پيشنهاداتشان 

تهديد اقليت توسط اکثريت آنهم در مورد تصويب ! خواهند کرد" ال و بل"تصويب نشود 
حميد تقوايی که از معضالت پيچيده حزبی ! ار که تنها به شمارش آرا بستگی داشتقر

که ليدر آن بود خبر نداشت، بدون پی بردن به دليل سر باز کردن مجدد اختالفات قادر 
نشد حد فشاری را که مخالفانش تحمل می کنند و در حزب می مانند، را تشخيص دهد، 

وی از فراخوان پلنوم کميته مرکزی که در . کرده بودندو در تله ای افتاد که برايش پهن 
گی نميکند امتناع دآن اقليت بود تحت اين عنوان که تناسب قوای واقعی را در حزب نماين

که از حضور در کنگره خودداری کردند، کرد و کنگره پنجم را فراخواند و مخالفان را 
  . به سمت انشعابی راند که خود می خواستند

منصور حکمت کاربرد سياسی و عملی " حزب و قدرت سياسی"استراتژی  در حاليکه
رابطه با آمريکا و ايفای نقش در متن سياستش در  می داد واز دست حزبيها خود را نزد 

 ارتباط با ايران برای حزب کمونيست کارگری روز به روز فاقد موضوعيت ميشد،

افتن عمر رژيم صدام حسين، آمريکا به عراق حمله کرد و پس از مدتی از پايان ي
بويژه آنجا که به رابطه با آمريکا بر ميگشت برای " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

که تاريخا کادرهايی لذا . يافتحزب کمونيست کارگری عراق کاربرد عملی و روز 
بيشترين مراوده فکری و ارتباطی و حتی پيوندهای تشکيالتی را با حزب کمونيست 

را که ليدرشان، کورش " قدرت سياسیو حزب "پرونده بسته شده بحث ، ندعراق داشت
مدرسی، را نيز بخاطرش از دست داده بودند، مجدد باز کردند اما اين بار برای 

حميد تقوايی که نميدانست موضوع چيست، به عبث کوشيد مانع . بکارگيری در عراق
رتيکه درست بر در صو. حمايت حزب کمونيست کارگری عراق از انشعابيون شود

عکس اين انشعابيون بودند که بدنبال حزب کمونيست کارگری عراق و برای اجرای 
  . در حال انشعاب بودنددر عراق " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

به همين دليل حميد تقوايی، اگر چه دشوار بود، حتی برای وحدت حزب نتوانست داشتن 
حزب و "طراحی کند، يعنی استراتژی دو استراتژی ظاهرا متناقض و همزمان را 

را که در قبال ايران کنار گذاشته شده بود را برای حزب کمونيست " قدرت سياسی
دشواری ماجرا آنجا بود که الزمه اين کار، کنار گذاشتن . کارگری عراق تجويز کند

برای اوضاع ايران بود، نه عبور از " حزب و قدرت سياسی"ی ژشفاف و صريح استرات
را " حزب و قدرت سياسی"خاتمه کاربرد استراتژی بايد . طور ضمنی و در عملآن ب

و مباحثی را برای تعيين استراتژی مشخص می کرد برای اوضاع ايران رسما اعالم 
و درست با  .می انداختحزب در شرايط سرنگونی غير فوری رژيم اسالمی به جريان 

و موجه اعالم الزم ، ضروریهمان منطق آنرا برای حزب کمونيست کارگری عراق 
در اين صورت دو حزب در دو شرايط کامال متفاوت، دو استراتژی گوناگون . ميکرد

  . داشتند و هيچ تناقضی هم در کار نبود
از آنجا که حکمتيستها مباحث . انشعابيون بعد از جدايی، حزب حکمتيست را ايجاد کردند

ای اوضاع ايران الزم نداشتند، که دليل انشعاب بود را بر" حزب و قدرت سياسی"
سريعا  همراه با حزب کمونيست کارگری عراق و البته با خوشبينی و روحيه ای باال، 

و درست هنگامی که کار بست مباحث . درگير مسائل عراق بعد از اشغال آمريکا شدند
در عراق هم با ناکامی روبرو شد، حکمتيستها به الجرم خود " حزب و قدرت سياسی"

شغول مسائل ايران کردند و تازه در موقعيتی قرار گرفتند که حزب کمونيست را م
تحليل از اوضاع ايران . کارگری از چند سال قبل در آن قرار داشت، يک بن بست کامل
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و تالش برای يافتن راههايی برای رهايی از بن بست حزب، همانطور که کامال قابل 
امن زد و تعدادی از کادرهای اصلی و کميته پيش بينی بود به اختالفات درونی آنها  د

جدا  مرکزی آنها خواهان تشکيل فراکسيون شدند که چون حزب با آن مخالفت کرد از آن
  ) ٩٨.(شدند

و برای تدوين يک استراتژی سياسی " حزب و قدرت سياسی"با شکست استراتژی 
مشخصی جديد، حزب حکمتيستها به طبع ليدرش، کورش مدرسی، هيچ دستگاه نظری 

هم برخاسته از " حزب و قدرت سياسی"چرا که استراتژی حزب بر باد ده  )٩٩(.ندارد
هيچ دستگاه نظری منسجم تحليلی از اوضاع ايران استوار نبود تا اکنون با توجه به 
تغييرات اوضاع ايران و با اتکا به تناسب قوای طبقات در حال حاضر، يک استراتژی 

: ، از نظر منصور حکمت٢٠٠٠ کنگره سوم حزب در سال در. سياسی جديد تدوين کنند
دير است برای اينکه شما . االن موقع اين نيست که برگرديم عقب و چيزی را بسازيم"

بايد با اسلحه ای که ساخته ايد برويد به ميدان و اين اسلحه را . برويد چيزی را بسازيد
عيين کنيم که بتوانيم برويم بايد يک روزی را ت"، "ما در بيست و چند سال ساخته ايم

و آن روز برای حزب کمونيست کارگری يکی از همين روزهايی . قدرت را بگيريم
هفت ) ١٠٠".(است که در يک سال، يک سال و نيم، دوسال آينده ممکن است رخ بدهد

سال بعد از کنگره سوم هنوز هيچکدام از احزاب سه گانه کمونيست کارگری پاسخی به 
چرا باالخره چند روز از کارشان مرخصی نگرفتند تا بروند و رژيم را اين سئوال که 

چرا که اصوال قرار نبود !  ميليون مردم ايران را آزاد سازند، ندارند٧٠سرنگون کنند و 
آمريکا و متحدينش قرار . اين حزب رژيم اسالمی را با نيروی نداشته خود سرنگون کند

منصور حکمت با توهم کامل تمام پل های بود جمهوری اسالمی را سرنگون کنند و 
پشت سر خود را از بين برد، موجوديت حزبی را که حاصل فعاليت و از جان گذشتگی 
هزاران انقالبی کمونيست بود، غير مسئوالنه روی استراتژی آنها شرط بندی کرد و 

 . مطلقا باخت
 رژيم اسالمی نه درست و دقيقا به همين دليل است که حزبيها در توضيح سرنگون نشدن

حزب خود، بلکه به شکست سياستهای آمريکا و " حزب و قدرت سياسی"به استراتژی 
از جمله . و بعضا سازشکاری آنها انتقاد ميکنند) سلطنت طلبان(اپوزيسيون راست 

ضرورت تغييرات پايه ای در آرايش "کورش مدرسی ليدر حکمتيستها در مطلبی به نام 
، به شکست توهمی که به )٢٠٠٧جون  ٢٢ت آزادی بيان ساي("و عمل حزب حکمتيست

شکست ناسيوناليسم ": استراتژی مشترک سلطنت طلبان و آمريکا داشتند، استناد می کند
ايرانی پروغرب در سرنگونی جمهوری اسالمی، تسليم سياسی و ايدئولوژيک اين سنت 

دولت های دست " ضربه پيشگيرانه"ناسيوناليستی به جمهوری اسالمی، شکست سياست 
راستی بوش و بلر، تغيير تعادل قوای استراتژيک در منطقه به نفع جمهوری اسالمی، و 
مهمتر از آن کاهش خوش بينی مردم به امکان سرنگونی جمهوری اسالمی جنبه هائی 

که  ٢٠٠٣ سال قبل در سال ٤اين همان کورش مدرسی است که . "از اين تغيير هستند
مردم می گويند که جمهوری اسالمی ": ری بود اظهار داشتليدر حزب کمونيست کارگ

  )١٠١(."!اين رنگی از واقعيت دارد. افتاده است، کسی نيست آنرا بردارد
حزب و قدرت "در چنين بستری، حزب حکمتيست با خاتمه يافتن کاربرد استراتژی 

ان در عراق مشغول سروسامان دادن به اوضاع حزب خود در قبال مسائل اير" سياسی
و بوش و بلر برای سرنگونی رژيم اسالمی " ناسيوناليسم ايرانی پرو غرب"شکست . شد

را " حزب و قدرت سياسی"را اعالم کردند و به ناچار و عليرغم ميل خود استراتژی 
تحليل کورش . بدون اينکه يک استراتژی سياسی جايگزين آن کنند موقتا کنار گذاشتند

اهرمی " ستراتژيک در منطقه به نفع جمهوری اسالمیتغيير تعادل قوای ا"مدرسی از 
شرط الزم (داشته باشد " مارکس زمانه"به نظرات " درافزوده ديالتيکی"است تا وی يک 

اعالم کند که دير " دير است"و بر خالف نظر منصور حکمت که گفته بود ) ليدر بودن
زمين مانده تقريبا صد و بروند يک کار " برای اينکه شما برويد چيزی را بسازيد"نيست 

حزب حکمتيست از ابتدای شکل گيری خود همواره بر ضرورت ! "ساله را تمام کنند
ای مدرن و با ديسيپلين که لوال و محمل جابجائی  ايجاد يک حزب سياسی کمونيست توده
بدون هيچ اغراق ساختن يک حزب سياسی  ...". قدرت در جامعه است تاکيد داشته است

بعد از انقالب  در تاريخ معاصر جهانق عظيم ترين پروژه کمونيسم با مشخصات فو
اين از . مطمئن باشيد که مطلقا اغراق نيست )١٠٢(." روسيه است١٩١٧اکتبر 

در هر سه حزب کمونيست کارگری است که " جونيوريسم"خاصيتهای مرزبندی با 
  !  کنندليدرها معموال خود را درگير پروژه هايی در سطوح قرون و اعصار می

، اگر حميد تقوايی توان آنرا داشت که "حزب و قدرت سياسی"استراتژی شکست با 
ببرد، و پوپوليسم حزب کمونيست کارگری را به طرف ملغمه ای از مارکسيسم انقالبی 

کورش مدرسی دارای هيچ دستگاه نظری مشخصی نيست که در چهارچوب آن بتواند 
به همين دليل .  و برايش استراتژی تدوين نمايدسمت و سوی فعاليت حزب را تعيين کند
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کاهش خوش بينی "در شرايط  حزب حکمتيست در فقدان يک استراتژی روشن سياسی
خود را سرگرم تعمير و روغن کاری ، " اسالمیمردم به امکان سرنگونی جمهوری

ز سازمان و اندام حزب و ارگانهای تبليغاتی آن کرده، باضافه حفظ چند اقدام معين ا
که اساسا و عمدتا به مقام ليدر مربوط ميشود، از " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 

همانطور که ! و نوشتن شعار زنده باد کورش مدرسی! جمله پخش عکس کورش مدرسی
در مقابل طيف عکسهايی که آنها به در ": منصور حکمت در کنگره دوم حزب گفته بود

با ) ؟يا عکس وليعهد استاسالمی ت رژيم آيا منظور عکس مقاما(و ديوار می زنند 
مرده باد و زنده بادهای خودشان، ما بايد صد برابر عکسهای خودمان را با زنده بادها و 

فکر می کنم در هر جايی که نفوذ داريم . ... مرده بادهای خودمان به در و ديوار بزنيم
 ."زمان سياسی شدهبايد بگويند که فالنی را يادت ميايد؟ زنده است، رئيس فالن سا

ضرورت تغييرات پايه "برای جنبش چپ ايران بايد عبرت آموز باشد که در سند مهم 
شکست ناسيوناليسم ايرانی پروغرب در "، به "ای در آرايش و عمل حزب حکمتيست

سرنگونی جمهوری اسالمی، تسليم سياسی و ايدئولوژيک اين سنت ناسيوناليستی به 
دولت های دست راستی بوش و " ضربه پيشگيرانه"ت جمهوری اسالمی، شکست سياس

بلر، تغيير تعادل قوای استراتژيک در منطقه به نفع جمهوری اسالمی، و مهمتر از آن 
کاهش خوش بينی مردم به امکان سرنگونی جمهوری اسالمی جنبه هائی از اين تغيير 

ت به عامل عالوه بر آنکه، اين سند اعتراف صريحی اس. ، استناد شده است"هستند
منصور حکمت، " حزب و قدرت سياسی"اصلی جهانی و منطقه ای شکست استراتژی 
منصور حکمت برای برون  "سلبی اثباتی"در عين حال بيانگر اتکا حکمتيستها به بحث 

منصور حکمت در کنگره سوم،  "سلبی اثباتی"مطابق بحث . رفت از بن بست هم هست
رت گرفتن است و خود منصور حکمت هم پنهان که الگو برداری از روش خمينی در قد

با درک مرسومی که همه ما از فعاليت کمونيستی در دوره انقالبی داريم، "نمی کند که 
، در دوران کنونی که از نظر حزب حکمتيست غير انقالبی است، بايد "تفاوت دارد

اثباتی در دوره غير انقالبی حول خواستهای . حزب را مطرح و سر زبانها نگه داشت
 دوره انقالبی آنها را در اتحاد بر سر خواستهای سلبیدر نيرو جمع کرد تا ) سوسياليسم(

اگر حميد تقوايی يک استراتژی پوپوليستی را جايگزين . و خرج کرد بکار گرفت
عظيم ترين پروژه "کرد، تمام برنامه حکمتيستها که " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
همانی است  " روسيه است١٩١٧بعد از انقالب اکتبر  جهاندر تاريخ معاصر کمونيسم 

مطرح کرده " ضرورت تغييرات پايه ای در آرايش و عمل حزب حکمتيست"که در سند 
نگه دارند و منتظر شوند تا از " مطرح"بدين معنی که به هر شکل ممکن خود را . اند

حزب و قدرت "تژی نظر جهانی موقعيتی عليه رژيم اسالمی فراهم شود و مجددا استرا
     )١٠٣(.دوباره کاربرد پيدا کند" سلبی اثباتی"با تاکيدات بحث " سياسی

   

 در عراق " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
  

منصور حکمت در ايران کاربردی " حزب و قدرت سياسی"استراتژی غير سوسياليستی 
ه سوم حزب که با اشغال عراق مباحث وی در کنگر. نبود" نوبت ايران"نيافت، چون 

حتی به نظر من شايعه ای که : "قبال ذکر شد، در عراق کاربرد يافت و از جمله اينکه
اسرائيل نمی آيد به يک ! بگذاريد بگويند. اينها از اسرائيل پول می گيرند به نفع ماست

البد برآورد کرده . حتما نفع خودش را در اين ديده است. محفل چهار نفره کمک کند
 کمونيست کارگری يک نيرويی است که ميشود بر آن سرمايه گذاری است که حزب

واضح است که فحششان ميدهيم، بخاطر نيات و اهدافی که دنبال . بگذاريد بگويند. کرد
اين تصوير رفته است به ) با اين شايعه(ولی اين ساده لوحها نمی فهمند که . می کنند

ن يک نيروی سياسی در منطقه از خانه های مردم که حزب کمونيست کارگری به عنوا
که هر دولتی نيست، و اصال شبيه مثال دولت اردن نيست، دولتی (دولتی مثل اسرائيل 

کرور کرور ) که بايد قبل از آن با آمريکا توافق کرده باشد که به چه نيرويی پول ميدهد
م يک چنين تصويری رفته است در خانه های مردم و در نتيجه مرد. پول گرفته است

می گويند اينها می توانند بگيرند و نگهدارند و حتی ممکن است با اسرائيل و آمريکا به 
  )١٠٤(."يک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سرکار نگه دارند

تحليل غير طبقاتی و غير مارکسيستی حزب بر توهم دشمنی آمريکا با اسالم سياسی 
 که با سرنگون شدن رژيم طالبان توسط دليل حزبيها می پنداشتند مينبه ه. متکی بود

ارتش آمريکا در افغانستان يک رژيم سکوالر سر کار خواهد آمد و الجرم از حمله 
با وجود مستقر شدن يک ارتجاع اسالمی . ارتش آمريکا به افغانستان دفاع کردند

ساختاری در افغانستان يعنی درست عکس آنچه حزبيها در توهم آن بسر می بردند، 
کمونيست کارگری عراق به غلط روی حمايت آمريکا از نيروهای سکوالر حزب 

همانطور که از داليل انشعاب حکمتيستها انتظار می رفت تقريبا تمامی . حساب باز کرد
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کادرهای رهبری حزب نه مشغول مسائل ايران بلکه درگير کمک به حزب کمونيست 
ی سکوالر و اساسا روی کاغذ و کارگری عراق شدند و انواع و اقسام جمعها و تشکلها

دارای سايت اينترنتی، ايجاد کردند تا از عوايد آن برخوردار شوند، آمريکا ناچار شود 
از جمله . آنها را برسميت شناسد و تماس بگيرد و وارد سيستم سياسی عراق شوند

کالسهای ورزشهای رزمی نظير کاراته ايجاد کردند تا برای دفاع از زنان در مقابل 
 . عرض مرتجعين اسالمی در خيابانهای بغداد، گارد محافظ تربيت کنندت

 حزب اتحاد كمونيسم كارگري : ج
  

تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری که نتيجه مخالفت با روند قطعی حاکم شدن ملغمه 
 انقالبی و پوپوليسم بر حزب کمونيسم کارگری بعنوان راه حل خروج ای از مارکسيسم

بررسی . غير جدی حزب حکمتيست هاستاما از بن بست اين حزب بود نسخه المثنی 
مواضع اينها در اينجا نه برای نشان دادن ماهيت آنها بلکه اثبات عبرت آموز اين 

. کنار گذاشته اند را "سیحزب و قدرت سيا"موضوع است که حتی اينها هم استراتژی 
شماره يک که از جمله حاوی بيانيه اعالم موجوديت و تحليل " يک دنيای بهتر"نشريه 

از اوضاع سياسی و قطعنامه های آنهاست در واقع مجموعه مصوباتی عليه استراتژی 
در اين مجموعه از دو رکن اصلی . منصور حکمت است" حزب و قدرت سياسی"

يعنی کنار گذاشتن طبقه کارگر و سقوط فوری رژيم " ت سياسیحزب و قدر"استراتژی 
  . نشانی نيست

مطابق همان گفته منصور حکمت درباره رابطه آمريکا و اسرائيل کورش مدرسی بارها 
از "تنها به شرط اينکه از رابطه احتمالی حزب کمونيست کارگری عراق با آمريکا 

نها کوشيدند تا حزب کمونيست اي !دفاع کرددر جلسات پالتاکی ، "موضع قدرت باشد
کارگری عراق قوی جلوه کند تا آمريکا به نفع خود ببيند که با آن تماس بگيرد چرا که 

و گروه مربوطه ! قبال تنها آن تماس هايی با آمريکا بد بود که به ضرر خود آمريکا بود
داشته اگر حزب بزرگی باشی که آمريکا نفع خود را در آن ببيند که تماس ! کوچک بود

مطابق فرمول منصور حکمت در واقع تماس با آمريکا فقط در يک ! باشد اشکال ندارد
مطابق همين فرمول بندی رابطه ! مورد اشکال دارد، اگر به نفعش نباشد و تماس بگيرد

هر دو حزب با اتحاديه ميهنی بهبود يافته و حکمتيستها برای پيشبرد فعاليتهای خود از 
  .  ه می کنندکردستان عراق استفاد

 سال قبل و تقسيم ٨و نيمه تعيين کردن برای سقوط رژيم در  اينها پس از تاريخ يکسال
بن بست جمهوری "پست های وزارت و رئيس جمهوری در ميان خود در قطعنامه 

زمينه های عينی  تازهبحران کنونی "اکنون به اين نتيجه رسيده اند که ...." اسالمی 
تازه معلوم شده که اين اپوزيسيون سنتی ملی ."! واژگونی رژيم اسالمی را فراهم ميکند

اسالمی و دوم خرداد بود که تا پيش از شکست از جناح راست يعنی انتخابات مجلس 
صحنه اصلی سياست ايران را تحت الشعاع "هفتم و رئيس جمهور شدن احمدی نژاد، 

و نه جنبش سرنگونی مورد ادعای حزبيها که رژيم اسالمی را قرار بود "! خود داشت
  . و به روايتی حتی افتاده بود و کسی نبود برش دارد در پيچ بعدی ناپديد کند

در مواجهه با بن بست استراتژيک ديدگاه منصور حکمت، حکمتيست ها : خالصه کنيم
که ناکارائی اش در سياست ايران آشکار بود " حزب و قدرت سياسی"با همان بحث 
چرا که با حمله آمريکا به عراق دوباره به صرافت يافتن جايی در متن  انشعاب کردند

کايی به ضرب توفيق های حزب برادرشان در عراق افتادند، آمري" تغيير رژيم"سياست 
و با روشن شدن ناکامی سياست آمريکا در منطقه اکنون پذيرفته اند که شانسی برای 
قدرت گيری حزب شان وجود ندارد، و تا اطالع ثانوی تقويت دستگاه حزبی اولويت 

امپرياليستی بتوانند برای رژيم چنج " بين المللی"شان است تا دوباره در يک برآمد 
اين خروج  .منصور حکمت را عملياتی و متحقق کنند" حزب و قدرت سياسی"سياست 

   .از بن بست نيست، دور باطل زدن در بن بست است

تازه معلوم شده که جناح راست طرفدار غرب که سلطنت طلبان ستوان فقراتش هستند و 
پس از " حزب در جبهه سرنگونی بودند، متحد" حزب و قدرت سياسی"در استراتژی 

آشکار شدن پيامدهای دهشتناک سياسی و اجتماعی حمله نظامی آمريکا به عراق و 
به شدت تضعيف " رفراندوم"و همچنين پروژه های سازشکارانه " رژيم چنج"سناريوی 
 مورد دفاع حزب هم قرار گرفت البته حمله نظامی آمريکا به افغانستان، که"! شده است

باعث تضعيف سلطنت طلبان که نشد ! چون پيامدهای دهشتناکی همانند عراق نداشت
تلقی " حزب و قدرت سياسی"هيچ، بلکه به منزله تاييد و تقويت احتمال تحقق استراتژی 
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گشت و حزبيها را هم به امکان اين نوع سرنگون شدن جمهوری اسالمی اميدوار 
 و بخصوص ناکامی آشکار آمريکا در همان ، اما حمله نظامی آمريکا به عراق. ساخت

 را از حيز در اپوزيسيون ايران سه نيروی جبهه سرنگونی طلب نخستين سال اشغال،
ارتش مجاهد اسير آمريکا شد، اميد واهی به سرنگونی رژيم اسالمی . انتفاع انداخت

 به توسط ارتش آمريکا و به قدرت رسيدن سلطنت طلبان را زائل ساخت و در نتيجه با
حزب که متکی بر آنها بود، حزب " حزب و قدرت سياسی"شکست کشاندن استراتژی 

  . کمونيست کارگری را نيز از هم پاشاند
  

  جنبش کارگری استراتژی منصور حکمت را پوچ کرد
  

که بر پيش بينی سقوط فوری رژيم " حزب و قدرت سياسی"اگر يک رکن استراتژی 
له نظامی آمريکا به عراق و ناکامی آمريکا از تحقق حم اسالمی استوار بود را پيامدهای

از بين برد اما رکن دوم اين استراتژی که کنار گذاشتن طبقه کارگر بود را  اهدافش
حزب اتحاد کمونيسم کارگری درست بعد  .جنبش کارگری ايران و فعالينش از بين بردند

مصوباتشان با کنار گذاشتن از ديدن مراسم اول ماه مه امسال تهران ايجاد شده و لذا در 
که خود حزب قرار بود قدرت را بگيرد از جمله نوشته اند " مارکس زمانه"نظرات 

برای ... اين حزب "و يا "! طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سياسی"
مگر . مبارزه می کند" تبديل طبقه کارگر به يک نيروی قدرتمند اجتماعی و سياسی

در کنگره دوم نگفت که انتظار بيهوده " يک عابر بيگناه"لباس در " مارکس زمانه"
تبديل طبقه کارگر به يک نيروی قدرتمند اجتماعی "تا کی می خواهيد تا  چرا و !است؟

  صبر کنيد؟ " و سياسی
حزب و "حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيز همانند حزب حکمتيستها ناکارايی استراتژی 

پس از آشکار شدن پيامدهای دهشتناک "سلطنت طلبان را نتيجه تضعيف " قدرت سياسی
و همچنين " رژيم چنج"سياسی و اجتماعی حمله نظامی آمريکا به عراق و سناريوی 

و باز ) ١٠۵.(می دانند جناح راست طرفدار غرب" رفراندوم"پروژه های سازشکارانه 
حکمت همانند حکمتيستها برای يافتن راه حل به نظرات غير مارکسيستی منصور 

در کنگره سوم  "سلبی اثباتی"نظراتی که وی در سمينار  يعنی .مجبورند اتکا کنند
مطابق اين بحث که روايت روش خمينی در قدرت گرفتن و الگو برداری . مطرح کرد

با درک مرسومی که همه ما "از آن است و خود منصور حکمت هم پنهان نمی کند که 
، در دوران کنونی که از نظر " داريم، تفاوت دارداز فعاليت کمونيستی در دوره انقالبی

هر دو حزب حکمتيست و اتحاد کمونيسم کارگری اوضاع غير انقالبی است، بايد حزب 
نيرو جمع کرد ) سوسياليسم(را مطرح و سر زبانها نگه داشت، حول خواستهای اثباتی 

اگر حميد تقوايی . آنها را در اتحاد بر سر خواستهای سلبی بکار گرفت تا دوره انقالبی
کرد، برنامه " حزب و قدرت سياسی"يک استراتژی پوپوليستی را جايگزين استراتژی 

کنند و منتظر شوند تا از " مطرح"هر دو حزب اين است که به هر شکل ممکن خود را 
حزب و "نظر جهانی موقعيتی عليه رژيم اسالمی فراهم شود تا شايد دوباره استراتژی 

در اين راستا هر چقدر حکمتيستها روشهای . د استفاده قرار گيردمور" قدرت سياسی
هاليودی " شو بيز"جنجالی بکار می برند حزب اتحاد کمونيسم کارگری از زرق و برق 

  ) ١٠۶.(و لس آنجلسی استفاده ميکند
ای که از  مهمترين خاصيت حزب اتحاد کمونيسم کارگری که بعنوان متوليان امامزاده

 ته اند هم می توان از آنها نام برد، قدرتشان در چيدن ويترينشانساخ منصور حکمت
آنها سه دوره متفاوت نظری منصور حکمت را . مطابق مسائل و توازن قوای روز است

در هم ادغام می کنند و اگر جنبش کارگری رشد کند، ويترينشان را با نوشته های 
د، اگر جنبش زنان رشد کارگری منصور حکمت در دوران کمونيسم کارگری می چينن

 کند مطالب کارگری را کنار می زنند تا نوشته های غيرمارکسيستی حکمت نظير
اگر لنينيستها در چپ ايران دست باال . را جايگزين کنند " انقالب آينده ايران زنانه است"

ويترين خود را می آرايند و اگر ضد  "چپ آناتومی ليبراليسم"پيدا کنند با نوشته 
ها، درست برعکس با آخرين نوشته ها و اظهار نظرات منصور حکمت عليه لنينيست
اينها تنها حزبی هستند که برای هر حالتی در اوضاع سياسی و چپ ويترينشان . لنينيسم

ديالکتيکش هم اين است که همه اين اضداد در يک فرد که . را می توانند پر داشته باشند
 ! منصور حکمت باشد به وحدت ميرسند

مرگ ب اتحاد کمونيسم کارگری در اطالعيه خود به مناسبت پنجمين سالگرد حز
قرن بيست و "، ٢٠٠٢منصور حکمت نوشته است که با مرگ منصور حکمت در سال 

قرنی که فقط هفت سال از آن گذشته و نود و سه ". يکم مارکس خود را از دست داد
پيش بينی کرد که رژيم در اواخر قرن بيستم  "مارکس زمانه"! سال آن باقی است

 "مارکس زمانه". سقوط می کند که غلط از کار در آمدو نيم ظرف يک سال اسالمی 
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، "نتيجه و فايده ای ندارد) انقالب(اصال می گويند اين کار "شما ادعا کرد که کارگران 
جنبش کارگری ايران و . "منتظر نمی شوند تا انقالب بيايد"، "حوصله شان سر می رود"

نش در چند ساله گذشته نشان دادند آنکه حوصله اش سر رفته بود و منتظر نشد خود فعالي
بود و نه فعالين جنبش وی " حزب و قدرت سياسی"و استراتژی " مارکس زمانه"

شما که به قول اصغر کريمی چندين سال نوری با وی فاصله داريد چگونه . کارگری
ينی می کنيد؟ البته کامال قابل فهم است آينده قرنی را که هنوز شروع نشده است، پيش ب

دستکم تا قرن  (که با اين ادعای شما االن همه دربها بروی حميد تقوايی بسته شده و
 تاشود بخودش مارکس زمانه " درافزوده"ديگر نمی تواند با هيچ درجه از  )بيست و دوم

 اما چرا تسليم .، تغيير دهدهسياستهای منصور حکمت را که حزب را به خاک سياه نشاند
  )١٠٧(!اعالم نکرديد؟" خاتم المارکس"شديد و منصور حکمت را " جونيوريسم"

:  در اطالعيه به مناسبت پنجمين سال مرگ منصور حکمت، همچنين آمده است
منصور حکمت، جنبش کمونيسم کارگری را از صحنه سياست حذف کنيد، بشريت "

قربانيان ساده اين خرافات بود که  نويد بشارت يکی از )١٠٨(."نمايندگی نميشود
 های حميد تقوايی به مارکس زمانه و "در افزوده"نتوانست دو قرار پيشنهادی برای تائيد 

 ٢۶برداشتن عکسهای منصور حکمت از باالی سايتها و نشريات حزب را در پلنوم 
است؟ بشريت حاضر يا بشريت در تمام قرون و  منظور کدام بشريت. تحمل و هضم کند

اعصار؟ هزار افسوس که ميلياردها مردم جهان اطالع ندارند که االن توسط عده ای در 
و پانصد افسوس که صدها ميليون مردم آفريقا نمی دانند ! ايران دارند نمايندگی می شوند

 افسوس که ٢۵٠و ! اوضاع فعليشان تازه در صورتی است که دارند نمايندگی ميشوند
نشعابات در حزب کمونيست کارگری، هيات نمايندگی بشريت اطالع ندارد که با ا
به گرد پای حزبيها و " هاله نور"در خالی بندی حتی ! بشريت دستخوش تغيير است

بررسی اين موضوعات را بايد به متخصصان مربوطه سپرد تا . مشتقاتشان نمی رسد
 .   ريشه های آن را به ويژه در خاور ميانه بررسی کنند

ابی که در آن فعاليت کرده است بخشی از تاريخ چپ ايران منصور حکمت و احز
احزاب سه گانه حزب کمونيسم کارگری، و بطور مشخص حزب جديد التاسيس .  هستند

اتحاد کمونيسم کارگری بشکل افراطی می کوشند تا اين تاريخ را به تاريخ فرقه ها و 
باز در ايران بوده است اما نمونه های مذهبی اين فرقه ها از دير . خرافه ها منتقل کنند

اين اولين نمونه مدرن آن و منتج از نظام سرمايه داری در ايران است که البته برای 

اين حزب با اين خرافات به جنگ آرمانهای کارگری  .اروپا و آمريکا جديد و تازه نيست
  . و سوسياليستی آمده است

  

  : موخره
  

و مارکسيسم زبان اين  رهايی طبقه است سوسياليسم طبقاتی کارگران جنبشی برای خود
منصور حکمت که طبقه " حزب و قدرت سياسی"به اين اعتبار استراتژی . جنبش است

کارگر را از تئوری قدرت گيری حزب کمونيست کارگری کنار گذاشت در بهترين 
همانطور . حالت ممکن در رده سوسياليسم غيرکارگری تاريخ چپ ايران قرار می گيرد

بار تاکيد کرده ايم، در اين عصر و در قرن بيست و يکم نه فقط سوسياليسم در که هزار 
ايران تنها می تواند سوسياليسم کارگران باشد، بلکه حتی هيچ انقالبی که حتی هدفش 
تامين دموکراسی هم باشد نمی تواند جز از طريق پيشروی جنبش سوسياليستی طبقه 

ی طبقه کارگر تنها راه رهايی از چنگال استراتژی سوسياليست. کارگر انجام گيرد
استراتژی آشکارا و تعمدا . جمهوری اسالمی و برقراری آزادی برای توده مردم است

منصور حکمت در سرنگونی جمهوری اسالمی " حزب و قدرت سياسی"غيرکارگری 
ناکارا شد زيرا تنها با محاسبه بر مداخله امپرياليستی و تقابل امپرياليسم و ارتجاع 
اسالمی و در همکاری و ائتالف با مباشران سلطنت طلب آمريکا در ايران قابل طرح 
شده بود و به همين دليل هم قربانی محدوديت های امپرياليسم آمريکا و سازش ناگزير 
امپرياليسم و ارتجاع اسالمی شد که امروزه دامنه اين سازش در عراق و افغانستان، 

زب کمونيسم کارگری با استراتژی های تصحيح شده سه ح. ايران را احاطه کرده است
مبتنی بر حکمتيسم و پوپوليسم تنها تغييرات کمی ای در محدوديت ذاتی سوسياليسم 

داده اند و مادام که ) و حتی بی پايه اجتماعی(غيرکارگری و انقالبيگری بی پايه طبقاتی 
دست نکشند اين از بحث های سه گانه منصور حکمت به نفع مارکسيسم و لنينيسم 

تغييرات کمی ديناميسمی برای تصحيح نهايی ندارد و در دور و تسلسل باطل گرفتار 
  .خواهد ماند
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لنوم در اين پ.  کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری بسيار جنجالی شد٢۶پلنوم  - ٣

های حميد تقوايی به " درافزوده"يکی برای تائيد . دو قرار برای تصويب ارائه شد
نظرات منصور حکمت، که از نظر حزب مارکس زمانه است و نظراتش آخرين کالم 

. و دوم برداشتن عکسهای منصور حکمت از باالی سايتها و نشريات حزب ،مارکسيسم
ارت مقاالتی نوشت و اختالفات شديدی که بر پس از اين پلنوم فردی با امضای نويد بش

حزب فورا اطالعيه داد و اين . سر اين دو قرار در پلنوم روی داده بود را علنی کرد
، عکسهايی از ٢۶اقدام را کار پليسی دانست و برای نشان دادن فقدان تشنج در پلنوم 

 تنها هيچ نشانی شرکت کنندگان در پلنوم را در سايتهای خود درج کرد که مطابق آن نه
از تشنج در کار نبود بلکه طرفين مجادله مورد ادعای نويد بشارت در حال خنده بودند و 

اما اطالعاتی که حول اختالفات منجر به تشکيل حزب اتحاد کمونيسم ! ريسه می رفتند
 مطابق اطالعيه های نويد بشارت کامال متشنج ٢۶کارگری فاش شد نشان داد که پلنوم 

  .  و به تکذيبهای حزب کمونيست کارگری نبايد اعتماد کردبوده است
 در کردستان بحثی مطرح بود درباره نصب عکسهای عبداله مهتدی، ١٣۶١در سال 

علت اين بود که عکس قاسملو در مقرهای حزب . دبير کل وقت کومه له در مقرها
وع به مقرها با را داشت که مردم هنگام رج" فايده"و گويا از جمله اين . دموکرات بود

در آنزمان، يکی از مخالفان اين اقدام . رهبر حزب دمکرات آشنا می شدند و غيره
استدالل وی از جمله اين بود که با نصب عکسهای عبداله مهتدی . منصور حکمت بود

در مقرهای کومه له يک موقعيت روانی فراهم می شود که رفقای تشکيالت ديگر 
ايند و يا مخالفت احتمالی خود با نظرات عبداله مهتدی را جرئت نمی کنند با وی بحث نم

يکی از داليل وجود عکس . مطرح کنند که خود عبداله مهتدی هم با نجابت آنرا پذيرفت
ها و مجسمه های عظيم روسای کشورهای ديکتاتوری در خيابانها همين تاثيرات روانی 

ی که سياسيون ايرانی در بدو يکی از مهمترين تفاوتهاي. است که بر بيننده می گذارد
ورود به اروپا سريعا متوجه آن ميشوند، عدم وجود عکسهای مسئولين اين کشورها در 

البته همين منصور حکمت سالها بعد با طرح استراتژی . خيابانها و معابر عمومی است
در مقابل طيف عکسهايی که : "اظهار داشت که " حزب و قدرت سياسی"غير کارگری 

 در و ديوار می زنند با مرده باد و زنده بادهای خودشان، ما بايد صد برابر آنها به
فکر . ... عکسهای خودمان را با زنده بادها و مرده بادهای خودمان به در و ديوار بزنيم

می کنم در هر جايی که نفوذ داريم بايد بگويند که فالنی را يادت ميايد؟ زنده است، 
نويد بشارت يکی از قربانيان باور به خرافه منصور ". رئيس فالن سازمان سياسی شده

حکمت، مارکس زمانه است، شد و نتوانست حذف عکسهای وی را در باالی نشريات و 
  . سايتهای حزب تحمل و هضم کند

موضوع ديگر اينکه حزب ادعا دارد که نويد بشارت همان اسماعيل مولودی از اعضای 
سئوال مهم اينکه . اعيل مولودی آنرا نپذيرفته استکميته مرکزی حزب است که البته اسم

اگر حزب اطمينان دارد که اسماعيل مولودی همان نويد بشارت است چرا همچنان 
اگر نظر ! انتشار نامه های يک عضو کميته مرکزی حزب را يک کار پليسی می داند

حزب در مورد يکی بودن اين دو صحيح باشد، اسماعيل مولودی سرنوشت سياسی 
وی عضوی از کميته مرکزی است که قربانی باور و اعتقاد به . تراژيکی يافت

و خرافاتی شد که حزبيها درباره منصور حکمت می " حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
گويند و لذا اقدامش پليسی نيست و يک عکس العمل از سر استيصال در مقابل اقداماتی 

اورانيده اند که اگر نباشد بشريت برای عبور از منصور حکمتی است که به وی ب
وی در سال . اسماعيل مولودی از زندانيان سياسی در رژيم شاه است! نمايندگی نميشود

حزبيها .  از اولين رابطهای رسمی کومه له با اتحاد مبارزان کمونيست بود١٣۵٩
 حرمت و احترام نزديک به سی سال فعاليت بدون وقفه وی عليه رژيم شاه و اسالمی را
نگه نداشتند و انتشار نامه هايش را پليسی خواندند و اين فقط از حزبی از نظر اخالقی 

  . مضمحل شده بر می آيد
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ناميدن منصور حکمت، بند ناف تحليلهای حزب از مارکس، " مارکس زمانه"با قبول 
انگلس و لنين بريده شده است و اکنون اگر کسی بخواهد ليدر شود ابتدا بايد مواضع 

 گذشته را با مارک و بسته بندی جديد و بنام خود بيرون دهد و سپس با کليدی
از نظر حزبيها . صالحيت ليدری را کسب کند" آخرين کالم مارکسيسم"به " درافزوده"

در . است" مارکس زمانه" "آخرين کالم مارکسيسم"، "حزب و قدرت سياسی"استراتژی 
آخرين کالم " حميد تقوايی را بعنوان های"در افزوده "٢۶اين راستا، قرار بود پلنوم 

که قرار حذف . قبلی شود" مارکس زمانه"رسما تائيد کند و جانشين " مارکسيسم
عکسهای منصور حکمت از باالی سايت ها و نشريات از نتايج طبعی آن بود که نويد 

  .اينها از نتايج يک خرافه بتوان دو است. بشارت همين را تاب نياورده بود
  
  .٢ع کنيد به منبع شماره   رجو- ۴
  
  .٢ رجوع کنيد به منبع شماره - ۵
   
اطالعيه مطبوعاتی، رضا مقدم حزب کمونيست "رجوع کنيد به رضا مقدم،   - ٦

اين . ١٣٧٨، سال يازدهم، تير ۶٣، کارگر امروز شماره "کارگری را ترک کرد
  . کتاب نيز تجديد چاپ شده استاين  افزوده های اطالعيه در بخش 

  
  . ٢رجوع کنيد به منبع شماره   - ٧
  
  .١٩٩٩ فوريه -رجوع کنيد به منصور حکمت در مصاحبه با صفا حائری – ٨
  
. از امير پرويز پويان" ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"به کنيد  رجوع - ٩

کاظم نيکخواه عضو فعلی دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری سابقه فعاليتش به همين 
 هم ١٣۵٧وی از جمله کسانی است که حتی بعد از انقالب . ی بر ميگرددمشی چريک

همچنان به مشی چريکی معتقد بود و همراه با اشرف دهقانی از سازمان چريکهای 
فدائی خلق انشعاب کردند و سازمان چريکهای فدائی را ايجاد نمودند و با جدائی از اين 

را تشکيل دادند که " خلقهای ايرانارتش رهائيبخش "سازمان نيز به همراه عده ای 

 با رد مشی چريکی به نيروهای برنامه حزب کمونيست ١٣۶٢اکثريت آنها در سال 
بدين ترتيب کاظم نيکخواه از مشی چريکی و موتور کوچک، موتور . ايران پيوستند

بزرگ جدا شد و به مشی توده ای پيوست و سپس با دچار شدن به اوهام قدرت طرفدار 
  ! موتور کوچک شدمشی فقط 

  
مبارزه سياسی و اقتصادی " رجوع کنيد به منصور حکمت، سخنرانی در مبحث – ١٠

  .١٣٨٢، مهر، ٣کنگره سوم حزب کمونيست کارگری، کارگر کمونيست " طبقه کارگر
  
عالوه بر اين، کورش مدرسی ليدر وقت حزب . ١٠ رجوع کنيد به منبع شماره – ١١

 گفته است که در يک ١٣٨٢ آبان ٢٣پ تورنتو، جمعه درگفتگو با نشريه شهروند، چا
بزرگ شده و خودش دکترای آئور ديناميک ) تناقض در خود(فرهنگی _ خانواده نظامی 
" نيمه فرهنگی اش"وی با اتکا به ارث رفتاری از خانواده اش، بخاطر . از آمريکا دارد

همرديف "ی نظير دشنامهاي از حزب جدا شدند، ١٩٩٩که در آوريل به رفقای سابقش 
داد و بخاطر نيمه نظاميش خواهان حمله ده هزار نيروی مسلح " تواب"و " شکنجه گر

به سه کاخ رفسنجانی، خاتمی و خامنه ای شد تا رژيم اسالمی را براندازد و حکومت 
يادآوری مهم اينکه، احمدی نژاد در همان کاخی که . مورد عالقه خود را اعالم کند

آدرس صحيح بدهيد چون احتمال " گارد آزادی"لطفا به . شده استخاتمی بود مستقر ن
  .دارد، هر چند بسيار ضعيف، که رژيم اسالمی با تسخير دو کاخ نيافتد

  
  .١٠ رجوع کنيد به منبع شماره – ١٢

   
  . ١٠ رجوع کنيد به منبع شماره – ١٣
  
  . ٢  رجوع کنيد به منبع شماره - ١۴
  
  . ١   رجوع کنيد به منبع شماره- ١۵
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  . ٨  رجوع کنيد به منبع شماره - ١۶
  
 رجوع کنيد به منصور حکمت، سخنرانی افتتاحيه در کنگره سوم حزب کمونيست - ١٧

 ديماه ٩، ٣۴، انترناسيونال هفتگی، شماره ٢٠٠٠اکتبر _ ١٣٧٩کارگری، مهرماه 
١٣٧٩ .  

  
، ٢٨ شماره ،انترناسيونالنشريه سرمقاله  رجوع کنيد به فاتح شيخ االسالمی، - ١٨

  .١٩٩٩مارس 
  
  .١٧ رجوع کنيد به منبع شماره - ١٩
 
جوع کنيد به مريم نمازی، عضو دفتر سياسی در گفتگو با مصطفی صابر، ر - ٢٠

 . ٢٠٠٣، فوريه ٧٩جوانان کمونيست، نشريه سازمان جوانان حزب، شماره 
 بر خود سازمانها با نامی که. اينجا يک توضيح درباره سازمان جوانان ضروری است

می گذارند محتوای خود را نيز تا حدود زيادی نشان ميدهند، از جمله سازمان جوانان 
در سنت احزاب سوسياليست سازمان . که معيار و محدويت عضويت در آن سن است

. جوانان به سازمانی اطالق می شد که عضويت در آن از محدوديت سنی برخوردار بود
تقريبا در تمامی .  سال است٢۴ يا ٢٣ آن که معموال حداکثر سن اعضای عضو

بدين نحو که . اساسنامه های سازمان جوانان يک استثنا برای دبيران اول آن وجود دارد
 ، می تواند ٢۴ يا ٢٣وقتی دبير اول سازمان جوانان به حداکثر سن مجاز رسيد يعنی 

 انتخاب شد يک يا دو دوره ديگر هم همچنان برای دبير اولی کانديد شود و چنانچه
از ميان . فعاليت خود را ادامه دهد و در غير اين صورت سازمان جوانان را ترک کند

سازمان جوانان کسانی که شرايط و تمايل به ادامه مبارزه و فعاليت داشته باشند به 
با اينکه اين ضرب المثل . عضويت حزب در می آيند و بقيه ميروند دنبال عاليقشان

البد بيان گر مسائلی است اما نمی توان آنرا در سازمان " باشدمهم است دلت جوان "
جوانان بکار برد و مثال مصطفی صابر يکی از اعضای مسن دفتر سياسی از مسئوالن 

نميشود اينقدر از جنبش دانشجوئی و جوانان تعريف و . سازمان و نشريه شان باشد
را خودشان بدست بگيرند تمجيد کرد اما آنها را هنوز اليق اينکه امورات خودشان 

سازمان جوانان را بايد به جوانان سپرد و برای پست و مقام غير جوانان در . ندانست
  !سازمان جوانان جايی در حوزه فعاليتهای پا به سن گذاشته ها پيدا کرد

  
 کورش مدرسی، مردی که می خواست رئيس جمهور شود، هنگامی که ليدر حزب -٢١

پنداشت که حزبشان به تنهايی قدرت را می گيرد و لذا کمونيست کارگری بود می 
 پناهی که از مسئوليت علیپيشاپيش قول رياست تلويزيون سراسری رژيم آينده را به 

طبعا اگر تعيين رياست تلويزيون ! سايت روزنه به تلويزيون حزب منتقل ميشد، داد
يل دولت مشترک توسط وی در زمانی بود که تناسب قوا تغيير يافته و خواهان تشک

کورش مدرسی در صحبت شفاهی از دولت مشترک با حجاريان (حزب با گنجی بود، 
. نام برده اما بعدا آنرا تصحيح کرد و گفت که منظورش گنجی بوده است نه حجاريان

منتها حزبيها به دولت مشترک کورش مدرسی و حجاريان چسبيده اند و دست بردار 
ورد بايد با متحدانش به توافق برسد و به تنهايی قادر به می دانست که در اين م) نيستند

چرا که اکنون تلويزيون يک ابزار مهم در ! تصميم گيری درباره رياست تلويزيون نيست
شکل دهی به افکار عمومی است و رياست بر آن در يک دولت ائتالفی در رده 

  .ان های عديده استمهمترين وزارتخانه ها است که محل کشمکش و معامله و بده و بست
  
، همراه با ذکر ١٩٩٩ رجوع کنيد به اسامی حدود صد نفر از جداشدگان آوريل - ٢٢

  . ١٣٧٨، سال يازدهم، تيرماه ۶٣نشريه کارگر امروز شماره  ،مسئوليتهايشان
  
در اين ميان تنها بهمن شفيق بود که اختالفاتش عمدتا به عرصه تحليل از اوضاع  - ٢٣

بود و فرهاد بشارت که اشکال حزب را اساسا در ناکارآمدی آنچه که سياسی کشيده شده 
  .حزب می خواند، می دانست" رهبری موثر"
 
آنهايى آه چشم انداز . بنظر من اوضاع ايران بطرف يك انقالب نمى رود“ - ٢٤ 

 دوم خرداد و گسيختگى در باال استناد  اوضاع را بطرف انقالب مى بينند به وجود جنبش
همانطور آه قبال هم گفتم پيشروى و موفقيت دوم خرداد پيروزى بورژوازى . مى آنند

 گسيختگى و اختالفات حاد در  اگرچه ظاهرا پيشروى و موفقيت اين جنبش. ايران است
رژيم اسالمى ايجاد مى آند اما اين گسيختگى ها بطرف انهدام و سرنگونى رژيم 
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سالمى با يك رژيم متعارف اسالمى حرآت نمى آند بلكه بطرف تطبيق رژيم ا  
که توسط " اطالعيه اعالم موجوديت حزب کمونيست کارگری" رجوع کنيد به  - ٢٨  . بورژوازى و استحكام بيشتر حرآت مى آند

به اين ترتيب اگر از زاويه تحليلى آه ارائه آردم به اوضاع ايران نگاه آنيم، آنچه   . ايرج آذرين نوشته شده بود، در بخش ضمائم
  پس.  انقالبى شدن وضعيت دانست ناميده ميشود را نميتوان شاخص" اختالف بااليى ها"

. نتيجه گرفت" پايينى ها"ن اوضاع را از حرآت بايد بتوان انقالبى يا غير انقالبى بود
الزمه رفتن اوضاع بطرف انقالب وجود يك طبقه آارگر متشكل و با صف مستقل است 

در سطح جهان نيز با پايان يافتن جهان دو "،." فقدان آنرا انكار نمى آند آه هيچ آس
مورد حمله قطبى هرنوع ترقى خواهى، انديشه هاى عدالت جويانه و برابرى طلبانه 

با سقوط اردوگاه . شديد يك ارتجاع هار قرار گرفت و پايان تاريخ و آمونيسم اعالم شد
شوروى بورژوازى ايران نيز آه مانند بورژوازى جهانى خود را از هرگونه خطر 

 مى آرد جنبشى را پايه ريزى  جدى از جانب آمونيسم و طبقه آارگر مصون احساس
 مشروطه بدنبال آن بود در اواخر قرن بيستم بوجود  نبشآرد تا رژيم خود را آه از ج

پايه هاى جنبشى آه در دوم خرداد خاتمى را با بحث جامعه مدنى به رياست . آورد
در راستاى دوران حاآميت يكى از . جمهورى رساند در اين شرايط شكل گرفت

ى و آال  آمونيست ارتجاعى ترين دهه هاى قرن بيست آه هيچگاه طبقه آارگر و جنبش
 دوم خرداد فرزند خلف و زاده حاآميت  جنبش. بشريت مترقى اينقدر ضعيف نبوده است
تحليلی از اوضاع "مصاحبه با رضا مقدم، ." (ارتجاع جهانى در انتهاى قرن بيستم است

   )٧٩، مرداد ۶۴، کارگر امروز شماره "سياسی ايران

  
درباره تحوالت اخير در حزب کمونيست "تگو با رضا مقدم، رجوع کنيد به گف - ٢٩

بحث بر . ١٣٧٨، تير ۶٣، نشريه کارگر امروز، سال يازدهم، شماره "کارگری ايران
در پلنوم کميته مرکزی شب قبل از .  آارگرى در دستور آنگره دوم نيامد سر جنبش

ى در دستور  آارگر شروع آنگره آه در همان محل آنگره برگزار شد مبحث جنبش
در مقابل پيشنهاد من، آذر ماجدی سئوال داشت آه چه . جلسه آنگره قرار نگرفت
در آنگره دوم !  آارگرى را در دستور آنگره حزب بگذاريم لزومى دارد بحث جنبش

  درباره بدست گرفتن قدرت سياسی توسط حزب بحث شد بدون اينکه اوضاع جنبش
قدرت " حزب آمونيست آارگرى ديگر برای. آارگرى مورد بررسی قرار بگيرد

  "!به هم بى ربط شده بودند"  آارگرى طبقه آارگر و جنبش"و " سياسى
  

 از حزب کمونيست کارگری جدا شد و خودش ٢٠٠٧ آذر ماجدی وقتی در می  -٣٠
آماج فحاشی کسانی قرار گرفت که قبال با همانها به مخالفان داخلی حزب فحاشی می 

". در سياست حقيقت وجود دارد؟"ال فلسفی برايش ايجاد شد که آيا کردند، تازه اين سئو
مگر نه اينکه سياست کمونيستی با سياست علی العموم متفاوت است : "وی نوشته است

در اينکه اصولی ... حقيقت مارکسيسم و کمونيسم کارگری... يا قرار بود متفاوت باشد؟ 
وسيله را توجيه نميکند، در انسان گری و انصاف بايد فراموش نشود، در اينکه هدف 

گرايی مطلقی که به آن اعتقاد داشتيم و برای آن مبارزه کرديم، اينها برای من حقايق 
برای من همواره در سياست حقيقت وجود داشته . انکار ناپدير مبارزه سياسی بوده است

می  ٢١ "در سياست حقيقت وجود دارد؟"آذر ماجدی، ." حقيقت مارکسيستی: است
 .حتی ديوار چين هم به گرد حاشای اينها نمی رسد! عجبا .، سايت آزادی بيان٢٠٠٧

  
ی عمل ارتجاعی غير ممکن بدون تئوری ارتجاع"جوع کنيد به اصغر کريمی، ر - ٢۵
    .، در بخش ضمائم!"است

   
  .٢۵جوع کنيد به منبع  شماره ر - ٢٦
 

، منصور در يک جلسه تلفنی مشترک با اعضای ١٩٩٩ هنگام جدايی های آوريل -٢٧  
حزب در کانادا شرکت کرد و در اين جلسه مطالبی را بيان داشت که بسيار بحث انگيز 

جمله مذکور و .  مورد استناد حاضرين در اين جلسه بودشد و در ادامه مباحث داخلی
 . در اين زمره اند" مذهب در ايران بيشتر کارگر ميکشد يا اضافه کاری"همچنين 

اطالعيه مطبوعاتی، رضا مقدم حزب کمونيست " رجوع کنيد به رضا مقدم،  -٣١
همچنين . ١٣٧٨، سال يازدهم،  تير ۶٣، کارگر امروز شماره "کارگری را ترک کرد
، نشريه  " حزب کمونيست کارگری ايراندرباره تحوالت اخير در"گفتگو با رضا مقدم، 
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 ۶۴کارگر امروز شماره " تحليل از اوضاع سياسی سياسی"، ۶٣کارگر امروز، شماره 
توضيح اينکه اين يک گفتگو است که می بايست بصورت . ٧٩، مرداد و بهمن ۶۵و 

دنباله دار در سه شماره متوالی نشريه کارگر امروز درج می شد که در اثر اشتباه در 
. صفحه بندی بصورت دو مطلب جداگانه که اولين قسمت آن نيمه کاره رها شده درج شد

اکنون با سرنوشتی که حزب کمونيست کارگری پيدا کرده است، هر سه قسمت اين 
و همراه با بيانيه ام هنگام ترک حزب،  اين کتاب تجديد چاپ شدهافزوده خش بگفتگو در 

  . يهايش را فراهم می آوردامکان محک حدی از صحت و سقم ارزياب
   

 از حزب ١٩٩٩ رجوع کنيد به استعفا نامه مليحه بينش، از جداشدگان آوريل - ٣٢
توضيح اينکه تحقير زحمتکشان توسط خود . در بخش ضمائم کمونيست کارگری

وی در مصاحبه با داريوش نويدی، نشريه ديدار، ارگان . منصور حکمت شروع شد
" خرکچيها"، درباره ١٣٧٨، سال ٢۴ و ٢٣د، شماره های کانون نويسندگان در تبعي
اشاره مليحه بينش به دوران کودکی خود و همبازی بودن با . مطلب تحقير آميزی گفت

  . فرزندان خرکچيها در متن استعفا نامه خود از حزب به همين موضوع اشاره دارد
  
ق دارد که از در حزب کمونيست کارگری و همچنين حکمتيستها فقط يک نفر ح - ٣٣

را که از نظر حزب در " رهبر"بقيه بايد لغت . استفاده کند" ليدر"کلمه مدرن و غربی 
مخالفت با هر . است، بکار ببرند" سنت ملی  اسالمی و فرهنگ تو سرخورده شرقی"

را در مورد همه آنها بکار " رهبر"و " ليدر"نوع تبعيض و آپارتايد ايجاب می کند که 
  .برد
  
، "کارگران واحد راه را نشان می دهند"ناد کاظم نيکخواه به زير نويس مقاله  است- ٣۴ 

  : است که متن کامل آن بدنبال می آيد١٣٨۵، ارديبهشت ٢٢رضا مقدم، بارو 
. حزب آمونيست آارگرى مدتى است آه حول مبارزات آارگرى تبليغات مى آند"

اينها سورچرانهاى . ت هاى اجتماعى نظير سورچرانهاس برخورد اين حزب به جنبش
 هاى اجتماعى هستند و هميشه سر سفره جنبشهاى پر رونق حاضرند و هر وقت  جنبش

البته اين سورچرانها براى ترك سفره .  بعدى مى روند اوضاع بد ميشود سر سفره جنبش
اينها با همه جنبشها هنگامى آه پر . هر جنبشى آه زير فشار است تئورى هم ميبافند

. بودن آنها با هيچ جنبشى اصالت ندارد. تند، اما از هيچكدام آنها نيستندرونق است هس
اينها . اينها از هيچ جنبشى نيستند اگرچه براى مدتى و تا پر رونق است با آن هستند

، مدل مو، نحوه رفتار با   پر رونق، حتى طرز لباس براى رفتن به سورچرانى يك جنبش
، تغيير مى  د را هم براى تطابق با الگوى آن جنبشخانواده و  فرزندان و حتى عينك خو

 آارگرى در دوران  منصور حكمت و حزب آمونيست آارگرى هنگامى آه جنبش. دهند
و " حزب و قدرت سياسى"قرار داشت با يك تئورى من در آوردى بنام  بسيار دشوارى

طبقه و بر خالف تمامى آموزه هاى مارآسيسم، " حزب شخصيتها"و " حزب و جامعه"
 .       آارگر را حتى از تئورى قدرت گرفتن حزبشان هم آنار گذاشتند

 مدرسى ليدر حزب در مطلبى براى جمع آورى پول براى راه اندازى  آورش"
جمهورى اسالمى با انقالبى ضد "تلويزيون، قبل از آنگره چهارم حزب نوشته است آه 

 و شرق زدگى رو در رو  خالصى از عقب ماندگى فرهنگى مذهبى، زنانه و جنبش
در اين زمان چون حزب آمونيست آارگرى به سورچرانى سر سفره اين جنبشها ". است

 مدرسى آه هسته اصلى  آورش. مشغول بود، هيچ رد و حرفى درباره آارگر نيست
را عميقا درك آرده و پذيرفته بود در مقام ليدر حزب " حزب و قدرت سياسى"بحث 

 را به نتيجه منطقى و غايى آن رساند و در مصاحبه با نشريه آمونيست آارگرى، اين تز
، اظهار داشت آه اگر حزب ده هزار ١٣٨٢ آبان ٢٣شهروند، چاپ تورنتو، جمعه 

نيروى مسلح داشت، ميريختند و سه آاخ خاتمى، رفسنجانى و خامنه اى را مى گرفتند و 
  !!!)."دولت دلخواه خود را اعالم مى آردند

  
پنجم نامه درونی مشترک ليدر حزب، حميد تقوايی و دفتر سياسی به  در بند - ٣۵ 

درباره محافل و محفليسم ) قبل از انشعاب حکمتيستها (٢٠٠۴کادرهای حزب در مارس 
محفليسم، حل و فصل مسائل سياسی و تشکيالتی از کانالهای غير : "چنين آموده است

نی و البی ايسم برای حزب رسمی و در کريدورها، مبارزه سياسی در خفا و غير عل
اين روشها جز فساد چيزی برای حزب به ارمغان نخواهد داشت و . مهلک و کشنده است

دفتر سياسی و ليدر حزب . همه بازنده خواهند بود. در آن برنده و بازنده ای وجود ندارد
  ." متعهد ميشوند که قاطعانه عليه اين روشها مبارزه کنند

    
زنده باد "، ١٩٩٩تعفا نامه رضا شهرستانی، از جداشدگان آوريل  رجوع کنيد به اس- ٣۶
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در بخشی از اين ". کمونيسم، اسناد مباحثات درونی حزب کمونيست کارگری ايران
به کسانی که سرنوشت حزب را ) دوم(اعتراض من در کنگره : "استعفا نامه آمده است

رهبر کارگری که "اسخ بجای طبقه کارگر به نويسندگان درجه چندم گره می زدند، پ
در جلسات کنگره دوم حزب، اين ". را گرفت" نتواند بنويسد، بايد برود کشکش را بسابد

از فعالين جنبش ) منصور سلطانی(پاسخ کورش مدرسی بود به رضا شهرستانی 
  . کارگری ايران

کورش مدرسی از قبل ارزش اضافه طبقه کارگر درس خوانده و به دانشگاه رفته و 
نش هم از قبل ارزش اضافه طبقه کارگر دستمزد گرفته اند و به وی مقاله نوشتن استادا

در مقابل، طبقه کارگر و فعالينش با رژيم و سرمايه دارانی طرفند که حتی . آموخته اند
به کودکانشان هم رحم نميکنند و آنها را از همان اوان کودکی به کار ميکشند و از رفتن 

 مگر االن از مجموع صدها فعال جنبش کارگری که در .به مدرسه محروم می کنند
ايران بطور علنی و در ارتباط با تشکلهای گوناگون فعاليت می کنند، چند نفرشان قادرند 
مقاله بنويسند؟ از ميان سازمان دهندگان مراسم شورانگيز روز کارگر امسال تهران در 

دوم حزب و در مقابل خيل ورزشگاه شيرودی چند نفرشان نويسنده بودند؟ در کنگره 
تحصيل کردگان نويسنده و غيرنويسنده، هيچ يک از فعالين جنبش کارگری اعم از 

حزب و قدرت "از بحث غير مارکسيستی ) کشک سابان(نويسنده و غير نويسنده 
  !منصور حکمت دفاع نکردند" سياسی

  
  .٢۵ رجوع کنيد به منبع شماره -٣٧
  
، که به ١٩٩٩تهوع آور حزبيها عليه  جداشدگان آوریل  در قبال فحاشيهای گسترده و -٣٨

بخش بسيار کوچکی از آنها و بعنوان نمونه در اینجا اشاره شده تنها یکبار در 
علل سياسی و جایگاه تا عکس العمل نشان دهم و آنهم برای توضيح صدد برآمدم 

، دماطالعيه عمومی رضا مق"رجوع کنيد به . بودناسزاها و اتهامات کثيفشان 
درباره برخورد اخير حزب کمونيست کارگری به کادرها و اعضایی که این 

 .  در بخش ضمائم" حزب را ترک کرده اند
   

نوشته کاظم نيکخواه عليه کارگران متعلق به دورانی است که منصور حکمت نه  - ٣٩

 .تنها انتشار ادبيات کارگری را تشويق نمی کرد بلکه ميکوشيد تا مانع آن هم بشود
هنگامی که اصغر کريمی و منصور حکمت مطلع شدند که يکی از کادرهای حزب، 
بيژن هدايت، در تدارک انتشار ويژه نامه کارگری نشريه نگاه است، به وی نامه دادند تا 

به دليلشان اين بود که اين موضوع در خارج کشور . وی را از انتشار آن منصرف کنند
ه جنبش کارگری در شرايط دشواری بسر می برد و در آن دور! ندارد" بازار"اصطالح 

سر سفره " حزب و قدرت سياسی"پر رونق نبود تا مدافعان استراتژی غير مارکسيستی 
جنبش کارگری ايران با تحرکات خويش در چند ساله اخير در خارج . آن حاضر شوند

هم بزرگی ايجاد کرده است و حزب کمونيست کارگری را " بازار"کشور برای خود 
همين حد . برای سورچرانی به صرافت داشتن نشريه و سايتهای کارگری واداشته است

از پيشرفت جنبش کارگری و فعالينش، توانسته خود را به نشريات و سياستها و افکار 
اينها تعلقی به طبقه . ليدرهای احزاب سه گانه حزب کمونيست کارگری تحميل کند

طور که اعتراضات برای برگزاری مراسم همان. کارگر و جنبش کارگری ندارند
چهارشنبه سوری خود را به حزب کمونيست کارگری تحميل کرد و آنها را به تبليغات و 
. مقاله نوشتن حول آن واداشت، امروز جنبش کارگری خود را به آنها تحميل کرده است
ب در نزد فعالين جنبش کارگری، طبقه کارگر ابزاری برای رسيدن به مقام و منص

با استراتژی . نيست تا اگر در شرايط سختی بود و اين خاصيت را نداشت تنهايش گذارند
منصور حکمت، اهميت طبقه کارگر نزد حزب کمونيست " حزب و قدرت سياسی"

کارگری تا حد ابزاری برای به قدرت رسيدن حزب و وزير و رئيس جمهور شدن 
کمونيست کارگری به اعتراضات مقايسه تبليغات و توجه حزب . ليدرهايش سقوط کرد

جوانان در چهارشنبه سوری با تبليغات و توجه حزب به مسائل کارگری تا قبل از برآمد 
جنبش کارگری ايران احزاب سورچران های . چند ساله جنبش کارگری بسيار گوياست
 . جنبش های اجتماعی را خوب می شناسد

  
  . ٢۵ رجوع کنيد به منبع شماره - ۴٠
  
نوشته قبلی من در . هيچگاه به رفيق کورش مدرسی اتهام سرقت نزدممن  ”- ٤١

من گفتم که ايشان بدون اجازه از هارد ديسک کامپيوتر منصور . آرشيوها موجود است
ايشان نه از منصور حکمت . و اين عين حقيقت است. حکمت برای خود کپی گرفته اند
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ور شوم که در اين هارد ديسک فقط بايد يادآ. و نه از من برای اين کار اجازه نگرفتند
آثار سياسی منصور حکمت آرشيو نشده بود، کليه مکاتبات شخصی و خصوصی، مالی 

فکر ميکنيد اين نامه ها و حتی داستان . و کاری، همه چيز در اين هارد ديسک بود
ناتمام منصور حکمت که به اسم آرشيو مکاتبات شخصی کورش مدرسی و منصور 

اينها .  از کجا آمده است؟ از هارديسک کپی شده منصور حکمتحکمت چاپ ميشود،
بايد از کورش مدرسی . يک رابطه غيرواقعی با منصور حکمت برای خود ميتراشند

پرسيد چه کسی به شما اجازه داد که تمام زندگی نادر را که کتبی شده بود، خصوصی 
ورود به جدل "له بخشهايی از مقا". يا سياسی برای خود کپی کنيد؟ طبقه کارگر؟

 می  ١٨، آذر ماجدی، !"پاسخ به اتهامات دو رفيق از حزب حکمتيست! ناخواسته
 . ، وبالک آزادی بيان٢٠٠٧

.  در کانادا صورت گرفت١٩٩٩بعنوان يک کشور، بيشترين جدايی ها در آوريل   - ٤٤
 نفر اخراج شدند که برای اولين بار بود عضو و کادری بدليل مخالفت با ۴در اين ميان 

کميته کانادا عليه جداشدگان يک . سياستهای حزب اخراج ميشد و يک بدعت گذاری بود
در ژوئن  قرار رسمی تصويب کرد که بعدها مشابه آن حتی از نظر نثر در پلنوم دهم

در همين پلنوم . هم تصويب شد، )١٩٩٩ی آوريل اولين پلنوم بعد از جدايی ها( ١٩٩٩
که منصور حکمت طرح ليدر شدن خود با اختيارات فوق العاده را مطرح و به  بود

 با اتکا به اين اختيارات فوق العاده در عزل و نصب، امروز . ساند و ليدر شدرتصويب 
ن که به درد تيم وی نميخورد از مسئوليت عزل ليدر هر کادر منتقدی را تحت اين عنوا

، رجوع ١٩٩٩کميته کانادا عليه جداشدگان آوريل متن کامل قرار برای خواندن  .می کند
  . کنيد به بخش ضمائم

بفکر " ور انديشانهد"حکمت در بستر بيماری بوده کورش مدرسی  هنگامی که منصور  
آيا واقعا حزب ! ماتريالهای الزم برای آينده کاريير سياسی خويش بوده است" تهيه"

حکمتيست فرد مناسب ديگری برای ليدری حزب ندارد که حداقل بتواند وی را با 
ناميدن منصور " مارکس زمانه"آيا علت ! کامپيوترهای اعضای رهبريش تنها بگذارد؟

" مارکس زمانه"با " مراوده" اينها در زمره کسانی که دارای حکمت اهرمی نيست تا
من "و يا حداقل در زمره ! را پرکنند؟" حفره هايی"و " يکجاهايی"بوده اند قرار گيرند و 
   قرار گيرند؟" آنم که رستم بود پهلوان

، رهبران حزب يک سلسله سخنرانی در شهرهای ١٩٩٩ بدنبال جدائی های آوريل  -٤۵
د که طبعا از طرف حضار سئواالتی مختلف کشورهای آمريکای شمالی و اروپا  گذاشتن

يکی از اين جلسات در استکهلم بود که سخنرانان آن . هم درباره جدائی ها مطرح ميشد
از جمله منصور حکمت، کورش  مدرسی، رحمان حسين زاده، فاتح شيخ االسالمی و 

در اين جلسه کورش مدرسی ليست جداشدگان از حزب که در . اصغر کريمی بودند
ليست "درج شده بود را  )١٣٧٨سال يازدهم، تيرماه (، ۶٣ر امروز شماره نشريه کارگ

ليستی که از جمله حاوی نامهای نازلی پرتوی و منيژه رياضی است که . ناميد" توابين
شکست ناپذيرانی که . نمونه های برجسته مقاومت در زندان های رژيم اسالمی هستند

. سطر فرماليته بنويسند و بيرون بيايندرژيم حتی نتوانست وادارشان کند تا حتی يک 
البته کورش مدرسی قبال طی نامه ای به سوسن بهار، سردبير نشريه داروک که خود از 

نزد . خوانده بود" همرديف شکنجه گر"را " مستعفيون"کادرهای جدا شده از حزب بود، 
يعنی  "همرديف شکنجه گر"کورش مدرسی، جداشدگان از حزب طی چند ماه از 

يدی عزيزی يکی از . يعنی قربانيان شکنجه تبديل شده بودند" توابين"مالن شکنجه به عا
جداشدگان از حزب که در جلسه حضور داشته در تنفس بين سخنرانيها به کورش 

اعتراض می کند و يک مشاجره لفظی بين " ليست توابين"مدرسی به دليل بکار بردن 
شناس جنبش کارگری کردستان، از بنيان يدی عزيزی از فعالين سر. آنها در ميگيرد

 و ١٣۶٧گذاران اتحاديه صنعتگر و از سازمان دهندگان اول ماه مه های باشکوه سال 

 
زنده باد "، ١٩٩٩ آوريل ٢۵، "اخراج يا پاکسازی" رجوع کنيد به محسن الوند، - ٤٢

 ". سم، اسناد مباحثات درونی حزب کمونيست کارگری ايرانکموني
  
دفتر : " در متن کامل قرار درباره جمع آوری نشريه کارگر امروز چنين آمده است- ٤٣

با توجه به اظهارات و اتهامات . ١٢١، قرار شماره ١٩٩٩ آوريل ٢۵مرکزی حزب، 
 امروز، عليه حزب علنی ليال دانش، نويسنده و يکی از گردانندگان نشريه کارگر

کمونيست کارگری ايران، توزيع نسخه های موجود نشريه کارگر امروز توسط حزب 
اين نسخه ها بايد فورا از روی ميزهای کتاب برداشته شوند، شمارش . متوقف ميشود

  ". شوند و برای کارگر امروز پس فرستاده شوند
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 در سنندج است که جمال چراغ ويسی بدليل سخنرانی در آن دستگير شد و توسط ١٣۶٨
يدی عزيزی خود در ارتباط با . آدمکشان رژيم اسالمی شکنجه شد و اعدام گشت

 که ١٣۶٨و تا فروردين   دستگير شد١٣۶٧اری مراسم اول ماه مه سنندج در سال برگز
آزاد شد، زير شديد ترين و وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفت و يکی از مقاوم ترين 

من از رفتار خود کورش مدرسی در زندان شاه . زندانيان آندوره زندان سنندج بود
کورش مدرسی ليدر .  آن اطالع داشته باشنداطالع ندارم و البد هستند کسانی که از

سابق حزب کمونيست کارگری و ليدر فعلی حکمتيستها می پنداشت که رئيس جمهور 
اما روز پاسخگوئی کورش مدرسی و اصغر . ميشود و مورد سئوال قرار نمی گيرد

کريمی و امثالهم خواهد رسيد که به ثابت قدم ترين فعالين سوسياليست جنبش کارگری 
فعالينی که در دو راهی انتخاب بين حزبی که بهترين سالهای زندگی . ايت نسبت دادندجن

خود را صرف ايجاد و فعاليت برای آن کرده بودند با منفعت طبقه کارگر و احکام 
مارکسيسم، بی هيچ شک و شبهه ای در سخت ترين شرايط در کنار طبقه خود ايستادند 

و سقوط فوری " حزب و قدرت سياسی"راتژی و فريب تحليلهای غير طبقاتی و است
  .رژيم اسالمی و وزير و رئيس جمهور شدن را نخوردند

  
من اول پاچه : "هر کسی هوس می کند بيايد در سياست کاره ای بشود، ميگويد ”- ٤٦

ما شديم آن تن تنبل خسته ای که افتاده وسط، . ... حزب کمونيست کارگری را ميگيرم
جوری شده که داريم فرهنگش را . اسی بيايند به ما حمله کنندبعد يک عده الشخور سي

نگران او . وقتی به بقيه حمله می کنيم از قدرت خودمان می ترسيم. پيدا می کنيم
چرا؟ چرا کسی را که ميخواستم بزنم و حاال روی زمين !" اينقدر نزنيدش. "ميشويم

زارش و ارزيابی در گ"منصور حکمت،  ."افتاده بيشتر نزنم؟ اين چه وضعی است؟
:  حزب می نويسندیدر پائين عکس گوينده اين سخنان در سايتها". ١٤حزب در پلنوم 

  !اساس سوساليسم انسان است
  
  .٢۵  رجوع کنيد به منبع شماره -٤٧
 
 بود و تقريبا ١٩٩٩ ايرج فرزاد يکی از فعال ترين فحاشان عليه جداشدگان آوريل -٤٨

 ميان دستگيرشدگان کومه له در زمان شاه يکی از مقاوم وی در. از هيچ عملی ابا نکرد

حزب "اما در چهارچوب استراتژی . ترين ها در زير شکنجه های وحشيانه ساواک بود
، بازماندگان و مدعيان رژيم سلطنتی که از شکنجه گران خود ايرج "و قدرت سياسی

راه برای "حزب فرزاد بودند، متحدين حزب در جبهه سرنگونی شدند و برای رهبران 
اما رضا مقدم شد دشمن طبقه کارگر که البته اين يکی از " راديو تلويزيون باز کردند

  !لطيف ترين و بی ويتامين ترين فحشهايی است ايرج فرزاد داده است
فحاشی به ما را قطع نکرده و ايرج فرزاد ، تاکنون ١٩٩٩جدايی های آوريل از زمان 

است، بگونه ای که يافته فحاشی اسازمانی در رشته  فرتبحردر اثر اين ممارست يک 
اکنون  ايرج فرزاد از تمام احزاب کمونيسم کارگری جدا شده اما در رشته فحاشی به ما 

موعد در يکی از آخرين موارد، هنگامی که . کماکان به وی اقتدا می کننداين احزاب 
ای آن نميافت، اعالم کرد بربهانه ای ده بود و يسا رعادت فحاشی وی به ايرج آذرين فر

در فقدان شخصيت ها، بقايای حزب کمونيست "نويسنده مقاله (سيامک کامران که 
و به وی چه ايرج آذرين است همان ) ٢٣کارگری کجا ايستاده اند، نشريه به پيش شماره 

به تبعيت از وی تاکنون فعال مصطفی و .  و چه دروغها که نبافتناسزاها که نگفت
عالی رتبه ترين مقام حزب کمونيست کارگری و علی جوادی فتر سياسی دبير دصابر 

 تصورنبايد البته . گفتنددشنام و ناسزا نيز به ايرج آذرين حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
ذرين نيست اين فحاشان آهمان ايرج سيامک کامران کرد که اگر روشن شود که 

اينکه وی ايرج آذرين نيست اين ناسزا اينها با اطمينان کامل از . خير. دنشرمسار می شو
از استراتژی را  خود سياسی و نحوه برخورد با مخالفيناخالقيات اينها . ها را گفته اند

در کنگره سوم حزب  "سلبی اثباتی"منصور حکمت در بحث . سياسی خود ميگيرند
ا يکی در اينترنت گفته بود شما عدد بدهيد و بگوئيد خرج حکومت شم": اظهار داشت

مگر خمينی به شما عدد داده بود؟ مگر فرانکو در اسپانيا به ! چقدر است؟ عدد نميدهم
کسی عدد داده بود؟ اين شيخهای طالبان به کسی عدد داده بودند؟ آمدند و زدند و گرفتند 

اين بدنامان تاريخ الگوی استراتژی قدرتگيری حزب ". و بعد گفتند ميخواهد چه کار کنند
منصور حکمت با اين اخالقيات چفت است و  "حزب و قدرت سياسی" استراتژی. هستند

 . اخالق سياسی ديگری را ايجاب نمی کند
  
  .۴٦برای شناختن سنت منصور حکمت رجوع کنيد به منبع شماره   - ٤٩
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 ١٩٩٩ بعد از نامه محمود احمدی که فحاشيهای و اخراجهای خود را در آوريل - ۵٠
ان نوع فحاشی های حزب به اعضای فراکسيون فراموش کرده و از قضا به هم

فحاشان به . اعتراض کرده، نوبت به کورش مدرسی رسيد تا عينا همان کار را بکند
، که خود با همان فحشها از حزب روبرو شده اند، دسته جمعی ١٩٩٩جداشدگان آوريل 

همين کورش مدرسی که  !يک فستيوال ميخک نقره ای پرنسيپ براه انداخته اند
خواند در نامه مشترک با " تواب"و " همرديف شکنجه گر" را ١٩٩٩اشدگان آوريل جد

مديريت "و مربوط به " پرنسيپ يا مصلحت؟"نسرين جاللی به علی جوادی که تحت نام 
از نظر ما پايبند : اين اولين اختالف پايه ای ماست: "است نوشته اند" انجمن مارکس

از نظر ما اگر حقيقت با . يسم حکمت استبودن به حقيقت اساس مارکسيسم و کمون
اميد اين بود که . .. سياست در تناقض قرار گرفت بايد آن سياست از پايه نقد شود

بازبينی در اين تجربه تلخ به نقد عميق تری از اين سنت رايج در چپ که اموال و حقوق 
ين تجربه به نقد اميد اين بود که ا. ميشود ميرسيد" حالل اعالم"و حرمت مخالفين سياسی 

اميد . مشروط کردن حقوق و حرمت انسانها به باورها و جايگاه سياسی شان منجر ميشد
اين بود که حاصل اين بازبينی به بلوغ و رشد سياسی چپ در ايران کمک ميکرد و 

مدرسی در مصاحبه فوق الذکر با نشريه  کورش". مانع تکرار اين چنين اقداماتی ميشد
 ، اظهار داشته بود که در خانه پدری شان١٣٨٢آبان  ٢٣، کانادا، شهروند در تورنتو

. چنان کتابخانه ای داشته اند که نيازی نبوده تا وی از کتابخانه های عمومی استفاده کند
 آيا در آن کتابخانه هيچ کتابی درباره شرم و خجالت وجود نداشت؟ 

   .٢٤  رجوع کنيد به منبع شماره - ۵١
 
، سمينار جانبی در کنگره "جنبشهای سلبی اثباتی"ه منصور حکمت،  رجوع کنيد ب- ۵٢

 . ٩، يک دنيای بهتر شماره ٢٠٠٠سوم حزب، اکتبر 
  
 برای توضيح بيشتر رجوع کنيد به ايرج آذرين، محتوای سياسی بزرگداشت - ۵٣

. ١٣٧٩، سال دوازدهم، مرداد ۶۴ خرداد چيست؟، کارگر امروز شماره ٣٠سالروز 
ليبرالها و حزب جمهوری "ينکه، در آن زمان اختالف جناحها حول عنوان توضيح الزم ا

سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، يکی از بزرگترين و . بود" اسالمی
راديکالترين سازمانهای معروف به خط سه، شعارش نه به ليبرالها، نه به جمهوری 

تالف جناحها، در سرمقاله نشريه با حاد شدن اخ. اسالمی، زنده باد انقالب توده ها بود
پيکار مقاله ای درج شد و از اين سياست تخطی کرد و به دفاع از ليبرالها که رئيس 

اين سرمقاله سرآغاز اختالفات درونی و . جمهور بنی صدر در مرکز آن بود، پرداخت
ه نام مستعار نويسنده اين مقال. بحرانی در سازمان پيکار شد که ديگر کمر راست نکرد

" ١١٠اصغر" پيکار درج شده بود به ١١٠اصغر بود و چون مقاله اش در نشريه شماره 
وی اکنون با نام مهرداد درويش پور يکی از فعالين جمهوری خواهان . معروف شد
  .الئيک است

  
  .١٧ رجوع کنيد به منبع شماره - ۵۴
 . ٨رجوع کنيد به منبع شماره   -۵۵
" انقالب"اتوپی يا نوستالژی؟ جايگاه "داری به نام  ايرج فرزاد طی مطلب دنباله - ۵۶

 قسمت ٢که تاکنون ، ٢٠٠٧، ژوئن ٧، بستر اصلی، شماره "در سياستهای حاکم بر چپ
آن چاپ شده است، از جمله تحليل و پيش بينی سقوط فوری رژيم اسالمی را که يکی از 

بود را حزب کمونيست کارگری " حزب و قدرت سياسی"دو رکن اصلی استراتژی 
تحليلی که وی از قدرت رژيم اسالمی بدست می دهد کامال . مورد نقد قرار داده است

است که همواره رژيم اسالمی را " حزب و قدرت سياسی"متضاد با ارزيابی استراتژی 
و يا کورش . در حال سرنگونی نشان ميداد و حتی برای آن تاريخ هم تعيين کرده بودند

کمونيست کارگری اظهار داشت که مردم می گويند رژيم مدرسی در مقام ليدر حزب 
چنين تحليلی از ماهيت و قدرت رژيم ! اسالمی افتاده است و کسی نيست آنرا بردارد

اسالمی هر چند از آن طرف بوم سقوط فوری رژيم افتاده است و به رابطه رژيم 
 دارد که خود اسالمی و طبقه سرمايه دار ايران نمی پردازد، اما از اين نظر اهميت

بوده است و " حزب و قدرت سياسی"ايرج فرزاد سالها از فعال ترين مدافعان استراتژی 
به همين دليل نقل قولی که از ! در اين راه چه فحشها و ناسزاهايی که به ديگران نداده

ايرج فرزاد در زير می آيد با آنکه طوالنی است اما بخاطر تناقض آشکاری که با 
ه فقط قضاوت ديروز او بلکه قضاوت امروز او، در مورد بحث های قضاوت او، و ن

در بخشهايی از اين نوشته درباره رژيم . سه گانه منصور حکمت دارد، جالب است
   :اسالمی آمده است

اشتباه محض است که نمودهای رفتاری رژيم سلطنت و رژيم اسالمی با مردم و "
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از روی گسترش ابعاد کمی آن نتيجه کارگران و زنان و جوانان را مشاهده کرد و 
گرفت که اوضاع دارد به دوران انقالب و ورود مردم به صحنه جنگ تعيين تکليف با 

رژيم اسالمی با رژيم سلطنت که به کمک کودتا و فشار و "، "رژيم اسالمی وارد ميشود
ر شد رژيم اسالمی قاد. سرمايه گذاری مستقيم آمريکا و انگليس سر کار آمد، فرق دارد

مردم عادی را در به قدرت رسيدن خود در مقياس ميليونی با خود همراه کند و اذهان 
رژيم اسالمی به "، "نگهدارد" خودفريب"جامعه را نسبت به اهداف سياسی خود دستکم 

اين ترتيب و به اتکا اين کارنامه، رژيمی نيست که سران و زعمای آن با هر اعتصاب 
صدای " پشت صفحه تلويزيون ظاهر بشود و اعالم کند که و يا هر تظاهرات خيابانی،

اين عوامل و فاکتورها، نميتواند بر ذهنيت توده های مردم و "، "را شنيده اند" انقالب
انقالب از منظر . وضعيت روحی و روانی شان در قبال جمهوری اسالمی بی تاثير باشد

راضات مردم، به همان سادگی توده مردم، حتی با ظهور نمودهائی از نارضايتيها و اعت
به نظر من قدرت سازماندهی رژيم اسالمی در حفظ و . انقالب عليه رژيم شاه نيست

به يک معنی رژيم اسالمی کمتر . بقای خود مطلقا قابل مقايسه با رژيم شاه نيست
 قدرت کنترل مردم، مهار نارضايتيها، خنثی کردن  است، سازمانهای امنيتی" پوشالی"
 نيست کردن يک نسل کامل از فعالترين نيروهای انسانی و سازمانی  سر به و

اپوزيسيون و جلوگيری از شکل گيری يک قطب چپ و راديکال و انقالبی، و مهارت 
در بازی با اپوزيسيون خودی و حتی مهندسی اپوزيسيون خودی در رژيم اسالمی بسيار 

تراتژيسينهای رژيم اسالمی، تاکتيسين و اس. نهادينه تر و برنامه ريزی شده تر است
برخالف توهمات رايج احزاب اپوزيسيون راست و بعضا چپ، به مراتب خودآگاهتر و 
وسيعتر و نسبت به مکانيسمهای بقا رژيم اسالمی، چه در سطح داخلی و چه در سطح 
خارجی، برای مثال در فلسطين و خاورميانه و کشورهای حوزه خليج، نقشه مندتر و در 

و نيرو و حزبی که بدون توجه به "، "تر است" متکی به خود" رژيم سلطنت مقايسه با
فاکتورهای اجتماعی و روانشناسی توده مردم و در غياب يک بررسی عميق و مسئوالنه 

 علی الخصوص، و بدون ۵٧از تجارب و جمع بنديهای انقالبات علی العموم و انقالب 
تيک و تئوری سازمانی و حزبی اش را شناخت دقيق ماهيت رژيم اسالمی، سياست و تاک

بر اساس انقالب و وظايف خود در قبال آن، تنظيم ميکند، قبل از هر چيز نشان ميدهد 
که به مکانيسمهای واقعی تر و ممکن تغيير وضع موجود القيد، و در نتيجه از برقراری 

ی به چنين جريانات. يک رابطه با مردم و مبارزات و مسائل واقعی آنان عاجز است

به عنوان اتفاقی جاری " انقالب"ناچار در دايره درون خود محبوس ميمانند و از آنجا که 
در حال روی دادن نيست، از ارائه راه حل برای مسائل روتين و هميشگی و در حال 

" رهنمودها"مطالبات و تاکتيکها و سياستها و الجرم . حاضر جامعه ايران ناتوان اند
  ". ل و محمل يک برآمد انقالبی باشندهمگی بناچار بايد حام

چه تاريخی مهمترين سوال اين است که ايرج فرزاد اين تحليل از رژيم اسالمی را از 
منصور حکمت که بر " حزب و قدرت سياسی"؟ آيا در دوران دفاع از استراتژی دارد

در سقوط فوری رژيم اسالمی متکی بود، هم همين تحليل را داشت؟ آيا همين تحليل را 
دوران ليدری کورش مدرسی که مدعی بود رژيم افتاده اما کسی نيست برش دارد، هم 
داشت؟ آيا ايرج فرزاد همين تحليل را در کنگره سوم حزب که منصور حکمت خواهان 

 درصد مردم بود، را داشت؟ با تحليل فعلی، قضاوت ايرج ۵گرفتن قدرت با کمتر از 
 چيست؟ "  سياسیحزب و قدرت"فرزاد درباره استراتژی 

  
قبول کنيم که يک جناحی از کومه له جدا شد همان طور که يک جناح دوم  ”- ۵٧

 مسلح )١٩٩٩ جداشدگان آوريل(منتهی چون آنها . خردادی حجاريانی هم از ما جدا شد
منصور حکمت، گزارش و ارزيابی از  ".نبودند و پاپيون دارند کسی ازشان نترسيد

  .در پلنوم چهاردهم حزب
 
نه يدر زم، ست آارگرىير حزب آمونيرى اخيگ درباره جهت" رجوع کنيد به - ۵٨

 . افزوده هارضا مقدم، در بخش  –، ايرج آذرين "رابطه با دولت ها
  
، ، يک دنيای بهتر"افسانه چرخش به راست سازمان آزادی زن"آذر ماجدی،  - ۵٩

اسفند  ٩ – ٢٠٠٧ فوريه ٢٨، ٩نشريه فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری، شماره 
١٣٨۵.  

  
و يا به ستار . ، وبالگ ضمير سرخ"جوابيه به مصطفی صابر" رجوع کنيد به -٦٠

. ، همين وبالگ١٣٨٢، آبان "حزب کمونيست کارگری و واکنش به شاملو"احمدی، 
شاملو طبعا در بين جنبش ملی اسالمی : "اظهار نظر مصطفی صابر چنين است

ن نسل جوان ايران دارد به کل سنت ملی گرايی و ولی به نظر م. خوانندگانی دارد
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اين نسل جهانی فکر می کند و به قول خودش . اساطير و قهرمانهايش پشت می کند
را می " پينک فلويد"، و "مادونا"، "جنيفر لوپز"بيش تر از شاملو، . جهانی حال می کند

اتب بيشتر از شاملو شناسد، نفوذ همين آدمها و مخاطبين همين آدمها در نسل جوان به مر
  ". است و چه خوب است که چنين است

  
براى اطالع خوانندگان ميگويم که ما هم حمله فرانسه به : جوانان کمونيست ”- ٦١

. مجاهدين را محکوم کرديم و هم اقدام اخير دولت آمريکا عليه شوراى ملى مقاومت
دارد که فردا سوالى که طرح ميشود اينست که آيا به نظر شما اين خطر وجود 

کشورهاى اروپايى و آمريکايى فعاليت هاى اپوزيسيون ايران را محدود کنند؟ کورش 
راستش خطر بيش از آنکه متوجه اپوزيسيون . قطعا اين خطر وجود دارد: مدرسى

يادتان باشد . ... راست باشد متوجه چپ و بويژه حزب کمونيست کارگرى ايران است
سى و مندال  ان  گونى رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى اىکه تا يکى دو سال قبل از سرن

هاى غربى، در مقايسه با مثال  اما در اين راه دولت. در انگليس تروريست شناخته ميشدند
اوال حزب ما يک حزب سياسى غربى، ضد اسالم، ضد . مجاهدين، مشکالتى دارند

فرهنگى است که چسباندن هاى فردى، سياسى و  عقب ماندگى و مدافع عميق ترين آزادى
ثانيا جمهورى . انگ تروريسم يا اسالمى، که امروزه مدل اتهام است، ممکن نيست

سمت گيرى . اين را تحليلگران دول غربى هم ميبينند. اسالمى در سراشيب سقوط است
آشکار با جمهورى اسالمى عليه اپوزيسيون، و يکى از نيروهاى اصلى آن، براى منفعت 

ثالثا با گسترش دامنه جنبش .  حتى در کوتاه مدت، زيان بار خواهد بودها، اين دولت
سرنگونى در ايران و عروج بيشتر حزب کمونيست کارگرى ايران اعمال فشار به ما 

گفتگو با کورش " .در هر حال ما اوضاع را با چشم باز تعقيب ميکنيم. تر ميشود مشکل
   .١٠۴ان کمونيست شماره مدرسی، ليدر حزب کمونيست کارگری، نشريه جوان

 
لذا تروريسم اسالمی از تروريسم دولتی به سرکردگی آمريکا دشمن تر ارزيابی  ”- ٦٢

. و هر آنکس که به اين چرخش نقد کند با مهر ضد امپرياليست پاسخ ميگيرد. شده است
منظور از نژاد (از اين روست که جريان راست، نژاد پرست و طرفدار تروريسم دولتی 

باشد و عکس گرفتن  )مرجح ؟( ميتواند در شرايطی مرجع) !کدام کشور است؟پرست 
، "افسانه چرخش به راست سازمان آزادی زن"آذر ماجدی، ." با آن اشکالی نداشته باشد

 فوريه ٢٨، ٩يک دنيای بهتر، نشريه فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری، شماره 
 .١٣٨۵ اسفند ١٩، ٢٠٠٧

  
  . ٨بع شماره   رجوع کنيد به من- ٦٣
  
 کورش مدرسی، ليدر حزب در پاسخ به اينکه چرا مانند حمله آمريکا به افغانستان - ۶۴

در جنگ افغانستان هم : "نبايد چيز مثبتی در حمله آمريکا به عراق ديد، پاسخ می دهد
آمريکا بهر حال در تالش تثبيت قدرقدرتى خود بود اما صورت مساله سرنگون کردن 

ياسى بود، که ميتوانست با لطمات و صدمات کم برای مردم متضمن حکومت اسالم س
آمريکا هر فرمولى از آن جنگ . سر کار آمدن رژيمى باشد که بهر حال بهتر است

. بدست ميداد حاصل شکست طالبان پيروزی آمريکا بعنوان يکتا قدرت جهانى نبود
زی نوعى تمدن بر حاصل اين پيروزی از نظر مردم جهان شکست اسالم سياسى و پيرو

اتفاقا درست بهمين دليل است که آمريکا امروز به مساله صدام . بربريت اسالمى بود
جنگ افغانستان آن موقعيت و قانون جنگلى که آمريکا ميخواست را . برگشته است

اين بار حاصل حمله آمريکا به . نتوانست و بنا به ماهيت مساله نميتوانست ببار آورد
مصاحبه با ."  صدام، بلکه تثبيت حاکميت آمريکا بر جهان استعراق نه سرنگونى

، انترناسيونال "حمله آمريکا و استراتژی جديد اعمال قلدری در جهان"کورش مدرسی، 
  .، بخش دوم٢٠٠٢ اکتبر ٤ - ١٣٨١ مهر ماه ١٢ - ١٢٦هفتگى شماره 

زمان يافته در در نتيجه کنار گذاشتن تئوری امپرياليسم لنين توسط حزب، يک ارتجاع سا
و هيچ معنايی جز اين ندارد که اگر بجای " پيروزی نوعی تمدن است"افغانستان 

حاکميت بربريت فعلی در ايران، يک رژيم آمريکايی شبيه رژيم فعلی افغانستان که 
اسالمی هم هست حاکم شود، از نظر هر سه حزب کمونيست کارگری، بعنوان پيروزی 

اين تنها . ته خواهد شد و مورد حمايت قرار خواهد گرفتتمدن بر بربريت برسميت شناخ
  . راه حفظ انسجام بنيادهای تحليلی غير مارکسيستی حزب کمونيست کارگری است

  
  . ۵٢  رجوع کنيد به منبع شماره -٦۵
  
کمونيست  حزب" (گزارش عملکرد به کنگره سوم" رجوع کنيد به رضا مقدم، - ٦٦
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  .  هاافزوده، در بخش ۶٧بهمن  ،)ايران
  
   .٢٨  رجوع کنيد به منبع شماره - ٦٧
 
 . ٢رجوع کنيد به منبع شماره   - ٦٨
  
 خرداد ٢٣، ٢٢، به پيش شماره "انتخاب استراتژيک" رجوع کنيد به ايرج آذرين، - ۶٩

١٣۶٨.  
  
  . ١۴گزارش و ارزيابی از حزب در پلنوم "  رجوع کنيد به منصور حکمت،  - ٧٠
  
  . ٧٠ه رمارجوع کنيد به منبع ش – ٧١
  
، در زمان ١٣٧٧، مرداد ١٠توزيع نشريه ايسکرا، شماره :  بعنوان نمونه- ٧٢

فعالين حزب . سردبيری فاتح شيخ االسالمی قبل از اينکه به اتمام برسد، متوقف شد
موظف شدند حتی به مغازهايی که نشريه را توزيع می کردند رجوع کنند و نسخه های 

جامعه، کودکان و "علت وجود مقاله ای بنام . ع آوری نمايندجمو باقيمانده را پس بگيرند 
از نادر بکتاش، عضو کميته مرکزی بود که بخشهايی از آن با مواضع اعالم " سکتها

شده حزب درباره سقط جنين خوانايی نداشت و اصوال مسئله خط کلی و عمومی حزب 
  . مطرح نبود

بهمن شفيق . زمان سردبيری من بوديا مورد ديگر مربوط به نشريه انترناسيونال در 
مقاله کوتاهی درباره خاتمی برای انترناسيونال نوشت که منصور حکمت با آن موافق 
نبود و هنگامی که با اصرارم برای درج مطلب روبرو شد، راسا با نويسنده مقاله تماس 
. گرفت و از وی خواست تا خودش مقاله اش را پس بگيرد و بهمن شفيق نيز پذيرفت

اين تازه در صورتی بود که در آنزمان نشريه انترناسيونال يک نشريه خود مختار بود و 
. سردبير نشريه به هيات امنايی که خود توسط کميته اجرايی انتخاب ميشد، پاسخگو بود

به همين دليل درباره نشريه انترناسيونال در جلسه دفتر سياسی يک مشاجره تند و تلخ 
نصور حکمت آرامش خود را حفظ کرده بود، من از کوره در روی داد و در حاليکه م

  . نبود رفتم که مناسب رفاقت و دوستی بسيار نزديک چندين ساله مان
  
. ...  با انتظارات کنگره سوم، حزب بعد از کنگره سوم به شدت ناموفق بوده است- ٧٣

فراخوان ميداد با مالکهايی که کنگره ای که از آن بيرون آمديم، کنگره ای که به حزب 
تا به بستر اصلی اپوزيسيون ايران و به يک رهبر برای جامعه ايران تبديل شود و در 
يک مقياس اجتماعی به جنگ جمهوری اسالمی برود، اين جريان بشدت ناموفق بوده 

سبک کار داخل را . من فکر می کنم سبک کار خارجمان را بايد عوض کنيم"،  "است
سبک کار قلمروهای . را بايد عوض کنيم) رهبری( باال سبک کار. بايد عوض کنيم

گزارش و ارزيابی از حزب در پلنوم "منصور حکمت، ."  اصلی را بايد تعريف کرد
١٤.  
 
وحدت طلبی اپوزيسيون راست بر ويرانه های " رجوع کنيد به علی جوادی، - ٧٤

 ٢٧، ۵، شماره حزب اتحاد کمونيسم کارگری نشريه ، يک دنيای بهتر،"بهشت پرولتاريا
  .١٣٨۶تير  ۶ -٢٠٠٧ژوئن 

 
 .٧٠ به منبع کنيد  رجوع - ٧۵
 
، ويژه اعضا و مشاورين ٣کورش مدرسی، ليدر حزب، در نامه دبير شماره   - ٧٦

داشت به " اين جنگ قدرت را بايد پايان داد" که تيتر ٢٠٠٣کميته مرکزی، در نوامبر 
در اين تصوير : "و از جمله اينکهمعضالت حزب برای انتخاب ليدر اشاراتی دارد 

ليدر حزب جانشين منصور حکمت ) تصويری که کورش مدرسی با آن مواق نيست(
بايد رای همه را از سر قبول اتوريته فکری و عملی همه جانبه . بايد بهترين باشد. است

حزب کمونيست کارگری قادر به جايگزينی منصور . اين ناممکن است. داشته باشد
من اين . منصور حکمت فقط ليدر اين حزب نبود، بلکه همه چيزش بود. حکمت نيست

را بارها و بارها گفته ام که ليدر حزب قرار نيست کاری را بکند که منصور حکمت 
يکی از کارهای نادر، آنهم در محدوده . قرار است ليدر سياسی اين حزب بشود. ميکرد

 "! معينی را انجام دهد
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با اينها داريم می . رهايی هستند که در انفجار اوليه بدست آورديمکادرها همان کاد” - ٧٧
کادر جديدی که . دانه دانه دارند خسته ميشوند، کادرهايمان کمتر و کمتر ميشود. آئيم

. بر مبنای نظرات خودش. اضافه شود از طريق انتخاباتی است به فالن کميته کشوری
نه می تواند اين حزب . اه ها لزوما تعلق داردنه به اين تاريخ تعلق دارد، نه به اين ديدگ
کادر دوره جديد ما لزوما مال اين جنبش . را برای دو نفر بغل دستش توضيح بدهد

آمده آکسيون . کسی است، فعالی است که در محل برای خودش فعال بوده است. نيست
، به نقد اين آدم تعلق خاصی به کمونيسم کارگری ندارد. کرده حاال رفته داخل کميته

کاپيتاليسم از ديدگاه ما، به ديدگاه ما راجع به شوروی و کمونيسم تاکنون، انترناسيوناليسم 
ما، سوسياليسم ما، نگرش ما و روايت ما از مارکس، برداشت ما از لنين، تاريخ اين 

 ساله که اين جنبش دارد کار می کند، تعلق ۴٠ ٣٠جنبش معين و صف بنديهای اين 
. "ين کادر سازمانی است که بر مبنای مديريت اعضا کار می کندا. خاصی ندارد

  ". ١۴گزارش و ارزيابی از حزب در پلنوم "منصور حکمت، 

دو  (!های بعد قدم" جمهوری اسالمى را چگونه بايد انداخت؟"کورش مدرسی،  - ٨٢
  . ١٣٨٢ تيرماه ١٣، ١۶۶، انترناسيونال هفتگی )قسمتی

  
 – ١٣٨١، يکشنبه اول دی ١٣٨رجوع کنيد به انترناسيونال هفتگی شماره  –مکرر  ٨٢
، که تماما به درج به دو سند مصوب دفتر سياسی، فراخوان دفتر ٢٠٠٢امبر دس ٢٢

 سياسی به احزاب و سازمانهای سياسی، مصاحبه با حميد تقوايی و کورش مدرسی
حزب و ("بعنوان دو طرف اصلی درگير مجادله بر سر دو استراتژی کامال متفاوت 

 پيام کورش به مردم اختصاص در کميته مرکزی، و) "انقالب توده ها"و " قدرت سياسی
  . يافته است

  
  . ۵٢ منبع شماره کنيدرجوع  - ٨٣
  
   . ۵٢منبع شماره  کنيدرجوع  - ٨٤
پيام کورش مدرسی ليدر حزب کمونيست کارگری به کارگران "رجوع کنيد به  - ٧٨  

  . ۵٢منبع شماره  کنيدرجوع  - ٨۵  .، سايت کورش مدرسی٢٠٠٣ ژوئن ٢٣ - ١٣٨٢ تيرماه ٢،  "نفت
   
" اين جنگ قدرت را بايد پايان داد"به نام  )٧٦منبع (فوق الذکر در بخشی از نامه  - ٧٩

کورش مدرسی در مقام ليدر به عکس العمل حزب در قبال خواست وی برای رئيس 
اظهار نظر من از جانب برخی از رفقا تماما فردی برداشت : "جمهور شدن نوشته است

 و کشف درجه خود خواهی شد و مقابله با اين بحث يکسره بعد تجزيه تحليل خلقيات من
پای بحثهايی به ميان کشيده . من را پيدا کرد و تبديل به يک کمپين شخصی شد" تکبر"و 

 !"شد که در شان ما و جريان ما نيست

هسته هوادار اتحاد _ سهند "آه بعدها شد " محفل مارآسيستى آزادى آارگر "- ٨٦
_  پرولتاريا  قالب ايران و نقشان"با جزوه آوتاه " مبارزه در راه آرمان طبقه آارگر

آه در مقابل خلق گرايى بر صف مستقل طبقه آارگر در انقالب تاآيد " (خطوط عمده
اما امروز و بيست سال بعد از آن حزب آمونيست .  شد۵٧وارد انقالب ) مى آرد

آارگرى شرايط ايران را انقالبى اعالم مى آند و رژيم جمهورى اسالمى را در آستانه 
ى داند ولى بجاى تعجيل در بسيج و متشكل آردن صف مستقل طبقه آارگر در سقوط م

خمينى آه آارگران را در محل جلب نكرد، از خارج و با رسانه ها "ايران، مى گويند 
 و جايگاه  طبقه آارگر در تئورى قدرت گيرى اين حزب همانقدر نقش." اين آار را آرد

ار برلين حزب در آنگره دوم فرو ريخت و ديو. دارد آه در تئورى قدرت گيرى خمينى
فروختند تا دوباره " حزب و جامعه" با بحث ٩٨ را هم در پلنوم نوامبر  پاره سنگهايش

"  پرولتاريا انقالب ايران و نقش"مسيرى آه از .  شدن و آارگر شدن مد بشود مهندس
سطحى، ختم شده آه بحثى است بشدت " حزب و جامعه"آغاز شد متاسفانه امروز به 

   
، "درباره اولويت ها و جهت گيريها"رجوع کنيد به مصاحبه با کورش مدرسی،  - ٨٠

  . ٢٠٠٣ ماه مه ٩، ١٣٨٢ ارديبهشت ١٩، ١۵٨انترناسيونال هفتگی، شماره 
  
  . ٨٠رجوع کنيد به منبع شماره  - ٨١
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بدون نقطه " حزب و جامعه"بحث قدرت سياسى در نوشته . عاميانه و ماوراء طبقاتى
رجوعى به طبقه آارگر، بدون ارزيابى از توازن قواى طبقاتى، بدون تحليل از قطب 
بندى هاى موجود در صحنه سياسى ايران و توان هر يك، و بطور آلى بدون هيچگونه 

ارآسيسم هنگام بررسى و تحليل اين گونه مباحث پيوستگى با سنت نظرى و مقوالت م
گفتگو با رضا مقدم، درباره تحوالت اخير در حزب کمونيست  ."مطرح شده است

   .١٣٧٨، سال يازدهم، تير ماه ۶٣کارگری ايران، کارگر امروز شماره 
 
که متشکل از " نيروهای انقالبی و کمونيست و چپ ايراناتحاد "چند سال قبل  - ٨٧

از احزاب و سازمانها و منفردين چپ و از جمله حزب کمونيست ايران، فدايی بسياری 
اقليت، حزب رنجبران، هسته اقليت بود نيز بر مبنای يک تحليل سياسی که سقوط رژيم 

با روشن  اسالمی را نزديک می ديد و برای ايجاد آلترناتيو چپ در مقابل آن، ايجاد شد
 هايشان در قبال رژيم اسالمی، به ناگزير از هم شدن واهی بودن تحليل ها و پيش بينی

سياسی  هاز لحاظ وزن "نيروهای انقالبی و کمونيست و چپ ايراناتحاد "با اينکه  .پاشيد
، اما از ن تفاوت داشتآشورای ملی مقاومت نبود و بعالوه کيفيتا هم با قابل مقايسه با 

 و بعد سرخوردن از چشم انداز يک زاويه می توان اين اتحاد و پاشيدنش را با دل بستن
 .قريب الوقوع جمهوری اسالمی توضيح داد سقوط

  
، نامه به حميد "سرنگونی، انقالب و سوسياليسم" رجوع کنيد به منصور حکمت،  - ٨٨

 .  ١٩٩٩ ژوئيه ١٧تقوايی و فاتح شيخ، 
   

ز حتی هنگامی که کانون پس ا. حميد تقوايی از فعالين کمونيسم کارگری نبود - ٨٩
مدتی فعاليت، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود را بررسی کرد و يکی از اهداف 
دوره ای خود را افزايش اعضای کانون قرار داد و از عده ای برای گفتگويی مقدماتی 

البته حميد تقوايی خود را فعال کمونيسم . دعوت کرد، حميد تقوايی در بين آنها نبود
يت در کميته اجرايی پس از کنگره سوم حزب کارگری می دانست و قبول مسئول

قلمداد را بعنوان فعاليت برای خط کمونيسم کارگری  ١٣۶٧در سال کمونيست ايران 
ماجرا اين بود که در پلنومی که بالفاصله بعد از کنگره سوم حزب کمونيست . ميکرد

ته ايران و در همان محل کنگره برگزار شد، رضا مقدم و منصور حکمت که عضو کمي

اجرايی حزب تا قبل از کنگره بودند از قبول ادامه مسئوليت برای کميته اجرايی حزب 
به اين . خود داری کردند و سه هفته برای تصميم گيری آينده سياسيشان فرصت خواستند

دليل پلنوم نيمه کاره رها گشت و قرار شد که در اسناد حزب، اين جلسه، پلنوم به حساب 
  . ز کنگره سوم همانی باشد که بعد از سه هفته برگزار ميگرددنيايد و پلنوم بعد ا

در فاصله اين سه هفته ما تصميم گرفتيم که از فعاليت در ارگانهای رهبری حزب 
يک کانون تشکيل دهيم و برای اشاعه نظراتمان و جمع آوری نيرو . خودداری کنيم

هبری حزب، فعاليت برای تاثير گذاری بر سياستهای حزب از بيرون از ارگانهای ر
وی هم موافقت کرد و کانون سه . موضوع را با ايرج آذرين هم درميان گذاشتيم. کنيم

با اين حال اينکه چه کسانی به ارگانهای رهبری حزب انتخاب شوند . نفره تشکيل شد
حميد تقوايی به توصيه کانون قدم جلو گذاشت و کانديد شد . برای کانون علی السويه نبود

وی خود را فعال کمونيسم کارگری می دانست و تلقی . يته اجرايی انتخاب گشتو به کم
وی از توصيه کانون برای رفتن وی به کميته اجرايی يک تقسيم کار در چهارچوب 

و از اينکه کانون چنين نظری نداشت، چندين بار بطور . فعاليتهای کمونيسم کارگری بود
  . خصوصی گاليه کرد
 عضويت در کانون چهار نفره متشکل از شعيب زکريايی، خسرو ليست کانديداها برای

شعيب زکريايی و خسرو داور با تائيد کانون . داور، کورش مدرسی و عبداله مهتدی بود
برای عضويت عبداله . و اهدافش، دعودت ما را برای عضويت در کانون نپذيرفتند

 هيچ جايی برای نپذيرفتن البته کانون. مهتدی شرط و شروطی گذاشتيم که عمال نپذيرفت
آنها نگذاشته بود و هر يک را به دليلی و کل ترکيب را در مجموع برای پيامی به 

بدين ترتيب وقتی تنها کورش مدرسی جواب مثبت داد، کانون . بيرون مناسب ديده بود
در يک موقعيت ويژه قرار گرفت چرا که اضافه شدن تنها وی به کانون مسئله ساز و 

چرا که در مقام مقايسه با ليستی از کادرهای سر خط، . نگيز ميشد و شدسئوال برا
مصمم و مدافع مواضع کانون کمونيسم کارگری، وی فعال کمونيسم کارگری و تازه آنهم 

بهرحال کانون قطعا نمی توانست دعوت . در سطح عضويت در کانون محسوب نميشد
ر جواب رد داده بودند، پس خود را از کورش مدرسی به اين دليل که سه نفر ديگ

  .  بگيرد
کورش مدرسی در ميان کنگره دوم و سوم حزب کمونيست ايران از فعالين خط کمونيسم 

پس از کنگره سوم حزب و . کارگری نبود، هيچکس حتی خودش هم اين ادعا را نداشت
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 تشکيل کانون کمونيسم کارگری نيز وی نه تنها از فعالين اين خط نبود بلکه در ميان
مخالفان کمونيسم کارگری و کانون در کميته رهبری کومه له، مشخصه کورش مدرسی 
اين بود که مخالفت خود با کانون و اعضايش را با عبارت و کلمات غير سياسی و 

وی در جلسه پلنوم کميته مرکزی حزب که بعد از سمينار کانون . زشتی بيان ميکرد
تازه تا اينجا پيش آمده بود که اعالم کند درباره فعاليت حزب در کردستان تشکيل شد 

مواضع اين سمينار را بجز حشو و زوايدش قبول دارد تا مطابق معمول بعدا متناسب با 
بنابراين کانون کمونيسم ! اوضاع و تناسب قوای روز، حشو و زوايد را مشخص کند

در نشد کارگری عليرغم ميل خود و به دليل اضافه شدن تنها يک نفر به اعضايش، قا
يک پيام همه جانبه ارائه کند و تنها توانست يک پيام و آنهم تنها به مخالفانش داشته 

اضافه شدن کورش مدرسی به کانون پيامش به مخالفان کانون کمونيسم کارگری و . باشد
به ويژه مخالفان افراطی آن نظير فاتح شيخ االسالمی و محمد فتاحی، اين بود که اگر به 

 خود پی ببرند راه برای پيوستن آنها به جناح کمونيسم کارگری کامال باز اشتباه سياسی
انسانها با سوابق گوناگون و بعضا متضاد و از راههای متفاوت . است که موثر هم بود
  . به يک خط می رسند

  
حميد تقوايی در کنگره دوم حزب کمونيست ايران که در آن مباحثی مطرح شد که  - ٩٠

رگری نام گرفت، حضور نداشت زيرا بدليل کشانده شدن جبهه جنگ بعدها کمونيسم کا
ايران و عراق به کردستان، خطر حمله رژيم اسالمی به محل برگزاری کنگره و يا 

دفتر سياسی برای مقابله با لطمات ناشی از آن و . بمباران آن بسيار محتمل و جدی بود
 دفتر سياسی حميد تقوايی، حفظ ادامه کاری حزب تصميم گرفت تا سه نفر از اعضای

ايرج آذرين و خسرو داور در کنگره شرکت نکنند تا در صورت بمباران کنگره و کشته 
شدن اعضای کميته مرکزی و نمايندگان کنگره، آنها فعاليت حزب را مجددا سازمان 

  .دهی کنند و ادامه دهند
  
و برای دخالت در امروز مرکز ثقل متشکل کردن طبقه کارگر اتفاقا دعوت از ا – ”٩١

چون مساله قدرت و تعيين تکليف با جمهوری اسالمی مطرح . امر قدرت سياسی است
و نه فقط اين، بلکه استفاده کردن از تمام ابزارها و امکانات اجتماعی و سياسی . است

آقای آذرين اهميت اتفاقاتی . برای تسهيل به ميدان آمدن طبقه کارگر و متشکل شدن است

امسال با شعارهای راديکال و سوسياليستی و دخالتگرانه کارگری را چون اول مه 
چون او حتی از تشکل طبقه کارگر هم درکی منجمد و بقول . درست متوجه نيست

او واقعا دغدغه متشکل کردن وسيع طبقه کارگر در اوضاع و . دارد" کالسيک"خودش 
و اهميت دخالتگری اگر ميداشت آنوقت قدر . شرايط مشخص امروز ايران را ندارد

وحشت از "مصطفی صابر، ". سياسی و نمايندگی کردن کارگر در سياست را می فهميد
  . ٢٩٧، نشريه جوانان کمونيست "۵٨ آذر ١۶ايرج آذرين و ! انقالب

اين پايه نگرش پوپوليستی به جنبش کارگری است که به مرور در حال حاکم شدن بر 
مينه مسائل کارگری بود که با سخنرانی حميد سياستهای کارگری و تبليغات حزب در ز

همين نگرش را حميد تقوايی با عنوان  .تقوايی در کنگره ششم حزب قطعيت يافته است
 در نشريه داخلی اتحاد مبارزان کمونيست ١٣۵٩در سال " طبقه کارگر سياسی است"

  ايرانبعالوه اين نگرش در کنگره دوم حزب کمونيست. مطرح کرد و جواب آن داده شد
   . نام گرفت قاطعانه رد شد" کمونيسم کارگری" و در مباحثی که بعدها ١٣۶۵در سال 

   
حلقه اصلی در نقد سبک کار "، )ياشار. ت ( به حميد تقوايی کنيدرجوع  - ٩٢

 سياسی اتحاد مبارزان –، ارگان تئوريک ۵، به بسوی سوسياليسم شماره "پوپوليستی
 .١٣۶١کمونيست، اول بهمن 

  
  . ٩١ رجوع کنيد به منبع شماره  - ٩٣
  
. ؟ هر اسمی ميخواهيد روی آن بگذاريد"اوضاع غير انقالبی"؟ "اوضاع انقالبی- «” ٩٤

آيا با فرمول لنين که ميگفت اوضاع انقالبی يعنی شرايطی که بااليی ها نتوانند و پايينی 
راستش مساله . ميگوييد نه؟ خب مهم نيست. ها نخواهند صدق ميکند؟ به نظر من ميکند

مساله من خود واقعيت است و به جلو . من انطباق واقعيت با فرمول های قبلی نيست
ابژکتيو بودن شرايط انقالبی را بايد با فاکتورهای ديگری توضيح داد و "، "!بردنش

يعنی حکومت نمی تواند به روش های . خالصه اش هم همان است که لنين گفته است
اتفاقا اين .  هم نمی خواهند مثل گذشته به اوضاع سابق تمکين کنندقبلی ادامه داد و مردم

و راستش از من بپرسيد تکرار . (برقرار است شرايط سالهاست که در ايران کم و بيش 
فرمول لنين در اين مورد بی فايده است و خودمان را درگير اين دوقطبی متافيزيکی 
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ه اساس استدالل آقای آذرين است، راه کردن، ک"  اوضاع غير انقالبی–اوضاع انقالبی "
، "۵٨ آذر ١۶ايرج آذرين و ! وحشت از انقالب"مصطفی صابر،  ».)به جايی نميبرد

  .٢٩٧نشريه جوانان کمونيست 
  
برخورد حزب کمونيست کارگری به انشعاباتش يک قدرت جادويی حزب را فاش  - ٩۵ 

و جدايی اين حزب قوی تر اين قدرت جادويی باعث شده تا با هر انشعاب . کرده است
با اتکا به اين قدرت جادويی و ! شود و سبک بال تر به سرعت پيشرفتش اضافه گردد

صد البته به دليل دلبستگی عميق به پيشرفت حزب است که در هر بار بروز اختالفات 
داخلی، رهبری وقت حزب می کوشد تا در اولين قدم اختالفات مطرح شده توسط خود 

د کند و با سماجت اثبات نمايد که اختالفات عميق تر است و جای منتقدين منتقدين را ر
و هنگامی که هيچ راهی جز جدايی برای مخالفان نگذاشتند و انشعاب ! در حزب نيست

صورت گرفت، رهبران حزب بخاطر صحت پيش بينی خود و تبحر خويش در پی 
ند و سرود پيروزی می بردن به عمق اختالفات از همان روز اول، بخود مدال ميده

  !خوانند
سال، حزب کمونيست کارگری اکثريت باالئی  ٨تقريبا  تاکنون، ظرف ١٩٩٩از آوريل  

از چهار بنيان گذار . از کادرهای قديمی، سرشناس و اصلی خود را از دست داده است
، ١٩٩١در نوامبر ) ايرج آذرين، منصور حکمت، کورش مدرسی، رضا مقدم(حزب 

از بين . وت کرده و سه نفر باقی در تشکلهای ديگری فعاليت می کنندمنصور حکمت ف
 ٧۵ نفر در حزب هستند و نزديک به ۶ عضو کميته مرکزی منتخب کنگره دوم تنها ٢۵

 نفر عضو دفتر سياسی منتخب اولين پلنوم کميته مرکزی حزب ٧از . درصد جدا شده اند
فتر سياسی تنها يک نفر در حزب  عضو مشاور د۵ نفر و از ٢پس از کنگره دوم تنها 

 درصد از ٨۵ درصد نمايندگان کنگره دوم و بيش از ٨٠بعالوه حزب بيش از . مانده اند
را از دست  ١٩٩٨در سال کل کادرهای اصلی و سرشناس خود در مقطع کنگره دوم 

 . داده است
ر در   نف١۵٠اين ريزش نيرو طی سه بار بروز اختالفات درونی انجام شد که بيش از 

 ٢٠٠٧ نفر در می ۴٠ بود و حدود ٢٠٠۴ نفر در اوت ٢۵٠، و بيش از ١٩٩٩آوريل 
به همراه بار اول تقريبا تمامی کادرهای حزب که از فعالين جنبش کارگری . بوده است

بهمراه بار دوم تقريبا تمامی کادرهای حزب که سابقه فعاليت در کومه . بودند، جدا شدند

 نفر بودند حزب اتحاد کمونيسم ۴٠ا شدگان دفعه سوم که حدود جد .له داشتند، جدا شدند
 اساسا در مخالفت ١٩٩٩جالب توجه آنکه جدايی های آوريل . کارگری را ايجاد کردند

و در ) ٢٠٠۴( سال بعد ۵و . منصور حکمت بود" حزب و قدرت سياسی"با استراتژی 
و سه سال ! ژی انجام شددور دوم، درست برعکس، جدايی ها بعلت موافقت با آن استرات

و در دور سوم نيز در موافقت با مباحث سه گانه منصور حکمت و بطور ) ٢٠٠٧(بعد 
  ! ويژه با تاکيد بر سخنرانی وی در پلنوم چهاردهم صورت گرفت

گاهی اوقات اشخاص نمی توانند منفعت و پيشرفت تشکيالتی خود را از منفعت و 
بر دبير فعلی دفتر سياسی حزب کمونيست مصطفی صا. پيشرفت حزبشان تفکيک کنند

وی از جمله کسانی است که حزب هر . کارگری احتماال ممکن است يکی از آنها باشد
چه بيشتر از کادرها و رهبران قديمی خود را از دست بدهد، بطرز عجيب و غير قابل 

در صورتيکه وقتی به پيشرفت و موقعيت . باوری حزب را در حال پيشرفت می بيند
شکيالتی وی از کنگره دوم حزب به اين سو بنگريد اين شبهه ايجاد ميشود که نکند وی ت

. قادر نيست موقعيت و پيشرفت تشکيالتی خود را از پيشرفت حزب تفکيک کند
مصطفی صابر در مقطع کنگره دوم حزب يکی از همکاران اصلی و پر کار نشريه 

وی در . کشوری حزب در کانادا بودکارگر امروز و از نظر تشکيالتی نيز عضو کميته 
. کنگره دوم کانديد عضويت در کميته مرکزی بود اما رای کافی نياورد و انتخاب نشد

 که در جوار جلسه سميناری بود که منصور حکمت در ١٩٩٨در پلنوم نهم در نوامبر 
را مطرح کرد، به همراه مجيد حسينی، عبداله دارابی، محمود " حزب و جامعه"آن بحث 

البته مريم نمازی هم مانند . (قزوينی به عنوان مشاور کميته مرکزی حزب انتخاب شد
چهار نفر بقيه کانديد بود اما  قرار شد که ابتدا از وی پرسيده شود که آيا خود را 

  !) سوسياليست می داند
 نفر از کادرها و اعضای ١۵٠مصطفی صابر در کنگره سوم که بعد از جدائی بيش از 

زديک به نيمی از آنها نمايندگان کنگره دوم بودند، برگزار گشت، به عضويت حزب که ن
 نفر ديگر از کادرها و اعضای حزب ٢۵٠با جدايی بيش از . کميته مرکزی انتخاب شد

 که اکثريت کميته مرکزی را نيز تشکيل ميدادند و اساسا از فعالين سابق ٢٠٠۴در سال 
د کردند، مجددا فضای خالی برای رشد کومه له بودند و حزب حکمتيست را ايجا

موقعيت تشکيالتی کنونی وی که دبيری دفتر سياسی است نيز . تشکيالتی وی ايجاد شد
مرهون ايجاد فضای خالی ايجاد شده ناشی از اختالفاتی بود که منجر به ايجاد حزب 
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ه با آيا اتفاقی است که مصطفی صابر يکی از کسانی بود ک. اتحاد کمونيسم کارگری شد
سماجت کوشيد تا فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری را از همان ابتدا خارج از حزب 

مصطفی صابر از کنگره ! بداند و صد البته بدليل پيشرفت و رشد و ترقی بيشتر حزب
دوم حزب تاکنون از عضويت در کميته کشوری کانادا به دبيری دفتر سياسی حزب 

ارشد خود در مقطع   درصد کادرهای٨۵ بيش از ارتقا يافته است و حزب در همين مدت
با . کنگره دوم که وی در آن حتی به کميته مرکزی هم انتخاب نشد، را از دست داه است

توجه به آنکه وی از کادرهای قديمی اتحاد مبارزان کمونيست است و جديد نيست که 
ه باعث پيشرفت تازه کشف شده و پيشرفت کرده باشد، آيا جدايی های عظيم اين چند سال

حزب کمونيست کارگری بوده است يا مصطفی صابر؟ چند درصد از اعضای فعلی 
کميته مرکزی و دفتر سياسی و يا ديگر مسئولين فعلی حزب همين وضعيت را دارند؟ آيا 
فحاشی دائمی آنها به جدا شدگان از حزب پرداخت اقساط بدون پايان بهای موقعيت 

  تشکيالتی جديدشان نيست؟
  
در حزب ) شورای انقالبی سوسياليستهای ايران(وجود فراکسيون تروتسکيست  - ٩٦

تا . حکمتيست هيچ نشانه ای جز يک اغتشاش در مواضع و دستگاه تحليلی آنها نيست
آنجا که به بنيادهای نظری و سابقه سياسی بر ميگردد کمترين نزديکی بين اين دو 

ب می تواند با تروتسکيست ها در يک عجيب است که اگر اين حز. جريان وجود ندارد
 چرا با جريانی که. سازمان واحد فعاليت کند چرا از حزب کمونيست کارگری جدا شد

قادر است در يک برسد   سال قبل٨٠به بيش از  بايد اختالف تاريخيش با آن قاعدتا
. ند سال نميرسد، نميتوا۴تشکيالت باشد اما با حزب کمونيست کارگری که اختالفشان به 

اينکه چگونه يک جريان تروتسکيست حاضر شده است به حزبی بپيوندد که پيشاپيش 
آنها می توان " انتريستی"نامش انکار تروتسکی است را فقط با سياست پرنسيپال 

آيا االن به اين نام رضايت داده اند تا وقتی اعضای تروتسکيست زياد شد . توضيح داد
هند؟ آيا ممکن است روزی اعضای آنها برابر شوند نام حزب را به تروتسکيست تغيير د

تروتسکيست تغيير کند و يا اکثريت يابند و نام حزب  -و نام حزب به حکمتيست
تروتسکيست شود؟ همه اينها در شرايطی است که حزب حکمتيست به تعدادی از رفقای 

ی، عبداهللا بنيان گذار خود يعنی آوات شريفی، ايرج فرزاد، اسد نودينيان، رستم گودرز
شريفی، عبداهللا کهنه پوشی، مجيد حسينی و يدی کريمی حتی حق ايجاد فراکسيون نداد و 

راهی جز خروج برای آنها باقی نگذاشت اما تروتسکيستها در درون آن فراکسيون 
  !دارند

جالب توجه اينکه کورش مدرسی طرفدار حزب تعدد نظرات در زمان ليدری خود در 
آيا مگر حزب حکمتيست، حزب تعدد نظرات نيست؟ آيا  .بودحزب کمونيست کارگری 

پذيرش تعدد نظرات در حزب حکمتيستها نظير قوانين ارتش شاه است که حق شکايت 
وجود داشت اما هيچ دو نفری با هم نمی توانستند از موضوعی شکايت کنند و بايد آنرا 

ب بصورت تکی تک تک و جداگانه مطرح می کردند؟ آيا اعضا و کادرهای اين حز
حق ابراز نظر و انتقاد از سياستهای حزب را دارند اما حق متشکل شدن و ابراز عقيده 

  و تالش برای تحقق آنرا به شکل دسته جمعی ندارند؟ 
   

 مخترع حکمتيست کيست؟ اخيرا و با تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری، علی - ٩٧
 کرده و در يک گفتگوی تلفنی جوادی مدعی است که عبارت حکمتيست را وی اختراع

با کمال تاسف شاهد علی جوادی در قيد حيات . منصور حکمت هم موافق آن بوده است
و اصوال به همين دليل گفته های يک فرد  نيست تا گفته های وی را تائيد يا تکذيب کند

 اما اينها با اتکا بر سنت و فرهنگ اسالمی در. متوفی در هيچ دادگاهی پذيرفته نيست
چرا که يک بخش از . هم برای منصور حکمت هستند" احاديث"حال خلق يک بخش 

است که نزديکان و  "احاديث"و دستور العملهای اسالم با اتکا به  قوانين، ضوابط
حواريون محمد و امامان اسالم ادعا می کنند که در حين نشست و برخاست و مسافرت 

    . و غيره از آنها شنيده اند
اين کلمه را . ع کلمه حکمتيست نه حزب حکمتيست است و نه علی جوادیمختربهرحال 

 ابتدا ۶٠سازمان راه کارگر در دهه . حدود بيست سال قبل راه کارگر اختراع کرد
اما چون از نظر تمام . کوشيد حزب کمونيست ايران را سوسيال دمکرات جلوه دهد

زب کمونيست ايران در مقايسه اپوزيسيون ايران و منجمله خود راه کارگريها، مواضع ح
با مواضع راه کارگر چپ افراطی محسوب ميشد، سوسيال دمکرات ناميدن حزب 
کمونيست ايران، اتوماتيک سازمان راه کارگر را به دست خود و بطور ناخوشايندی در 

مواجهه راه کارگر با اين معضل جدی، آنها ! جناح راست سوسيال دمکراسی قرار ميداد
شت تا صفت ديگری برای حزب کمونيست ايران انتخاب کنند و آن را بر آن دا
در آن زمان تحليل عمومی رهبری حزب کمونيست ايران و منجمله خود . حکمتيست بود
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منصور حکمت اين بود که هدف راه کارگر از بکار بردن صفت حکمتيست غير 
ت اگر پای بهرحال در مورد اختراع کلمه حکمتيس. مارکسيستی نشان دادن حزب است

 .   جايزه و مدال يا حق کپی رايتی در ميان باشد به سازمان راه کارگر تعلق دارد
البته بدون اينکه قصد رد يا قبول ادعای مکالمه تلفنی علی جوادی با منصور حکمت 

علی جوادی در بيوگرافی . باشد، الزم است تا يک مورد ضعف حافظه وی ذکر شود
با پيشنهاد منصور حکمت مشاور دفتر سياسی حزب خود از جمله ادعا کرده که 

بهمن (پس از کنگره سوم حزب کمونيست ايران . چنين نيست. کمونيست ايران شده است
. ، حزب کمونيست ايران دفتر سياسی نداشت)١٣۶٩شهريور (تا پلنوم هجدهم ) ١٣۶٧

ائه شد و در پلنوم هجدهم برنامه عمل فراکسيون کمونيسم کارگری به کميته مرکزی ار
با موافقت پلنوم يک دفتر سياسی تشکيل شد که تا پلنوم بيستم که اعضای کانون کمونيسم 

عضو دفتر سياسی ) منصور حکمت، کورش مدرسی، ايرج آذرين، رضا مقدم(کارگری 
علی جوادی در حزب کمونيست ايران عضو کميته . حزب بودند، هيچ مشاوری نداشتند

 ميانی حزب هم که معموال به نمايندگی برای کنگره ها حتی از کادرهای. مرکزی نبود
وی در هيچ يک از کنگره های حزب کمونيست ايران . انتخاب می شوند، نيز نبود

شرکت نداشته است و باالترين موقعيت تشکيالتی ايشان در محدوده تشکيالت خارج 
  .کشور حزب در آمريکا و لس آنجلس بود

جوادی در تشکيالت خارج از کشور حزب در عالوه بر سمتهای تشکيالتی علی 
آمريکا، پس از کنگره سوم حزب و انتشار نشريه کارگر امروز، وی از همان ابتدا با 
اين نشريه همکاری کرد و به مرور به يکی از همکاران غير قابل جايگزين نشريه 

 شناخت گسترده خوانندگان کارگر امروز از جنبش کارگری. کارگر امروز تبديل شد
آمريکا تماما حاصل فعاليت علی جوادی در مصاحبه با فعالين جنبش کارگری آمريکا 

وی در حمايت مالی، فنی و تدارکاتی از نشريه کارگر امروز نيز از هيچ کوششی . است
وی يکی از اولين فعالين تشکيل کميته های همبستگی با جنبش کارگری . فرو گذار نکرد

اد شاخه آن در آمريکا و انتشار نشريه انگليسی آن به ايران در خارج کشور بود و ايج
با تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگری در حزب کمونيست ايران . همت وی شکل گرفت

  . ، وی به آن پيوست و به اجالس های آن دعوت ميشد١٩٩٠در اوت 
در کنگره های حزب کمونيست ايران اعضای کميته مرکزی و علی البدل ها انتخاب می 

برای . د و اصوال سمتی بعنوان مشاور برای دفتر سياسی و يا کميته مرکزی نداشتيمشدن

 نفر از کادرهای ارشد حزب که بعضا سابقه فعاليت ۶، )١٣۶٨آبان ماه (پلنوم شانزدهم 
در ارگانهای رهبری حزب را داشتند نظير شعيب زکريايی و خسرو داور بعنوان 

نها هم پس از شرکت در اين پلنوم، در پلنومهای مشاور کميته مرکزی انتخاب شدند که آ
اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست ايران مستقيما درگير . ديگر حضور نيافتند

مبارزه و جنگ رو در رو با جمهوری اسالمی بودند و احتمال دستگيری و جان باختن 
اصلی از بدين علت اعضای علی البدل با حق جايگزينی با اعضای . شان بسيار باال بود

علی . جمله اعضای جانباخته و يا دستگير شده، توسط خود کنگره حزب انتخاب ميشدند
جوادی در حزب کمونيست ايران در جلسات هيچ کنگره ای، پلنومی و يا دفتر سياسی 

فراموش کرده که مشاور دفتر سياسی حزب کمونيست علی جوادی . شرکت نداشته است
وشی بر من  ناروشن است اما نشانه هايی از ضعف علل اين فرام! ايران نبوده است

  . حافظه ايشان را در بر دارد
 

: متن اطالعيه تعدادی از بنيان گذاران جدا شده از حزب حکمتيستها چنين است - ٩٨
بدينوسيله به اطالع مردم، دوستان و آشنايان و رفقا ميرسانيم که ما ! جهت اطالع عموم

 حکمتيست -يت در حزب کمونيست کارگری ايرانامضا کنندگان اين نامه از عضو
 -۴  عبداهللا کهنه پوشی -٣  رستم گودرزی -٢  نسان نودينيان -١ . استعفا داده ايم

ژوئن  ٢٢ -پروين معاذي  -٧ مجيد حسينی -۶ اسد نودينيان -۵ محمود رضا طاهري 
توضيح اينکه ايرج فرزاد يکی ديگر از کادرهايی که خواهان تشکيل . ٢٠٠٧

  . قبل از اين چند نفر از حزب حکمتيستها جدا شده بود راکسيون،ف
در توضيح علل جدايی اينها کورش مدرسی مسائلی را مطرح کرد که باعث 

در جواب به مصاحبه کورش ": اعتراضشان شد و عليه آن اطالعيه زير را منتشر کردند
  !مدرسی در نشريه پاسخ

، در ٢٠٠٧ ژوئن ٢٢يه ای کوتاه مورخ ما، امضاء کنندگان اين ياداشت، طی اطالع
در ان . کمال متانت کناره گيری خود را از حزب حکمتيست به جامعه اعالم کرديم

اطالعيه وارد داليل استعفای خود، اختالفات سياسی ما با اين حزب، سابقه و پروسه ای 
زب که اين اختالفات از سر گذرانده، نقش و جايگاه اين کادرها و مسيری که اين ح

زيرا ما به تصميم به استعفای خود و رفقای باقی مانده در ان حزب و . ميرود نشديم
  .انتخاب سياسی هر دو طرف بطور واقعی احترام قائليم
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ما در نهايت احساس مسئوليت انقالبی و کمونيستی استعفا از آن حزب را دستمايه کمپين 
و نه با ادعای صرف، حق انتخاب ميخواستيم در عمل . تبليغی عليه آن حزب قرار نداديم

ميخواستيم با . و اختيار انسانها برای ماندن و يا بيرون آمدن از احزاب را رعايت کنيم
سنت چپ سنتی در پرچم کردن استعفا به ابراز وجود سياسی به هنگام ترک احزاب از 
يک طرف، از طرف ديگر با مارک زدن و تصوير سازی و هتک حرمت کمونيست ها 

پرنسيپ و رعايت . سانی که از جريانات سياسی جدا ميشوند مرزبندی قاطع کنيمو آنک
اصول و اخالق متداول به ما حکم ميکرد که اعالم استعفای خود از ان حزب را با 
اختالفات سياسی با آن کامال از هم جدا کنيم و بعد از اتمام اين پروسه جدايی در فضای 

به اين دليل بدون اينکه وارد مضمون .  گرديمديگری به اختالفات و جدل سياسی بر
  .اختالفات گرديم در يک جمله کوتاه اعالم کرديم که از حزب حکمتيست استعفا داده ايم

اما بدنبال استعفای ما، رفيق کورش مدرسی ليدر ان حزب در مصاحبه با نشريه پاسخ 
، خالف "رکزیمصاحبه در مورد کناره گيری تعدادی از اعضای کميته م" تحت عنوان

روش ما عمل کرد و حتی به گفته های خودش در همين مصاحبه وفادار نماند و در 
به جدايی . توضيح اين جدايی به همان روال سنتی ومعمولی تصوير سازی از ما پناه برد

. ما برخورد ايدئولوژيک کرد و تصوير کاذبی از ما و اين کناره گيری به تشکيالتش داد
 اين مصاحبه تصور ميکند ما از اين حزب دلخور شده ايم و قهر کرده در ابتدا خواننده

ايم و فکر نمی کند اين کادرها سياسی اند و با اين حزب اختالف سياسی جدی و 
فکر نمی کند به اندازه . کشمکشی داشته اند که نزديک به يکسال از عمر آن ميگذرد

بعدا در آخر مصاحبه . ه استحجم يک کتاب در اين رابطه نوشته درونی رد و بدل شد
انتقال داده " تحزب کمونيستی"علل جدايی را به دو فاکتور اوضاع سياسی و مسئله 

تصوير اين است که ما با ضبط و ربط حزبی مشکل داريم و اوضاع سياسی در . است
اين تصوير سازی از ما غير مسئوالنه، پوچ و سبک است .! ما ترديد بوجود آورده است

اينها انگ ها و ترندهای رايج و دم دست جريانات . ست بحث سياسی نيستو هر چه ه
و احزاب ناسيوناليست کرد است که به روی مخالفين خود پرت ميکنند و " چپ"سنتی 

در مقابل اين تصوير سازيها ما نيازی به . مينامند" آش بتال"احزاب کردی آن را بنام
مصاحبه گوشه کوچکی از مشکل ما در هيچگونه جواب و دفاعی از خود نداريم و اين 

کورش مدرسی بايد بداند راه انسجام دادن به تشکيالت از . ان حزب را بر مالء ميکند
و انگ زدن به آنها بنام اوضاع " قرار دفاع از حرمت"مسير بد نامی کمونيستها بنام 

  . سياسی و حزبيت نميگذرد و از اين بابت متاسفيم
ن، عبداهللا کهنه پوشی، رستم گودرزی، محمود رضا طاهری، پروين معاذی، اسد نودينيا

  .٢٠٠٧ژوئن  ٢٧ !نسان نودينيان، مجيد حسينی
  
کورش مدرسی از فعالين يکی از گروههای کوچکی بود که نزديک به ده تا از  - ٩٩

از ميان سه سازمان اصلی و . آنها پس از انقالب سازمان وحدت انقالبی را ايجاد کردند
 يعنی پيکار، رزمندگان و وحدت انقالبی، پوپوليست ترين آنها وحدت بزرگ خط سه،

در بحرانی که کل سازمانهای خلق گرا داشتند، وحدت انقالبی به سه قسمت . انقالبی بود
تبديل شد که تنها دو قسمت آن به شکل متشکل به فعاليت خود ادامه دادند که يک گروه 

اد مبارزان کمونيست پيوستند و گروه ديگر که طرفدار مارکسيسم انقالبی شدند و به اتح
همچنان بر پوپوليسم خود پافشاری داشت و کورش مدرسی از اعضای اصلی آن بود، 

مرکز فعاليتهای نظری اين سازمان نقد برنامه . سازمان رزم انقالبی را ايجاد کردند
يت خود را هنگامی که سازمان رزم انقالبی امکان فعال. اتحاد مبارزان کمونيست بود

کامال از دست داد، کورش مدرسی بدون هيچ نقد کتبی از مواضع پوپوليستی خود و 
 سريد در کومه له و در راديو صدای انقالب ١٣۶١ن سرو صدا، در زمستان وبد

مباحثی که کورش مدرسی در پلنوم شانزدهم درباره دولت ائتالفی . مشغول به کار شد
اساسا در چهارچوب همان  گنجی مطرح کردمشترک با سلطنت طلبان و مجاهد و 

 است که يکی از ١٣۵٧تئوری انقالب دمکراتيک و دولت خلقی پوپوليستها در انقالب 
مهمترين موضوعات جدل مارکسيسم انقالبی با پوپوليستها بود که کورش مدرسی هنوز 

 بحث و" حزب و قدرت سياسی"منتها اينبار در تلفيق با استراتژی . از آن نبريده است
 منصور حکمت، حتی فاقد همان راديکاليسم پوپوليستی هم بود چرا که با" سلبی اثباتی"

  .سلطنت طلبان و مجاهدين خواهان دولت مشترک بود
   

  .١٧رجوع کنيد به منبع شماره   - ١٠٠
 

 . ٨٠رجوع کنيد به منبع شماره   - ١٠١
  

ت تغييرات پايه ای ضرور"ليدر حکمتيستها،  رجوع کنيد به کورش مدرسی،  - ١٠٢
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   .٢٠٠٧ جون ٢٢سايت آزادی بيان  ،"در آرايش و عمل حزب حکمتيست
 

از جمله، : واضح است که مطرح ماندن از طريق روشهای جنجالی مفيد تر است - ١٠٣
کردن کردن سايت دانشگاهی در ايران و گذاشتن مطالب حکمتيست بجای آن،  حک

رگران سنندج بدليل مزاحمتهای رژيم ناچار فرستادن چند نفر مسلح به جلسه ای که کا
به . شده اند، در کوه آبيدر برگزار کنند، همگی اسم حزب را سر زبانها نگه می دارد

ويژه اينکه کارگران مجبور شوند، جلسه خود را در آبيدر قطع کنند و تا چند روزی که 
ارد آزادی اين اين کارگران با ديگران بحث و مشورت می کنند که آيا عليه مزاحمت گ

 !  حزب اعالميه بدهند يا نه، اين حزب سر زبانهاست
   

  . ۵٢رجوع کنيد به منبع شماره   -١٠٤
  

  به نظر می آيد که سران دو حزب حکمتيست و اتحاد کمونيسم کارگری هر دو - ١٠۵
بر اهداف " حزب و قدرت سياسی"استراتژی " تله پاتيک"از ماجرای مشخص اتکای 

لبان و آمريکا که منصور حکمت در کنگره سوم توضيح داد، اطالع مشترک سلطنت ط
دارند و به همين دليل نشانه های جهانی و منطقه ای پايان اين استراتژی را به دقت می 

آيا واقعا حميد تقوايی از ماهيت و ماجراهای . دانند و در تحليلهايشان منظور می دارند
   می کند؟اين استراتژی بی اطالع است يا آبروداری

  
هر دو به معنای واقعی .  بطور عينی اين دو حزب هيچ دليلی برای جدايی ندارند- ١٠٦

بدين معنی که برای هر دو حزب هنگام تناقض بين تئوريهای . کلمه حکمتيست هستند
بعنوان . مارکسيسم و نظرات منصور حکمت، اين مارکسيسم است که کنار می گذارند

منصور حکمت را که حتی خودش آنرا صريحا  " اثباتیسلبی"مثال هر دو حزب بحث 
خارج از سنت مبارزه کمونيستی می دانست، به صرف اينکه منصور حکمت گفته قبول 

، که به تضعيف "حزب و قدرت سياسی"تحليل هر دو بر علت شکست استراتژی . دارند
فاق نظر اپوزيسيون راست پرو غرب ايران و موقعيت آمريکا در عراق بر ميگردد، ات

حزب و قدرت "هر دو يک برنامه معين برای دوران پس از شکست استراتژی . دارند
دارند که چسبيدن به حزب و مطرح و سر زبان نگه داشتن آن تا فرصت بعدی " سياسی

به همين دليل داليل و شرايطی که حکمتيستها برای جلوگيری از اتحاد اين دو . است
حکمتيستها .  هيچ منفعت سياسی را دنبال نمی کندحزب مطرح می کنند واقعی نيست و

اين شرط و شروط را حتی برای طرفداران تروتسکی که بنا به تعريف تاريخا و نزديک 
مسئله واقعی اين است که با پيوستن اين دو . ال با آن اختالف دارند، نگذاشتندس ٨٠به 

ت درونی و جناحها البته اختالفا. حزب به هم موقعيت کورش مدرسی تضعيف می گردد
بنديهای کنونی در حزب حکمتيست که اخيرا به جدايی تعدادی از اعضای کميته مرکزی 
آنها انجاميد با پيوستن حزب اتحاد کمونيسم کارگری، ابعاد تازه ای به جناح مخالف 
کورش مدرسی خواهد داد که برای وی بعنوان طرفدار حزب تعدد نظرات قائدتا نبايد 

مسئله مشخص اين است که حزب اتحاد کمونيسم کارگری فعال طرفدار . مسئله ای باشد
رهبری جمعی است و مخالف ليدر داشتن و اين مستقيما موقعيت کورش مدرسی را 

کورش مدرسی حزب حکمتيستها را روی اين خط آورده که تازه . هدف گرفته است
! يوارها می نويسنددارند عکسهايش را پخش می کنند و زنده باد کورش مدرسی را بر د

برای دفاع از اين موقعيت، مردی که می خواست رئيس جمهور شود و چه بسا هنوز هم 
  . در خفا بخواهد، از تراشيدن هيچ عذر و بهانه ای کم نخواهد آورد

  
". نامه هايی از آمريکا" علی جوادی ستونی در نشريه انترناسيونال داشت بنام - ١٠٧

کاروان اسالم و "ادی برای ستون خود مطلبی نوشت بنام هنگام سردبيری من، علی جو
به " مرکز اسالمی بورلی هيلز"که مربوط بود به اعتراض " قافله هنرمندان ايرانی

در بخشی از اين . آخرين ويديوی شهره يکی از خوانندگان ايرانی ساکن لس آنجلس
د جان لنون، باب از اين قافله وطن پرست و اسالم زده کسانی مانن: "مطلب آمده بود

ديالن و يان اندرسون توليد نخواهد شد تا برای عشق و آزادی، برای دنيايی بدون 
علی جوادی يان ". گرسنگی، بدون فقر، بدون مذهب و بدون تعصب و نابرابری بخوانند

اندرسون را تا حد جان لنون و باب ديالن که آوازه شهرتشان مرزها و نسلها را 
است و وی " جت روتال"ده بود چون يان اندرسون خواننده گروه درنورديده، باال کشي

طبعا اين نوشته بدين . مطلع شده بود که اين گروه مورد عالقه منصور حکمت است
توضيح داليل اين . صورت چاپ نشد و باعث چه دلخوريها و کدورتها شد که بماند

اقل من خارج شيفتگی ها وظيفه متخصصان مربوطه است و از توان سياسيون و حد
  . است
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 سال آن ٩٣برای مارکس قرن بيست و يکم حزب اتحاد کمونيسم کارگری که   -١٠٨    
. هنوز باقی است، تسالی خاطری نيست که بعد از وی کارگران قدرت را می گيرند

برای تمامی کمونيستها تنها تسالی خاطر برای استقبال از مرگ در مبارزه با دولتهای 
. نده تابناک قدرت گيری کارگران است که برای آن مبارزه می کنندحامی سرمايه دار آي

اين فلسفه و زيربنای از جان گذشتگی کمونيستهايی است که با شعار زنده باد 
سوسياليسم، سرود خوانان و با سر افراشته در مقابل چوخه های اعدام ايستادند و جان 

اظهار " ب و قدرت سياسیحز"منصور حکمت در کنگره دوم حزب و در بحث . باختند
اينکه پس از من کارگران و يا آدمهائی به اسم من و شما می آيند و در نهايت "داشت 

اين حزب . قدرت را می گيرند، هيچ تسالی خاطری به من و اين حزب خاص نمی دهد
خاص بايد بگويد که برای گرفتن قدرت سياسی برای ما و در زمان ما و کارگران تالش 

ه سناريوئی که جهان قرار است مطابق قوانينی از سر بگذراند، شرح و می کند و ن
آيا قمار بزرگ با سرنوشت حزب کمونيست کارگری که حاصل فعاليت ". توضيح بدهد

و از جان گذشتگی کمونيستهای بيشماری بود برای به قدرت رسيدن به هر روش و 
  قيمتی حاصل عملکرد همين فلسفه غير انقالبی نبود؟  
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  :ضمائم
  

  ١ضميمه شماره 
  

  ! بدون تئوري ارتجاعي عمل ارتجاعي غير ممكن است
  

اين جمله زيباى حميد تقوائى امروز به چشمگير ترين شكل سرنوشت مستعفيون را بيان 
در اين ماههايى آه از " اهالى شبكه"تمام ابراز وجود سياسى جماعت مستعفى و . ميكند

 اسالمى و ضد آمونيستى پرافتخارشان ميگذرد، در دشمنى هيستريك و شبه"  شورش"
هتاآى عليه انقالبی ترين و چپ ترين و سوسياليستى ترين حزب سياسى تاريخ قرن 

  فرقه های هشتگانه فراريان آوريل بسرعت سر از آغوش. بيستم ايران خالصه شد
ى جيره و مواجب تبليغات  اآثريتى در آوردند و به بلندگوى ظاهرا ب-راست توده اى

بدون . آهنه ضد آمونيستى سفارتخانه هاى رژيم اسالمى در آشورهاى خود تبديل شدند
گوشه اى از اين تئوری ارتجاعى با . تئورى ارتجاعى اين عمل ارتجاعى مقدور نبود

  تزهاى دو خردادى بهمن شفيق در مورد جامعه مدنى آقاى خاتمى، حاشيه اى شدن نقش
بيت بورژوازى و اهتزاز پرحم جامعه مدنى و آور شدن افق و دورنماى آارگر، تث

اين مرداب نظرى اآنون توسط ايرج .  گذاشته شده بود انقالب در ايران قبال به نمايش
همان تئوريها " چشم انداز و تكاليف"ايرج آذرين در . آذرين بمراتب عميق تر شده است

داده و با صراحت بيشترى به روى آاغذ آورده را منتها اينبار در مقياسى جهانى تعميم 

سرمايه دارى هست و .  شكست خورده اند ميفرمايد کارگران و آمونيسم و مارآس. است
اآنون بايد در امور صنفى و تغيير تكنولوژى آارگاههاى آوچك به بانك . خواهد ماند

نسانى جهانى در خدمت پياده آردن يك سرمايه دارى متكى به صادرات با چهره ا
اين ! مشاوره داد و عليه عروج يك اشرافيت و رفرميسم کارگری سنگر بندى آرد

تئورى بافى ها و مهمل گويى ها آنچنان راست و ارتجاعى است آه در دنياى آلوده 
  .  دشوار بوده است جماعت مستعفى هم استنشاقش

ه ماه گذشته، نوشته ايرج آذرين نه در ادامه پراتيک راست و ارتجاعی مستعفيون در د
سالها اين بحث ها بين ايرج آذرين و رضا مقدم پچ . بلکه زير بنای رفتار آنها بوده است

پچ ميشده امروز به لطف يک دوره حرکات ارتجاعی فضا را برای رو کردن آن مناسب 
   .         ديده اند

يخواهد بداند اگر آسى هنوز م. ما از ابتدا ماهيت راست و ارتجاعى اينها را اعالم آرديم
چرا فضا در حزب آمونيست آارگرى بر اين جماعت تنگ مينمود، اين نوشته ها را 

. امروز ديگر ماهيت راست و ارتجاعى اين پديده ابدا قابل پنهان آردن نيست. بخواند
بدينسان جماعت .  هيات حاآمه است عاقبت اين تزها، خزيدن رسمى و علنى به آغوش

پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه سپاه پاسداران و ساواما در حقيرى آه با بلند آردن 
مقابل يك حزب آمونيستى قيل و قال براه انداخته بود، با اين نوشته ايرج آذرين به اوج 

اما . را پشت سر گذاشتند" انتقال طبقاتى"انحطاط و ارتجاع رسيدند و پرده ديگرى از 
ست با اين تئوريها منتظر خيلى چيزهاى متاسفانه اين هنوز پايان آار اين جماعت ني

   . ديگر هم بايد بود
اگر آسى در ميان اينها اندك رگى از آزادىخواهى و شرف داشته باشد فقط با بيرون 

  . جستن فوری از کل اين منجالب ميتواند خود را نجات دهد
   ٢٠٠٠  دهم فوريه –اصغر آريمی 

  
نظر حزب جداشدگان آوريل نسبت ميدهد که جنايت به اين اطالعيه بيشرمانه : توضيح(

  )  که توسط اصغر کريمی امضا شده استاست کمونيست کارگری 
  
  
  

 150  149



  
  
  

  
  
  

  ٢ضميمه شماره 
  

  متن نامه كناره گيري از حزب كمونيست كارگري 
  

  مليحه بينش، هلند 
  به دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری 

  
ی برهنه را بر روی سنگ و از زمانی که کودکی هفت هشت ساله بودم زندگی با پا

کودکان . همبازيهايم کسانی بودند که در کاروانسرايی زندگی می کردند. خاک ياد گرفتم
از سن دوازده سالگی برای امرار معاش و تحصيل . کودکان خرکچيها. کارگران فصلی

باقی زندگيم را تا زمان انقالب در هر جائی که ميشد کارگری . مجبور به کار شدم
در زمان انقالب با کسانی آشنا شدم که راهی برای فرار از زندگی نکبت آور را . کردم

 در ۵زندگی سياسی من با اين آشنائی ها با فعالين معروف به خط . به من نشان دادند
از سال .  به بعد با حزب همکاری می کردم١٩٨٧از سال . جنبش کارگری شروع شد

در حال حاضر، بعنوان مسئول . دمش" حزب کمونيست کارگری ايران" عضو ١٩٩١
  . فدراسيون در هلند، مسئول پخش انتشارات حزب در آمستردام فعاليت می کنم

در تمام مدتی که با حزب فعاليت می کردم، اين باور که مشغله اصلی من و حزبم مشغله 
ها و مسائل جنبش کارگری است، برای من بعنوان نقطه اتکا و اميدی بود برای پذيرش 

بدون آنکه خودم بدرستی تشخيص بدهم، از دوسال . الت عملی و هر سختی کارمشک
از . پيش به اين طرف مدام ايرادات و اشکاالتی را ميديدم که سبب نارضايتی ميگشت

اينکه کارها بدرستی يا به آنصورتی که من فکر می کردم درست است پيش نمی رفت 
قفه ها و سکته ها در کار بدليل بی اوائل تصور می کردم که اين و. شکايت می کردم

اما سير اخير بحثها و . کفايتی يک مسئول و يا بدليل اشتباهاتی است تشکيالتی
برخوردهايی که از جانب رهبری حزب به اين مسائل صورت گرفت برای من حقيقتی 

اکنون تمام آن خرده انتقادها را در قالب يک پالتفرم غلط می . متفاوت را روشن کرد
  . پالتفرم غلطی که ديگر انقالب کارگری و مسائل کارگری مشغله اصليش نيست. بينم

اين نتيجه گيری که برای من کار دشواری بود تمام افق فعاليت و کار کمونيستی را 
وقتی به وضعيت زندگی خودم و بسياری رفقای ديگر نگاه می . برايم تغيير می دهد

 در تمام زندگيم تعلقی به مالکيت خصوصی و .کنم، مسئله کامال ابعادی ديگر می گيرد
حتی دو سه خنزر پنزری که در زندگی هر کسی مفهوم ساده مالکيت را . داشتن نداشتم

زندگی من با حرفه فعال کمونيست کارگری تعريف . تعريف ميکند برای من بيگانه است
  !اين شايد تنها چيزی بود که داشتم. ميشد

ل گفتم تا ابعاد تکان دهنده تصميمی را که گرفته ام را نکات فوق را تنها به اين دلي
اعتماد به . ندارم" حزب"حقيقت اين است که ديگر کوچکترين اعتمادی به . روشن سازم

مشاهده برخوردهای نارفيقانه تنها . اينکه مسئله اش جنبش کارگری و کمونيسم است
ن اعتماد به از دست دادن برای اين که اين از دست داد. بخشی از اين سلب اعتماد بود

انگيزه ها و اميدها و آرزوهايم تبديل نشود، خودم را ملزم به ترک صفوف اين حزب 
اين تصميم به کناره گيری تصميمی سياسی است گرچه هنوز با بسياری از . ميدانم

  . رفقايی که عضو اين حزب هستند احساس صميميت می کنم
  زنده باد کمونيسم

   ١٩٩٩مه  ٢٧
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   ٣ضميمه شماره 
  

 کميته کانادا درباره جداشدگان از –زير نظر رسمی حزب کمونيست کارگری ايران قرار 
چه کسی بيرون دنيای کوچکی که اين حزب برای خود ساخته بود، اين . حزب است

 چرنديات را باور کرد؟
  
به  متن زير را بعنوان نظر رسمی خود ٩٩ جون ١١کميته کشوری کانادا در تاريخ "

 . تصويب رسانده است
 الف، از نظر سياسی، مباحثی که مبنای فکری و سياسی استعفاهای اخير را تشکيل می 

اعالم شکست کمونيسم، اعالم دست کشيدن . دهند نظراتی راست و تسليم طلبانه هستند
مردم از خواست سرنگونی رژيم اسالمی، تبليغ کناره گيری طبقه کارگر از قلمرو 

دن اوضاع سياسی به اپوزيسيون مجاز و جناحهای طرفدار خاتمی، سياست و سپر
  . اجزای اصلی اين پالتفرم راست، ضد کمونيستی و عقب مانده است

ب، بر مبنای اين پالتفرم راستگرايانه ، و دقيقا بر اساس منطق درونی اين مواضع 
ن به حزب انحالل طلبانه، مستعفيون به تکاپويی ارتجاعی و رقت آور برای ضربه زد

کسانی که تا چندی پيش برای تحقق آزادی و برابری و . کمونيست کارگری دست زدند
حکومت کارگری و سرنگونی رژيم اسالمی در حزب کمونيست کارگری ايران عضو 
بودند، بمجرد خروج از حزب هر نوع فعاليت سياسی آزاديخواهانه را کنار گذاشتند و 

  . ب قرار دادندهم و غم خود را تخطئه و تضعيف حز
. کميته کانادا اين حرکت راست و اينگونه تشبثات ارتجاعی را محکوم و تقبيح می کند

اين رويدادها، نه تنها تاثيری بر توان و اراده تشکيالت کانادای حزب کمونيست 
کارگری ايران در پيشبرد وظايف خويش نداشته است، بلکه عزم آن را در گسترش هر 

  .ب در اين کشور به مراتب استوار تر کرده استچه بيشتر فعاليت حز
شيوا  :اسامی اعضا و مشاورين کميته کشور کانادا که اين قرار را تصويب کرده اند

، صالح ايراندوست، محسن ابراهيمی، مصطفی صابر، )دبير(محبوبی، محمود احمدی 
النی ، بهروز مي)مشاور(فهيمه صادقی، شهرام صنيعی، جليل بهروزی، ثريا شهابی 

  ).مشاور(، هما ارجمند )مشاور(عباس گويا ) مشاور(
  
اين قرار در همان زمان در سايتهای اينترنتی پخش شد و همچنين در نشريه : توضيح(

  .)  درج شده است١٣٧٨، تيرماه ٦٣کارگر امروز شماره 
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   ۴ضميمه شماره 
    

  اطالعيه عمومی رضا مقدم 
  

خير حزب كمونيست كارگري به كادرها و درباره برخورد ا

  اعضايي كه اين حزب را ترك كرده اند 
  

متعاقب استعفای تعداد زيادی از کادرها و اعضای حزب کمونيست کارگری که از ماه 
آوريل گذشته آغاز شده، اين حزب در مقابله با اين مساله به شيوه هايی بغايت غير 

خودشان ميدانند که . مت زدنی رويگردان نيستسياسی توسل جسته و از هيچ افترا و ته
اينها قصد دارند مساله را به اين سطوح مبتذل . اين بهتان ها فقط دروغ شاخدار است

  .بکشانند تا از پرداختن به انتقادات ما به فقدان هويت کارگری اين حزب طفره بروند
دروغ پردازی متوسل تنها يک حزب غير اجتماعی در مقابله با انتقاد می تواند به اين 

شيوه برخود مبتدل اين حزب با موج اخير استعفاها تنها از بی اخالقی مايه نمی . شود
همانطور که در . گيرد، بلکه انعکاس يک واقعيت سياسی عميقتر درباره اين حزب است

بيانيه کوتاه ترک حزب اشاره کرده ام، حزب کمونيست کارگری نتوانست به حزب 
تبديل شود، و همين واقعيت است که اکنون دفتر سياسی اين حزب را اعتراض کارگران 

اين امر برای من . قادر می کند تا برای حفظ تشکيالت به هر شيوه ای چنگ بياندازد

  . کامال قابل انتظار بود
شيوه هوچی گرانه و مفتريانه مقابله آنها که رفقای تا ديروزشان را يکباره همرديف 

سرداده اند، " خاتمی چی، خاتمی چی"، يا بی شرمانه هياهوی شکنجه گر خوانده اند
تنها بی ربطی به زندگی و مبارزه طبقه کارگر و،  . برای هر ناظری مشمئز کننده است

فراتر از آن، نداشتن هيچگونه مکان اجتماعی است که به اين حزب امکان داده تا 
شاخصی است از برحق اين درجه از سقوط خود . حرفهای گنده تر از دهانش بزند

نبودن سياسی و استيصال، و بار ديگر اثبات اين حقيقت است که يک حزب کمونيست 
  .چنانچه در جايگاه طبقاتی اش قرار نداشته باشد قابل تبديل به هر چيزی هست

   ٩٩ژوئن  ١١ 
 
در همان زمان در سايتهای اينترنتی پخش شد و همچنين در  اطالعيه اين: توضيح(

  .) درج شده است١٣٧٨، تيرماه ٦٣گر امروز شماره نشريه کار
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   ۵ضميمه شماره 

  اطالعيه اعالم موجوديت حزب كمونيست كارگري 
  

  
  . با اين اطالعيه تشکيل حزب کمونيست کارگری ايران و آغاز فعاليت آنرا اعالم ميکنيم  

انقالب اجتماعی حزب کمونيست کارگری يک حزب مارکسيستی و متهعد به سازماندهی 
طبقه کارگر برای برچيدن نظام سرمايه داری و بر پايی جامعه ای نوين مبتنی بر 
برابری اقتصادی و اجتماعی، آزادی سياسی انسانها و شکوفايی خالقيت های مادی و 

  . معنوی بشری است

  

  

حزب کمونيست کارگری ايران يک حزب انترناسيوناليست است و برای همبستگی بين   
حزب کمونيست کارگری برای تحقق اهداف جهانی .  طبقه کارگر تالش ميکندالمللی

    . طبقه کارگر مبارزه می کند و دفاع از منافع کارگران جهان را وظيفه خود می داند
در شرايط متحول جهان امروز و در برابر هجوم فکری و سياسی سرمايه داری جهانی 

سوسياليسم کاذب بلوک شوروی وارد به آرمان و انديشه سوسياليستی، که با سقوط 
مرحله جديدی شده است، حزب کمونيست کارگری ايران دفاع از مارکسيسم و آرمان 
سوسياليسم کارگری را يک وظيفه اساسی خود ميداند و برای تقويت و گسترش جنبش 

  . سوسياليستی طبقه کارگر در سطح جهانی ميکوشد

  

ل طبقه کارگر به يک نيروی قدرتمند در ايران، حزب کمونيست کارگری برای تبدي
اجتماعی و سياسی، استقرار حکومت کارگری و تحقق برنامه اقتصادی و سياسی 

سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از ملزومات اوليه . سوسياليسم کارگری مبارزه ميکند
  . تحقق اين اهداف است

ليسم کارگری حزب کمونيست کارگری ايران کارگران کمونيست و مبارزان راه سوسيا
  . را به پيوستن به صفوف حزب فرا می خواند

   ١٩٩١ نوامبر ٣٠
   رضا مقدم – کورش مدرسی – منصور حکمت –ايرج آذرين 
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  اين حزب در شرايطى تشكيل شد آه پروسه فروپاشى بلوك شوروى دستمايه يك تعرض
سياسى، اقتصادى عليه طبقه آارگر و تفكر در همه عرصه هاى نظرى،  عظيم جهانى 

حزب بر اين واقعيت آگاه بود و اعالم آرد آه در چنين شرايطى    .سوسياليستى شده بود
تنها فرصت آوتاه معينى براى انجام اين انتقال طبقاتى، براى تبديل به حزب حرآت 

 به فرقه اى در  چنانچه در اين آار موفق نشودوسوسياليستى آارگران، در اختيار دارد،
 را تنها در  وجود بدل خواهد شد آه هويتش مآنار فرقه هاى غير آارگرى چپ تاآنونى

.             آرد و نه در يك هويت طبقاتى متفاوت مرزبندى هاى برنامه اى و تاآتيكى بايد جستجو

  

  

  

  
اذعان به شكست، اگر . حزب آمونيست آارگرى ايران در انجام اين آار شكست خورد

شود، اما از نظر  چه از زاويه منافع تشكيالتى ممكن است به تضعيف و پراآندگى منجر 
 مجدد براى شكل دادن به خود آگاهى و   شرط تالششمنافع طبقه آارگر نخستين پي

  .                        تحزب سوسياليستى در طبقه آارگر است

  

   :افزوده ها
اينها .  اين حزب را ابدا نمى توان در خود بررسى آردمسائل و مشكالت آنونى و آينده

 و پى آمدهاى معضلى بمراتب عميق تر است و آن شكست در انجام يك ضهمه عوار
راه غلبه بر اين مشكالت نيز نه در آشف مجدد اين يا آن حكم . انتقال طبقاتى است

 راه گفتن تنها. تئوريك است، و نه بطرق اولى در بدعت گذارى نظرى و عملى است
  .                       صريح حقيقت و از نو آغاز آردن است

  
  اطالعيه مطبوعاتى

  رضا مقدم حزب كمونيست كارگرى ايران را ترك كرد
اول آنها آه اعتراف .  انتقادى مواجه ميشود مى دانم آه اين اقدام من با دو دسته واآنش

 براى تحزب سوسياليستى در طبقه  به شكست را دستاويزى براى تخطئه اولين تالش 
در . ت عينى سوسياليستى آارگران را نفى مى آنندكنند و آال اعتقاد به حرآ آارگر مى 

 سوسياليستى در طبقه آارگر در  برابر اين دسته از انتقادات از قبل بايد بگويم آه گرايش
تاريخ جهانى خود شكستهاى چنان سهمگينى را متحمل شده است آه  ظرف دويست سال 

 آوتاهى  د تنها يك پانويس معينى آه من نيز در آن سهيم بودم در بهترين حالت شاي تالش
قصد تخطئه حرآت سوسياليستى آارگرى را دارد، در  اگر آسى . در اين تاريخ باشد

  .                               اوضاع فعلى جهان دستاويز آم نخواهد آورد

  
ست آارگرى ايران رسما اطالع در تاريخ هشتم آوريل به آميته مرآزى حزب آموني

                                          (*). حزب را ترك مى آنمن دادم آه اي
 بودم، ١٩٩١ نوامبر ٣٠از آنجا آه يكى از چهار تن بنيانگذاران اين حزب در تاريخ 

 .                               انتشار عمومى اطالعيه حاضر را الزم مى دانم
آمونيست آارگرى ايران بر مبناى يك درك بنيادى شكل گرفت آه مارآسيسم حزب 

صرفا تبيين نظرى اهداف و شيوه هاى حرآت ناگزير و هميشه موجود طبقه آارگر عليه 
آنچه آه تحت نام مارآسيسم و آمونيسم در ايران وجود داشته . نظام سرمايه دارى است

 براى ايجاد حزب  و بنابراين تالش.  طبقات غير آارگر نبوده است چيزى جز جنبش
مرزبندى فكرى و برنامه اى، محتاج يك انتقال طبقاتى   از هر  سوسياليستى آارگرى بيش

  .                                است

 انتقادى دوم خواهد آوشيد اقدام مرا تحليلهاى روانكاوانه آند تا در اصل حرفم،  واآنش
 موفقيت حزب در تحقق فلسفه وجودى اى آه خود براى خود تعيين آرده بود، نه آه عدم

در برابر اين دسته از انتقادات لزومى ندارد . تعمق آند و نه ديگران تعمق آنند خود 
با خود فريبى و پنداربافى واقعيت عظيم  چرا آه اگر آسى يا آسانى بتوانند . چيزى بگويم
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ود را وارونه جلوه دهند، در وارونه جلوه دادن هيچ دنياى مادى بيرون از ذهن خ  
    .                      استداللى در نخواهند ماند

  در خاتمه بايد اضافه آنم آه در شرايط فعلى مبارزه براى تقويت نظرى و عملى گرايش  
در طبقه آارگر ايران را از راه تشكيل فورى يك حزب سياسى جديد عملى  سوسياليستى 

 از  های خود را در خدمت تشكل يابى و ارتقاى خود آگاهى اين گرايش نم و تالشنمى بي
  .                    كرد طرق ديگرى دنبال خواهم 

  
  
  
  
    ١٩٩٩نهم آوريل _ رضا مقدم   

                                  ——————    
  به کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ایران                 _ (*)   
  .       يله به اطالع ميرسانم حزب کمونيست کارگری ایران را ترک می کنمبدینوس  
                                            ١٩٩٩هشتم آوریل _ رضا مقدم   

    رونوشت به اعضا 
    
در از جمله اين اطالعيه همان زمان در سايت های اينترنتی منتشر شد و : توضيح(  

    ). نيز درج گرديد١٣٧٨ يازدهم،  تير ، سال۶٣کارگر امروز شماره نشريه 
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  درباره تحوالت اخير در حزب آمونيست آارگرى ايران
    

  گفتگو با رضا مقدم 
  
 نشريه کارگر ٦۵ و ٦٤، ٦٣اين کفتگو در سه قسمت در شماره های : توضيح(

موضوع قسمت اول داليل تغيير ريل .  درج شد٧٩ و بهمن ٧٩، مرداد ٧٨امروز، تير 
حزب پس از کنگره دوم است و موضوع دو قسمت ديگر اوضاع سياسی ايران، تحليل 

اين گفتگوها در اثر يک . از دوم خرداد و رد تحليل سقوط فوری رژيم اسالمی است
اشتباه فنی بصورت دو قسمت جدا از هم، تحليل از حزب و تحليل اوضاع سياسی 

  .)  شر شدمنت
                                 

 آارگرى شكست  در بيانيه تان گفته ايد آه حزب در تبديل شدن به يك حزب اعتراض
  چه استداللى براى آن داريد؟ . خورد

                      
 آارگرى نيست يك مشاهده ساده  اينكه حزب آمونيست آارگرى ايران حزب اعتراض

 هم  اين حزب خودش. ه آمپريك است و احتياج به استدالل ندارداين يك مقول. است
قرار بود به چنين حزبى تبديل .  آارگرى بودن را نداشت هيچگاه ادعاى حزب اعتراض

بنابراين آنچه آه احتياج به توضيح و تحليل . شود و از اين طريق اجتماعى شود و نشد
 اين واقعيت است آه اين حزب  آارگرى نبودن اين حزب، بلكه دارد نه حزب اعتراض

مسئله ديگرى آه . ديگر نمى تواند به چنين حزبى تبديل شود و اين را من شكست ناميدم
 تبديل شدن به  به توضيح و تحليل احتياج دارد اين است آه حزبى آه نيت اوليه اش

وقتى .  آارگرى بود چگونه و طى چه پروسه اى به حزب فعلى تبديل شد حزب اعتراض

   سوسياليستى آارگر و سازماندهان و رهبران جنبش  حزب به حزب اعتراضاين
آارگرى تبديل نشد در خالء نماند و به مثابه يك تشكيالت ابزار اهداف سياسى و غير 

  .                  سياسى متفاوتى شد
با پايان جنگ سرد و نظام دو قطبى آه مهر خود را براى چندين دهه بر سياست، 

 فرهنگ، هنر و انديشه جهان آوبيده بود، از جمله هر حزبى نيز مى بايست اقتصاد،
مربوط بودن خود را به آن منفعت اجتماعى و طبقاتى آه دنبال مى آند يك بار ديگر باز 

بعالوه . حزب آمونيست آارگرى ايران نيز از اين قاعده مستثنى نبود. تعريف مى آرد
دنبال مباحثات آنگره دوم حزب آمونيست ايران ب. اينكه اين حزب يك حالت ويژه داشت

اين خط آه در طول .  آنچه آه بعدا آمونيسم آارگرى نام گرفت مطرح شد٦۵در سال 
 در درون حزب با مقاومت روبرو بود، نتايج ٦٧آنگره دوم تا سوم اين حزب در بهمن 

  ر گزارشدر همان آنگره د.  بينى آرد و به استقبال آن رفت تحوالت شوروى را پيش
عملكرد حزب گفته شده بود آه آنچه در آنگره دوم يك انتخاب در مقابل حزب بود با 

در آن آنگره اعالم شد . توجه به وقايع اردوگاه شوروى تبديل به يك اولتيماتوم شده است
آه دوره پوسيدگى و گنديدگى هر نوع راديكاليسمى است آه بخواهد بدور از آارگران و 

دور از آليت آرمان سوسياليستى مالكيت اشتراآى و لغو آار مزدى به نيروى آنها و ب
 از آنگره   آارگر، پس بنابراين تبديل شدن به حزب اعتراض. فكر در آيد و عمل آند

  .                 سوم تنها راه بود اگر حزب مى خواست يك حزب آمونيستى باقى بماند
از اشغال آويت و وقايع آردستان عراق،    عليه عراق پس با جنگ آمريكا و متحدينش

اختالفات درونى حزب آمونيست ايران حدت يافت و منجر به جدايى آسانى شد آه 
حزب آمونيست آارگرى ايران، . بعدها در حزب آمونيست آارگرى ايران متشكل شدند

  آمونيسم راديكال غير آارگرى را نقد آرده بود تا آمونيسم ايران را بر شالوده جنبش
اين حزب از آمونيسم راديكال غير . حزب در اين امر ناآام ماند. آارگرى بنا آند

در . آارگرى بريده بود بدون اينكه بر راديكاليسم اجتماعى طبقه آارگر استوار شود
از همينجاست . نتيجه تبديل شد به حزبى آه خارج از هر سنت راديكال و اجتماعى است

نمايندگى نمى آند و اين ظرفيت را دارد آه به هر آه اين حزب هيچ چيز جز خود را 
 ما اين است آه ديگر جامعه اعمال و گفتار اين حزب را به پاى  تالش. چيزى تبديل شود

اين وظيفه ماست آه از سوسياليسم آارگرى و اعتبار . سوسياليسم آارگرى ايران نگذارد
  . آن قاطعانه دفاع آنيم
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آم در يك حزب سياسى فراآسيون تشكيل ميدهند و قبل از جدايى سنتا مخالفان خط حا

چرا نمانديد و فراآسيون تشكيل نداديد؟ آيا براى . يك مبارزه درون حزبى طى مى شود
  بيان نظراتتان با محدوديتى روبرو بوديد؟ 

                
 به آن اين سئوالى است آه خود حزبيها هم مطرح آرده اند و بيرون از حزب هم راجع

شايد براى عده اى محدوديتى براى بيان نظراتشان وجود داشته . برداشتهايى شده است
منظورم قبل از مباحث آوريل و آناره . است، نمى دانم، آنها مى توانند خودشان بگويند

اما من از بنيانگذاران حزب و عضو دفتر سياسى بودم و مى . گيرى من از حزب است
از اين نظر هيچ مانعى نمى توانست در . بى نظراتم را بيان آنمتوانستم در هر مرجع حز

  .                          مقابل من باشد
از جمله وقتى شما با مخالفينتان . اما بحث آردن مى تواند اهداف متفاوتى داشته باشد

.  ثالث و ناظرين است بحث مى آنيد هدف صرفا اقناع وى نيست بلكه قضاوت شخص
 است  ر حزبى مباحثه مى تواند تنها با رجوع به اهداف مشترآى آه مفروضاما در ه

 صحت و سقم يك سياست  بعالوه در هر حزب معيار مشترآى براى سنجش. جريان بيابد
از نظر من . وجود دارد آه در يك حزب آمونيست قاعدتا بايد تئورى مارآسيسم باشد

  .  مشتركديگر نه هدف مشترآى وجود داشت و نه آن معيار 
شايد . مبارزه درون حزبى و تشكيل فراآسيون اولين راه حلى است آه به ذهن مى رسد

اما اين يك حزب ويژه بود . به همان دليلى آه شما مى گوئيد آه سنتا چنين بوده است
بدين معنى آه  اعتقاد بر اين بود آه اين حزب تنها وقتى آارگران آنرا تسخير آنند مى 

اعتقاد بر اين بود آه اين حزب بايد ظرف .  حزب آمونيست باقى بماندتواند بعنوان يك
 همواره موجود آارگر  بيان خود آگاهى سوسياليستى آارگر و ظرف حرآت و اعتراض

 آارگر عليه  اعتقاد بر اين بود آه اگر حزب ظرف اعتراض. عليه سرمايه دارى باشد
شود، حتى اگر بتواند از نظر  آارگر ن سرمايه دارى نشود، اگر سازمانده اعتراض

عقيدتى مارآسيست باقى بماند تبديل به فرقه اى ميشود در آنار فرقه هاى ديگر چپ 
 با ديگران تنها مرزبنديهاى عقيدتى است و نه يك هويت سياسى،  حاشيه اى آه تفاوتش

حزب در تحقق اين هدف بنيادى و هويتى آه خود براى . اجتماعى و طبقاتى متفاوت
.  بينى مى آرد  پيش  آمد آه خودش عريف آرده بود شكست خورد و همان به سرشخود ت

وضعيتى آه بعينه حزب دچار آن شده خود بهترين دليلى است بر اينكه دوره ما دوره 
  .                پوسيدگى و گنديدگى هر نوع حرآت سوسياليستى بدور از آارگران است

عارف نبود و ماندن و بحث آردن و تشكيل بنابراين، اين يك حزب اجتماعى و مت
اين حزبى نيست آه بتواند ظرف تحزب يافتن . فراآسيون در آن موضوعيتى نداشت

سوسياليسم آارگرى ايران نيازى ندارد آه در دل حزبى . سوسياليسم آارگرى ايران باشد
ايجاد  آن نيست بماند، و نزد آارگر نسبت به اين حزب توهم  آه ديگر متعلق به جنبش

. بنابراين حزب را ترك نمودم و طى يك اطالعيه مطبوعاتى دليل آنرا اعالم آردم. آند
آسانى آه اين حزب را ترك آرده اند و يا در حال ترك حزب هستند در بيرون اين 
حزب مبارزه و فعاليت خود را براى متشكل آردن سوسياليسم آارگرى ايران و متحد 

                    .  آردن آن ادامه خواهند داد
بعالوه، همانطور آه من در افق اين حزب مى ديدم، مباحثات درون آميته مرآزى آه 
. بر سر انتقادات بهمن شفيق آغاز شد نشان داد آه اين حزب ظرفيت بحث و انتقاد ندارد

قرار تشكيالتى پايان . در اين حزب منتقدين بعضا اخراج شدند و تعليق عضويت شدند
به رفقاى تا ديروزشان افترا زدند، عليه شان دروغ بافتند، دست در . دادندمباحث را 

 آردند، چشم خود را بستند و دهانشان را باز  انبان فحاشيهاى مجاهدين به مخالفينش
 را شفاها گفتند آه من حتى از تكرار چند تا  آردند، اراجيف نوشتند و هزاران برابرش

مسئله .  بر نمى گردد اخالقی اشخاصبی ع تنها به البته موضو. از آنها هم شرم دارم
سياست و خط مشى تشكيالتى است آه چنين رفتارهايى را نه تنها زشت نمى داند و به 

خودشان مى دانند آه آسى بيرون . آن امكان بروز مى دهد بلكه اجتناب ناپذير مى آند
. را باور نمى آنداين دنياى آوچكى آه اين حزب براى خود ساخته است اين چرنديات 

آنهايى آه . اينها بهاى انتقاد به حزب و ترك آن است. اينها مصرف درون تشكيالتى دارد
اين حزب را ترك آرده اند و خواهند آرد طاقت پرداخت چنين بهايى را دارند چرا آه 
در طول سالهاى طوالنى مبارزه براى منفعت آارگر و سوسياليسم بهاى گزافترى 

اين حزب خط مشى آمونيسم آارگرى بود آه موافق نمى خواست بلكه . پرداخته اند
  .                                     همفكر مى خواست

. همه اينها نشانگر تاثيراتى است آه آن شكست بر تار و پود اين حزب گذاشته است
حزب خط مشى آمونيسم آارگرى آه موافق نمى خواست بلكه همفكر مى خواست اآنون 

 بپذيرد و با هر جريانى وارد معامله و بند و  مى تواند هر نوع روابط درونى را بخودش
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                                         .  آن شكست است و براى من آامال قابل انتظار بود همه اينها عوارض. بست شود
در آنگره دوم، مارآسيسم و منفعت آارگر بعنوان نقطه رجوع براى تحليل و تعيين                                  

 آارگرى در  بحث بر سر جنبش. سياستهاى حزب، هر دو بطور قطع آنار گذاشته شدند
لسه  آارگرى در دستور ج در دوره تدارك آنگره بحث جنبش. دستور آنگره نيامد

دستور جلسه اى آه بايد بعدا به تصويب آميته . پيشنهادى دفتر سياسى براى آنگره نيامد
در پلنوم شب قبل از شروع آنگره آه در همان محل آنگره برگزار . مرآزى مى رسيد

در مقابل پيشنهاد .  آارگرى در دستور جلسه آنگره قرار نگرفت شد نيز مبحث جنبش
 آارگرى را  هار داشت آه چه لزومى دارد بحث جنبشمن، يك عضو آميته مرآزى اظ
  ! در دستور آنگره حزب بگذاريم

  روند تغيير ماهيت حزب از آى شروع شد؟  
                     
خود واقف بود آه . م حزب آمونيست آارگرى يك حزب متعارف نبودهمانطور آه گفت

يك زمان آوتاه و فرصت معين براى تبديل از حزبى آه از آمونيسم راديكال و غير 
آارگرى بريده بود تا به حزب سازماندهان و رهبران سوسياليست آارگران تبديل شود 

 اجتماعى شدن حزب، روند قرار بود پيوستن اين آارگران به حزب، روند. وجود دارد
  تغيير بافت حزب، آارگرى شدن آن و جاى گرفتن حزب در متن مبارزه و اعتراض

اين روند متحقق نشد و حزب هم نمى توانست در خالء باقى بماند و به . آارگرى باشد
  .                    چيزى تبديل شد آه امروزه مى بينيد

                                                                                         
  شما لزوم آن را توضيح داديد؟  

اشاره مى آنم منظور روندى است آه حزب ديگر بنابراين وقتى به تغيير ماهيت حزب 
اين روند در .  بود تبديل شود نه تمايلى دارد و نه مى تواند به حزبى آه نيت اوليه اش

واضح است آه اين اتفاق يك شبه نيفتاد و حاصل . آنگره دوم حزب برگشت ناپذير شد
اما . ازى هم نيست را با دقت نمى توان تعيين آرد و ني يك روند است آه نقطه شروعش

بايد اين روند را در متن از جمله اوضاع ايران و خارج آشورى بودن حزب در 
  .                       فرصتهاى ديگرى بررسى آرد

                   
 ديگر خط آمونيسم آارگرى در دوران اينرا. زيرا مشكل معرفتى نبود، طبقاتى بود. خير

 در حزب آمونيست ايران بخوبى آموخته بود آه مسئله اينها  خود آگاهى و مجادالتش
اين آميته مرآزى مثال جبهه ملى نبود آه گذاشتن بحث بر . معرفتى نيست، طبقاتى است

  غريبه باشد و احتياج به توضيح لزوم و  برايش  آارگرى در آنگره اش سر جنبش
در پلنوم آميته مرآزى حزب آمونيست آارگرى ايران و آنهم با آن . ضرورت آن باشد

 آارگرى اين يك نشانه   در مورد رابطه آمونيسم و طبقه آارگر و جنبش سابقه اش
مثل اين است آه يك سازمان زنان آنگره بگذارد . بزرگ براى تغيير ماهيت حزب بود

.  زنان الزم باشد لزوم آنرا آسى توضيح بدهد و براى در دستور گذاشتن بررسى جنبش
 زنان مى   را از جنبش  و نيرو و قدرتش زيرا بنا به تعريف اين سازمان، علت وجوديش

.               را مدنظر داشته باشد گيرد و تعيين هر سياست و تاآتيكى بايد پيشبرد امر همين جنبش

در آلى ترين سطح، از حدود يك سال و نيم قبل از آنگره دوم پراتيك حزب آه هيچ 
در عين حال مسئله تعيين . تئورى بر آن حاآم نبود بمرور و عمال تغيير مى آرد

استراتژى حزب آه مدتها در دفتر سياسى مطرح بود و در يك پلنوم مورد بحث قرار 
گرفت و برگزارى آنگره دوم براى تدوين آن نزديك به ششماه به عقب افتاد، به سرانجام 

حزب و "آن بحث استراتژى با انتخاب خاتمى و تحوالت ايران تبديل شد به بحث . نرسيد
تا آنگره دوم هر فعاليت حزبى، مثال تبليغاتى و . در آنگره دوم"  سياسىقدرت

آآسيونى، در خود مورد بررسى قرار مى گرفت بدون اينكه هيچ تئورى بر آن حاآم 
  . باشد

آه از همان زمانى آه بحث استراتژى به آنچه فورا فكر آردم تغيير ماهيت حزب بود 
 آارگرى  حزب جريان داشت فكرم را به خود مشغول آرده بود و نه اينكه بحث جنبش

مسئله از نظر من اساسى تر بود و در تمام روزهاى . در دستور جلسه آنگره برود يا نه
                                    .        آنگره هم به اينكه اساسا بايد چكار آرد فكر آردم

در آنگره يك حزب .  آنگره گذشت نشان داد آه من اشتباه نكرده بودمآنچه در چند روزه
  آمونيست راجع به قدرت سياسى بحث مى شود بدون اينكه دستكم اوضاع جنبش

چه نشانه هايى در آنگره دوم برگشت ناپذير بودن تغيير ماهيت حزب را به شما نشان 
  اد؟  د
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اين خود نشانه اين . آارگرى مورد بحث قرار گيرد و ربط اين دو تحليل و بررسى شود
طبقه آارگر و "و " قدرت سياسى"بود آه در حزب آمونيست آارگرى ايران ديگر 

  .               به هم بى ربط شده اند"  آارگرى جنبش
در ايران، حزب آمونيست " از جمله آمده است  آنهم حزبى آه در بيانيه اعالم موجوديتش

آارگرى براى تبديل طبقه آارگر به يك نيروى قدرتمند اجتماعى و سياسى، استقرار 
 و سياسى سوسياليسم آارگرى مبارزه مى حكومت آارگرى و تحقق برنامه اقتصادى

، ديگر "سرنگونى جمهورى اسالمى يكى از ملزومات اوليه تحقق اين اهداف است. آند
  .  آن بحث آند حتى نمى خواست درباره اين طبقه و جنبش

درباره "آما اينكه حدود پنج ماه بعد از آنگره دوم و بدنبال مصاحبه ام با نشريه ايسكرا 
وقتى اصغر آريمى خواستار در دستور "  آارگرى در ايران  جنبشموقعيت آنونى

 آارگرى در دستور جلسه دفتر سياسى شد منصور حكمت گفت اينكه  گذاشتن بحث جنبش
خودشان مى . ( آارگرى بحث شود مذهبى است دفتر سياسى درباره جنبش! در هر جلسه

   آه آجا و آى درباره جنبشتوانند دستور جلسات دفتر سياسى را مرورى آنند تا ببينند
آيا اگر اين حزب مى خواست به حزب سازماندهان  .)آارگرى بحثى بوده است

 آارگر عليه سرمايه دارى تبديل شود آسى مى توانست بحث  سوسياليست اعتراض
 آارگرى را با چنين لغاتى توصيف آند؟ حتى چپ خلقى هم چنين  آردن درباره جنبش

در ادامه همين مشى جديد است آه يكسال بعد از آنگره . ودلغاتى را مصرف نكرده نب
دوم در مباحثى آه هنگام آناره گيريها از حزب جريان يافت منصور حكمت در جلسه 

خمينى آه آارگران را در محل جلب نكرد، "آميته حزب در آانادا مى تواند بگويد آه 
ت درونى آميته مرآزى از ، و يا در مباحثا."از خارج و با رسانه ها اين آار را آرد

  .                          در بردن محافل آارگرى را به تمسخر بگيرد زير ضرب پليس
 و قديمى  در خود جلسات آنگره نيامدن مرتضى افشارى، از فعالين سرشناس. بگذريم

صنعت چاپ تهران به آنگره دستمايه يك جو سازى عليه فعالين آارگرى عضو حزب 
 فقط يك جمله از همه آنچه  در نامه استعفايش) منصور سلطانی(رستانى رضا شه. شد

 من در آنگره به آسانى آه سرنوشت حزب را  اعتراض: "گفته شد را بيان آرده است
رهبر کارگری که نتواند ”بجاى طبقه آارگر به نويسندگان درجه چندم گره ميزدند، پاسخ 

پاسخ کورش مدرسی (“ .رش مدرسی گرفترا از کو“ بنويسد بايد برود کشکش را بسابد
حزب و قدرت "بحث مهم ديگر آنگره ) به رضا شهرستانی در کنگره دوم حزب

اينجا ديگر حتى خود منصور حكمت نيز ادعاى مارآسيستى بودن آنرا . بود" سياسى
آغاز آرد و با يك تئورى من " مى خواهم آفر بگويم"او بحث خود را با . نداشت

وى نظريه قدرت گيرى حزب آمونيستى را ارائه داد آه . گفت" آفر"درآوردى چندين 
اين بحث قبال .  غايب بود  از جمله شوراها در خود تئوريش طبقه آارگر و تشكلهايش

اما بالفاصله بعد از . هيچ سابقه قبلى هم نداشت. آتبى در اختيار آسى قرار نگرفته بود
و تعدادى از  )تخب آنگره اولمن(وى اعضايى از آميته مرآزى و دفتر سياسى 

  آادرهاى حزب در دفاع از آن صحبت آردند و بى بضاعتى حيرت آور دانش
آنها نمى دانستند آه خود .  گذاشتند مارآسيستى در ميان سطوح باالى حزب را بنمايش

 آب بندى نشده است و  منصور حكمت در اولين پلنوم بعد از آنگره خواهد گفت بحثش
  .                                    بنويسد و علنى آندحاضر نيست آنرا

در آنگره دوم فقدان رابطه و ربط حزب با زندگى و مبارزه طبقه آارگر ايران و 
همچنين پايان مارآسيسم بعنوان مبناى تحليل و تعيين سياست در حزب با هياهوى بحث 

قالب در ايران بود،  براى آنگره وقوع سريع ان آه معنايش" حزب و قدرت سياسى"
حساسيت غير قابل تصور حزب در بحث پيرامون اوضاع سياسى ايران از . پنهان شد

 گذاشتن به رها آردن خط  همين نقشى آه در اين مقطع بازى مى آند، يعنى سرپوش
  . آمونيستى حزب، مايه مى گيرد_ آارگرى 

                            
  اوضاع سياسى ايران و تاآتيكهاى آن اختالف داريد؟ آيا شما با تحليل حزب در مورد 

   
اما تا . ترجيح ميدهم در پايان اين گفتگو مستقال درباره اوضاع ايران اظهار نظر آنم

آنجا آه به اين حزب بر مى گردد، جايگاه تحليل اوضاع سياسى جارى ايران براى اين 
اشتن به رها آردن خط  گذ حزب فقط تاآتيك نيست، بلكه همانطور آه گفتم سرپوش

. بنابراين اختالف ما اساسا هويتى و طبقاتى است. آمونيستى حزب است_ آارگرى 
. همانگونه آه هنگام جدايى از حزب آمونيست ايران اختالفمان هويتى و طبقاتى بود

 طبقه آارگر   آه تبديل حزب به حزب اعتراض هدف اعالم شده حزب در بدو تشكيلش
. قاى حزب به بهاى گسست آامل از آن هدف و با مشى تازه ميسر شدبود متحقق نشد و ب

در مقاله . هم اآنون مبناى عضوگيرى اين حزب در خارج آشور اين مشى جديد است
 به شكاآان اطمينان داده مى شود آه اين ٢٩در انترناسيونال شماره " حزب و جامعه"
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   مشى حزب فى الحال عوض!چه اطمينانى.  آنند اعضا نمى توانند مشى حزب را عوض
.  شدن مشى حزب است آه توجه آنها را جلب آرده است از قضا همين عوض. شده است

 را فعالين و  اين حزبى است آه قرار بود توسط آارگران تسخير شود و ستون فقراتش
  .                     سازماندهندگان سوسياليست طبقه آارگر در ايران تشكيل دهند

حليل سطحى از اوضاع ايران آه به تاريخ تعيين آردن براى پايان آار بهرحال، ت
جمهورى اسالمى هم رسيده است بخشى از همين مشى جديد است و تنها مى توانست با 

  حميد تقوايى عضو دفتر سياسى در مصاحبه با نشريه پرسش. اين مشى چفت شود
ينده ما شاهد اوجگيرى به نظر من ظرف يكسال آ"، گفته است ٩٨، دسامبر ١شماره 

 ٩٩يك ماه بعد، در ژانويه ." انقالب و تحوالت زيرو رو آننده اى در ايران خواهيم بود
بيائيد بر روى يكسال و نيم شرط "منصور حكمت در مصاحبه با صفا حائرى گفته است 

." آسى چه مى داند، جمهورى اسالمى ممكن است زودتر از اين هم ناپديد شود. ببنديم
، ٩٩   اين نشريه، مارس٢٨شيخ االسالمى سردبير نشريه انترناسيونال در شماره فاتح 

واقعيت اينست آه جمهورى اسالمى به سراشيب سقوط افتاده و شبح انقالب "نوشته است 
در  !)يعنى حكومت اين حزب(مردم و به قدرت رسيدن يك رژيم راديكال سوسياليستى 

از دولتهاى ايتاليا و فرانسه و غيره تا پاپ و بى ايران مجددا نيروهاى ارتجاع غرب را، 
  ."                     بى سى و سى ان ان، به وحشت انداخته است

هسته هوادار اتحاد مبارزه در _ سهند "آه بعدها شد " محفل مارآسيستى آزادى آارگر"
" وط عمدهخط_  پرولتاريا  انقالب ايران و نقش"با جزوه آوتاه " راه آرمان طبقه آارگر

وارد  )آه در مقابل خلق گرايى بر صف مستقل طبقه آارگر در انقالب تاآيد مى آرد(
اما امروز و بيست سال بعد از آن حزب آمونيست آارگرى شرايط .  شد۵٧انقالب 

ايران را انقالبى اعالم مى آند و رژيم جمهورى اسالمى را در آستانه سقوط مى داند 
متشكل آردن صف مستقل طبقه آارگر در ايران، مى ولى بجاى تعجيل در بسيج و 

خمينى آه آارگران را در محل جلب نكرد، از خارج و با رسانه ها اين آار را "گويند 
 و جايگاه دارد آه در  طبقه آارگر در تئورى قدرت گيرى اين حزب همانقدر نقش." آرد

خت و پاره ديوار برلين حزب در آنگره دوم فرو ري. تئورى قدرت گيرى خمينى
  فروختند تا دوباره مهندس" حزب و جامعه" با بحث ٩٨ را هم در پلنوم نوامبر  سنگهايش

آغاز شد "  پرولتاريا انقالب ايران و نقش"مسيرى آه از . شدن و آارگر شدن مد بشود
ختم شده آه بحثى است بشدت سطحى، عاميانه و " حزب و جامعه"متاسفانه امروز به 

بدون نقطه رجوعى به " حزب و جامعه"حث قدرت سياسى در نوشته ب. ماوراء طبقاتى
طبقه آارگر، بدون ارزيابى از توازن قواى طبقاتى، بدون تحليل از قطب بندى هاى 
موجود در صحنه سياسى ايران و توان هر يك، و بطور آلى بدون هيچگونه پيوستگى با 

گونه مباحث مطرح شده سنت نظرى و مقوالت مارآسيسم هنگام بررسى و تحليل اين 
  .  است

                               
  در بيانيه تان گفته ايد، در شرايط فعلى مبارزه براى تقويت نظرى و عملى گرايش
سوسياليستى در طبقه آارگر ايران را از راه تشكيل فورى يك حزب سياسى جديد عملى 

 از  رتقاى خود آگاهى اين گرايش هاى خود را در خدمت تشكل يابى و ا نمى بينم و تالش
  . طرق ديگرى دنبال خواهم آرد

                        
اما ساختن حزبى آه از همان . البته حزب بمثابه يك تشكيالت را ميشود فورا ساخت. بله

 آارگر باشد، در زندگى و وجوه گوناگون مبارزه آارگر موثر باشد  ابتدا حزب اعتراض
 در طبقه آارگر در عرصه سياست عمومى ايران قد علم آند   و نفوذشو با اتكا به پايگاه
تا آن زمان بايد .  شرط هاى آن است بنابراين مسئله فراهم آوردن پيش. فورا عملى نيست
.  شرط ها را تسهيل آند  تشكيالتى را بخود بگيريم آه تحقق اين پيش آن نوع آرايش

سانى آه از ماه آوريل از حزب جدا شده واضح است آه اين حرآت ما تنها محدود به آ
 حرآت سوسياليستى در ميان طبقه آارگر و جذب   ما بدوا گسترش تالش. اند نيست

اما تا آنجا آه به اعضاى سابق همين حزب بر .  آارگرى است فعالين سوسياليست جنبش
به مى گردد هم اآنون تعدادى از آسانى آه قبل تر از حزب آناره گرفته بودند نيز 

از جمله ايرج آذرين يكى از چهار بنيانگذار حزب، رحمان . حرآت ما پيوسته اند
  ... .                                   سپهرى، على اسماعيلى، هيوا بهار و
استعفاهايى آه علنا اعالم شده تنها شامل اعضا و . در اينجا بايد به يك نكته اشاره آنم

زيرا . بر نمى گيرد و تماما در خارج آشور بوده استآادرهاست و غير اعضا را در 
اين رازى . اين حزب اساسا يك حزب خارج آشورى است و در داخل تشكيالتى ندارد

در همين بحثهاى .  به آنگره دوم حزب بيان شده است اين موضوع در گزارش. نيست
ا يك نقشه آميته داخل ب" مدرسى، نوشته است آه  اخير نيز دبير آميته داخل، آورش

اين آميته . عمل مدون و مصوب دفتر سياسى قريب يكسال و نيم است آه تشكيل شده
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رژيم اسالمى از همان ابتدا داراى جناحهاى متفاوتى بوده است و اينها همواره با هم 
مسئله اين است آه اين منازعات جناحى در هر دوره اى براى حل . اختالف داشته اند

بايد ديد اينبار . دام معضل سر راه حرآت سرمايه دارى ايران جريان داشته استآ
بدين منظور الزم است آه آمى به عقب بر . ونى رژيم چيسترمحتواى اختالفات د

  .              گرديم و مسئله را در يك سطح عمومى تر بررسى آنيم

 حزب،  بدنبال رآود نسبتا آامل فعاليت تشكيالتى حزب در داخل آشور، از زمان تاسيس
بهرحال آن روابط منفرد و غير متشكلى هم آه وجود داشت به آن درجه اى ." ايجاد شد

  .                              ع ميشوند تماما با حزب نمانده و نخواهند ماندآه از بحران آوريل مطل
 شرط تشكيل حزب درجه اى نفوذ سياسى و   در آلى ترين شكل، در شرايط حاضر پيش

.  آارگرى ايران است  راديكال سوسياليست جنبش  تشكيالتى در ميان گرايش گسترش
واره و اساسا در گرو نقد عميق و رشد و قدرت سوسياليسم آارگرى ايران هم

. مارآسيستى جرياناتى بوده است آه آرا و عقايد را بنحوى اجتماعى شكل مى داده اند
 آارگرى در تقابل با   راديكال سوسياليست جنبش مساله طرح مواضع مارآسيستى گرايش

  ساير جريانات مهم فكرى و سياسى حاضر در صحنه سياسى ايران است تا اين گرايش
به يك نيروى اصلى در مهمترين و گرهى ترين جدالهاى فكرى تبديل شود و بر آن 

 آارگرى را هر   راديكال سوسياليست جنبش اين راهى است آه گرايش. احاطه پيدا آند
چه سريعتر متحد و متشكل مى آند، به مرآز سياست ايران مى راند، آنرا بعنوان يك 

مستقل طبقه آارگر را عليه همه آنها آه امروز نيروى مارآسيست تثبيت مى آند و صف 
در بستر و در دل همين . صحنه سياسى ايران را اشغال آرده اند بسيج و متشكل مى آند

فعاليت بايد ارتباطات موجود با محافل آارگرى در خارج آشور و در ايران را سريعا 
  .                       داد بيشترين امكانات را بايد به همين امر اختصاص.  دهيم گسترش

غرب آمك .  است۵٧ جمهورى اسالمى محصول ناتوانى رژيم شاه در سرآوب انقالب
آرد تا جريان ارتجاع اسالمى بقدرت برسد تا هدف ناتمام رژيم شاه را در سرآوب طبقه 
. آارگر جوان ايران آه بپا خاسته بود و نيروهاى چپ و آمونيست به پايان برساند

 براى سرمايه دارى  جمهورى اسالمى با سرآوب موفقيت آميز  انقالب مشروعيتش
 مشروعيت مجدد جمهورى اسالمى نزد بورژوازى در گرو اين است .ايران پايان يافت

خواستى آه سرمايه دارى ايران . آه رژيم اسالمى بتواند خواست آنها را برآورده آند
پايان . يعنى ايجاد دمكراسى درون طبقه خودشان.  ضد شاه پيوسته بود براى آن به جنبش

.                        دليل نزديكى به محافل حاآميافتن هرگونه امتياز سياسى، اقتصادى و قضايى ب
بورژوازى ايران همان خواستى را از جمهورى اسالمى دارد آه از رژيم شاه داشت، 

 از جنگ سرد و در شرايطى آه رژيم اسالمى يك انقالب و نيروهاى  منتها در جهان پس
حكومت پهلوى و جمهورى اسالمى . استآنرا به خونين ترين شكل ممكن سرآوب آرده 

هر دو از منافع طبقه سرمايه دار ايران حمايت آردند و هر مبارزه اى عليه سرمايه 
دارى ايران را سرآوب آردند اما عليه بخشهايى از خود بورژوازى ايران نيز استبداد 

حكومت پهلوى نيز مانند رژيم اسالمى نسبت به بورژوازى . را اعمال مى آردند
 آن عمل   مى داد و بر اساس رژيمى آه منفعت اين طبقه را خود تشخيص. استبدادى بود

 دفاع مى آرد نيز  مى آرد و هر جا آه الزم بود بر سر همين طبقه اى آه از منافعش
سرمايه داران ايران در دوران شاه خواستار اجراى قانون اساسى بودند آه . مى آوبيد

آنها خواستار اجراى قانون بودند و . رد و نه حكومتطبق آن شاه بايد سلطنت مى آ
از اين راه آنها دنبال ايجاد دمكراسى درون طبقه و . روشن بودن چگونگى تغيير قانون

" ايران براى همه ايرانيان"شعار . برابرى حقوقى، سياسى در درون طبقه بورژوا بودند
  مطرح مى آند هدفش _  فعلى بزرگترين فراآسيون مجلس_ آه جبهه مشارآت اسالمى 
  .                                      تحقق همين اهداف است

ما عقايد آمونيسم آارگرى را همراه با آارت . سيماى سياسى و عقيدتى ما روشن است
، بخاطر همين عقايدمان بود  برعكس.  نداديم، عقايد ما همانست آه بود عضويتمان پس

بهررو، برپائى يك تشكل . آه ناگزير شديم حزبى را آه به آنها پشت آرده است ترك آنيم
ازه نياز به مكتوب آردن مواضع برنامه اى و تاآتيكى مان در شكل قطعنامه ها و ت

  .  قرارها دارد، و اين آارى است آه هم اآنون در دست انجام است
                                                                   

 تحليل از اوضاع سياسى ايران
  
 دوم خرداد شناخته شده ادامه منازعات جناحى   جنبشآيا شما حرآتى را آه به عنوان 

  ميان سران حكومت ميدانيد؟  
. بنابراين علت و موضوع اختالفات فعلى جناحهاى جمهورى اسالمى با گذشته فرق دارد                             
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 مجدد و همه جانبه سرمايه داران ايران براى ايجاد  اختالفات فعلى ناشى از آغاز تالش
با دوم خرداد . ظم قرن بيستم در ايجاد آن ناموفق بوده اند اع رژيمى است آه بخش

بورژوازى ايران يك مبارزه بسيار جدى خود در طول قرن بيست را براى ايجاد 
دموآراسى درون طبقاتى خود آه شرط اول ايجاد دولت و رژيم مطلوب خود است را 

 دفاع از ٥٧انقالب همان طبقه شديدا عاجز و درمانده اى آه در دوران . آغاز آرده است
 را به ارتجاع اسالمى سپرد و همراه با نمايندگان مستقيم سياسى خود از ايران  منافعش

 شده، از هر نظر بازسازى شده و مبارزه   عوض فرار آرد، ظرف اين بيست سال بافتش
براى ايجاد رژيم مطلوب و متعارف خود را از طريق تغيير رژيم اسالمى آغاز آرده 

                         .     است
 از انقالب يك طبقه سرمايه دار جديد و يك بوروآراسى عظيم  در طول بيست سال پس

 خصوصى از چنان  طى اين مدت و براى اولين بار بخش. در ايران شكل گرفته است
قدرت اقتصادى بهره مند شده است آه قادر به مقاومت در مقابل سياستهاى دولت است و 

ى تواند سياستهاى دولت را چنانچه منافع آنرا در نظر نگيرد به شكست حتى بعضا م
  چيزى آه در زمان حكومت پهلوى حتى تصورش. بكشاند و بارها اين آار را آرده است
 از انقالب، يك بوروآراسى عظيم دولتى آه  پس. براى سرمايه داران ايران دشوار بود

شت اين حرآت سرمايه داران ايران قرار اصطالحا به آنها مديران ميانى مى گويند، پ
  .                           دارند

 حذف آنچه آه به  دوم خرداد هدفش" ايران براى همه ايرانيان"و " حكومت قانون"شعار 
مى گويند است، رانت سياسى، رانت اقتصادى، رانت قضايى و " رانت خوارى"آن 
 افرادى تنها بدين خاطر از آن برخوردار يعنى امتيازات و مزايايى آه جناح و. غيره

. همانطور آه در زمان شاه چنين بود. هستند آه با بعضى از محافل حاآم رابطه دارند
هدف اين شعارها جهت گيرى براى برابرى حقوقى، سياسى و قانونى براى همه 

 قرار است  جبهه دوم خرداد با پيروز شدن در انتخابات مجلس. صاحبان سرمايه است
قوانينى را جهت ايجاد اين برابرى و نهادينه آردن آن به تصويب برساند و به ايجاد 

اين همان خواست تاريخى است . دمكراسى درون طبقه بورژوازى ايران يارى برسانند
  .  ضد شاه پيوست آه بورژوازى ايران بخاطر آن به جنبش

                              
يك سئوال ساده اين است . از وضعيت ايران ارائه داديدشما يك تعبير خيلى خاصى را 

آه آيا اين تعبير مى تواند موقعيت رفسنجانى را توضيح دهد؟ بعبارت ديگر توضيح 
  وضعيتى آه رفسنجانى به آن دچار شده در تحليل شما چيست؟ 

              
جانى و براى جواب به سئوال شما بهتر است از برخورد جبهه دوم خرداد با رفسن 

رفسنجانى سمبل نوعى از رفتار رژيم . سرنوشتى آه در انتخابات پيدا آرد شروع آنم
رژيمى . اسالمى با بورژوازى ايران است آه اين طبقه ديگر حاضر نيست آنرا بپذيرد

 مى دهد و براى آن عليه خود سرمايه داران نيز  آه منفعتى براى اين طبقه تشخيص
فشارى جبهه دوم خرداد عليه رفسنجانى بخاطر ديدگاههاى پا. ديكتاتورى بخرج مى دهد

 در حاآميت با  اقتصادى و حتى بعضا سياسى او نبود بلكه بيشتر بخاطر شيوه برخوردش
مواضع سياسى و اقتصادى رفسنجانى آه خود پدر . اين طبقه مورد حمله قرار گرفت

رفسنجانى سمبل . معنوى آارگزاران است چنين حمالتى به وى را اقتضا نمى آرد
سياستمدارى است آه برابرى سياسى و حقوقى درون طبقاتى را نمى پذيرد و موافق  

است، سمبل تفرعن رژيم اسالمى " رانت خوارى"او سمبل . دمكراسى درون طبقه نيست
خالصه سمبل رژيم جمهورى . به خود طبقه سرمايه دار هم هست، سمبل تحقير آنهاست

ت خود را از بورژوازى براى سرآوب انقالب گرفته اسالمى اى است آه مشروعي
بورژوزى ايران ميخواهد هرچه زودتر همين دوره را تمام آند و رژيم اسالمى را . است

بحث خودى و غير خودى بحثى بر سر .  شكل دهد مطابق نيازهاى عمومى طبقه اش
 را آنهايى آه خودى و غير خودى. همين دمكراسى درون طبقات و اقشار داراست

برسميت نمى شناسند خواهان دمكراسى درون طبقاتى و برابرى حقوقى همه صاحبان 
  . سرمايه هستند

      
گفته مى شود آه دوم . يكى از اين اختالفات بر سر ارائه تفسير متفاوت از اسالم است

نظر شما . خرداديها با ارائه يك چهره خوب از اسالم درصدد حفظ رژيم اسالمى هستند
   مورد چيست؟در اين 

                              
رژيم ايران اسالمى و ايدئولوژيك است، و مبارزات نظرى و جدال هاى درون طبقه 
بورژوازى ايران نيز به ناچار اساسا تحت عنوان اختالف در تفسير از اسالم بروز مى 

ژى حاآم جريان آما اينكه در بلوك شرق نيز اين جدالها سالها تحت تفاسير ايدئولو. آند
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مى يافت و در چين امروز نيز اين جدالها تحت تفاسير متفاوت از سوسياليسم چينى 
در ايران نيز بحث بر سر اسالم زبان عاريه اى است آه بورژوازى ايران . جريان دارد

بنابراين بحث بر سر اسالم را صرفا نبايد .  شود هنوز نتوانسته است از شر آن خالص
قبول تفاسير متفاوت از . هبى و ارائه چهره خوب و بد قلمداد آرديك بحث درون مذ

يعنى آزادى افشاى اسالم بدست خود متفكران . اسالم يعنى آزادى هر تفسيرى از اسالم
يعنى بورژوازى ايران آزاد است تا آنطور آه منفعت فعلى آن ايجاب مى آند . اسالم

ورى اسالمى را نيز به شكل مطلوب اسالم را تاويل و تفسير آند و به تناسب آن جمه
.                                    مقايسه با دوران پهلوى شايد مسئله را روشنتر آند. خود تغيير دهد

انتقاد اصلى بورژوازى " شاه سلطنت آند و نه حكومت"بطور خالصه مى توان گفت آه 
از آنها به مخالفان رژيم شاه براى وادار پيوستن بخشى وسيعى . ايران به رژيم شاه بود

آردن شاه به ايجاد دمكراسى دورن طبقه، براى برقرارى برابرى حقوقى و سياسى و 
قضايى همه اقشار سرمايه بود، تا هر نوع امتياز در قبال نزديكى به مراآز قدرت از 

نظر داشتند بهم  از دست آنها بدر رفت و همه آنچه را آنها مد٥٧منتها انقالب . بين برود
 بورژوازى ايران آه خواستار رژيم بهترى بود آل موجوديت ٥٧با انقالب . ريخت

سرمايه دارى ايران را در خطر يافت و حفظ منافع آن موقتا با يك ارتجاع هار اسالمى 
 آارگرى و آمونيستى را شديدا  جمهورى اسالمى بايد انقالب و جنبش. انجام گرفت

 جاى خود را به رژيم مطلوب بورژوازى ايران مى داد و يا  سرآوب مى آرد و سپس
 دوم خرداد جنبشى  جنبش. آنكه چنان تغيير مى آرد تا مطلوب بورژوازى ايران بشود

 از جنگ  است براى تغيير رژيم اسالمى به رژيم مطلوب بورژوازى ايران در جهان پس
  .  معنا شودپلميك و تفسيرهاى متفاوت از اسالم بايد در اين متن. سرد

                    
 چيست؟ بعبارت  ت آنرا مى آنيد مشخصه اشباين رژيم مطلوب بورژوازى آه صح

  چيست؟ " رژيم مطلوب بورژوازى شدن"ديگر منظور از 
                             

بايد در سطح تئوريك، . توضيح دقيق اين مسئله در اينجا بشكل آوتاه دشوار است
تا آنجا آه در يك گفتگو مى توان به آن . تحليل سياسى اين مسئله را بسط دادتاريخى، و 

  .                                اشاره آرد من فقط نكاتى را فهرست وار ميگويم
 در آلى ترين سطح مى توان گفت در تئورى مارآسى دولت بورژوايى دو نوع اصلى 

دولت "و " دولت براى طبقه"ا را اصطالحا دولت بورژوايى وجود دارد آه مى توان آنه
به رژيمهايى گفته ميشود آه در عين " دولت براى طبقه. "نام گذارى آرد" خود طبقه

دفاع از منافع بنيادى طبقه حاآم عليه بخشهايى از خود طبقه حاآم هم استبداد اعمال مى 
سياسى درون اين آنند، به دمكراسى دورن اين طبقه قائل نيستند، به برابرى حقوقى و 

در اين رژيمها بخشهايى از صاحبان سرمايه بخاطر نزديكى و روابط . طبقه قائل نيستند
 با محافل رژيم حاآم از امتيازاتى برخوردار ميشوند آه ديگر اقشار سرمايه از آن  خاص

اين رژيمها معموال در شرايطى به قدرت مى رسند آه خود طبقه حاآمه از . بى بهره اند
  خود و دفاع از منافع خويش" دولت طبقه"قتصادى و سياسى و غيره توان ايجاد نظر ا

به نظر من . بوده است" دولت طبقه"بورژوازى ايران در تمام تاريخ خود فاقد . را ندارد
حكومت پهلوى و رژيم جمهورى اسالمى از زاويه تئورى دولت، رژيمهاى سرمايه 

طبقه سرمايه دار ايران هر چه از . ه دار ايراندارى ايران هستند و نه همه طبقه سرماي
منتها در .  يافت  براى ايجاد دولت خود طبقه افزايش نظر اقتصادى قوى تر شد تالشش

 و لرز از بروز  با ترس" دولت خود" بورژوازى ايران براى ايجاد  جهان دو قطبى تالش
آه از طرف " كومتشاه سلطنت آند و نه ح"همانطور آه گفتم . يك انقالب توام بود

دولت "بخشهايى از بورژوازى ايران مطرح ميشد همين خواست پايان دادن به دوران 
را مدنظر داشت آه در اولين قدم برابرى سياسى و " دولت طبقه"و ايجاد " براى طبقه

حقوقى را درون اين طبقه و همچنين دمكراسى درون طبقه را ايجاد ميكند و به 
سرمايه بعلت نزديكى و رابطه با محافل دولت حاآم پايان مى امتيازهاى بخشهايى از 

 دوم خرداد بورژوازى ايران بدنبال همين پروژه ناتمام مانده در دوران  با جنبش. دهد
  .  در انجام آن شكست خورد٥٧شاه است آه در انقالب 

        
 ين مقطع مى آيد اين است آه چرا بورژوازى ايران درست در ا سئوالى آه اينجا پيش

  چرا قبل تر اين آار را نكرد؟ . معين چنين جنبشى را بايد راه بياندازد
        

جمهورى . جمهورى اسالمى با سرآوب موفقيت آميز انقالب به پايان عمر خود رسيد
، متعارف به اين "متعارف"بورژوازى ايران در يك شرايط " متعارف"اسالمى رژيم 

بورژوازى ايران براى رسيدن به . هديد نمى آند، نيست را ت معنا آه انقالبى موجوديتش
زيرا اين طبقه آه براى سرآوب انقالب دست . خود انقالب نمى خواهد" متعارف"رژيم 
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به دامن ارتجاع اسالمى شد حال براى رهايى از شر ارتجاع اسالمى دست به دامن 
از طرف . مى استانقالب نميشود، بنابراين استراتژى آن تغيير تدريجى جمهورى اسال

ديگر مشروعيت يافتن رژيم اسالمى نزد بورژوازى ايران در گرو اين است آه اين 
رژيم نشان دهد آه امكان تغيير را دارد و مى تواند به رژيمى تبديل شود آه منافع 

  .                                     از سرآوب انقالب هم تامين آند بورژوازى را پس
آه بنياد " رژيم اسالمى قابل اصالح است"و " م اسالمى بايد اصالح شودرژي"دو اصل 

اتحاد و همكارى همه سازمانها و احزاب جبهه دوم خرداد را تشكيل مى دهد دارد همين 
تا آنجا آه به جمهورى اسالمى بر مى گردد پايان يافتن وظيفه تاريخى . را بيان مى آند

ست سياسى و اقتصادى و اجتماعى آه جامعه  در بن ب اين رژيم خود را بطور مشخص
خروج از اين بن بست دو راه حل دارد، راه . ايران در آن گير آرده است نشان مى دهد

حل سوسياليستى و از طريق يك انقالب آارگرى عليه رژيم اسالمى و يا راه حل 
  .  بورژوايى از طريق تغيير تدريجى جمهورى اسالمى است

 وسيع، همه جانبه و گسترده بورژوايى است با پاسخ   جنبشيك"  دوم خرداد جنبش"
بورژوايى به معضالتى آه جامعه ايران درگير آن است و براى خارج آردن ايران از 

 و  اين جنبشى است نظير جنبشهاى ملى، آزاديبخش. بن بستى آه در آن قرار دارد
ن را شكافته و همه را استقالل طلبانه آه مرز طبقات، احزاب، رژيم و آليه نهادهاى آ

 طبقات دارا است و نسبت به جنبشهاى ديگر  اين جنبش. حول خود قطبى آرده است
اين . جارى فعلى در ايران دست باال دارد و آنها را تحت الشعاع خود قرار داده است

 داراى چندين حزب و سازمان و نشريه با گرايشات متفاوت سياسى و مذهبى و  جنبش
تا آنجا آه به . آه هر يك حدى از تغيير رژيم اسالمى را آافى مى دانندغير مذهبى است 

.                        بر مى گردد بشدت دست راستى و تاچريستى است اهداف اقتصادى اين جنبش
بعبارت ديگر بورژوازى ايران بعد از قطعى شدن سرآوب انقالب آه بنظرم بايد آنرا 

 جمهور دانست و قطعى شدن اينكه ديگر  نتخاب خامنه اى بعنوان رئيس و ا٦٠سال 
يعنى جمهورى اسالمى . خطر سرنگونى آنرا تهديد نمى آند، بايد به اين سمت مى رفت

منتها جنگ اجازه شروع چنين حرآتى را در . جاى خود را به رژيم خود طبقه مى داد
پايان مى يابد و بورژوازى ايران با پايان جنگ اين دوره . درون بورژوازى نمى داد

 از جنگ با انتخاب رفسجانى  دوران پس.  براى ايجاد دولت خود را شروع مى آند تالش
 از جنگ جمهورى اسالمى  در همان ابتداى دوران پس. به رياست جمهورى آغاز شد

هزاران زندانى سياسى را فورا قتل عام آرد و در گورهاى دسته جمعى بدون نام نشان 
گويا مى خواست پايان يافتن دوران سرآوب انقالب را نيز بنحو خونينى . دفون ساختم

  .                   اعالم آند
در دوران هشت ساله رياست جمهورى رفسنجانى به اقتصاد دوران جنگ پايان داده شد، 
برخى خرابى ها ترميم و بعضى صنايع راه اندازى شد و زيرساختهاى اقتصادى بهبود 

آه نام ديگرى براى بيكار سازى هاى وسيع بود " تعديل نيروى انسانى"با سياست . فتيا
 از صد   اين سياست بيش بطور مثال بر اساس. بافت طبقه آارگر دچار لطمات شديد شد

آار طبق قراردادهاى موقت . هزار آارگر صنعتى و ماهر فقط در تهران اخراج شدند
اخراج يا بازخريد شدند و مجددا با قرارداد موقت آه آارگران با سابقه . وسيعا باب شد

سه ماه يكبار تمديد ميگردد دوباره مشغول آار شدند، بدون هيچ نوع امنيت شغلى آه هر 
اين .  و نارضايتى اشان با عدم تمديد قرارداد در پايان سه ماه پاسخ مى گرفت اعتراض

 ترين سطح معيشت به طبقه در آنار بيكارى ميليونى، شرايط را براى تحميل پائين
  .                     آارگرى پراآنده و فاقد حق تشكل و حق اعتصاب فراهم آورد

در سطح جهان نيز با پايان يافتن جهان دو قطبى هرنوع ترقى خواهى، انديشه هاى 
عدالت جويانه و برابرى طلبانه مورد حمله شديد يك ارتجاع هار قرار گرفت و پايان 

با سقوط اردوگاه شوروى بورژوازى ايران نيز آه مانند . آمونيسم اعالم شدتاريخ و 
بورژوازى جهانى خود را از هرگونه خطر جدى از جانب آمونيسم و طبقه آارگر 

   مى آرد جنبشى را پايه ريزى آرد تا رژيم خود را آه از جنبش مصون احساس
پايه هاى جنبشى آه در دوم . مشروطه بدنبال آن بود در اواخر قرن بيستم بوجود آورد

خرداد خاتمى را با بحث جامعه مدنى به رياست جمهورى رساند در اين شرايط شكل 
در راستاى دوران حاآميت يكى از ارتجاعى ترين دهه هاى قرن بيست آه . گرفت

.  آمونيستى و آال بشريت مترقى اينقدر ضعيف نبوده است هيچگاه طبقه آارگر و جنبش
  . داد فرزند خلف و زاده حاآميت ارتجاع جهانى در انتهاى قرن بيستم است دوم خر جنبش

                                 
جايگاه اين اعتراضات و . ما شاهد نارضايتى و اعتراضات  و مبارزات مردم هستيم

   با دوم خرداد چيست؟   توده اى در تحليل شما چيست؟ رابطه اين جنبش جنبش
      

. و اعتراضات و مبارزات مردم عليه جمهورى اسالمى جديد نيستنارضايتى  
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 آه رژيم بقدرت رسيد شروع شد و در ٥٧اعتراضات عليه رژيم اسالمى از همان سال 
پاسخهاى اجتماعى و عملى دادن به خواستهاى توده . تمام اين سالها تداوم داشته است

. و طبقه آارگر بر مى آيدهاى مردم تنها از دو طبقه اصلى جامعه يعنى بورژوازى 
 دوم خرداد آه يك  ويژگى شرايط حاضر نسبت به تمام سالهاى قبل اين است آه جنبش

 بورژوايى با اهداف و استراتژى روشن است توانسته شيوه ها و اهداف خود را  جنبش
بدين معنى آه تحقق همه آن خواستها را . بمثابه راه حل تحقق مطالبات توده ها طرح آند

 دوم خرداد  به عبارت ديگر جنبش.  دوم خرداد گره زده است تحقق اهداف جنبشبه 
  .  آاناليزه آند  آرده اعتراضات و حرآات توده اى را در جهت اهداف خودش تالش

                         
 رژيم براى حفظ خود در مقابل   دوم خرداد را مى توان واآنش بدين ترتيب آيا جنبش

  ده اى دانست؟   تو فشار جنبش
                                    

متاسفانه .  راديكال چپ رواج دارد چنين تعبيرى نزد بخش. اين تعبير غلط است. نه
دوباره در تحليلهاى چپ راديكال مقوله طبقه غايب شده است و همواره رژيم و توده ها 

.                 و ضد خلق وجود داشت خلق  همانطور آه بيست سال پيش. در مقابل هم قرار دارند
همانطور آه قبال گفتم بورژوازى ايران هم مطالبات و خواستهاى خود را از رژيم 

 دوم خرداد در ماهيت خود  جنبش. اسالمى داشته است و سالها با آن آلنجار رفته است
اينكه بخشى از حكومتى ها در آن شرآت دارند تغييرى . رژوازى ايران استحرآت بو

 از حكومتى ها صرفا نجات رژيم  حتى اگر قصد اين بخش. در ماهيت اين حرآت نميدهد
  هدف اين جنبش.  نميدهد باشد، اين امر تغييرى در ماهيت طبقاتى عينى اين جنبش

 شكل و قواره مورد نظر بورژوازى همانطور آه گفتم منطبق آردن رژيم اسالمى با
 در حكومت باشد يا بخشى از حكومتى ها  بنابراين اينكه بخشى از اين جنبش. ايران است

.                        و پيشروى بورژوازى ايران محسوب ميشود به آن بپيوندند پيشروى اين جنبش
جتماعى مانند تاتر نيست آه هنرپيشگان سر نوبت وارد در آل بايد بگويم آه مبارزات ا
نميتوان بسادگى جنبشهاى مختلف .  خود خارج مى شوند صحنه مى شوند و با بازى نقش

 العمل به آن  را اينطور تعبير آرد آه اول يكى از آنها شروع شد و بعد دومى در عكس
طالبات طبقاتى است آه مبارزات اجتماعى حاصل مبارزه براى م. از طرف رژيم بپا شد
  اين مبارزات به موازات هم، در تداخل باهم و يا عليه هم به پيش. همواره جريان دارد

  . مى روند
                                

مشخصا . در اپوزيسيون يك بحث حاد اينست آه آيا اوضاع بطرف انقالب مى رود يا نه
  آيا شما هم چنين نظرى داريد؟ . بى مى بيند راديكال چپ ايران چشم انداز را انقال بخش

                                           
آنهايى آه چشم انداز اوضاع را . بنظر من اوضاع ايران بطرف يك انقالب نمى رود

.  دوم خرداد و گسيختگى در باال استناد مى آنند بطرف انقالب مى بينند به وجود جنبش
فتم پيشروى و موفقيت دوم خرداد پيروزى بورژوازى ايران همانطور آه قبال هم گ

 گسيختگى و اختالفات حاد در رژيم  اگرچه ظاهرا پيشروى و موفقيت اين جنبش. است
اسالمى ايجاد مى آند اما اين گسيختگى ها بطرف انهدام و سرنگونى رژيم اسالمى 

ف بورژوازى و حرآت نمى آند بلكه بطرف تطبيق رژيم اسالمى با يك رژيم متعار
  .                       استحكام بيشتر حرآت مى آند

به اين ترتيب اگر از زاويه تحليلى آه ارائه آردم به اوضاع ايران نگاه آنيم، آنچه 
  پس.  انقالبى شدن وضعيت دانست ناميده ميشود را نميتوان شاخص" اختالف بااليى ها"

. نتيجه گرفت" پايينى ها"ن اوضاع را از حرآت بايد بتوان انقالبى يا غير انقالبى بود
الزمه رفتن اوضاع بطرف انقالب وجود يك طبقه آارگر متشكل و با صف مستقل است 

همينجا مناسب است تاآيد آنم آه اخيرا رايج شده .  فقدان آنرا انكار نمى آند آه هيچ آس
تحليل از . اع بدانندآه الزمه انقالبى بودن و انقالبى ماندن را انقالبى دانستن اوض

اوضاع هيچ چيزى درباره انقالبى بودن و راديكال بودن مواضع هيچ جريانى بما نمى 
واضح است آه هر مارآسيستى بنا به تعريف خواهان انقالب آارگرى عليه . گويد

اما مهمترين وظيفه يك انقالبى سوسياليست اينست آه در يك . تماميت نظام موجود است
بى بتواند آن فعاليت انقالبى الزم را آه راه يك انقالب آارگرى را شرايط غير انقال

  .                 دهد و دنبال آند هموار ميكند تشخيص
 در   بنظر من مهمترين اهداف مارآسيستها در شرايط فعلى ايران همانست آه رئوسش

ما بايد . تبيانيه اعالم موجوديت اتحاد سوسياليستى آارگرى به فشردگى بيان شده اس
تا هرچه زودتر طبقه آارگر ايران بمنزله يك نيروى اجتماعى مستقل "بتوانيم آارى آنيم 

و با يك سيماى متمايز طبقاتى به ميدان بيايد، و در تمام عرصه هاى اجتماعى و در تمام 
جدالهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و فكرى از زاويه منافع و اهداف مستقل طبقاتى 
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ل دستجات مختلف سخنگويان سرمايه داران و دولت سرمايه دارى با قدرت خود در قبا
تحقق چنين هدفى در گرو فعاليت وسيع مارآسيستها در عرصه هاى ." اعالم حضور آند

  . نظرى، سياسى، و سازمانيابى طبقه آارگر است
                                              

چرا الزمه رفتن .  بايد به سئواالت زيادى پاسخ دادبا تحليلى آه شما ارائه مى دهيد
  اوضاع بطرف انقالب وجود يك طبقه آارگر متشكل و با صف مستقل است؟

  
  بورژوازى ايران بعنوان يكى از دو طبقه اصلى جامعه انقالب نمى خواهد و با جنبش

 آه مى ماند طبقه آارگر. اصالحات سياسى خواهان تغيير تدريجى رژيم اسالمى است
در حال حاضر عدم توانايى طبقه آارگر در متحد آردن صفوف خود و بسيج مردم يك 

مسئله اين است آه آيا طبقه . فاآت اوضاع سياسى ايران است و احتياج به تحليل ندارد
آارگر اين امكان را دارد تا با استفاده از اهرمهاى توليدى و خدماتى زندگى اجتماعى را 

در غير اين . ا در مقابل سئوال انقالب آرى يا نه قرار دهدفلج آند و آل جامعه ر
آما . صورت آل جامعه براى ادامه حيات با سئوال انقالب آرى يا نه روبرو نمى شود

اينكه آشتار دانشجويان به رهبرى بنى صدر و بسته بودن چندين ساله دانشگاهها حيات 
بعالوه . رى يا نه مواجه نساختاجتماعى را مختل نكرد و جامعه را با سئوال انقالب آ

نارضايتى هاى عمومى در شكل شورشها مى توانند هر از چند گاه روى دهند اما هيچ 
.                    آدام آل جامعه را مجبور به تصميم گيرى در قبال انقالب آرى يا نه نخواهد آرد

ه آل  طبقات و اقشار جامعه را  هم همين بود آ۵٧ اساسى طبقه آارگر در انقالب  نقش
براى ادامه حيات اقتصادى و اجتماعى ناگزير از پاسخ به سئوال انقالب آرى يا نه 

 براى به آرسى   جامعه ايران بدون پاسخ به اين سئوال و تالش۵٧در سال . ساخت
. نشاندن يكى از اين دو پاسخ قادر به ادامه توليد اجتماعى و ادامه حيات و حرآت نبود

واضح است آه طبقات و منافع متفاوت جوابهاى متفاوتى به آن ميدادند اما پاسخ انقالب 
 شروع ٥٧ شهريور ١٧اگر اعتصابات آارگرى بعد از . آرى به آرسى نشانده شد

 باقى ٤٢ خرداد ١٥ در حد   شهريور در تاريخ ايران چيزى آما بيش١٧نميشد، آشتار 
يعنى فرداى آشتار ميدان ژاله آارگران  ۵٧روز شنبه هجدهم شهريور . مى ماند

دولت و حكومت نظامى مى توانستند از تظاهرات . پااليشگاه تهران وارد اعتصاب شدند
.  اعتصابات آارگرى شوند خيابانى جلوگيرى آنند اما نمى توانستند مانع گسترش

اعتصابى آه از پااليشگاه تهران شروع شد بمرور بخشهاى ديگر توليدى و خدماتى 
دولتى و خصوصى را در بر گرفت و به يكى از بزرگترين اعتصابات عمومى قرن 

اعتصاباتى آه حتى رژيم شاه را . بيستم تبديل شد و توليد و زندگى اجتماعى را فلج آرد
 به   بدليل اعتصاب آارگران نفت و جابجا آردن تانكهايش از تهيه سوخت براى ارتش

                                    .    علت اعتصاب راه آهن عاجز ساخت
به همين دليل هيچ نيرويى نمى توانست جانشين رژيم شاه شود مگر اينكه نشان مى داد 

براى . قادر است اعتصابات آارگرى را آنترل آند و توليد اجتماعى را راه اندازى نمايد
ا آافى نبود، چرا نيروهاى اسالمى بعنوان جانشين رژيم شاه، آنترل خيابانها و تظاهراته

 اگر قدرت دولتى را حتى دو دستى تقديمشان مى آردند از همان روز اول  آه به فرض
با معضل راه اندازى توليد اجتماعى روبرو بودند آه رژيم شاه بخاطر عاجز شدن در 
برابر آن علت وجودى يك دولت و موضوعيت اجتماعى خود را از دست داده و 

 )شامل رفسنجانى و بازرگان(هياتى آه از طرف خمينى موفقيت . سرنگون شده بود
براى آنترل مهمترين اعتصاب يعنى اعتصاب آارگران نفت به جنوب رفت، زمينه را 
براى آنترل ديگر آميته هاى اعتصاب فراهم آرد و جانشينى نيروهاى اسالمى را مسلم 

ى نيروهاى چپ براى جانشين رژيم شاه شدن آنترل دانشگاهها آه پايگاه اصل. ساخت
ميشد به قدرت رسيد و چند سال . بود و طرفداران خمينى در آنجا نفوذ نداشتند الزم نبود

بعد دانشگاهها را به رهبرى بنى صدر به خاك و خون آشيد و آال تمام آنها را براى 
   .                               سالها تعطيل آرد بدون اينكه توليد و حيات جامعه مختل شود

   اآثرا با مطالبات اقتصادى و رفاهى از جمله افزايش۵٧اعتصابات آارگرى سال 
به . دستمزد شروع ميشد اما همه مى دانستند آه آدام اهداف سياسى را دنبال مى آند

همين علت موافقت با هر خواست آارگرى مطرح شدن مطالبات بعدى را در پى داشت، 
 اراده طبقه آارگر ايران ۵٧در سال . اواكاز جمله لغو حكومت نظامى و انحالل س

براى انقالب قوى بود و چشم انداز پيروزى بر رژيم شاه چنان روشن و مسلم بود آه 
 آارگرى حتى نسبت به تحقق مطالبات رفاهى آه سالها براى آن مبارزه آرده بود  جنبش

 داد اعتنا ۵٧ور از جمله طبقه آارگر به بيمه بيكارى آه شاه در شهري. نيز بى اعتنا شد
  . نكرد و شايد بسيارى از آارگران حتى خبر آنرا نشنيدند

 بود آه تمام چپ خلقى را وادار به نام بردن از ۵٧ عظيم آارگرى در سال  اين جنبش
جاى خود را به مبارزه " خلق و امپرياليسم" تضاد  طبقه آارگر آرد، تحليل بر اساس
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 آن نوع قرائت از  باعث قدرت و گسترشداد و " آار و سرمايه"طبقاتى و تضاد 
اما امروزه با اوضاعى آه طبقه .  قرار داشت مارآسيسم شد آه طبقه آارگر در مرآزش

" رژيم و توده ها" شده،   آارگرى دارد مجددا تحليل طبقاتى فراموش آارگر و جنبش
 را را گرفته و جوانان، زنان و دانشجويان جاى آارگران" خلق و امپرياليسم"جاى 

  .                                            گرفته اند
 داشت بسيار ٥٧در حال حاضر طبقه آارگر ايران از اوضاعى آه در دوران انقالب 

 آارگرى نبود بلكه از آشورهاى  در آن دوران نه تنها بيكارى معضل جنبش. بدور است
بقه آارگر نه تنها اشتغال نبود و بنابراين خواست ط. ديگر براى آار به ايران مى آمدند

 دستمزدها،  براى پرداخت دستمزدهاى معوقه مبارزه نمى آرد بلكه خواستار افزايش
امروز . خواستهاى رفاهى، انحالل سنديكاهاى شاه ساخته، حق تشكل و اعتصاب بود

بورژوازى ايران ميليونها آارگر در آارگاههاى آوچك را رسما از شمول هر نوع 
. ارى معاف آرده و آنها را آت بسته براى سالخى تحويل آارفرماها داده استقانون آ

 روزه آار مى آنند و از جمله از هر نوع بيمه ٨٩ميليونها آارگر با قراردادهاى موقت 
مبارزه . و بازنشستگى محرومند و مهمتر اينكه مطلقا فاقد هر نوع امنيت شغلى هستند

ا براى پرداخت دستمزدهاى معوقه است، چيزى آه آارگران شديدا تدافعى است و اساس
بعالوه اوضاع آارگران در صنايع و .  آارگرى ايران بى سابقه است در تاريخ جنبش

 ٥بعنوان مثال آارگاههاى داراى . رشته هاى مختلف هيچگاه چنين متفاوت نبوده است
ل سازى، آارگر و به پائين از شمول هر نوع قانون خارج شده است، صنايع اتومبي

 هستند، اما صنعت   توليد و گسترش صنايع فوالد، پتروشيمى و نفت در حال افزايش
نساجى فاقد قدرت رقابت با پارچه هاى خارجى است و ورشكستگى آارخانجات اين 

همه اينها شكافهايى را در طبقه آارگر . رشته و بيكارى آارگران آن يك تهديد جدى است
بايد سياستها و اقداماتى را . آارگرى ايران تازه و جدى است  ايجاد آرده آه براى جنبش

مبارزه . برگزيد تا به اين شكافها پايان و يا تخفيف دهد تا بتوان آارگران را متحد آرد
همه جانبه عليه تمامى موانع بر سر راه متحد و متشكل آردن آارگران حول منافع 

ه انقالب آارگرى را تسهيل مى آند و طبقاتى شان و سوسياليسم، اين فعاليتى است آه را
  .                                         در اولين گام رژيم اسالمى را سرنگون ميسازد

بنابراين اگر آسانى مى پندارند آه ايران دارد به سمت يك انقالب ميرود بايد بتوانند آن 
، ستمها و نابرابريهاى طبقه اى را آه قادر است با اتكا به تمام مشقات، محروميتها

دو طبقه . موجود، توده هاى مردم را بسيج آند و بسمت يك انقالب ببرد را نشان دهند
 به تمامى  بورژوازى ايران آه انقالب نمى خواهد و پاسخش. قادر به اين آار هستند
 اصالحات سياسى است؛ طبقه آارگر ايران هم در شرايط فعلى  معضالت جامعه جنبش

را ندارد و از نظر توان مبارزه با بورژوازى در يكى از ضعيف ترين دوران آمادگى آن
  .   خود در ايران است تاريخ پيدايش

 گسترده اى را براى تغيير  به عبارت ديگر مى توان گفت اينكه بورژوازى ايران تالش
رژيم اسالمى و تبديل آن به رژيم دلخواه خود آغاز آرده است نشان مى دهد آه آنها 

 طبقه  در غير اين صورت مانند گذشته از ترس. بقه آارگر را فعال تهديدى نمى دانندط
اينكه . آارگر به رژيم هاى وقت غرولند مى آردند و بر سرمايه هايشان مى افزودند

 بورژوايى اصالحات سياسى چنين بى پروا به جمهورى  امروز متفكران و فعالين جنبش
  طرى است آه فعال از جانب طبقه آارگر و جنبشاسالمى مى تازند ناشى از عدم خ

  .  مى آنند آارگرى احساس
                               

آيا سلطنت طلبان بورژوازى ايران را نمايندگى نمى آنند؟ آيا آنها خواهان سرنگونى 
 رابطه سلطنت طلبان  رژيم اسالمى نيستند؟ اگر بورژوازى ايران انقالب نمى خواهد پس

  ژيم اسالمى چه ميشود؟  با ر
                       

بايد به اينكه سلطنت طلبان و مشروطه خواهان در خارج آشور نمايندگان بورژوازى 
 موضع سرمايه داران ايران در قبال رژيم اسالمى  ايران هستند و موضع آنها شاخص

داران به همراه شايد در سالهاى اوليه انقالب آه بسيارى از سرمايه . است پايان داد
نمايندگان سياسى خود از ايران فرار آرده بودند، ميشد مواضع سلطنت طلبان و بختيار 

.  اساسى بورژوازى ايران بحساب آورد، البته آنهم تا حدى را بعنوان مواضع يك بخش
. ولى طى بيست سال طبقه سرمايه دار ايران در خود ايران بازسازى شده است

طبقه . پردازان اين طبقه در تمامى عرصه ها در ايران هستندايدئولوگها و نظريه 
  سرمايه دار ايران هيچگاه مثل امروز متفكر و ايدئولوگ نداشته است و روشنفكرانش
. هيچگاه مثل امروز مورد توجه و اقبال عمومى نبوده اند و آثارشان خواننده نداشته است

د و احزاب و سازمانهاى خود را دارند نمايندگان سياسى اين طبقه اساسا در ايران هستن
اينها . و يا در حال ساختن آن و در نوبت اجازه فعاليت گرفتن از وزارت آشور هستند
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 از  اين بحث از يك تحليل مشخص. اعتبار اين بحث را بخودى خود نمى توان رد آرد
اوضاع سياسى آه آنرا به اصطالح رو به اعتال و انقالب مى بيند ناشى مى شود آه در 

اما اگر شما روند اوضاع سياسى . آن چارچوب مى شود با آن موافق يا مخالف بود
.                      اين بحث اساسا موضوعيت نمى تواند داشته باشدايران را بطرف انقالب ندانيد 

 اصالحات سياسى دولت خود را بسازند و آرزوى صد  هستند آه مى روند تا با جنبش
                  .              ساله بورژوازى ايران را آه در مشروطه شكست خورد متحقق آنند

 از ٥٧ از طبقه سرمايه دار ايران و نمايندگان سياسى آنها آه با انقالب  بنابراين آن بخش
بازگشت سلطنت به ايران حتى . ايران فرار آردند ديگر اين طبقه را نمايندگى نمى آنند

  شاگر مواضع نيروهاى راديكال را در نظر نگيريم، به اعتبار ماهيت انتقاداتى آه جنب
سلطنت طلبان . اصالحات سياسى به ساختار رژيم اسالمى دارد، يك خواب و خيال است

در بهترين حالت مى توانند در مرآزشان آه آمريكاست يك البى باشند و نه بيشتر و 
  .  را با طبقه خود در ايران تنظيم آنند سياستهاى خويش

  اين تحوالت ناشى از حرآت و تالش. و اما درباره نفع طبقه آارگر از اين تحوالت
واضح است آه طبقه آارگر به . است" دولت خود طبقه"بورژوازى ايران براى ايجاد 

د بى تفاوت نيست، نه در نوع دولتى آه تحوالتى آه بورژوازى دارد از سر مى گذران
بورژوازى ميرود تا ايجاد آند و نه در قبال ساختار اقتصادى حال و آنچه اين تحوالت 

اوضاع نسبت به قبل از انتخاب خاتمى تغييراتى آرده است . مى رود تا به آن رقم بزند
گذار را از سر ايران يك دوره . اما به آنچه بورژوازى مى خواهد هنوز منجر نشده است

منتها . مى گذراند و بنابراين امكان تاثير گذارى طبقه آارگر در اوضاع فعلى هست
مسئله اصلى اين است آه طبقه آارگر چگونه بايد در اوضاع دخالت آند تا آنرا به نفع 

طبقه آارگر تنها به اعتبار نيرو، قدرت و دخالت سوسياليستى خود مى . خود تغيير دهد
تغييرات مورد نظر طبقه آارگر نتيجه تبعى .  تغيير دهد  را به نفع خويشتواند اوضاع

هم در زمينه ساختار دولت آه هم .  آارگرى در اوضاع است دخالت سوسياليستى جنبش
اآنون مورد مناقشه بورژوازى ايران است و اين طبقه دارد مبارزه مى آند تا آنرا 

ختار و سياستهاى اقتصادى و همچنين مطابق منافع خود شكل دهد و هم در زمينه سا
قوانينى آه مستقيما به طبقه آارگر مربوط است، نظير قانون آار و حق تشكل و 
اعتصاب، تنها در صورتى و تا حدى به نفع آارگران تغيير خواهد آرد آه طبقه آارگر 

 و همچنين بعنوان يك نيروى سوسياليست و  با صف مستقل و مطالبات طبقاتى خويش
  .    ان انقالب آارگرى پا به عرصه مبارزات سياسى، طبقاتى و اجتماعى بگذاردخواه

د، سلطنت طلبان هيچ مخالفتى تا آنجا هم آه به رابطه سلطنت طلبان و اسالم بر مى گرد
تمام مسئله بورژوازى سلطنت طلب ايران با اسالم، وزن و . با اسالم ندارند و نداشته اند

يكى از . جايگاه اسالم و آخوندها در رابطه با قدرت حكومتى بوده است و نه خود اسالم
جدا  " اصالحات سياسى در قبال رابطه دين و حكومت چيزى است آه آنرا اهداف جنبش

و مبارزه عليه " حكومت دينى"مى نامند و آنرا با دفاع از " آردن نهاد دولت از نهاد دين
اين همراه مسئله قرائت هاى مختلف از دين، مزاحمت دين . بيان مى آنند" دين حكومتى"

 مى دهد اما آنرا براى استفاده عليه  را در مقابل حرآت بورژوازى ايران بمرور آاهش
  .                                         آارگرى سالم نگاه مى دارد جنبشسوسياليسم و 

بعالوه بايد به اين نكته نيز توجه آرد آه مواضع سلطنت طلبان منهاى طرح صريح 
سلطنت طلبان مى توانند منافع طبقاتى خود را در . رژيم سلطنت، در ايران ممنوع نيست
هم اآنون مواضع سياسى اينها در مورد رابطه . ندايران آزادانه طرح و از آن دفاع آن

مذهب و دولت، ساختار قدرت و استراتژى اقتصادى و غيره دارد بنوعى بيان و 
  . نمايندگى ميشود

   براى به ميدان آوردن طبقه آارگر بمنظور متحقق آردن خواستهاى جنبش بنابراين تالش                                       
 آارگرى  اصالحات سياسى يا راديكاليزه آردن آن با فشار از پائين و يا استفاده از جنبش

ها، همگى آارگران را سياهى " بااليى"لوگيرى از ناپيگيرى بعنوان اهرم فشار براى ج
 اصالحات سياسى گشايشى در  قرار نيست با جنبش.  بورژوايى خواهد آرد لشگر جنبش

طبقه آارگر بايد بدنبال سروسامان دادن به . اوضاع به نفع آارگران صورت بگيرد
 جريان طبقاتى متفاوت بايد يك.  طبقه عليه طبقه  طبقاتى خود باشد، يك جنبش جنبش

  .                سازماندهى شود و به ميدان بيايد

در تاريخ دو دهه اخير ايران، سازمانها به اين دعوت ميشدند آه فعال دست از اختالفات 
اين بحث امروز هم چه در خارج آشور و چه .  تا وحدت جبهه اى بهم نخوردبردارند

آيا چنين بحثى معتبر .  ميشود موجود است در داخل تا آنجا آه در مطبوعات منعكس
است؟ و تا آنجا آه به طبقه آارگر برميگردد آيا اصوال اين تحوالت نفعى براى اين 

  طبقه دارد؟ 
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   دانشجويى از جنبش  دانشجويى عقب است يا جنبش  آارگرى از جنبش طرح اينكه جنبش
 بورژوايى  آارگرى جلوتر است بدنبال تبديل آردن طبقه آارگر به دنبالچه جنبش

  جنبش.  بزير پرچم طبقات ديگر استاصالحات سياسى است، براى بردن طبقه آارگر
 آامال متفاوت هستند و سئوال درباره علل   اصالحات سياسى دو جنبش آارگرى و جنبش

هر . جلو بودن هر آدام قبل از هر چيز آنها را هم جهت و هم منفعت نشان ميدهد
جريانى آه خواستار دخالت طبقه آارگر در اوضاع فعلى است بايد براى سازماندهى 

 و همچنين براى بسيج طبقه آارگر حول سوسياليسم  قه آارگر در سازمانهاى طبقاتيشطب
مبارزه براى هر نوع تغيير و تضمين ماندگارى آن در گرو مبارزه طبقه .  آند تالش

.                آارگر براى خواستهاى طبقاتى خود و سازمان يافتن و مبارزه براى سوسياليسم است
   اصالحات سياسى و يا جنبش ابراين نه تنها طبقه آارگر نبايد براى تقويت جنبشبن

 آارگرى براى  دانشجويى به ميدان بيايد بلكه به روشنى بايد بداند آه چنانچه جنبش
 اصالحات  مطالبات طبقاتى و سوسياليستى خود پا بگيرد و وارد صحنه شود، جنبش

 براى تغيير رژيم اسالمى را  ويى هوادار آن تالش دانشج سياسى، دوم خرداديها و جنبش
طبقه آارگر در اين مورد .  آارگرى را سرآوب آنند آنار مى گذارند تا ابتدا جنبش
  . آوچكترين شكى نبايد داشته باشد

                             
چپ . تا آنجا آه به جبهه چپ برميگردد، گيجى و سردرگمى غريبى قابل مشاهده است

 اصالحات   رژيمى خود را خلع سالح شده مى بيند، آنها يا يكسره به دفاع از جنبشضد
برخاسته اند و يا به نفى تفاوت هاى موقعيت سياسى فعلى با دوره هاى پيشين نشسته 

در تقابل با چنين وضعيتى آنچه آه در سرلوحه وظايف سوسياليسم آارگرى قرار . اند
  ميگيرد آدامست؟ 

                               
. ايران در حال از سر گذراندن يكى از چند تحول مهم خود در صد ساله گذشته است

 ملى شدن صنعت نفت  تحوالتى شبيه انقالب مشروطه، بقدرت رسيدن رضا شاه، جنبش
و اصالحات ارضى آه از هر نظر تاثيرات ديرپايى بر سير حرآت اقتصاد، سياست، 

فهم، درك و شناخت اين تحول .  طبقاتى بر جاى گذاشتندفرهنگ، مناسبات و مبارزات
.                               شرط اوليه داشتن هر نوع سياست درست طبقاتى در ايران امروز است

در صد ساله اخير، هر آدام از اين تحوالت جريان اصلى موجود چپ زمان خود را در 

عى و سياسى منزوى و حاشيه اى آرد و موضوعيت صحنه سياسى ايران از نظر اجتما
اجتماعى آنها را از بين برد و حتى در اينكه نتوانند زير فشار سرآوب دوام بياورند 
موثر بود و بعضا از نظر سازمانى نيز نابود شدند، زيرا متوجه دوره جديد و مسائل 

يفا آنند؛ حزب  تاريخى خود را بدرستى ا ناشى از آن نشدند و لذا نتوانستند نقش
 ملى   راجع به رضا شاه، حزب توده از جنبش آمونيست اوليه ايران از تحليل اشتباهش

آردن صنعت نفت، آل چپ از اصالحات ارضى و سرمايه دارى شدن ايران، چپ 
  .                              ۵٧خلقى ضد امپرياليست از انقالب 

همان معانى و جايگاه سابق را نداشته اند اگر چه  از هر آدام از اين مقاطع، سياستها  پس
بعنوان مثال رضا شاه و . از نظر ظاهر و شكل و حتى عامل انسانى يكسان بوده اند

 قبل از انقالب اآتبر مى توانست همان جايگاه و نقشى را داشته باشد آه  سياستهايش
ضا شاه و در صورتيكه اين حزب بايد ر. حزب آمونيست ايران ابتدا مطرح آرد

 از انقالب اآتبر و بعنوان حلقه اى از محاصره   را در چارچوب جهان پس سياستهايش
شوروى مد نظر قرار ميداد، آارى آه بعدا آوشيد انجام دهد و سياستهاى خود را 

 .                                                         اصالح آند
 مشابه همان مواضعى آه چپ ها  يبا و آما بيشتقر. مثال ديگر اصالحات ارضى است

.  اصالحات سياسى فعلى دارند نسبت به اصالحات ارضى شاه داشتند در قبال جنبش
همانقدر آه اصالحات ارضى از نظر اقتصادى در سرمايه دارى شدن ايران و عروج 

تكميل  اصالحات سياسى در   داشت، جنبش طبقه سرمايه دار ايران از نظر اقتصادى نقش
بعبارت .  دارد صاحب سرمايه نقش" دولت خود طبقه"آن و از نظر سياسى براى ايجاد 

 اصالحات سياسى مى رود تا تحوالت ناشى از اصالحات ارضى شاه را آه  ديگر جنبش
حلقه اى از عروج بورژوازى ايران بعنوان يك طبقه از نظر اقتصادى مسلط بود را با 

  .                               طبقه تكميل آندايجاد دولت مورد دلخواه اين
   روسيه جنبش١٩٠۵براى سالها آمونيستها با استناد به مواضع بلشويكها در انقالب 

قرار بود . دهقانى را متحد طبقه آارگر براى استقرار يك جمهورى دمكراتيك مى دانستند
دمكراتيك و متحد طبقه    دهقانى با خواست زمين يكى از پايه هاى اصلى جنبش جنبش

در ايران مسئله ارضى از طريق يك انقالب حل نشد بلكه از باال و توسط . آارگر باشد
اصالحات ارضى همان آارى را آرد آه در تمام جهان براى . رژيم شاه حل شد

حاآميت سرمايه دارى آرده است، يعنى آزاد آردن دهقانان از زمين بشكل وسيع براى 
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در هر يك از آشورهاى جهان اين تحول به . و آار در آارخانه هاروى آورى به شهر 
 انجام شده است، مثال بشيوه انقالبى و از پائين، از باال توسط دولتها،  يك صورت خاص

 و محدود، و البته بدون اينكه هيچ يك از اين اشكال مانع از  بشكل گسترده يا بشكل ناقص
.                                         انان از زمين شده باشدعملكرد پايه اى آن يعنى آزاد آردن دهق

از موضعى آامال ارتجاعى . به اصالحات ارضى شاه از زواياى متفاوتى انتقاد شد
بخشى از .  توسط شاه وحشيانه سرآوب شد٤٢توسط خمينى و جنبشى آه در خرداد 

خالفان دست به مقاومت مسلحانه زدند آه  م مالآين عليه آن ايستادند، در استان فارس
جبهه ملى مجددا فعال شد و ميتينگ گذاشت و شعار .  شاه سرآوب شد توسط ارتش

از جانب چپ اقدام شاه بعنوان يكى از . را مطرح آرد" اصالحات آرى، ديكتاتورى نه"
نقالبى به زعم آنها تنها دولتهاى ا. بزرگترين مالك هاى ايران غير قابل باور تلقى شد

 از بقدرت رسيدن مى توانستند دست به اين آار بزنند و اين آار از طرف رژيم  پس
بايد حيله . وابسته به امپرياليسم شاه آه خود يك مالك بزرگ بود غير ممكن تلقى ميشد

به محدود بودن تقسيم زمينها و اينكه بعضى از اراضى از شمول آن . اى در آار مى بود
نزد بعضى اصالحات ارضى قرار بود به مكانيزه شدن آشاورزى . خارج بود انتقاد شد

در واقع چپها . و رشد اقتصاد روستا منجر شود و باعث بهبود اوضاع دهقانان گردد
اساسا توهمات خود را بجاى هدف اصلى اصالحات ارضى نشاندند و نسبت به بر آورده 

مد، فعال شدن مجدد جبهه  سياسى موقتى آه بوجود آ بويژه گشايش. شدن آن شك آردند
ملى، رسيدن ارسنجانى به وزارت آشاورزى بسيارى را دچار اين اشتباه آرد آه جنبشى 

مخالفت با . آه با آودتا سرآوب شد دارد دوباره شروع ميشود و اوج مى گيرد
اصالحات ارضى و تالطماتى آه بدنبال داشت ظاهرا به نظر مى آمد آه موجب 

 در صورتيكه ميرفت تا رژيم شاه را تقويت آند و آخرين تضعيف رژيم شاه مى شود
  .                                            مانع سرمايه دارى شدن ايران را آنار بزند

آن .  اصالحات سياسى فعلى هم ما با همين گونه انتقادات مواجه هستيم در قبال جنبش
صاحبان سرمايه " دولت خود طبقه"دن تحولى آه ايران دارد از سر مى گذراند ساخته ش

اين تحول قرار است يك دمكراسى درون طبقاتى براى صاحبان سرمايه بوجود . است
آورد، همه اقشار سرمايه را از نظر سياسى و حقوقى برابر آند، مكانيسمى ايجاد آند تا 

ن  و قواني دسترسى همه اقشار سرمايه را به قدرت دولتى تضمين آند، و راه و روش
جابجا شدن قدرت در ميان جناحهاى مختلف سرمايه را تعيين آند و به تمامى امتيازاتى 

آه بخشها، محافل و جناحهايى از صاحبان سرمايه بدليل نزديكى و يا رابطه با مراآز 
  .                        قدرت دارند پايان دهد

ان براى آار در شهرها به همانطور آه آنده شدن وسيع دهقانان از زمين و روانه شدنش
هم به " دولت خود طبقه"به " دولت براى طبقه"اشكال گوناگون انجام شده است، تغيير 
مى " سردرگمى و گيجى غريبى"آنچه آه شما . طرق مختلف انجام گرفته و مى گيرد

.  اصالحات سياسى است ناميد در وهله اول ناشى از عدم فهم  جايگاه و اهداف جنبش
 و جايگاه وقايع و  غيير دوره اى است آه آغاز شده و در پرتو آن نقشعدم درك ت

حرآتهاى سياسى، جناحها، اختالفاتشان و علل آن تغيير آرده اند حتى وقتى توسط همان 
 اصالحات سياسى، قانون منديهاى مبارزه  جنبش. عوامل انسانى دوره قبل بيان ميشوند

  .  جديدى آرده استسياسى و طبقاتى در ايران را وارد دوره 
                                 

بطور مثال مشخصات مبارزه سياسى و طبقاتى در اين دوران جديد چيست و نسبت به 
  گذشته چه تغييرى آرده است؟ 
                                    

 طى صد سال بخشى از بورژوازى ايران همواره در اپوزيسيون رژيمهايى بوده آه به
". دولت براى طبقه"خشن ترين شكل ممكن از منافع همين طبقه دفاع ميكرده است، يعنى 

يعنى رژيمى آه در عين دفاع از منافع پايه اى سرمايه داران عليه بخشهايى از همين 
بنابراين هرگاه طبقه آارگر با . طبقه صاحب سرمايه هم استبداد اعمال مى آرده است

رى ايران سرشاخ ميشده بايد مرز خود را با بخشى از دولت و رژيم وقت سرمايه دا
بورژوازى در اپوزيسيون آه آنها نيز با رژيم حاآم مشكالتى داشتند روشن ميكرده 

به اپوزيسيون رژيم " دولت خود طبقه" اصالحات سياسى دارد با ايجاد  جنبش. است
 قبل از هر سوسياليسم آارگرى ايران. بودن هر بخشى از بورژوازى خاتمه مى دهد

 از سر مى گذراند باشد و تاثيرات  چيز بايد متوجه عمق اين تحولى آه دشمن طبقاتيش
همه چيز را بايد در پرتو اين .  عليه طبقه سرمايه دار ايران بشناسد آنرا در مبارزه اش

از جمله اينكه در قرن جديد بر خالف تمام .  ديد تحول در رابطه طبقه بورژوا و دولتش
 عليه رژيم حاآم بر ايران ديگر هيچ جناحى از  تم، طبقه آارگر در مبارزه اشقرن بيس

تاثير اين امر در مبارزه طبقاتى آارگران اين . بورژوازى را در اپوزيسيون نخواهد ديد
 طبقه عليه طبقه را بوجود مى آورد و  است آه بطور عينى پايه هاى محكم يك جنبش
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وامل عينى، اجتماعى و اقتصادى مبارزات ضد براى اولين بار در تاريخ ايران ع
. را بنحوى بنيادى بى معنا ميكند" دو قطبى رژيم و توده ها"رژيمى را از بين مى برد و 

براى سرنگونى " رژيم و توده ها"به اين اعتبار سازمانها و احزابى آه بر اين االآلنگ 
 حضور طبقه آارگر همانطور آه. متكى هستند نيز فاقد موضوعيت اجتماعى مى شوند

را فاقد موضوعيت " خلق و امپرياليسم" دو قطبى ٥٧ آن در انقالب  و سهم و نقش
  .                                 اجتماعى آرد

بهرحال، خارج شدن بخشى از بورژوازى از صف اپوزيسيون رژيم در عين اينكه 
شفاف ميكند اما مرزبندى با مبارزه طبقاتى و به اين معنا سوسياليستى را على العموم 

 آارگرى قبال نياز چندانى به آن نداشت،  بورژوازى در عرصه هاى ديگر را آه جنبش
 اصالحات سياسى تناسب قواى سابق در بين گرايشات درون  جنبش.  ضرورى ميسازد

 آارگرى را تغيير داده است، گرايشاتى را تقويت آرده و عرصه را براى  جنبش
 از سالها دوباره سرو آله آسانى آه  بطور مثال، پس. تنگ نموده استگرايشاتى ديگر 

 آارگران را به انواع و اقسام سرمايه دارى فراخوان مى دهند و  با استناد به مارآس
بعضا خواهان حمايت آارگران از بورژوازى صنعتى و عليه بورژوازى تجارى هستند 

 آارگرى بايد بتواند  سوسياليست جنبش راديكال  در اوضاع جديد گرايش. پيدا شده است
هم درك صحيحى از اين تناسب قوا داشته باشد و هم مرزهاى تمايز خود با ديگر 

.                   آند  و آوشش  دهد تا بتواند براى اتحاد آل طبقه آارگر تالش گرايشات را تشخيص
تشكل مستقل و غير دولتى و حق مثال ديگر، نزديك به يك قرن آارگران براى حق 

   چپ و سوسياليست جنبش در تمام اين سالها اين گرايش. اعتصاب مبارزه آرده اند
آارگرى بود آه مطرح آننده و پيشتاز مبارزه براى اين خواستها بود و همه جناحهاى 

 اصالحات سياسى، بورژوازى ايران نيز ميرود  با جنبش. بورژوازى در صف مقابل آن
وعى از تشكلهاى آارگرى بوروآراتيك، غير دولتى، اما به شدت ضد آمونيستى را تا ن

و همچنين نوعى از آزادى اعتصاب را در سيستم خود يعنى جامعه مدنى حل و هضم 
اتحاديه هاى آارگرى و "درست در همان راستايى آه حبيب الجوردى در آتاب . آند

وط شاه به طبقه بورژوازى ايران بعنوان يكى از درسهاى سق" خودآامگى در ايران
 آارگرى در مبازه عليه  بنابراين ديگر راديكال سوسياليستهاى جنبش. توصيه آرده است

بخشى از . شوراهاى اسالمى و خانه آارگر و براى آسب حق اعتصاب تنها نيستند
 اصالحات نيز عليه خانه آارگر و شوراهاى اسالمى است و خواهان حق  جنبش

 آارگرى در مبارزه براى حق   آارگران است و سوسياليستهاى جنبشاعتصاب براى
 اصالحات سياسى  تشكل مستقل از دولت و حق اعتصاب بايد مرز خود را با جنبش

روشن آنند و شايد بحث بر سر محتواى اين مطالبات برود و نه خود آن مطالبات، 
 آارگرى  اليستهاى جنبشديگر سوسي. همانطور آه االن در مورد بيمه بيكارى چنين است

بر خالف سابق، ما امروز در . در مبارزه با خانه آارگر و شوراهاى اسالمى تنها نيستند
  مبارزه با خانه آارگر و شوراهاى اسالمى بايد مرز خود را با سياستها و اقدامات جنبش

ديگر صرف خواستن حق تشكل آارگرى مستقل از دولت . اصالحات سياسى روشن آنيم
 آارگرى ترسيم نمى آند در  ق اعتصاب مرز سوسياليستها و بورژواها را در جنبشو ح

 اصالحات سياسى خانه آارگر را  جنبش. صورتيكه در يك صد سال گذشته چنين بود
بعنوان جريانى آه از طرف رژيم اسالمى متولى امور آارگران، آنترل آننده و جريان 

 آما اينكه حتى دوم خرداديها هم در .مسلط بر شوراهاى اسالمى است نمى پذيرد
  .  راه نيافت  ششم از محجوب حمايت نكردند و وى مجددا به مجلس انتخابات مجلس

                                       
 اصالحات سياسى مى آوشد خانه آارگر و شوراهاى  آيا منظورتان اين است آه جنبش

  را منحل آند؟ اسالمى 
                                       

 اصالحات سياسى در قبال تشكل هاى آارگرى و شوراهاى اسالمى  اينكه اهداف جنبش
 بينى  و خانه آارگر در چه اشكالى و طى چه پروسه اى متحقق مى شود دقيقا قابل پيش

با اين حال ميشود نكاتى .  اصالحات سياسى است نيست و تابعى از پيشروى آل جنبش
 اصالحات سياسى نمى آوشد تا قانونا شوراهاى اسالمى را منحل آند،  شجنب. را گفت

براى انحالل شوراهاى اسالمى از پائين نيز احتياج به بسيج آارگران در آارخانجات 
 اصالحات در   جنبش روش.  اصالحات مطلقا چنين آارى نخواهد آرد دارد آه جنبش

 مى آنند  آنها تالش.  عرصه هاستقبال خانه آارگر و شوراهاى اسالمى همانند ديگر
ممكن است قانون شوراهاى اسالمى را . خانه آارگر و شوراهاى اسالمى را اصالح آنند

و .  استفسار بخواهند  اصالح آنند يا درباره تفسير مورد دلخواه خود از مجلس در مجلس
رى مالحظات يا اگر اصوال معتقد باشند آه نبايد با آنها بطور مستقيم سر شاخ شد، يك س

قانونى را عليه آن مطرح  آنند و از هر طرف فشار آورند تا بتوانند يك نوع تشكل 
مورد نظر خودشان را بسازند؛ مرحله بعد رقابت آغاز شود تا تشكلهاى آارگرى مورد 
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 اصالحات سياسى بتوانند مطلوبيت و آارايى خود را به بورژوازى ايران  نظر جنبش
 اصالحات  المى و خانه آارگر در رقابت با تشكلهايى آه جنبششوراهاى اس. بقبوالنند

سياسى بدنبال آن است يعنى شديدا بوروآراتيك، غير دولتى، آمتر اسالمى اما به همان 
  .                  اندازه شوراهاى اسالمى يا بيشتر ضد آمونيست هيچ شانسى ندارند

. نها در ميان نيروهاى چپ باب شدبا تشكيل شوراهاى اسالمى بحث فعاليت در درون آ
 آارگرى عليه گرايشى  سالها طول آشيد تا مبارزه قاطع راديكال سوسياليستهاى جنبش
با ايجاد تشكلهاى مورد . آه خواهان فعاليت در شوراهاى اسالمى بود به پيروزى برسد

ن  اصالحات سياسى مسئله فعاليت در درون آنها توسط گرايشهاى ديگر درو نظر جنبش
.  آارگرى باب ميشود، البته بسيار قوى تر، گسترده تر و حتما ظاهر الصالح تر جنبش

آندسته از فعالين .  آارگرى بزودى بسراغ ما مى آيد مسائلى از اين قبيل در جنبش
 آارگرى آه مختصات دوره جديد را نمى شناسند و درك نمى آنند  سوسياليست جنبش

 آارگرى   اصالحات سياسى در جنبش توسط جنبشاولين طعمه هايى خواهند بود آه 
  . بلعيده مى شوند

                                
 ندهند  در صحبتهايتان اشاره داشتيد به اينكه اگر جرياناتى اين دوره جديد را تشخيص

 نداشتن موضوعيت اجتماعى  عوارض. موضوعيت اجتماعى خود را از دست ميدهند
   را در چه چيزى نشان مى دهد؟  چيست؟ اين مسئله خودش

                 
با سقوط اردوگاه شوروى و پايان جنگ سرد جهان وارد دوره جديدى شد آه در تمامى 

با پايان . زمينه ها با دوره قبل متفاوت بود حتى اگر شكل ظاهر خود را حفظ آرده بود
مى . تعريف مى آردندجنگ سرد تمام احزاب و سازمانها بايد يكبار ديگر خود را باز 

 را با منفعت طبقاتى و اجتماعى مورد نظر  بايستى يكبار ديگر رابطه همه جانبه خويش
 از جنگ سرد  خود وارسى مى آردند و با بازگو آردن آن در چهارچوب جهان پس

تا آنجا آه به نيروهاى چپ و . يكبار ديگر موضوعيت اجتماعى خود را بيان مى آردند
ميگشت حتى براى ادامه يك فعاليت عادى هم گريزى از اين امر سوسياليست باز 

منتها تمام رهبرى و بدنه اصلى سازمانهاى چپ و آمونيست بدليل اختناق حاآم . نداشتند
بر ايران در خارج آشور بودند و نه تنها اين بلكه رابطه بسيار ضعيفى با ايران و 

آنها آه قاطعانه در مقابل هجوم ضد به همين دليل اين نيروها چه . تحوالت آن داشتند

آمونيستى امپرياليستها در عرصه نظرى ايستادگى آردند و چه آنها آه مطابق مد روز 
 از  تغييراتى در بنيادهاى نوع سوسياليسم خود دادند، عمال خود را با مختصات جهان پس
ضوع جنگ سرد در اروپا و آمريكا وفق دادند، همانند احزاب همين آشورها آه مو

  .                                    آارشان طبقه آارگر اين جوامع است
سقوط شوروى در ايران تقريبا همزمان است با پايان جنگ ايران و عراق، مرگ خمينى 
و انتخاب رفسنجانى به رياست جمهورى، آغاز برنامه هاى سياسى و اقتصادى وى 

طع فعاليت سياسى توسط آخوندهاى طرفدار براى پايان دادن به اقتصاد دوران جنگ، ق
اين همزمانى براى نيروهاى چپ و . اقتصاد دولتى خط امام به رهبرى آروبى و غيره

آمونيست آه پيوندهاى ارتباطى ضعيفى با ايران داشتند و از تحوالت فكرى و سياسى 
 تلقى  پايان جنگ سرد در ايران آن بكلى بدور بودند باعث شد آه همين ها را عوارض

در صورتيكه هشت سال بعد با انتخاب خاتمى آه همه را غافلگير آرد معلوم شد . آنند
 اصالحات سياسى است آه خاتمى را   سقوط شوروى و پايان جنگ سرد جنبش عوارض

 اصالحات سياسى باعث تغييراتى در  به همين دليل جنبش. به رياست جمهورى رساند
ياسى شد آه در ديگر آشورها هنگام سقوط ديوار اوضاع ايران و احزاب و جريانات س

. براى چپها و آمونيستهاى ايران دو بار ديوار برلين فرو ريخت. برلين روى داده بود
يكبار در خارج آشور و يكبار ديگر هنگامى آه نتايج آن در ايران به منصه ظهور 

رد در عرصه  پايان جنگ س آنها آه در خارج آشور قاطعانه در مقابل عوارض. رسيد
 اصالحات بود زانو زدند و   در ايران آه جنبش نظرى ايستادند در مقابل بازتابش

مدرنيست و آته ايست شدند، يادشان افتاد خمينى آه آارگر را در . نتوانستند مقاومت آنند
داشتند "  و افاده اى فيس" آردند آه چه   سازمان نداده بود و فراموش محيط آار و زيستش

چنان رجعتى به طبقه . ه از همان ابتدا آارگر در مرآز مارآسيسم شان بوده استاز اينك
و خلق و خوى محيطى آه در آن بار آمده بودند آردند آه حتى از نظر اخالقى نيز ديگر 

آسر منزلت و شان خود مى دانند آه ايدئولوگها، نظريه پردازها و . قابل شناسايى نيستند
.  برخاسته اند مسلمانانى امثال حجاريان و باقى و گنجى استقهرمانان طبقه اى آه از آن

به خود نهيب مى زنند آه اينها طبقه آنها را نمايندگى نمى آنند، آه تا اسالم هست 
 مى دانند آه طبقه اى آه از آن بر  خودشان بهتر از هر آس. سرمايه به ايران نمى رود

  .                               خاسته اند تاريخا با هر جك و جانورى ساخته است
 اصالحات سياسى، جريانات سياسى ايران بايد خود را مجددا باز  خالصه، با جنبش
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و مستقل از سابقه، سياستها و منافعى آه تاآنون دنبال مى آرده اند يكبار . تعريف آنند
پاى . ديگر ربط خود را به منفعت مورد نظر خود در شرايط جديد ايران بيان آنند

 سياسى و تغيير روزانه تحليلها، بى  تناقض. موضوعيت اجتماعى اينجا به ميان مى آيد
 ارزشهاى مثبتى  ربطى به مسائل و موضوعات ايران و از جمله حرآت در جهت عكس

آه در جامعه ايران دارد بوجود مى آيد، از مهمترين مشخصات نداشتن موضوعيت 
  . اجتماعى است

                             
  آينده سوسياليسم آارگرى ايران را چگونه مى بينيد؟  

                          
سوسياليسم آارگرى ايران يك پديده داخل آشورى است و اساسا در داخل آشور سازمان 

قدرت سوسياليسم آارگرى ايران براى دست باال پيدا آردن نسبت به ديگر . خواهد يافت
ارگرى و به اين اعتبار بسيج و متحد آردن آل طبقه حول  آ گرايشات درون جنبش

  سياستهاى سوسياليستى و راديكال در گرو قد علم آردن همه جانبه عليه جنبش
اينجا الزم . اصالحات سياسى در عرصه هاى ايدئولوژيكى، سياسى و اقتصادى است

ولوگها و نظريه است آه به يك مسئله در ارتباط با مبارزه ايدئولوژيك و نظرى با ايدئ
چپ ايران در مبارزه عليه رژيم شاه به مبارزه .  اصالحات تاآيد آنم پردازان جنبش

ايدئولوگهاى . نظرى عليه ايدئولوگها و نظريه پردازان آن رژيم احتياجى نداشت
. بورژوازى ايران در زمان شاه هم دستگاهى بودند و هم توجه آسى را جلب نمى آردند

 اصالحات سياسى بورژوازى ايران ايدئولوگها و نظريه پردازانى از  اما امروز با جنبش
بخشى . خود بيرون داده است آه مورد توجه عمومى هستند و قدرت اقناع و بسيج دارند

از اين نظريه پردازان از آادرها و دست اندرآاران ارشد رژيم اسالمى بوده و هستند و 
 با اين سطح از فعاليت خود را حفظ آنند و اصوال به همين اعتبار تاآنون توانسته اند

افشاى شريك جرم بودن اينها در آشتارها و جنايات رژيم نبايد مانع گردد . دوام بياورند
سوسياليسم آارگرى ايران بدون نقد عميق و مارآسيستى . تا پاسخ نظرياتشان داده شود

مى نظريات  اصالحات سياسى ايران آه ترجمه بعضا اسال نظريه پردازان جنبش
ايدئولوگهاى مطرح بورژوازى جهانى است قادر نخواهد بود عرصه را بر مدافعين آن 

 آارگرى تنگ آند و ملزومات تفوق مجدد نظرى  در آل جامعه و بويژه در جنبش
 آارگرى فراهم آورد و آل طبقه را حول  سوسياليسم آارگرى را در بين فعالين جنبش

  پاسخ به مسائل نظرى و ايدئولوژيكى را آه جنبش. سياستهاى خود متحد و بسيج آند
مارآسيسم در نقد ليبراليسم . بورژوايى اصالحات سياسى مطرح مى آند دشوار نيست

 اصالحات سياسى با اما و اگر فقط آغشته به آنست شكل گرفته  آه آرا و نظرات جنبش
  .                               است

ر يك قرن اخير هر وضعى داشته است اآنون تنها با سوسياليسم آارگرى ايران د
سازماندهى مجدد خود براى ايستادگى در همه عرصه ها در برابر بورژوازى عروج 

 اصالحات سياسى قادر مى شود به حيات سياسى خود بنحو موثرى ادامه  آرده با جنبش
رايانه قد علم آردن سوسياليسم آارگرى ايران در گرو درك صحيح و واقع گ. دهد

موقعيتى است آه هم خود و هم بورژوازى ايران، هر دو، در آن قرار دارند و تعيين يك 
" طبقه عليه طبقه " برنامه جامع مبارزاتى در همه عرصه ها براى سازماندهى يك جنبش

  .                                   است
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  عملكرد  گزارش

    ايران به كنگره سومكميته مركزى حزب كمونيست 
  

  رضا مقدم 
  

 : توضيح
دو گزارش ) ١٣۶٧بهمن (از طرف کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به کنگره سوم 

گزارش "و " اوضاع جهانی و وضعيت کمونيسم"گزارش سياسی با عنوان  ،داده شد
نوشته بود و توسط  ايرج آذرين شفاها گزارش سياسی را منصور حکمت . "عملکرد
را رضا مقدم  ) متن حاضر(گزارش عملکرد .   شد که هر دو قبال منتشر شده استارائه

اين گزارشات ناگزيری . نوشته بود که اکنون برای اولين بار بطور علنی منتشر ميشود
را که ديگر دوره ای و پايان  رفتن بسوی يک سوسياليسم کارگری را نتيجه گرفته بودند

ارگری و مبارزه کارگری پراتيک انقالبی و سازمان که بتوان جدا از منفعت انقالب ک
  .را پايان يافته دانسته بودند راديکالی داشت و اداره کرد

  
  

  .                                   با درودهاى رفيقانه
 عملكرد آميته مرآزى بين دو آنگره اساسا در فعاليت حزب آه هر يك از نمايندگان 

همچنين خود رفقا در .  است اى آن فعاليت آرده اند، منعكسآنگره در يكى از سازمانه
 عملكرد  به اين اعتبار آميته مرآزى در گزارش. جريان غالب مسائل حزب قرار دارند

خود وارد شرح وقايع ما بين آنگره دوم و سوم نمى شود و به اساسى ترين مسائل 

اقداماتى آه هر يك از اين سازمانهاى حزبى به تفكيك ميپردازد و در آلى ترين سطح به 
 از ارزيابى از فعاليت آميته  در پايان پس. سازمانها بايد انجام دهند، اشاراتى ميكند

 ارزيابى   بر اساس اين گزارش. مرآزى خطوط آلى خط مشى آينده حزب را برميشمرد
ها و تحليل هاى مصوب جلسات آميته مرآزى از فعاليت سازمانهاى حزبى تنظيم شده 

  .                                              با اسنادى آه ضميمه دارد آامل ميشود  اين گزارش.است
بعد از برگزارى آنگره دوم حزب آه در آن مباحث آمونيسم آارگرى مطرح شد، 
استنتاج عملى از اين مباحث براى آليه عرصه هاى فعاليت حزب در دستور آميته 

باحث آمونيسم آارگرى و تاثيرات آن بر فعاليت حزب توضيح م. مرآزى قرار گرفت
در آردستان در آنگره پنجم سازمان آردستان حزب، آومه له، آه بعد از آنگره دوم 

آمونيسم آارگرى در نشريه آمونيست طى . برگزار شد، مورد بررسى قرار گرفت
سياست "مقاله. مصاحبه هايى با رفيق منصور حكمت براى آل تشكيالت توضيح داده شد

 فعاليت  آه در نشريه آمونيست درج گرديد، اساس" سازماندهى ما در ميان آارگران
آه " مبانى آار حزب در خارج آشور"مقاله . حزب را در ميان طبقه آارگر توضيح داد

در ارگان مرآزى چاپ شد خطوط اساسى فعاليت حزب در خارج آشور را تشريح 
ائل نظرى آه حزب بايد بدان بپردازد و در همان اينها بعالوه تعيين مهمترين مس. آرد

مصاحبه درباره آنگره عنوان شد وظايف همه جانبه حزب بعد از آنگره را تعيين و 
  .                            ترسيم آرد

   

                          سازمان كردستان حزب، كومه له 
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در اين .  آنگره برگزار آرده استدر فاصله بين آنگره دوم و سوم حزب، آومه له دو
. دو آنگره مهمترين مسائل فعاليت حزب در آردستان مورد بررسى قرار گرفته است

نظر به گذشت نزديك به سه سال از آنگره پنجم و انتشار مصوبات آن و مصاحبه ها و 
با توجه انتشار علنى قطعنامه هاى آنگره . مطالبى آه در توضيح آن منتشر شده است

آليه ضمائم ( و مصاحبه هايى آه حول آن صورت گرفته و همچنين ضميمه بودن ششم
 آميته  گزارش)  شده است مشخص" الف"مربوط به فعاليت حزب در آردستان با حرف 

در ) آه انتشار علنى نيافته است(مرآزى آومه له به آنگره ششم و سند اهداف نظامى 
.                     ستان بعد از آنگره ششم ميپردازيماينجا به مهمترين مسائل فعاليت حزب در آرد
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. سال جارى براى حزب ما در آردستان سال دستاوردها و دشواریها، توامان بوده است

بطور مثال انشعاب در حزب (ازیكسو ما شاهد پيشروى هاى سياسى جدى و تعيين آننده 
و همچنين ارتباط با و دخالت )  با ما از جانب جناح انشعابى  بس  آتش دموآرات و پذیرش

نظير برگزارى وسيعترین مراسم (فعال در مبارزات و اعتراضات آارگرى در آردستان 
، فعاليت نظامى پر تحرك در آردستان )اول ماه مه در ایران در دو سال پياپى در سنندج

با حزب دموآرات، بوده ایم و از با ضایعات و تلفات آم نسبت به گذشته و در مقایسه 
چندین بار بمباران اردوگاه ( آنگره ششم  سوى دیگر شاهد لطمات نظامى حول و حوش

   بس اینها در آنار تاثيراتى آه برقرارى آتش). مرآزى و ضربات وارده به گردان شوان
م در فعاليت حزب در آردستان ميگذارد، آامال خارج از اراده ما بوده است و عليرغ

 بى وقفه اى آه انجام گرفته، پيشروى هاى پر اهميت ما را تحت الشعاع قرار داده  تالش
دشوارى هايى آه با آن روبرو بوده ايم مورد این امر را باید در چهار چوب . است

حوادث و اتفاقاتى آه طى اين مدت آوتاه حزب ما از سر گذرانيده . بررسى قرار داد
 بسيارى از نيروهاى اپوزيسيون با آن مواجه ميشدند اگر چنان عظيم بوده است آه اگر

حزب ما همانطور . نتوان گفت براى هميشه حداقل براى مدت طوالنى به قهقرا ميرفتند
آه شايسته حزب ماست اين حوادث را با همبستگى، از خود گذشتگى و با خلق حماسه 

يو صداى انقالب در بعنوان نمونه رفقاى راد.  ناشدنى از سر گذراند هاى فراموش
بشدت ) شيميايی( از بمباران  شرايطى آه منطقه استقرار فرستنده هاى راديويى پس

مسموم بود، به آن محل رفت و آمد آردند، و از قطع شدن برنامه هاى راديويى 
  .                                                 جلوگيرى آردند

   
 از جانب ايران بود،   بس  آتش ب آه هم زمان با پذيرش حزپلنوم دوازدهم آميته مرآزى

تاثيرات اين واقعه را در فعاليت حزب در آردستان مورد بررسى قرار داد و قطعنامه 
تصويب آرد " ختم جنگ ايران و عراق و موقعيت و وظايف ما در آردستان"اى را بنام 

 از آن نيز  ار داد و پسو در اختيار آميته مرآزى آومه له قر) اين سند ضميمه است(
آميته مرآزى حزب از طريق رابطه نزديكترى با آميته مرآزى آومه له و رفقايى از 

تشكيل . آميته رهبرى آومه له انجام اقدامات الزم را مورد بررسى قرار داده است
آميسيون آردستان در جوار آميته مرآزى حزب و متشكل از اعضاء آميته مرآزى 

راى تسهيل آردن انجام آارها و فعاليت هايى آه ميتواند و يا الزم حزب و آومه له، ب
در همين چهارچوب . است در خارج آردستان صورت گيرد، از جمله اين اقدامات بود

اين اسناد و سندى آه اعضاء آميسيون و (آميسيون آردستان نيز دو سند تصويب آرد 
در حال حاضر بسيارى از ). ستآارهايى آه در دستور دارند را نشان ميدهد، ضميمه ا

نظير وضع اپوزيسيون آرد (پارامترهايى آه در زمان تصويب آن سند ناروشن بود 
تا ) عراق، اوضاع سياسى ايران و آردستان، امكانات فعاليت نظامى در شرايط جديد

مهمترين  بحث حول فعاليت حزب در آردستان در حال . اندازه اى روشن شده است
 و براى انطباق   بس  از آتش عملى ما پس_ رباره اقدامات سياسى حاضر ميتواند د

به . فعاليت حزب در شرايط جديد با قطعنامه ها و اسناد آنگره ششم آومه له باشد
عبارت ديگر بحث حول چگونگى پيگيرى مباحث و قطعنامه هاى آنگره ششم در 

  .                بس  از آتش شرايط پس
  

                                      تشكيالت مخفى حزب 
   

 از آنگره دوم و بعد از جمعبندى و بررسى فعاليت حزب در ميان طبقه آارگر و  پس
 مباحث آمونيسم آارگرى مهمترين و اساسى  تشكيالت مخفى شهرهاى ايران و بر اساس

ين و ترين اهداف حزب براى فعاليت در ميان طبقه آارگر، بطور همه جانبه اى، تعي
در نشريه آمونيست " سياست سازماندهى ما در ميان آارگران"تدقيق گرديد و طى مقاله 

تا آنجا آه به حاآم شدن اين سياست بر فعاليت نيروهاى حزب درشهرها . منتشر شد
سياست سازماندهى ما در ميان "مربوط ميشود در آلى ترين سطح ميتوان گفت 

مهمترين علت . زبى در شهر ها جا نيفتاده استدر بين آارگران و فعالين ح" آارگران
آن عدم پرداختن به اين مباحث و ايجاد نكردن يك آمپين حول آن از طريق تهيه يك 

در واقع ما تا . سلسله مطالب راديويى و نوشتن مقاالتى در نشريه آمونيست بوده است
ه آمونيست درج اواخر سال گذشته، بجز خواندن چندين باره همان مقاله اى آه در نشري

.                     شده بود از راديو، اين مباحث را براى فعالين حزب باز نكرديم و توضيح نداديم
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در اواخر سال گذشته آميته مرآزى در جلسات مشترآى با آميته تشكيالت مخفى فعاليت 
اد آه تشكيالت مخفى و فعاليت حزب در ميان طبقه آارگر را مورد بررسى قرار د
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اين سند . (نتيجه آن تصويب يك سند نقشه عمل براى فعاليت آميته تشكيالت مخفى شد
در حال حاضر فعاليت آميته ).  شده است مشخص" ى"ضميمه است و با حرف 

تشكيالت مخفى شهرها براى تحقق اهداف اين سند در جريان است و پيشرفتهايى داشته 
  .                             است

 نشريه آمونيست به فاصله آمى بعد از انتشار در ايران بصورت ريز باز تكثير و  _
  .                                  ميشود پخش
امكانات و توانايى حزب براى ديدار حضورى فعالين و آارگران حزبى نسبت به  _ 

  .                      گذشته در سطح نسبتا مطلوبى قرار دارد
ح سياست سازماندهى ما در ميان آارگران از طريق مطالب راديويى و توضي _ 

  .             مقاالتى درنشريه آمونيست و ديدار با فعالين مخفى در جريان است
مطالبى درباره مسائل و مبارزات آارگرى توسط آميته تشكيالت مخفى مرتبا تهيه و  _ 

                     .                         ميشود از راديو پخش
تعدادى از جزواتى آه ميبايد بعنوان متون ترويجى و آموزشى بصورت ريز در  _ 

  .                  شهرهاى ايران منتشر گردد، آماده و در مرحله اديت نهايى است
سوسياليست _ ما در نقشه عمل خود مطرح آرده بوديم براى انسجام طيف راديكال  _ 

 آارگرى نظير رفرميسم، سنديكاليسم و بعضا  گر گرايشات درون جنبشاز جمله بايد دي
با وجود . محافل آارگرى آه اساسا متشكل از فعالين سابق خط سه است را نقد آنيم

  .                                  بينى آرده بوديم، انجام نشد تالشهايى آه شد اين آار آنطور آه پيش
  :          در اين سطح درباره تشكيالت مخفى شهرها از جمله مسائل قابل ذآر

  در يكسال گذشته شرايط سخت پليسى حاآم بر ايران بويژه بعد از استقرار آتش _ ١ 
 در جنگ ايران و عراق باعث خارج شدن تعدادى از اعضاء و هواداران حزب از  بس

عدادى از اعضاء و همچنين در فاصله دو آنگره ت. ايران بدليل مسائل امنيتى شده است
وجود سازماندهى منفصل مانع سرايت . هواداران مرتبط با حزب دستگير شده اند

بداليل واضح امنيتى در اينجا از ذآر جزئيات . ضربات به واحدهاى ديگر شده است
  .                           بيشتر خوددارى ميشود

از آنجا .  يافته است ر بشدت افزايش بر مكاتبات ايرانيان با خارج آشو آنترل پليس _ ٢ 
آه يكى از طرق مهم ارتباط فعالين مخفى با رهبرى حزب مكاتبه است، اين امر هم 

اين مسئله بعالوه آم اشتياقى فعالين تشكيالت مخفى . اآنون با دشوارى صورت ميگيرد

 نسبت به گذشته براى مكاتبه با حزب از جمله بداليلى آه در قسمت بيكارسازى ها
توضيح داده شده و بعضا پاسخ نگرفتن مسائلشان از طرف حزب، در مجموع حجم 

  .                             داده است مكاتبات با حزب را آاهش
تعداد زيادى از فعالين حزب آه در زندانهاى مختلف شهرهاى ايران اسير بودند  _ ٣ 

يل مشكالت ارتباطى، هنوز خبرهاى بدل. در قتل عام اخير زندانيان سياسى جان باخته اند
  .                                    ما در اين باره آامل نيست

 از آنگره دوم حزب توسط رژيم اسالمى و  بيكار سازيها آه بطور وسيع پس  _ ٤ 
و رفقا ( آارگرى داشت  سرمايه داران باجرا درآمد، عالوه بر تاثيرات منفى آه بر جنبش

و اين فعاليت رفقاى ما و آليه آارگران مبارز و پيشرو را با ) مطلع هستندقطعا از آن 
دشواريهايى روبرو ساخته بود، بخشى از فعالين آارگرى حزب را يا عمال از محيط 

 وادار به آارهاى شاق با ساعات آار  فعاليت خود دور آرد و يا براى تامين امرار معاش
  .    آنها را نيز به همراه داشتطوالنى نمود آه از جمله افت فعاليت 

 يافته  در طى اين مدت جمع آورى آمكهاى مالى توسط تشكيالت مخفى آاهش _ ۵ 
اين . و مهمترين دليل آن وضعيت بد اقتصادى آارگران و خود فعالين حزبى است. است

آمك ها در محل صرف فعاليتهاى حزبى شده است و از آنجا آه آفاف نميداد از خزانه 
  .                                حزب نيز به آنها آمك شده استمرآزى

ستون فقرات تشكيالت شهر ما را رفقايى تشكيل ميدهند آه با ادبيات مارآسيسم  _ ٦ 
 از آنگره دوم ما نتوانسته ايم مباحث  پس. انقالبى بخوبى آشنا و بر آن مسلط هستند

رفقاى تشكيالت شهر آمتر از هر . نيمآمونيسم آارگرى را وسيعا در شهر ها ترويج آ
 تشكيالت حزب، در جريان مستقيم اين مباحث قرار گرفته اند و در جلسات درون  بخش

. حزبى آه حول ترويج آن توسط رهبرى حزب، صورت گرفته است شرآت آرده اند
اين مسئله آنجايى بخوبى نمايان شده است آه رفقاى رهبرى حزب مستقيما با رفقاى 

  .    ت مخفى ديدار و گفتگو آرده اندتشكيال
مبارزه "نيروهاى حزب در شهرها آه قبل از آنگره دوم دائما در ميان فعاليت در  _ ٧

 از مباحث آنگره دوم و نشان دادن عدم  در نوسان بودند، پس" آار روتين"و " اقتصادى
ونى ها فعال  بين آنها، در مبارزات آارگرى و در تشكيل صندوق هاى مالى و تعا تناقض
  .                                         شده اند

وجود صندوقهاى آمكهاى مالى آارگرى در آارخانجات . صندوق مالى آارگرى _ ٨ 
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 آارگرى پديده اى تقريبا عمومى و  آه بعضا به محالت نيز راه يافته است در جنبش
آمپينهاى راديو حزب حول فعالين آارگرى و تشكيالت مخفى حزب و . وسيع شده است

.                          مهمى داشته اند اين صندوقها، در تشكيل، جا افتادن و عموميت يافتن آن نقش
تشكيل مجمع عمومى در آارخانجات بر سر بسيارى از مسائلى آه . مجمع عمومى _ ٩ 

 آارگرى ايران  جنبشدر . آارگران با آن درگيرند پديده اى شناخته شده و وسيع است
به همان درجه اى آه نتايج فعاليت خستگى . مجمع عمومى با نام حزب ما تداعى ميشود

 آارگرى شد، بخشى از  ناپذير ومداوم حزب ما باعث جا افتادن اين پديده در جنبش
  سازمانها چپ و محافل آارگرى آه متشكل از فعالين سابق خط سه هستند نيز يكى پس

به اين اعتبار و بر همين پايه پلنوم دهم در . ا مورد تائيد قرار دادنداز ديگرى آنر
را بتصويب رساند آه "  مجمع عمومى جنبش"قطعنامه درباره تشكلهاى توده اى مسئله 

  .                                آارگرى را در اين عرصه گامى به جلو بكشاند بتواند ما و جنبش
دامنه نفوذ حزب و سياستهاى آن در .  آارگرى  جنبشروضعيت عمومى حزب د_  ١٠ 

دو عامل، زمينه و شرايط مساعد عمومى را .  آارگرى ايران قابل مالحظه است جنبش
 نفوذ حزب فراهم آورده اند تا در پرتو آن فعالين محلى حزب بتوانند  براى گسترش
 راديوهاى حزبى اين  دو عامل يكى فعاليت حزب در آردستان و ديگرى. فعاليت آنند

 آارگرى و در ميان آارگران پيشرو و  به عبارت ديگر نفوذ حزب در جنبش. است
تنها نتيجه فعاليت ) نفوذ حزب در ميان آارگران تنها به قشر فعال محدود نيست(مبارز 

 آارگرى عموما به  فعالين ما در جنبش. مستقيم فعالين مخفى و آارگرى حزب نيست
د آه از حرفها و صحبتهايى آه با ديگر آارگران ميكنند چنين بر آارگرانى بر مى خورن

مى آيد آه از فعالين تشكيالتى حزب باشند، در صورتيكه با پيگيرى بيشتر در مى يابند 
آه آنها هيچ ارتباط تشكيالتى با حزب ندارند و تنها از طريق شنيدن برنامه هاى 

ف پاره اى از سازمان هاى چپ نيز اين وضعيت آه از طر. شده اند" هوادار"راديويى 
مثال فعالين يك سازمان چپ اظهار آرده بودند آه حزبى ها در (قابل مشاهده بوده است 

چارت "در صورتيكه تا آنجا آه به .  مهمى داشته اند اعتصابات فالن منطقه نقش
آن و فعالينى آه با حزب ارتباط تشكيالتى دارند برميگردد، ما دخالتى در " تشكيالتى

 تشكيالتى  بيانگر اين مسئله است آه اندازه گيرى طول و عرض) اعتصابات نداشته ايم
   آارگرى نميتواند قدرت و نيروى واقعى حزب را در جنبش فعالين حزب در جنبش

آارگرى نشان دهد، اين تصوير اينرا نشان ميدهد آه تشكيالت آارگرى و مخفى حزب 

اآنون مبلغ سياستهاى حزب هستند، نيست و ما اگر چه در بر گيرنده آليه فعالينى آه هم 
در مجموع ميتوان گفت آه . از نظر نفوذ قوى اما از نظر تشكيالتى ضعيف هستيم

.                       تشكيالت مخفى حزب نسبت به آنگره دوم در موقعيت ضعيف ترى قرار دارد
نشريه ( تشكيالت مخفى شهرها چندين ارگان آميته مرآزى حزب براى هدايت

را بخدمت ) آمونيست، راديو، آميته تشكيالت مخفى و بعضا ديدار حضورى فعالين
آارساز بودن اين ابزار ها تنها در صورتى است آه همه آنها هماهنگ آليه . ميگيرد

ن آارى است آه ما عمال از عهده آن وظايفى را آه دارند بخوبى انجام دهند و اي
به عهده گرفتن مستقيم آليه امور تشكيالت مخفى توسط باالترين ارگان . برنيامده ايم

 ديدارهاى  حزب در فاصله دو پلنوم يكى از راههايى است آه ميتواند در آنار افزايش
                        .حضورى فعالين به بسيارى از آمبودهايى آه در اين عرصه داريم، پايان دهد

  
مهمترين مسئله درباره فعاليت تشكيالت مخفى حزب، آه هم اآنون ذهن آميته مرآزى 
حزب را به خود مشغول آرده، پيدا آردن راهها و برجسته آردن فونكسيونهايى در 

 از جمله به فعاليت فعاليت مخفى است آه بتواند لطماتى آه فقدان احتمالى راديوها،
 بودجه و  البته از چندى قبل اختصاص. مخفى ما وارد ميسازد را به حداقل ممكن برساند

 نشريه در داخل آشور تصويب شده است و  امكانات بيشتر براى واحدهاى تكثير و پخش
امكانات و بودجه بيشترى در خدمت ايجاد تسهيالت براى ديدار حضورى فعالين و 

.                                                    در تشكيالت مخفى، قرار گرفته استآادرهاى حزب 
  

  فعاليت حزب در خارج كشور                             
  

 از  پس. در آنگره دوم به معضالت و مشكالت حزب در خارج آشور اشاراتى شد
اين . در نشريه آمونيست چاپ شد"  آشورمبانى آار حزب در خارج"آنگره دوم مقاله 

از . مقاله اهداف، وظايف و شيوه هاى فعاليت ما در خارج آشور را تعيين و تشريح آرد
 آليه مسئولين تشكيالت خارج آشور آه بدفعات تغيير نيز آرده اند اساسا   تالش آن پس

 سند منطبق اين بوده است تا فعاليت حزب در اين عرصه بر خطوط تعيين شده در اين
از . در اين راه تشكيالت خارج آشور دوران مختلفى را پشت سر گذاشته است. گردد
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دورانى آه تمامى نيروى اين تشكيالت صرف بحث حول مسائل درون تشكيالتى ميشد 
تا دورانى آه در آنار مباحث درون تشكيالتى، اينجا و آنجا فعاليت رو به بيرون هم 

 با وجود اينكه بهبودهايى در فعاليت حزب در خارج آشور در حال حاضر. انجام ميداد
ايجاد شده است، هنوز ماحصل سياسى اين تشكيالت، يعنى آن فعاليتى آه موضوع آار 

ما هنوز در خارج آشور يك . آن خارج تشكيالت ما قرار داشته باشد، خيلى آم است
لذا .  فعاليت روتين نداريمتشكيالت جا افتاده، با يك ساختار تشكيالتى پابرجا و سنت هاى

بحث درباره وظايف و اولويتهاى دوره اى ما در خارج آشور همواره با اصالح فعاليت 
تشكيالت و حل مسائل درونى آن نيز توام بوده است و اين از آارايى باالقوه ما در خارج 

  .                                    آشور بشدت آاسته است

  
 از دو سال است آه آميته خارج آشور از نظر مالى خود آفا شده است و هزينه  بيش

مالى فعاليت هاى خود را از طريق جمع آورى آمك هاى مالى و حق عضويت اعضاء 
بعالوه هم اآنون آليه نشريات . دريافت نميكندتامين ميكند و پولى از خزانه مرآزى 

بعضى از نشريات .  ميرسد حزب در خارج آشور چاپ و يا باز تكثير ميشود و بفروش
 خود هزينه هاى چاپ خود را تامين ميكنند و بعضى نه و يا  حزبى از طريق فروش

 آميته خارج آشور از بابت چاپ نشريات حزبى پولى از خزانه مرآزى. بدشوارى
  .                     حزب دريافت نميكند

   
 تشكيالت خارج آشور و فعاليتهاى آميته  تاثيراتي آه مباحث و تصميمات اولين آنفرانس

،  در مجموع، بر فعاليتهاى   نقشه عمل هاى ناشى از اين آنفرانس خارج آشور بر اساس
ج آشور به يك بحث و ما در خارج آشور گذاشته است بيشتر نشان ميدهد آه ما در خار

تصميم جدى براى بازسازى اساسى اين تشكيالت، احتياج داريم تا بررسى چگونگى 
  .       پيشبرد نقشه عملهايمان در اين مدت هر چند آوتاه

   
 خود را آه متشكل از نمايندگان  كيالت حزب در خارج اولين آنفرانسدر سال جارى تش

سه نفر از رفقاى آميته مرآزى در آن . اعضاء در آشورهاى مختلف بود، برگزار آرد
 ارائه آرد آه در آن مهمترين مسائل  آميته مرآزى سندى به اين آنفرانس. شرآت آردند

اولويتهاى فعاليت آميته خارج "ند بدنبال آن س. حزب در خارج آشور بيان شده است
توسط آميته مرآزى تصويب و به آميته ) دسامبر_ سپتامبر" ()آشور در سه ماهه آتى
همچنين به مدت يك هفته از طرف آميته مرآزى از تشكيالت . خارج آشور ابالغ شد

 و سند ارائه شده" اولويتها"از آنجا آه سند . خارج آشور واحد سوئد بازرسى بعمل آمد
   آميته خارج آشور از اين آنفرانس  و همچنين گزارش توسط آميته مرآزى به آنفرانس

بخوبى بيانگر اوضاع و احوال تشكيالت خارج آشور است رفقا را به مطالعه اين اسناد 
" ج"آليه ضمائم مربوط به فعاليت حزب در خارج آشور با حرف . (رجوع ميدهيم

هم اآنون اقدامات متعددى را در جهت تحقق آميته خارج آشور ).  شده است مشخص
از جمله جلساتى آه رفقاى آميته خارج آشور براى . نقشه عمل خود بعمل آورده است

توجيه رفقاى حوزه حزبى آشورهاى آلمان و فرانسه و سوئد براى اينكه، اين حوزه ها 
بعهده  نشريات حزب، راسا  آليه امور فعاليت حزب در آن آشورها را از جمله پخش

بگيرند، برگزار آرده اند، همچنين باال بردن آيفيت نشريه رسانه و توجيه تشكيالت از 
طريق آن، سر و سامان دادن به ارگانهاى ستادى آميته، برگزارى هفته همبستگى با 
آردستان در آمريكا و بسيارى از آشورهاى اروپايى، برگزارى آآسيون در چندين 

.                  قتل عام زندانيان سياسى در ايران در چند ماهه اخير به آشور اروپايى در اعتراض

   

  فدراسيون شوراهاى پناهندگان ايرانى                      
  

تشكل پناهندگان ايرانى  ديگرى از فعاليت حزب در خارج آشور تهيه طرحى براى  بخش
اين طرح آه بتصويب رسيده است و هم اآنون در دست اجرا است ضميمه اسناد . است

 آن رفيق  مسئول اجراى اين طرح از جانب حزب تا تشكيل آنگره موسس. آنگره است
 آه متشكل از رفقاى حزبى بوده است اولين   از هيئت موسس آن بخش. حبيب فرزاد است
طى يك جلسه رفقاى . گزار آرده اند و نسبت به طرح توجيه شده اندجلسه خود را بر

عضو حزب ساآن سوئد نسبت به اين طرح و وظايفى آه بايد در قبال آن بعهده بگيرند 
نوار اين جلسه در اختيار آليه اعضاء حزب در خارج آشور قرار . توجيه شده اند

لسه توجيهى براى رفقاى عضو از اين نوع ج. خواهد گرفت تا نسبت به آن توجيه شوند
همانگونه در طرح قيد شده ديدار با .  نيز برگزار شده است حزب در آلمان و انگليس

.  حزبى اين طرح است سازمان وحدت آمونيستى در زمره اولين اقدامات هيئت موسس
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 حزب ما نتيجه اى بجز آنچه در باال گفته شد نداشت برگزارى اين سمينار آه براى
  باعث شد تا ما ارتباط خود با احزاب را محدود به ارتباط با جرياناتى آه با ما احساس

بيشترى دارند نكنيم و با احزاب جدى، غير روشنفكرى و فعال در مبارزات نزديكى 
بدنبال آن پلنوم دهم آميته مرآزى حزب قطعنامه . آارگرى نيز ارتباط برقرار آنيم

آميته مرآزى براى نظارت . برخى جوانب فعاليت بين المللى حزب را بتصويب رساند
رصه ارگانى بنام دفتر روابط بين بيشتر و نزديكتر بر فعاليت هاى حزب در اين ع

فعاليت اين دفتر هم اآنون تمرآز دادن به (. طرح آن ضميمه است)المللى را ايجاد آرد 
فعاليت در اين عرصه، ايجاد هماهنگى با آميته خارج آشور در اين عرصه، حفظ 

ن اي. ارتباط و تبادل نشريات با احزاب غير ايرانى و انتشار نشريه پيام بلشويك است
دفتر متناسب با فعاليت ما در اين عرصه هم از نظر پرسنلى و هم از نظر وظايف 

لنينيست _ در همين رابطه بايد به دو ديدار با حزب مارآسيست .  خواهد يافت گسترش
و همچنين ديدار هيئتى از اين حزب از . آمريكا اشاره آرد آه  در اروپا برگزار گرديد

اين حزب آه در . ين رابطه در نشرياتشان درج آردندآردستان و گزارشاتى آه در هم
جرگه طرفداران آلبانى است و انتقاداتى نيز به حزب آار آلبانى و احزاب طرفدار آن 

  .                                   دارد، ما را يگانه جريان آمونيستى ايران ميداند

هيئت نمايندگى سازمان وحدت . اين مالقات در آخرين روزهاى دسامبر انجام شد
اين ديدار ابهامات خود را نسبت به آنچه آه از اسناد درك نموده بود، آمونيستى در 

هيئت . رفقاى ما جوانب مختلف طرح را برايشان توضيح داده اند. مطرح آرده است
نمايندگى وحدت آمونيستى در آخر از ابراز مخالفت و يا موافقت خود با اين طرح 

سب نظر از ديگر رفقايشان خوددارى آرده است و جواب قطعى خود را موآول به آ
.                          شده است مشخص" ب"آليه اسناد اين طرح ضميمه است و با حرف . ميكنند

   

   روابط بين المللى                               
                               

 عمدتا تبادل نشريات و ارتباط حزب با احزاب و سازمانهاى غير ايرانى سابق از طريق
مهمترين مسئله در اين عرصه برگزارى يك . بعضا ديدارهاى هراز چندگاه ادامه دارد

لنينيست آارگران از _ سمينار سه جانبه با شرآت سازمان ايجاد حزب مارآسيست 
در اين . آشور آمريكا، سازمان آمونيست انترناسيوناليست از ايتاليا و حزب ما بود

بود سازمان پالتفرم انقالبى پرولتاريا از آشور هندوستان، سازمان نبرد سمينار قرار 
آمونيستى از آشور فرانسه و سازمان آمونيستهاى انقالبى انترناسيوناليست الجزاير نيز 

  .           شرآت آنند آه هر آدام به داليلى نتوانستند
ه نيز تاثيرات جدى مهمترين دستاورد اين سمينار آه در سياستهاى حزب در اين عرص

نمايندگان . گذاشت شناخت ما از اين احزاب از نزديك و تغيير ارزيابى ما از آنها بود
حزب در اين سمينار اين احزاب را نه جدى و نه نزديك به طبقه آارگر و مسائلى آه با 

چيزى . آن روبرو است و نه آنطور آه قبال پنداشته ميشد، نزديك به مواضع حزب نيافتند
  .                       گويا از طريق نشريات و مكاتبات حزب ما با آنها از قبل قابل مشاهده نبودآه
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چه برگزارى آن سمينار براى درباره فعاليت در این عرصه در مجموع ميتوان گفت اگر 
 .                          ما پایان یك دوره بود، دوره جدید عمال شروع نشده است

  

         )راديو صداى حزب و نشريه كمونيست(تبليغات مركزى 
  

سازمان تبليغات مرآزى براى بردن راديو صداى حزب و نشريه آمونيست زير يك چتر 
بدنبال وقفه هايى آه در . ليت هر دو ارگان را با هم بعهده بگيردواحد بوجود آمد تا مسئو

انتشار نشريه آمونيست بوجود آمد و مثمر ثمر نبودن راه حل ها و آرايشهاى گوناگونى 
آه آميته مرآزى بخود گرفت باالخره آميته مرآزى در مقابل انتخاب نشريه پر بارتر و 

آميته مرآزى موقتا .  اما منظم قرار گرفتغير منظم و يا نشريه اى آم بارتر از سابق
 قرار شد سازمان تبليغات عمدتا براى راديو مطلب  براين اساس. دومى را انتخاب آرد

تهيه آند و از اين طريق حجم و محتواى برنامه هاى راديو حزب را ارتقاء دهد و نشريه 
ود و انتخاب بهترين آمونيست را با حداقل يك مقاله اورژينال آه براى نشريه نوشته ميش

به اين . مطالب و برنامه هاى راديويى براى چاپ، نشريه آمونيست را منتشر نمايد
.  به بعد منظما و ماهانه منتشر شود٦٦ترتيب نشريه آمونيست توانسته است از مهر ماه 

هم اآنون نشريه آمونيست فاقد يك هيئت تحريريه دائمى است و آار تحريريه نشريه 
محتواى هر شماره تا حدود زيادى به نوع مقاله .  معدودى انجام ميشودتوسط رفقاى

 سردبير قرارميگيرد بستگى دارد و آميته مرآزى براى ارجاع  هايى آه در دسترس



مسئله اى آه آميته مرآزى . مقاالت معين به نشريه آمونيست دست بازى ندارند
 .                 مدتهاست و هنوز با آن روبروست بهبود آيفيت نشريه است

  
دوره اى . فعاليت راديو حزب در فاصله بين دو آنگره دو دوره را از سر گذرانده است

از . آه راديو زير نظر مستقيم سازمان تبليغات مرآزى اداره شده و دوره قبل از آن
آنگره دوم تا قبل از ايجاد سازمان تبليغات مرآزى چند تن از اعضاء آميته مرآزى هر 

از اواسط اين . اى دوره اى مسئول مستقيم راديو صداى حزب در محل بوده انديك بر
دوران واحدى در سازمان مرآزى تشكيل شد تا با تهيه ماتريال و بعضا مطالب قابل 

 مستقيم از راديو، نويسندگان و تهيه آنندگان برنامه هاى راديو صداى حزب را  پخش
 نياز رفقاى راديو براى تهيه و پر آردن تشكيل اين واحد پاسخى بود به. آمك آنند

تشكيل و . برنامه هاى راديو آه از اين نظر زير فشار طاقت فرسايى قرار داشتند
آارآرد اين واحد خود زمينه اى را فراهم آرد تا بعد از آنكه سازمان تبليغات تشكيل شد، 

                    .   تهيه بخشى از برنامه هاى راديو دور از محل فرستنده صورت بگيرد
                                       

در حال حاضر برنامه هاى راديويى و بعضا حتى ضبط بخشى از برنامه هاى آن دور 
آارآرد اين چنينى راديو و بعالوه مباحثى آه از قبل . از مرآز فرستنده صورت ميگيرد

ود مبنى بر اينكه راديو صداى نيز در بين رفقاى راديو و رفقاى آميته مرآزى مطرح ب
حزب راديويى عمدتا ترويجى است يا تبليغى، مخاطب آن آارگران پيشرو و مبارز است 

، در قبال مبارزات آارگرى تا چه اندازه رهنمودهاى  يا توده هاى آارگر و زحمتكش
ريز ميدهد، چگونگى تقسيم ساعات راديو بين برنامه هاى مختلف، وظايف ديگر 

حزبى در قبال تهيه برنامه و يا استفاده از آن و غيره، ايجاب نمود تا آميته ارگانهاى 
مرآزى براى روشن آردن و پاسخ دادن به اين سئواالت و ابهامات و تعيين اولويتهاى 

تهيه و تصويب آند آه ضميمه است و با " نقشه عمل صداى حزب"راديو سندى را بنام 
ن نقشه عمل اگر چه رابطه ديگر ارگانهاى طى اجراى اي.  شده است مشخص" د"حرف 

 اين  حزبى با راديو بهبود يافته است اما همه ارگانها نتوانسته اند به تعهداتى آه بر اساس
آميته مرآزى تاآنون مباحثى . نقشه عمل در قبال راديو بعهده گرفته اند، تماما عمل آنند

رها در صورتيكه از داشتن حول انتشار يك نشريه تبليغى آارگرى براى ارسال به شه
راديوهايمان محروم شويم، داشته است آه هنوز تصميم قطعى درباره آن گرفته نشده 

  .                            است
                                        

راديو صداى حزب در طى اين مدت هم دورانى را از سرگذرانيده است آه برنامه هاى 
فيت با افت جدى روبرو بوده است و هم دورانى آه برنامه هاى آن هم از آن از نظر آي

فاصله آغاز شكستهاى نظامى . نظر آيفيت و هم از نظر آميت توليد مطلوب بوده است
 از آن، راديو صداى   و مدتى پس  بس رژيم اسالمى در جبهه هاى جنگ تا استقرار آتش
در فاصله .  خود را از سرگذرانده استحزب يكى از بهترن دوران آژيتاسيون توده اى

بين دو آنگره رفقاى راديو در محل فرستنده دلسوزانه و با تالشى خستگى ناپذير راديو 
در زمانيكه اردوگاههاى مرآزى ما هدف بمباران . نگه داشته اند" سرپا"را به اصطالح 

و همانگونه آه از شيميايى قرار گرفت و سه نفر از رفقاى راديو جان باختند، رفقاى رادي
آنها انتظار ميرفت و با تحمل دشوارى هاى زياد به منطقه مسموم رفت و آمد آردند و 

  .                                       از قطع شدن برنامه هاى راديو جلوگيرى نمودند
  

  ارتباط با سازمانهاى سياسى ايرانى                               
  

از آنجا .  است٦٦ و ٦٥زب با ديگر احزاب چپ ايرانى مربوط به سال ارتباط رسمى ح
 آليه مالقاتها به تفكيك ضميمه است و بعالوه اعضاى  آه آليه اسناد، مكاتبات و گزارش

حزب درباره اين مالقاتها و نتايج آن در همان زمان از طريق يك اطالعيه درونى مطلع 
  .                           نيمشدند در اينجا تنها مسئله را معرفى ميك

   
.  دفتر سياسى حزب نامه اى از سازمان وحدت آمونيستى دريافت آرد٦۵در تير ماه 

سازمان وحدت آمونيستى طى اين نامه ضمن توضيحاتى درباره اوضاع و احوال 
اقتصادى ايران، وضعيت چپ ايران، وضعيت و تالشهاى اپوزيسيون _ سياسى 

مى، لزوم ايجاد يك بلوك چپ را نتيجه گرفته بود و خواستار بورژوازى رژيم اسال
دفتر سياسى طى نامه اى ضمن ابراز عدم موافقت . جواب آتبى حزب به آن نامه شد

خود با جنبه هاى متعددى از تحليل هاى سازمان وحدت آمونيستى خواستار مالقاتى با 
 صورت ٦۵القاتى آه در آبان در م. آنها شد تا از طرح آنها بطور دقيقترى اطالع يابد

 211 212 



گرفت روشن شد آه آنها اين نامه ها را براى راه آارگر، سازمان چريكهاى فدايى خلق 
هيئت نمايندگى حزب در اين . هر دو جناح شورايعالى و توآل نيز ارسال آرده اند

 نظرات ما را در مورد ائتالف چپ و طرحهاى سازمان وحدت آمونيستى  مالقات رئوس
رد و هر نوع نشست يا مالقات با هر دو جناح سازمان چريكهاى فدايى را رد تشريح آ

اين مالقات نيز . بدنبال اين مالقات سازمان راه آارگر از حزب تقاضاى ديدار آرد. آرد
در اين مالقات هيئت نمايندگى حزب عدم موافقت ما را با .  انجام شد٦٦در فروردين 

واست ايجاد آند بيان آرد و تنها امكان همكارى جبهه هاى متعددى آه راه آارگر ميخ
در اين .  آارگرى و مبارزه بر سر قانون آار را قابل بحث دانست حول مسائل جنبش

.                                 مالقات درباره طرحهاى سازمان وحدت آمونيستى نيز صحبتهايى شد
  

 با  نيستى در جهت تحقق طرحهايش آه سازمان وحدت آموبدنبال تالشها و مالقاتهايى
 و  ديگر سازمانها انجام داده بود، تقاضاى يك مالقات سه جانبه با شرآت ما، خودش

 برگزار شد هيئت ٦٦در اين مالقات آه در اول خرداد . سازمان راه آارگر را نمود
نمايندگى ما سياست حزب مبنى بر تحريم هر نوع همكارى و اتحاد عمل با سازمان راه 

 در قبال آشتگريها را بيان آرد و بدين ترتيب مذاآرات و  آارگر بدليل مواضعش
نتيجه اين مذاآرت . طرحهايى آه مورد بحث جلسه بود با بن بست و شكست روبرو شد

 از اين مذاآرات سه  حدود يك ماه پس. در همان زمان به اطالع اعضاء حزب رسيد
 اى به امضاى مشترك سازمان راه آارگر و دفتر سياسى نامه) ٦٦نيمه اول تير (جانبه 

در اين نامه از حزب دعوت شده بود . دريافت آرد) شورايعالى(سازمان چريكهاى فدايى 
 يك قانون آار انقالبى براى ايجاد يك اتحاد عمل در  در جلسه اى بمنظور تصويب رئوس
د سياست ما در پاسخ حزب به اين تقاضا بيان مجد. مبارزه بر سر قانون آار شرآت آند

 .                                          تحريم هر نوع همكارى و اتحاد عمل سازمان راه آارگر بود
  

  فعاليت تئوريك                                  
  

در مصاحبه هايى آه درباره آنگره دوم در نشريه آمونيست چاپ شد مهمترين مسائل 
ن بپردازد، مطرح شد و ميتوان گفت اين نقشه عمل حزب در تئوريكى آه حزب بايد بدا

فعاليت تئوريك حزب در فاصله دو آنگره تنها منجر به انتشار دو . اين عرصه بود
انتشار دو شماره بولتن از نظر تئورى، حزب . شماره بولتن مباحثات شوروى شده است

ى داشت، بشكل آامال را نسبت به موقعيتي آه در مقطع آنگره دوم بر سر مسئله شورو
. محسوسى بجلو برده و به حزبى صاحب نظر در قبال مسئله شوروى تبديل آرده است

موقعيتي آه هيچك آدام از احزاب و سازمانهاى چپ ايرانى منتقد شوروى نداشته اند و 
در سطح جهانى نيز هيچيك از جريانات چپ منتقد شوروى مباحثاتشان به عميقى مباحث 

 از جمله نكات با اهميت فعاليت در اين عرصه، فعال شدن بخشى از .ما نبوده است
آادرها و اعضاى حزب حول مباحث شوروى است آه بعضا مقاالت و تحقيقاتشان در 

  . بولتن و يا مستقال چاپ شده است
حجم آم انتشار مقاالت و مباحث تئوريك توسط آميته مرآزى هم ناشى از آم راندمانى 

در مكتوب آردن نظراتشان است، و هم فقدان يك سوخت و ساز اعضاء آميته مرآزى 
در فاصله دو آنگره سمينارهاى متعدد و با ارزشى . نظرى در درون آميته مرآزى

نظير سرمايه دارى دولتى، گرباچفيسم، چپ نو در اروپا، احزاب بورژوايى، (
زى و بعضا با در سطح آميته مرآ...) اپوزيسيون غير پرولترى درايران، قانون آار و 

شرآت تعدادى از آادرهاى حزبى آه در اين عرصه فعالند برگزار شده است اما مكتوب 
اگر مباحثى آه در هر يك از اين سمينارها مطرح . نشده و انتشار بيرونى نيافته است

شده است مكتوب و منتشر ميشد و اينها در آنار منتشر شدن بولتنها، حزب را در 
ل نشان ميداد، تازه محتوا و جهت گيرى هاى آار تئوريك حزب عرصه آار تئوريك فعا

  . ميبايست مورد بررسى قرار ميگرفت
 شرط هر پيشرفت جدى در  ابعاد و عمق آارهاى تئوريكى آه پرداختن به آنها پيش

 آميته مرآزى راجع به اوضاع جهانى و وضعيت  آارماست از مباحثى آه در گزارش
با در نظر گرفتن فقدان يك انترناسيونال آارگرى ما . ا استآمونيسم گفته شده است، پيد

نميتوانيم به هيچ جريان خارج خودمان چشم بدوزيم و در نتيجه تا آنجا آه به حل و فصل 
مسائل آليدى تئوريك برميگردد بايد روى پاى خودمان تكيه آنيم، و همچنين با يادآورى 

در دست اجرايى براى ادامه مباحث  و  اينكه هم اآنون آميته مرآزى برنامه مشخص
شوروى ندارد، وضعيت فعلى فعاليت تئوريك حزب، يك هشدار خيلى جدى به حزب 

  .                   است
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مقاالت سياست سازماندهى ما در _  آارگرى  تشكيالت مخفى و فعاليت در جنبش _ 

  ارزيابى از فعاليت كميته مركزي   ...            ميان آارگران، سازماندهى منفصل، بيكار سازيها، اتحاد گرايشات 
  

 حزب، آميته  در اساسنامه مصوب آنگره موسس _ تقسيم آار درونى آميته مرآزى
  پس. دو پلنوم موظف به تشكيل دفتر سياسى بودمرآزى براى رهبرى حزب در فاصله 

از آنگره دوم و تصويب اساسنامه جديد حزب آه در آن آميته مرآزى موظف به تبعيت 
از نوع مشخصى از تقسيم آار درونى نشده بود، آميته مرآزى در فاصله دو پلنوم 

دو (بليغات ، سازمان ت)سه نفر(، ستاد سياسى )سه نفر(بصورت ارگانهاى آميته اجرايى 
اطالعيه .  گرفت و دبير آميته مرآزى بخود آرايش) پنج نفر(، شوراى مرآزى )نفر

 و وظايف هر يك از ارگانهاى فوق را توضيح ميدهد و در همان  آميته اجرايى آه نقش
 شده  مشخص" ل"با حرف (زمان خطاب به اعضاء حزب منتشر شد ضميمه است 

چرا آه ستاد سياسى براى انجام . ى تشكيل نشددر پلنوم دوازدهم ستاد سياس). است
وظايف خود به دخيل آردن عده بسيار بيشترى از آادرهاى مرآزى در مباحثات خود 
احتياج داشت و بدون حضور رفقاى ديگر دست گرفتن و به فرجام رساندن مباحثات 

خشى از آميته اجرايى پنج نفره شد تا ب. آليدى در محدوده خود ستاد سياسى عملى نبود
سازمان تبليغات سه نفره شد تا فعاليت سازمان . وظايف ستاد سياسى را خود انجام دهد

دبير آميته مرآزى عهده . بهبود يابد) راديو صداى حزب و نشريه آمونيست(تبليغات 
دار دبيرى آميته اجرايى نيز شد چرا آه اگر ستاد سياسى و آميته اجرايى هر دو بعنوان 

وريته و فعال ظاهر ميشدند دبير آميته مرآزى با حجم زيادى از ارگانهاى صاحب ات
درغير . آار، هماهنگى اين ارگانها، دخالت در رابطه بين آنها و غيره روبرو ميشد

  .                                اينصورت دبير آميته مرآزى وظايف فرمال و محدودى پيدا ميكرد
  
در طى اين مدت .  آميته مرآزى فعال بوده است٦۵ از آنگره دوم تا پايان سال  پس

مباحث آنگره و بحث آمونيسم آارگرى از طريق نشريه آمونيست براى آل حزب باز 
خطوط اساسى سياستها و اهداف سازمان هاى حزبى تدوين و تدقيق . و تشريح شد

  .                              گرديد
  پنجم آومه له                      اسناد و مصوبات آنگره _ در آردستان  _ 
  مقاله مبانى آار حزب در خارج آشور              _ تشكيالت خارج آشور  _ 
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  مقاله درباره مبانى روابط بين المللى حزب           _ ر عرصه بين المللى د _ 
توضيح علل ادامه جنگ از جانب رژيم اسالمى با فرموله _ در عرصه سياسى  _ 

_ آردن و تدقيق مقوله پان اسالميسم و انتشار مقاالتى درباره آن در نشريه آمونيست   
 بر مباحث شوروى، در مصاحبه هاى عالوه_ در عرصه نظرى و فعاليت تئوريك 

  .           درباره آنگره مهمترين مباحثى آه بايد بدان پرداخت، قيد شد
متن اساسنامه جديد حزب تهيه گرديد و همانگونه آه آنگره دوم حزب تصويب آرده  _ 

  .  بود به نظر خواهى عموم اعضاء گذاشته شد و تشكيالت نسبت به آن توجيه گرديد
  .           دوم بولتن مباحثات شوروى منتشر شدشماره _ 
 طرحى آه به   بينى شده بود، براساس سازمان مرآزى آه در اساسنامه جديد پيش _ 

  .                تصويب آميته مرآزى رسيد، ايجاد شد
جهت گيرى هاى تبليغاتى حزب درباره انقالب نيكاراگوئه، انقالب آفريقاى جنوبى و  _ 

.                     طين تعيين شد و به سازمانهاى حزبى و ارگانهاى تبليغاتى ابالغ گرديدمساله فلس
  
 آميته مرآزى صرف سازمانهاى حزبى شد تا آنها را  به بعد انرژى۶۶ز اول سال ا

نسبت به وظايف و اهداف تعريف شده حزب توجيه آند و از اين طريق آل تشكيالت 
در اوائل چنين پنداشته ميشد آه آافى . ث آنگره دوم بخط آند مباح حزب را بر اساس

است انجام وظايفى آه براى ارگانها و سازمانهاى حزبى تعريف شده است پيگيرى و 
در اين پروسه آميته .  نرفت حسابرسى شود، اما در عمل مسئله به اين سادگى پيش

تهاى سيرى ناپذير مرآزى اساسا غرق آارهاى اجرايى و رتق و فتق امور شد و اش
در اين دوران نشريه . امور جارى تشكيالت تمامى انرژى آميته مرآزى را مى بلعيد

آمونيست از نظر آيفيت با افتى  جدى روبرو شد و انتشار مرتب آن دچار وقفه گرديد و 
. آميته مرآزى را در مقابل انتخاب بين حفظ آيفيت نشريه يا انتشار مرتب آن قرار داد

آزى ناچارا و موقتا و به اميد بهترشدن فعاليت آميته مرآزى با تقسيم آار و آميته مر
 ٦٦اوائل نيمه دوم سال . به دومى راى داد...) طرح آميته اجرايى و ( جديد  آرايش

 ماهه خود را ارزيابى آرد و برگزارى پلنوم دهم و قطعنامه  آميته مرآزى فعاليت شش
رفيق دآتر جعفر شفيعى هنگاميكه عازم . رك ديدهايى آه در آن بتصويب رسيد را تدا



 رانندگى جان خود را  شرآت در جلسه پلنوم دهم بود در يك حادثه تاسف بار و دلخراش
  .                                                    از دست داد

عفر برگزارى پلنوم دهم در فضایى مشحون از اندوه بخاطر از دست دادن رفيق دآتر ج 
،  چهار قطعنامه حضور نظامى آمریكا در خليج فارس. شفيعى آار خود را آغاز آرد

، _سندیكا _ مجمع عمومى _ شورا _ شوراهاى اسالمى، تشكلهاى توده اى طبقه آارگر 
برخى جوانب مهم فعاليت هاى حزب آمونيست ایران در سطح بين المللى، درپلنوم دهم 

تر براى سر و سامان دادن به تبليغات حزب و مهمتر قطعنامه آخرى بيش. بتصویب رسيد
آرده بود و " گل"ضد امپریاليستيشان " رگ"از آن نقد جریانات چپ غير ایرانى بود آه 

سه قطعنامه دیگر به مهمترین مسائل . به حمایت از جمهورى اسالمى برخاسته بودند
ت آه قطعنامه تشكل  آارگرى پاسخ گف پراتيك حزب، درآن زمان، بویژه در عرصه جنبش

در همين پلنوم . هاى توده اى از ارزنده ترین اسناد حزبى است و از ماندگارترین آنها
رفيق رحمان سپهرى از اعضاى على البدل آميته مرآزى به عضویت قطعى آميته 

    .                      طرح دفتر روابط بين المللى در همين پلنوم بتصویب رسيد. مرآزى انتخاب شد
  
 از پلنوم دهم و درآنار توضيح قطعنامه هاى مصوب اين پلنوم براى تشكيالت، چاپ  پس

بولتن شماره سه در دستور روز قرار گرفت و همچنين آميته مرآزى جلسات متعددى 
 آردستان برگزار آرد و اقداماتى را براى  را براى بحث حول استراتژى ما در جنبش

اسى آنگره ششم آومه له آغاز آرد آه نتيجه آن قطعنامه هاى مصوب اين تدارك سي
همچنين رفقا عبداله مهتدى و منصور حكمت از طرف آميته مرآزى . آنگره است

  .             حزب براى شرآت در آنگره ششم انتخاب شدند
   

طه عطف  در آردستان يك نق آنگره ششم و مباحثات و اسناد آن درباره استراتژى جنبش
 رهبرى حزب و  متاسفانه عليرغم تالش. بسيار مهم در فعاليت حزب در آردستان بود

ضربه به گردان شوان و (آومه له و بدليل بروز اتفاقات و حوادث خارج از اراده ما 
 آنگره ششم اتفاق افتاد و مدت  آه در حول و حوش) بمباران شيميايى اردوگاه مرآزى

 در   در جنگ ايران و عراق و مباحثى آه اطرافش  بس ر آتش از آن استقرا آوتاهى پس
عدم . گرفت، باعث شد تا تشكيالت حزب نتواند اين مباحث را بخوبى درك و هضم آند

درك و هضم مطلوب مباحث آنگره ششم و جا گير نشدن اين مباحث در جايگاهى آه 

ط سخت متحمل شده شايسته آن است، را بايد در زمره لطماتى گذاشت آه در اين شراي
. شرايط سختى آه در آن شاهد حماسه ها و از خود گذشتگى هاى رفقايمان بوده ايم. ايم

حزب و رفقاى حزب ما همانگونه شايسته اين حزب است، با همبستگى اين حوادث را 
  .  از ديگرى پشت سر گذاشتيم يكى پس

 جنگ بود و تمامى  آغاز شكستهاى نظامى رژيم اسالمى در جبهه هاى٦٦ اواخر سال 
اين شرايط، . گزارشات بيانگر وجود و اوج گيرى روحيه و اعتراضات ضد جنگ بود

ابالغيه هاى الزم در اين مورد به ارگانهاى . تغييراتى را در آژيتاسيون حزب ميطلبيد
حزبى و تبليغاتى حزب داده شد آه طى آن حزب ما و بويژه راديو هاى صداى حزب و 

ترين و در عين حال فعالترين دوران آژيتاسيون خود را از سر انقالب يكى از به
  .                               گذراندند

  
  عالوه بر برگزارى آنگره ششم آومه له و انتشار شماره سوم بولتن شوروى، در شش

 تشكيالت خارج آشور برگزار شد، قطعنامه حزب   اولين آنفرانس٦٧ماهه اول سال 
 منتشر شد، نقشه عمل تشكيالت مخفى   بس  سياسى ايران بعد از آتشدرباره اوضاع

شهرها تدوين و تصويب گرديد، نقشه عمل صداى حزب تدوين و تصويب شد، انتخابات 
   بس  از آتش تعيين نمايندگان آنگره سوم انجام شد، آميته مرآزى سلسله اقداماتى آه پس

 به اطالع آميته مرآزى آومه له رساند، بايد در آردستان انجام دهيم را تصويب آرد و
يك سلسله آآسيون و مراسم همبستگى با آردستان در خارج آشور برگزار گرديد، 

بيانيه حقوق "و " قانون آار" جدى را براى تدوين و انتشار  همچنين آميته مرآزى تالش
 تصويب اين اسناد نتوانست از. آغاز آرد و جلسات متعددى حول آن برگزار نمود" زنان

 بگذرد و جلسات بعد از پلنوم آميته مرآزى نيز آه به ٦٧پلنوم دوازدهم در تير ماه 
در ششماهه اول سال . منظور تصويب اين اسناد برگزار شد اين اسناد را تصويب نكرد

 سياسى به  جارى آميته مرآزى جلسات متعددى را براى تدارك سياسى و تهيه گزارش
اين نوع جلسات تا چند هفته قبل از آغاز آنگره متناوبا آنگره سوم برگزار آرد آه 

  .            برگزار ميشد
  

هم اآنون آه به فعاليت تقريبا سه ساله آميته مرآزى در فاصله بين دو آنگره نگاه مى 
  :                                    آنيم، شاهد آنيم آه

 218  217



از آنجا آه تعداد ...  اجرايى وتقسيم آار درونى آميته مرآزى بصورت آميته _ ١
بيشترى از اعضاء آميته مرآزى را مستقيما در فعاليت مرآزى حزب دخيل ميكرد، 

اما بمرور در . باعث بيشتر فعال شدن اعضاء آميته مرآزى شد و اين روبه جلو بود
بدين شكل آه در تقسيم آار به شكل سابق، . تيزى رهبرى حزب اختالالتى بوجود آورد

ياسى ارگانى بود آه آليه مسائل حزب را بخود مربوط ميدانست و هر يك از دفتر س
در . اعضاء دفتر سياسى مستقيما در يكى از شاخه هاى فعاليت مرآزى مسئول بودند

طرح جديد با اينكه آميته اجرايى باالترين ارگان حزب در فاصله دو پلنوم بود اما 
د سياسى يعنى ارگانى آه ميبايد سياستهاى تبليغات مرآزى و بويژه نشريه آمونيست، ستا

حزب در آن، فرموله و تدقيق ميشد، منتخب پلنوم بودند و اساسا به ارگانى آه آنها را 
دبير آميته مرآزى و آميته اجرايى براى هماهنگى بين  . انتخاب آرده بود جوابگو بودند

 ارگان آنرا وظيفه آارآرد اين ارگانها همواره به وظايف و مسائلى برميخورد آه هر
" بى صاحب"ديگرى ميدانست و عمال بخشى از وظايف مرآزى حزب به اصطالح 

در صورتيكه در طرح سابق هيچ مسئله اى نبود آه به حزب مربوط باشد و به . ميماند
آرايشهاى . نميماند" بى صاحب"دفتر سياسى مربوط نباشد و هيچكارى به اصطالح 

 نبودن آنها يكبار ديگر ثابت آرد آه  گرفت و ثمر بخشمتعددى آه آميته مرآزى بخود 
  . هيچ طرح و تقسيم آارى بدون وجود عامالن انسانى تحقق آن نميتواند موفق گردد

                  
  آميته مرآزى زير ظرفيت و توانايى خود فعاليت آرده است  _٢
 آميته مرآزى سياسى بسيارى در سمينارها و جلسات_ بحث هاى ارزنده تئوريك _ ٣

جريان داشته است، اگر چه اين مباحث در تحليل نهايى در فعاليت حزب و تصميماتى 
از اين نظر آميته . آه آميته مرآزى گرفته موثر بوده است اما نوشته و چاپ نشده

  .                                    مرآزى آم محصول بوده است
در مقاطعى . ن بوده و روال يكسانى نداشته استفعاليت آميته مرآزى داراى نوسا _ ٤ 

  .  پر آار بوده و به موقع نقشى را آه ميبايد ايفاء آرده است و در مقاطعى نه
همواره بعنوان رهبر معنوى و سياسى حزب ظاهر نشده است و مقاطعى تا حد  _ ۵ 

  .                               مديريت تشكيالتى نزول آرده است
 عملكرد هر يك از سازمانها و ارگانهاى حزبى بسادگى  دى با توجه به گزارش جمع بن

ميتوان گفت آه ما نتوانسته ايم نقشه عمل هاى روشنى آه در تمام عرصه هاى فعاليت 

نداشته " رضايت بخشى"فعاليت . حزب وجود داشته است را پياده آنيم و تحقق بخشيم
 آارهايى آه بايد انجام دهد و همگى نيز بدان اصوال حزبى را نميتوان يافت آه از. ايم

.                             ستون بدهكارى فعاليت احزاب هميشه پر است. واقف بوده اند، جلو بيافتد
   

در آنگره دوم، با طرح مباحث . اما فعاليت حزب ما را نميتوان اينگونه قضاوت آرد
اين انتخاب بهمراه خود . انتخاب قرار گرفتآمونيسم آارگرى، حزب ما در مقابل يك 

بر مباحث آمونيسم آارگرى به نظر مى آمد " تبصره"چيزى آه در اوائل آار تنها يك 
را نيز بهمراه داشت و آن فرصت و زمان محدود براى درك و هضم و اتخاذ همه جانبه 

خود " تبصره"هر چه زمان بيشتر گذشت آن باصطالح . اين مباحث توسط آل حزب بود
با . قابل فهم نيست" تبصره"امروز آمونيسم آارگرى بدون درك آن . را نمايان تر آرد

 آميته مرآزى درباره اوضاع جهان و وضعيت آمونيسم  توجه به آنچه آه در گزارش
فرصت و "در آنگره دوم در اين آنگره به " فرصت و زمان محدود"بيان گرديده است، 

به يك " تنها راه"و " تنها راه"به " انتخاب"ل شده است و به توان دو تبدي" زمان محدود
  .                             اولتيماتوم عينى آه واقعيت در مقابل حزب ما قرار داده است

  
 در توضيح علل عملكرد اينگونهء حزب در سه سال گذشته، در خالصه ترين شكل 

 آمونيسم آارگرى در آل حزب جا ميتوان گفت، جهت گيرى ها و ايده هاى آنگره دوم و
طرفدارى جدى در آميته مرآزى و رهبرى حزب آه تازه آن . نيفتاد و جذب نشد

بنابراين آمونيسم آارگرى با وجود . معروف را نيز درك آرده باشد، نيافت" تبصره"
پالتفرم هاى روشنى آه براى آليه عرصه هاى فعاليت حزب داشت، در آل حزب اين 

  .                           دچنين پراتيك ش
  

سياست و خط مشى حزب بعد از آنگره سوم بايد همان باشد آه در آنگره دوم مورد 
تصويب  قرار گرفته است و مباحث و نقشه عمل هايى است آه بعد از آنگره دوم 

 آميته مرآزى درباره اوضاع  بايد به اينها مباحثى را آه گزارش. مطرح شده است
بعالوه اينكه در مورد هر يك از سازمانهاى حزبى در .  آرده است، افزودجهانى بيان

  .            مستقال مطالبى مطرح شده است خود اين گزارش
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. حزب ما براى پيشبرد اهداف خود نسبت به آنگره دوم در شرايط دشوارترى قرار دارد
بيان شد، نه با زمان براى آنكه فعاليت حزب خود را، همانگونه آه در آنگره دوم 

 آارگرى  فعاليت و آارآرد ارگانهاى آن بلكه با تاثيراتى آه در جامعه و در جنبش
فعاليت حزب ما در آينده با دشواريهايى . ميگذارد ارزيابى آنيم، بسيار تنگ تر است

افق پيروزى ما و عبور حزب از ميان آليه موانعى آه در سر . زيادى روبرو خواهد شد
 از هر چيز در گرو درك و هضم آمونيسم آارگرى در آل حزب، راه دارد، قبل

همبستگى، از خود گذشتگى، فداآارى، سخت آوشى، رعايت يك انضباط آهنين و وجود 
حزب ما همانگونه آه شايسته آن است از اين موانع با . يك رهبرى فعال و مصمم است

  .     آمترين تلفات ممكن عبور خواهد آرد
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جزوه اى با عنوان مصوبات پلنوم دهم آميته مرآزى حزب آمونيست آارگرى ايران 
در ميان اين مصوبات، . اخيرا انتشار علنى پيدا آرد) ١٩٩٩، ژوئن ١٣٧٨تيرماه (

چشم ميخورد آه به نظر ما الزم است به “ اصول رابطه با دولت ها”قطعنامه اى با تيتر 
و از جمله فعالين (مورد توجه دقيق همه فعالين آمونيست، مستقل از تعلق سازمانى شان 

ما در اين نوشته از چند زاويه به اين . ، قرار گيرد)حزب آمونيست آارگرى ايران
امه نسبت مهمترين نكته اينست آه شيوه برخورد اين قطعن. قطعنامه معين برخورد ميكنيم

نكته ديگر اينكه قرائت دقيقتر اين . به رابطه با دولتها از موضع اصولى آمونيستى نيست

قطعنامه روشن ميسازد آه در چند مورد مهم آنچه در نگاه اول ساده و سرراست بنظر 
ميايد در واقع پر از ابهام است؛ به اين معنا آه ظاهر عبارات با محتواى آنها ابدا منطبق 

ما ابتدا مهمترين نكات اين قطعنامه را به اجمال مرور .  است حتى در تناقضنيست و 
 به موضع اصولى آمونيستى در اين زمينه  و سپس) متن قطعنامه ضميمه است(ميكنيم 

    .ميپردازيم

 

 

 

 

 

 درباره جهتگيرى اخير حزب كمونيست كارگرى

  در زمينه رابطه با دولت ها
 

  رضا مقدم  _ ايرج آذرين 
  

 ١٣٧٨شهريور  _ ١٩٩٨سپتامبر 
  
اين نوشته در همان زمان در سايتهای اينترنتی درج شد و همچنين در : توضيح(
  .)  شدچاپ نيز ١٣٧٩، سال دوازدهم، مرداد ٦٤ريه کارگر امروز، شماره نش
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مقدمه اعالم ميكند آه مناسبات ميان حزب آمونيست آارگرى ايران و . مقدمه قطعنامه

هارچوب موازين مصوب آميته مرآزى باشد بالمانع است و دولتها در صورتيكه در چ
اما منظور از اين آار واقعا . خود اين قطعنامه قرار است اين چهارچوب را تعريف آند

رابطه با دولتها افتاده اند؟ آيا مساله فقط " اصول"چيست؟ چرا يكباره به فكر تدوين 
لتى مثل احزاب،رابطه با دولتهاست، و نه نهادها و سازمانهاى غير دو NGOs بنيادها ، 

و نظاير اينها؟ اگر قرار بود چهارچوب آلى اى براى اين مساله بدست داده شود چرا 
قطعنامه اى در مورد شرايط دريافت آمكهاى خارجى تصويب نشده است؟ پائين تر 

.                               جواب تلويحى اى براى اين سئوال خواهيم يافت  
 

 از مقدمه، قطعنامه با يك بحث تحليلى شروع شود  خواننده انتظار دارد آه پس. لبند او
و شرايط و مبانى سياسى رابطه گرفتن با دولتها از نقطه نظر مارآسيستى و آمونيستى 

پلنوم آميته مرآزى در هر "اما بند اول اين قطعنامه بسادگى ميگويد . صريحا بيان شوند
تن مناسبات با آنها براى حزب مجاز نيست را تصويب و به دوره ليست دولتهايى آه داش

بر ما روشن نيست چرا آميته مرآزى حزب ." ارگانهاى رهبرى حزب ابالغ ميكند
آمونيست آارگرى ايران حتى نخواسته است نظر خود درباره مبانى آمونيستى اين امر 

جاز؟ چرا موارد اما از اين نكته هم گذشته، چرا ليست دولتهاى غير م. را بحث آند
حزب برسد؟ اين ) يا حتى آنگره( ارتباط گرفتن نبايد به تصويب آميته مرآزى  مشخص

سئواالت خصوصا از آنرو جاى مطرح شدن دارد آه معموال بحث بر سر اين مسائل 
وقتى باز ميشود آه آسى يا آسانى پيشنهاد مشخصى براى ارتباط گرفتن با فالن يا 

 ارتباط در  اگر چنين است، حق بود همان موارد مشخص. دارندبهمان دولت يا نهاد را 
 دولت به رسميت شناخته شده در ٢٠٠ از  واال در حال حاضر بيش. قطعنامه اعالم شوند

دنيا وجود دارد، و بعيد بنظر ميرسد آه رهبرى حزب آمونيست آارگرى ايران قصد 



لتى را بيازمايد آه مطابق اين  رابطه با صد و نود و خرده اى دو داشته باشد باب گشايش
  .                                   قطعنامه مجاز به رابطه گيرى با آنهاست

                 
قطعنامه براى دوره حاضر مشخصا مناسبات با دولتهاى اسالمى و دولت عراق را 

المى در مورد علت غيرمجاز بودن مناسبات با دولتهاى اس. غيرمجاز اعالم ميكند
نظر به اينكه حزب مبارزه عليه نيروها و جريانات اسالمى را وظيفه مستقيم : "ميگويد

نخست اينكه حزب آمونيست . اين فرمولبندى اشكاالت زيادى دارد." خود ميداند
 در آنگره دوم اصرار دارد تا هويت خود را   از اتخاذ مشى جديدش آارگرى ايران پس

 چرا صرفا مبارزه عليه جريانات اسالمى، و نه مذهبى  سپ. بداند“ مدرنيست و آتئيست”
على العموم؟ يعنى رابطه با دولتهاى بر مبناى مذهب هندو يا يهود يا مسيحى مشكلى در 
چارچوب مشى تازه برايشان ايجاد نميكند؟ نكته دومى آه در مورد اين فرمولبندى گفتن 

ران است آه خيلى با افتخار هم حزب آمونيست آارگرى اي" وظيفه مستقيم"دارد درباره 
 قرار نيست محدوديتى بر رابطه  چرا آه اين فرمولبندى عليرغم ظاهرش. مطرح ميشود

، قرار است هر خصلتى جز اسالمى بودن  گيرى اين حزب اعمال آند، بلكه برعكس
 زيادى نياز ندارد،  درك اين نكته به غور و تفحص. دولت مربوطه را بالمانع اعالم آند

 مبارزه عليه  را همه هنوز فكر ميكنند آه يك حزب آمونيستى وظيفه مستقيمشزي
قطعنامه مزبور هم در حقيقت دارد اين نكته را ميرساند آه خصلت . آاپيتاليسم است

آاپيتاليستى دولتها دليل نميشود آه حزب آمونيست آارگرى ايران نخواهد با آنها رابطه 
نيستى اى ناگزير از رابطه گرفتن با دولتى در اين بنظر ما هم اگر سازمان آمو. بگيرد

. دنيا شده، طبعا با علم به خصلت آاپيتاليستى دولت مربوطه بايد به اين آار دست بزند
اما قطعنامه همين مساله را به صراحتى آه درخور آمونيستهائيست آه قادر به دفاع از 

اعالم آردن رابطه با دولتهاى “ غيرمجاز ” بلكه بيان اثباتى اش. آار خويشند نميگويد
 اينست آه حزب  آيا معناى مخالفش. با آنهاست" مبارزه مستقيم"اسالمى تحت عنوان 

آمونيست آارگرى ايران ديگر ادعا ندارد آه مبارزه عليه نيروها و جريانات آاپيتاليستى 
.               ميداردبهررو، اين فرمولبندى بيشتر از آنچه آشكار ميكند پنهان! وظيفه مستقيم اوست؟

    
قطعنامه به وجود . در مورد رابطه با دولت عراق، قطعنامه بحث واقعا آشفته اى دارد

حزب آمونيست آارگرى عراق اشاره ميكند و داشتن مناسبات با دولت عراق را به اين 

در مبارزات جارى " حزب آمونيست آارگرى ايران نيز دليل غير مجاز اعالم ميكند آه
آيا يك نفر در آن پلنوم پيدا ! يعنى چه؟". مردم عراق براى رهائى مستقيما دخيل است

نميشد آه بپرسد مگر عليرغم وجود حزب مشابهى در عراق، دولت عراق خواهان يا 
 را غير مجاز اعالم آنيد؟ آماده رابطه با شما بوده آه شما بايد در قطعنامه اى اين ارتباط

اگر آسى به اين طريق در عراق درگير باشد، مناسبات و دريافت آمك مالى و تدارآاتى 
 ضرورت صدور قطعنامه راجع به غيرمجاز آردن رابطه  پس. اساسا موضوعيت ندارد

 اين  با عراق از آجا آمده است؟ واقعيت اينست آه مساله رابطه با عراق در بدو تاسيس
به . در رهبرى اين حزب مورد بحث قرار گرفت و به داليل اصولى اى رد شدحزب 

 سايه  نظر ميرسد ذآر بدون مناسبت دولت عراق در قطعنامه حاضر فلسفه اصلى اش
. به اين مساله در ادامه مطلب برميگرديم. انداختن بر آن مبانى اصولى سنت گذشته باشد

                   
 

ر حقيقت سلب اختيار از آليه اعضاى آميته مرآزى، و آنگره حزب اين بند د. بند دوم
اين بند . آمونيست آارگرى ايران از اطالع از چند و چون رابطه حزب با دولتهاست

 آه  نمونه خوبى از وارونه نويسى قطعنامه نويسان حزب است، چرا آه عليرغم ظاهرش
   ترسيم ميكند، مرجع گزارش با دولتها را حدود اختيارات نمايندگان حزب در تماس

و در انتهاى بند چهارم . ذآر ميكند" دبير آميته مرآزى و دفتر سياسى"گيرى را صرفا 
در . نيز صراحتا تصميم گيرى در مورد دريافت آمك را به دفتر سياسى واگذار ميكند

هيچ جاى اين قطعنامه صحبتى از اين نيست آه دبير آميته مرآزى يا دفتر سياسى 
 وجود اين ارتباطها را به اطالع   ارتباط با دولتها يا اساسا نفس است تا گزارشموظف 

در پرتو اين واقعيت، يكبار ديگر . آميته مرآزى و آنگره برساند و تائيد آنها را بخواهد
مقدمه و بند اول قطعنامه را بايد خواند تا جواب آن پرسشهايى را آه در ابتدا مطرح 

 رابطه با دولتها در جريان عمل به اطالع و   اينكه موارد مشخصبجاى. آرديم پيدا آنيم
تصويب حزب و آميته مرآزى برسد، قطعنامه حاضر اين وظيفه را دارد تا مساله را با 

قطعنامه مصوب آميته مرآزى ليست دولتهاى غيرمجاز را به : وارونه آردن حل آند
هاى مجاز هر چه خواست دست رهبرى ميدهد، رهبرى در مورد رابطه با تمام دولت

  ميكند و حتى موظف نيست بعدا اين امر را به تائيد ارگان باالترى برساند يا حتى خبرش
و " محدوده اختيارات"و " در چهارچوب"برخالف تعارفاتى از قبيل . را به آسى بدهد
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، اين قطعنامه سند واگذاردن اختيارات آميته مرآزى و آنگره يك حزب به "ابالغ ميكند"
 نيز در هر پلنوم قابل تغيير  ارگانى به اسم دفتر سياسى است آه فونكسيون سازمانى اش

است؛ آمااينكه در همين پلنوم به ارگانى بدون حقوق تشكيالتى، يعنى به جمع مشاوران 
  .                                 دبير آميته مرآزى بدل شد

  
طعنامه باشد و ظاهرا باالخره دو نكته عام و اين بند قرار است شاه بيت اين ق. بند سوم

اصل "اما آيا فرمولبندى . اصولى راجع به موازين برقرارى مناسبات با دولتها بگويد
واقعا ميگويد حزب آمونيست آارگرى ايران هيچ حذف و تخفيفى در " استقالل حزب

اگر . ن را نميگويد به سبب رابطه با دولتها ايجاد نخواهد آرد؟ نه، اي فعاليت و تبليغاتش
چنين منظورى داشت، خيلى صريح ميتوانست همين را بنويسد آه هيچ تعديل و تخفيفى 

آمكهاى بى قيد و ”در عرف سياسى به اين ميگويند . در هيچ آار و فعاليتمان نميدهيم
  پذيرش”هرچند حتى فرمولبندى . (، و قطعنامه اين اصطالح رايج را بكار نميبرد“شرط

نيز همانطور آه پايين تر خواهيم ديد هنوز خالى از اشكال “ قيد و شرطآمكهاى بى 
اما آنچه فرمولبندى حاضر ميگويد اين است آه چنين حذف و تخفيفى را بعنوان .) نيست

 اين نيست آه رهبرى نميتواند خود داوطلبانه و به  توافقنامه نميپذيرد، ولى اين معنايش
 را محدود آند يا برخى از مواضع و  عاليتهايشاختيار خود تصميم بگيرد برخى از ف

فرمولبندى حاضر .  را تعديل آند تا بتواند از آمك فالن دولت برخوردار باشد تبليغاتش
 اينست آه حزب آمونيست آارگرى ايران براى دريافت آمك  در بهترين حالت معنايش

ود محدوديت  خ از دولتها محدوديت تحميلى را نميپذيرد، اما ممكنست به تشخيص
 است، و آسى آه وارد دنياى  اين حالت دوم سازش. داوطلبانه اى را رعايت آند

براى يك سازمان .  اعتراف آند مناسبات با دولتها ميشود بايد نخست به واقعيت سازش
 از اين رو مهم است آه سازمان را   بخصوص آمونيستى، اعتراف به واقعيت سازش

 را توضيح دهد و ملزم به دفاع از ضرورت   مشخص زشموظف ميكند تا حقانيت هر سا
 را باز  فرمولبندى حاضر در قطعنامه جاى سازش.  بر مبنايى اصولى باشد اين سازش

ميگذارد بى آنكه به آن صراحت دهد، و به اين ترتيب قطعنامه نويسان را از پاسخگويى 
         .                         معين معاف ميكند و دفاع از سازش

 اين باشد آه  اگر آسى منظورش. هم عينا همين اشكال را دارد" اصل علنيت"فرمولبندى 
هيچگونه رابطه با دولتها را پنهان نميكند و هرگونه رابطه با دولتها را به اطالع مردم 

اما اين قطعنامه ميگويد پنهان بودن رابطه . ميرساند ميتواند خيلى ساده همين را بگويد
 اينست آه تصميم به علنى  خواست دولت مربوطه نميپذيرد، و معناى تلويحى اشرا به 

و در (آردن يا پنهان داشتن رابطه با هر دولتى با خود حزب آمونيست آارگرى ايران 
است، و اگر " اصل علنيت"اين محتواى واقعى فرمولبندى . است) حقيقت با دفتر سياسى

 چرا به اين شكل گمراه آننده   بايد پرسيد پسمنظور قطعنامه نويسان نيز همين است،
 و حقانيت در خود سراغ   اعتماد به نفس  ميكنند؟ چرا آن درجه احساس فرمولبندى اش

  ندارند آه دستكم منظورشان را روشن بيان آنند؟                                                
 

نون اختيار دارد وارد رابطه با هريك بهررو، مطابق اين قطعنامه، دفتر سياسى حزب اآ
از دولتهايى آه قطعنامه غيرمجاز اعالم نكرده بشود، هر محدوديتى آه دفتر سياسى 
خود صالح ميداند بر فعاليت و تبليغ حزب اعمال آند، تصميم بگيرد رابطه با فالن 

آميته دولت را از عموم پنهان نگاه دارد، و حتى ملزم نباشد وجود اين رابطه را به 
.                           مرآزى و آنگره اطالع بدهد  

 

 مرورى به گذشته                                     
 

مناسبات با دولتها امر بيسابقه اى در اپوزيسيون و چپ ايران نيست و جريانات مختلف 
ز اين مرور  ا غرض.  خود را براى اين قبيل مناسبات داشته اند توضيح و توجيه خاص

آوتاه در اينجا بياد آوردن پرنسيپهاى آمونيستى اى است آه در امر رابطه با دولتها 
پرنسيپهايى آه امروز از . بدست آمده و براى جريان آمونيستى آارگرى تثبيت شده بود

طرف حزب آمونيست آارگرى ايران در قطعنامه حاضر يكسره به فراموشى سپرده 
              .              شده اند
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بطور مثال، رابطه حزب توده و . در حقيقت مناسبات با دولتها انواع مختلفى داشته است
امثالهم با دولت شوروى و آشورهاى بلوك شرق متكى به نزديكى سياسى و ايدئولوژيك 

نوع ديگر رابطه، آه بيشتر ويژه سلطنت . بود و همين امر توضيح آمكهاى دريافتى بود
 براى جلب حمايت ديپلماتيك و به رسميت شناخته  يان بختيار است، تالشطلبها و جر

سازمان . شدن از طرف دولتهاى غربى بعنوان آلترناتيوى در قبال رژيم حاآم، بوده است
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 آرد تا از   و با تشكيل شوراى ملى مقاومت تالش٦٠ از خرداد سال  مجاهدين نيز پس
نگره آمريكا و پارلمان اروپا در اين راه قدم طريق جلب پشتيبانى برخى از نمايندگان آ

 جلب حمايت و   براى برقرارى اين نوع رابطه با دولتها هدف اصلى اش تالش. بردارد
. شناسائى بود و آمك مالى و تدارآاتى تنها در نتيجه حمايت سياسى جايگاهى مى يافت

زهاى تدارآاتى و فنى  اعظم چپ ايران مساله رابطه با دولتها به سبب نيا اما براى بخش
 هم رابطه با دولت عراق  در يك شرايط ويژه موضوعيت پيدا ميكرد و مورد اصلى اش

 شناسايى و حمايت  برخالف رابطه اى آه هدفش: يك نكته اينجا الزم به تاآيد است. بود
ديپلماتيك است، اين قيبل آمكهاى تدارآاتى جايگاه ديگرى در سياست دولت مربوطه 

 رسمى و مستقيم با خود دولت وجود ندارد،  همين دليل نيز تقريبا هيچگاه تماسدارند و ب
بلكه رابطه از طريق نهادها و منابع ديگرى آه سياستهاى مختلف دولت مزبور را دنبال 

به اين معنا، آنچه در محتوا نهايتا رابطه با مثال دولت عراق بود، . ميكنند انجام ميگيرد
  .                                                        وددر شكل شايد اينگونه نب

   
در اپوزيسيون ) به معناى دولت يا منابع نهايتا وابسته به دولت(استفاده از آمكهاى عراق 

تخاصم دولتهاى ايران و عراق و تضاد منافع . ايران تاريخچه طوالنى اى دارد
مستقل از تغيير رژيمهاى دو آشور يك ناسيوناليستى دو آشور ريشه تاريخى دارد و 
براى چپ راديكال تاريخچه رابطه با . عنصر ثابت در عرصه سياست منطقه بوده است

، برميگردد، اما اين تنها در سالهاى ٥٧ از انقالب  ، يعنى به پيش١٣٤٠عراق به دهه 
  است آه متعاقب از آف رفتن مناطق آزاد در آردستان سازمانهاى چپى آه١٣٦١-٦٢

در آردستان مقر داشتند بتدريج ناگزير به برقرارى درجه اى از رابطه با دولت عراق 
اين رابطه بر متن و بعضا زير چتر رابطه نيروهاى . براى امور تدارآاتى خود شدند

 ملى آردستان،  مناسبات نيروهاى جنبش.  ملى خلق آرد با دولت عراق عملى شد جنبش
با اينكه .  دولت همسايه ويژگيهاى خود را داشته استچه در عراق و چه در ايران، با

 آرد در هر دو آشور مورد سرآوب قرار داشت، سازمانهاى آرد در ايران و  جنبش
عراق متقابال اين امر را پذيرفته بودند آه آمك گرفتن هريك از دولت ديگرى آارى 

. ا مورد انتقاد نبودمجاز است، و از نظر مردم آرد در ايران و عراق نيز اين مساله ابد
 سمپاتى افكار عمومى آردستان ايران به جنگ مال مصطفى با  يك مورد مشخصش(

علت اصلى آمك .) دولت عراق است آه با پشتيبانى مالى و نظامى دولت شاه انجام ميشد

 اين امر از طرف افكار عمومى آرد، و  اين دولتها به اپوزيسيون آرد يكديگر، پذيرش
قابل سازمانهاى آرد دو آشور، شايد در اين واقعيت ريشه داشت آه همچنين درك مت

 آرد در ايران يا عراق مطالبات خود را به دولت مرآزى خود محدود ميكرد و  جنبش
بهررو، نياز به ايجاد چنين مناسباتى منحصر به . خواستار تشكيل آردستان واحدى نبود

مسلحانه اى آه به پشت جبهه احتياج    ملى آرد نيست و براى جنبشهاى آزاديبخش جنبش
بهررو، . موارد مشابه در آفريقا گوياى اين امر است. الينفك پيدا ميكنند عموميت دارد

 آمونيستى  حتى اگر توضيح و توجيه اين قبيل مناسبات از نظر منافع جنبش
محدودنگرانه و ناآافى بنظر بيايد، اين محدوديت در درجه اول خود ناشى از 

  .                        ملى است رى ذاتى جنبشهاى آزاديبخشمحدودنگ
 

.  حزب آمونيست ايران و آومه له در متن بحث فعلى قابل تامل است مورد مشخص
 حزب آمونيست ايران برميگردد، و   از تاسيس  آومه له با دولت عراق به پيش تماس

 خلق آرد با دولت عراق  رابطه آومه له در همان چهارچوب نيازهاى سازمانهاى جنبش
شايان . بود؛ جنبشى آه آومــه لـــه و حزب دمكرات دو نيروى اصلى آنرا تشكيل ميدادند

 معين بود آه  تاآيد است آه توضيح رابطه آومه له با دولت عراق نيازهاى يك جنبش
 تعيين آننده اى در آن داشت، و نه نيازهاى صرف  آومه له بمنزله يك سازمان نقش

درك و توضيح رهبرى آومه له و رهبرى حزب . انى يك جريان آمونيستسازم
آمونيست ايران نيز در آل همين امر بود، و حزب آمونيست ايران، با آنكه از امكانات 
پشت جبهه اى و فرستنده راديوئى آومه له سود ميبرد، از برقرارى رابطه مستقيم با 

 انشعاب فراآسيون آمونيسم آارگرى آه يا دستكم تا مقطع(عراق اآراه داشت و هيچگاه 
.                         رابطه مستقيمى با دولت عراق نداشت) ما اطالع دست اول داريم

     
 حزب آمونيست آارگرى ايران در   از جدائى فراآسيون آمونيسم آارگرى و تاسيس پس

د آه در رهبرى ، مساله رابطه گرفتن با دولت عراق از نخستين مسائلى بو١٩٩١سال 
نويسندگان حاضر خود جزو چهارتن بنيانگزار حزب . حزب مورد بحث قرار گرفت

آمونيست آارگرى ايران بودند و در ارگان رهبرى وقت حزب، و در اين جلسه 
الزم نيست به نظرات مختلف در ابتداى اين جلسه اشاره .  نيز، حضور داشتند بخصوص

احدى را پذيرفتند و متفقا تصميم گرفتند حزب شود، زيرا همه حاضران بسرعت نظر و
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داليل چنين تصميمى . آمونيست آارگرى ايران نبايد با عراق رابطه اى برقرار آند
امروز الزم به يادآورى و تاآيد است؛ داليلى آه امروز در قطعنامه حزب به دست 

  .                فراموشى سپرده ميشود
 

گرى ايران دليل غيرمجاز بودن رابطه با عراق را امروز قطعنامه حزب آمونيست آار
واضح است آه تصميم آنروز ما به . وجود حزب آمونيست آارگرى عراق ذآر ميكند

همچنين، برخالف . اين دليل نميتوانست باشد، چرا آه چنين حزبى هنوز وجود نداشت
 اين دليل نبود آه آنچه عده اى اينجا و آنجا گفته اند، تصميم به رابطه نگرفتن با عراق به

 آردستان حضور مسلح داشته  حزب آمونيست آارگرى ايران قصد نداشت در جنبش
، تصميم ما به عدم  برعكس. باشد يا مخالف شيوه مبارزه مسلحانه در آردستان شده بود

ايجاد رابطه با عراق ما را از سازمان دادن حضور مسلحانه در آردستان در آن مقطع 
اول اينكه حزب آمونيست . دو جنبه مهم در مساله وجود داشت. معين محروم آرد

 ملى آرد در  آارگرى ايران، برخالف آومه له، بعنوان يكى از نيروهاى اصلى جنبش
افكار عمومى آردستان ايران و عراق شناخته شده نبود، و حتى خود آگاهانه ميخواست 

 آارگرى در   جنبشآه سيماى حزب آمونيست آارگرى ايران در آردستان بدوا با
اين جنبه از قضيه گرچه پيچيدگى اى .  ملى مسلحانه آردستان تداعى شود و نه با جنبش

 آردستان را  به مساله ميداد اما بخودى خود هنوز مطلوبيت حضور مسلحانه در جنبش
اما . نفى نميكرد و بنابراين هنوز غير ضرورى بودن رابطه با عراق را نتيجه نميداد

 آردستان  ين مساله متفاوت بودن موقعيت حزب را از سازمانهاى سنتى جنبشتوجه به ا
بنابراين حزب براى رابطه گرفتن يا نگرفتن با عراق بايد . بخوبى برجسته ميكرد

  .                         پرنسيپها و مالحظات ديگرى را معيار قرار ميداد
  

 رابطه با عراق بازداشت اين بود  ايشمهمترين مالحظه اى آه ما را از اقدام براى گش
آه چنين رابطه اى ميتوانست تاثير سوئى هم بر فعاليت آمونيستى حزب بگذارد و هم 

 بايد بياد آورد آه  اآنون بخصوص. تصور افكار عمومى را از آمونيسم خدشه دار آند
ى  حزب آمونيست آارگرى ايران مقارن بود با موج عظيم جهان  تاسيس١٩٩١در سال 

همچنين در مقطع . ضد آمونيستى و هجوم بورژوازى به هرنوع انديشه آمونيستى
 حزب آمونيست آارگرى ايران، متعاقب پايان جنگ خليج، رسانه هاى غربى  تاسيس

آمپين خود را براى شيطان سازى از صدام حسين و رژيم عراق با حرارت تمام ادامه 
 را جزئى از جريان مقاومت آمونيستى حزب آمونيست آارگرى ايران آه خود. ميدادند

در سطح جهانى ميديد، نخواست در چنين شرايطى هيچگونه رابطه اى با عراق داشته 
باشد، چرا آه چنين رابطه اى تصوير غلطى، ولو به ناحق، در ذهن عموم نسبت به 

 منفى چنين  انعكاس.  از جنگ سرد ايجاد ميكرد ماهيت و موقعيت آمونيسم در دوره پس
از ) و آردستان ايران و عراق(رابطه اى بر تصور افكار عمومى ايران و عراق 

آمونيسم آارگرى را شايد ميشد در ميان مدت با توضيح صبورانه خنثى آرد، اما 
آه دستكم در آندوره ( براى افكار عمومى فعالين آمونيست و آارگرى اروپا  بخصوص

 چنين نبود و اين مساله ما را، ولو به ابدا) جايگاه مهمى در نقشه عملهاى حزب داشت
 از آنرو  اين امر بخصوص. ناحق، با مانع جديدى براى فعاليت آمونيستى مواجه ميكرد

 به عراق،  اهميت داشت آه جريان آمونيسم آارگرى در برابر هجوم آمريكا و متفقينش
ات دمكر"برخالف بسيارى از جريانات مدعى آمونيسم، نه در سطح جهانى مقهور 

 ملى  بورژوازى غرب شده بود و نه در سطح منطقه فرجه براى پيشرفت جنبش" منشى
جريان آمونيسم آارگرى از معدود جرياناتى بود .  را گرفته بود خلق آرد جلوى چشمش

آه از موضع منافع بين المللى آارگران ماهيت امپرياليستى جنگ را افشا آرده بود و بر 
بنابراين مساله ابدا تسليم .  هيچ تبصره اى پاى فشرده بود آمريكا بى محكوم آردن نقش

، هدف مقابله با اين پيشداوريها  شدن به پيشداوريهاى افكار عمومى نبود، بلكه برعكس
ايجاد رابطه با عراق شبهه نابجايى در . بود آه غالبا توسط رسانه ها شكل گرفته بود

شايد مقدور بود با .  ايجاد ميكردمورد موضع انترناسيوناليستى آمونيستهاى آارگرى
بودن آمكها، از ايجاد رابطه با عراق “ بى قيد و شرط”استناد به اصول انتزاعى، مثال 
مساله اين بود آه حقانيت انتزاعى بهيچوجه پاسخگوى . دفاع آرد، اما مساله اين نبود

                .   خدشه دار شدن عملى تصور عمومى از ماهيت مواضع آمونيسم آارگرى نبود
  

يادآورى سنت گذشته و مورد عراق الزم است براى اينكه همه اين دستاوردها در 
قطعنامه آميته مرآزى حزب آمونيست آارگرى ايران زير پا گذاشته ميشوند و امروز 

 در حراست از حرمت آمونيسم و منافع بين المللى آارگران بچشم  هيچ نشانى از وسواس
 حزب مثال در برخورد به مساله رابطه گرفتن يا   در بدو تاسيسنميخورد؛ وسواسى آه

  .                           نگرفتن با عراق وجود داشت
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 حتما مارآسيست باقى مانده باشد تا بفهمد دولتها بدون چشمداشت  الزم نيست شخص

ق نهادها و نيست آه به چنين سازمانهايى آمك ميكنند، و حتى آنجا آه اين آمكها از طري
منابع ظاهرا غير دولتى شان عرضه ميشوند، آنجا آه صحبت از تحميل صريح شرطى 

عرضه ميشوند، يا قيد و شرط ضمنى موجود است و يا “ بى قيد و شرط”نيست و آمكها 
اين رابطه بازتابهاى غير مستقيمى در بسيارى عرصه هاى ديگر دارد آه خواه ناخواه 

دقيقا به دليل چنين شروط . گران عواقب منفى بهمراه داردبراى آمونيسم و منافع آار
  ضمنى و چنين عواقب غير مستقيمى است آه تن دادن به چنين روابطى معموال سازش

 غالبا براى سازمانهايى آه  تن دادن به سازش. ، تحميل ميشود اما سازش. نام ميگيرد
  به نيازهاى عاجل يك جنبشدرگير جنبشهاى توده اى هستند ناگزير ميشود، زيرا بايد 

 فلسطين نيست  اما اگر اين سازمان آنگره ملى آفريقا يا سازمان آزاديبخش. پاسخ گويند
 توده اى از نوع حزب  بلكه سازمان آوچك و گمنام و بى ارتباط به هرنوع جنبش
در پوست " توافقنامه" و  آمونيست آارگرى ايران است، ديگر صحبت آردن از سازش

 در مورد چنين سازمانهايى صحيح نيست، چرا  بكار بردن لفظ سازش.  استشير رفتن
ميخواستيد سازمان نسازيد تا نياز سازمانى هم نداشته . آه ناگزيرى اى وجود ندارد

آدمى آه در دنياى سياست وارد معامله ميشود . است“ معامله”اينجا لفظ درست . باشيد
معين بدست مياورد بيشتر از آنچه از دست  ميدهد آه آنچه در آن شرايط  البد تشخيص
اما براى يك سازمان آمونيستى اين مساله به سادگى معامله .  دارد  ارزش ميدهد برايش

 طبقه آارگر بين المللى است عليه نظام بين  اگر آمونيسم جنبش. در بازار نبايد باشد
نظر گرفتن آنچه در تنها با در " معامله" سود و زيان يك  المللى سرمايه دارى، سنجش

چنين معامالتى براى آمونيسم و همه آمونيستها، . اين ميان مبادله شده است ميسر نيست
و آسى آه . و براى مبارزه آمونيستى آارگران در همه جا، عواقب و بازتابهايى دارد

 يدك ميكشد موظف است در پيشگاه  هنوز عناوين آمونيست و آارگر را در اسم حزبش
  .                           آارگر و همه آمونيستها از آار خود دفاع آندطبقه جهانى

  
از سوى پلنوم آميته “ اصول رابطه با دولتها”به همه داليلى آه گفتيم، صدور قطعنامه 

مرآزى حزب آمونيست آارگرى ايران بايد از طرف همه آمونيستها و آارگران نگران 
دارانه قطعنامه در بهترين حالت نشانه القيدى و فرمولبنديهاى محضر. آننده تلقى شود

بى مسئووليتى نسبت به عواقب اعمال اين حزب براى آمونيسم و آارگران است؛ و در 
بدترين حالت نشانه جهتگيرى رهبرى حزب آمونيست آارگرى ايران به سمتى است آه 

 آميته مرآزى  حقانيت قائل نيستند تا بر تشكيالت و حتى حتى خودشان هم آنقدر برايش
  .  آشكار آنند اش

  ١٣٧٨شهريور    _ ١٩٩٨سپتامبر  
  
  

قرار پلنوم دهم آميته مرآزى حزب آمونيست آارگرى ايران تحت عنوان : ضميمه
  "                                   اصول رابطه با دولتها"

نطقه و  و برقرارى مناسبات حزب آمونيست آارگرى ايران با دولتها، چه در م تماس
غير از آن، چنانچه موازين مصوب آميته مرآزى اآيدا رعايت شود، على االصول 

آميته مرآزى اصول زير را بعنوان چهارچوب و محدوده اختيارات دفتر . بالمانع است
.                             سياسى و دبير آميته مرآزى در عرصه رابطه با دولتها تصويب مى آند

 
 پلنوم آميته مرآزى در هر دوره ليست دولتهايى آه داشتن مناسبات با آنها براى  _١

  . حزب مجاز نيست را تصويب و به ارگانهاى رهبرى حزب ابالغ ميكند
  :در مقطع آنونى داشتن مناسبات با دولتهاى زير مجاز نيست

مى را نظر به اينكه حزب مبارزه عليه نيروها و جريانات اسال( دولتهاى اسالمى -
  ).                                      وظيفه مستقيم خود ميداند

نظر به اينكه حزب در مبارزات جارى مردم عراق براى رهايى مستقيما ( دولت عراق -
)            دخيل است و حزب آمونيست آارگرى عراق براى سرنگونى رژيم عراق فعاليت ميكند

دفتر سياسى حزب مجاز است . بندهاى فوق ناظر بر ايجاد مناسبات مستمر است: تبصره
با هر دولت و حزب دولتى آه خواهان ديدار و طرح نكاتى با حزب باشد، يك ديدار تك 

نمايندگان دفتر سياسى در چنين تماسهايى صرفا جهت اطالع از نكات . نوبتى انجام بدهد
.             ت ميكنند و اختياراتى براى مذاآره و حصول توافق ندارندمورد نظر طرف مقابل شرآ

 و گفتگوى  در هر تماس. تصميم به شرآت در هر ديدار صرفا با دفتر سياسى است  _٢
احتمالى با هر دولت و مقام دولتى، بايد حداقل دونفر از آادرهاى حزب شرآت داشته 

 233 234 



 دقيق نشست بايد به امضاى هر دو نفر به دبير آميته مرآزى و دفتر  گزارش. باشند
  .                                   سياسى حزب داده شود

  
  
  

حزب آمونيست آارگرى هيچ توافقى را آه متضمن محدود شدن آزادى عمل و   _٣
حزب آمونيست ). اصل استقالل حزب(فعاليت و تبليغات حزب باشد را نميپذيرد 

ارگرى به هيچ توافق و هيچ رابطه اى آه حزب بنا بخواست دولت ذيربط ملزم به آ
  ).                  اصل علنيت. (پنهان آردن آن از مردم باشد وارد نميشود

  
  
  
  
  
  

حزب آمونيست آارگرى ايران قبول آمك مالى و تدارآاتى از دولتهايى آه رابطه   _٤
  پذيرش.  داده شده است را منتفى نميداند صبا آنها بنا بر مفاد اين مصوبه مجاز تشخي
تصميم . صورت بگيرد) استقالل و علنيت (٣آمك بايد بر مبناى اصول مندرج در بند 

.                                  درباره دريافت و عدم دريافت آمك در هر مورد با دفتر سياسى است
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	این نقل قول طولانی و حزب بر باد ده منصور حکمت ارزش چندین بار
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	شوراها
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	فصل سوم: حزب و کارگران
	معضل غیرکارگری بودن حزب کمونیست کارگری
	یکی از نتایج کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی حزب باز شدن 
	امروز و تا همین حدی هم که جنبش کارگری و فعالین آن متشکل شده 
	از نظر کاظم نیکخواه یکی از لیدرهای این حزب علت اصلی غیر کارگ
	بررسی نوشته کاظم نیکخواه به نام "محفلیسم در برابر تحزب طبقه 
	مقاله "محفلیسم در برابر تحزب طبقه کارگر" کوشیده تا جوابی باش
	محافل کارگری و محفلیسم
	طبیعی است که اکثریت بزرگی از فعالین جنبش کارگری ایران هر یک 
	محافل کارگری اولیه ترین سلولهای مبارزاتی کارگران ایران در غی
	در بدو تاسیس، (یادش بخیر) هدف حزب تسخیرشدن توسط کارگران بود 
	اگر این وارونگی در حزب کمونیست کارگری نبود، باید این کارگران
	البته خود کاظم نیکخواه پنهان نمی کند همچنین هستند کسانی که "
	کاظم نیکخواه حتی نام این محافل را هم که به اعتراف خودش در دا
	کاظم نیکخواه که قادر نیست رشد محافل و گروههای سوسیالیستی کار
	بیگانگی با طبقه و جنبش کارگری
	هر حزب و سازمان سیاسی منفعت طبقه و گروه خاصی را دنبال می کند
	قسمت اول نوشته "محفلیسم در برابر تحزب طبقه کارگر" در مسخره ک
	تولد، زندگی و مرگ در طبقه
	کاظم نیکخواه، از لیدرها و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری 
	این خشم یک آپاراتچی حزبی است، که بدون دستگاه حزبی هیچ است، ک
	دو قطبی کارگر و روشنفکر
	عضو دفتر سیاسی می گوید: "مهم این نیست که امروز چکار می کنند،
	نیکخواه انتقاد دارد که چرا به کارگران رهنمود می دهند: "که کا
	الف، اینکه کارگر باید خودش خودش را آزاد کند جوهر مانیفست کمو
	ب، کاری به احزاب نداشتن که دروغ است. بسیاری از جداشدگان از ح
	ج، کاری به روشنفکران نداشتن هم دروغ است. چرا که تعداد روشنفک
	آیا اگر جنبش سوسیالیستی ایران تا اندازه ای روشنفکر مارکسیست 
	بعنوان نمونه، بالا گرفتن بحث جامعه مدنی که یکی از نشانه های 
	د، شماها رهبران و فعالین جنبشهای اجتماعی که نیستید. امثال شم
	پناهندگان کارگر و فعالین جنبش کارگری
	عضو دفتر سیاسی به طنز و با تمسخر درباره فعالان کارگری مخالف 
	نان خالی خوردن و دستهای پینه بسته
	عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری نوشته است: "هر روز خاطراتش
	عضو پر افتخار دفتر سیاسی "پینه های دستانشان را" که سمبل استث
	در تاریخ سوسیالیسم ایران هیچ حزبی چنین طبقه کارگر و فعالینش 
	به شهادت تاریخ، احترام و شان و منزلت طبقه کارگر و فعالینش در
	افتخاری برای فعالین جنبش کارگری
	آنچه که به جدایی هایی از حزب کمونیست کارگری در آوریل 1999 من
	فصل چهارم: اضمحلال اخلاقی حزب کمونیست کارگری
	یکی از تاثیرات استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" منصور حکمت اضمحلا
	از این نظر دوران جدائی از حزب کمونیست کارگری در آوریل 1999 ت
	کاظم نیکخواه عضو دفتر سیاسی چنین حزب فحاش و هتاکی، و نویسنده
	برای اولین بار در تاریخ چپ ایران، حزب کمونیست کارگری در نیمه
	پاره ای از اقدامات حزب علیه جداشدگان آوریل 1999
	حسن وارش را بدلیل وجود شعار "زنده باد حزب سوسیالیست کارگری"،
	کلیه کتابها و نوشته های اعضا و کادرهای جدا شده از حزب و همچن
	در همان زمان اولین شماره نشریه پرسش به سردبیری علی جوادی تاز
	کورش مدرسی جداشدگان را "همردیف شکنجه گر" خواند و لیست نزدیک 
	در درون حزب، جداشدگان را به راهزنان تشبیه کردند که به کاروان
	این هتاکیها، اتهامات شنیع و نسبت دادن اعمال جنایت کارانه به 
	فحاشانی که علیه جدا شدگان آوریل 1999 از هیچ اتهام و فحش و نا
	بطور مثال یکی از اعضای این فراکسیون بنام محمود احمدی که اخیر
	"اما گرایش چپ رادیكال مسلط بر رهبری حزب٬ بر خلاف سنتهای منصو
	در همین زمره است بهرام مدرسی از لیدرهای حکمتیستها که خودشان 
	به جداشدگان آوریل گفتند "بلندگوى ظاهرا بى جیره و مواجب تبلیغ
	حزب اتحاد کمونیسم کارگری، از حملات سایت "جدل آنلاین" که در م
	در تاریخ احزاب کمونیستی در جهان اختلاف بر سر تحلیل از اوضاع 
	منصور حکمت: "ببینید الان سلطنت طلبان تریبون باز کرده اند برا
	در ایران، سلطنت طلبان را هیچ انتخابات و انقلابی به قدرت نمی 
	منصور حکمت از کجا خبر داشت که سلطنت طلبان چنین تصویری از حزب
	اما برای نزدیکی به مجاهد، حزب کمونیست کارگری دست به یک اقدام
	با توجه به تمایل اکثریت نمایندگان مجلس به حزب جمهوری اسلامی،
	منصور حکمت از پیش بینی سقوط قریب الوقوع رژیم اسلامی یک اصل م
	برای حزب کمونیست کارگری یک دستگاه تحلیلی و مواضع غیر مارکسیس
	در مجموع آنچه که در چهارچوب تئوری امپریالیسم لنین قبیح و ضد 
	این گفته که کاملا خارج از تاریخ انقلابی و شریف سوسیالیسم ایر
	صلاح مهتدی یکی از فعالین قدیمی و سرشناس ناسیونالیسم کرد همین
	حزب کمونیست کارگری و مسیر طی شده
	دوران هر نوع رادیکالیسم غیر کارگری به پایان رسیده است و به ا
	از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنگره سوم (بهمن 1367
	"اما فعالیت حزب ما را نمیتوان اینگونه قضاوت كرد. در كنگره دو
	در بیانیه تشکیل حزب کمونیست کارگری (30 نوامبر 1991) که به ام
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	بدین ترتیب حتی از نظر منصور حکمت هم حزب کمونیست کارگری در رس
	راه حل دیگر، استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" منصور حکمت بود. وی 
	با توجه به بحثهای کمونیسم کارگری در پیشینه این حزب، ادامه من
	راه خروج از مخمصه
	فصل ششم: احزاب سه گانه حزب کمونیسم کارگری
	الف: حزب کمونیست کارگری پس از منصور حکمت
	با مرگ نا بهنگام منصور حکمت، حزب کمونیست کارگری با استراتژی 
	حزب کمونیست کارگری سقوط فوری رژیم اسلامی را پیش بینی کرد و ا
	در حالیکه حتی وحدت حزب در گرو تعیین یک استراتژی جدید بود کوش
	حزب کمونیست کارگری پس از منصور حکمت دو دوره را طی کرده است. 
	مردی که میخواست رئیس جمهور شود
	کورش مدرسی لیدر حزبی شد که حتی نمی دانست مشکلش چیست و با چه 
	بحث "سلبی اثباتی" و دولت مشترک حزب با گنجی
	بحث "سلبی اثباتی" نظریه ای برای تئوریزه کردن راست روی و بند 
	در کنگره سوم که رضا پهلوی هم به آن دعوت شده بود، بحث "سلبی ا
	تمام متدولوژی منصور حکمت بدون هیچ پرده پوشی الگویی است از جن
	برای منصور حکمت که طبقه کارگر را از استراتژی قدرت گیری حزب ک
	بحث "سلبی اثباتی" را که خود منصور حکمت کاملا با احتیاط و برا
	بعد از تلف کردن وقت و انرژی بسیار و ایجاد تنش و دلخوری در بی
	اگر استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" ذره ای کارایی داشت و سرنگونی
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	حزب کمونیست کارگری تحت لیدری حمید تقوائی
	این عادی ترین فعالیت احزاب سیاسی است که با تحلیل ها، سیاستها
	حزب کمونیست کارگری نه با اتکا به احکام مارکسیستی، بلکه درست 
	حمید تقوایی برای بیرون بردن حزب از وضعی که دچار آن است "دراف
	اوضاع انقلابی
	برای کل ارکان حزب کمونیست کارگری هم روشن بود که استراتژی "حز
	مباحث حمید تقوایی که تنها با تسامح می توان مارکسیسم انقلابی 
	حمید تقوایی و کمونیسم کارگری
	نقد استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" و تعیین یک استراتژی بر مبانی
	حمید تقوایی از سالها پیش بحثی داشت تحت عنوان "طبقه کارگر سیا
	در تمام سالهای حیات اتحاد مبارزان کمونیست و سالهای اولیه فعا
	تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 1362 نقطه اوج پیشروی مارکسیسم
	حکمتیست به چه معناست؟
	حکمتیست نامی است که این حزب بر خود گذاشته است تا مرز خود را 
	تشکیل حزب کمونیست ایران نتیجه پیروزی مارکسیسم انقلابی بود و 
	با آنکه مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری تفاوت داشتند و این
	منصور حکمت از مارکسیسم انقلابی بسیار صریح و بدون هیچ پرده پو
	به این اعتبار حکمتیست نامیده شدن این حزب بدین معنی است که در
	علت انشعاب حکمتیستها
	در پلنوم چهاردهم نوع انتقادات منصور حکمت از حزب نشان داد که 
	در شرایطی که پس از کنگره چهارم، ظاهرا آرامش حکمفرما شده بود 
	در حالیکه استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" منصور حکمت کاربرد سیاس
	به همین دلیل حمید تقوایی، اگر چه دشوار بود، حتی برای وحدت حز
	انشعابیون بعد از جدایی، حزب حکمتیست را ایجاد کردند. از آنجا 

	با شکست استراتژی "حزب و قدرت سیاسی" و برای تدوین یک استراتژی
	با شکست استراتژی "حزب و قدرت سیاسی"، اگر حمید تقوایی توان آن
	استراتژی غیر سوسیالیستی "حزب و قدرت سیاسی" منصور حکمت در ایر
	تحلیل غیر طبقاتی و غیر مارکسیستی حزب بر توهم دشمنی آمریکا با
	مطابق همان گفته منصور حکمت درباره رابطه آمریکا و اسرائیل کور
	خلاصه کنیم: در مواجهه با بن بست استراتژیک دیدگاه منصور حکمت،
	حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اطلاعیه خود به مناسبت پنجمین سال
	زیر نویسها:
	1 - رجوع کنید به مصاحبه با حمید تقوایی، نشریه پرسش، شماره یک
	2 - رجوع کنید به منصور حکمت، سخنرانی "حزب و قدرت سیاسی" در ک
	6 -  رجوع کنید به رضا مقدم، "اطلاعیه مطبوعاتی، رضا مقدم حزب 
	7 -  رجوع کنید به منبع شماره 2.
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	9 - رجوع کنید به "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا" از ام
	10 – رجوع کنید به منصور حکمت، سخنرانی در مبحث "مبارزه سیاسی 
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