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 1998منصور حکمت و من در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران، آوریل 

 

را در بزرگداشت منصور حکمت نوشته ام که با نقد  کمونیسم خلقی و جهان سومی،  این کتاب

 کارگران کمونیست، جنبش کمونیسم ناسیونالیستی ایران، پایه های تئوری و پراتیک جنبش

یخ میان کمونیسم کارگری در ایران را پی ریخت. جهان نگری که یک خط فاصل قوی در تار

کشید. در همه زمینه ها بورژوائی ونیسمبا کم جنبش کمونیسم کارگری   

دانش سازماندهی حزب سیاسی در حزب و قدرت سیاسی فقط یکی از نوآوریهای اوست که  

عصر حاضر و کسب قدرت را به صورت موجزی بیان کرده است. و پس از بیان آن حاال دیگر 

عصر حاضر ببینیم و از ما میتوانیم  آن را در سیر تاریخی مبارزات طبقه مان و هر تحول پیشرو 

 آنها درس بگیریم.
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 بیوگرافی کوتاه از نویسنده ) محمود رضا وطنی(

 

 

 

متولد  1339در یک خانوده زحمتکش در روستای طارس، روستایی نزدیک فیروزکوه در سال  

شدم. پدرم که نیمه پرولتر بود مجبور بود در کنار کار کشاورزی درروستا به عنوان کارگر خیاط 

و یا ساختمانی در شهرها خانواده ما را تامین کند. فقر و کار سخت از همان اوان کودکی با من 

در دوران کودکی و نوجوانی یکی از آرزوهایم این بود که پدرم مانند بسیاری دیگر در ه بود. همرا

در کارخانه های بزرگ تهران شغلی پیدا کند تا وضع ما مانند بقیه خانواده های کارگری بهتر شود. 

قش در گرایش من به سوسیالیسم ن  32تا  20بقه سیاسی روستا در سال کنار وضعیت اقتصادی، سا

در اثر فعالیتهای حزب توده نه تنها اتحادیه دهقانی در روستا شکل گرفت  20. در مقطع دهه داشت

% خانواده ها در روستا عضو حزب توده بودند. در آن زمان تنها دو نفر در روستا سواد 97بلکه 

قایع و و 20مسائل دهه  و جسته و گریخته خاطرت و بازگویی سربسته  خواندن و نوشتن داشتند.

از همان من را  لین جرقه هایی بود که ذهنمرداد  و دستگیریهای آن در شب نشینیها او 28کودتای 

به طرف مسائل سیاسی جذب نمود. پس از آن جو چپ شهر فیروزکوه و تاثیر دوران نوجوانی 

 17که تنها  56آن نیز در شکل گیری آینده سیاسی من نقش بازی کرد. در سال دبیرستان  معلمان 

به دلیل سیطره فکری حزب توده در آن سالها، خودم را  دیگر خودم را مارکسیست و سال داشتم

هوادار حزب توده میدانستم. عالقه وافرم به مطالعه موجب شده بود که در همان زمان بسیاری از 
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آثار مارکسیستی از جمله مانیفست، چه باید کرد و.... را که از طرف محافل مختلف چپ شهر دست 

 به دست میگشت مطالعه کنم. 

در سطح شهر فیروزکوه فعاالنه شرکت داشتم. با اوج  57و  56در تظاهرات و اعتراضات سالهای 

تی، با سازمانهای چپ خط گیری انقالب و با گسترش فعالیت سازمانهای چپ رادیکال و مارکسیس

ان مدر شهر تشکیل دادیم که بعدا به ساز 3آشنا شدم و یک محفل مارکسیستی خط   57در سال  3

 پیکار پیوستیم. 

آزاد  62یر شدم و یک سال و نیم در زندان سمنان به سر بردم، تابستان سال دستگ 60در پاییز سال 

ع جنازه جوانی که توسط یک بسیجی کشته شده بود شدم. یکماه بعد از آزادیم به دلیل شرکت در تشی

نفر از اعضای خانواده ما در زندان به  3دستگیر شدم و مدت یکسال در اوین بودم. در آن زمان 

خوشبختانه بازجویان رژیم به اطالعاتی در باره فعالیت متشکل سیاسی من دست نیافتند.  سر میبردند.

 .از زندان آزاد شدم 63در تابستان سال 

در آن  .پس از آزادی از زندان به کار در مراکز صنعتی از جمله کارخانه بهپوش تهران پرداختم

 در تهران بودم.  زمان فعال یکی از هسته های حزب کمونیست ایران

پناهنگیدم  در آنکارا میالدی از ایران خارج شدم و در دفتر پناهندگی سازمان ملل 1988در سال 

 مقیم و شهروند کشور دانمارکم. 1990پذیرفته شد. از سال 

از تشکیل  ، پس1991ران ادامه دادم. در سال با خروج از ایران به فعالیتهایم در حزب کمونیست ای

در کنگره سوم  2000حزب کمونیست کارگری ایران، به حزب کمونیست کارگری پیوستم. در سال 

 حککا به عنوان کمیته مرکزی حزب انتخاب شدم. 

ل شگرفی در کمونیسم ایران ایجاد وتغییر و تح کتاب جریان کمونیسم کارگرینده این از نظر نگار

نمود. کمونیسم ایران قبل از جریان کمونیسم کارگری، کمونیسم بورژایی استقالل طلب جهان سومی 

 57بود که هیچ وجه اشتراکی با کمونیسم کارگری مارکس و لنین نداشت. این کمونیسم که با انقالب 

سوسیالیسم خلقی در ایران شروع به اظهار وجود کرد به تالشی برای پایه  نقد مارکسیستی و با

ریزی یک کمونیسم کارگری اجتماعی ارتقاء یافت. کوهی از ادبیات مارکسیستی توسط بنیانگذار 

هم اوست که م کارگری و تفاوتهای آن بیان شد. کمونیسم کارگری منصور حکمت در بیان کمونیس
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اجتماعی  –سی را به عنوان یک جنبش، یک گرایش در جنبش کارگری، یک گرایش سیاکمونیسم 

لیبرالیسم و دموکراسی طلبی طرح کرد و دوباره کمونیسم را بر پایه علمی آن  مانند ناسیونالیسم، 

قرار داد. تز حزب و قدرت سیاسی او ادامه تکاملی این کمونیسم است. تزی که قرار بود یک حزب 

 معین را روی نقشه جغرافیای سیاسی ایران قرار دهد. تزی که قرار بود کمونیسم ایرانکمونیستی 

 از گروه فشار به حزب سیاسی تبدیل کند. من خودم را متعلق به این کمونیسم میدانم.  را

دچار وفقه جدیی شد و حزب کمونیست  2002متاسفانه این تالش با مرگ منصور حکمت در سال 

عاب و دچار انش 2004ل تالشهای کمونیستی چندین ساله بود در سال وحصکارگری ایران که م

با بخشی که بعدا حزب کمونیست کارگری  2004های سال ی یپراکندگی گردید. من در جدا

تا سال  حکمتیست حزب عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حکمتیست نامیده شد همراه بودم و

ون عضو تشکل کمونیستی نیستم. امیدارم با این نوشته بودم. پس از استعفا از آن حزب تاکن 2008

دهی کمونیسم کارگری، سازماندهی کمونیسم کارگران نام به نسل آینده، به نسلی که بدنبال سازما

است کمکی کرده باشم. همچنین امیدوارم در میان روشنفکران مارکسیست و دانشگاههای ایران، 

 یابد. مارکسیستهای عمیق میتوانند در آثار منصورمطالعه و بررسی آثار منصور حکمت گسترش 

ها برابر گرامشی و لوکاچ و... موضوع مورد مطالعه و بررسی بیابند. کمونیسم منصور ده حکمت

 حکمت کمونیسم زنده، بشاش و عمیقا کارگری است.

 امیدواری من این است که کمونیسم در ایران به یک حزب سیاسی جدی تبدیل شود.

نام من در فعالیت سیاسی است. به دلیل جا افتادن این نام در فعالیت سیاسی مجبور  قزوینیمحمود  

 به استفاده این نامم.

  محمود رضا وطنی
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 پیش مقدمه

 که شرائط سیاسی را در ایران کامال دگرگون 1396در این کتاب جا داشت به جنبش توده ای دی ماه سال 

نمیتوانم به تفصیل به مسئله بپردازم.  سی کمونیستی توده ایاهمیت حیاتی حزب سیا در این رابطه و کرد

 چند پاراگراف به آن اشاره میکنم. اینجا با بپردازم اما در

طبقه کارگر و مردم ایران یک گام بزرگ به سوی نابودی رژیم جمهوری اسالمی ، با جنبش دی ماه 

یک فرصت طالیی  ر داده است.  یم را در وضعیت آمپاس قرابرداشته اند. حمله آنقدر قوی بوده که رژ

برای کارگران و سوسیالیستها، برای جنبش آزادیخواهی و سوسیالیستی ایران فراهم آمده است. اما عدم 

وجود یک حزب سیاسی قدرتمند و با نفوذ سوسیالیستی و نبود چشم انداز رشد سریع چنین جریانی در آینده 

ه از فرصت بدست آمده و کسب بیشترین دستاورد به نفع آزادیخواهی و سوسیالیسم نزدیک، شانس استفاد

ساله اخیر جهان به ما نشان داد که بدون وجود یک حزب سیاسی  30ندان روشن نیست. بخصوص تاریخ چ

قدرتمند سوسیالیستی که برقراری فوری سوسیالیسم در برنامه اش باشد و واقعا برایش تالش کند و کسب 

سیاسی را فلسفه وجودی مبارزات امروز خود بداند، نمیتوان انتظار تغییر محسوسی در زندگی مردم  قدرت

 .و جامعه داشت

فقر و  دموکراسی"  برزیل در میان برزیل نیست. اگر " انه آمریکای التین نیست، ایرانهم چنین خاورمی 

بر راس دولت بنشاند، در ایران از این  لما یوسف رابی خانمانی و کار میلیونی کودک، میتواند لوال و دی

، راه یابند به قدرتاعدام میشوند و یا اینکه اگرلوال و دیلما یوسف در ایران یا زندانی و  خبرها نخواهد بود.

یران، رفرمیست و لیبرال نمیماند. دیکتاتور و سرکوبگری ماهر خواهند شد. رفرمیست و لیبرال در جامعه ا

دولت کارگرلوال و دیلما یوسف حتی نتوانسته و نخواسته است تا حداقل بر حرس و در عصر نئولیبرالیسم 

 دیلما یوسف نخواهد بود. از لوال وآز سرمایه مانع و رادع معمول رفرمیستی بگذارد، در خاورمیانه خبری 

دگرگونی  ایران فقط میتواند با یک دگرگونی اساسی در دستگاه دولتی و اقتصاد جامعه به آزادی دست یابد.

که دستگاه کهنه دولتی از سپاه و ارتش تا نهادهای مختلف اطالعاتی و نظامی و دستکاه بوروکراتیک را  

نابود کند و دستگاه نو و دموکراتیک که بر اساس دخالت مستقیم مردم در شوراها است را سازمان دهد و 

 قراری سوسیالیسم اقدام کند.در زمینه اقتصادی فورا به لغو سرمایه داری و نظام کارمزدی و بر
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دستیابی به آزادی کامل و بی قید و شرط و نابودی فقر و نابرابری در گرو چنین انقالب و تغییر و تحولی 

است. بدون یک جنبش کمونیستی نیرومند با یک حزب سیاسی روشن بین و معقول چنین هدفی رویای دست 

ا و مستبدهایی میماند که در نهایت تفاوت چندانی با شاه و نیافتنی میماند. و ایران هم در چنگال دیکتاتوره

ساواک و حزب رستاخیزش و خمینی و خامنه ای و حزب هللا اش نخواهند داشت. حتی وجود هرگونه 

اصالحات و آزادی نیم بند در ایران به قدرت کارگران و جنبش کمونیستی و حزب نیرومند این جنبش 

 وابسته است. 

ساله دگرگون شد. جای کمونیسم استقالل  20در ایران، کمونیسم ایران در طی یک تاریخ  57پس از انقالب 

طلب، خلقی و جهان سومی، کمونیسم کارگری نشست. کمونیسمی که کوچکترین خویشاوندی با ناسیونالیسم، 

ران مذهب و دموکراسی خواهی مرسوم ندارد و  خواهان برقراری فوری و کامل آزادی و سوسیالیسم در ای

 است.

همه سوال این است که آیا این کمونیسم میتواند در آینده سیاسی ایران نقشی بازی کند. آیا میتواند به یک 

حزب سیاسی قدرتمند دست پیدا کند. هم جنبش کارگران و مردم و هم کمونیسم ایران در مقابل یک وضعیت 

ان پرنفوذ و توده ای تبدیل شود و یکی از حاد قرار گرفته است. اگر کمونیسم در ایران نتواند به یک جری

بازیگران اصلی صحنه سیاسی باشد ، هم سرنوشت این کمونیسم و هم سرنوشت جنبش توده ای کارگران 

و مردم به محاق خواهد رفت. و همه این امیدها، فداکاریها، آرزوها و همه این مبارزات پرشکوه با شعارهای 

....در میان دریایی از کثافت و خونی که سرمایه هر روز میافریند، روشن و دخترهای خیابان انقالب و .

 غرق میشود و از راهش بازمیماند.

مسلما وجود هر حزب، سازمان، محفل و کمیته کمونیستی بهتر از نبود آنهاست. وجود آنها حداقل احتمال 

 کارگران از آنها را بوجود میاورد و شانس بهره برداری کارگران و مردم و بخصوص قشر کمونیست

در صورت عدم وجود چنین  (.پیش آمد 57در انقالب و پیکارنظیر آنچه برای چریکهای فدایی و کومه له )

به جا  ن برهوتیزمی ) امروز میتوان از حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیست نام برد( اتیجریان

وزن و وجود این جریانات که در برنامه  ببرند و بدوزند.تا مرتجع ترین جریانات هر طور خواستند  میماند

من در  و تبلیغات خواهان برقراری سوسیالیسم هستند، برای سربرآوردن یک جریان کمونیستی مفید است.
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نمیتوان انتظار  داشت که یک کمونیسم ناب در آینده خودبخود و با رجوع  این مورد کامال مینیمالیست هستم.

  به کتابها از زیر بوته سبز میشود.

وجود یک حزب کمونیستی توده ای، حزبی که برای قدرت سیاسی میجنگد چیز دیگری است. این  مسلما

 کتاب ادای سهمی برای سازماندهی چنین جریانی است. 

ونزی است. در صورت شکست کمونیسم و کارگر، آن را چنان مورد سرکوب قرار ایران برزیل نیست، اند

میدهند و چنان قتل عام میکنند که در پس آن فقط جا برای مرتجعترین نیروها نظیر جریانات اسالمی و 

 قومی و ملی عصر حاضر بازمیماند. 

که بتواند از دل این جنبش از این نظر در برخورد به جنبش جاری مردم، من امیدم به کمونیسمی است 

کمونیستی است که یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست باشد. بدون  قدرتمند بیرون آید. امیدم به حزب

تاثیرات نیرومند یک حزب کمونیستی، جنبش کنونی مردم در بهترین حالت، ایران را به تونس میرساند. 

 و وضعیت آن و موقعیت بین المللی ایران و...، تونسالبته ایران با توجه به موقعیت نیروها، شکل حاکمیت 

 موقعیت مصر السیسی و یا حتی بدتر از آن سقوط کند.آسانی به به میتواند  لرزانی خواهد شد که بشدت

از این نظر من بیش از جنبش جاری به قدرت کمونیسم و کارگر، به قدرت جنبش کمونیستی کارگری چشم 

این جنبش تبدیل شود. من به این امید دل بسته ام. برای من مردمی که اعتراض دوخته ام که باید به رهبر 

یالیستی ، به مردمی که اعتراض میکنند، اما به گرایشات غیرسوسا زیر نفوذ سوسیالیسم هستندام ،کنندمین

 اهتسینومک رایتخا رد دناوتیم خیرات هک ییاهتصرف نیرتردان زا یکی 69 هام ید شبنج .دنرادتمایل دارند ترجیح 

  .درب مسیلایسوس و یدازآ یزوریپ یارب ار هرهب نیرتشیب دیاب تصرف نیا زا .دروآ مهارف ار دراذگب
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 مقدمه
 

ارتیزان کمونیست زیر حکومت به یک پاگر نظرات و نوشته های مخالفین حزب و قدرت سیاسی را 

مرداد، به  28م و فاشیسم در اروپا، به یک مبارز کمونیست و یا حتی لیبرال بعد از کودتای نازیس

، به یر حکومت پینوشه و حکومتهای نظامی در امریکای التینآزادیخواه و کمونیست زیک مبارز 

زیر حکومت دیکتاتوری  در پرتقال چپگراو در اسپانیا، به افسران یک مبارز زیر حکومت فرانک

، در ایران شد که در زیر یک حکومت استبدادی خونینباورشان نمییم، میدادنشان   ساالزار و...

ن یک حکومت دیکتاتوری مشغول مغازله پیدا شده اند که در باره انداخت کسانی به نام سوسیالیست

م در اروپا سابقه بحث ونیست زیر حکومت نازیساگر پارتیزان کم در باره اقلیت و اکثریت شده اند.

زادی سیاسی و مربوط به دوره آبحث گفت برادر من، خواهر من این می را میدانستکسب اکثریت 

کسب اکثریت در درون اتحادیه ها و تشکلهای کارگری بوده است. برای انداختن نازیسم ما پارتیزانها 

حث حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه بحثی در باره . اما بهستیم که میتوانیم راه را باز کنیم

اقلیت و اکثریت در شرائط انقالبی و غیرانقالبی نیست، بلکه بحثی در باره سازماندهی حزب سیاسی 

سازماندهی حزب سیاسی، سازماندهی حزب در جنبش کارگری و جامعه برای کسب قدرت است. 

است. ویژه گی جنبش یک مبحث پایه ای در تاریخ کمونیسم کارگری از زمان مارکس تاکنون بوده 

ماندهی کمونیسم کارگری در تفاوت با کمونیستهای غیرکارگری در مبارزه برای اصالحات و ساز

طهای مختلف، احزاب ویژه، رهبران ویژه، تاکتیکها و استراتژیهای در شرای انقالب و کسب قدرت

و تاریخ متفاوتی دارد. و از این نظر نگاه متفاوتی به مسئله حزب  است کردهویژه ای را نیز طلب می

سیاسی و حزب و قدرت سیاسی در عرصه تئوریک نیز ساخته و پرداخته شده است. من در این 

  نقبی در این مبحث بزنم.، با توجه به تئوریهای کمونیسم و تجربیات انقالباتم ه انوشته سعی کرد

حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه دو مبحث جدا از هم نیستند، بلکه کال بحثی در باره حزب 

سیاسی است. نگاه حزب سیاسی کمونیستی به قدرت سیاسی نگاه خودویژه ای است که در پراتیک 

 خودویژه به قدرت سیاسی،نگاه  جانبه ای میگذارد. باید ابتدا ایندر جامعه تاثیر همه  خود روزمره

 رابطه حزب با جامعه را از آن استنتاج نمود.  را توضیح داد تا رابطه حزب و قدرت سیاسی 
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 معرفی کوتاهی از کتاب
د منصور بخشی از متن سخنرانی من در معرفی کتاب حزب و قدرت سیاسی در کنگره سوم بنیا

 2017حکمت، ژوئن 

.......... 

کتاب من با عنوان حزب و قدرت  سیاسی و حزب و جامعه، مصافهای کمونیسم کارگری با کمونیسم 

هدف این کتاب شکافتن  بورژوایی هدیه ای به منصور حکمت است بمناسبت پانزدهمین سالگرد.....

یک بخش از تئوری و متدلوژی منصور حکمت برای نسل جوان کمونیستی است که امروز و آینده 

 پا به میدان میگذارند. 

این کتاب دو فصل دارد، فصل اول حزب و قدرت سیاسی و فصل دوم حزب و جامعه. هر کدام از 

انقالبات در پرتو تئوری حزب و قدرت  فصلها  چندین زیر تیتر دارد که به تئوریها و یا تاریخ

 سیاسی منصور حکمت میپردازه. 

تئوری حزب و قدرت سیاسی یکی از تئوریها، یکی از نوآوریهای منصور حکمت در تئوری  

مارکسیستی است. تئوری حزب و قدرت سیاسی در دیدگاه مارکس و لنین و در سیاست پراتیکشان 

و رفته که بشود از آن استنتاجات عملی کرد توسط مارکس  موجود بود اما به شکل یک تئوری شسته

و لنین و انگلس عرضه نشد. کاری که من کردم ضمن بیان تئوری منصور حکمت به سراغ 

دیدکاههای مارکسی و لنین و همچنین تجربیات انقالبات رفتم و نشان دادم که مارکس و لنین و 

دند که در تئوری حزب و قدرت سیاسی انگلس و همه رهبران مارکسیسم همینطور فکر میکر

منصور حکمت آمده است. همانطور که منصور حکمت برای تئوری دولت در دره انقالبی به سراغ 

لنین رفت و نشان داد که در عمل درک لنین از دولت بعد از انقالب بلشویکی، دولت در دره انقالبی 

 بوده است.

ارکسیست معروفند دنبال کردم و نشان دادم این دو دیدگاه در کتابم دو دیدگاه را در جریاناتی که به م

همیشه در کنار هم بودند. دیدگاه حزب و قدرت سیاسی و دیدگاه دیگر که به "طبقه" و قدرت سیاسی 

مشهور است. نشان دادم مارکس و لنین به حزب و قدرت سیاسی تعلق دارند و منظورشان از قدرت 

سیاسی حزب در جامعه و کسب  قدرت سیاسی، نبوده است.   سیاسی طبقه، اساسا چیزی جز قدرت 
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قدرت را میگیرد و کمون را  1871نزد مارکس و لنین کمیته مرکزی گارد ملی است که در سال 

خلق میکند، که البته عالرغم ستایش از کمون به کمیته مرکزی گارد ملی انتقاد میکنه و سرزنش 

ید و علت شکستشان را در این میبینه. نزد لنین این میکنه که چرا قدرت را زود دست کمون داد

حزب بلشویک است که قدرت را میگیرد و آن را نگه میدارد. میگفتند آیا بلشویکها میتوانند قدرت 

را کسب و حفظ کنند، نمیگفتند آیا طبقه میتواند قدرت را بگیرد؟ در نزد آنها نیز حزب یعنی سازمان 

ف قدرت خیز بر میدارد و طبقه را با خود میکند و انقالب را به دسته پیشرو طبقه است که به طر

 سرانجام میرساند. 

اما دیدگاه حزب و طبقه اینطور فکر میکند که حزب با تالشش آنقدر طبقه را آگاه و سازماندهی 

میکند که طبقه آماده نه تنها کسب قدرت میشود بلکه آماده تحول سوسیالیستی اقتصاد نیز میشود. 

با اعتراض، اعتصاب، شورش و قیام آنقدر پیش میرود، آنقدر قوی میشود که اکثریت طبقه با طبقه 

سازمانهای شورایی با حزبی در راسش میایند و قدرت را فتح میکنند. تئوری مارکسیستی،  تجربیات 

انقالبات و تئوری حزب و قدرت سیاسی اینطور به مسئله قدرتمند شدن و کسب قدرت نگاه نمیکند. 

اوال هیچ حزب کمونیستی نمیتواند در یک نسل قوی و گسترده شود و آن را به نسل بعد منتقل کند. 

در تئوری حزب و قدرت سیاسی، حزبی که اقلیت موثری از طبقه را با خود کرده است در زمانی 

که قدرت سیاسی باز است به طرف قدرت خیز برمیدارد و از این طریق توده وسیع را با خود 

د. ممکن است طبقه متشکل باشد و یا نباشد، ممکن است شورا باشد و یا نباشد، ممکن است میکن

مردم در حالت اعتراضی باشند و نباشند. بستگی به وضعیتهای مختلفی دارد که حزب انقالبی در 

 آن قرار میگیرد. 

و کوبا و چین...و در این کتابم به سراغ انقالبات مختلف رفتم. از کمون پاریس تا انقالب پرتقال  

جاهایی که انقالبی در جریان نبود، اما قدرت گیری و تحول اجتماعی صورت گرفت، کشورهایی 

تا  20که احزاب پر فدرت به صحنه سیاسی آمدند مثل آلمان در دوره ای و ایتالیا و فرانسه، دوره 

سیاسی پیروی  شمسی ایران  و نشان دادم همه انقالبات و تحوالت از تئوری حزب و قدرت 32

 میکند.
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به این پرداختم که بحث کسب اکثریت در میان طبقه برای کسب قدرت بحثی مربوط به فتح اتحادیه 

بود و یا کسب اکثریت در شرائط دموکراتیک روسیه  3های کارگری در اروپا توسط انترناسیونال 

ایی با حکومت در شوراها بود و نه چیز دیگر. بحث کسب اکثریت طبقه و مردم  در کشوره

دیکتاتوری و فاشیستی واقعا مسخره و طرح آن دور از عقل آدمیزاد است. اگر به یک پارتیزان زیر 

حکومت نازیستی و فاشیستی و یا حکومت نظامییان گفته میشد که ما باید اکثریت مردم را برای 

کرد که نکند طرف کسب قدرت داشته باشیم احتماال پارتیزان مربوطه با دیده شک به طرف نگاه می

از دستگاه دولتی باشد. در حکومتهای استبدادی مثل جمهوری اسالمی صحبت از اقلیت و اکثریت 

 به حماقت میزند.

 به دولت در دوره انقالبی پرداختم که بدون آن نمیتوان از حزب و قدرت سیاسی حرفی زد.

ت، انقالب بطور کلی، انقالب به منظورم از انقالب، انقالب اجتماعی بطور کلی نیس  -مقوله انقالب

معنای کسب قدرت سیاسی و تحول انقالبی را هر مارکسیستی قبول دارد،  بلکه انقالب به مفهوم 

خاص آن یعنی تحرک توده های وسیع مردم در اشکال اعتراضی گوناگون و قیام برای درهم شکستن 

ور حکمت، در حزب و قدرت دستگاه دولتی است. این مفهوم خاص انقالب در دستگاه فکری منص

-شورا  -سیاسی جای زیادی را اشغال نمیکند. یعنی تئوری حزب و قدرت سیاسی نه خط حزب 

 قدرت سیاسی. -انقالب –قدرت سیاسی است و نه خط حزب 

حزب کمونیست کارگری که همه آنها توسط منصور حکمت نوشته شده  3در قطعنامه های کنگره 

میزند. از اوضاع سیاسی، سرنگونی و جایگاه ویژه حزب حرف است، یکجا از انقالب حرف ن

میزند. سرنگونی را به انقالب تبدیل میکنیم در متدلوزی او نبود، بلکه قدرتمند شدن و کسب قدرت 

 در جریان سرنگونی در متدلوژی او بود. 

بینش منصور من در کتابم مفصال به این مسئله پرداختم و فکر میکنم این نکته تفاوت مهمی را در 

حکمت نسبت به دیدگاههای دیگر در حزب کمونیست کارگری تشکیل میداد. در همین مورد مثال به 

و تحرکات اخیر پرداختم و تحرکات  32تا  20با تحرکات اجتماعی دهه  57تفاوتهای بنیادی انقالب 

ات را با انقالب مقایسه کردم و نوشتم هیچکسی آن تحرک 32تا  20سیاسی حاضر در ایران را با دهه 

 توضیح نمیداد و نمیدهد. نه تاریخ نگاران و نه شخصیتهای و احزاب درگیر آن جنبش و تحرک. 
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مرداد، جامعه ایران در تب و تاب بود،  28زمان کودتای  32تا  1320از سال  30تا  20در دهه 

تظاهرات عظیم جنبشهای مختلف اجتماعی و سیاسی با احزابشان حضور قویی داشتند، اعتصابات و 

را داشتیم. حزب سیاسی حزبی است  1331تیر  30و سراسری برگزار میشد، حتی ما قیام توده ای 

که در چنین زمانهای، در متن این تحرکات خود را میسارد و در موقعش، فکر میکنم بعد از قیام 

سیستی انقالب تیر موقعش بود قدرت را تسخیر میکرد. اسم این عمل کسب قدرت در ادبیات مارک 30

 است. 

وقتی بحران سیاسی است و مسئله قدرت باز است، ممکن است یک روز که اصال  تظاهرات و 

اعتصاب و اعتراضی هم در کار نیست. حزبی اجتماعی با نیرویش قدرت را میگیرد. بلشویکها در 

ت. یعین انقالب روسیه این کار را کردند، حزب کمونیست چین با پیروزی در جنگ قدرت را گرف

انقالبی در کار نبود. اگر حزب توده حزبی کمونیستی بود و حتی حزبی بود که فقط داعیه قدرت 

داشت ممکن بود با سازمان افسران و سربازانش از درون ارتش و نیروی مسلح جوانانش قدرت را 

گرفت. بگیرد و بگوید مردم بیاید این قدرت شماست، یا با مقاومت در برابر کودتا قدرت را می

.  اگر حزبی در دهه 57است تا انقالب  30تا اوائل  20سالهای اخیر از یک نظر بیشتر شبیه دهه 

دنبال این بود تا هی انقالب بیافریند، یا انقالب وجود نداشته را به جلو سوق دهد،   32تا اوائل  20

مت انقالبی نظیر خوب نمیتوانست جایی در جامعه باز کند. چون اب در هاون میکوبید. منصور حک

را نادر و امکان آن را مثل برخورد کومت به زمین میدانست. برای همین رویش نمیشود  57انقالب 

 سرمایه گذاری کرد.

دستور فعالیت دیدگاه حزب و قدرت سیاسی در جامعه از اساس با دستور فعالیت جریانی که بدنبال 

یاسی مردمی که اعتصاب و تظاهرات انقالب میدود متفاوت است. برای جریان حزب و قدرت س

نمیکنند اما به حزب کمونیستی تمایل دارند بر مردمی که تظاهرات و اعتصاب میکنند اما از کمونیسم 

و حزب کمونیستی دورند ترجیح دارند. اعتراض و اعتصاب برای دیدگاه حزب و قدرت سیاسی آن 

تالش میکند تا با توجه و دخالت  مفروضات و وضعیت ابژکتیوی است که حزب و جریان کمونیستی

در آن مردم را به خود نزدیک کند، دیدگاه خود را به مردم تسری دهد، مسئله اش عنصر سوبژکتیو 

و تغییر وضعیت سوبزکتیو است. جریانی  که تالش میکند تا وضعیت ابژکتیو، وضعیت عینی را 
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تها و اعتصابات گسترده شوند تغییر دهد، میخواهد مرتب انقالب را به جلو سوق دهد، تظاهرا

و....جریان ناموفقی است. نمیتواند توده کارگر و مردم را به خود جذب کند و نگهدارد.  اما دیدگاه 

 حزب و قدرت سیاسی مسئله اش قبل از هر چیز رابطه کمونیسم و حزب با مردم است.  

یو را زیر سوال ورژن غیرکمونیسم کارگری دیگری هم هست که اصال شرائط و عنصر ابژکت

را به نام اینکه جنگ جناحها  88مشاهده کردیم. جنبش سال  88میبرد. این جریان را در جنبش سال 

بر سر سهم سود است تحریم کردند. چنین جریانی اصال نمیتواند خود را به روندی که در جامعه 

چون مردم برای میگفت که  1331تیر  30جریان دارد نزدیک کند. مثل این میماند که کسی در 

ابقای نخست وزیری مصدق به میدان آمدند و کاشانی هم فراخوان داده بود، حرکت ارتجاعی است 

 و نباید در آن شرکت کرد.

در بخشی از کتاب به خود مسئله حزب و جنبش کمونیسم کارگری، گرایش کمونیستی طبقه از دیدگاه 

منصور حکمت پرداختم. که حزب باید حزب گرایش و بخشی از طبقه باشد، سنتی در درون جنبش 

کارگری، جنبش کمونیستی کارگری باشد تا به سمت قدرت خیز بردارد و توده طبقه را پشت خود 

 و قدرت را کسب کند.  بیاورد

و قدرت طبقه پس از تصرف قدرت، در ابتدا قدرت همین بخش پیشرو و اقلیت طبقه است که بعدا 

 از باال سازمان اداره جامعه، سازمان کمونی یا شورایی را ایجاد میکند.

در بخش حزب و جامعه به استنتاجات عملی از تئوری حزب و قدرت سیاسی در پراتیک روز 

ام. همچنین به نفوذ حزب در طبقه و حزب طبقه بودن،  تبدیل حزب به حزب سیاسی بر پرداخته 

اساس بینش حزب و قدرت سیاسی حلقه زنجیر اصلی و تجربیات احزاب کمونیستی و.... پرداخته 

 ام. 

امیدوارم با این کتاب توانسته باشم بخشی از تئوری مارکسیستی  منصور حکمت را پوشش داده  

  ی نسل جوان کمونیست شکافته باشم.باشم و برا
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 فصل اول
 

 

 حزب و قدرت سیاسی

 
می کوشد، هدف ما  برای خودش"حزب ما مثل هر حزب سیاسی دیگر، به خاطر تسلط سیاسی 

  دیکتاتوری انقالبی است"  لنین، در باره سازش) خط تاکید از لنین است(

 

پتروگراد به پیروزی رساند. مابقی کشور صرفا از "مبالغه نیست اگر بگوییم که انقالب فوریه را 

پتروگراد پیروی کرد. در هیچ جا از شهرها مبارزه ای صورت نگرفت مگر در پتروکراد. در هیچ 

جای کشور نه گروه، نه حزب، نه سازمان، نه قشونی پیدا نمیشد که برای رژیم پیشین سینه سپر 

اتیک به شیوه ای بس غیردموکرایتک فرجام گرفت. کند.....میتوان گفت که این اقدام عظیم دموکر

  تمامی کشور ناگهان با عملی انجام شده مواجه شد. ) تاریخ انقالب روسیه، ترتسکی(

 

اگر کسانی که در انقالب فوریه در پتروگراد شرکت کردند و آن را به پیروزی رساندند را تمام 

کشور روسیه. مسلما حتی یکسوم  در صد جمعیت کل 3/1شهر پتروگراد فرض بگیریم میشود 

جمعیت شهر پتروگراد نیز در انقالب شرکت نداشتند. فقط وضعیت و سردرگمی نیروهای طبقه 

حاکمه و بیطرفی حمایت آمیز توده های وسیع نسبت به قیام، قیام را به پیروزی رساند. قیام اکتبر 

از طرف یک حزب سازمان داده شده هم همینطور بود. با این تفاوت که این قیام با ارزیابی صحیح 

 (همین کتاب متن ) از....بود و حتی برای تصمیم شوراهای کارگری منتظر ننشست
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 اهمیت و علت ورود من به این مبحث
 

تئوری حزب و قدرت سیاسی از آن دسته تئوریهای پایه ای مارکسیستی است که شناخت و کاربست 

  .تاکتیک و در پراتیک کمونیستی ایجاد میکند آن تفاوت همه جانبه ای را در استراتژی و

اولین دلیلی که من را بر آن میدارد تا به موضوع حزب و قدرت سیاسی بپردازم، وضعیت کنونی 

کمونیسم و جنبش کارگری کمونیستی در ایران است. با وجود گسترش بسیار وسیع وسائل ارتباطی، 

میان نسل جوان در ایران هستیم. منظورم ابراز ما کمتر شاهد ابراز وجود کمونیسم متشکل در 

وجود آکسیونی و علنی نیست، که ممکن نیست، بلکه تشکیل سازمانها، کمیته ها و هسته های 

کمونیستی، تالشهای کمونیستی برای پاسخ به سواالت و دادن راه حلها و... کسانی که سوال طرح 

برای دخالت کمونیستی خود را به در و دیوار  میکنند، جدل میکنند، مطالعه و جستجو میکنند و یا

میزنند است. آنچه که به عینه میبینیم دردناک است. هنوز یک رهبر و کادر کمونیستی برجسته در 

میان نسل جدید کمونیست مشاهده نشده است. هنوز نسل جدید یک کادر و رهبر مورد توجه به جنبش 

چپ رهبر و کادر برجسته  ه هایآمدن و رشد پدیدکمونیستی عرضه نکرده است. دیگر شاهد بوجود 

و یا حتی پیش از آن پا به میدان گذاشته بودند و مدعی  57نیستیم که پس از انقالب  و کمونیست

آوردن تاکتیک، نظر و راه جدیدی بوده اند و یا در برداشتن گامی بزرگ در راهی بیان شده اهتمام 

اراده های مدعی مانند پویان، احمد زاده ، حمید اشرف،  ورزیده اند. دیگر مدعی نداریم، دیگر از

تقی شهرام، منصور حکمت، فواد سلطانی...در میان نسل جوان خبری نیست تا بیایند و بگویند "من 

میگویم باید از این راه رفت" . یکی از نویسندگان چپ در نوشته خود اشاره داشته است که حتی در 

سال خاک خورد و کسی پیدا نشد الیشان را باز کند. علت  5لنین شهری مانند سنندج سه جلد اثر 

اصلی این نوشته من دیدن این وضعیت است. فکر میکنم امروز کمونیست مدعی تغییر جامعه و 

جهان کم داریم. دانشجوی کمونیست، فعال دانشجویی است، کمونیست مونث ، فعال حقوق زن است 

رتبه در این میان به کسانی تعلق دارد که درست و یا نادرست  و برخی هم فعال حقوق مدنی. باالترین

مدعی هستند فعال کارگریند و این مدال را به سینه دارند. کادر و رهبر کمونیستی که داعیه تغییر 

تمامی این دنیای وارونه را دارد در این میان حضوری ندارد. او وظیفه اش شاید سرویس دادن به 

قاعده این بود که کمونیست، هر کارگر مبارز و معترض را و هر مبارز  فعالین این جنبشها است.
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کمونیست ، ه استحاال برعکس شد تم را به سطح کمونیست ارتقاء دهد.بر علیه این و یا آن نوع س

پادوی جنبشهای جاری شده است. از این وحشت دارم که اگر تغییر و تحوالت در ایران به درازا 

، دیگر ایران از کادر و رهبر کمونیستی رزمنده  و مدعی خالی شود. 57الب بکشد، با رفتن نسل انق

چیزی شبیه اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگرکه پس از یک کشتار وسیع میلیونی از کمونیسم 

دارد که  و چپ، این جریان را از جامعه جارو کرده اند. اما امروز هنوزاین شانس در ایران وجود

اگر نسل جوان کمونیست، نسل جوان کارگران کمونیست متوجه وظایف  ،گرداندبتوان  ورق را بر

مدعی شوند و پا به میدان بگذارند و و اگر خطیر خود برای رهبری جامعه و دگرگونی آن شوند. 

کمونیسم را از این برهه عبور دهند و به صحنه سیاسی اجتماع برگردانند. خوشبختانه نسل جوان 

دانش، به دلیل ارتباطات، به دلیل آشنایی و حتی تسلط به زبانهایی مانند انگلیسی امروز به دلیل سطح 

دارد. اگر از این نسل تعداد قابل توجه  57برتری قابل مالحظه ای نسبت به نسل ما، نسل انقالب 

ای کادر و رهبر مدعی پا به میدان بگذارند و واقعا بخواهند کمونیسم را به عنوان یک جریان 

، یک جریان کارگری در صحنه سیاسی ایران حدادی و آماده نبرد و رهبری کنند، وضعیت اجتماعی

دگرگون خواهد شد. در ایران تمامی ماتریال برای پایه ریزی چنین حرکتی وجود دارد. منظورم از 

ایران فقط داخل ایران نیست. به نظر من در شرائط امروز خم شدن بر روی تئوری حزب و قدرت 

واند نسل جوان کمونیست و کارگران کمونیست نسل امروز را از این وضعیت بیرون سیاسی میت

د. زمانی کمونیسم در ایران میبایست با سوسیالیسم خلقی بجنگد، زمانی کمونیسم کارگری نبیاور

میبایست صف خود را از کمونیسم غیر کارگری کامال بگسلد. در وضعیت امروز ایران تئوری 

ن حلقه ای است که میتواند به معضل کمونیسم در ایران، به معضل نسل حزب و قدرت سیاسی آ

پاسخ دهد. منظورم از حزب و قدرت سیاسی هم تنها تئوری داده شده توسط منصور  جوان کمونیست

حکمت نیست. جهل چپ و دوری آنها از کمونیسم مارکسی در ایران موجب شده است تا از این 

من تئوری مارکسیستی و تجربیات تاریخی جنبشها و انقالبات  تئوری تبرا جویند وگرنه از نظر

کارگری بر همین تئوری استوار بوده است و حتی برای خود منصور حکمت هم حزب و قدرت 

سیاسی نه یک نوآوری بلکه فقط برجسته کردن و تیز کردن جنبه هایی از تئوری مارکسیستی و 

و  در شرائط کنونی پا به میدان گذاشتن چند رهبر کمونیست گذشته خود او بوده است. تئوریهای
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کارگری که به نقش خود آگاهند و مدعی تغییر جامعه و نقش بازی کردن در صحنه سیاسی جامعه 

هستند، کلید درآمدن از وضعیت فعلی است.چنین رهبرانی میتوانند محافل مختلف کارگری و 

رد آورند وسازمان حزبی را تشکیل دهند در جامعه گکنند و نیروی وسیعی را کمونیستی را متحد 

  که مدعی قدرت سیاسی باشد.

 

دومین دلیل برای نوشتن این مطلب حمالت و انتقاداتی است که در طول این سالها بطور دائم به 

تئوری حزب و قدرت سیاسی شده است و پاسخی نگرفته است. حتی برخی از مدافعین کمونیسم 

  .ت مدعیند که این تئوری نباید در استراتژی حزب قرار گیردکارگری و منصور حکم

و سوم وضعیت آشفته ای است که در اثر عدم حضور متشکل جریان کمونیستی در جنبش کارگری 

 ایجاد شده است. 

تاریخا کمونیستها به عنوان یک گرایش در طبقه کارگر، در جنبش جاری طبقه، بدنبال متحد و 

و از طریق  آن بوده اند کارگران، تقویت گرایش خود، سرو سامان دادن بهمتشکل ساختن کمونیسم 

تقویت نفوذ کمونیستی و گرایش آن و گسترش چتر آن بر جنبش جاری کارگران، نیروی طبقه را 

ئط نیز تقویت میکردند. اتفاقا در شرائط عدم امکان تشکیل تشکلهای توده ای کارگری در شرا

دن کمونیسم در میان کارگران، یک روش کارآمد برای دخالت ل کرسرکوب، این روش، یعنی متشک

در جنبش جاری و مبارزات کارگری و امتداد و پیوستگی مبارزه روزمره اقتصادی کارگران نیز 

مه به این بوده است که توسط لنین و حزب بلشویک بخوبی شکافته و ترسیم شده است ) در ادا

آثار منصور حکمت در باره سازماندهی کارگران و بخصوص تئوری  سیاست خواهم پرداخت(. 

او در باره وجود گرایشات سیاسی و اجتماعی در جنبش کارگری نوری بر فعالیت کمونیستی 

در سر و سامان دادن و قدرمندی گرایش کمونیستی  و در صورت جا افتادن آن میتواند کارگران تابیده

تشکل توده ای یکی از سیاستهای مهم کمونیسم است، ی به ستیابهمچنین د کارگری موثر واقع شود.

روبروییم که وظیفه محوریشان بازی جای اینها حاال ما با کسانی به نام چپ و سوسیالیست اما به 

به نام " ایجاد تشکل مستقل توده ای کارگری" است. آن هم از طریق وسائلی که نمیتوانند هیچ  ای

از طریق بقول خودشان " ایجاد تشکل یعنی  ارگران داشته باشند، تاثیری بر مبارزات جاری ک



23 
 

هدف و قله پیروزی اینها تغییر وضعیت جنبش کارگری ایران    مستقل کارگری" در همه شرائط!

جنوبی ...  و مبارزه اقتصادی آن از وضعیت ایران به ترکیه و یا پاکستان و کره جنوبی و آفریقای

این میتوانست برای  رمانشان گامی بردارند.یتوانستند حتی برای این آاست. البته باید گفت کاش م

ایجاد تشکل کارگری توده ای پایدار برخالف تصور  جنبش کارگری و کمونیسم ایران مفید باشد.

د بسیار اینها به توازن قوای طبقه کارگر و مردم با رژیم گره خورده است و عملی ناممکن و شای

اشد. برای همین مجریان این روش یک دسته جدا افتاده از مبارزه جاری بموقتی در شرائط امروز 

اقتصادی کارگران هستند که در حاشیه جنبش کارگری به جست و خیز بی ثمر برای ایجاد تشکل 

کارگری توده ای مشغولند. اما برای کمونیسم حتی در صورتی که این جست و خیزها در مسیر 

 شدن گرایش کمونیستی و سازماندهی آن در اشکال مختلف معنی درست بود، میبایست با قدرتمند

نه اینکه با فراموشی سپردن سازماندهی سوسیالیستی طبقه ، محور فعالیت خود را " ایجاد  شود و

تشکل مستقل کارگری" تعریف کنند. این طیف زیر نام سوسیالیسم و مارکسیسم، کارگر پناهی 

نظر آنها کارگر کمونیست دیگر وظیفه اش سازماندهی منحطی را توسعه و تقویت میکند. از 

کمونیستی و تقویت نفوذ کمونیسم در میان کارگران نیست، نه، او وظیفه اش "ایجاد تشکل مستقل" 

است! هرز رفتن نیروها در همین حاشیه جنبش کارگری هم اساسا و در درجه اول به خاطر شرائط 

غاز جنبش در بدترین شرائط خود از زمان آ ریامروز جهان است که جنبش کمونیستی کارگ

میباشد و به درجه ای هم از پراکنده شدن تئوریهای منطبق بر این عصر در  19کمونیستی در قرن 

 میان کارگران. 

و قدرت سیاسی مطرح میشود، این تئوریها در قالب ماکسیستی خود، تئوریی  و آنجا که مساله دولت

 کارگر را موکول به سازماندهی تشکل دربرگیرنده اکثریت طبقههایی هستند که قدرت گیری طبقه 

و اعالم میدارند این را باید همین امروز ایجاد نمود. این تئوری در قدم اول دست طبقه کارگر  میدانند

و دخالت کمونیستی آن را در اکثریت قریب به اتفاق جهان از کشورهای دیکتاتوری تا نقاط بحرانی 

یاه و جنگ در دنیا میبندد . از نظر این تئوری تشکلهای "اتحاد و مبارزه در و شرائط سناریوی س

راه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری" باید در سوریه، لیبی، عراق، سومالی، افغانستان، در جنگ 

میان طالبان و دولت پاکستان و در ایران تحت حاکمیت اسالم و در حمله دولت ترکیه به مردم 
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ستان عراق و....به تدریج نشو ونما کنند تا کارگران در تشکلهای مستقل خود کردستان و در کرد

اد را ایجاد جمع شوند و آنوقت وقتی دیدند میتوانند با کسب قدرت سیاسی تحول سوسیالیستی اقتص

کنند! معلوم است چنین کسانی احتیاج به رشد و دخالت کمونیسم و کمونیسم کنند، قدرت را کسب 

  .. کمونیسم اینها احتیاج به تشکل و فعالیت کمونیستی نداردکارگران ندارند

روی دیگر این سکه جریانهای چپ اروپایی هستند که حتی در نقاط بحرانی مانند مناطق تحت 

تمرین دموکراسی  و بدنبال حاکمیت طالبان در پاکستان ) گروه جد و جهد( و یا کوبانی هم مشغول

یان جریان چپ در ایران میتوان به روشنی دید. در مبارزه در هستند.  تاثیر این جریان را در م

کوبانی  تمامی شور و تفکر این چپ در کارکرد دموکراتیک کانتونها جمع شده است. برای یک 

نه فقط برای یک کمونیست، بلکه برای هر انسانی که ذره ای عقل در سر داشته باشد، و  کمونیست،

. همینکه کوبانی سکوالر است، همینکه کوبانی له اساسی استی کوبانی بر داعش مسئپیروزی نظام

زنان را مسلح کرده است، همینکه دارای برخی شعارهای مترقی و از جمله دخالت مردم در امور 

روزمره و جاری زندگی است، همینکه در مقابل نیروهای سناریوی سیاه در سوریه ایستاده است، 

بر همه نیروهای سیاه در سوریه پشتیبانی و حمایت کنیم )  کافی است تا از پیروزی او بر داعش و

که البته تاکنون هیچ حزب ایرانی پشتیبانی عملی از این حرکت نکرده است و همه در بیانیه و تحلیل 

 "ی پ گ"غوطه میخورند(. ما نمیدانیم مسئله دموکراسی و شکل سازمان دولتی تحت حاکمیت 

، کسانی که امروز جنگ کوبانی را رهبری میکنند زیر بار فردا چه میشود. شکی در این ندارم

سازماندهی شورایی و دخالت مردم در دولت نمیروند، حتی بعید میدانم زیر حاکمیت آنها مردم به 

آزادی سیاسی دست پیدا کنند. عکسهای اوجالن در سنگرها و بر سینه هر مبارز دلیر زن کوبانی 

یال است. اما این روشن است که مبارزه آنها بر علیه داعش و به ما میگوید این رویاها خواب و خ

پیروزی بر داعش یک مبارزه مهم در منطقه میباشد و شعاع مبارزه آنها میتواند نیروهایی را در 

میان خودشان تقویت کند که از ماهیت و اهداف رهبری ی پ گ فراتر روند. و به جز این، این به 

ن و مردم در منطقه میباشد. بازیهای بچگانه، اتحاد و مبارزه برای نفع کل تمدن و مبارزه کارگرا

ایجاد تشکل کارگری در اینجاها به شکل مسخره آمیزی در میاید. یک چشمه از این بازیها را در 
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ایجاد یک نهاد ان ج او برای حل مسئله ملی کرد در ایران به شکل کارگری دیده ایم. این تئوریها و 

  .زه سیاسی و مبارزه کمونیستی است و نه مبارزه سیاسیپراتیک تمسخر مبار

          

حزب و قدرت سیاسی یک تئوری جامع مارکسیستی در باره پراتیک انقالبی کمونیستی است. من 

در این نوشته سعی میکنم با رجوع به تئوری مارکسیستی و تجربه انقالبات نشان دهم که مبحث 

مارکسیستی مهم و دارای اهمیت وافر است که مستقیما به تئوری حزب و قدرت سیاسی یک مبحث 

انقالب و قدرت گیری سیاسی حزب طبقه کارگر مربوط میباشد و در تمام زمینه پراتیکی از تشکیل 

. در این مبحث نیستی تاثیرگذار و خودویژه استحزب تا تشکیل دولت و شیوه های پراتیک کمو

است. بدون یک حزب کارگری کمونیستی نمیتواند  جنبش کارگری و حزب کارگری یک فرض

سخنی از حزب و قدرت سیاسی باشد. فرض این مبحث وجود یک حزب سیاسی کارگری در سطح 

جامعه است که فی الحال اقلیت کوچک اما موثری از فعالین و رهبران گرایش کمونیستی در میان 

این  خود در سطح جامعه مادیت ببخشد. طبقه را به خود جلب کرده است و میتواند به عمل انقالبی

رکن از فعالیت کمونیستی، یعنی متحد و متشکل کردن کارگران و جزعی از سوخت و ساز درون 

مسلما  طبقه بودن، جزء ماهوی و تعریف کمونیسم است. کمونیسم کارگری جز این نمیتواند باشد. 

رض کارگری در یک سازمان نزدیکی و جذب بخش قابل مالحظه ای از فعالین و رهبران معت

کمونیستی در شرائط معمولی و در شرائط انقالبی و بحرانی متفاوت میباشد و خود این مسئله بخشی 

 از تئوری حزب و قدرت سیاسی میباشد. 

مسئله کمونیسم از منظر حزب و قدرت سیاسی در شرئط امروز ایران، پا پیش گذاشتن تعدادی رهبر 

که اراده و ظرفیت این را داشته باشند و قادر باشند تا کمونیسم را در  کمونیستی از نسل جوان است

جامعه ایران به یک قدرت اصلی تبدیل کنند. در جهان امروز یکی از کشورهایی که امکان عروج 

کمونیسم و یا بهتر است بگویم کمونیسم کارگری در این کمونیسم در آن وجود دارد، ایران است. 

مسیری را در جدال با  2000تا سال  1979ساله از زمان انقالب  20کشور در طی  یکدوره 

و با تعبیرات و  ین جریان را به یک ورژن تعیین یافتهجریانات مختلف بورژوائی طی کرد که ا

تفسیرات مارکسیستی دقیق در همه عرصه های مبارزه در دسترس نسل جوان کمونیست و کارگر 
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تعیین یافته تر از هر کشور دیگری است. آن مسیر بیست ساله کمونیسم در ایران قرار داده است. 

راه را برای عروج رهبران کمونیست جوان هموار کرده است. مسئله تماما این است که آیا نسل 

زی کند تا حداقل توان و قابلیت این را دارد تا نقش تسمه نقاله و نقش انتقالی را با ،قدیمی، نسل ما

ز نوین، تراز کمونیسم کارگری پا پیش بگذارند و کمونیسم را به عنوان اچندین رهبر کمونیستی تر

  ب دهند.اقدرت سیاسی در جامعه نمایندگی کنند و به همه مسائل آن جو

 

 

 ساله 20بنیادهای یک حزب کمونیستی در ادامه مسیر 

ماهیت  ، کهبا دستاوردهای یک مسیر بیست ساله و غنی روبرو است در ایران  نسل جوان کمونیست

. بدون تکیه به این تاریخ، بدون و وظائف جنبش کمونیستی را در همه عرصه ها تبیین کرده است

م در ایران همانقدر ناتوان است که کمونیسم در اندونزی و افغانستان سآموختن از آن تاریخ، کمونی

تکیه بر این دستاوردها  ونیسم در دوره معاصر زنده است، و ترکیه. اگر در ایران شانسی برای کم

 و آخرین پله تکامل این کمونیسم میباشد.

کمونیسم در ایران قبل از مارکسیسم انقالبی و قبل از کمونیسم کارگری، کمونیست جهان سومی 

عقب مانده، کمونیسم روسی و چینی، کمونیسم استالین و خروشچف و مائو، کمونیسم آلبانیایی انور 

کنار گذاشته بود، کمونیسم و فدایی، کمونیسم مجاهدی که افکا مذهبی را خوجه، کمونیسم حزب توده 

، کمونیسم دانشجویی، کمونیسم استقالل طلب ضد امپریالیست و....بود. این کمونیسم همه یدهقان

چیز بود به جز کمونیسم کارگری. مارکسیسم برای این کمونیسم ابزار توجیه منفعتهای دیگری به 

هدفشان  57به جز سوسیالیسم بود. رادیکالترین چپها در ایران در مقطع انقالب جز رهایی کارگران، 

یک انقالب دمکراتیک بود که البته قرار نبود در آن انقالب دموکراسی و آزادی نصیب کی شود، 

چون بنابر آن منتالیته انقالب دموکراتیک مورد نظرشان قرار بود سرمنشاء رشد اقتصادی، استقالل، 

 یر تاریخ نوبت کارگر برسد. ستوسعه سرمایه داری شود تا بعدا در متوازن در 
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، میتواند اگر کمونیست جوان امروز میخواهد رادیکالترین، صدیقترین و بهترین آن چپ را بشناسد

به یمن اینترنت به سایت " اندیشه و پیکار" رجوع کند و شمه ای از تاریخ آن چپ را از نظر 

 را از شکلگیری مجاهدین و گروههای اسالمی تشکیل دهنده آن مینویسند.بگذراند. هنوز تاریخشان 

هنوز نوشته ها و بیانیه های اسالمی و کتابهایی با  تاریخ سازمانیشان، تاریخ جنبش شان نیز است. 

به عنوان با افتخار عنوان " سیمای یک مسلمان" را جزء تاریخ خود میدانند و در سایتشان آن را 

وقتی زندکینامه یاران خود را تاریخ خود آورده اند. نمیتوانند تاریخ خود را از آن گذشته جدا کنند. 

مینویسند زندگی  دوره فعالیت در انجمن اسالمی و مدرسه رفاه اسالمی به اندازه زمانی که 

"زنی از تبار است.  آنها همه جزء تاریخ مبارزاتی ،و پیوسته است ارز"مارکسیست" شدند هم 

حنیف نژاد"، مردی از تبار محسن بدیع زادگان ) از رهبران سازمان مجاهدین(  باالترین ستایشان 

 فعالیت دوره گذشته خود را ارتجاعی قلمداد نمیکنند. از یارانی است که زندگی را وداع میگویند.

علی اصغر حاج سید به در مورد فلسطین تاریخ تراب حق شناس کتابش را  بعد از دهه ها از آن

 جوادی از ملیون شناخته شده تقدیم میکند و با تقدیر از او کتابش در باره فلسطین را مینویسد. 

ایران عالرغم تغییراتی در آنها، شیوه زندگی و سبک کار سازماندهیشان همان  57بعد از انقالب 

میتوانست به آن نزدیک سبک کار چریکی و خانه های تیمی بود که هیچ کارگر و انسان معمولی ن

 شود.

خواننده  الزم نیست  اگر کسی حوصله دارد میتواند نگاهی به آرشیو نشریات سازمان پیکار بیندازد.

از آیت  58در فروردین ین شماره لدر او تیزبین باشد تا ربطی میان این جریانات و سوسیالیسم نیابد.

. در شماره های بعدی آنجا که از طبقه کارگر هللا طالقانی و تالشش برای دموکراسی تقدیر میشود

" صنایع وابسته ملی باید گردند" و وظائفش حرف میزند، صحبت از ادامه انقالب آنهم در شعار 

است. میتوانید ببینید زیر نام اول ماه مه و دموکراسی پرولتاریایی چه خزعبالتی ردیف میکردند. 

شهرستانها شاهد تظاهراتهای بزرگ چندین هزار  ، تهران و بسیاری از58روز اول ماه مه سال 

 پیکار زیر نام دموکراسی پرولتاریایی نوشت:  2نفری مستقل کارگری بود. نشریه شماره 

" د ر این تظاهرات عظیم طبقه کارگر توانست دموکراسی پرولتاریایی و آرمانهای واالیش را به 

ود بار دیگر این حقیقت را بیان کند که تنها نمایش بگذارد و با شعارهای عادالنه سیاسی و صنفی خ
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طبقه کارگر است که مفتون پیروزیهای محدود بدست آمده در انقالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی 

دشمنان خلقها تاکید دارد و به همین لحاظ تسویه حساب قاطع با  ادامه انقالب و نبوده و همواره بر

رگر ) تظاهرات مستقل اول ماه مه(  فریاد زد " صنایع بود که طبقه کارگر در تظاهرات خانه کا

وابسته ملی باید گردد......و نشان داد که مبارزه ضد امپریالیستی و دموکراتیک برای او تا زمانی 

که تمام مظاهر امپریالیسم، نه فقط در میهن ما، بلکه در تمام جهان برچیده نشود و مظاهر ستم و 

 دامه خواهد یافت...."اختناق بر جای مانده باشد ا

نقد این سازمان به حاکمیت اسالمی تازه تاسیس "  بود. 57این رادیکالترین سوسیالیسم خلقی سال 

انحصار طلب" بود. خودشان را از یک جنبش میدانستند که یکی از آنها انحصارطلبی کرده و 

زیر عنوان انحصار طلبان  2نمیگذارد همه با هم باشند. در باره همان روز اول ماه مه پیکار شماره 

 مینویسد:

" در روز ال ماه مه انحصارطلبان سیاسی و تنگ نظرانی که نمیتوانند ارمانهای واالی طبقه کارگر 

را درک کنند، آنها که طی این مدت بعد از قیام تا حدود زیادی به دلیل گفتار و کردار خود افشاء 

ر راه خواستهای برحق توده ها قدم بردارند، بلکه شده اند.......و دیگر حاضر نیستند بطور جدی د

به ترمز انقالب تبدیل شده اند، صحنه ای دیگری از انحصارطلبی و تنگ نظری خود را به نمایش 

سعی کردند توده گذاردند. آنها با شعارهایی نظیر " اسالم پیروز است، کمونیسم نابود است" و....

الی آنها راه افتادند بسیج کرده و بنام اجرای مراسم روز های ناآگاهی را که بدنبال توهمات لیبر

 کارگر ضربات خود را به طبقه کارگر وارد سازند"

در همان شماره نشریه ترور مطهری نه به عنوان محکومیت ترور، بلکه به عنوان تفرقه میان  

 خلقها و مبارزه ضد امپریالیستی محکوم شد.

و جنبش کارگری و...موجب شد تا آنها نقد خود را به رژیم فقط وقایع جامعه، سرکوب در کردستان 

شماره پی در پی  2این سازمان در مرگ طالقانی تندتر کنند و از نقد " انحصارطلبی" دور شوند. 

از او تجلیل بسیار زیادی کرد و او را اسطوره مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم نامید. از آخوندهای 

ان مبارز و شهید در نشریاتش تجلیل به عمل میاورد و در سالگرد مرگ زندانی و اعدامی به عنو

 مصدق از او به عنوان رهبر ملی تجلیل کرد. 
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برقراری آنچه که حکومت دموکراتیک  جهان سومی هدف برنامه ای این چپهای ناسیونالیست

کند. دولت بود که سرمایه داری دولتی مستقل میبایست موجبات رشد صنعت را فراهم مینامیدند 

دموکراتیک مورد نظرشان هم قرار نبود آزادیهای سیاسی بیاورد، بلکه برقراری استبداد شرط 

پیشرفت اقتصادی بود که بدنبالش بودند. برای همین نقدشان به رژیم نقد انحصارطلبی و سازشکاری 

 جناح لیبرالها بود.

وده و بخش اعظم چریکهای فدایی تازه سازمان پیکار به حق یکی از پیشروترین آنها بود. حزب ت

حامی رژیم اسالمی و سرکوبگری آن بودند و سوسیالیسمشان همان سوسیالیسم روسی بود. گروه 

 و کارگران را دعوت به حمایت از جنگ میکرد. کارگر شانه به شانه حزب توده میسایید راه 

سترون نبودند و با نظیر پیکار و کومه له برخالف جریانات دیگر گروههای  3گروههای خط 

و بخصوص تاثیرات فکری و سیاسی  پیوستن محافل مختلف چپ و فعالین جنبشهای اجتماعی به آنها

سازمان تغییر و تحوالتی به نفع چپ و رادیکالیسم در آنها صورت میگرفت.  مارکسیسم انقالبی،

بسیار  نیز کاراز نظر سیاسی و فکری حتی از سازمان پی (کومه لهزحمتکشان کردستان ایران )

اگر پیکار از سوسیالیسم و طبقه کارگر با هر برداشتی حرف میزد، کومه له نه داعیه عقب تر بود. 

جامعه ایران از نظر بلکه بدنبال زحمتکشان روستا بود.  ،سوسیالیستی داشت و نه داعیه طبقه کارگر

د و موجبات شکوفایی آن را آنها هنوز نیمه مستعمره و فئودالی بود که دهقانان میبایست همت کنن

 گویای دیدگاهها و سبک کار  برگزار شد، 57 این سازمان که در سال 1اسناد کنگره فرهم آورند. 

انقالب  کومه له ملقمه ای از ناسیونالیسم کرد و سوسیالیسم دهقانی بود.این گروه میباشد.  عقب مانده

مه له در یک مبارزه شرکت کو  از انقالب،کومه له را به میان جنبش عمومی مردم پرتاپ کرد. بعد 

وزن رادیکالیسم  توده ای و مسلحانه بر علیه رژیم و در دفاع از دستاوردهای انقالب و ادامه آن، 

و کمونیسم را در آن افزایش داد، اما خودبخود این افزایش نمیتوانست به تحول فکری و برنامه ای 

له از جنبش ناسیونالیستی کرد تغذیه میشد. اتحادیه منجر شود. از نظر فکری و برنامه ای کومه 

هدف کومه له مانند بقیه جریانات میهنی وزن قویی از نظر فکری و سبک کار در آن داشت. 

سازماندهی طبقه کارگر و انقالب سوسیالیستی نبوده است. در کنگره اول این سازمان حتی یک 
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ارند گفته نمیشود. این وضعیت تا زمانی که کومه جمله در باره اینکه آنها قصدی برای سوسیالیسم د

  ادامه داشت. له تحت تاثیر نفوذ فکری و سیاسی اتحاد مبارزان کمونیست قرار گرفت

جریانی ظهور کرد که از اساس با بقیه  57در میان جریان چپ و کمونیستی ایران در مقطع انقالب 

بود. این گروه کوچک مارکسیستی که ابتدا چپ و با چپ جهان سومی، با ناسیونالیسم چپ متفاوت 

سهند نامیده میشد و سپس اتحاد مبارزان کمونیست، به نقد دیدکاههای تمام خلقی ناسیونالیستی چپ 

سهند در اولین اظهار  پرداخت و یک خط مارکسیستی اصیل و کارگری را در ایران پی گرفت.

ایران  نقش پرولتاریا ) خطوط عمده("  در مطلبی با عنوان " انقالب 57وجود خود در آذر سال 

هدف خود و طبقه کارگر ایران را انقالب سوسیالیستی اعالم کردند و در اولین خطوط مطلب خود 

 نوشتند:

نفی کامل دیکتاتوری حاکم و برقراری حقوق دموکراتیک در جامعه ضررت حیاتی بسیج طبقه "

ه نظر منافع آنی و آتی طبقه کارگر، عمق، کارگر ایران، برای انقالب سوسیالیستی است. از نقط

دامنه و محتوی عملی دموکراسی باید چنان باشد که بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر برای 

ا)نقالب ایران  نقش پرولتاریا از منصور حکمت و حمید  سوسیالیسم عمال امکان پذیر گردد."

 تقوایی(

نبال سوا کردن بورژوازی انحصاری شتند و ددر مقابل چپهایی که چارتهای اقتصادی طبقات را نو

در حاکمیت اسالمی میگشتند، دو جناح بورژوا  و لیبرال خرده بورژوا و بورژوازی ملی از

  سالمی وظیفه اش سرکوب انقالب است.امپریالیستی را نوشتند و اعالم کردند حکومت ا

سوسیالیستی اعالم شد. برای  برای اولین بار در ایران هدف فوری کمونیسم و طبقه کارگر انقالب

سازماندهی انقالب سوسیالیستی نه پیش شرط رشد صنعت قرار داده شد و نه هیچ چیز دیگر، بلکه 

تنها کسب آزادی سیاسی برای بسیج طبقه کارگر عنوان شد. اتوپی های ارتجاعی از " سرمایه داری 

ند. کل منتالیته چپ جهان سومی ملی و مستقل" تا جنبش دهقانی برای اصالحات ارضی، ....نقد شد

سودآوری  ،زیر سوال قرار گرفت. دیکتاتوری عریان به کارکرد و شرائط تولید ارزش اضافه

دفاع شد، آن  قید و شرط سیاسی زدیهای بیآسرمایه، به کسب مافوق سود وصل شد، از برقراری 

، که یک جهان سومیدر مقابل چپی که استالین و مائو و انورخوجه و جنبشهای ملی و اتن هم
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جای توجه به جنبش  .بود شانویالگ لیه شهروندی در آنها نمادین بودسرکوبگری و نقض حقوق او

با نوشتن جزوه " اتنیکی اریتره و باسک و ظفار و...، جنبش کارگری جهان و ایران نشست. 

حلیل از لی و مترقی چپ دود شد و هوا رفت، شروع تاسطوره ملی و مترقی" اسطوره بورژازی م

جدولبندی طبقات پایان یافت و به جای آن شناخت قانونمندی جامعه سرمایه داری ایران نشست. 

" تکامل تاریخی"  و "توسعه اقتصادی" و پرانرزی موتور تاریخ برای این کمونیسم تر و تازه 

 بری همین نوشتند: نبود، بلکه مبارزه طبقاتی بود. 

جواب سواالت مشخصی میگردیم. قصد ما عرضه بی کم و  " ما در تحلیل اقتصادی خود بدنبال

کاست کلیه فعل و انفعاالت اقتصادی کشور نیست. ما مشخصا بدنبال پاسخ سواالت مشخصی هستیم 

که مبارزه طبقاتی و انقالب حاضر پیش روی ما قرار میدهد. میگوییم "مبارزه طبقاتی"  و "انقالب 

تاریخی" جامعه. نقطه اغاز هر مارکسیست در هر تحلیل  حاضر" و نه "توسعه اقتصادی" و "تکامل

اجتماعی ضروریات مبارزه طبقاتی از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسیستها مشاورین 

 اقتصادی جامعه بورژازی نیستند......." )اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، منصور حکمت(

که در شعارها و  توهمات به روستا و جنبش دهقانی جایبه  کاپیتال جای اقتصاد توسعه را گرفت. 

" کمونیستها و جنبش دهقانی پس از حل مسئله  مطالبات چپها و " تالشهایشان" در تالطو بود، وظیفه

 . نشستارضی در ایران" 

و نقد سبک کار چپ  و تعیین تاکتیکها و استراتژیهای مارکسیستی فکری و سیاسی در سیر نقد

زمان اسبه مارکسیسم انقالبی ایجاد شد و گرایش  رادیکال ام گروههای چپ، در میان تمخلقی

زحمتکشان ایران ) کومه له( کال به مارکسیسم انقالبی پیوست و برنامه مشترک کومه له و اتحاد 

منتشر شد و تشکیل حزب کمونیست ایران در دستور روز قرار  1360مبارزان کمونیست در آذر 

  گرفت.

در این دوره مارکسیسم انقالبی تشکیل حزب را عالرغم منویات چپی که نه به حزب کمونیست 

احتیاج داشت و نه بدنبال سازماندهی کمونیستی طبقه بود، پیش رو گذاشت. همه موانع مادی و 

معنوی این وظیفه را جارو کردند. چپ ایران همانگونه که هیچ ربطی به کارگر و کمونیسم در 

وزمره و در اهداف نداشت، در تشکیل حزب هم با فرهنگ و ادب عرفانیش ظاهر شد و مبارزه ر
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امکان تشکیل حزب طبقه کارگر را به ابد موکول میکرد. وظیفه ای که یا بدروغ فقط حرفش را 

 و یا اگر صداقتی در آن بود برایشان از هر نظر ناممکن بود. میزد

 د و برایش تالش کردند و حزب را تشکیل دادند. "حزب کمونیست ایران در گرو چیست را نوشتن

با تشکیل حزب کمونیست ایران، تالش برای سازماندهی کمونیستی و توده ای کارگران و موانع 

، یعنی  دهه قتل عام کمونیستها و کارگران پیشرو و دهه سرکوب 60پیش روی آن، آنهم در دهه 

 خونین، در دستور قرار گرفت.

 " حوزه های حزبی و آکسینوهای کارگری، کارگری، بحث اعتراضی علنی بحث محافل و رهبران

، بحث عضویت ، بحث گرایشهای سیاسی در جنبش کارگریها و آژیتاسیونهای علنیآژیتاتور

و کال بحث کمونیسم کارگری،  دیگر مبحثی در مقابل سوسیالیسم خلقی و جهان  کارگری و....

 حول خود کمونیسم و حزب کمونیست ایران بود. سومی نبود، بلکه بحثی برای تغییر و ت

کمونیسم ایران در نقد مارکسیستی سوسیالیسم خلقی در زمینه سیاسی و فکری به پیشری دست یافت، 

تغییر و تحول این جایگاه اجتماعی با اما خود هنوز از نظر اجتماعی به چپ رادیکال تعلق داشت. 

کمونیسم ایران از ابتدا در جایگاه اجتماعیش قرار داشت، مبحث کمنیسم کارگری شروع شد.  اگر 

در همان شروع کار در ایران صدها برابر پیشرفتی را داشت که مارکسیسم انقالبی در نقد سوسیالیسم 

خلقی نصیب کمونیسم ساخت. در چنین صورتی وظیفه نقد سوسیالیسم خلقی یک بخش کار، یکی 

به این معنا نقد مارکسیسم انقالبی به سوسیالیسم خلقی را  از وظائف کمونیسم کارگری ایران بود.

باید جزعی از کار و وظائف کمونیسم کارگری نوشت که البته بسیار عمیق و عالی انجام شده بود. 

اما از آنجا که مارکسیسم انقالبی بر جایگاه اجتماعیش استوار نبود، نتوانست موجبات اتحاد حزبی 

نیسم کارگری شروع شد اهم آورد. به هر حال این وظیفه با دوره کمورگرایش کمونیستی طبقه را ف

 مباحث آن دوره  تاثیر بسیاری بر رهبران کمونیست جنبش کارگری گذاشته است.  و

زمان  از تمام مباحث مارکسیستی که تااز نظر من "سیاست سازماندهی ما در میان کارگران" 

فعالین و سازماندهی حزبی کارگر، جهت طبقه در سطح جهانی جهت متحد و متشکل کردن حاضر

 است. صورت گرفته است جلوتر، شفاف تر و کارآتر رهبران کمونیست طبقه 



33 
 

لنین و دیگر رهبران کمونیست، زمانی برای متحد کردن کمونیسم کارگران تالش میکردند، که  

. احزاب آن موجود بودند و گرایشی در آن بود، کمونیسم بخشی از جنبش کارگری حی و حاضر

فرض شروع میشود. بحث لنین بحث  نیسم با همینبرای همین مباحث او و دیگر رهبران کمو

سازماندهی حزبی طبقه میباشد. او گرایشات موجود را در شکل سازمانی آنها، اتحادیه گرایی و 

کمونیستی ) رفرمیسم  و "سوسیال دموکرات" توضیح میدهد و بدرست میگوید بدون تشکل حزبی 

آن زمان سوسیال دموکرات( جنبش کارگری خودبخود زیر نفوذ رفرمیسم و اتحادیه گرایی قرار 

اما در جهان پس از چین و شوروی و کمونیسم جهان سومی و کمونیسم روشنفکران،  میگیرد. 

بر این مبنا  کمونیست درک اینکه کمونیسم گرایشی حی و حاضر در جنبش کارگری است و احزاب

پرتو قویی بر بر اساس این گرایش سازمان مییابند، نه تنها احتیاج به درکی عمیق داشت، بلکه  و

 .کنکرت تری تابیده است در سطحسازماندهی طبقه کارگر  سوخت و ساز درونی طبقه و خود

 

"........حزب کمونیست ایران از لحاظ تاریخى حاصل رادیکالیزه شدن عمیق جناحهایى از چپ 

 .بوده است ٥٧در متن انقالب انقالبى 

اما نکته مهم این است که این رادیکالیزه شدن باید تا حد یک گسست همه جانبه از تفکر و سنتهاى 

چپ غیر پرولترى ایران ادامه پیدا کند. در واقع باید در قطبى دیگر، بر مبناى یک بنیاد طبقاتى 

کمونیسم کارگرى نمیتواند صرفا به متفاوت، یک کمونیسم کارگرى در ایران شکل بگیرد. این 

اصالحات و تعدیالتى در تفکر سیاسى و عمل مبارزاتى چپ سنتى بسنده کند. این چپ در مجموع 

جناح چپ طبقات دیگر بوده است، تفکر خود، نگرش سیاسى و اهداف خود و روش هاى عملى 

مونیسم از این چپ باید خود را از افق سیاسى و زیست اجتماعى طبقات دیگر گرفته است. جدائى ک

دموکراسى و بورژوا  -یک جدائى قطعى باشد. میراث چپ غیر کارگرى، یعنى جناح چپ بورژوا

رفرمیسم در ایران را باید بطور کامل بدور افکند، اینجا صحبت صرفا بر سر افکار و باورها 

ک کمونیسم کارگرى نیست. در واقع از توصیف مشخصات عقیدتى مارکسیسم انقالبى تا بنیاد نهادن ی

 .در صحنه جامعه راه بسیار درازى است
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اینجا صحبت بر سر شکل دادن به یک عمل اجتماعى متفاوت توسط یک طبقه اجتماعى است. تمام 

بحثهاى چند سال اخیر ما در باره اصول سبک کار کمونیستى، و تمام تالش عملى ما در عرصه 

ین نداشته است که این عمل اجتماعى متفاوت را کار سازماندهى در میان کارگران، هدفى جز ا

امکانپذیر سازد، نه فقط چگونگى و روشهاى فعالیت کمونیستى را مشخص کند، بلکه ابزار و ظرف 

سیاسى و تشکیالتى مناسبى براى ابراز وجود خود طبقه کارگر بعنوان نیروى انقالب اجتماعى 

ت در این زمینه میپردازیم، قبل از هر چیز فراهم سازد. وقتى به بررسى گیر وگرفت ها و مشکال

مجددا با بقایاى همان باورها و روش ها و سنت هایى مواجه میشویم که خصلت نماى چپ غیر 

کارگرى ایران بوده است. در این میان معضل ما نه فقط نقد اعتقادات و سنت هاى چپ خورده 

یاسى است که در تفکر این چپ اساسا بورواژى بلکه بیان اثباتى آن واقعیات اجتماعى و اصول س

منصور حکمت، مهر  -مورد توجه قرار نمیگرفت. ) سیاست سازماندهی ما در میان کارگران

1365) 

که چراغ راه هر کارگر  هنوشته شددر آن دوره آثار بسیار گرانبهایی در این زمینه و  تفاوتهای ما" "

 پیشرو و کمونیستی است. 

عالرغم اینکه از نظر مارکسیستی نقد آن به چپ رادیکال درست بود، اما جریان مارکسیسم انقالبی 

در مجموع بر زمینه جنبش کمونیسم کارگری قرار نداشت. مارکسیسم انقالبی در نهایت یک حرکت 

" ضد رویزیونیستی" بود، یعنی بر مبنای یک تبیین تئوریک از مارکسیسم استوار بود، در حالی 

رگری ضمن اینکه اعتقاد دارد جریانات مدعی کمونیسم تا آن زمان، با مارکسیسم که کمونیسم کا

بیگانه بودهاند، اما تجدید نظر در مارکسیسم را اساس دوری و بیگانگی آنها از مارکسیسم نمیداند، 

بلکه  عوض شدن کاربست اجتماعی مارکسیسم را  اساس بیگانگی کمونیسم بورژوایی از مارکسیسم 

 میداند. 

" در درجه اول کمونیسم کارگری یک واقعیت اجتماعی است. درست همانطور که لیبرالیسم 

بورژوایی یک اقعیت اجتماعی است. یعنی همانطوریکه لیبرالیسم بورژوایی یک حرکت فی الحال 

موجود در جامعه است، کمونیسم کارگری هم یک حرکت فی الحال موجود در جامعه است، 
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بورژوائی یک حرکت اجتماعی عینی است..... کمونیسم کارگری به عالوه همانطور که دموکراسی 

 یک سیستم فکری است. یک سیستم فکری جامع و فراگیر....."

، جامعه سرمایه داری چند اعتراض کارگر به سرمایه داری است کارگری انعکاسکمونیسم ".....

آن بوجود آمده و در کشمکش  صد سال است بوجود آمده ، طبقه کارگر نوینی، پرولتاریا در دل

رزمره با سرمایه است. این کشمکش دائمی و روزمره جریاناتی را بوجود آورده که برای وضع 

موجود آلترناتیو میدهند، جریاناتی را بوجود آورده که آرمانهایی فراتر از آن مبارزه روزمره را 

نیسم کارگران این حرکت دائمی دنبال میکنند، و یکی از این جریانات کمونیسم کارگری است. کمو

 (1368از سمینار کمونیسم کارگری سال ) است و وجود دارد....."

سازماندهی کمونیسم و سازماندهی کارگر هم از همین عینیت، از همین حرکت موجود بالفعل شروع 

دولتی میشود، نه از آگاهی دادن کارگر توسط فالن دانشجویی که مارکسیسم را با اقتصاد توسعه و 

را شه اش با کارگر " حزب طبقه کارگر" یو میخواهد با پیوند این اند دن اشتباه گرفته استکر

  ایجاد کند.درهزاره سوم میالدی 

کمونیسم کارگری در استامت تئریک و سیاسی در مقابل حمله به کمونیسم بعد از سقوط بلوک شرق، 

ا دموکراسی طلبی و....ساخته و قوام گرفت. و در مبارزه با ناسیونالیسم از هر نوعش، در مبارزه ب

با این تاریخچه در آستانه سازماندهی حزب سیاسی قرار گرفت. مباحث حزب و قدرت سیاسی 

 مربوط به این دوران است.

از آنجا که منصور حکمت خود این تاریخ را به صورت موجزی توضیح داده است، من این  

 ورم.توضیحات را از زبان او در اینجا میا

 

عطف هاى آن از در این بیست سال از دیدگاه من مسیرى طى شده است که مشخصات و نقطه " 

متدولوژیک قابل توضیح است. این مسیرى است که بنظر من آگاهانه باید  نظر سیاسى، تئوریک و

دنبال کرد. به آن واقف بود. و بخصوص فکر میکنم باید همیشه مراحل بعدى آن را پیدا کرد. چون 

وقتى اوضاع عینى و نیازهاى رشد جنبش ما دگرگون میشود باعث میشود  ،ایستادن در یک نقطه

مربوط بشود. هر حرکت سیاسى اى باید با تاریخ خود و با تاریخ زمان خود که آدم عقب بیافتد و نا
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بنظر من اکنون هم در آستانه یک مرحله جدید در  .جلو برود، باید مسیرى را براى خود ترسیم کند

این مسیر هستیم. در این مرحله جدید انتظارات جدید و نقشهاى جدیدى براى ما مطرح میشود. آماده 

بعنوان افراد معین با پیشینه و خصوصیات معین براى مواجهه با وظایفى که این کردن خودمان 

دوره نوین روى دوش ما میگذارد، نیازمند این است که روح این مرحله جدید را درک کنیم و خود 

را با آن سازگار کنیم. اگر بخواهیم اسمى بر این مرحله بگذاریم، شاید بتوانیم بگوئیم این مرحله اى 

که ما در آن داریم رابطه حزب و جامعه را کشف میکنیم. مرحله اى که در رابطه حزب است 

کمونیستى و جامعه دقیق میشویم و میخواهیم مکانیسم هاى فعل و انفعال حزب و جامعه را بیشتر 

، مساله گرهى روبروى ما، ٥٧در دوره بالفاصله قبل از انقالب  .بشناسیم و به آن متکى شویم

لى است که حمید تقوایى و من و رفقاى دیگرى در خارج کشور داشتیم، مساله "کمونیسم منظورم محف

و مارکس" بود. براى ما این سؤال قدیمى مطرح بود که مارکسیسم واقعا چه میگوید و قطبهاى به 

اصطالح کمونیستى واقعا موجود آن زمان تا چه حد به مارکسیسم ربط دارند. از نظر ما کمونیسم 

روى، آلبانى، کمونیسم تروتسکیستها، کمونیسم ِ مارکس نبود. اولین پروسه اى که ما طى چین، شو

کردیم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونیست نشان داد، تامل و تاکید ما بر مارکسیسم 

 واقعى و انقالبى بود. خصلت ممیزه اتحاد مبارزان کمونیست، مارکسیست بودن آن بود. مارکسیست

بودن تشکیل دهندگانش بود. با انقالب، سؤال رابطه "کمونیستها و انقالب" مطرح شد. یا بعبارتى 

کمونیستهاى ایران و انقالب ایران. توجه ما به مسائل این عرصه متوجه شد. طبقات اجتماعى در 

ت چیست، این انقالب چه میکنند، ما باید چه کنیم، نیروى انقالب کجاست، ماهیت انقالب چیست، دول

اصول شیوه برخورد به احزاب بورژوایى چیست، مساله ارضى چه جایگاهى دارد، شیوه برخورد 

به دولت موقت، به جریان اسالمى و جناح هاى آن چیست، و در یک کلمه این سوال که بعنوان 

مباحثات  کمونیست در این انقالب "چه باید کرد". اینها مسائلى بود که به آن پرداختیم. در ادامه این

و از دل مبحث انقالب و بر مبناى شرایط و امکاناتى که انقالب بوجود آورد، مقوله حزب کمونیست 

مطرح شد. بعبارت دیگر مساله "کمونیسم و حزب" مطرح شد. تز ما این بود که نتیجه این پروسه، 

ى باشد که به یعنى حاصل تالشهاى سازمانى مارکسیستى مانند ما در دل انقالب، باید تشکیل حزب

معنى واقعى کلمه، بعنوان حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست، به انقالب بپردازد. اینکه باید دوره 
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پیشا حزبى را پشت سر گذاشت. اگر یادتان باشد این دوره اى بود که در آن بحث روى سواالتى از 

نقد  آن کدامست؟چیست؟ پیش شرط هایش چیست؟ جایگاه برنامه در این قبیل متمرکز شد که حزب 

ما به تئورى پیوند چیست و غیره. با تشکیل حزب کمونیست ایران این مباحثات پشت سر گذاشته 

شد. بعد از تشکیل حزب، مساله اى که مطرح شد رابطه کمونیسم و طبقه یا "حزب و طبقه" بود. 

، یعنى طبیعى بود که با تشکیل حزب، مساله رابطه حزب با موضوع سازماندهى اش در جامعه

به میان بیاید و بحث ما بر رابطه حزب و طبقه متمرکز شود. این بحثها از بحث سبک  ،طبقه کارگر

کار در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در کردستان بطور جدى و مکتوب شروع میشود و تا 

 .بحث کمونیسم کارگرى ادامه پیدا میکند

عملى با طبقه فراتر رفت. این مقارن شروع  -نى با مبحث کمونیسم کارگرى بحث از رابطه سازما

پایان جنگ سرد و آغاز دورانى است که بورژواها "پایان کمونیسم" نام نهادند. در جستجوى 

بنیادهاى جنبش خودمان و تمایزش از آن کمونیسمى که داشتند پایانش را اعالم میکردند، رابطه 

توجه ما قرار گرفت. رابطه تئورى با طبقه، کمونیسم و طبقه کارگر در سطحى بنیادى تر مورد 

رابطه تحزب با طبقه، رابطه مساله شوروى با طبقه، رابطه شکستهاى قبلى با جدایى کمونیسم از 

طبقه، رابطه حزب و طبقه، اینبار به معنى اتحادى که حزب باید با طبقه ایجاد کند، وحدت طبقه با 

د سوسیالیسم و حتى خصلت کارگرى تئورى حزب، جایگاه کارگر در حزب، خصلت کارگرى خو

مارکسیسم. نگاه به تاریخ کمونیسم و سوسیالیسم معاصر از دریچه جدال طبقاتى و تعلق طبقاتى 

گرایشات مدعى کمونیسم، اینها اجزاء بحث کمونیسم کارگرى بودند. نمیدانم چند نفر از شما در آن 

آنجا یک بحث اصلى من این بود که مقوله سال قبل( بودید.  ١٠سمینار اول کمونیسم کارگرى )

کارگر نه بعنوان یک موضوع کار، بلکه موجودیت کارگر بعنوان یک پدیده اجتماعى در بطن 

تئورى استثمار وارد اساس مارکسیسم میشود. مارکس ابتدا اجتماع را بدون طبقات توضیح نداده 

ند وارد بحث بکند. طبقه در خود ِ است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ آورانى که روبروى هم هست

طبقه در خود تئورى  ه در خود تئورى تغییر مارکس هست.تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست. طبق

شناخت مارکس هست. این دوره اى است که ما کمونیسم خود را به روشنى، به شیوه مانیفست، 

کمونیسم پرولتاریایى، یا کمونیسم کارگرى تعریف کردیم. به یک معنا سیر جدایى نظرى ما از 
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ر نگرش به تاریخ میراث و تاریخ سوسیالیسم بورژوایى، در تئورى، در افق اجتماعى، در برنامه، د

کمونیسم و در تببین ما از وظایف پراتیکى یک حزب کمونیستى، با مباحثات کمونیسم کارگرى 

تکمیل میشود و ما تازه در نقطه آغاز ساختن یک حزب سیاسى دخالتگر بر مبناى نگرش کمونیسم 

در هر .کارگرى قرار میگیریم. کارى که با تشکیل حزب کمونیست کارگرى دست بکار آن شدیم

دوره اى تمرکز بر این مباحث خاص باعث قوى تر شدن ما شد. در هر دوره اى این سواالت محورى 

به این علت  -و پاسخهایى که طلب میکرد ما را به مرحله باالتر و پراتیک سیاسى قوى ترى میبرد 

گیرى درست که این سواالت درست و عینى بود و توجه ما به آنها اگر نه کافى، الاقل از نظر جهت

بود. امروز، در ادامه آن مباحثات و در ادامه سیر تکوین حزب کمونیست کارگرى ایران که 

 روشنگرى هاست که بر شمردم، سواالت جدیدى به مرکز -محصول تک تک آن مباحثات و خود 

بگیرند  توجه ما رانده میشوند که باید به همان ترتیب، مانند قبل و با همان انرژى و جدیت از ما پاسخ

و این پاسخ ها بر پراتیک سیاسى ما ناظر بشوند. مباحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت 

سیاسى" از نظر من مباحثى هستند که میکوشند موانع تبدیل شدن حزب کمونیست کارگرى به یک 

 .."حزب تمام عیار سیاسى را بشناسانند و از سر راه بردارند

تمامی این زنجیر  از این طریق ه این دستاوردها حرکت میکند ونسل جوان کمونیست که از آخرین پل

به  با خود دارد و میتواند از این پله به تجربه تاریخی کمونیسم کارگری در جهان، در انقالبات ورا 

کمونیسم را  یش قادر خواهد بودکند و از آنها بیاموزد، بیش از پ مبارزه برای اصالحات نگاه تجربه

اصلی وارد صحنه سیاسی ایران کند و به عنوان نیروی داعیه قدرت سیاسی قد  به عنوان بازیگر

کمونیسم کارگری و رادیکال در ایران به عنوان یک جریان با هیچ واقعه بزرگ اجتماعی، علم کند. 

کارگری و یا حرکت مبارزاتی مردم چفت  جتماعی بزرگ مانند اعتصابات بزرگبا هیچ حرکت ا

اما دستاوردهایی که  نشده است. این نقطه ضعف کمونیسم در ایران است و باید بر آن غلبه کرد.

ساله به آن رسیده، سازمان دادن یک  20کمونیسم ایران، کمونیسم کارگری ایران در یک دوره 

 د.حزب کمونیستی سیاسی قوی را در صحنه اجتماع ممکن میساز

تعدادی رهبر ) مسئله کمونیسم در ایران در پا به صحنه گذاشتن یک نسل از رهبران جوان کمونیست

و تمامی معضالت  مارکسیست مبارز(، رهبرانی که به علم و تکنیک و زبان دنیای معاصر آشنایند
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رای آماده اند تا مبارزه کارگران برای سوسیالیسم و مبارزه مردم بجنبش خود را میشناسند و 

سرنگونی رژیم اسالمی را رهبری کنند. این نوشته من تالشی کوچک در این جهت است. تالشی 

است برای اینکه کمونیسم به خود به عنوان قدرت سیاسی بنگرد و بخواهد با دست بردن به 

  اهرمهایی، تغییرات بزرگ در زندگی مردم معاصر خود ایجاد کند.

بورژوایی را از کمونیسم کارگران تکاند، پوپولیسم کمونیسم کارگری تمامی پیرایه های 

که چپ ایران با آن تعریف میشد را از ذهن و  ت. ناسیونالیسم صنعتگراناسیونالیستی را رسوا ساخ

فکر و برنامه حتی همان چپها زدود. تاریخی از تاکتیک و استراتژی در عرصه مبارزه حزبی و 

   تا دخالت در جنبش توده ای از خود به جا گذاشت. ،برنامه ای

من در اینجا اساسا به مبحث حزب و قدرت سیاسی میپردازم و از این منظر و با این نگاه به سراغ 

قصدم این نیست به نقش مثبت و یا منفی تشکالت موجود تاکتیکها و استراتژی کمونیستی میروم. 

که این تشکالت میتوانند نقشی مثبت در حال و آینده شروطی مدعی کمونیسم کارگری بپردازم. 

 کمونیسم بازی کنند مورد بحثم نیست.

 

 

 بتواند یک آبشن برای انتخاب باشدکمونیسم باید 

کمونیسم محافل، کمونیسم بی تاثیر در حرکتهای اجتماعی،  نیسم در ایران نمیتواند دوباره در جلدکمو

العاتی دانشجویان، کمونیست " اصول مقدماتی فلسفه"، کمونیست خودمختارطلبی در کمونیسم مط

و.....در آید. کمونیسم در ایران تنها میتواند به کردستان، کمونیسم خلقها، کمونیسم فرهنگ خودی 

عنوان رهبران کمونیست جامعه  عنوان جنبش اجتماعی، به عنوان جنبش کمونیستی کارگران، به

سازمانها و احزاب و محافل کمونیستی که در این جهت حرکت کنند و تالش کنند   .کنداظهار وجود 

این شرائط را فراهم سازند، میتوانند در آینده جامعه نقش بازی کنند. آیا نسل کمونیستی که با تجربه 

راهم ، امکان ف هست آمده و هم اکنون در احزاب و سازمانها و محافل و افراد بار کمونیسم در ایران

 کردن این رهبری و عرضه این رهبری به جامعه را ندارد؟ 
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تجربه حزب کمونیست کارگری و انشعابات آن، این امکان را سوزانده است. عروج یک رهبری 

  از دل احزاب موجود بیرون بیاید. بسیار بعید استجدید 

باره رهبری مبارزه رهبری کمونیستی در مباحث کمونیسم کارگری از آژیتاتور و آژیتاتورها در 

البته رهبری در مبحث حزب و قدرت سیاسی کلیدی است.  ،کارگری تا رهبران کمونیست جامعه

خود  دن کمونیست به نقش خود، نقش" تبلیغ رهبری" بدست نمیاید. اما آگاه بوکمونیستی با بالماسکه 

 نقشاسی در کسب این رهبری و ظاهر شدن در نقش رهبر و ظاهر شدن در اشل یک حزب سی

دوران کمونیسم حاشیه ای و کمونیسم محافل گذشته بازی میکند.  مهمی در پرورش و ساختن رهبری

 است. 

نه کمونیسم ایران و نه جامعه ایران فرصت این را دارد تا دوباره به کمونیسم محافل و کمونیسم 

است و در خود حاشیه ای و حتی کمونیسم گروه فشار روی آورد. جامعه ایران دستخوش تحول 

به دنبالچه  ی کند، به حاشیه رانده میشود ومیجوشد و کمونیسمی که نتواند در این تحول نقش باز

دوران سازمانها و محافل در خود شکسته شد. طبقه کارگر  57جنبشهای دیگر در میاید. با انقالب 

سبک کار،  و پراتیک ی تغییر و تحوالتی از نظر تئوری ،میلیونی به میدان آمد و کمونیسم هم ط

هنوز آن  در شکل متحزب آن، آماده نقش بازی کردن در سطح جامعه شد. هر چند این کمونیسم

، اما در آستانه فراهم کردن شرائطی بود که آن کمونیسم هجنبش اصیل کارگری و کمونیستی نبود

ذار کمونیسم کارگری متاسفانه این روند با مرگ بنیانگبتواند در صحنه سیاسی ایران میداندار شود. 

در ایران و با انشعابات در حزب کمونیست کارگری و میداندار شدن سنتهای قدیمی و پوپولیستی 

 در این حزب قطع شد و به سرانجام نرسید.

قدم نهادن رهبران کمونیستی مسئله کمونیسم در ایران، نه جلب پیشاهنگ پرولتری به حزب ، بلکه 

و پرانرژی در سطح جامعه است که بتوانند به مسائل جامعه زرنگ و "همه فن حریف"، جوان 

پاسخ گویند. مسلما متحد و متشکل کردن کارگران هم در همین مسیر ممکن است. وظیفه کمونیسم 

در ایران نظیر وظیفه احزاب کمونیستی پس از انقالب اکتبر میباشد. هر چند بسیاری از احزاب 

اما شانس تبدیل شدن به آن را داشتند. احزاب پس از انقالب بقول لنین احزاب اصیل جنبش نبودند، 

اکتبر در هیچ کشور و دهکوره ای به محافل و فعالیت حاشیه ای روی نیاوردند، بلکه به سمت 
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این وظیفه را  بیماری کودکیاحزاب سیاسی، به سمت رهبران سیاسی جامعه سیر کردند. لنین در 

 این چنین بیان نمود:

وظیفه اول پیشاهنگ آگاه جنبش جهانی کارگری و گروهها و جریانات کمونیستی آن است که " 

بتوانند توده های انبوه را ) که اکنون در اکثر موارد هنوز خواب آلوده، دلمرده، اسیر عادات کهنه 

ند نه و بدون جنبش مانده و بیدار نشده اند( به این موضع نوین برسانند یا به بیان صحیحتر، بتوان

تنها حزب خود، بلکه این توده ها را نیز در جریان رسیدن یا گذار آنان به موضع نوین رهبری کنند. 

انجام وظیفه تاریخی اول ) یعنی جلب پیشاهنگ آگاه پرولتاریا بسوی حکومت شوروی و دیکتاتوری 

 -سوسیالو  پرولتاریا( چنانچه دیدیم بدون پیروزی کامل ایدئولوزیک و سیاسی بر اپورتونیسم

یعنی  یفه دست اول تبدیل گردیده استی انجام وظیفه دوم که اکنون به وظشووینیسم، میسر نبود، ول

توانایی رساندن توده ها به موضع نوین که با تکیه بر آن میتوان پیروزی پیشاهنگ را در انقالب 

ن و خالصی از این تامین کرد، بدون برانداختن آیین پرستی " چپ" و بدون غلبه بر اشتباهات آ

 اشتباهات، میسر نخواهد بود."

کمونیسم در ایران فقط در پاسخ به وظیفه دوم، یعنی رهبری در سطح جامعه و رهبری توده های 

وسیع کارگر و مردم است که میتواند سر بلند کند. جلب پیشاهنگ از یک نقطه نظر انجام شده است. 

ل الزم برای عروج کمونیسم کارگری در سطح جامعه تاریخ بیست ساله کمونیسم در ایران ماتریا

را فراهم کرده است. باید تالش کرد تا این ماتریال رهبری کمونیستی را در سطح جامعه از خود 

حزب کمونیست اولیه ایران شکل گرفت و با ماتریال  ،محدودتر از این بسیار با ماتریالی بیرون دهد.

 1320ده ای ترین حزب چپ ایران، حزب توده ایران در سال نفر و فعالیت گذشته کمونیستی، تو 53

 .وجود نداشت از قبل شکل گرفت که هیچ فعالیت سازمانی به نام این حزب

نامه منصور حکمت به رفقای عراقی در مورد تشکیل  کمونیسم در ایران به رهبری احتیاج دارد.  

 حزب کمونیست کارگری عراق گویای حال کمونیسم ایران است.

رفقا، به نظر من تمام مساله به این گره خورده است که آیا در میان کمونیستهاى کارگرى عراق،  "

در بین شما رفقا، به تعداد کافى کسانى وجود دارند که به این نتیجه رسیده باشند که تاریخ و روندهاى 

کمونیست  اى براى تشکیل یک حزبسیاسى عراق تا امروز هر چه بوده است، امروز فرصت ویژه
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کارگرى از موضع قدرت بوجود آمده است. حزبى که میتواند در شرایطى نیمه علنى بوجود آید، با 

هاى طبقه کارگر عراق مواجه شود بالفاصله به یک نیروى دخیل در سرنوشت استقبال وسیع توده

ى گیرى یک کمونیسم کارگرسیاسى کشور تبدیل شود، وزنه مهمى در تالش تاریخى براى شکل

نوین بدنبال پایان جنگ سرد و سقوط سوسیالیسم دروغین بلوک شرق باشد. کسانى که فهمیده باشند 

اند در مقایسه با آنچه در آینده میتوانند این فرصت ابدى نیست. کسانى که بدانند آنچه تاکنون کرده

انتظارات بکنند یک گام مقدماتى بیش نبوده است. کسانى که به این ترتیب در ذهن خود و در 

هاى آبدیده شان از خود، نه بعنوان عضو یا رهبر این یا آن سازمان، بلکه بعنوان کمونیستسیاسى

، از گذشته و ابعاد مبارزات گذشته فراتر بروند و حاضر باشند کل جنبش ١٩٩٣و با نفوذ در سال 

ک زنده حزبى کافى چنینى براى شروع یک پراتیرا با خود فراتر ببرند. ده نفر کادر کمونیست این

 است، اما ده سازمان با دهها قطعنامه و توافقنامه امضاء شده ما را هنوز به این هدف نمیرساند."

 ر احمد در باره وضعیت حزب کمونیست کارگری عراق مینویسد:و در نامه ای به ریبوا

" اول، مسأله رهبری است. منظورم رهبری سازمانی و حزبی نیست. بلکه مسأله ظهور رهبران  

کمونیست بعنوان سیاستمداران سرشناس جامعه و نمایندگان تحول رادیکال و افق آلترناتیو در جامعه 

است. جامعه عراق بطور کلی و حتی کردستان عراق، رهبران حزب کمونیست کارگری عراق را 

سیاستمدار و رهبر در مقیاس اجتماعی نگاه نمیکند. آنها را بعنوان رهبران سازمان خودشان، بچشم 

بعنوان انسانهای شریف و رادیکال و انقالبی میشناسد. اما به عنوان سیاستمداران و رهبرانی که 

سازمانی و ها باشند، نگاهشان نمیکند. اتوریته ها و بارزانیها و طالبانیمیتوانند آلترناتیو صدام

اش در بسیج و سرخط نگاهداشتن و سرحال نگاهداشتن سازمانش، تابعی حزبی رهبری و توانایی

از چهره و مقام اجتماعی آن رهبری است. سازمانهای کوچک را میتوان با رهبران صرفا سازمانی 

ارگری شان را تضمین کرد. اما سازمانی در ابعاد حزب کمونیست ککاریاداره کرد و حتی ادامه

عراق، باید رهبرانی داشته باشد که در جامعه اتوریته دارند. تازه آنوقت است که صفوف حزب به 

 هایش را به عمل در میآورد." ِگرد این رهبری بسیج میشود و نقشه

نفر کادر کمونیست، با ظرفیت باال  10رهبری است.  ،مانند لنین ،ور حکمتکلید مسئله برای منص

که فن سازماندهی سم و مسائل دنیای امروز، مسلط به تکنیک و زبان دنیای امروزو مسلط به مارکسی
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کردن در تاریخ کشور دست باال زده  برای رهبری جامعه و نقش بازی و سخنوری را آموخته اند و

فت که کمونیسم در آنجا کشوری میتوان گد برای شروع کار حزبی کافی است. البته این را در ان

ساله در مبارزه با جریانات مختلف دارد و در وقایع مختلف نقش بازی کرده  30 تا 20یک سابقه 

است. این را برای کمونیسم آلمان و ارمنستان و اوکراین و افریقای جنوبی و برزیل نمیتوان به همین 

شکل تجویز نمود. با غالب شدن رهبری پوپولیستی بر حزب کمونیست کارگری و با انشعاب آن در 

عقبگردی به کمونیستی که در آستانه نقش بازی کردن در جامعه بود تحمیل شد، این  2004سال 

ورق فقط از طریق پا پیش گذاشتن رهبری کمونیستی جبران میشود. این را نمیتوان با کار سوزنی 

  جبران نمود.در میان کارگران و یا تالش فرقه ای 

)  انتخاب جامعه قرار دهد. این راهی بود که ماکمونیسم باید بتواند به عنوان یک آبشن خود را در 

تا اندازه  کمی در آن پیش رفتیم. بعد از سرکوبها و قتل عامهای دهه شصت،  کمونیسم کارگری(

بعد از سقوط بلوک شرق و هجوم به کمونیسم، جریان کمونیست کارگری توانسته بود در میان 

اسیونالیستی و چپ در کردستان، به یک نیروی جامعه نیرو جذب کند. در مقابل احزاب و جریانات ن

 و در میان دانشجویان دی پیش برود، در میان فعللین کارگری تا اندازه محدوحظه تبدیل شودقابل مال

قابل مکمتر حزبی نوپا با تاریخچه ای جدید و در  یک نیروی اجتماعی تبدیل شود. به در دوره ای

دست یابد. این قله ها محصول دورانی است که حزب و  ییسنتهای موجود میتواند به چنین قله ها

کمونیسم کارگری بعد از منصور  رهبری یخردبیقدرت سیاسی کمی پراتیک شده بود. متاسفانه 

برای اتحاد رهبری در باال و هم چنین عدم درک شرائط فعالیت در ایران ضربه های سختی  حکمت،

قد علم کند. کمونیسمی منهای حکومت میتواند دوباره  به کمونیسم نوپای ایران زد. اما این کمونیسم

، کمونیسمی که س مسلمان، کمونیستی منهای دلخوشکنکهای سازمانی و محفلی انسانی و اک

تشکیالت و فعال کمونیست برایش ارزشمند است و مشغول جن گیری در افراد نیست تا پاالیش 

را نمیکشد، نبال قومگرایی و ارتجاع هستند هوبد انقالبی پیدا کنند. کمونیستی که برای توده ها وقتی

کمونیسمی منهای کارگر پناهی قالبی، کمونیسمی که بدنبال کارگر و توده ها نیست، بلکه در پی 

رهبری آنهاست و این را در ظرفیت خود میبیند. کمونیسمی که فعالیت خود را برای کسب قدرت 

 سیاسی سازمان میدهد.
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 ؟!بقه و قدرت سیاسییا ط حزب و قدرت سیاسی 

توسط طبقه کارگر، هیچ معنایی جز کسب قدرت توسط حزب سیاسی طبقه  سیاسی کسب قدرت

کارگر، حزب کمونیستی ندارد. اگر حزب کمونیستی حزب طبقه کارگر باشد، و حتی نفوذ کمی در 

سیاسی ، برای کسب قدرت درت یابی، برای قدرتمند شدنطبقه داشته باشد، این تالش او برای ق

نبرد سیاسی حزب با جنبشهای بورژوایی، نماینده طبقه تبدیل میکند و نه برعکس. به را  است که آن

سیاستهای حزب بر سر مسائل مختلف جهانی و داخلی در مقابل طبقات دیگر، انترناسیونالیسم حزب 

کیه بر آنها و تاکتیکهای روز حزب، اهرمهای تبلیغاتی آن و کال اهرمها و روشهایی که حزب با ت

خود را در سطح جامعه و جنبش سوسیالیستی طبقه مطرح میکند، آن را به نماینده طبقه تبدیل میکند 

و نه درجه نفوذ آن در میان آحاد طبقه. نفوذ آن در میان طبقه بیش از همه از جانب فعالیتهای حزب 

برنامه داشتن برای  در سطح جامعه تامین میشود. دخالت و رهبری مبارزات جاری طبقه، طرح و

آن بخش جدایی ناپذیری از موجودیت حزب و اساسا مسئله هویتی حزب میباشد. در تاریخ کمونیسم 

کسب قدرت سیاسی همیشه کسب قدرت سیاسی توسط حزب معنا یافته است و نه کسب قدرت توسط 

 . طبقه

حزاب سیاسی همیشه به هر حال طبقات را احزاب سیاسی رهبری میکنند و اداره امور و رهبری ا

توسط  گروه کم و بیش ثابتی از متنفذترین و معتبرترین و مجربترین افراد انجام میگیرد که "رهبر" 

نامیده میشوند و برای مسئولیتهای مهم انتخاب میشوند. رهبری کم و بیش ثابت حزب بلشویک با 

ر از گروه مرژیانتسی چند نف 1917عناصر محدود بود. غیر از رهبران قدیمی بلشویک، در سال 

انترناسیونال به حزب بلشویک پیوستند که در رهبری حزب بلشویک ادغام شدند. عظیم ترین حزب 

نفر در پیش و بعد از انقالب رهبری میشد. تشکیل یک حزب کمونیستی هم  21تاریخ کمونیستی با 

ور خود در باره در درجه اول به همین رهبران گره خورده است. منصور حکمت در سخنرانی مشه

 :حزب و قدرت سیاسی میگوید

" قدرت حزب یا طبقه؟ این اولین سؤالى است که کسى وقتى به نتایج این بحث فکر میکند، از ما 

خواهد کرد. از ما خواهند پرسید چرا دارید راجع به "حزب" و قدرت سیاسى حرف میزنید؟ 

رت سیاسى حرف بزنید، شما مطابق تئورى سوسیالیستى قرار بود راجع به "طبقه" و قد
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گیرى حزبتان حرف بزنید. در نتیجه ]از این منظر[ بحث کمونیستها قرار نیست راجع به قدرت

"حزب و قدرت سیاسى"، خالف تئورى سوسیالیستى است. به ما خواهند گفت به دلیل اینکه 

طبقه حاکمه  تئورى میگوید که طبقه کارگر قدرت را از بورژوازى میگیرد و خود را به عنوان

سازمان میدهد، معلوم نیست که حزب در اینجا چه موضوعیتى دارد و اصال چرا از "حزب و 

 قدرت سیاسى" حرف میزنید؟

این "ممنوعیت" در رابطه با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد ماست. فقط ما کمونیستها هستیم 

که سر جاى خود بنشینید، شما  گیرى سیاسى حرف میزنیم، به ما هشدار میدهندکه وقتى از قدرت

مطابق تئورى خودتان قرار نیست به عنوان حزب به قدرت سیاسى نزدیک شوید، قرار است طبقه 

 .کارگر به قدرت سیاسى نزدیک شود

چه در درون جنبش سوسیالیستى و چه در بیرون از ما، با این موضع مواجه میشویم و به ما این 

هاى ما است. اگر پنج نفر ناسیونالیست جمع شوند و یک "ممنوعیت"تذکر را میدهند. این جزء 

حزب جدید تشکیل بدهند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حرف میزنند و هیچ کس هم به آنها ایرادى 

نمیگیرد، هیچکس! میگویند حزب ناسیونالیست جدید ایران تأسیس شده و آقاى فالنى رئیس آن است 

قدرت سیاسى اعالم میکند، رئیس جمهور و نخست وزیر را هم  و تصمیم خود را براى گرفتن

ها و رادیو تلویزیون در این مورد هم مصاحبه میکنند، ولى اگر ما معرفى میکنند و در روزنامه

بگوئیم که حزب کمونیست کارگرى میخواهد به طرف قدرت سیاسى گام بردارد، اولین کسى که یقه 

بغل دست ما از نوع وحدت کمونیستى است که میگوید: آقا چه ما را میگیرد یکى از همین چپهاى 

" )از حزب و شد؟ این طبقه است که قرار است قدرت را بگیرد، مگر پدیده شوروى را نمیبینید؟

 قدرت سیاسی سخنرانی منصور حکمت در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری(

در پراتیک انقالبی طبقه کارگر تصوری مبنی بر اینکه طبقه  هر حال در تئوری مارکسیستی وبه 

قدرت را میگیرد وجود نداشته است،  به عنوان یک طبقه در حالت آکسیونی و تظاهراتی و اعتصابی

تصوری مبنی بر اینکه طبقه کارگر توسط تشکلهای توده ای و شوراها قدرت را میگیرد، حداقل در 

دیکال وجود نداشت. حتی تاکتیک اعتصاب عمومی برای کسب میان مارکسیستهای انقالبی و را

 بقدرت به عنوان یک تاکتیک غلط و غیرممکن از طرف لنین و مارکسیستهای لنینی رد میشد. کس
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و قیام برای کسب قدرت  زب سیاسی طبقه کارگر صورت میگیرد.توسط ح عموما با قیام و قدرت

 اخته است.آمادگی برای آن تنها و تنها از حزب سیاسی س

باید کارگر طبقه "برای لنین و مارکسیستها هیچگاه مسئله تسخیر قدرت به این شکل طرح نمیشد که 

" و یا "آیا طبقه کارگر میتواند زمام حکومت را در دست خود نگه بگیرد زمام حکومت را در دست

زمام امور را در دارد. " بلکه مسئله برای لنین بطور مشخص اینطور مطرح بود: " بلشویکها باید 

برای او مسئله   دست گیرند" ، " آیا بلشویکها میتوانند زمام امور را در دست خود نگه دارند"

 ."بلشویکها و قدرت سیاسی" بود و نه بطور کلی طبقه کارگر و قدرت سیاسی

سئله " او به بررسی دقیق این مدر جزوه " آیا بلشویکها میتوانند زمام حکومت را در دست نگه دارند

ردازد که چرا دقیقا پس از اکتبر بلشویکها میتوانند حکومت را حفظ کنند و ادامه دهند. مسلم است میپ

که بدون احتساب شوراها و نفوذ عظیم حزب بلشویک در میان توده کارگران و مردم زحمتکش 

آن نمیتوانست صحبتی از تسخیر قدرت باشد، اما هر چه است مسئله به شکل کسب قدرت و حفظ 

در  توسط یک حزب معین است و نه توده کارگر علی العموم و یا توده کارگر متشکل در شوراها.

مقابل ادعای اینکه بلشویکها نمیتوانند دستگاه دولتی را به حرکت درآورند، او به شکل شماتیکی 

 :پاسخ داد که

بر صد و پنجاه صد و سی هزار مالک با توسل به تعدی بی پایان  1905" پس از انقالب سال  

میلیون نفر، با تحقیر نامحدود آنان و با وادار ساختن اکثریت عظیم مردم به کارهای سخت و زندگی 

نمیه گرسنه روسیه را اداره کنند. مگر دویست چهل هزار عضو حزب بلشویک ها نمیتوانند روسیه 

ر نفر حاال دیگر دارای رای را به نفع تهیدستان و علیه ثروتمندان اداره کنند. این دویست و چهل هزا

....پس حاال ما دیگر دستگاه دولتی یک میلیونی داریم که نه به یک میلیون افراد بزرگسال است

خاطر مبلغ کالن در بیستم هر ماه، بلکه از لحاظ مسلکی به دولت سوسیالیستی وفادارند.....)لنین، 

 ند(آیا بلشویکها میتوانند زمام حکومت را در دست خود نگه دار

اگر در روسیه شوراها در دل انقالب بوجود آمد، در بسیاری از کشورها ممکن است وضعیت 

. در طوری پیش رود که تشکیل شوراها و ارگانهای حکومت به بعد از قدرت گیری موکول شود

 کشورهای دیکتاتوری عریان با احتمال زیاد با چنین وضعیتی روبرو میشویم.
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 سیاسی و حزب سیاسی احتیاج نداردلیبرالیسم چپ به قدرت 

لیبرالیسم چپ یک جریان قدرتمند و تاثیرگذار بر جریان روشنفکری چپ است که مسلما بر کارگران 

نیز تاثیر میگذارد. این جریان امروز جریان حاکم فکری در محیطهای روشنفکری است. به دلیل 

ی مارکسیستی و به دلیل ضعف و عدم وجود یک گرایش قدرتمند کمونیستی با مرکزیت و تئوریها

انفعال چپ و کمونیسم در بحرانهای سیاسی و انقالبات دو سه دهه گذشته، فعالین و رهبران کارگری 

چپ در سطح جهانی نیز از این محیط روشنفکری چپ تغذیه میشوند. اساس تئوری این جریان این 

دولت طبقه کارگر، دولتی در  است که از آنجا که سازماندهی تحول اقتصادی نیاز به استقرار

برگیرنده تمامی طبقه میباشد، اقدام به تسخیر قدرت سیاسی نیز باید اقدامی آگاهانه از طرف اکثریت 

این جریان در نهایت نمیتواند از مبارزه برای اصالحات پا فراتر بگذارد. آقای سعید طبقه باشد. 

ب داده باشد، اینطور جوا میباید کدام مولفه ها رهنما در مقابل سوال اینکه بازسازی چپ با تاکید بر

 است:

"تردیدی نیست که چپ نیاز به بازسازی دارد، چه از حیث نظری و چه از نظر تشکیالتی. از حیث 

ها را باید جدی گرفت. این تصور که اقلیتی پیشتاز ها و دالیل آننظری، تجارب تاریخی و شکست

 کارگران صنعتی( در یک کشور از طریقِ یک انقالب قهرآمیز ی کارگر را )آنهم عمدتا  بتواند طبقه

داری سازد، در دنیای به قدرت برساند و دیکتاتورِی پرولتاریا را بالفاصله جایگزین نظام سرمایه

بینانه و عملی در طور واقعواقعی عملی نبوده و نیست. چپ ضمن حفظ آرماِن سوسیالیستی، باید به

، در «جنبش خودآگاِه اکثریِت عظیم»ارکسی حرکت کند؛ یعنی در جهت جهت انقالِب اجتماعِی م

داری، ی یک نظام بدیلِ سرمایهجهت جنبشی که اکثریت مردم را در جهت استقراِر تدریجی و فزاینده

آماده و بسیج کند. از همین روست که به اعتقاد من، ما به یک فاِز تدارکاتی در درون نظام 

نامم. در این فاز که هنوز می« دموکراسِی رادیکالسوسیال»م که من آنرا داری نیاز داریسرمایه

ی چپ مبارزه برای استقرار دموکراسی و عمدتا آموزش، تواند سوسیالیستی باشد، وظیفهنمی

 (پروبلماتیکاسایت  با مصاحبه سعید رهنما )"رسانی، سازماندهی و بسیج است.آگاهی

و جنبش آگاهانه  بشیوه دست یافتن اکثریت به نفی آگاهانه سرمایه داریاگر قرار باشد سرمایه داری 

تدارکاتی ندارد. مرحله صورت گیرد، راهی جز چنین  اکثریت برای استقرار نظام سوسیالیستی
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سیاسی و اقتصادی کسی که چشم انداز انقالبی، چشم اندازی که اساسا در نفی " آگاهانه" وضع 

، به چنین ورطه ای نیز میافتد که است، نداشته باشد و سیاسی استوارموجود و بر بحران اقتصادی 

  جز تحکیم سرمایه داری چیزی از آن در نمیاید.

ستی، ا سعید رهنما در باره پشتیبانی اکثریت آگاه در مفهوم مارکسیآقای لیوپانیچ در مصاحبه بش

 این تفاوت که آقای لیوپانیچ ظاهرا بدنبال انقالب است. را توضیح میدهد. با استراتژی این مفهوم 

"سعید رهنما: مسئله این نیست که آیا انقالب ها باید و یا نباید رخ دهند ، چرا که مجموعه ای از 

توانند در یک مقطع خاص در کشوری خاص عوامل ـ عینی و ذهنی، و نیز درونی و بیرونی ـ  می

بلکه مسئله این است که آیا انقالبی که از پشتیبانی اکثریت آگاه  به یک انقالب سیاسی منجر شوند.

تواند در )در مفهومی مارکسی درمقابل مفهوِم بالنکیستی انقالبِ اقلیت( برخوردار نیست می

انقالبی از مفهوم بالنکیستی با  یابی به اهدافش شانس موفقیت داشته باشد. بخش اعظم چپدست

 .اندکردهآمدهای ناگزیرش پیروی پی

ویکم هستیم. اگر واقعا  ماتریالیست تاریخی باشیم، ی قرن بیستلیو پانیچ: ما اکنون در دومین دهه

ترین مردم ترین و متعهدها و حتی مفاهیم استراتژیکی که مردم ـ حتی درخشانباید از انواع تاکتیک

های آنارشیستی توجه کنیم که ایدهی قرن نوزدهم داشتند، فاصله بگیریم. همچنین الزم است ـ در میانه

بخش اعتراضات ضد ها به اشکال مختلف الهاماند؛ آنسال گذشته خیلی رواج یافته ۲٠در 

برانگیزترین جوانان امروز یا اند. بسیاری از تحسینسازی و دیگر انواع اعتراضات بودهجهانی

شان اند. این به  خاطر تحربهارشیستی بودههای آنخوانند یا متأثر از ایدهآشکارا خود را آنارشیست می

های انتخاباتی تنها علیه احزاب پیشاهنگ که عالوه بر آن علیه حزبشان نهو خیلی آگاهانه واکنش

بوده است. اما این اعتراضات آنها می تواند مادام العمر ادامه یابد  و ما نیز برای همیشه با آنان به 

ای که مایل و قادربه   ورود به  یافتهنیروهای سیاسِی سازماناعتراض ادامه دهیم، مگر آن که 

داند تحت چه شرایطی طور کسی میی دولت و دگرسان کردن آن باشند، به وجود آید. حال چهعرصه

برخوردارید « اکثریت آگاه»توان اکثریت را ایجاد کرد و رقم کافی برای این که بتوانید بگویید از می

اساس آن بتوان  از عبارت نسبتا  مبهم مارکس که از آن در برابر بالنکی نقل  چه عددی است که بر

گرایی و انواع  ام منتقد پیشاهنگام، و همواره گفتهگاه لنینیست نبودهکردید استفاده شود. من هیچ



49 
 

 دهی حزبی مبتنی بر سانترالیسم دموکراتیک هستم.  با این همه، باید از جایی آغاز کرد، باسازمان

دهی سیاسی باشد که بتواند توان مردم را برای درک، حمایت کادری که متعهد به خلق نوعی سازمان

و توسعه و مشارکت در دگرگون سازی دولت و برداشتن گامی در جهت تغییر بنیادین ِ جامعه، بسط 

 دهد...."

توضیح میدهد و  ج آقای ایرج آذرین هم این مفهوم مارکسی استراتژی را درست مانند آقای لیوپانی

اوت که آقای آذرین ی قدرت گیری حزب را، استراتژی بالنکیستی قلمداد میکند. با این تفاستراتژ

 . دافعان انقالب اکتبر میدانداز م خود را به نادرست

بحث ما در این بخش بطور خالصه تا آنجا که به نقد مشی جدید حککا بر میگردد این هدف را  "

نشان دهد: الف( از دیدگاه مارکسیسم شرط تحول سوسیالیستی اقتصاد این است که دنبال میکند تا 

دولتی دربرگیرنده تمام طبقه استقرار یافته باشد و ب( استقرار حکومت تمام طبقه تنها آنگاه متحق 

میشود که اکثریت طبقه آگاهانه به تسخیر قدرت سیاسی اقدام کرده باشد، جز این سخن گفتن از 

 (م پوچ است" ) در دفاع از مارکسیسم، نقدی بر مشی تازه حزب کمونیست کارگریسوسیالیس

و یا " دولت کارگری دولت تمامی طبقه میباشد و نه دولت یک حزب. این نکته از نفس مشاهده  

  ساختمان کمون و همچنین تجربه شوراها در روسیه نیز پیداست." ) همانجا(

نقالب سوسیالیستی صورت نخواهد گرفت. چون اوال انقالب روشن است با چنین دیدگاهی هیچگاه ا

مردم  کارگران و همیشه با شرکت توده های وسیع و میلیونی و انقالب سوسیالیستی هم  به طور کلی

اه وارد سیاست نشده اند و ورودشان به سیاست برای پاسخ به سوالهای صورت میگیرد که هیچگ

انقالب ن دیکتاتوری سلطنتی در ایران و غیره. مانند مثال صلح در روسیه و یا پایا ،است یمشخص

ی هستند که به مذهب، بدون ورود توده های وسیع که بخش وسیع آنها از توده های عقب مانده ا

انواع و اقسام تصورات و سنتهای ارتجاعی  که از توهم به جناحهای مختلف قدرت ناسیونالیسم و یا

  .یکنند، ممکن نیستپیروی م

مردم فرصت این را ندارند تا در باره کسب " آگاهانه"  وسیع روشن است که توده هایباز هم و 

قدرت فکر کنند. آنها میتوانند در باره انتخاب آگاهانه حزب سیاسی فکر کنند که به سوال اساسی 
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قشر طبقه کارگر آگاهانه در باره تسخیر قدرت سیاسی فکر  پیشروترین  موجود پاسخ میدهد. فقط

 .یکندم

دوما هیچ انقالبی نمیتواند منجر به دولت تمامی طبقه شود، بلکه کسب قدرت که معموال با قیام 

این قشر وظیفه  طبقه کلبرقراری سلطه  منجر میشود. قشر پیشرو طبقهصورت میگیرد به سلطه 

. تاریخ انقالبات در جهان تاریخی جز این نبوده .میباشد درت گیریپس از ق پیشرو یعنی حزب طبقه

  در ادامه بیشتر میپردازم. مسئله است. به این

میباشد که در  اصلی منطبق بر منافع جنبش بورژوازی ، سیاست لیبرالیسم چپتئوری رفرمیستی

 دستور او نمیتواند انقالبی در کار باشد.

 

 

 و واقعیت قدرت سیاسی چپ لیبرالیسمگفتمان 

خالف گفتمان  ،که به کسب قدرت سیاسی انجامیدند و معضالت پس از آن یتجربیات تمامی انقالبات 

در انقالب اکتبراکثریت طبقه آگاهانه به تسخیر قدرت سیاسی اقدام نکرد، بلکه  چپ لیبرال است. 

بلشویک بود که آلترناتیو سیاسی اکثریت فعال طبقه فقط خواهان نفی اوضاع موجود بود. این حزب 

 وضع موجود را فراهم آورد و با قیام قدرت را تصرف کرد.

و استراتژی "کسب قدرت توسط اکثریت طبقه" و "تشکیل  تئوری برخالف ادعای ایرج آذرین 

و ضد همه تجربیات انقالبی و کارگری از جمله کمون  مارکسیسمدر مقابل  دولت آحاد طبقه"، 

و  1871میباشد. تسخیر قدرت سیاسی و مشاهده ساده آن تجربه ها چه در  1917ب پاریس و انقال

و تجربه تمام انقالبات خالف این را به ما میگوید. صحبت از اکثریت و اقلیت در  1917چه در 

انقالبات و در قدرت گیری سیاسی در شرائط بحران سیاسی، بحثی غلط و مغلطه آمیز است. بحث 

ر مبحث حزب و قدرت سیاسی بحثی تحمیل شده از طرف جریان بورژوازی و اکثریت و اقلیت د

منصور حکمت با  است. این بحث ابتدا در مصاحبه لیبرالهای چپ به مبحث حزب و قدرت سیاسی

طرح شد. در آنجا اتفاقا منصور حکمت بر کسب قدرت با حمایت اکثریت طبقه کارگر  دیدارنشریه 

ی توضیح شرائط انقالبی و نقش عنصر فعاله در انقالب به ارقام و عداد و مردم تاکید میکند، اما برا



51 
 

رجوع میکند و میگوید ما با سه میلیون نفر میتوانیم قدرت بگیریم. اگر سه میلیون نفر و یا بسیار 

کمتر از آن بتوانند توده های وسیع را به عملی انقالبی بکشانند و یا در شرائطی خاص و انقالبی با 

القه مندانه توده ها به خود، با نیروی خود قدرت را تسخیر کنند، آنوقت حزب و سازمان بیطرفی ع

نامبرده میتواند قدرت را نگهدارد و شروع به سازماندهی دولت شورایی کند.  حزب مارکسیستی 

هدفش را مانند هر حزب دیگری تصرف قدرت سیاسی میداند، تصرف قدرت سیاسی از طریق قیام 

آنجایی که به تصرف قدرت سیاسی برمیگردد، در استراتژی حزب کمونیستی، جمع  و انقالب. تا

آوری نیرو، سازماندهی قیام و انقالب برای کسب قدرت در چشم انداز و فعالیت او قرار دارد، نه 

تحول سوسیالیستی اقتصاد. اگر کسب قدرت توسط حزب کمونیستی باید متکی بر حمایت اکثریت 

ت بگویم اکثریت نیروی فعاله مردم و یا بقول لنین متکی بر " حداقل موضع مردم و یا بهتر اس

دلیلش نه مسئله " تحول  غیر حمایتی نسبت به دشمن"  باشد، بیطرفی عالقه مند به پیشتازو موضع

سوسیالیستی اقتصاد " در فردای پیروزی، بلکه مسئله خود پیروزی قیام و انقالب و نگهداری قدرت 

ت و پیروزی میباشد. برای همین لنین در روزهای پیش از اکتبر جزوه " آیا پس از کسب قدر

بلشویکها میتوانند قدرت سیاسی را نگهدارند" را مینویسد. یعنی سوال نه فقط پیروزی قیام و انقالب، 

لنین و  ،یستی اقتصادبلکه شانس نگهداری قدرت پس از قیام نیز میباشد. با چشم انداز تحول سوسیال

اه نمیبایست به طرف قدرت سیاسی در روسیه میرفتند. چون یک وظیفه مهم و بلشویکها هیچگ

محوری بلشویکها پس از انقالب، حتی بدون وجود جنگ داخلی، خنثی کردن و یا به حمایت کشاندن 

 بزرگترین طبقه اجتماعی روسیه، نیروی عظیم دهقانان خرده مالک از قدرت سیاسی بوده است که

بی شک با تحول سوسیالیستی فوری مخالف بوده اند. قشر عظیم خرده بورژوا در همه کشورهای 

سرمایه داری که در بسیاری از کشورها اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، حتی اگر در انقالب 

جانب سوسیالیستها را بگیرند، در مقابل تحول سوسیالیستی اقتصاد مقاومت میکنند. یک هدف 

ذشتها و مانورها ا خنثی ساختن این مقاومت بدون بکارگیری اجبار و زور و با سازشها و گکمونیسته

مدت میباشد تا ثمرات تحول سوسیالیستی آنها را جذب سوسیالیسم سازد و یا از در کوتاه و میان 

د، آنها را به نطریق سازمانهای اجتماعی که طوالنی تر و به تدریج به اقتصاد کمونیستی میرس

 صاد کمونیستی رهنمون سازد. اقت
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درصد( در  80تا  70که اکثریت مردم ) نزدیک به  20و درروسیه اوائل قرن  19در فرانسه قرن  

روستاها زندگی میکردند و خرده مالکی بر سیستم اقتصادی حاکم بود، چشم انداز کسب قدرت 

تکی باشد.  پشتیبانی اکثریت نمیتوانست بر "اراده آگاهانه اکثریت بر تحول سوسیالیستی اقتصاد" م

کارگران و مردم را در یک قیام و برای کسب قدرت داشتن یک چیز است و اقدام آگاهانه اکثریت 

کارگران و مردم برای استقرار حکومت سوسیالیستی و تحول سوسیالیستی چیز دیگری است! اقدام 

جذب توده های وسیع کارگران  دوم تا قبل از کسب قدرت سیاسی ناممکن است. لنین اقدام دوم یعنی

و مردم به کمونیسم و حزب کمونیستی را فقط پس از کسب قدرت سیاسی ممکن میداند. سازماندهی 

ساختار قدرت سیاسی یعنی حکومت شوراها هم فقط پس از کسب قدرت سیاسی میتواند به طور 

  .جدی در دستور روز قرار گیرد

و یا حداقل  هاو خرده مالک هااکثریت خرده بورژوادر کسب قدرت سیاسی میتوان موضع حمایتی 

موضع انفعالی آنها را با خود داشت، اما در تحول اقتصادی جامعه اینطور نیست. در روسیه 

بلشویکها مجبور شدند در تضاد با برنامه و اهداف خود زمینها را میان دهقانان تقسیم کنند. این 

. آنها برای کسب حمایت دهقانان در انقالب به این عقب خارج از نپ و عقب نشینیهای دیگر آنها بود

چنین تاکتیکی با " جنبش آگاهانه" اکثریت مردم برای استقرار  .نشینی در برنامه دست زدند

 سوسیالیسم و تحول اقتصادی و یا حکومت تمامی آحاد طبقه بیگانه است.

ه دو پدیده متفاوت و ای اداره جامعارگانهای قیام و انقالب و ارگانهای کسب قدرت سیاسی با ارگانه

  .متضاد هستند حتی گاها

 در مقابل چنین تئوری پردازانی کمونیستها با صراحت همچون لنین میگویند: 

مثل هر حزب سیاسی دیگر، به خاطر تسلط سیاسی برای خودش میکوشد، هدف ما حزب ما "

 .دیکتاتوری انقالبی است"

  



53 
 

در گفتمان  سیاسی و تحول سوسیالیستی اقتصاد قدرت

 کمونیسم و لیبرالیسم جپ
 

در استراتژی کسب قدرت توسط پرولتاریا دو دیدگاه در مقابل هم قرار دارند. یک دیدگاه آمادگی 

سازمان و حزب طبقه کارگر را برای کسب قدرت و نگهداری آن شرط کسب قدرت میداند و دیگری 

 آشکار ی تحول اقتصادی سوسیالیستی را. یک دیدگاه حمایت و پشتیبانیآمادگی طبقه کارگر برا

حزب برای کسب قدرت و یا دستکم موضع بیطرفی عالقه مند به حزب طبقه کارگر و مردم از اقدام 

و موضع غیرحمایتی نسبت به دشمن را برای کسب قدرت در شرائط بحرانی کافی میداند و دیدگاه 

دیگر اقدام آگاهانه طبقه و تدارک و آمادگی برای تحول سوسیالیستی در آینده را. در مقطع انقالب 

ل علق دارد و کائوتسکی و انترناسیونااه اول تبه دیدگ 3لنین و انترناسیونال آن اکتبر و سالهای پس از 

 دو و دو نیم  به دیدگاه دوم.

دربرگیرنده تمامی  یحکومت کارگری ،کسی که انتظار دارد که در فردای پیروزی انقالب کارگری

در واقع به  طبقه مستقر شود و همانطور که میگویند آن را پیش شرط کسب قدرت سیاسی میداند،

د. استقرار حکومت طبقه، پیش شرط کسب فی انقالب کارگری میپردازنفی قدرت گیری طبقه و به ن

قدرت سیاسی نیست، بلکه کسب قدرت سیاسی پیش شرط فراهم آوردن حکومت طبقه میباشد. کسب 

رو قدرت سیاسی ادامه خطی فعالیتهای روتین و مداوم و مبارزه برای اصالحات و جمع آوری نی

نیست. تا قبل از کسب قدرت سیاسی یک هدف پایه ای کمونیسم طبقه کارگر، متحد و متشکل کردن 

برای کسب قدرت سیاسی در آینده در شرائط تدارک کارگران برای مبارزه اصالحاتی روزمره و 

انقالبی و بحرانی میباشد. کسب قدرت سیاسی میتواند در شرائطهای متفاوت با دربرگیری بخشهای 

متر و یا بیشتری از طبقه صورت گیرد. معموال انقالبات و بخصوص قدرت گیری کارگران در ک

بسیار  با یکدیگر جایی و زمانی تحقق مییابد که بورژوازی در نبردها و اختالفات درونی تا پای جان

تضعیف شده است و قدرت گیری توسط سازمان سیاسی طبقه کارگر، حزب کمونیستی کارگران، 

این نبردها صورت میگیرد. سازماندهی دولت و تحول سوسیالیستی اقتصاد بعد از قدرت در متن 

چپ که در واقع استنکاف از -گیری اغاز میشود. استراتژی کمونیستی، برخالف استراتژی لیبرال

کسب قدرت سیاسی را در قالب سازماندهی برای حکومت متشکل طبقه در شرائط قبل از تسخیر 
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وریزه میکند، طبقه کارگر را برای کسب قدرت سیاسی سازماندهی میکند. قدرت سیاسی را تئ

سازماندهی دولت در شکل سازمان اداره جامعه پس از کسب قدرت سیاسی در دستور روز طبقه 

 .کارگر و حزب کمونیستی آن قرار میگیرد

 

 

 ونیسم شورایی و حزب و قدرت سیاسیکم

برای اصالحات و چه برای انقالب اساسا جنبشی  کمونیسم کارگری در پراتیک روزمره خود، چه

شورایی است. کسی که نتوانسته است کنه سیاست کمونیستی را درک کند، این را شاید تناقضی در 

تئوری حزب و قدرت سیاسی بیابد. کمونیسم کارگری چه در مبارزه اقتصادی روزمره کارگران و 

لت و قدرت سیاسی مورد سوال قرار میگیرد، چه در مراحل بحران سیاسی و انقالبی که مسئله دو

توده های مردم را در شوراها سازماندهی میکند. پرسش این است که اگر قرار است حزب قدرت 

  .سیاسی را تصرف کند، دیگر چرا باید دنبال جنبش شورایی بود

تحد و متشکل اول از همه باید بر این نکته تاکید کرد که وظیفه پایه ای کمونیسم در هر شرائطی، م

بدون  .کردن پیشروترین کارگران کمونیست و کمونیستها بطور کلی در یک حزب کمونیستی است

آن نمیتوان صحبتی از کمونیسم و حتی جنبش شورایی کرد. هدف پایه ای و روتین سازمان و حزب 

ی وظیفه کمونیستی متحد و متشکل کردن توده ها و نفوذ حزب کمونیستی در میان توده ها است. یعن

پایه ای کمونیسم کارگری متحد و متشکل کردن جنبش خود است. اما کمونیسم چه در جنبش 

اصالحاتی و مبارزاتی روز و چه در دوره انقالبی و دولت پس از انقالب خواهان دخالت وسیع 

توده ای در مبارزه و تعیین سرنوشت خود است. و این با هیچ تشکل دیگری به جز تشکل و جنبش 

ایی نمیتواند تحقق یابد. فقط جنبش شورایی است که درهم شکستن ماشین دولتی را در ناسیه شور

و در مبارزه  خود دارد و در زمان انقالب آن را تحقق میبخشد و به جای ماشین دولتی کهنه مینشیند

به شکل . و این هم با تجربه انقالب اکتبر روزمره هم میتاند از رفرمیسم و بوروکراتیسم دری گزیند

محکمی ثابت شده است که بدون یک مرکزیت کمونیستی، بدون رهبری یک حزب کمونیستی، 



55 
 

شوراها هم میتوانند به دنبالچه نیروهای بورژوازی تبدیل شوند و از درون تهی شوند. شوراها با 

ند. فقط زمانی چنین نقشی بازی کرد 1917فوریه رهبری منشویکها در روسیه، پس از انقالب 

شوراها توانست به اهرم طبقه کارگر و کمونیسم کارگران برای قدرت گیری تبدیل شود که جنبش 

کسب قدرت نمیتوانست به تصمیم برای بلشویکها توانستند در آن اکثریت کسب کنند. با این همه قیام 

 و حتی قدرت شوراها و " تصمیم آگاهانه" آنها سپرده شود، بلکه با تصمیم و اراده حزب کمونیستی

به هر درجه شوراهای کارگری قبل از قدرت گیری وسیع تر  .به شکل " توطئه" به اجرا در آمد

شکل بگیرند و جنبش شورایی دامنه اش وسیع شود، سازماندهی دولت و دخالت مردم در دولت 

 آسان تر میشود و عمر دولت دوره انقالبی کوتاه میشود. 

بعد از انقالب اکتبر جنبش شورایی در سطح گسترده ای در همه کشورهای صنعتی پرو بال گرفت. 

انقالب اکتبر تاثیرات عظیمی بر جهان گذاشته بود و حزب بلشویک و انترناسیونال سوم هم سیاتش 

دامن زدن به جنبش شورایی در همه کشرها در میان زحمتکشان بود. جنبش شورایی هم توده ها را 

در اشکال رادیکال و مبارزه جویی اش متشکل و متحد میکرد و هم به نفوذ کمونیسم در آن دامن 

میزد. اما قدرت گیری کمونیسم در هیچ کشوری به شوراها گره نخورده بود، بلکه به حزب 

وضح بیان شده  مسئله توسط لنین و ترتسکی به طورکمونیستی و سیاستهای آن گره خورده بود. این 

  ه من در ادامه به آن میپردازم.است ک

 

 

 کمون پاریس بمثابه دولت موقت انقالبی

لیبرالیسم چپ عموما به انقالب بلشویکی خصومت میورزد و آن را کودتا و حکومت اقلیت منزوی 

قلمداد میکند اما کمون پاریس را ستایش میکند و آن را یک نمونه حکومت طبقه مینامند. شاید ایران 

ت که کسانی در میان لیبرالهای چپ یافت میشوند که انقالب بلشویکی را مترادف تنها جایی اس

ند. اگر این اظهار ارادت به انقالب نحکومت طبقه متشکل دربرگیرنده تمامی طبقه قلمداد میک
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بلشویکی به دلیل وزن و اعتبار آن در میان کمونیستهای ایران بطور عموم و کمونیسم طبقه کارگر 

 .طور اخص نباشد، بی شک نشانه جهل و یا تحریف انقالب اکتبر میباشددر ایران به 

این "بسیاری از مارکسیستها این حرف مارکس را تکرار میکنند که: " راز حقیقی کمون این بود: 

اساسا حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زاییده نبرد طبقاتی تولید کننده بر ضد طبقات بهره مند از 

مالکیت، یعنی شکل سیاسی سرانجام به دست آمده ای که رهایی اقتصادی کار از برخورداری از 

قید سرمایه از راه آن ممکن بود تحقق پذیر گردد."  اما به این توجه ندارند که حتی کسب قدرت 

که منجر به کمون شد دارای قاعده کسب قدرت تمام انقالبات  1871سیاسی در شهر پاریس در سال 

است. کسب قدرت سیاسی در پاریس توسط "اراده آگاهانه اکثریت طبقه برای کسب در تاریخ بوده 

که به برقراری کمون پاریس انجامید، توسط  1871مارس  18قدرت" صورت نگرفته بود. انقالب 

بخش کارگری و مردمی گارد ملی و با رهبری یک کمیته مرکزی منتخب گارد ملی  به پیروزی 

را فراخوان داد و قدرت را به سرعت پس از چند روز به کمون واگذار رسید که انتخابات کمونها 

کرد. مارکس در جنگ داخلی در فرانسه مینویسد "....کمیته مرکزی هم حکم حکومت موقت این 

 "...انقالب را داشت

اتفاقا تا جایی که به مارکس و انگلس برمیگردد، عالرغم ستایش کمون پاریس، تحول سریع قدرت 

مرکزی گارد ملی به کمون را یک نقطه ضعف انقالب و کمیته مرکزی گارد ملی و یک از کمیته 

میدانستند. لیبرالیسم چپ این درس از کمون پاریس را  1871علت مهم شکست انقالب کارگری 

درز میگیرد. از نظر مارکس و انگلس حکومت کارگری پاریس که با اراده بخش کارگری گارد 

یده بود و قدرت را کسب کرده بود، دولت موقت کارگری بود و نه دولت ملی پاریس به پیروزی رس

نظر مارکس و انگلس  در شکل سازمان تمام طبقه. وظیفه محوری آن دولت، دولت موقت، از

رای همین مارکس و انگلس ان بود و نه سازماندهی تحول سوسیالیستی اقتصاد. بنمپیروزی بر دش

تعویض قدرت به کمون و تعلل در پیشروی نظامی برای  زی گارد ملی را به خاطرکمیته مرک

  .تندانتقاد را به کمون نیز داش شکست ورسای به باد انتقاد گرفتند و همین

 :مینویسد -کارلو تازگی-انگلس در نامه ای به 
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چنین به نظر میاید که از واژه اتوریته سوء استفاده زیاد میشود. من چیزی اتوریته تر از انقالب  " 

یشناسم و وقتی با بمب و گلوله و تفنگ بر ضد دشمن میجنگیم به نظر من یک عمل اتوریته ای نم

انجام میدهیم. اگر در کمون پاریس کمی اتوریته مرکزیت وجود داشت، در این صورت میتوانست 

بر بورژوازی پیروز شود. بعد از پیروزی میتوانیم خود را به هر شکلی که مایلیم متشکل سازیم. 

به نظر من برای مبارزه ضروری است که تمام نیروهای خود را متشکل سازیم و آن را متوجه  ولی

 (.تاکید از من است )نقطه حمله واحدی نمائیم."

آوریل مینویسد که کمیته مرکزی گارد ملی برای  6و مارکس در نامه ای به ویلهم لیبکنشت در 

وقت گرانبهایی را تلف کردند. مارکسی که با  اینکه اتهام غصب قدرت قهرآمیز به آنها داده نشود

آن همه دقت به وصف کمون پاریس و اقدامات آن به عنوان حکومت کارگری میپردازد و درسهایی 

 :آن را برای طبقه بازگو میکند مینویسد

به نظر میرسد که پاریسیها مغلوب شده اند، تقصیر خودشان است. اما تقصیری که عمال از خوش  "

فرصت  -این فسقلی بدنهاد -ا ناشی میشود. کمیته مرکزی گارد ملی و بعد کمون به تیرسنیتی آنه

انها به نحوی ابلهانه مایل نبودند جنگ داخلی را  -1دادند که نیروی خصم را متمرکز سازد زیرا 

شروع کنند. مثل اینکه تیرس با تالش خود برای خلع سالح قهرآمیز پاریس آن را آغاز نکرده 

به خاطر اینکه نسبت غصب قهرآمیز قدرت به آنها داده نشود، لحظات گرانبهایی را  -2....بود....

تلف کردند ) باید بعد از به زانو در آوردن ارتجاعیون در پاریس، بالفاصله به سوی ورسای پیشروی 

 ".میکردند( و با انتخابات کمون و سازماندهی آن و غیره موجب اتالف وقت شدند

کمیته مرکزی گارد ملی که قدرت را در دست گرفت نمیبایست با انتخابات کمون از نظر مارکس 

و سازماندهی آن و غیره موجب اتالف وقت شود. کمیته مرکزی گارد ملی وظیفه محوری اش 

مغلوب کردن دشمن بود و بقول انگلس پس از آن "هر طور مایلیم میتوانیم خودمان را سازماندهی 

 ".میکنیم

در سخنرانی در باره کمون پاریس میگوید: " تا زمانی که کمیته  1871وریل آ 11و انگلس در 

مرکزی گارد ملی بر اوضاع مسلط بود موضوعات به خوبی برگزار میشد ولی بعد از انتخابات 

بعد از پیروزی قیام مردم  است. 1871مارس  26منظور انتخابات حرف بیشتر از عمل شده است، 
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مارس قدرت را در دست داشت و بعد از این  28تا  18ارد ملی از در پاریس کمیته مرکزی گ

انتخابات اختیارات خود را به کمون محول نمود. تا وقتی ورسای ناتوان بود، باید عملی بر ضد آن 

صورت میگرفت، ولی این فرصت به هدر داده شد و اکنون چنین به نظر میرسد که گویا ورسای 

 "....به عقب میراند تفوق حاصل کرده و پاریسیها را

آوریل مینویسد: " آنها اگر شکست بخورند تقصیر هیچ  12و مارکس در نامه ای به کوگلمان در 

چیز دیگری جز خوش قلبی خودشان نیست. بعد از آنکه ونیوی و بعدا بخش ارتجاعی گارد ملی 

کردند. لحظه مهم پاریس میدان را خالی کردند، آنها میبایست بالفاصله به سوی ورسای پیشروی می

آنها نمیخواستند جنگ داخلی را شروع کنند، مثل و حساس به خاطر وجدان معذب به هدر رفت. 

اینکه تیرس، این فسقلی بدنهاد، با تالش خود برای خلع سالح پاریس آن را ) جنگ داخلی را( قبال 

قدرت را تحویل داد تا  شروع نکرده بود. و اما اشتباه دوم آنها: کمیته مرکزی گارد ملی خیلی زود

)تاکید از من بگذارد و باز هم از روی عذاب وجدان " شرافتمندانه".  میدان را برای کمون باز

 . است(

نه در اقدامات کمون و نه حتی خود کمون، بلکه در  1871برای مارکس و انگلس ماهیت انقالب 

در برنامه این  را رهبری میکردند.نی بود که آن نیروهای طبقاتی شرکت کننده آن و جنبشها و رهبرا

مارس، کمیته مرکزی گارد  18برای آنها دولت کارگری پس از عملی نوشته و نانوشته شان بود. 

ملی، دولت برخاسته از قیام بود که وظیفه محوری آن تثبیت پیروزیها و شکست دشمن تا آخر بود 

زماندهی دولت و اقتصاد تابعی از ونه سازماندهی دولت و اقتصاد. سازماندهی اداره جامعه، سا

 .تثبیت پیروزیها و شکست ورسای و کل بورژوازی و توطئه هایشان بوده است

کمیته مرکزی گارد ملی با همیاری بخشی از مردم توطئه بورژوازی برای خلع سالح گارد ملی را 

ول خنثی کرد و قدرت را کسب کرد. صحبت از "اقدام آگاهانه استقرار حکومتی برای تح

تاریخ سوسیالیستی اقتصاد" در چنین شرائطی میتواند از بخار معده کسی متصاعد شود. لیساگاره در 

مارس از پیروزی خود آگاه شد.....ولی افتخار  19"پاریس فقط در صبح  کمون پاریس مینویسد:

به بزرگ کمیته مرکزی این بود که فقط یک اندیشه در سر داشت و آن هم بازگرداندن قدرت خود 

مارس عالرغم نبردها و مقاومتهای مردم، مردم از پیروزی گارد ملی و  18پاریس بود. "  روز 
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قدرت گیری آن مطلع نشده بودند، هر چند نتیجه آن نبردها قدرت گیری گارد ملی بود. کمیته مرکزی 

ست خود بدرست تشکیل فراخوان انتخابات اولیه کمون را ) هر چند خیلی زودرس(  داد. اما نمیبای

را از قدرت کنار میکشید. تحویل کامل قدرت به کمون و استقرار حکومت کارگری کمون میبایست 

، در روسیه داشتندنقشه ای که بلشویکها پس از پیروزی بر ورسای و تثبیت قدرت کمون انجام شود. 

  .اما در اجرای آن شکست خوردند

 

 

 انقالب اکتبرحزب و قدرت سیاسی، تجربه 

روسیه و قدرت گیری آنها در انقالب اکتبر یکی از پرمضمون  1917بلشویکها در انقالب شرکت 

ترین و غنی ترین تجربه ها در باره تئوری حزب و قدرت سیاسی است. بخصوص اینکه همه 

لحظات، تاکتیکها و استراتژیهای حزب توسط یکی از برجسته ترین رهبران کمونیست تدوین و 

انقالب اکتبرچگونگی کسب قدرت و رهبری انقالب و قیام را به دانش طبقه توضیح داده شده است. 

  .کارگر و کمونیسم کارگری افزود

سال قبل از انقالب اکتبر صحبت از متحد و متشکل کردن  20تمامی آثار لنین و بلشویکها در طول  

 -سوسیالکمونیسم و سازمان دادن حزب کمونیستی و وظائف کمونیستهاست که در آن زمان 

تشکیل شوراها و قیام مسلحانه در دستور روز آنها قرار  1905دموکرات نامیده میشدند. در انقالب 

اقلیت و یا اکثریت برای کسب قدرت سیاسی  ام از این آثار صحبتی در باره کسبگرفت. در هیچ کد

وراها را نیست. فقط پس از انقالب اکتبر که شوراها شکل گرفت، لنین بحث کسب اکثریت در ش

طرح کرد. و تمام بحث آن در بیماری کودکی و بقیه آثارش در باره کسب اکثریت طبقه کارگر به 

کشورهایی برمیگردد که طبقه کارگر در سازمانهای توده ای متشکلند. او تاکتیک بالواسطه 

رش کمونیستها را کسب این اکثریت متشکل طبقه میداند. تازه در همان کشورها وقتی بحث از شو

و قیام میشود، بحث لنین بدرجه ای تغییر میکند. در چنین شرائطی میگوید یک حزب کوچک ) مثال 

در انگلستان( هم میتواند با همفکری توده ها قدرت را کسب کند و سازمانهای بزرگ الزامی نیست. 



60 
 

" حتی یک حزب کوچک، مثال بریتانیایی یا آمریکایی، ممکن است پس از آنکه مسیر تکامل 

شنا شده است، در لحظه زندگی و رسوم توده های غیرحزبی آ رویدادها را بدقت مطالعه کرده و با

غاز خواهد شد که چنین حزبی، در جنبش توده ای زمانی آ بی یک جنبش انقالبی براه بیندازد.مناس

ود میاورد. چنین لحظه ای، با شعارهایش به میدان میاید و پیروزمندانه میلیونها کارگر را به دنبال خ

بر روی هم نمیخواهم انکار کنم که یک حزب کوچک هم میتواند انقالب را آغاز کند و به پیروزی 

 " رساند.

او در دفاع از بحث کسب اکثریت در طبقه در کنگره سوم انترناسیونال سوم میگوید: " در اروپا که 

ر را به سوی خود جلب نماییم...." تقریبا همه کارگران سازمان یافته اند، ما باید اکثریت طبقه کارگ

ود کارگری است و نه در کشوری که روشن است که کسب اکثریت برای او در سازمانهای موج

زادی سیاسی وجود ندارد. لنین در حالی که دارد از کسب اکثریت در میان طبقه کارگر در آ

" بدون تدارک همه جانبه سازمانهای توده ای و جلب توده های بزرگ دفاع میکند تاکید میکند که: 

در هیچ کشوری به پیروزی نخواهیم رسید، برای رهبری توده ها، فقط یک حزب کوچک کفایت 

میکند. گاه نیازی به سازمانهای بزرگ نیست. برای پیروز شدن باید همکاری و همگامی توده ها 

 (همانجا)" .را با خود داشته باشیم، کسب مطلق همیشه ضروری نیست

تئوری کسب اکثریت برای کسب قدرت، شامل تغییر و تحول نظر توده های مردم در  برای لنین

طول تمامی دوران مبارزه بر سر قدرت به معنای اخص کلمه و حتی مرحله پیروزی و کسب قدرت 

اولیه در هسته اصلی و اساسی نظام سیاسی است.  اکثریت دهقانان، یعنی عظیم ترین بخش جمعیت 

بلشویکها فقط با کسب قدرت توانستند  اکتبر بر علیه بلشویکها بودند. انقالبروسیه، در روزهای 

 :ب کنند. تئوری لنین چنین بودلنظر آنها را به سوی خود ج

ما در ماههای اوت و سپتامبر گفتیم از لحاظ نظری همچون گذشته علیه سوسیال رولوسیونرها  " 

میجنگیم، ولی از لحاظ عملی آماده پذیرفتن برنامه شان هستیم، زیرا فقط ما میتوانیم آن را اجرا کنیم. 

ما مواضع یعنی پس از پیروزی  1917درست آنچه که گفته بودیم انجام دادیم. دهقانان در نوامبر 

ناجوری در برابر ما داشتند و اکثریت سوسیال رولوسیونرها را به مجلس موسسان فرستادند، اگر 

نه در جریان چند روز، آنچنان که من اشتباها انتظار داشتم و پیش بینی کرده بودم، ولی به هر 
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ره سوم سخنرانی در کنگ )صورت در طی چند هفته بسوی ما جلب شدند، اختالف بزرگ نبود."  

 (انترناسیونال کمونیستی

برای لنین جلب اکثریت دهقانان برای حفظ و نگهداری قدرت مهم بود و این مسئله پس از قدرتگیری 

فراهم شد. حل مسئله زمین به شکلی که در برنامه اس ارها آمده بود در تناقض با برنامه بلشویکها 

نمیتوانستند برنامه خود را عملی کنند، اما بود. اس ارها به دلیل دنباله روی از بورژوازی حتی 

بلشویکها که راه حل خود را در مسئله زمین داشتند، حل مسئله زمین به شیوه اس اری را لحظه ای 

در سیر انقالب میدیدند که میتواند توازن قوا را به نفع طبقه کارگر و کسب و حفظ قدرت تغییر دهد. 

شیوه ای رادیکال به آخر رسانند و سازماندهی انقالب  آنها انقالب بورژوازی در روستا را به

غاز نمودند. هر چند در های کارگری در روستا را به سرعت آسوسیالیستی یعنی سازماندهی کمیته 

  .مقابل دهقانان مجبور به عقب نشینیهای باز هم بیشتری پس از کسب قدرت شدند

شرائطی و در بعضی از کشورها ممکن لنین همچنین در آن سخنرانی میگوید پیروزی آسان در 

  .است، اما تاکتیک کمونیستی نباید بر آن مبنا استوار باشد

در آموزشهای لنین خیالپردازی در باره اینکه در استراتژی حزب کمونیستی، فراهم آوردن اکثریت 

جایی نداشته  ،برای "تحول سوسیالیستی اقتصاد" است که قیام و کسب قدرت سیاسی را توجیه میکند

است. او در مبارزه طبقاتی کارگران پیشروترین آنها را جذب حزب بلشویک نمود و این حزب بود 

که تحول سوسیالیستی اقتصاد و سیاست را در چشم انداز خود داشت. قیام و انقالب برای کسب 

نده در یک مقطع از مبارزه طبقاتی است و توده های شرکت کن ،قدرت مانند اعتصاب و اعتراض

قیام و انقالب الزاما مانند فعالین و رهبران جنبشهای سیاسی دورنمایی که انقالب و قیام به آن منجر 

میشود را با خود ندارند. این جنبشها و احزاب سیاسی هستند که باید شاخصهای عمومی آینده را به 

ان میشود. در شعور عمومی مردم تبدیل کنند. شاخصهای عمومی که در نفی وضعیت موجود بی

در مقابل حکومت   -در مقابل جنگ و ترور، صلح  -در مقابل فقر، رفاه  -مقابل استبداد، آزادی 

  ...مذهبی سکوالریسم و

ماهیت انقالب در نفس نیروهای طبقاتی شرکت کننده و جنبشها و احزاب رهبری کننده آن وجود 

شغول نبردها در عرصه هایی باشند که دارد. حتی اگر این نیروهای طبقاتی شرکت کننده امروز م
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اثر کمی از آن آینده در آن نمایان باشد و یا اصال نباشد. بلشویکها با شعار پایان دادن به جنگ و 

. جلب توده ها به طرف با این دو شعار و نشان دادن اراده عملی برای مسئله زمین به قدرت رسیدند

  .اجرای  صورت گرفت

دون وجود شوراها قدرت را بگیرند. اینکه در مسیر انقالب روسیه و قدرت بلشویکها ممکن بود که ب

گیری آنها شوراها شکل گرفت و اینکه شوراها در طی پروسه ای سرانجام اکثریت نسبی بلشویکی 

از خود بیرون دادند، فقط یک آبشن و یک " اتفاق" بود که در اثر وقایعی خاص به وقوع پیوست. 

دیگر از تمام قدرت به دست شوراها دست کشیده بودند، زیرا  1917اه ژوئیه چنانکه بلشویکها در م

دیگر وضع متزلزل قدرت پایان یافته بود و احزاب حاکم در شوراها، منشویکها و اس ارها  به 

دستیاران حکومت موقت در سرکوب کارگران، خلع سالح آنها و سرکوب بلشویکها تبدیل شده 

ئیه انتقال قدرت به شوراها را دون کیشوتیسم و فریب مردم میدانست. بودند. لنین پس از چهار ژو

قدرت واقعی پس از چهار ژوئیه در دست ارتش و کاونیاکها و حزب کادت بود که از طرف تمامی 

مرتجعین و از جمله تزاریستها پشتیبانی میشد. دیگر رهبران احزاب اس ار و منشویکها چون 

بودند. و شوراها به تعبیر لنین چون گوسفندانی برای زبح سر به  عروسکی در وزارتخانه های آنها

ژوئیه  4زیر و رام کارد بر استخوانشان گذاشتند و مینالند. لنین قدرت گیری طبقه کارگر را پس از 

خارج از شوراهای موجود و عالرغم آنها میدانست. او در نوشته ای با عنوان درسهای انقالب 

در مسیر انقالب شوراهای نوینی از نیروهای نوینی که در این مرحله توضیح میدهد که ممکنست 

از مبارزه آبدیده شده اند ایجاد شود، اما کال تشکیل شوراها را به ساختمان دولت آینده مربوط میکند 

 .و فعال از شعار تمام قدرت به شوراها و یا حتی شعار تشکیل شوراها دست میکشد

ناموفق کورنیلف در ماه آگوست تغییر کرد و در شوراها نیز تغییرات  اما این وضعیت نیز با کودتای

پایه ای به نفع طبقه کارگر و انقالب و بلشویکها ایجاد شد و شعار تمام قدرت به شوراها دیگربار 

به شعار بلشویکها تبدیل شد که البته از ماه سپتامبر لنین دیگر قیام برای کسب قدرت را در دستور 

ه بود و آن را منوط به شورا و تصمیم شوراها نکرد. برای لنین مسلم بود که اگر حزب قرار داد

قدرت را  ،ژوئیه عوض نمیشد حزب بلشویک در نهایت با سازماندهی قیام 4وضعیت پس از 

  .میگرفت و دولت را بر اساس ساختمان شورا سازمان میداد



63 
 

یالیستی اقتصاد" نمیتوان یک روز انقالب با تئوری " قیام آگاهانه اکثریت کارگران برای تحول سوس

شکل روسیه و یک روز بعد از قدرت گیری سیاسی بلشویکها را توضیح داد. حکومت طبقه در 

دست تازه باید اصال موجود نباشد و حزب طبقه  است پس از قیام ممکن ها و ماههایکمون در روز

تمامی آحاد طبقه"، اداره امور" و به کار سازماندهی آن شود تا آن شکلی که قرار است " سلطه 

 ."تحول اقتصادی" را ایجاد کند را بیافریند

 

 

 آنها و تئوری تصرف قدرت سیاسی ، ترتسکیلنین

در چشم انداز لنین نتیجه قیام و کسب قدرت سیاسی تشکیل دولت موقت انقالبی بوده است. دولتی 

رگران و دهقانان که تا قبل از انقالب دیکتاتوری دموکراتیک کا برآمده از قیام. این چه در مورد

که با تزهای آوریل آن   شعار بلشویکها بود و چه در مورد شعار حکومت کارگری 1917فوریه 

صادق است. حکومت کارگری او دولتی برخاسته از قیام بود. هر کسی که فقط ذره  ،را ارائه داد

و در حالت جنگی فکر کند، میتواند انقالب و کسب قدرت سیاسی در شرائط بحرانی  ای به قیام و

در جنگ، پایان دادن به مقاومتهای نیروهای  بفهمد که وظیفه نیرو و حزب قیام کننده و پیروزمند

تابعی از  مغلوب بری کسب مجدد قدرت است و نه سازماندهی اقتصاد جامعه. سازماندهی اقتصاد

وازی و ون شده و مقاومتهای بورژوهای سرنگمبارزه دولت برای پایان دادن به مقاومتهای نیر

و کمون پاریس  1871که در باال نشان دادم، حتی انقالب کارگری  نیروهای مرتجع است. همانطور

مرکزی گارد ملی و سپردن  بدلیل تعلل در تعرض به ورسای و کنار رفتن کمیته قیام یعنی کمیته

تند. اگر لنین در فاکتورهای خود قدرت به کمونها از طرف مارکس و انگلس مورد انتقاد قرار گرف

مسئله فراهم بودن و یا فراهم آوردن شرائط " تحول  ،سازماندهی قیام و کسب قدرت برای

میداشت، دیگر نمیتوانست قیام اکتبر را  سوسیالیستی اقتصاد" قبل از کسب قدرت را منظور

 و توازن قوای جاریسازماندهی کند. قیام و کسب قدرت مانند اعتصاب و اعتراض از فاکتورها 

در جامعه تبعیت میکند و نه از سازماندهی اقتصادیات در آینده. کسب پشتیبانی اکثریت در یک قیام 
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بسیاری از نیروهای طبقاتی و سیاسی غیر کارگری و مردد  یک پشتیبانی سیاسی است که میتواند

گیری حزب طبقه کارگر را با خود داشته باشد و یا برعکس حتی بخشهایی از خود طبقه با قدرت 

مخالف باشند. در انقالب اکتبر روسیه اس ارهای چپ، حزب دهقانی، با قیام اکتبر به طور مردد 

همراهی کردند و حتی در دولت پس از قیام ابتدا شرکت داشتند، اما یکی از بزرگترین و منسجم 

م اکتبر بود و در مقابل آن ترین اتحادیه های کارگری روسیه، اتحادیه کارگران راه آهن، مخالف قیا

 قدرت اکتبر را به رسمیت نمیشناسد. که ایستاد و اعالم داشت

جلب پشتیبانی توده ها از قیام و قدرت گیری، یک مبارزه مشخص  و در برهه  زمانی خاص و با  

توازن قوای خاص است. مسئله روز و هفته و حتی ساعت است. با گذشت زمان همه  چیز میتواند 

و  شرائط به ضرر نیروی قیام کننده تغییر کند، اما فراهم بودن شرائط برای "اراده آگاهانه" تغییر 

برای " تحول سوسیالیستی اقتصاد" یک داده ثابت است که تغییر و تحوالت روزمره نباید موجب 

ی تغییر زیادی در آن شود. اگر توازن قوا در قیام متکی بر اراده آگاهانه  اکثریت کارگران برا

تحول سوسیالیستی اقتصاد باشد، بلشویکها میبایست به جای پشتیبانی حزب دهقانی و دهقانان بر 

پشتیبانی اتحادیه کارگران راه آهن تکیه میکردند و به انقالب اکتبر دست نمیزدند. "اراده آگاهانه" 

بت از این میکند دهقانان بر علیه مضمون انقالب اکتبر بوده است. لنین حتی بعداز انقالب اکتبر صح

یالیستی در روستاها تازه آغاز شده است و انقالب در روستاها را در مقطع انقالب سکه انقالب سو

  .اکتبر، انقالب بورژوازی مینماید که با انقالب کارگری منطبق شده بود

ورت در روزهای اواخر سپتامبر و ماه اکتبر مخالفین قیام اکتبر در حزب از جمله زینویف مسئله مش

با نمایندگان بلشویک شوراها را طرح کرده بودند، که بشدت مورد مخالفت لنین قرار گرفت. واقعیت 

و معلوم نبود کسب قدرت توسط  ندها، حتی بلشویکها متزلزل بوداین بود که آرای نمایندگان شورا

قیام احتیاج به یک کمیته و حزب انقالبی داشت که پایه هایش در میان   شوراها را بپذیرند یا نه.

توده ها و سازمان شوراها سفت باشد و سمپاتی آنها را داشته باشد. لنین میدانست منتظر رای کنگره 

  .ه چیزمماندن یعنی از دست دادن فرصت و از دست دادن قدرت سیاسی و باختن ه

ست، بلکه بیش از آن وضعیت دشمن، وضعیت دولت، دستگاه حاکمه مسئله فقط پشتیبانی توده ها نی

و صف آوری مختلف نیروهای مردد و دشمن است. نیروی قیام کننده بر دولت استوار و خلل ناپذیر 
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فائق نمیاید، بلکه صف آوری طوری شکل میگیرد که با نیروی معینی که میتواند نقش بازی کند 

میلیون در یک انقالب و قیام بی شک یک نیروی  3ن داشتن میتوان قدرت فائقه شد. برای همی

به این باید اضافه نمود که تاکتیک قیام برای کسب قدرت باید خود بتواند   .اغراق آمیز به نظر میاید

 موجب پراکندن بیشتر دشمن و فراهم کننده شرائط پیروزی باشد. 

 

رابطه با تاریخ انقالب روسیه برای درک  به این قسمت باید این را اضافه کنم که آثار ترتسکی در

 آموزده است.  بسیار صحیح تاکتیکهای لنینی

، شرح "درسهایی از انقالب اکتبر"با رجوع به آثار و نوشته های لنین در کتاب  از جمله ترتسکی

احث مقطع به مب با باریک بینی خاص و بسیار دقیق ت میدهد وبسیار روشنی از دیدگاه لنین بدس

اکتبر و جناحهای حزبی و دیدگاه لنین میپردازد. به نظر من او به ادعاهای مخالفین قیام در  انقالب

حزب در مقطع اکتبر پاسخ مارکسیستی  و اندیشمندانه ای داد. پاسخی که امروز هم باید آنها را در 

 مقابل مخالفین حزب و قدرت سیاسی گرفت.

ا عنوان " در باره شرائط اکتوئل روز" طرح شده را که در نامه ای باو ادعاهای کامنف و زینوف 

بود و بر علیه دست زدن به قیام هشدار میدادند را بی اساس نمیداند، اما پاسخ درست میدهد. او 

 یسد:ومین

 مثال کامنف و زینیف در نامه خود نوشتند: 

مردم در شک و در روسیه اکثریت کارگران و یک بخش بزرگ از سربازان با ما هستند، اما بقیه "

تردید به سر میبرند. هماه ما میدانیم که اگر امروز انتخابات مجلس موسسان صورت گیرد، اکثریت 

 دهقانان به سوسیال رلوسینرها رای میدهند. آیا این اتفاقی است؟"

از درک این فومول باال از مسئله دارای اشتباه پرنسیپال و اساسی است که " ترتسکی پاسخ میدهد: 

مسئله عاجر است که دهقانان دارای تمایل انقالبی قویی هستند و یخاهند آن را متحقق کنند، اما 

نمیتوانند سیاست مستقلی داشته باشند. آنها میتانند یا همراه بورژازی بروند و به نمایندگانشان در 

از این دو امکان تحقق مادی  سوسیالیستهای انقالبی رای دهند و یا با کارگران همراه شوند. کدامیک

مییابد، به این بستگی دارد که چه سیاستی ما در پیش میگیریم. اگر در پارلمان مقدماتی شرکت 
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میکردیم تا به یک اپوزیسیون قوی در مجلس موسسان تبدیل شویم، ما به طر آتوماتیک دهقانان در 

موسسان جستجو کنند. در امکان که مجبور بودند آرزوهایشان را در مجلس وضعیتی قرار میدایم 

دیگر کسب قدرت توسط طبقه کارگر چهارچوب انقالبی فراهم آورد تا دهقانان مبارزه شان بر علیه 

درسهای انقالب  از کتاب در آستانه انقالب اکتبر بخش ) زمینداران و مباشران آنها را پیگیری کنند.

 دانمارکی( چاپ ترتسکی، اکتبر،

مسئله کسب قدرت داهیانه است. او مانند لنین فکر میکرد که قدرت گیری  فورمولبندی ترتسکی از

طبقه کارگر، اکثریت مردم یعنی دهقانان را در روسیه بدنبال خود میکشد و نباید منتظر اکثریت 

 شد. رای اکثریت را باید با عمل انقالبی ساخت.

شکست پیروزی قیام اکتبرو در باره تازن قوای نظامی هم ترتسکی توضیح داهیانه ای با توجه به 

مسئله آکاهی  او بر میدهد که بر همین بینش استوار است. 1919 و مجارستان 1923در  تجربه آلمان

و کال  سیاسی توده ها کارگر و ریختن توهمات آنان شده، عدم اعتماد طبقات میانی به دستکاه دولت

وضعیت انقالبی را در توازن قوای نظامی دخیل میداند. اگر قیام برای کسب قدرت در فرصت 

مناسب که نیروهای دشمن سردرگمند آغاز شود و با جسارت و تمام امید به پیروزی پیش رود، 

 توازن قوا را تغییر میدهد، در غیر این صورت قیام شکست میخورد. 

 

این توضیح  به در پاسخ به دیدگاه کامنف و زینف در مقطع قیام اکتبرجالب ترین بخش این نوشته 

عالئم بیرونی وجود ندارد، قیام آماده اند، پس چرا مبارزه میلیطند و آنهاست که اگر توده ها برای 

 چرا توده ها به خیابان نمیایند؟

دارد که برای مبارزه  "....اگر در میان توده مردم وسیع مردم فقیر در پایتخت فضای میلیتانت وجود

خیابانی میسوزند که در چنین صورتی  میتواند گارانتیی برای شروع یک قیام باشد، که میتواند 

سازمانهای بزرگ توده ای که نفوذ ما در آنها ضعیف است ) مانند اتحادیه کارگران راه آهن، اتحادیه 

ی چنین فضایی حتی در فابریکها و کارگران پست و تلگراف .....( را به دنبال خود بکشد. اما وقت

این خودفریبی است که نقشه خود را بر اساس آن بنا نهیم. ) در باره شرائط پادگانها وجود ندارد، 

 حاضر از کامنف و زینف(
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اکتبر نوشته شده معنای خاص و بسیار با اهمیتی مییابد،  11"این خطوط که در ترتسکی مینویسد: 

که رفقای رهبری حزب آلمان نیز در تالش برای توجیه علت شکست وقتی که ما به یاد میاوریم 

اما . ده مبارزه در توده ها برای نبرد تاکید داشتند( بر عدم وجود ارا1923خود در سال گذشته ) 

که  پیروزی قیام به طور کلی وقتی بیشتر اطمینان بخش میشود نهفته است  کتانکته نگفته در این ف

نبرد نپرند، به وسط  دیگر بدون ارزیابی و ناگهانیجربه کافی آموختند که که توده های مردم در ت

بلکه منتظرند و میخواهند که یک رهبری قاطع که قادر به مبارزه است پا پیش بگذارد.  در ماه 

ریل، روزهای وتظاهرات آبا تجربه اکتبر توده کارگران و یا حداقل الیه رهبری کارگران از قبل 

جدا افتاده از کل و یا حتی  دیگر اعتراضات  رنیلف به این آگاهی دست یافت کهو واقعه کوژوئن 

مبارزه و عملیات حساب شده  نمیتواند در دستور باشد، بلکه فقط قیام برای کسب قدرت در دستور 

......در چنین بحران پیشرفته روحیه مردم بیشتر و بیشتر متمرکز، بحرانی و عمیق میشود. است. 

واند روحیه توده ها فقط حزبی با خط درست، حزبی که هوشمندی و اشتهای آن را دارد میتای در 

 قیام کارگران رهبری کند.....ترتسکی همانجا(

است. برای آنها  ر فعاله انقالب نقش درجه اول داشتهنزد رهبرانی مانند لنین و ترتسکی نقش عنص

شرو طبقه میتواند در فرصت مناسب قدرت دلتی مسئله این بود که آیا عنصر فعاله انقالب، الیه پی

 را به دست آورد و دامنه انقالب را گسترش دهد و سوسیالیسم را برقرار سازد.

" ما وقتی انقالب بین المللی را آغاز کردیم، این کارمان بدان سبب نبود که خودمان را متقاعد کرده 

ه پاره ای شرائط مشخص ما را به آغاز چنین بودیم که میتوانیم مسیر تکاملش را پیش بینی کنیم، بلک

انقالبی وادار کرد. ما چنین میاندیشیدیم: یا انقالب بین المللی به کمک ما میاید، که در آن صورت 

پیروزی ما به طور کامل تضمین خواهد شد، یا مجبور خواهیم شد به کار متواضعانه انقالبی خودمان 

خدمتی به آرمان انقالب کرده ایم و تجربه ما به نفع با این اعتقاد که حتی در صورت شکست، 

دیگر خواهد بود، ادامه دهیم. برای ما روشن بود که پیروزی انقالب پرولتاریایی، بدون  انقالبهای

 پشتیبانی انقالب بین المللی جهان امکان ندارد......" سخنرانی در کنگره سوم انترناسیونال کمونیستی
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 تغییرمناسبات طبقاتراء یا یت آاکثر

)بخوان  کارگران و توده های زحمتکش خواهان جلب نظر و پشتیبانی توده وسیعمارکسیستها 

برای کسب قدرت سیاسی هستند. بدون چنین شرکتی صحبت از کسب  اکثریت در شرائط انقالبی(

ارد و به چپ از جلب اکثریت مفهوم لغوی آن را مد نظر د -قدرت سیاسی بیهوده است. یک لیبرال 

مفهوم و کنه این نظر توجه نمیکند. جلب نظر اکثریت در یک شرائط انقالبی، مفهوم لغوی و " 

بسیار  در شرائط انقالبی و بحرانی معنای اکثریتطلبانه" آن را زایل میسازد. زیرادموکراسی 

شرائط انقالب در شرائط متعارف مییابد. همچنین عمل روزمره حزب انقالبی در اکثریت از  یمتفاوت

و بحران سیاسی نظرات و گرایشات توده ها را در سطح وسیع تغییر میدهد. و این نظرات و 

گرایشات نه بر محور  "آگاهی برای تحول سوسیالیستی اقتصاد " بلکه بر محور نفی و نقد آنچه 

وقع خود موجود است و توازن قوا استوار است. حزب انقالبی میتواند با عمل انقالبی درست و بم

نظرات توده های مردم را به سوی خود جلب کند. یک حزب پیشرو و با نفوذ میتواند و باید در 

شرائط انقالبی و بحرانی، با داشتن سمپاتی توده ها با خود و نه الزاما شرکت آنها، قدرت سیاسی را 

  .با نیروی خود کسب کند و حکومت انقالبی موقت را تشکیل دهد

ت کارگری از حزب کمونیس 99ز مطلبم در جدل با ایرج آذرین و کسانی که در سال در اینجا بخشی ا

 استعفاء دادند را میاورم:

چه در شعارها و نوشته های روزمره اش اعالم  کمونیست کارگری چه در برنامه ها و حزب ....."

سیاست حزب  میکند که جمهوری اسالمی را توسط یک قیام توده ای سرنگون میکند. اگر بر سر این

کمونیست کارگری حرفی نیست، دیگر صحبتی از بالنکیسم نمیتواند باشد، صحبت از دارا بودن 

اقلیت و اکثریت نمیتواند باشد. بالنکیسم یعنی سرنگونی هیئت حاکمه بورژوازی بدست سازمان و 

و قیام و دسته پیشاهنگ. مارکسیسم پیشاهنگ را برای رهبری مبارزات و قیام مردم تربیت میکند 

انقالب را نه اراده پیشاهنگ، بلکه پدیده ای ابژکتیو میداند. اتهام بالنکیسم به حزب کمونیست 

کارگری فقط و فقط از طرف کسانی پرتاب میشود که برای منافع بورژوازی و جلوگیری از 

 .....سرنگونی آن به چاره جویی میپردازند
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دن اقلیت و اکثریت مردم در یک انقالب، میان در همان نشریه دیدار در جایی که بحث دارا بو

منصور حکمت و دیدار درمیگیرد، منصور حکمت می گوید: " ....اما حزب کمونیست کارگری 

ایران از بیرون حکومت میاید. بدون تقلب باید با جمع کردن نیروی واقعی در آن جامعه قدرت را 

به قدرت برسد، حتما یک اکثریت عظیمی بگیرد. و بگذارید بگویم که اگر حزب کمونیست کارگری 

در این پروسه شرکت کرده اند تا چنین امکانی فراهم شده. من این نگرانی را ندارم که اگر ما به 

قدرت برسیم به چه طریقی رسیده ایم. معلوم است که ما را دول خارجی سر کار نمیاورند. معلوم 

علوم است که آنقدر پول نداریم که از طریق مدیای است که ما از داخل ارتش نمیتوانیم کودتا کنیم. م

ماهواره ای بتوانیم مغزشویی کنیم، معلوم است بی بی سی از ما حمایت نخواهد کرد.ما بر دوش 

 مردم و از طریق مردم قدرت را میگیریم. ) مصاحبه نشریه دیدار با منصور حکمت(

ایجاد میشود. به این مفهوم که پایینی  انقالبات معموال اینطور صورت میگیرند که وضعیت انقالبی

ها نخواهند و باالییها نتوانند حکومت کنند و شکاف در باالیی ها به حد کافی عمیق شود و تمام 

نیروهای طبقاتی دشمن به حد کافی سردرگم شوند، به حد کافی با هم ستیز کرده باشند و در مبارزه 

ناتوان کرده باشند. و در محیط پرولتاریا و توده ای برون از حیطه قدرتشان خود را به حد کافی 

مردم روحیات عمومی بسوی پشتیبانی از قاطع ترین و متهورانه ترین عملیات بر علیه بورژوازی 

. در چنین وضعیت انقالبی ای اگر توده های وسیع موضع حمایت آشکار از پیشتاز باشد بوجود آمده

قه مند به پیشتاز و موضع غیرحمایتی نسبت به دشمن، گرفته باشند و یا دستکم موضع بیطرفی عال

دسته پیشرو کارگران میتواند قدرت را قبضه کند. دسته پیشرو و یا حزب سیاسی کارگری همچنین 

میتواند و باید به قیام بمثابه هنر نگاه کند و با ارزیابی صحیح آن را سازمان دهد. قیام اکتبر یک 

زب سیاسی بود که اقلیتی از طبقه متشکل در یک حزب آن را به نمونه از قیام سازمانیافته یک ح

  .سرانجام رساندند

آیا قیام کنندگان اکثریت جامعه روسیه را تشکیل میدانند؟ جواب منفی است. فقط وضعیت انقالبی در 

جامعه حاکم بود و بلشویکها پیشروترین بخش طبقه کارگر را در شوراهای مسکو و پترزبورگ با 

بودند. اینکه در روستاها و مناطق دور و نزدیک مردم چه برخوردی با انقالب داشتند،  خود کرده

میتوان گفت که مردم موضع بیطرفانه معطوف به بلشویکها و موضع غیرحمایتی از دشمن داشتند. 
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چند درصد مردم در انقالب فوریه و اکتبر شرکت کردند؟ انقالب فوریه روی دوش شهر پتروگراد 

که به گفته ترتسکی که فقط یک هفتاد و پنجم جمعیت کل کشور را در بر میگرفت. ترتسکی انجام شد 

مینویسد: مبالغه نیست اگر بگوییم که انقالب فوریه را پتروگراد به پیروزی رساند. مابقی کشور 

صرفا از پتروگراد پیروی کرد. در هیچ جا از شهرها مبارزه ای صورت نگرفت مگر در پتروکراد. 

یچ جای کشور نه گروه، نه حزب، نه سازمان، نه قشونی پیدا نمیشد که برای رژیم پیشین سینه در ه

سپر کند.....میتوان گفت که این اقدام عظیم دموکراتیک به شیوه ای بس غیردموکرایتک فرجام 

  گرفت. تمامی کشور ناگهان با عملی انجام شده مواجه شد. ) تاریخ انقالب روسیه، ترتسکی(

سانی که در انقالب فوریه در پتروگراد شرکت کردند و آن را به پیروزی رساندند را تمام اگر ک

در صد جمعیت کل کشور روسیه. مسلما حتی یکسوم  3/1شهر پتروگراد فرض بگیریم میشود 

جمعیت شهر پتروگراد نیز در انقالب شرکت نداشتند. فقط وضعیت و سردرگمی نیروهای طبقه 

یت آمیز توده های وسیع نسبت به قیام، قیام را به پیروزی رساند. قیام اکتبر حاکمه و بیطرفی حما

هم همینطور بود. با این تفاوت که این قیام با ارزیابی صحیح از طرف یک حزب سازمان داده شده 

 ت......"بود و حتی برای تصمیم شوراهای کارگری منتظر ننشس

 

من برای بحث اقلیت و اکثریت کافی باشد اما بحث لنین  99فکرمیکنم این پاراگراف از مطلب سال 

و مارکسیسم به بحث اکثریت و اقلیت در شرائط آزادی سیاسی و نیروی متشکل طبقه بر میگشت و 

  .در شرائط استبداد سیاسی کامال بی پایه استاین بحث 

نقالب یازده درصد در جنبش مشارکت کردند. در مقابل در میلیون جمعیت ایران در زمان ا 38از 

 .نددرصد جمعیت در انقالب آن دو کشور شرکت جست 9انقالب فرانسه تنها هفت و در روسیه 

در صد مردم از سیاستهای  5فته است با پشتیبانی فعال خرده میگیرند که چرا گبه منصور حکمت 

آیا با توجه میزان کل مردم شرکت کننده در بزرگترین و توده ای . ما، ما قدرت را خواهیم گرفت

در صد میباشد، نباید منصور حکمت را به اغراق در میزان آمار  5حول و حوش که ترین انقالبات 

شرکت کننده و حمایت کننده از یک حزب معین متهم کرد. همه میدانند که اکثریت مردم ایران در 

سمپاتی به شرکت نداشتند و حتی  57ساکن بودند. روستاها در انقالب  در روستاها 57زمان انقالب 
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. انقالب در شهرهای بزرگ صورت گرفت و جمعیت فعال شرکت کننده شاه در روستاها کم نبود

در صد مردم  5در صد بوده است. آیا کسب پشتیبانی  11تا  10بنابر روایتهای متفاوت حول وحوش 

  .ستبدادی واقعا اغراق آمیز نیستدر یک کشور ااز یک حزب معین 

عنی بدون بحران اقتصادی و سیاسی، بدون بالنکیسم اقدام به قدرت گیری در شرائط معمولی، ی

فعالیت بخش پیشرو تکیه بر  و بدونبدون تزلزل در اردوگاه دولت و بورژوازی  شرائط انقالبی،

در صد  50حتی بتواند رای اگر حزبی در چنین شرائطی مردم در سطح وسیع و توده ای است. 

جامعه را با خود داشته باشد، شکست خواهد خورد. اما مارکسیسم انقالب و قیام، شرائط بحرانی و 

و ر دارد ظسیاسی مد نتزلزل در اردوگاه دشمن و یا شرائط دیگر استثنایی را برای تصرف قدرت 

رالهایی که در لباس کارگر و با توجه به این داده ها، به تصرف قدرت سیاسی اقدام میکند. لیب

مفهوم صوری و انتخاباتی آن را میفهمند و نه انقالبی  ،ب اکثریتسمارکسیسم سخن میگویند، از ک

حمله و پیروزی،  بی به پراتیک و زمان، روز و ساعتآن را. " کسب اکثریت" برای یک انقال

آن نقاط گره خورده است  یک و شکست نیروهای مخالف درنفوذ و پشتیبانی در نقاط استراتژ کسب

  .و نه اکثریت صوری

ریت متشکل طبقه نیاز داریم، پس باید سوسیالیستی بعد از انقالب به اکث که ما برای تحول این گفته

قبل از قدرت گیری آن را ایجاد کنیم، به معنای سرسپردگی به بورژوازی و دادن جواز ادامه قدرت 

 .در همه حال و همیشه است

ستها مسئله تغییر عینی مناسبات طبقات و وضعیت دولت مهم است ، نه مسئله صوری برای مارکسی

 آراء اکثریت که به نوسات مبارزه روزمره وابسته است.

اگر قرار باشد به مسئله داشتن اکثریت در کسب قدرت سیاسی به شکلی که مخالفین حزب و قدرت 

مسئله منتظر نشدن برای انقالب اکتبر در تجربه سیاسی تصویر میکنند، کردن بگذاریم، آنوقت 

راها شدن خیانت است. وچگونه باید تفسیر شود. لنین با تاکید میگفت منتظر کنگره شکنگره شوراها 

چون اوال این اکثریت متزلزل بود و دوما با پیشروی و حمله دولت و نیرهای بورژوازی هم  کسب 

زیرا با تغییر توازن قدرت، عناصر مردد به طرف بورژازی  قدرت مالیده میشد  و هم اکثریت.

 لنگر میانداختند.
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مثال فتح پترزبوگ همه چیز عوض میشد. برای همین  با چون پیشروی تاکتیکی و نظامی بورژازی

   لنین با حرارت میگفت یا امروز و یا هیچگاه.

، یعنی با قدرت کیری شوراها یک امکان ضعیف در انقالب روسیه وجود داشت که انقالب بدون قیام

پیروز شد. پیشنهاد لنین این بود که اگر شوراهای مسکو و پترزبورگ اعالم دولت کنند، دولت 

روزهای پیش از کنگره شوراها را در  لنین این بود که باید قدرتکرنسکی تسلیم میشود. بحث 

 تسخیر کرد. حاال چه با قیام و چه با اعالم شراها به عنوان دولت.

گرفتن قدرت بدون قیام شاید) و فقط شاید( بلشویکها را در ضعیت بهتری بعد از کسب قدرت قرار 

میداد، اما این چیزی را در بحث ما عوض نمیکند. در بحث لنین در بر شمردن وضعیت مناسب 

برای قدرت گیری در روزهای اکتبر تنها یک فاکتور به داشتن اکثریت در شوراها مربوط بود. 

اگر شورایی هم وجود نداشت و فاکتورهایی که لنین از آنها نام میبرد تامین بود، کسب قدرت  چنانکه

لنین از شعار " تمام قدرت  1917توسط حزب در دستور قرار میگرفت. چنانچه در ماه ژوئیه سال 

هیم یری مجددا دست به تشکیل شوراها خوابه شوراها دست کشید و اعالم نمود که بعد از قدرت گ

  د.ز

ژئیه لنین نوشت: " شعار انتقال قدرت به شوراها اکنون دون کیشوتیسم یا مضحکه ای  4بعد از 

بیش نخواهد بود. معنای این شعار از نظر ابژکتیف فریب مردم و تلقین این توهم در آنهاست که 

گیرند و راها مایل باشند یا قرار صادر کنند تا قدرت را به دست خود وگویا اکنون نیز کافیست ش

گویا در شوراها هنوز احزابی وجود دارند که خود را در نتیجه هم دستی با جالدان لکه دار نکرده 

 ..."باشند.

" ....ماهیت قضیه در آنست که اکنون قدرت را دیگر نمیتوان از طریق مسالمت آمیز بدست آورد 

ست آورد که در لحظه آن را فقط در صورت پیروزی در یک مبارزه قطعی علیه کسانی میتوان بد

 "فعلی صاحبان واقعی قدرت هستند. .....

لنین در ادامه مقاله مینویسد که در ادامه انقالب و مبارزه برای کسب قدرت ممکن است شوراها 

ایجاد شوند و باید آنها را بوجود آورد. اما آن شوراها، شوراهای کنونی نیستند، بلکه شوراهای 

 مبارزه با بورژوازی هستند.
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واژگون ساختن ضد انقالب بورژوازی به هیچ وسیله و هیچ نیرویی جز نیروی پرولتاریای انقالبی 

باید قدرت دلتی  1917امکان پذیر نیست . این پرولتاریای انقالبی است که پس از تجربه ژوئیه سال 

را مستقال بدست خود گیرد، بدون این عمل پیروزی انقالب ممکن نیست. افتادن قدرت بدست 

از وی یگانه راه حل است. ......پیدایش  پرولتاریا و پشتیبانی دهقانان تهیدست یا نیمه پرولتاریا

شوراها در این انقالب جدید ممکن است و باید هم پدید آیند، منتها نه شراهای کنونی یعنی نه ارگانهای 

 سازشکاری با بورژوازی، بلکه ارگانهای مبارزه انقالبی علیه بورژوازی....."

نفس وجود شوراها خودبخود به " تمام قدرت به شوراها ختم نمیشد" مسئله این بود که آیا برای لنین 

این شوراها ارگان مبارزه توده ها هستند و در مقابل قدرت اصلی قرار دارند یا نه؟ قبل از ژوئیه 

 مس ارها به تمااینطور بود اما بعد از ژوئیه دیگر شوراها به تبعیت کامل از سیاست منشیکها و ا

به توده های کارگران و دهقانان و ادامه  حمله آشکار آنلت موقت و وسیاستهای دولت واقعی یعنی د

جنگ صحه گذاشتند و همراهی کردند. فقط با حمله کورنیلف در ماه آگوست بود که دوباره شوراها 

جان تازه گرفتند و روابط و مناسبات طبقات تغییر کرد و مسئله بسط تکامل مسالمت آمیز انقالب 

ر شدند وشویکها گرفت. عالرغم این بلشویکها مجبیعنی تمام قدرت به شوراها دو باره در دستور بل

خود را برای قیام آماده کنند، چون بدون قیام و کسب قدرت، بورژازی آماده شده بود تا به قدرت 

 و وضعیت را یکسره کند.  خاتمه دهدو انقالب دوگانه 

طه آنها با دولت مسئله برای لنین نه اکثریت و اقلیت، بلکه وضعیت مناسبات طبقات با یکدیگر و راب

 و بورژوازی در انقالب شرط آمادگی برای کسب قدرت و چکونگی کسب قدرت بوده است. 

تا قبل از ژوئیه هنوز کسب قدرت به همراه تمامی دهقانان که در شوراها اکثریت را داشتند مطرح 

راها و انتقال بود. انتقال مسالمت آمیز قدرت به شوراها امکان مبارزه آزاده احزاب را در درون شو

ایستادند و بر مسالمت آمیز قدرت را فراهم میکرد، اما بعد از ژوئیه دهقانان پشت دولت واقعی 

سرکوب و جنگ مهر تایید کوبیدند. برای همین قدرت تنها میتوانست توسط کارگران و نیمه 

   پرولتاریا و از بیرن شوراها فتح شود.
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تاکتیک انقالبی رزا لوکزامبورگ، کسب اکثریت نتیجه 

 است و نه برعکس
 

در میان مارکسیستهای اروپای غربی لوکزامبورگ از جمله کمونیستهایی بود که در مقابل 

سوسیالیسم بورژوایی و همه جریانات مختلف غیرانقالبی که زیر پرچم مارکسیسم فعالیت میکردند 

 بود که قدرت گیری بلشویکها را  محکم ایستاد. او از نادر رهبران کمونیستی در خارج از روسیه

برمبنای آنچه ما امروز تئوری حزب و قدرت سیاسی مینامیم توضیح داد. او در مطلبی با عنوان " 

حزب لنین تنها حزبی بود که وظیفه و تکلیف "که در زندان نوشته است مینویسد: انقالب روسیه" 

ه پرولتاریا و دهقانان" تداوم مداوم یک حزب راستین انقالبی را درک و با شعار " تمام قدرت ب

  انقالب را تنظیم کرد.

به این ترتیب بلشویکها مسئله معروف " کسب اکثریت مردم" را حل کردند. مسئله ای که مدتهاست "

لمان سنگینی میکند. این مریدان دست پرورده عقب ن کابوس بر دوش سوسیال دموکراسی آچو

لمانی کوشیده اند درک و شعور وطنی خود را از مهد تهای آا پارلمانی، این سوسیال دموکرماندگی 

ا باید اکثریت را بدست کودک پارلمانی در مورد انقالب به کار بندند: برای انجام هر کاری ابتد

یند همین موضوع نیز در باره انقالب صادق است: اول اجازه دهید " اکثریت" را بدست آورد. میگو

راستین انقالبها درک و شعور این موشهای پارلمانی را وارونه میکند.  آوریم. با این همه دیالکتیک

: نه از اکثریت به تاکتیکهای انقالبی، بلکه از تاکتیکهای راهی که انقالب پیش میرود این است

....لنین و رفقایش با قاطعیتی که در لحظه تعیین کننده از خود نشان دادند و با انقالبی به اکثریت

یکشبه  مام قدرت به پرولتاریا و دهقانان(اه حلی که میتوانست انقالب را به پیش براند) تارائه تنها ر

از اقلیتی که از هر سو مورد لعن و شماتت و سرزنش بودند و رهبرش باید مانند مارا مخفی میشد، 

  رزالوکزامبوگاز " انقالب روسیه گان مطلق اوضاع تبدیل شدند.صمیم گیرندتبه 

همین مسئله در میان منشویکهای  . عنوانه استگ چقدر زیبا مسئله را بیان کردرزا لوکزامبور

ایی آن را به بالنکیسم متهم کرده ت و مانند همه سوسیالیستهای بورژوایرانی هم کفر تلقی شده اس

یک حزب کارگرى با وجود اینکه در میان کارگران در اقلیت است، میتواند در لحظات .. " اند:
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اى، حرکت اکثریت کارگران را شکل بدهد، قیام کند و قدرت را بگیرد و نگهدارد کننده تاریخى تعیین

 حزب و قدرت سیاسی از منصور حکمت"  و اصال از این طریق میشود تبدیل به اکثریت شود....

وکزامبوگ در اکثریت قریب به اتفاق مسائل یک مارکسیست " استثنائی" بوده است. بحثهای رزا ل

ارزنده او در جدل با رهبران آن زمان سوسیال دموکراسی در همه زمینه ها دارای  مارکسیستی 

  ارزش بسیاری است.

 

 

 کشف گرامشی برای اروپای غربی

قرن بیستم، پس از تکانهای مالیم جنبشهای دانشجویی و در پس آن کارگری در سالهای  70در دهه 

در اروپا ، روشنفکران مدعی مارکسیست گرامشی و تئوری هژمونی او را کشف  60اواخر دهه 

 کردند. 

است.  گرامشی بی شک یک انقالبی کمونیست بود. کمونیسم رادیکال در ایتالیا با نام او عجین شده

هم اوست که در تجلیل از انقالب هم اوست که در دامن زدن به جنبش شورایی در ایتالیا نقش داشت. 

میایستاد و به طنز مینویسد  1917آنهم در سال اکتبر بر نقش اراده انسان در مقابل " دینامیسم تاریخ" 

تصاد است. او در مقاله ، بلشویکها بر علیه کتاب کاپیتال ایستادند که منظور او در مقابل جبر اق

 مینویسد: در باره انقالب اکتبر انقالب بر علیه " کاپیتال" ،

......." کاپیتال مارکس در روسیه بیشتر کتابی " ...این انقالبی بر علیه  "کاپیتال" کارل مارکس است

که  این است ضرورت محتوم این تئوری رواج داشت کهبرای اعضای طبقه بورژا بود تا پرلتاریا. 

رهنگ اروپایی گویا در روسیه ابتدا باید حکومت بورژازی بیاید، عصر کاپیتالیستی را آغاز کند و ف

به فکر مبارزه، به فکر منافع طبقاتی خود بتواند را سامان و گسترش دهد تا بعد طبقه کارگر اصال 

جدولها تئوری ز شد، عمل واقعی پیروپراتیک اتفاق افتاده بر ایدئولوژی اما و به فکر انقالب بیفتد. 

 "مارکس"به هم زد که تاریخ روسیه باید بر اساس قوانین ماتریالیسم تاریخی پیش رود. بلشویکها  را

را رد کردند، آنها با عملشان این را تایید کردند، نتایج رسیده آنها خود شهات میدهد که قوانین 
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نزد بلشویکها تفکر .....نیستند.  ر قابل انعطافغی ور که فکر میشود، سخت وخی آنطماتریالیسم تاری

مارکسیستی زنده شد، تفکری که هرگز نمیمرد.....تفکری که انسان را مهمترین فاکتور تاریخ میداند، 

. برعکس این تفکر به انسان، جامعه را خام و اشکال دست نخورده آناقتصادی  نه فاکتورهای

( درک میکنند و از طریق ارتباط با یکدیگر ) سیویلسیون انسانی، انسانهای که با همند، یکدیگر را

د و در آن دخالت ن،  اراده اجتماعی و کلکتیو را پایه میگذارند که اقتصاد را تحت کنترل میگیر

)از مقاله  انقالب بر علیه " .....ند. نند و مطابق امیالش آن را تنظیم میکند، آن را ارزیابی میکنمیکن

 کاپیتال"، کرامشی(

و با  تمام مسئله میدیددر پیروزی انقالب اکتبر و لنین را و نقش عنصر فعاله و در اینجا بلشویکها ا

مینویسد آگاهی سوسیالیستی ) او و نوشته ها پر شور دیگری در همین نوشته کوتاه شور و حرارت 

بیان قویتر و مذهبی موعظه را به جای آگاهی به کار میبرد( کار خود را کرد، هر چند این عنصر 

 فعاله در اقلیت بود. 

رفرمیسم در جنبش سوسیالیستی ایتالیا و در حزب سوسیالیست آن قوی بود. در مقابله با آن کمونیسم 

یه افکند. ک مدتی بر تحرکات کارگری و کمونیستی در ایتالیا ساچپ، چپ روی کمونیستی در تاکتی

سیاست معروف "تاکتیک تعرضی"، تحریم پارلمان و اتحادیه های ارتجاعی  در جنبش کارگری 

گرامشی در زندان در مقابل این مشی که خود نیز توسط رهبرانی چون بوردیگا پیش برده میشد. 

جنگ مواضع" در مقابل "جنگ جنبشها" روی آورد.  گرفتار آن بود، به تئوری هژمونی و "

گرامشی شیوه بلشویکها و انقالب اکتبر را " جنگ جنبشها" مینامد و آن را برای اروپای غربی 

 مناسب نمیداند.

مورد استفاده جریاناتی قرار گرفت که گرامشی در مقابل آنها قرار داشته است. نی او تئوری هژمو 

یست در غرب تالش دارند با برجسته کردن تئوری هژمونی او، او را روشنفکران آکادمیک مارکس

از طبقه کارگر بربایند. عمل او را کم رنگ کردند تا در میان نوشته های او به تئوری دست یابند 

 که مورد استفاده آنهاست. 

تئوری هژمونی گرامشی در مقابل روش انقالب اکتبر، روشی که روزالوکزامبورگ آن را میستاید 

قرار دارد. گرامشی انقالب اکتبر را بدرست جنگ جنبشها نامگذاری کرد، اما آن را مورد استفاده 
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کشورهای اروپای غربی نمیدانست. بلکه معتقد بود که در اروپای غربی نه جنگ جنبشها و حمله 

، که در اروپای جامعه مدنی قرار دارد، جنگ تسخیر به کاخ زمستانی، بلکه جنگ تسخیر مواضع 

کمونیستها باید یکی یکی هژمونی را در همه جا غربی میان دولت و کمونیستها قرار کرفته است.  

. هر چند او شیوه حمله به کاخ زمستانی را رد بدست آورند و به این طریق قدرت را فتح کنند

هر چه هست بعید است  میپنداشت. آن را لحظه ای در سیر حرکت جنگ مواضعمیکرد، اما ن

گرامشی با سخنرانیهای لنین در جلسات کمینترن در باره تاکتیکهای کمونیستی و خطر کمونیسم 

چپ و بیماری چپ روانه و کتاب بیماری کودکی او آشنایی نداشت. با توجه به اشنایی او از آن 

 ه وجودی تئوری هژمونی باید چیز دیگری باشد. مباحث، فلسف

برای لنین و هر مارکسیستی هم حمله به کاخ زمستانی، لحظه ای در مبارزه برای تسخیر توده ها 

در تئوری هژمونی گرامشی، به جای تسخیر سیاسی توده ها، تسخیر و رهبری مبارزه توده هاست. 

ن اقتصادی و سیاسی جای کمی در این تئوری فرهنگی و ایدئولوژیک توده ها نشسته است. بحرا

بازی میکند. در تئوری گرامشی دولت در جوامع غربی کال دولتهای متکی بر جامعه مدنی هستند 

برخالف روسیه تزاری دولت به شکل لخت و عور در مقابل کارگران و مردم قرار ندارد. جالب و 

یسم موسولینی مواجه بود که دیگر " جامعه است که گرامشی در کشور ایتالیا در همان زمان با فاش

   مدنی" را هم بدور انداخته بود. 

بحران سیاسی وابسته نیست، بلکه  به انقالب به بحران اقتصادی و در پس آن هژمونی تئوریی در

از نظر با ارگانهای مختلف خود  دولتکه میتواند به قدرت تبدیل شود.  است این عنصر هژمونی

هژمونی دارد، کمونیستها باید این عنصر هژمونیک را کنار بزنند و ر مردم  فرهنگی و روحی ب

 هژمونی بر توده ها را کسب کنند. 

کسب هژمونی در تفاوت کسب هژمونی گرامشی، با کسب هژمونی مارکسی و لنینی اساسی است. 

 تسخیر سیاسی توده ها و به معنای و ترتسکی لنین برای مارکس، انقالب مبارزه، اعتصاب، قیام و

کسب برتری در مبارزه روزمره و قیام بود. خود گرامشی با مقابل هم قرار دادن جنگ جنبشها و 

قیام و حمله به کاخ زمستانی، با تئوری  تسخیر مواضع در جامعه مدنی این را به روشنی بیان کرده 



78 
 

قرار گرفت و هنوز هم است. تئوری هژمونی گرامشی مورد استقبال سوسیال دموکراسی غرب 

 جناح چپ سوسیال دموکراسی در اروپا و محافل آکادمیک مواضع او را میستایند. 

است که  1917اگر صحبت از شرائط دشوار کسب قدرت در اروپای غربی نسبت به روسیه سال 

د از این قبال توسط لنین در بیماری کودگی مورد بحث دقیق قرار گرفته و اینکه کمونیستها نمیتوانن

 این شرائط بپرند مورد تاکید لنین بوده است.

کمونیستها هیچکاه نمیتوانند هژمونی ثابتی را بر کارگران و برخالف نظریه هژمونی گرامشی، اما 

باید نیرویش  تبدیل شد، اگر کمونیسم در جامعه معینی به یک نیروی قابل مالحظه ایمردم حفظ کنند. 

در غیر این صورت  ) حمله به کاخ زمستانی(را در یک بزنگاه و فرصت به قدرت حاکمه تبدیل کند

نفوذ خود را از دست خواهد داد. این سیر تاریخ صد و پنجاه سال اخیر است. برای همین لنین در 

عنوان یک حزب  روزهای اکتبر خودش را به در و دیوار میزد که اگر امروز قدرت را نگیریم، به

نابود میشویم و تمام نفوذ خود را از دست میدهیم. نفوذ بر کارگران و توده زحمتکش مردم با کسب 

اتحادیه ها  و فتح  هژمونی در جامعه مدنی دو چیز متفاوت است. برای لنین حتی  کسب هژمونی

روسیه بر باد  دست نزدن به قیام تمامی هژمونی کمونیستها در در صورتنداشت. معنای محوری 

  .میرفت و از نظر لنین به عنوان یک حزب نابود میشدند

اگر صحبت از هژمونی به مفهوم ساده و روشن آن باشد، بعید میدانم که هیچ حزبی تاکنون در جهان 

توانسته باشد، هژمونی، نظیر هژمونی حزب بلشویک در انقالب اکتبر را کسب کرده باشد. اگر 

ظر گرامشی است، هیچ حزب کمونیستی نی و فکری ثابت است که مورد ژمونی فرهنگصحبت از ه

نمیتواند تا زمان کسب قدرت و بدست آوردن تمام وسائل آموزشی و مطبوعات و...به چنین وضعیتی 

 دست یابد.

لنین حتی در جامعه ای مانند انگلیس به دنبال هژمونی آنطوری که گرامشی دنبالش بود نمیگشت. 

های مردم متوهم به حزب کارگر را با تاکتیک " محیالنه ای" از حزب کارگر  او میخواست توده

لیس ممکن است در جامعه انگ صحبت از این میکرد که کهجدا کند و به کمونیستها جلب کند. حتی 

تواند قدرت را مییک حزب کوچک در زمان انقالب، اگر بیاموزد که چگونه توده ها را هدایت کند 

 کسب کند. 
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ز کارگر و زحمتکشی را بدست میگیرند  که هنو ی مردمکمونیستها هدایت مبارزه  توده ها

 ناسیونالیسم و....هژمونی فکری و روحی قویی بر آنها مذهب و بورژوازی و دستگاه دولتی حاکم،

با سرمایه و نظام حاکم عالرغم اتوریته و هژمونی  مبارزه توده های کارگر و مردمدارند. 

هدایت این  وو سنتهای هزاران ساله بر آنها جریان دارد و کمونیستها به سازماندهی بورژوازی 

مبارزه میپردازند. فقط زمانی که کمونیستها دستگاه دلتی را با مدرسه و دانشگاه و همه وسائل 

اساسا دوران کسب  نند هژمونی بدست آورند و یا بهتر است بگویمتبلیغاتی آن بدست آوردند، میتوا

  نی طبقاتی به سر میرسد. هژمو

در این میان برخی از چپهای ایرنی با تقلید از آکادمسینهای غربی به گرامشی روی آوردند و در 

بخشی از این  88میکنند. در سال  گرامشی هژمونیتئوری کشوری با رژیم اسالمی صحبت از 

ند توده ها زیر نفوذ به سراغ جنبش اعتراضی مردم رفتند و نتیجه گرفتچپها با تئوری هژمونی 

موسوی هستند و از آن هم جدا نمیشوند. و یا دانشجویی که خود را مارکسیست میپندارد و دارد 

 تفسیر مارکسیستی از شریعتی ارائه میدهد در باره تئوری هژمونی گرامشی قلم میزند. 

پرشور بوده است. تئوری هژمونی  هاتش، یکی از کمونیستهایبه نظر من گرامشی عالرغم اشتبا

و عدم  دین استالیناو به همراه حمایت و دفاع بی شائبه او از استالین و خط او، حمله او به منتق

که در است  نقدی به سوسیالیسم بورژوایی روسی نکات منفی برجسته و غیرمارکسیستیهیچگونه 

همچنین سخنان و ار داشته است. تناقض با جهت گیری کلی او و نگاه باز و غیردگماتیک او قر

 ،او برخالف همه رهبران مارکسیست از مارکس تا لنین و روزالوگزامبورگ و....مغلق افکار

بی شک نمیتوان  روشنفکران مفسر خوراک خوبی است. پرابهام و تفسیربردار است و برای محیط 

او را در ضعفهای او نادیده نقش زندان و  محدودیتهای آن برای مطالعه و بررسی و بیماری فیزیکی 

 گرفت. 
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 و دیکتاتوری پرولتاریاسئله قدرت سیاسی کائوتسکی و م

کائوتسکی در مقابل تصرف قدرت سیاسی توسط بلشویکها و حفظ قدرت دولتی از طریق اعمال 

دیکتاتوری و سرکوب بر علیه نیروهایی که برای اعاده قدرت تالش میکردند، به نقد بلشویکها 

به تعریفی از دیکتاتوری پرولتاریا دست زد که در مجموع خود درست بود، اما همین  پرداخت و

عدم جدایی و تفاوت میان دولت برخاسته از انقالب، دولت موقت انقالبی، با دولت متعارف، دولتی 

کشاند که چیزی جز دفاع از بورژوازی عهده دارد او را به یاوه گویی  که اداره امور جامعه را بر

 .نگذاشت آن باقیاز 

پس برای ما وجود سوسیالیسم بدون دموکراسی قابل تصور "او در مقابل کارنامه بلشویکها مینویسد: 

نیست. در نزد ما سوسیالیسم مدرن صرفا به معنای سازماندهی اجتماعی تولید نیست، بلکه 

یالیسم به طور سازماندهی دموکراتیک جامعه را هم دربر میگیرد. به این ترتیب در نزد ما سوس

 یالیسم بدون دموکراسی شدنی نیست...." تجزیه ناپذیری به دموکراسی وابسته است. سوس

دیهای سیاسی برای متحد و متشکل کردن توده های ا او در آنجا به مسئله وجود و یا کسب آز

پرولتاریا پرداخت و به نقد بالنکی و وایتلینگ که بدنبال کسب قدرت سیاسی از طریق توطئه و و 

یک سازمان محدود توطئه بودند نشست. تمام اینها هم از نظر مارکسیستی و هم از نظر منطقی به 

نی که وایتلینگ حق رای همگانی ....در همان دورا "او مینویسد طور کلی مسائل صحیحی هستند. 

زادی مطبوعات را تحقیر میکرد، کارگران انگلیس برای بدست آوردن همین حقوق مبارزه، و و آ

مارکس و انگلس از آنها پشتیبانی میکردند. از آن دوران تاکنون طبقه کارگر توانسته در سراسر 

زاتی گاه خونین، سنگری را پس از سنگر دیگر فتح اروپا در ارتباط با دموکراسی از طریق مبار

کند. پرولتاریا توانست در امر زورآزمایی بر سر پیروزی، اثبات و توسعه دموکراسی و همچنین 

گیری دائمی از هر ذره از دموکراسی در جهت سازماندهی  تبلیغات و تحمیل اصالحات  در بهره

 (کائوتسکی، دیکتاتوری پرولتاریا )"هر ساله به بلوغ بیشتری دست یابد.... اجتماعی

ه است سپس او این سوال را در مقابل خود و سوسیالیستها میگذارد که "آیا پرولتاریا به بلوغی رسید

یا شرائط الزم دیگر برای سوسیالیسم موجودند؟" او به این سوالها به که سوسیالیسم را بطلبد؟ و آ

این شکل پاسخ داد که ضمن بر شمردن بخشی از شرائط مادی مانند تولید صنعتی مسئله را به 
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"..در هر حال درست نیست در طرح این پرسش، به ارد و مینویسد شرائط خاص هر کشور میسپ

پیش شرطهای مادی سوسیالیسم بیش از حد ارجحیت قائل  برای گونه ای که اینک معمول است،

......اینک به جای عوامل مادی، عوامل انسانی تعین کننده اند: آیا پرولتاریا به اندازه کافی شویم 

یا پرولتاریا دارای گیرد؟ یعنی آنیرومند و هوشمند هست که بتواند تنظیم امور اجتماعی را بدوش 

که بتواند دموکراسی سیاسی را به حوزه اقتصاد نیز بسط دهد؟ این مطلب آن توانایی و استعداد است 

را نمیشود پیشگویی کرد زیرا در کشورهای مختلف به شکلهای مختلفی تکامل یافته است. توانایی 

عداد کنونی میتواند ناکافی تتوانایی و اس ،باشند در مخالفین نیرومناستعداد کافی مفاهیم نسبی اند. اگو 

هرگاه مخالفین در زمینه های اخالقی و یا اقتصادی و حتی نظامی دچار شکست شده باشند، باشد و 

 همان نیرو و توانایی میتواند فردا کافی باشد."

از سرمایه  تسکی برخالف شایعه مرسوم مانند برنشتین طرفدار تکامل مسالمت آمیز تدریجیکائو

میز انقالبی را برای کشورهایی که پرولتاریا او ضمن اینکه راه حل قهر آ نبود. داری به سوسیالیسم

داشت، همچنین تصدیق میکرد که اگر بورژوازی و مردم از آزدیهای سیاسی محروم بودند قبول 

در کشورهای دموکراتیک در مقابل رشد و حتی کسب قدرت پرولتاریا بایستد، پرولتاریا مجبور 

وقتی بحث مجددا بر سر حذف پاره ای از کلمات،  1925و حتی در سال است به قهر متوسل شود. ا

، باال گرفت  "1895مبارزه طبقاتی در فرانسه، سال "جمالت و پاراگرافها از مقدمه انگلس بر 

  .ی خود به انقالب را تصدیق نمودروفادا

شعار مبارزه  جبهه بورژوازی و دفاع از میهن زیر کائوتسکی که با شروع جنگ شرمگینانه به

خزیده بود، در مقابل بلشویکها و قدرت گیری آنها و سپس حمله به پراتیک  برای صلح بدون غرامت

و در نقد از نقطه نظر تئوری اآنها زیر عنوان دفاع از مارکسیسم و انقالب کارگری میپرداخت. 

اید به آن درجه از بلشویکها و پراتیک آنها، به این دیدگاه لیبرالی تکیه داشت که پرولتاریا ب

سازماندهی و بلوغ برسد که بتواند بعد از کسب قدرت جامعه را از طریق دموکراتیک و شرکت 

. در دیدگاه  "آحاد پرولتاریا و مردم اداره کند. یعنی همان گفته " کسب قدرت آگاهانه اکثریت طبقه

ه اکثریت طبقه برای اداره بلکه شرکت آگاهان قالبی و دوره انقالبی جایی نداشت،او دولت موقت ان



82 
 

برای همین قادر به درک انقالب اکتبر و پراتیک جای داشت.  در فردای پیروزی انقالب امور

 بلشویکها پس از انقالب نبود. 

سترده جهت سازماندهی طبقه و توده مردم، هم برای زادیهای سیاسی گیک مارکسیست کسب آبرای 

 رای کسب قدرت سیاسی در شرائط خاص. ب هم و تحمیل اصالحات اجتماعی به بورژوازی است

شرائطی که بحران اقتصادی همراه با بحران سیاسی و حکومتی، همراه با جدالهای کشنده تا سر حد 

داخلی و بین المللی دولت حاکم را به شدت ضعیف کرده باشد. مرگ در میان دسته های مختلف 

و حفظ قدرت  برای کسب قدرت سیاسی مبارزه سازماندهی طبقههدف از برای یک مارکسیست 

است و نه اداره امور جامعه پس از قدرت گیری. البته هر چقدر این سازماندهی قویتر  پس از آن

میشود و دولت  ترپرولتاریا، قویتر تر میباشد، شکستش دشواریعنی ، هباشد، اتوریته طبقه حاکم

یعتر عبور میکند. اما هدف مارکسیستها دوره انقالبی کوتاهتر میشود و جامعه از دوره انقالبی سر

 تحول سوسیالیستی اقتصادو حزب مارکسیستی از سازماندهی توده ها، سازماندهی اداره جامعه و 

طبقه  درت سیاسیق ه با کسب قدرت سیاسی آغاز میشود.این وظیفه تازدر فردای انقالب نیست. 

بل تالش طبقات و دسته های مختلف در قدم اول وظیفه اش حفظ قدرت دولتی طبقه در مقا کارگر

و امروز باید گفت دسته های راهزن و تروریست )  ،برای باز پس گیری قدرت میباشد بورژوازی

آغاز سازماندهی دولت طبقه  یعنی قدم بعدی میباشد(، تازه با استقرار دولت است که بطور تام و تمام

ده ینو انگلس یک شمای کلی از دولت آکس مارکائوتسکی قادر به درک این نکته نبود.   میشود.

تسکی همین شمای کلی را دست آویز حمله به دولت موقت بلشویکی پرولتاریا بدست داده بودند، کائو

 نقالبی یک امر جدی است و مینویسد:لت موقت اد که مسئله دویاو البته میفهم قرار داده بود.

" میان دو مرحله، یعنی مرحله تدارک سوسیالیستی و مرحله سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی، که 

نیاز به دموکراسی دارند، مرحله سومی نیز قرار دارد، یعنی مرحله دوره گذار که طی آن پرولتاریا 

سازد. قدرت سیاسی را بدست آورده، اما سوسیالیسم را از نظر اقتصادی هنوز نتوانسته است عملی 

 در این دوران میانی، دموکراسی نه تنها الزم نیست، بلکه حتی مضر هم است.") به زعم عده ای( 

او در ادامه مینویسد که طرفداران این نظر با تکیه غلط بر تعریف مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا، 

یکتاتوری پرولتاریا چنین دوره ای را توجیه میکنند.  او سپس با رد این نظر به برداشت مارکس از د
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میپردازد، و مینویسد منظور مارکس از دیکتاتوری همان سلطه طبقه کارگر است که از نظر 

او برای توضیح نظر مارکس به جنگ دموکراسی، گسترده تر از هر نوع دموکراسی دیگری است. 

ارگر، داخلی در فرانسه اشاره میکند و مینویسد از نظر مارکس " }کمون عمدا حکومت طبقه ک

برایند مبارزه تولید کنندگان علیه طبقه تصاحب گر، و سرانجام آن شکل سیاسی بود که در چهارچوب 

آن رهایی اقتصادی کار میتوانست عملی گردد{ پس کمون پاریس به همانگونه که انگلس در مقدمه 

باز هم با  یی بر چاپ سوم این اثر مارکس نوشته است، "دیکتاتوری پرولتاریا" است" و در ادامه

" اما این دیکتاتوری در عین حال با از بین رفتن اشاره به جنگ داخلی در فرانسه مینویسد: 

دموکراسی همراه نیست، بلکه بر اساس حق رای عمومی، گسترده ترین عملکرد خود را مییابد. 

شد قهر دولتی باید زیر پوشش حق رای عمومی قرار گیرد. } کمون از شوراهای شهری تشکیل می

که نمایندگان آن در مناطق مختلف پاریس از طریق حق رای همگانی انتخاب شده بودند ....به همان 

ترتیب که حق رای فردی در خدمت کارفرما قرار میگیرد تا کارگران را انتخاب کند، حق رای 

عمومی نیز باید به مردمی که در کمون تشکل یافته بود، خدمت میکرد.{" )کائوتسکی ، جزوه 

 .یکتاتوری پرولتاریا، جمالت داخل کروشه از مارکس است که کائوتسکی استفاده کرده است(د

کائوتسکی ضمن رد دولت موقت انقالبی که برای سرکوب تالشهای بورژوازی برای کسب مجدد 

قدرت و سازماندهی پرولتاریا از باال و توسط اهرم دولت متکی است شکل متعارف دولت را از 

او ضمن اشاره به این جمله مانیفست که : "تمامی جنبشهای طه طبقه الزم میداند. ابتدا برای سل

تاکنونی، جنبش اقلیت ها و جنبشهای در خدمت منافع اقلیت ها بوده اند، جنبش پرولتاریا جنبش 

 :ظیم است" به کمون اشاره میکند و مینویسدمستقل اکثریتی عظیم در خدمت منافع اکثریتی ع

ت از اجرای حق رای عمومی، انتخاباتی که با آزادی کامل انجام رژیم انقالبی، عبار نخستین اقدام" 

تن انقالبیون  65گرفت، سبب شد تا کمون در تمامی مناطق پاریس اکثریت عظیمی را بدست آورد. 

تایی بودند بتن جمهوریخواه رادیکال گام 6تن ارتجاعی و  15تن مخالفین که از این تعداد  21و 

نماینده انقالبی به تمام گرایشهای سوسیالیستی که در آن زمان در فرانسه وجود  65شدند انتخاب 

 داشتند تعلق داشتند." 
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ک دولت انقالبی میگیرد که اوال این انتخابات توسط ی خود درز یکائوتسکی این را در نتیجه گیر

و مثال  ممکن بود دولت انقالبی یعنی گارد ملی در آن شرائط دست به انتخابات نزند انجام گرفت و

چند ماه دیگر و یا حتی یکسال بعد آمادگی این را پیدا میکرد تا انتخابات را برگزار کند. در آن 

بعید بود  از " دموکراسی" مورد نظر کائوتسکی خبری نبود. پرولتاریا احتماال دولتدر  ،صورت

نماینده  21جنگ میان کمون و ورسای ادامه پیدا میکرد و به شرائط حساس میرسید، کمون آن اگر 

نه تنها این بلکه کمون شاید مانند انقالب اکتبر مجبور میشد کل طبقه مرتجع را تحمل میکرد. 

جدا از این را از حق رای محروم کند.  ) هر کسی که از قبل حتی یک کارگر میخورد( استثمارگر

است که آزادی و پشتیبانی توده ای و دخالت توده ها در سرنوشت خود را تنها در  سرانه سبک

) و در مورد کمون پاریس، گارد ملی( که  قیام  انتخابات دید. چه کسی میتواند بگوید کمیته انقالبی

 قدرت را به دست میگیرد، کمتر از شوراها و کمونهای انقالبی بر دخالت خالقانه توده ها و

و تصویب و به اجرا گذاشتن پیشروترین و متمدن ترین  ازماندهی آگاهانه آنها  بر آزادیهای وسیعس

 .متکی بود قوانین

بلشویکها هم مانند رهبران کمون پاریس تالش کردند تا آزادیهای سیاسی گسترده ای را پس از 

بلکه قادر بودند تا گرایشات  انقالب اکتبر تامین کنند. شوراها نه تنها ظرف تشکل طبقاتی وسیع بودند،

غیرسوسیالیستی در درون طبقه را در خود جای دهند. دولت بلشویکی اگر وارد جنگ داخلی 

سهمگین نمیشد، میتوانست مانند دولت کمون رفتار کند. اما جنگ داخلی آنها را ناگزیر به وضعیت 

 متفاوتی کشاند. 

زماندهی طبقه و توده مردم و سا و پائین,ز باال لنین بر قدرت گیری طبقه کارگر و تحول انقالبی ا

تکیه داشت و کائوتسکی به دنبال بلوغ پرولتاریا برای سازماندهی تحول سوسیالیستی  از هر دو جانب

. طوالنی و تدریجی اقتصاد و اجرای دموکراسی و اداره امور توسط پرولتاریا در طول یک روند

آنقدر قدرت دارد، آنقدر "نیرومند و هوشمند" است تا بتواند  یا طبقه کارگربرای لنین سوال این بود آ

قدرت دولتی را کسب کند و آن را حفظ کند و برای کائوتسکی سوال این بود " آیا پرولتاریا به اندازه 

 کافی نیرومند و هوشمند است که بتواند تنظیم امور اجتماعی را به دوش گیرد؟"
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دیکتاتوری به معنای قدرتیست که متکی بر اعمال  است کهکی در تعریف دیکتاتوری نوشته کائوتس

قهر است و به هیچ قانونی وابسته نیست، در حالی که حکومت کارگری و کمون پاریس که منظور 

 مارکس از سلطه طبقه کارگر بود بر دموکراسی استوار بود. لنین در پاسخ او نوشت:

را که مارکس از دیکتاتوری سخن  م مواردی" او میتوانست...به حافظه خود متوسل گرد د و تما 

گفته است، از ،کشوها، بیرون بکشد. اگر او چنین میکرد یقینا با تعریف زیرین و یا تعریف دیگری 

 را که در ماهیت امر با آن تطبیق مینمود بدست میاورد. 

ت. دیکتاتوری که مستقیما متکی به اعمال قهر است و به هیچ قانونی وابسته نیس دیکتاتوری قدرتیست

پرولتاریا قدرتیست که با اعمال قهر پرولتاریا علیه بورژوازی بدست آمده و پشتیبانی میگردد و 

  قدرتی است که به هیچ قانونی وابسته نیست.

ولی این حقیقت ساده، حقیقتی که برای هر کارگر آگاه ) یعنی نماینده توده ها، نه نماینده قشر فوقانی 

بورژوا که از طرف سرمایه داران خریده شده اند و سوسیال امپریالیست های تمام رذل پیشه خرده 

ست ا مسلم حقیقتی که برای هر مارکسیستی  کشورها از آن جمله اند( مثل روز روشن است....این

 باید با جنگ از چنگ دانشمند بزرگ اقای کائوتسکی در آورد....."

وضوع حرف میزنند. کائوتسکی از حکومت متعارف روشن است لنین و کائوتسکی در باره دو م 

برای اداره جامعه و تحول سوسیالیستی اقتصاد حرف میزند و لنین از حکومت موقت انقالبی. 

سط این دیکتاتوری نزد لنین اعمال قهری است که به هیچ قانونی وابسته نیست، بلکه قانون خود تو

کائوتسکی بر " بلوغ پرولتاریا" و برقرار میشود. قه اعمال قهر کننده اعمال قهر کنندگان و یا طب

دموکراسی و حق رای عمومی و....تکیه میکند و دوره انقالبی را به فراموشی میسپارد. روشن 

د و فقط به یتواند انقالب و کسب قدرت سیاسی را در دستور خود قرار دهمیدگاهی نداست چنین 

 یورزد.ینده گل و بلبل اکتفا مسخنان شیرین در باره آ

مسئله تصرف قدرت سیاسی را با سازماندهی دولت پس از قدرت  چپها -کائوتسکی مانند همه لیبرال

، دولت به معنای ابزار مبارزه، قادر به جداسازی مرحله دولت موقت انقالبی گیری قاطی میکند و

و دولت به عنوان دولت مبتنی بر اداره امور جامعه، دولتی که محور  سازماندهی و بسیج مردم

سوسیالیستها باید برای همین این را عنوان میکند که تحول اقتصادی جامعه است نمیباشد. وظائفش 
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از موضع دموکراسی  د. اونزمینه سلطه طبقه کارگر را به عنوان طبقه فراهم آور قبل از قدرت گیری

او با سانسور تیک آنها را پس از انقالب اکتبر نقد کرده است. ابلشویکها و پرخواهی قدرت گیری 

بخشهایی از مقدمه انگلس در باره اهمیت انتخابات پارلمانی و شرکت در پارلمان در سازماندهی 

طبقه کارگر ) آنچه که ما مکانیسم اجتماعی مینامیم( به این نتیجه میرسد که دوران کسب قدرت 

و سپس کمون پاریس تکرار شد به سر آمده و باید برای  1848ه در انقالب فرانسه و توسط اقلیت ک

کسب قدرت به سازماندهی طبقه پرداخت و سلطه طبقه را به عنوان طبقه قبل از قدرت گیری فراهم 

آورد. ترتسکی از نظر تئوری معتقد به انقالب و قهر انقالبی بود،  و ادعا میکند این را از زبان 

سکی میفهمد که کشوری که وارد جنگ داخلی شده است، نمیتواند نظام تولیدی سوسیالیستی را کائوت

بر پا دارد. اما به جای پذیرش چنین وضعیتی که بر دولت انقالبی طبقه تحمیل میشود و مبارزه 

 . ه حلی مسالمت آمیز در ذهن خود بودرااجتناب از آن و برای برون رفت از وضعیت، دنبال 

که موجب بیتفاوتی و دلسردی توده  مزمن جنگ داخلی و هم چنین بدیل آن، یعنی دیکتاتوری " نظام

ها میشود، ساختمان نظام تولیدی را تقریبا به طور کامل غیر ممکن میکند. در این وضعیت 

یش جنگ داخلی که بنا بر طبیعت ضروریش بی تفاوتی توده ها را یک اقلیت که پیدا دیکتاتوری

 " آن ابزار سیادتی است که باید بتواند بر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تاثیر نهد!سبب میشود، 

 (کائوتسکی، دیکتاتوری پرولتاریا)

 

، با همه جنگ 1919با این همه نظام شوروی در زمان نوشتن کتاب دو دیکتاتوری یعنی در سال 

آنزمان به خود دیده بود و هنوز هم جهان داخلی و....دموکراتیک ترین نظام سیاسی بود که جهان تا 

دولت بلشویکی، سازمان دادن نظامی بود که مردم  یاسی به خود ندیده است. تمام تالشچنین نظام س

سنگ روی سنگ سرمایه باقی کارگر و زحمتکش بتوانند با آن ابزار بر سرنوشت خود حاکم شوند. 

تیک و غیردموکراتیک سرمایه داری آشکار نگذاشتند. سیاست خارجی آن برخالف نظامهای دموکرا

نداشت. در همان زمان بقول لنین و شفاف بود و هیچ بند و بست مخفی و راز پنهان در آن وجود 

راتیک تر از هر دموکراسی بورژوائی است، حکومت دموکراسی پرولتری یک میلیون بار دموک"

 ."وری بورژوازی استشوروی یک میلیون بار دموکراتیک تر از دموکراتیک ترین جمه
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"....با چنین اوضاع و احوالی یشانه کائوتسکی مینویسد: دلنین در پاسخ به دموکراسی طلبی خام ان

این پندار که در یک انقالب نسبتا عمیق و جدی موضوع را فقط و فقط مناسبات اکثریت با اقلیت 

متعارفی، فریب توده ها و مکتوم حل میکند، بزرگترین کندذهنی، سفیهانه ترین خرافات، یک لیبرال 

ثمارگران سرنگون شده که انتظار سرنگونی خود ت... اسداشتن یک حقیقت تاریخی عیان از آنانست..

از نخستین شکست را نداشتند، آنرا باور نمیکردند، فکر آن را هم به مخیله خود خطور نمیدادند، پس 

رتی صد بار فزونتر برای عودت بهشت از ی ده بار شدیدتر و با سبعیت و کین و نفجدی با انرژ

 دست رفته .......به نبرد دست میزنند و اما از پی استثمارگران سرمایه دار، توده وسیع خرده

که  بورژوازی کشیده میشود که تجربه تاریخی دهها ساله تمام کشورها در باره وی نشان میدهد

رولتاریا میرود و فردا از دشواریهای انقالب چگونه این توده مردد و متزلزل است، امروز از دنبال پ

میهراسد و از نخستین شکست و یا نمیه شکست کارگران دچار سراسیمگی میشود.....از اردویی به 

 (کائوتسکی مرتد) اردویی دیگر میگریزد." 

با . از نظر او داخلی را در بلوغ طبقه میداند کائوتسکی دوای درد قهر و انقالب و اجتناب از جنگ

تا حکومت خود را به شکل قدرت را تصرف کند  ست طبقه بلوغ یافته قادر ا ،کراسیپیشرفت دمو

 حکومت متشکل تقریبا تمامی آحاد طبقه کارگر برقرار سازد. 

 

 

 قدرت سیاسی پس از انقالب بلشویکی

فقط کارگران که دارای منفعتی در حفظ مالکیت سرمایه داری و نظام آن نیستند میتوانند به سرمایه 

داری خاتمه دهند، کمونیستهای کارگری که بخشی از طبقه هستند برای متحد و متشکل کردن این 

ین دولتی طبقه در همه حال تالش میکنند. طبقه کارگر فقط با شکستن ماشین دولتی کهنه میتواند، ماش

نوین را سازمان دهد که " که شکل سیاسی سرانجام بدست آمده ای است که رهایی اقتصادی کار 

از قید سرمایه ممکن است از طریق آن به سرانجام برسد. اینها همه الفبای مارکسیسم است. اما آن 

ه همواری "شکل سیاسی سرانجام بدست آمده"، چگونه شکل میگیرد و واقعا عمل میکند، دیگر جاد
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نیست و شکلهایی انقالبی منجر به آن از راههای دشوار و یا آسان گوناگونی میگذرد. دولت انقالبی 

که بر جای ماشین کهنه و با شکستن آن شکل گرفته است، ممکن است در ابتدا المنتهایی از آن شکل 

ا( را داشته باشد و یا سیاسی یعنی شکلی که میتوان آن را آغاز زوال دولت نیز نامید ) کمون / شور

نداشته باشد و یا حتی مانند بلشویکها در اثر جنگ داخلی و خرابیهای اقتصادی آن المنتها را نیز از 

د. نه تنها این بلکه میتواند در مقاطعی حمایت توده ای کارگران و مردم زحمتکش را نیز ندهبدست 

ی عبور از این مراحل، غلبه بر از دست دهد. وظیفه حکومت انقالبی کارگری در چنین شرائط

مشکالت و سازماندهی دولت شورایی است. مسلما اگر جنگ داخلی و ورشکستگی اقتصادی 

متعاقب آن بر بلشویکها تحمیل نمیشد، آنها میتوانستند سهلتر از مرحله انقالبی اولیه عبور کنند. 

یعنی سالهای آخر  ،سالهای آخر دربلشویکها در ابتدا المنتهای بیشتری از دولت متعارف داشتند تا 

جنگ داخلی. حتی در ابتدا لنین امکان انتقال قدرت در شوراها از یک حزب شورا به حزب دیگر 

شورا را بسیار طبیعی میدید. اما جنگ داخلی این وضعیت را تغییر داد و بلشویکها را از همان 

تصادی نبود، دست به دست المنتهای اولیه هم محروم ساخت. اگر جنگ داخلی و ورشکستگی اق

گشتن قدرت در شوراها به معنی نابودی قدرت پرولتری نبود، بلکه سیر پیشرفت انقالب و تحول 

 .اقتصادی را کند و یا تند میکرد

% مردم آن ساکن روستا بودند و طبقه کارگر آن نیز در 80در کشور روسیه که اکثریت قریب به 

بیش از پیش ضعیف شده بود و بخش زیادی از آنها  جریان جنگ داخلی و ورشکستگی اقتصادی

نیز به خاطر نبرد در جنگ داخلی  کارگران دوباره روانه روستاها شده بودند و از قشر پیشرو قدیمی

شرائط دشوار خاص و بی سابقه حاکم بود. بنا بر تئوری که میگوید: کسب قدرت  محروم شده بود،

های کارگر و زحمتکش برای تحول اقتصادی سوسیالیستی   سیاسی باید متکی بر آگاهی اکثریت توده

باشد، بلشویکها میبایست قدرت سیاسی را دو دستی به بورژوازی تسلیم میکردند. چون مدتی پس 

از انقالب نه تنها چنین وضعیتی وجود نداشت بلکه چند سال پس از انقالب اکتبر، در وضعیت 

اسی میدانست که ممکن است رهایی کار از سرمایه بدتری قرار گرفتند. مارکس کمون را شکل سی

را متحقق کند. این کشف اوست از یک واقعه تاریخی، از یک حرکت طبقه. اما هم اوست که مخالف 



89 
 

واگذاری قدرت سیاسی از گارد ملی به کمون بوده است و آن را اشتباه بزرگ و موجب اصلی 

 .شکست کمون قلمداد کرده است

ین میکند که علت تاکید مارکسیستها بر دستیابی به کسب اکثریت در انقالب دیدگاهی که صحبت از ا

میان کارگران و توده مردم نه نفس کسب قدرت و نگهداری قدرت پس از آن، بلکه برای تحول 

دی سوسیالیستی پس از کسب قدرت نهفته است و برای این منظور انقالب و کسب قدرت باید ااقتص

ردم متکی باشد، یک روز و یک ساعت انقالب اکتبر را در مقطع انقالب متکی بر اکثریت طبقه و م

اکتبر و پس از آن و سپس جنگ داخلی و....نمیتوانند توضیح دهد. در این شکی نیست که هدف 

بالواسطه از کسب قدرت سیاسی توسط حزب کمونیستی طبقه کارگر سازماندهی دولت و تحول 

ب قدرت یک مرحله  و یک مقطع در این پروسه است. سوسیالیستی اقتصاد است. اما خود کس

کمونیستها بدون داشتن پشتیبانی توده ها نمیتوانند قدرت را کسب کنند. تازه در تحوالت پس از کسب 

قدرت، ممکن است قشر پیشرو طبقه یعنی حزب آن در مقاطعی از طبقه و توده مردم زحمتکش جدا 

قه کارگر پس از کسب قدرت باید تالش کند تا ضمن افتد و این ممکن است پیش بیاید. حزب طب

اجتناب از این وضعیت و مرحله دشوار، روزها و سالهای اولیه کسب قدرت را پشت سر بگذارد و 

زمینه دخالت توده کارگر و مردم را در سرنوشت خود و برقراری دولت طبقه را از طریق شوراها 

داشتن اکثریت در درون شوراهای کارگری و با نفوذ فراهم آورد.  بلشویکها که قدرت سیاسی را با 

عمیق در میان کل طبقه کارگر کسب کرده بودند، در سالهای پس از انقالب با مشکالت بسیاری 

روبرو شدند که نه تنها نمیتوانستند از تحول اقتصادی صحبت کنند، بلکه خود قدرت سیاسی آنها از 

ضایتی کارگران و دهقانان در بسیاری موارد زیر سوال منظر انتخابات و نمایندگی و از منظر نار

رفته بود و دوباره میبایست بازیافته شود. اگر قدرت سیاسی برآمده از انقالب، پس از انقالب نتواند 

برای مدت زمان متوسطی در وضع معیشت مردم تغییری ایجاد کند، خطر فاصله افتادن میان قشر 

زحمتکش وجود دارد. جنگ داخلی، عقب ماندگی اقتصادی و  پیشرو کارگر و توده کارگر و مردم

فرهنگی و خرده مالکی وسیع در روسیه، تامین معیشت کارگران و مردم زحمتکش را برای 

بلشویکها غیرممکن کرده بود. این مشکل را در انقالبات دیگر هم مشاهده میکنیم. کوبا که نسبت به 

تر و طبقه کارگر وسیع تری بوده است هم دچار همین  شوروی زمان انقالب دارای اقتصاد پیشرفته
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وضعیت شد.  این مشکالت در بسیاری از قطعنامه ها و بیانیه های بلشویکها و وقایع پس از انقالب 

 .منعکس شده بود

لنین در سخنرانی خود با عنوان پنج سال پس از انقالب روسیه و چشم انداز انقالب جهانی که 

 :انترناسیونال کمونیستی مشکل را اینطور بیان نموده است 4گزارشی است به کنگره 

آنهم پیروزمندانه  -، پس از آنکه مهمترین مرحله جنگ داخلی را پشت سر گذاشتیم1921در سال  "

در جمهوری روسیه را  -به نظر من بزرگترین بحران –ضربه بحران سیاسی داخلی بزرگ  –

ی از دهقانان و نارضایتی کارگران را نیز بخش بزرگین بحران داخلی نارضایتی احساس کردیم. ا

آشکار ساخت. این نخستین بار در تاریخ روسیه شوروی بود که احساسات توده های بزرگ دهقانی 

بر علیه ما ، نه آگاهانه بلکه غریزی، تحریک شد، امیدوارم آخرین بار باشد......قیامهای دهقانی که 

عادی در روسیه به شمار میرفت، تقریبا یکسره متوقف شده  پدیده 1921سابقا یعنی پیش از سال 

، است، دهقانان از وضع کنونی خویش راضی اند...و در حال حاضر وضع این دهقانان چنان است

علیه ما راه بیندازند بترسیم......صنایع سبک  که ما دلیلی نمیبینیم که از هرگونه جنبشی که آنان

ن در پتروگراد و مسکو بی تردید بهتر شده است. در سال رونق میگیرد و وضع زندگی کارگرا

کارگران هر دو شهر مزبور ناراضی بودند، اکنون دیگر خبری از آن نارضایتی نیست...."  1921

 (انترناسیونال کمونیستی 4از سخنرانی لنین در کنگره )

حتی  پس از اینکه حکومت کارگری با سیاست نپ، به جای تصاحب اضافه محصول )و گاها

محصول معیشتی دهقانان( به مالیات جنسی روی آورد، اوضاع آرامتر شد و دولت توانست صدها 

 .میلیون پوند غله بدون بکار بردن زور از دهقانان دریافت کند

لنین در ادامه توضیح میدهد که هیجده ماه پس از شروع نپ میتوان امیدوار بود که از آن وضعیت 

ماه پس از نپ میگوید اگر نتیجه منفی باشد، همه ما محکوم به فنا خواهیم عبور کرده ایم. او هیجده 

بود. دهقان خرده پا که اکثریت باالی جمعیت روسیه را تشکیل میداد، در اساس مخالف حکومت 

  .کارگری و امیال او برای لغو مالکیت بود

ال، بر طبق دروس انقالبمان تجربه انقالبی مان طی دهها س هب ما باید بنابر جهان بینی مان، بنا "

مسائل را رک و راست مطرح سازیم و بگوییم که منافع و عالئق این دو طبقه گوناگون است، آنچه 
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را که کارگر میخواهد، زارع خرده پا نمیخواهد.....باید صریح و رک و راست بگوییم که دهقانان 

ستند و این شکل مناسبات را از شکل مناسباتی که میان آنها و ما برقرار شده است ناراضی ه

 (سخنرانی لنین در کنکره هشتم حزب کمونیست روسیه )نمیخواهند..."

"دهقانان غالبا میگفتند ما بلشویک هستیم ولی کمونیست نیستیم. ما از بلشویکها حمایت میکنیم چون 

انفرادی  زمینداران را بیرون کردند، اما از کمونیستها پشتیبانی نمیکنیم، چون آنها با زراعت

مخالفند....آنها سریعا صاحب تجربه عملی شدند و بالفاصله گفتند : بلی بلشویکها مردمی 

ناخوشایندند، ما آنها را دوست نداریم، ولی با این حال آنها از گاردهای سفید و مجلس موسسان 

 (همانجا )بهترند."

هدف طبقه کارگر برای  دهقان، منظور لنین در اینجا در باره مناسبات و رابطه میان طبقه کارگر و

که مسلما حامل تضاد بنیادی میان آنهاست که طبقه کارگر باید با  لغو مالکیت خصوصی نیست

درایت دهقانان و کال تولید کنندگان خرد را در مقابل خود قرار ندهد، بلکه به شکل مسالمت آمیز و 

لغو مالکیتها نتیجه تا آنجایی که به حل کند.  آرام ارام مسئله را به نفع لغو مالکیت و تولید سوسیالیستی

کیتهای بزرگ و لغو مالکیت زمینداران بزرگ به نفع دهقان خرده پا برمیگشت، لغو مالتا آن زمان 

ات روزانه مناسب و مالک شدن تعداد گسترده آنها عمل کرد. مسئله ای که لنین طرح میکند مسئله

پا است که در شکل تصاحب اضافه محصول جریان ری و دهقان خرده اقتصادی میان دولت کارک

داشت. برای بلشویکها مسئله این بود که بتوانند توافق و سازشی را با دهقان خرده پا و با در نظر 

" شینیهایی به سمت این سازش بودند: گرفتن منافع آنها برقرار سازند. نپ و مالیات جنسی عقب ن

حال را ارضاء نماییم و به داد و ستد آزاد تن در دهیم، و اال  ما باید از لحاظ اقتصادی دهقانان میانه

حفظ حکومت پرولتاریا در روسیه در شرائط تاخیر انقالب بین المللی از لحاظ اقتصادی غیرممکن 

 حزب کمونیست روسیه( کنگره دهمسخنرانی لنین در )است." 

ارضی با برنامه اس ارها رنگ درت گیری و با حل مسئله الفت دهقانان با بلشویکها پس از قمخ

یل ترس از بازقدرتگیری مالکان و سفیدها از بلشویکها لدر دوران جنگ داخلی، دهقانان به د باخت.

حمایت میکردند. اما هوادار حکومت بلشویکی نبودند. نارضایتی دهقانان که در دوران کمونیسم 

  .جنگی تشدید شده بود، به شورشهای دهقانی کشیده شد
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وضعیت دستگاه دولت به ارث رسیده از قدیم را هم باید اضافه کرد که به هیچ وجه نمیتوان  به این

  .آن را با یک ضربت متحول کرد

صدها هزار کارمند قدیمی هستند که از تزار و غالبا از جامعه بورژوازی به ما ارث رسیده اند و  "

ک ند. روشن است که در این باره نمیتوان یتا اندازه ای عمدا و تا اندازه ای سهوا علیه ما کار میکن

اه دولت، بازسازی آن و آوردن نیروهای تازه به آن، سالها کار گشبه کاری انجام داد. اصالح دست

 (انترناسیونال کمونیستی 4در کنگره  لنین سخنرانی )دشوار میخواهد."

نه حتی فقط با اداره  یه و جایگزینی اصالح کرد و گاه قدیمی دولت را نمیتوان با تصفاین دست

  .دموکراتیک آن. بلکه آموزش و تعلیم و باز هم آموزش برای تغییر آن حیاتی است

حکومت و دولت به معنای کلی آن یعنی کل دستگاه حاکمه لنین مینویسد: " در پایان  با اما در رابطه

باید به جنبه عملی مسئله ارگانهای شوروی و موسسات عالی ما و برخورد حزب به آنها بپردازم. 

ه باراین در کشور ما میان حزب و موسسات شوروی مناسبات نادرستی بوجود آمده است و در 

در بین ما حکمفرماست. با ذکر مثالی نشان دادم که چگونه یک کار مشخص جزیی نظر کامل اتفاق 

 (سخنرانی لنین در کنگره یازدهم حزب کمونیست روسیه )را تا پولیت بورو میکشانند...."

در کنگره یازدهم چیزی که تصویب کردند این بود که کمیته مرکزی و پولیت بوروی حزب را از 

  .جزئیات کارها رها کنند

به نظر من این وضعیت، یعنی جدا افتادن حزب و عنصر پیشرو طبقه از طبقه و مردم زحمتکش، 

نه فقط برای روسیه، بلکه برای هر انقالب کارگری ممکن است پیش بیاید. انقالب کارگری بدون 

ارگانهای انتخابی تکیه کند، بلکه دولتی  دولت انقالبی قابل تصور نیست و دولت انقالبی نمیتواند بر

برآمده از قیام است که باید تالش کند تا دولت متعارف و متکی بر انتخابات و نمایندگی را ایجاد 

شکاف میان طبقه و قشر پیشرو  –چنانکه در روسیه دیده ایم  -کند. پس از انقالب حتی ممکن است 

شکاف بخشی از تالش حزب کمونیستی است. بلشویکها آن ایجاد شود. تالش برای فائق آمدن بر این 

در مقابل خطر جدا ماندن قشر پیشرو کارگر از طبقه و دهقانان دست به عقب نشینی زدند و نپ را 

اجرا کردند تا بتوانند امیال دهقانان خرد را برآورده کنند و به وضعیت اقتصادی سر و سامانی دهند. 

که حتی منجر به گسترش کوالکها یعنی دهقانان استثمارگر میشد. این سازش و توافقی با دهقان بود 
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وضعیت در آنموقع آنگونه بود که دهقانان بلشویکها را نمیخواستند، اما قدرت دیگری هم نبود که 

امیال آنها را پاسخ دهد. برای دهقان هرگونه بازگشت به عقب، بازگشت به شرائط دوران تزاری 

 بود که از آن وحشت داشت. 

..و هرگونه بازگشت به عقب، به معنای بازگشت به دوران سابق، بدوران تزاری است. تجربه .." 

اما  –کرنشتات گواه این است. در آنجا افراد گارد سفید را نمیخواهند، حکومت ما را هم نمیخواهند 

جدید  و چنین وضعی که دارند بهترین تبلیغ بر له ما و علیه هرگونه دولت –حکومت دیگری نیست 

 . )سخنرانی لنین در کنگره یازدهم(است

 .این نه فقط در کرنشتات بلکه وضعیت عمومی بلشویکها در آن زمان بوده است 

وضعیت بلشویکها را چند سال پس از انقالب اینطور  کتاب پیامبر بی سالحآیزاک دویچر در 

  :توصیف کرده است

از این رو چند سال پس از انقالب حکومت را یارای آن نبود که زمام امور خود را به دست گیرد  "

ان خویش به اثبات رساند. طبقه حاکم کهن خرد شده بود، و طبقه و حقانیت خود را به وسیله نمایندگ

حاکم جدید، پرولتاریا، فقط سایه ای از خود پیشینش بود. هیچ حزبی نمیتوانست مدعی نمایندگی 

طبقه کارگر پراکنده باشد و کارگران نمیتوانستند بر حزبی نظارت داشته باشند که مدعی سخنگویی 

فقط نماینده خود بود،  آنان بود. پس حزب بلشویک نماینده چه کسی بود؟  آنان و اداره کشور به نام

یعنی نماینده پیوندی از گذشته به ارث رسیده با طبقه کارگر، ....نماینده این قصد که در طی بازسازی 

دوباره اقتصادی، طبقه کارگر تازه ای را گردآورد که در وقت مقتضی سرنوشت کشور را بدست 

اثناء حزب بلشویک قدرت را غصب کرده بود........این حکومت اسما هنوز بر بنیاد گیرد. در این 

خصلت نمایندگی  1917، برعکس شوراهای 1922و  1921شوراها قرار داشت. اما شوراهای 

نداشتند و نمیتوانستند داشته باشند. ممکن نبود نماینده طبقه کارگری باشند که عمال وجود نداشت. 

 .حزب بلشویک بودنداینان آفریدگان 

هنگامی که طبقه کارگر از هم پراکنده شد برای حزب وفادار ماندن به اصل خود، ناممکن گردید. 

حزب در این شرائط چه میتوانست بکند و چه میبایست بکند؟ دستهایش را به عالمت تسلیم باال 
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بود کننده ای زده میگرفت و قدرت را رها میکرد. حکومتی که دست به جنگ داخلی بیرحمانه و نا

 ."است یک روز پس از پیروزی کنار نمیرود و خود را به دشمنان شکست خورده اش نمیسپارد

همانطوری که آیزاک دویچر میگوید حکومتی که در جنگ داخلی پیروز شده است، نمیتواند خود  

زمان را تسلیم دشمن شکست خورده کند. این حکومت مجبور بود برای حفظ خود تالش کند و هم

توده های کارگر و زحمتکش را در اداره دولت سازمان دهد. تا آنجایی که به بلشویکها بر میگشت 

تالش آنها برای سازماندهی توده های غیر حزبی برای اداره دولت بود و مسائل و مشکالت اقتصادی 

ل جنگ روز به آنها فرصت نداد تا به سمت سازماندهی اداره دولت به شکل کمون بروند. مسائ

های حزبی تصمیم گیری میشد و نه در  داخلی و سپس مشکالت اقتصادی در کنگره ها و کمیته

شوراها. تمام تالش بلشویکها بر این متمرکز بود که بعد از جنگ داخلی، بر مشکالت اقتصادی و 

شود، گرسنگی و مشکالت اداره دولت برآیند. وقتی تولید و توزیع مستقیم کمونیستی نمیتواند اجرا 

ساختمان اداره دولت هم نمیتواند به مدت طوالنی شورایی بماند. شکل کشف شده مارکس برای 

رهایی کار نمیتواند حاکم بر مناسباتی باشد که هدف آن تالش تاکتیکی برای گذر از یک دوره سخت 

انقالب است. شکل کشف شده مارکس نمیتوانست بر امیال دهقانان خرد بنا شود. بلشویکها از مرحله 

  .و دولت انقالبی عبور نکردند

لنین در مقابل اپوزیسیون کارگری و سندیکالیستها و آنارشیستها که مسئله بدست گرفتن اداره امور 

اقتصادی توسط " کنگره ها و یا کنگره تولیدکنندگان" را مطرح کرده بودند جدا از دالئل دیگر 

ود که میتواند به قدرت گیری بورژوازی ختم مسئله نوسانات در روحیه توده ها را طرح کرده ب

شود. برای همین به جای کنگره های غیرحزبی توده ای خواهان دخالت دادن اتحادیه ها و توده های 

" در کشوری چون روسیه تفوق عظیم عناصر : مردم در اداره دولت و تجربه عملی آنها بوده است 

گیر و خشکسالی و شدت فوق العاده نیازمندیها و خرده بورژوازی و ویرانی و فقر و بیماریهای وا

در روحیات توده  شدید نوسانات فالکتهای مردم که عموما نتیجه ناگزیر جنگ است، موجب بروز

های خرده بورژوا و نیمه پرولتر میگردد. این نوسانها گاهی به سوی تحکیم اتحاد این توده با 

وازی و تمام تجربه همه انقالبهای قرن هجدهم بورژه است و گاهی به سوی بازسازی پرولتاریا متوج

و نوزدهم و بیستم با وضوح تمام و بنحوی کامال مقنع نشان میدهد که در صورت بروز کوچکترین 
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ضعفی در وحدت و نیرو و نفوذ پیشاهنگ انقالبی پرولتاریا از این نوسانها، چیزی جز احیای 

 . "نمیشود و نمیتواند حاصل شودحکومت و مالکیت سرمایه داران و مالکین حاصل 

حکومت انقالبی نمیتوانست بر سر نوسانات روحیه توده ها، قدرت سیاسی را به قمار بزند. آنها 

د. " نمجبور بودند ضمن تفوق حزب و گروه پیشرو شرائط عبور از مرحله انقالبی را فراهم ساز

ظر بگیریم، دیکتاتورى پرولتاریا در اگر براى دیکتاتورى پرولتاریا دو فاز سیاسى و اقتصادى در ن

روسیه بطور جدى وارد فاز اقتصادى نشد، فازى که در آن قاعدتا دیکتاتورى پرولتاریا ثبات سیاسى 

خود را بدست آورده و وظایف اقتصادى شروع میشود. مسائل اقتصادى که وجود داشت عمدتا براى 

ات لنین از اقداماتى که در مواردى نهایتا حفظ قدرت سیاسى بود. با این تبصره من حرکات و توجیه

ها را در بر داشت، به مفهوم اقداماتى براى حفظ بوروکراتیک بود و در مواردى حذف نقش توده

قدرت سیاسى میفهمم و سعى ندارم آنها را به عنوان اقدامات اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا تئوریزه 

ر حکمت، ) در این مورد خواننده میتواند به مباحثات از بولتن مباحثات شوروی، سایت منصو  "بکنم

 .مارکسیسم و مساله شوروی بولتن نظرت و مباحثات در سایت منصور حکمت رجوع کند

archive.net/fa/1160fa.html-http://hekmat.public  

مرحله انقالبی به حکومت متعارف سوسیالیستی عبور نکردند، بلکه آلترناتیو متاسفانه بلشویکها از 

  .بورژوازی روسیه، توانست تکامل اقتصادی روسیه را رقم بزند

 

 

 بحث اکثریت و اقلیت در شرائط آزادی و استبداد

کسب اکثریت درون طبقه برای مارکسیسم و برای کسب قدرت سیاسی در کشورهایی و در زمانهایی 

ورت گرفته است که مسئله کسب اکثریت در درون طبقه کارگر متشکل مطرح بوده است. بحث ص

کسب اکثریت، بحثی مربوط به کشورهای استبدادی و سرکوبگر نیست. پشتیبانی توده ای یک چیز 

هیچ صحبتی  1917است و کسب اکثریت چیز دیگر. بلشویکها از اوائل قرن بیست تا فوریه سال 

به این مبحث نپرداخته است.  1917در جایی نمیکنند. لنین در هیچ اثری تا سال  از کسب اکثریت

http://hekmat.public-archive.net/fa/1160fa.html
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کسب قدرت سیاسی در کشورهای استبدادی و سرکوبگر به  پشتیبانی توده ای نیاز دارد، اما مبحث 

اکثریت و اقلیت در این مورد ذهنی و خارج از موضوع میباشد. در کشورهایی که آزادی سیاسی 

قه کارگر متشکل است، کسب اکثریت طبقه در درون سازمانهای متشکل، برای وجود دارد و طب

کسب قدرت ضروری است. در آنجا هم اکثریت مطلق ضروری نیست، اما کمونیستها باید همفکری 

توده ها را برای کسب قدرت داشته باشند. همفکری و حمایتی که نگهداری قدرت پس از کسب 

 .قدرت را هم فراهم میکند

کثریت و اقلیت در کنگره سوم انترناسیونال کمونیستی مربوط به تالش برای جذب کارگران بحث ا

متشکلی بود که در اتحادیه های کارگری زیر نفوذ انترناسیونال دو و دو نیم متشکل بودند و تقریبا 

بر میگرفت. بحث لنین این بود که بدون بدست آوردن این اکثریت در اکثریت کارگران متشکل را 

  .میما نمیتوانیم کاری را در اروپا پیش ببریم و شایسته نام حزب کارگری نیست

اولین کار یک روش عملی برای بدست آوردن اکثریت طبقه کارگر است. در اروپا جایی که  .... "

تقریبا تمام پرولتاریا متشکل شده و سازمان یافته، باید اکثریت طبقه را در اتحادیه های کارگری 

 (سخنرانی لنین در سومین کنگره انترناسیونال کمونیستی )آوریم."بدست 

اکنون باید بطور کامل برای انقالب تدارک ببینیم و سیر تکامل مشخص آن در کشورهای پیشرفته  "

سرمایه داری را عمیقا مطالعه کنیم......در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، یعنی جایی که 

مکانا اکثریت مردم متشکل شده اند، پناهگاه عمده بورژوازی عبارت توده عظیم طبقه کارگر و ا

است از سازمانهای دشمن طبقه کارگر و وابسته به انترناسیونال دوم و انترناسیونال دو و نیم.... در 

این زمینه باید فقط به بررسی دو مسئله بپردازم که در جریان مباحثه بر سر تاکتیکها به بحث گذاشته 

نخست جلب اکثریت پرولتاریا. هر اندازه پرولتاریا در یک کشور متشکلتر باشد، تاریخ به شده اند. 

د و ما باید اکثریت طبقه را بهمان اندازه از ما دقت بیشتری برای تدارک دیدن جهت انقالب میطل

 انترناسیونال کمونیستی 3بطرز کاملتری به سمت خود جلب کنیم." سخنرانی لنین در کنگره 

ست جلب اکثریت برای لنین در کشورهایی معنی میداد که طبقه کارگر در سایه آزادی روشن ا

سیاسی به درجه ای متشکل شده بود و نه در هر مکان و زمانی. در روسیه هم بحث اکثریت بحث 

دگرگونی در روحیه کارگران متشکل در شوراها بوده است. تازه در آنجا هم به اقدام " آگاهانه" 
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ی کسب قدرت سیاسی تکیه نکردند. بلکه حزب بلشویک، یعنی پیشروترین قشر طبقه کارگران برا

 .قدرت را بدست گرفت و شوراها را صاحب قدرت نمود

نظر لنین و بلشویکها این بوده که بورژوازی در اروپا و آمریکا بدون حمایت از درون طبقه کارگر 

 .گهدارد انترناسیونال دو نمیتواند قدرت را ن بدون حمایت یعنی

" و آنگاه ما شکست ناپذیر خواهیم شد، زیرا که بورژوازی بدون حمایت از درون پرولتاریا ) از 

طریق عوامل بورژوازی انترناسیونال دو و دو نیم( در اروپای غربی و آمریکا نمیتواند قدرت را 

سیطره نفوذ به . برای همین تالش آنها این بود تا (ونیستهای آلمانی؛ نامه به کملنین)نگهدارد" 

  .انترناسیونال دو پایان دهند و کارگران را از آنها دور سازند

به هر حال بحث اکثریت و اقلیت برای کسب قدرت سیاسی، بحثی مربوط به کسب اکثریت دردرون 

ز نفوذ نیروهای تشکلهای موجود طبقه در شرائط آزادی سیاسی و بحثی برای دور کردن طبقه ا

بورژوازی در درون طبقه است و ربطی به شرائط مبارزه در کشورهای استبدادی و سرکوبگر 

ی مانند ایران بورژوازی با قتل عام کمونیستها و رهبران طبقه، با پیگرد و یندارد. در کشورها

در چنین سرکوب آنها، آنها را از نفوذ و رهبری طبقه و مردم محروم میکند. اگر کمونیستها 

گرایش سوسیالیستی کشورهایی بتوانند خود را بازسازی کنند، بخشی از رهبران کارگری و کال 

را با خود کنند، میتوانند و باید در شرائط بحران سیاسی و شرائط انقالبی برای قدرت خیز  طبقه

ین بردارند و رهبری مردم را از طریق سازماندهی قیام و نیروی مسلح بدست آورند. در چن

از نفوذ رهبری کننده بر بخشی از مردم است  نه بر سر اکثریت و اقلیت، بلکه کشورهایی صحبت

که وارد قیام و انقالب شده اند. صحبت از اکثریت و اقلیت در اینجا معنی ندارد. اگر نیروی 

کمونیستی با داشتن بخش قابل مالحظه و چشمگیر قشر پیشرو طبقه بتواند در صحنه سیاسی به 

وان یک نیروی مطرح نقش بازی کند و قدرت را تصرف کند میتواند به اکثریت تبدیل شود. در عن

اینجا داشتن شرط موضع حمایت از پیشتاز و یا دستکم موضع بیطرفی عالقه مند نسبت به پیشتاز 

   .و موضع غیرحمایتی نسبت به دشمن قاعده است و نه مسئله اقلیت و اکثریت

به نبرد قطعی مادمیکه تمام طبقه و توده های وسیع خط مشی پشتیبانی مستقیم " گسیل پیشاهنگ تنها 

شانه ایرا نسبت به وی در پیش نگرفته و ناتوانی یاز پیشاهنگ و یا الاقل خط مشی بیطرفی خیراند
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 )کامل خود را در پشتیبانی از دشمن وی نشان نداده اند، نه تنها سفاهت بلکه جنایت خواهد بود."

 (لنین بیماری کودکی، چپروی کودکانه، بخش نتایج و استنتاجها

ت نکنند، در شرائط مناسب سیاسی م فقط بیطرف باشند و از دشمن حمایتوده کارگر و مرد اگر پس

که بحران سیاسی درون حکومت به اوج رسیده و شرائط فراهم است، پیشاهنگ، یعنی حزب سیاسی 

از همان آقایان و خانمها مینشینند و در باره اینکه کسب قدرت باید میتواند قدرت را کسب کند.  حاال 

" تحول سوسیالیستی داشته باشد تا  خود با " سلطه کل آحاد طبقه" را در شکل کمون فردای آن شکل

 اقتصاد" ممکن گردد بحث میکنند.

د دارد. در برای کشورهایی نوشت که در آن آزادی سیاسی و سازماندهی وجورا لنین تاکتیک باال 

کشورهایی با رژیمهای فاشیستی و سرکوبگر وحشی حتی این را هم نمیتوان گفت. نیرویی که بتواند 

فاشیسم را براندازد، خمرسرخ را براندازد، طالبان را براندازد، جمهوری اسالمی را براندازد، باید 

قلیت و اکثریت دیگر تماما این کار را بکند. مسلما این به حمایت توده ای احتیاج دارد. اما بحث ا

 مسخره میباشد.

 ود با دونفر انداخت باید انداخت.بقول منصور حکمت حکومت اقلیت سرکوبگر را اگر بش

بورژوازی مبارزه با کمونیسم را به  میگوید  یک درک غلط در برخورد به این مبحث این است که

منظور از اکثریت   یک هنر ارتقاء داده و برای کمونیستها ممکن نیست تا به اکثریت تبدیل شوند.

 شدن کمونیستهااین درک مسئله اکثریت  شدن در این دیدگاه، پیوستن توده مردم به کمونیسم است. 

عریض و طویل تبلیغاتی اش مانع آن است. با دستگاه را یک معضل میپندارد که گویا بورژازی 

ه ندارد. این درست است که کمونیسم هیچگا حزب و قدرت سیاسی چنین بحثی جایگاهی در بحث

میتواند اکثریت  کمونیسم  امانمیتواند به اکثریت تبدیل شود،یعنی اکثریت مردم کمونیست شوند، 

از حتی برای بسیاری خالف این نظر برمردم را در مبارزه سیاسی به زیر نفوذ خود در آورد. 

دفاع میکنند، منظورشان اکثریت کمونیستی در یک انقالب کارگری کسانی که از دارا بودن اکثریت 

از این نظر دیدگاه مذبورنمیتاند پاسخی به  نیست، بلکه کسب اکثریت مردم در مبارزه سیاسی است.

 کسی و یا جریانی بدهد.
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هدف کمونیستها در مبارزه برای کسب قدرت، جلب اکثریت کارگران و مردم به کمونیسم نیست،  

که بورژازی مانع آن است. چنین عملی غیرممکن است و بدون هیچ مانع و تالشی از طرف  

بورژازی هم غیر ممکن میباشد. تا زمانی که سرمایه داری وجود دارد و حتی تا مدتها بعد از کسب 

اسی، اکثریت مردم کمونیست نمیشوند. کمونیستها در پاسخ به سواالت موجود در جامعه قدرت سی

حتما بخش وسیعی از توده پیشرو طبقه کارگر درک روشنتری است که توده مردم را با خود میکنند. 

از شعارهای برنامه ای کمونیستها خواهد داشت، اما توده وسیع کارگران و مردم درک عامی از 

شعار رفاه و برابری خواهند گرفت. به جز این مسئله پاسخ به سواالت روز جامعه است  برنامه و

حتی بخشی از توده خرده بورژوا را به زیر اتوریته که توده مردم را جلب حزب کمونیستی میکند. 

 حزب کمونیستی در میاورد.

وسط قشر پیشرو مسئله جلب توده مردم به کمونیسم نیست، بلکه هدایت و رهبری توده مردم ت

از این نظر رابطه حزب و توده پرولتاریا در مبارزه جاری و مبارزه بر سر قدرت سیاسی است. 

 های مردم یک رابطه سیاسی است.

 لنین به این مسئله اینطور پاسخ میدهد. 

 نطور که ماآری پرلتاریا است ولی دیکتاتری پرولتاریا را ونر میگوید که مدافع دیکتاتت".....رفیق 

میبینیم نمیبیند. او میگوید که منظور ما از دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتری اقلیت سازمان یافته و آگاه 

سته استثمار میشوند و نمیتوانند وران سرمایه داری که کارگران پیوپرلتاریا است. البته در د

گر این است استعدادهای انسانی خود را رشد دهند، چشمکیرترین ویژگی احزاب سیاسی طبقه کار

انند فقط اقلیتی از طبقه را به خود راه دهند. همچنان که کارگران صاحب آگاهی واقعا طبقاتی وکه میت

در جامعه سرمایه داری، فقط اقلیتی از کل کارگران را تشکیل میدهند، حزب سیاسی نیز میتاند فقط 

این اقلیت صاحب آگاهی طبقاتی اقلیتی از طبقه را در بر گیرد. بنابر این مجبوریم بپذیریم که فقط 

و اگر رفیق تنرمیگوید با احزاب مخالف است میتواند توده وسیع کارگران را هدایت و رهبری کند. 

ولی در همان حال از اقلیتی دفاع میکند که نماینده سازمان یافته ترین و انقالبی ترین کارگرانند که 

میخواهم بگویم اختالفی میان ما نیست........" راه را به همه کارگران نشان میدهد، در این صورت 

 )لنین سخنرانی در دومین کنگره انترناسیونال کمونیستی(
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تا دوره ای پس از کسب قدرت کمونیستی نیز توده طبقه که به کمونیسم جذب شده و به عضویت  

لتی را حزب کمونیست در میاید اقلیت طبقه را تشکیل میدهد: تا زمانی که طبقه کارگر قدرت د

تسخیر نکرده، تا زمانی که برای همیشه سلطه اش را تضمین ننموده و احیانا سلطه بورژازی را 

غیرممکن نساخته است، تا آن زمان حزب کمونیست قاعدتا در سازمانهای خود فقط اقلیت کارگران 

عظیمی مانند  را در بر میگیرد........ابتدا پس از آنکه دیکتاتوری پرولتاریا چنان سائل تاثیرگذار

جراید، مدرسه، کلیسا، دستگاه اداری  غیره را از بورژازی روبود، تنها پس از اینکه شکست نهایی 

نظام بورژوایی برای همه روشن شد، همه یا تقریبا همه کارگران در صفوف حزب کمونیست وارد 

 ) لنین، نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری(خواهند شد. 

ثریت شدن، بحث پیوستن توده وسیع کارگر و مردم به کمونیسم نیست، بلکه در هر صورت بحث اک

مسئله هدایت این توده وسیع در مبارزه روزانه و بر سر قدرت است. برای همین این بحث که 

بورژازی از اکثریت شدن ما جلوگیری میکند، بحث درستی نیست. اگر بحث " دارا بودن اکثریت" 

ده وسیعی از مردم از حزب انقالبی بدانیم، آنوقت چنین عملی ممکن را به معنای جلب حمایت تو

ت دائمی در یک کالم صحبت از حمایت سیاسی آنهم در مقطعی خاص میباشد و نه یک حمایاست. 

بر در نبرد حزب سوسیالیستی در صورت عدم پیروزی  که غیر ممکن میباشد. این روشن است که

 مبارزه توده وسیع مردم از حزب کمونیستی انقالبی دور میشوند.شرائط نامطلوب در و یا سر قدرت 

بخش وسیعی از توده زحمتکش مردم ) خرده بورژاها( که مسئله این را هم باید افزود که روحیه  به

در بسیاری از کشورهای جهان اکثریت توده مردم را تشکیل میدهند، بشدت متزلزل است و در 

یستها نمیتوانند این توده نو نیروهای ارتجاعی قرار میگیرند. کموبسیاری از موارد پشت بورژوازی 

اکثریت را به کمونیسم جلب کنند، مسئله این است که آیا کمونیستها در نبرد بر سر قدرت سیاسی 

قدرت گیری با سازش و " باج جلب کنند و پس از خود  یبانی ازمیتوانند این نیروی مردد را به پشت

تازه بخشی از کارگران در جامعه سرمایه داری ندین سال خنثی نگه دارند. آنها را طی چدادن"، 

این امکان را پیدا میکنند تا با کار زیاد خود را تا طبقات میانی  دارا باال بکشند و این خود منشاء 

عالقه به مالکیت در ذهنیت  بخشی از طبقه میشود، به همه اینها باید اشرافیت کارگری را نیز 

 ..افزود...
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 چنین است که دارا شدن اکثریت کمونیستی اساسا مطرح نیست.

 

 

 مارکس، انگلس، لنین و بالنکیسم

آنچه که به بالنکیسم مشهور شد به چند تالش بالنکی برای کسب قدرت در شرائط غیرانقالبی و 

 بدون توجه به وضعیت نیروهای دشمن و آمادگی توده کارگر و یا قشر پیشرو آن برای دست بردن

به انقالب  مربوط بود که نتیجه اش جز شکست چیز دیگری نبود. مسلما اگر بالنکی در شرائط 

انقالبی و بحران سیاسی و با ارزیابی نیروهای دشمن دست به عمل میزد، نقدی به " اقلیت" بودن 

 نیروی او در کار نبود. بالنکی نه اعتقاد به نیروی طبقه کارگر به عنوان گورکن سرمایه داری

. تالش او مبنی بر بود داشت و نه تالش مبارزه جویانه او متکی بر متحد و متشکل کردن این طبقه

کش تصرف و جامعه سازماندهی یک سازمان توطئه گرانه بود که قدرت را به جای مردم زحمت

 .کندکمونیستی برپا 

انقالبی و  تاکنون گرایشات اصالح طلب و رفرمیستی در همه جا به کمونیستهای 19از قرن 

آنها را متهم به  ند اتهام بالنکیسم وارد کرده اند وکارگرانی که هدف و قصد کسب قدرت را داشته ا

ندیدن شرائط و توطئه گری کرده اند. بلشویکها و لنین در انقالب اکتبر به بالنکیسم متهم شده بودند 

. لنین پس از ه استه آن پاسخ دادکه لنین در مقاالت مختلف از جمله در مقاله " مارکسیسم و قیام" ب

نام بردن از سه شرط عینی برای قیام، که آن را از بالنکیسم جدا میکند، آنوقت امتناع ازنگاه به قیام 

 انت به مارکسیسم و انقالب میداند:بمثابه هنر را خی

به طبقه  " اوال برای اینکه قیام موفقیت آمیز باشد، باید به توطئه و یا حزب متکی نگردد، بلکه 

پیشرو تکیه نمود. دوما قیام باید به شور انقالبی مردم متکی باشد و ثالثا باید به آنچنان نقطه تحولی 

در تاریخ انقالب فرازنده متکی باشد که در آن فعالیت دسته های پیشرو مردم به حداکثر خود رسیده 

الب از هر وقت شدیدتر باشد و تزلزل صفوف دشمن و صفوف دوستان ضعیف و دودل و متزلزل انق

م را از بالنکیسم متمایز میکند. با وجود این سه سباشد. این سه شرط الزم طرح مسئله قیام، مارکسی
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مارکسیسم  )معنایش خیانت به مارکسیسم و خیانت به انقالب است."مسئله فن شمردن قیام شرط نفی 

 (و قیام از لنین

و کسب کارگران  مردم ل کردن بر متحد و متشک پایه مادی خود را آیا سازمانهایی که هویت و

ر ساخته اند را قدرت در شرائط وضعیت انقالبی و بحرانی و جنگ و بر اساس توازن قوا استوا

ری و بالنکیسم متهم کرد؟ مسلما خیر. اما امروز که با بحران فروپاشی در میتوان به توطئه گ

ازماندهی دسته مسلح نظامی  بیشتر از هر بسیاری از کشورها روبرو هستیم عنصر " توطئه" و س

نمیتوانست پا  بانی بدون دسته مسلح آمادهزمان دیگری وارد برنامه و دستور کمونیستها میشود. کو

با بوجود آمدن بی دولتی در منطقه کردستان سوریه، نیروهایی مردم را  به عرصه وجود بگذارد.

در سومالی، افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و......کمونیستها باید مانند  به سرعت مسلح کردند.

هر دسته مسلح دیگر ابراز وجود کنند و راه دیگری وجود ندارد. ابراز وجود کارگر در آنجاها از 

کانال " اتحاد و مبارزه برای کمک به تشکل صنفی کارگری"  نمیگذرد. هر چند کمونیستها در همه 

ن تالش برای اتحاد و تشکل کارگری ارج میگذارند و خودشان یک پای این تالشند. اما حال به ای

کمونیستی که در عراق و سومالی فکر میکند میتواند با تشکل صنفی و مبارزه تظاهراتی و اعتصابی 

نقشی در مبارزه مردم بازی کند، کالهش پس معرکه است. امروز اعتراض و اعتصاب مردم برای 

بر تنها نفوذ و نفوذ رهبری کننده کمونیستی ق خود در چنین جاهایی به هیچ جا نمیرسد. احقاق حقو

این اعتراضات میتواند آنها را در خدمت تضمین بازسازی چهارچوب مدنی کشور و تضمین امنیت 

و در آینده رهاسازی کارگران و مردم قرار دهد. محور کار در آنجاها با عنصر " سازمان مسلح" 

  .ه" است و نه رهبری مبارزات توده ای مردمو "توطئ

هم مارکس و انگلس و هم لنین و بقیه مارکسیستها مفصال به اتهام بالنکسیم از طرف  ،جدا از این

بورژوامشربهایی که فکر میکنند انقالب و قیام جاده صاف و همواری است و تاریخ مانند ورق 

غاز شود و به ر همه جا از اعتصاب و تشکل آاید دخوردن کتاب است و تکامل مبارزه کارگران ب

 .پاسخ داده اند ،قیام و کسب قدرت توسط "آحاد همه طبقه و یا اکثریت طبقه" منجر شود

اگر برای هر مارکسیستی روشن است که کسب قدرت بخصوص در کشورهای استبدادی و خفقان 

ستها میگذارد، آنگاه این سخن زده، سازماندهی قیام و جنگ مسلحانه را در نهایت در دستور کمونی
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مارکس که قیام برای تصرف قدرت را باید بمثابه هنر نگریست احتیاج به تعمق بیشتری دارد و 

نمیتوان از آن سرسری گذشت. بیخود نیست که اتهام بالنکیسم بارها و بارها به کمونیستهای انقالبی 

و متکی باشد و در نقطه عطفی در تاریخ وارد شده است.  از نظر مارکسیسم قیام باید به طبقه پیشر

انقالب که فعالیتهای گروه پیشرو مردم به حداکثر رسیده باشد و تزلزل صفوف دشمن و دوستان دو 

. اگر دل از هر وقت شدیدتر باشد صورت گیرد. این سه شرط تفاوت مارکسیسم و بالنکیسم است

میدن نیروی قیام کننده فقط بیان کننده ، آنوقت دیگر "بالنکیسم" نااین شروط در نظر گرفته شود

ماهیت ارتجاعی نیروی اتهام زننده است. بلشویکها به بالنکیسم متهم شدند، چون نمیخواستند و 

ها باشند. اگر آنها قبل از تشکیل کنگره شوراها قدرت را انمیتوانستند منتظر تشکیل کنگره شور

در روز کنگره و بعد از آن صورت  قبضه نمیکردند، تغییراتی که در صفوف دشمن و دوست

میگرفت و سرنوشت آراء متزلزل در کنگره شوراها، مسئله تصرف قدرت سیاسی را توسط حزب 

  .بلشویک ناممکن میساخت و لنین این را خیانت به انقالب میدانست

سال انگلس بعد از مطالعه کتاب "اختالفات ما" از پلخانف که در رد مشی  ناردنیکها در روسیه در 

و در دفاع از خط مشی مارکسیستی نوشته شده بود، به او نوشت اگر بالنکیسم یعنی توطئه  1884

یک گروه کوچک برای کسب قدرت سیاسی در جایی موضوعیت داشته باشد، همانا در روسیه آن 

ائط سیاسی روسیه آن زمان درست ثم این نیست که تحلیل انگلس از شرزمان است. من در اینجا بح

ه است. برعکس تاریخ نشان داد که تحلیل پلخانف و مارکسیستهای روسیه از شرائط سیاسی بود

شاید هم شرائط انفجاری که انگلس از آن نام روسیه درست بوده است و انگلس اشتباه میکرده است. 

اما اگر فرض را بر این بگذاریم که تحلیل میبرد وجود داشت اما به هر حال به فعل تبدیل نشد. 

انگلس از شرائط انفجاری در روسیه درست بوده باشد، آنوقت تاکتیکی که او توصیه میکند تامل 

  :برانگیز است

ل جوان روسیه حزبی وجود کنم که مایه افتخار من است که در بین نسقبل از هر چیز، تکرار می "

را پذیرفته است های بزرگ اقتصادی و تاریخی مارکس و بدون قید و شرط نظریه دارد که صادقانه 

های اسالوی خود قاطعانه بریده است. و شات آنارشیستی و تا حدودی از سنت و از تمامی گرای

داد. این ساس غرور می کرد اگر کمی بیش تر به زندگی ادامه میمارکس هم به همان اندازه اح
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ه ی تاریخی مهم خواهد بود. به نظر من، نظریامتیازی است که برای تحول انقالبی روسیه بسیار 

ها بایستی این مارکس شرط اساسی تاکتیکهای انقالبی پیگیر و همگون است. برای کشف این تاکتیک

نظریه را در بستر و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر به کار بریم...عالوه بر آن تاریخ 

رای من کلی ب داخلی و محرمانه حزب انقالبی روسی به خصوص در چند سال اخیر تقریبا به

مرا مجبور دانم، فکر می کنم می دانم، یا ناشناخته است... آن چه که من راجع به اوضاع روسیه می 

بایستی در مدت معینی آغاز  شوند. انقالبخود نزدیک می  1879ها به کند که فکر کنم روسمی 

که فقط به ست ور همانند یک مین در حال انفجاریشود؛ احتمال دارد در چنین اوضاع و احوالی کش

ی یک کبریت احتیاج دارد. به خصوص از سیزده مارس به این طرف این یکی از آن شرایط استثنای

توانند انقالب به راه بیاندازند یعنی از طریق یک ضربه باعث است که گروه معدودی از مردم می 

به خودی خود به هم خوردن... تعادل ناپایدار سیستم گشته و آن را سرنگون نمایند، و با حرکتی 

که بعد از آن غیر قابل کنترل می گردند. خوب  ناچیز باعث رها شدن نیروهای قابل انفجاری گردند

از طریق عمل یک گروه کوچک توطئه گر قادر  ی خیالی که معتقد استریه آن نظ اگر بالنکیسم

علت وجودی داشته باشد، هم اکنون چنین چیزی در پترزبورگ  ،است جامعه ای را دگرگون نماید

وجود دارد. زمانی که جرقه به باروت نزدیک شود، زمانی که نیروهای آزاد شده و انرژی ملی از 

مردمی که جرقه  الب دیگری از پلخانف( تبدیل شوند.ی ج)استعاره  کتینوع پتانسیل به انرژی حر

هاست برده خواهند شد، و انفجار که هزارها برابر قوی تر از خود آن سیله انفجاررا به مین زدند به و

 .مسیر خود را بسته به این که نیروهای اقتصادی و نیروهای مقاومت چگونه باشند، خواهد گشود

توانند قدرت را به دست بگیرند، )در آن صورت چه افراد تصور کنند که می فرض کنیم که این

شرطی که بتوانند در سد سوراخی ایجاد بکنند که شکاف آن را  ضرری به بار خواهد آورد؟ به

شان بیرون خواهد کشید. اشی از درهم شکستن آن به زودی آنها را از خیالبافیهایگسترش دهد، سیل ن

تری ببخشد، چه دلیلی برای گله کردن خیالبافی ها بتوانند به آن ها قدرت اراده بیشلیکن اگر این 

د، پس از پایان انقالب انکه انقالبی را به انجام رسانیده  زنندائیکه الف میدارد؟ چه بسا آنه وجود

با آن چه  کنند و این که نتیجه انقالب هیچ گونه شباهتیمتوجه شده اند که نمی توانسته اند چه می 
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است که هگل آن را طعنه تاریخ  خواستند به وجود بیاورند. این همان چیزینداشته است که می 

 "...اند از آن بگریزندعنه ای که تعداد کمی از شخصیت های تاریخی توانسته مینامد، ط

به نظر من آنچه انگلس در اینجا میگوید میتواند امروز هم در موارد مشخصی در برخی از کشورها 

 .تکرار شدنی نیستو پرتقال به کار گرفته شود. کسی نمیتواند مدعی شود که تجربه کوبا 

میلیون در شرائط وضعیت انفجاری و انقالبی و یا بحرانی  3ما با نیروی  حاال اگر کسی بگوید 

 رزامبمیلیون نیروی  3سیاسی، قدرت را میگیریم، فریاد برمیاورند که ای بابا بالنکیسم آمده است. 

در شرائط انقالبی و انفجاری که پشتیبانی توده ای مردم و یا بیطرفی همراه با سمپاتی کارگران و 

 شک اکثریت عظیم و اغراق آمیزی است.با خود دارد، بدون مردم را 

 

 

 تجربه انقالب کوبا

انقالب کوبا یک نمونه قابل توجه و گویا از شرائطی است که یک گروه کوچک مبارز و مسلح 

میتواند قدرت دولتی پوسیده و زوال یافته را سرنگون، توده های مردم را پشت سر خود بسیج و 

ر شرائط اقتصادی و سیاسی آماده باشد، میگوید که اگ کند. انقالب کوبا به ماقدرت دولتی را کسب 

ند. وقتی که قالبی را آغاز و به سرانجام برساحتی یک گروه مسلح کوچک چند ده نفره میتواند، ان

ژوئیه کاسترو توانست از شکست اول و دوم نظامی نجات پیدا کند، خود را جمع و جور  26گروه 

با چندین پیروزی نظامی پی در پی،  1958وست سال آگ 21نفر برساند و در نبرد  200کند و به 

چندین شهر را بدست آورد، نبرد خود را برای پیروزی تا کسب کامل قدرت توسط گروههای کوچک 

. من نظامی دیگر ادامه داد. بحث من بحث الگوسازی از یک حرکت انقالبی و یک تاکتیک نیست

سالگی تاکنون در مقابل و رودروی مکتب سازی از  17دگی سیاسیم از اساسا در تمام طول زن

ده از آن بوده ام و چنین اتهامی نمیتواند مشی چریکی و انواع گروههای برآم تاکتیک انقالب کوبا و

در حالی که سازمانی که عضوش بودم، سازمان پیکار، تحت تاثیر  60در سال  به من بچسبد.

و سرنگونی رژیم حرف میزد، برای من آن حرفها حرفهای بیمغز تحرکات مجاهدین از تضعیف 



106 
 

جلوه میکرد. عملیات نظامی اتحادیه کمونیستها به نظر من فقط عملیات انتحاری کودکانه 

 .مینمود.....از این نظر هیچگاه تعلق خاطری به چنین مشی هایی نداشته ام

است که در جایی و نقطه ای چنین اما سوال این است که آیا طبقه کارگر و حزب کارگری مجاز 

تاکتیکی را اتخاذ کند؟ آیا یک گروه و یا حزب کمونیستی در کشورهای استبدادی میتواند در شرائط 

خاصی با یک تکان از بیرون موجبات انقالب را فراهم آورد؟  پاسخ این سوال برای یک مارکسیست 

ی با یک حرکت انقالبی و با یک روههای کوچک سیاسن برو برگرد مثبت است. کاسترو و گبدو

 .را سازماندهی کردند تکان از بیرون، نه تنها وضعیت انقالبی در کوبا را ایجاد کردند بلکه انقالب

چنین و اعالم میکنند که کارگر در این قایان و خانمهایی زیر پوشش مارکسیست پیدا میشونداینکه آ

با این دالئل کسب قدرت سیاسی توسط نیروی و و... !شورایی پیدا نیستحرکتهایی حضور ندارد! 

برای حفظ وضع موجود و دنبال نخود  پیشرو طبقه را نفی میکنند، خواسته یا ناخواسته تالششان

. کمونیسم به عنوان یک گرایش در درون جنبش کارگری و جامعه، سیاه فرستادن کمونیستها است

دی که تمامی جامعه درگیر آن است، قدرت میتواند با روشهایی در سطح جامعه و بر سر مسائل کلی

را کسب کند و کارگر را به میدان آورد. دولت موقت انقالبی ایجاد کند، عزم خود را برای برانداختن 

و سازمان شورایی دولت را سازمان دهد  بنویسد مندبرنامه انقالب پیروز ونظام طبقاتی اعالم کند 

 ....... و

مردم در یک دولت سرکوبگر استبدادی که تزار روسیه در مقابل آنها انتظار اینکه طبقه کارگر و 

دموکراسی تام و تمامی بود، خود را متحد و متشکل کنند و کمونیستها هم اکثریت را در این تشکلها 

و خرده بورژواست که به وضعیت فیلسترهای لیبرال  کسب کنند، استثنائی بر قاعده و خواب و خیال

. یعنی چون چنین وضعیتی ناممکن نیستاست استثنائی بر قاعده این میگویم . موجود خو گرفته اند

ما با یک انقالب توده ای در کشوری روبرو شویم که سیر پیشرفت آن سازمانهای کارگری و 

شورایی را از خود بیرون دهد. در چنین صورتی حتما کمونیستها باید تالش کنند تا اکثریت را در 

رگری به دست آورند. بدون چنین اکثریتی صحبت از کسب قدرت بالنکسیم سازمانهای شورایی کا

از آنکه سیر انقالب تقریبا ناممکن است. قبل  اما چنین وضعیتی در اکثر کشورهای استبدادیاست. 

زادیهای سیاسی گسترده و شوراها را از خود بیرون دهد، سرنوشت جنبش و انقالب مانند روسیه آ
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محصول دولت موقت بعد از انقالبند. فته است. شوراها و آزادی سیاسی و غیره ده و پایان یارقم خور

در چنین کشورهایی جنبشها و نیروهایی که هسته ها و کمیته های قیام و یا یک نیروی مسلح قویی 

د. اما اگر کسی قبل از قدرت نند، قدرت را کسب و دولت موقت تشکیل میدهه ارا سازماندهی کرد

کاسترو اعالم کند، چون کارگر نیست و شورا نیست و  تحول کمونیستی اقتصاد  گیری پا شود به

بدون کمون ممکن نیست و کمونیستها باید برگردند اول کارگر را متشکل کنند و بعد به قدرت فکر 

ضع موجود سینه میزند. البته نمونه کوبا به ما میگوید که در وکنند، در واقع دارد برای حفظ 

استبدادی حتی میتوان با یک نیروی مسلح کوچک انقالب را آغاز کرد و به پیروزی کشورهای 

رساند. این هم از آن استثنائاتی است که ممکن است در تاریخ اتفاق بیافتد. کمونیستها بدون 

الگوبرداری از انقالب کوبا، این تجربه و مشی را در شرائطهایی بکار میبندند. شخصا فکر میکنم 

کوچک و در مناطقی که دولتها بشدت ضعیف و ناپایدار میباشند، از جمله در برخی  در کشورهای

ستها قرار گیرد. در شرائط سناریوی یاز کشورهای آفریقایی این مشی میتواند در برنامه عمل کمون

سیاه هم تنها راه سازماندهی نیروی مسلح است. اگر در کشورهایی نظیر عربستان سعودی و 

خلیج، حکومتها با یک تکان داخلی یا " انقالب کاخی" متزلزل شوند، گروههای کشورهای حاشیه 

 .کوچک کمونیستی میتوانند به شیوه کاسترو و چه گوارا قدرت را در آنجاها کسب کنند

میلیون جمعیت و با یک رژیم ضعیف و  6کشوری با بیش از  1958کوبا در زمان انقالب در سال 

تحت فشار قرار  ، و آن هم از طرف آمریکاسلح آن بسیار کوچکمتزلزل بود. ارتش و نیروی م

داشت و فروش اسلحه به آن ممنوع شده بود. حکومت باتیستا محروم از حمایت بورژوازی داخلی 

و بین المللی، حتی از طرف نیروهای ارتجاعی ضد کمونیست هم تحت فشار و مورد تعرض قرار 

د را رفت. با یک گروه چند ده نفره انقالب شروع داشت. انقالب در چنین کشوری راه خاص خو

شد و با پیروزی نظامی کامل بر حکومت باتیستا خاتمه یافت. اعتصاب عمومی یک هفته ای و 

تجمعات عمومی مردم در آخرین فاز پیروزی انقالب، نتیجه تکان نظامی و پیروزیهای نظامی اولیه 

هوادار بلوک شرق در کوبا که مدت زمان  حزب سوسیالیست کوبا، حزب psp بود. البته بعدا

طوالنی از باتیستا حمایت کرده بود، برای پررنگ کردن نقش خود در انقالب کوبا، تالش کرد تا 

هم در نقش اعتصابات در پیروزی نظامی اغراق کند و هم در نقش خود در برپایی اعتصاب 
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روزی صورت واقعی به خود عمومی. واقعیت این است که اعتصابات عمومی در آخرین فاز پی

گرفت و نتیجه پیروزیهای نظامی پارتیزانها بود. حزب سوسیالیست کوبا به دلیل حمایت از باتیستا 

بشدت منزوی بود. نفوذ کاسترو در میان توده های کارگر بسیار قوی بود و رهبران اعتصاب از 

 .کاسترو حمایت میکردند

خط مشی چریکی در کشورهای موسوم به جهان سوم  متاسفانه از تجربه کوبا گروههای چریکی و

پر و بال گرفت که ربطی به تجربه کوبا نداشت. چه گورا که خود رهبری یکی از گروههای مسلح 

را در مقطع انقالب داشت با الگوبرداری از تجربه کوبا، خواست در بولیوی و دیگر کشورها انقالب 

  .راه بیاندازد و با شکست مواجه شد

ا همه شرائط آماده بود تا با یک تکان از بیرون و با یک نیروی مسلح کوچک انقالب شروع در کوب

شود و به پیروزی برسد. کاسترو با تیزبینی خاصی این را دیده بود که زمان برای سرنگونی باتیستا 

 آماده است و بشدت به سرنگونی باتیستا خوشبین بود. در استراتژی او نیروی مسلح او نه موتور

و یا حرکتهای چریکی برای شکستن آورد می کوچک که باید موتور بزرگ را به حرکت در 

"قدرقدرتی" رژیم و یا "دادن آگاهی" و...، بلکه حرکت مسلحانه برای پایان دادن به رژیم باتیستا 

تجربه  1933طرح او حمله به مراکز قدرت دولتی و کسب قدرت بود. با اینکه کوبا در سال  بود.

ز صنعت شوراهای کارگری شکل یمه انقالب را از سر گذرانده بود و حتی در بخشهایی ایک ن

، کاسترو مسیر نوینی را در حرکت برای تصرف قدرت برگزید و به پیروزی رسید. گرفته بودند

تجربه انقالب کوبا به ما میگوید، کسب قدرت سیاسی و پیروزی انقالب از چه راههای غیرمتعارفی 

 .ت گیردمیتواند صور

بنا بر تئوری لیبرالی، وظیفه کاسترو نه کسب قدرت دولتی، بلکه رفتن به طرف طبقه کارگر، نفوذ 

و سازماندهی آن و به میدان آوردن و در نهایت در صورت آماده بودن شرائط انقالبی به صورت 

لیبرالها عینی، تشکیل شوراها و رفتن کارگران و نه کاسترو و نیروی مسلح به طرف قدرت بود. 

وظیفه روتین و روزمره کمونیستی را با مبارزه برای کسب قدرت دولتی یکی میدانند. برای آنها 

  .کسب قدرت ادامه تکامل مبارزه روزمره است
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حتما طرفداران تئوری لیبرالی مدعی میشوند که خوب انقالب کوبا، یک انقالب کارگری و 

احتیاج به حضور کارگر از اول تا آخر و تشکیل سوسیالیستی نبود و برای انقالب سوسیالیستی 

شوراها و....برای " سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی" میباشد. پاسخ یک کارگر و رهبر کمونیستی 

این است که اوال کسب قدرت سیاسی برای سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی در فردای پیروزی 

صورت میگیرد یک مقطع از عمل طبقه   یدولتدستگاه نیست. کسب قدرت سیاسی که با شکستن 

است و دولت به عنوان ابزار مبارزه در دست قشر پیشرو طبقه کارگر میافتد و طبقه این ابزار 

مبارزه را در خدمت تشکل طبقه در سطح وسیع و شورایی میگیرد. ما همه تالشمان را برای 

الشمان را برای حضور طبقه سازماندهی کمونیستی کارگران در طول زمان انجام میدهیم، همه ت

انجام میدهیم، اما دسته پیشرو میتواند در مقطعی و در جغرافیای خاصی خود اقدام به کسب قدرت 

ب کوبا، باید گفت این انقالب درسهای ست آورد. بدون الگوبرداری از انقالکند و ابزار دولت را به د

  .گرانبهایی برای انقالب طبقه کارگر دارد

 

 

انقالب پرتقال، انقالبی که از دل کودتا بیرون  درسهایی از

 جست
 

از جمله انقالبهایی است که در یک رژیم استبدادی و سرکوبگر اتفاق  1974انقالب پرتقال در سال 

 48افتاد و از این نظر برای ما بسیار درس آموز است. عمر دولت فاشیستی و مستبد ساالزار که 

دیگر به سر رسیده بود. آخرین مستعمرات پرتقال در آفریقا برای سال بر پرتقال حکومت کرده بود 

استقالل خود میجنگیدند و پرتقال با مشکالت عدیده  اقتصادی و سیاسی روبرو شده بود. مردم کشور 

هزار سرباز خود را در جنگ برای حفظ مستمرات در موزامبیک، گینه بیسائو  13کوچک پرتقال، 

. در ه بودد. و این به موج نارضایتی در میان مردم و نظامیان دامن زدو آنگوال از دست داده بودن

افسر چپگرا سازمان نظامی مخفی به نام جنبش نیروهای مسلح )  300، 1974طی ماه آوریل سال 

ام اف ا( را در ارتش سازماندهی کردند. مطالبه آنها برقراری آزادیهای دموکراتیک و پایان دادن 
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برسمیت شناختن استقالل مستعمرات و سرنگونی رژیم دیکتاتوری ساالزار  به رژیم مستعمراتی و

تلویزیون،  -به یک کودتای نظامی زدند و کنترل رادیودست  ،چپآوریل افسران مترقی  25بود. در 

ساعت به  17مخابرات، فرودگاهها و مراکز نظامی و حساس را بدست گرفتند. آنها فقط در عرض 

ساله پایان دادند. نظامیان با استقبال و شور انقالبی مردم روبرو شدند.  48عمر یک رژیم فاشیستی 

مردم با گل سرخ میخک به استقبال نظامیان رفتند. کودتای نظامی افسران چپگرا، با موجی از 

رفت و بر مطالبات و خواسته های در سراسر کشور مورد حمایت قرار گ تظاهراتها و اعتصابها

. دو روز پس از قدرت گیری افسران چپگرا همه زندانیان سیاسی آزاد شدند. انقالبی افسران افزود

هزار نفر از  600روز پس از کودتای افسران بر علیه رژیم دیکتاتوری، در روز اول ماه مه  5

در جمعیت ا میلیون نفری لیسبون در مارش اول ماه مه شرکت کردند. سربازان و کارگران و مردم 

خی شرکت کردند. کارگران و مردم با مطالبات متنوع از افزایش دستمزد تا تاریگترین مارش بزر

مسکن و...به میدان آمدند.  بسیاری از مساکن خالی به اشغال مردم در آمد. در همه کشور روز اول 

 .برگزار شد یماه مه مراسمهای بزرگ

ه تا اکتبر بیش از در اکثر مراکز مهم کارگری شوراهای کارگری و مردمی شکل گرفت. از ماه م 

شورا در محلهای کار تشکیل شد. در مراکز کشاورزی و روستایی، مردم کارگر و فقیر با  4000

مصادره زمینها، به کشت کلکتیو پرداختند. جناح چپ سازمان افسران خواهان برقراری جامعه 

ای بزرگ سوسیالیستی و برابری اقتصادی شهروندان بود. احزاب چپ به سرعت به احزاب توده 

، شوروی که یک حزب مخفی کوچکی بود در صحنه اجتماعی تبدیل شدند. حزب کمونیست طرفدار

 .درصد آراء را از آن خود کرد 12، 1975در آوریل 

متاسفانه انقالب پرتقال مانند بسیاری از انقالبات دیگر از حزب کمونیستی و کارگریش محروم بود 

هدایت کند. برای همین به سرعت روند برگشت شروع شد. تا انقالب را به جلو و به پیروزی 

قدرتمندی بورژوازی و دستگاهش، توانست انقالب پرتقال را کنترل کند.  اما شکل گیری یک 

ه سرکوبگر درسهای فراوانی برای کمونیستی که و شروع آن در مرکز نظامی و دستگا انقالب

اندهی میکند، دارد. اگر حزب کمونیستی مبارزه و سازم خصوص در شرائط استبدادی و سرکوب،ب

کارگری بانفوذی در پرتقال وجود داشت میتوانست  کودتای افسران را به انقالب پیروز کارگری 



111 
 

با پشتیبانی وانستند تبدیل کند. حتی افسران کمونیست، در صورت انسجام و داشتن افق کمونیستی میت

مان قدم اول ایجاد کنند. انقالب پرتقال به ما کارگران و مردم، حکومت کارگری و شورایی را در ه

غاز شود و پیشروی کند. افسران چپ و کمونیست با یک د انقالب میتواند از چه درزهایی آمیگوی

یت" مردم را بدنبال خود فریدند و هم " اکثرانقالبی و کارگری را در پرتقال آ حرکت هم جنبش

این هم شیوه ای برای  ثریت" کارگران و مردم میگردید،دنبال " اکبه قایان و خانمهایی که آکشیدند. 

سپس اکثریت را به طرف قدرت خیز برداریم، قدرت را کسب کنیم، پس باید  اکثریت شدن است! 

. بخصوص در کشورهای دیکتاتوری بحث دارا بودن " اکثریت"  برای کسب هم خواهیم داشت

 .فکر مضحک لیبرالی بیش نیست  قدرت

است که حزب کمونیستی که نماینده واقعی جنبش طبقه کارگر است و بخش اقلیتی  تمام مسئله این

 و سربازان  و سازمان دادن " کودتای افسرانشتن به سمت قدرت از طبقه را دارد میتواند با خیزبردا

 .کمونیست" طبقه را به میدان آورد و دولت را سازمان دهد

 

 

 کسب قدرت سیاسی در جنگ

تی اگر فرض کنیم در کشور همسایه یک حکومت کمونیسسوالی آغاز میکنم. با را  این قسمت

و مردم مستاصل از جنگ و خرابی مجبور شوند به حکومت دارو  وضعیتی نظیر افغانستان پیش آید

یا در شرائط مساعد، حکومت کارگری میتواند و حق دارد به ای مانند طالبان گردن بگذارند، آ دسته

 نظیر آنچه ویتنام، کند و بدست مردم افغانستان بدهد و قدرت را در کابل فتح حمله نظامی دست بزند

آیا حق دارد از پیروزی خود استفاده کند و جنبش شورایی  با حکومت خمر سرخ در کامبوج کرد؟ 

و کارگری و جنبش سوسیالیستی را النسه کند؟ آیا حق دارد مردم را فرابخواند تا حکومتی شورایی 

برای آن تالش کند؟ به نظر من و به نظر هر کمونیستی این جواب مثبت است. کسی  برپا کنند و

و خمر سرخ را اندازه گیرد. یک تکان از ، نازیسم طالبان، فاشیسم  ر دستزی نمیتواند تمایل مردم

و جنبشی جلب کند که دارد  یتواند تمایل مردم را به آن نیرویک حمله نظامی، یک تنفس مبیرون، 
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بیرون این تکان را ایجاد میکند. من این سوال را کامال یکجانبه طرح کردم و اساسا جنبشهای از 

سیاسی درون جامعه را خط زدم. اما واقعیت است که جنبشهای سیاسی درون جامعه زیر طالبان، 

زیر خمرهای سرخ، زیر داعش، زیر حکومتهای فاشیستی و نازیستی نمرده اند و با تکان از بیرون 

زادیخواهی به کمک دولت سوسیالیستی و آزادیخواه میایند. مشخصا سوسیالیسم و آبرمیاورند و رس

نازیسم و فاشیسم بود  ین به همراه پارتیزانهای هر کشوری که زیر سیطرهقدر جنگ جهانی دوم متف

 دنظری میگویند و با شکست نازیسم کشورهای مربوطه را از زیر سیطره نازیسم آزاد کردند. جنگید

مسائل  را ترک میکرد ویست با پایان جنگ کشورهای بلوک شرق شوروی اگر سوسیالیستی بود میبا

ر سوسیالیستی گا میسپرد. به نظر من نیروی پیروز در جنگکشورها به متابولیسم داخلی خود  را

 های مربوطهدر کشور و حکومت سوسیالیستی بود میبایست ضمن حفظ قدرت، سازمان شورایی

لحاظ نظامی آنجا را ترک برقرار میساخت و سپس کشور را به متابولیسم داخلی میسپرد و از 

هر کشور و تالش  میکرد. حکومت سوسیالیستی میتوانست در صورت جلب تمایل کارگران و مردم

، حکومت شورایی متحدی در سراسر مناطقی که در جنگ کسب شده بود برای ایجاد تمایل آنها

ذربایجان. اگر حد از آلمان تا سیبری و قفقاز و آعنی حکومت شوروی سوسیالیستی واتشکیل دهد. ی

یسم را در او سیونالاین انترنا دنیا مردمقبل از جنگ جهانی  شوروی یک کشور سوسیالیستی بود

این راهی نبود که روسیه استالینی میتوانست طی کند، این میدیدند و پذیرش چنین راهی آسان میشد. 

ماهیت هر دولت سرمایه داری، هر دولت بوروکرات و دیکتاتوری خشن، که دنبال منفعت  راه با

ملی و حکومتی خود است در تناقض است. این از عهده حکومتی بر نمیاید که حتی یکسال قبل از 

جنگ جهانی، لهستان را در توافق با هیتلر میان آلمان و روسیه تقسیم کرده بود و بعدا زمان پیشروی 

وهایش به ورشو، قیام ورشو بر علیه نازیسم را به حال خود گذاشت تا توسط نازیسم لت و پار نیر

شوروی بعد از جنگ با بهره گیری از مستقل در آنجا خبری نباشد.  و حرکت شود تا از جنبش

وپا، منطقه نفوذ خود را شکل داد و با دخالتگری دستگاه بوروکراسی موجود کشورهای شرق ار

نظامی و اشغال بر علیه حرکتها و روندهای مستقل، با ایجاد دیکتاتوری و اختناق توانست بلوک 

خود را نگهدارد. نه فقط جنگ سرد، بلکه دور نگهداشتن این مردم و کل مردم شوروی از دنیا و 

وحشتناک در داخل بوده است.  این با دخالت  حصار کشیدن دور آن، شرط برقراری آن اختناق
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نظامی نظیر دخالت ویتنام در کامبوج و یا دخالت نظامی فرضی برای نجات مردم افغانستان از 

 طالبان متفاوت است. حکومت زیر

اما در مورد امکان استفاده از جنگ برای " صدور" سوسیالیسم من به یک نمونه از درگیریهای 

   بلشویکها میپردازم.

روشن است. مارکسیسم هیچگاه به این کلیشه که همه  چنین امکانیکسیستی در باره نظریه مار

 .نداردامکانات باید از متابولیسم داخلی هر کشور ) یک جغرافیای سیاسی معین( برخیزد توجه 

اقتصاد صورت طبقه باید حکومت کند تا تحول  سوسیالیستی "هیچگاه به این شکل کلیشه ای که چون 

بلشویکها مجبور بودند مناطق مختلف روسیه .  حرف نزدندعمل به خود گیرد" در باره کسب قدرت 

ند. گاها پس از پیروزی در یک منطقه، حتی کادر کافی برای قدم به قدم از چنگ سفیدها درآور را

با جنگ رابطه  بررسی سیاست بلشویکها دراداره منطقه و تشکیل دستگاه دولتی را دارا نبودند. 

 جالب توجه است. باید ن تز " طبقه کارگر و قدرت سیاسی" لهستان برای مدعیا

ین دست از محاصره روسیه برداشتند و بالفاصله پس از آن قمتف آنکه پس از 1920ژانویه  16در 

کمیته اجرایی مرکزی شوروی دست به اصالحاتی زد و از جمله مجازات اعدام را ممنوع کرد و 

حکومت جنگ طلب لهستان به ریاست همانزمان اختیارات سازمان چکا را کاهش داد و...

و اوکرایین را اشغال  پیلسودسکی آماده حمله به روسیه شد. لهستان اوایل مارس حمله را شروع کرد

. هجوم لهستان به روسیه، لهستانی که تازه استقاللش را از کرد و شروع به پیشروی در جنگ کرد

لهستان از . ه بودقالب کارگری دریافت کرده بود، بلشویکها را در وضعیت بدی قرار داددست ان

طرف دولت فرانسه و انگلیس تجهیز نظامی شده بود و به سالحهای پیشرفته تری دستیافته بود. 

بلشویکها توانستند ارتش لهستان را شکست دهند و کیف را از دست لهستان درآورند و نیروهای 

 . برانند به سرحدات مرزی واپس رالهستان 

افقنامه صلح با لهستان را به سرانجام بلشویکها تالش زیادی کرده بودند تا تو قبل از حمله لهستان

به نفع لهستان داده  در باره ادعاهای لهستان در مورد سرحدات و حتی تن به گذشتهایی برسانند

و آن را مدیون انقالب  هز روسیه دریافت کردلهستانی که فقط دو سال قبل استقالل خود را ا بودند.

 پرولتری بود.
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یا باید حکومت پیلسودسکی را به حال خود ر میان رهبران بلشویک درگرفت که آپس از آن بحث د

کم نبود.  هم . امکان حمله دوباره حکومت جنگ طلب پیلسودسکیو یا حمله را ادامه دهند رها کنند

خواهان لنین از جمله برخی از رهبران بلشویک خواهان امضای توافقنامه صلح و برخی دیگر 

تماس  شوروی، محاصرهادامه حمله تا ورشو و سپردن قدرت در ورشو به شوراها بودند. به دلیل 

لشویکها ب با جامعه لهستان آنچنان قطع شده بود که گویا این کشور در همسایگی آنها قرار نداشت.

در واقع شوراهای تشکیل شده حتی اطالع نداشتند که آیا در ورشو شوراها موجودیت دارند یا نه. 

بعد از انقالب فوریه و اکتبر در سراسر روسیه، در لهستان توسط پیلسودسکی سرکوب و منحل شده 

ز حمله این بود که مردم ا و حزب کمونیست هم بشدت سرکوب شده بود.  فرض لنین و بلشویکها

 از میان رهبران بلشویک ترتسکی مخالف حمله بود. نه از این نظر که اصوالآنها استقبال میکنند. 

 نمیکنند. ، بلکه او شکست این حمله را میدید و میگفت مردم از ما حمایت چنین عملی غلط بود

 یرشترتسکی پیشنهاد داد که پیشنهاد صلحی به حکومت پیلسودسکی شود که در صورت عدم پذ

به هر حال ترتسکی مردم لهستان بدانند که گناه ادامه جنگ به گردن کیست.  حکومت پیلسودسکی

به سیاست حمله عالرغم مخالفت خود گردن گذاشت و شورای انقالبی جنگ با لهستان از بلشویکهای 

بود ند. جالب است رهبری شورا با کسانی دلهستانی تشکیل شد که نقش حکومت موقت را انجام میدا

.  هر قدر ارتش سرخ پیشروی حمایت میکردنداز نقطه نظر ترتسکی  بدند و که مخالف این تعرض

میکرد گزارشهای بیشتری مبنی بر این میرسید که مردم بلشویکها را نه منجی، بلکه مهاجم 

شکست خورد. مسلما بلشویکها سیاستشان میشمارند. ارتش سرخ تا نزدیکیهای ورشو هم رفت اما 

بر کشورگشایی نبود. اما تصورشان این بود که میتوانند در آن شرائط خاص هم از شر حکومت مبنی 

ن کمک کنند. جنگ طلب پیلسودسکی خالص شوند و هم به انقالب و قدرت گیری شوراها در لهستا

 مجبور شدند عقب نشینی کنند.  چنین اتفاقی نیافتاد و آنها

از نظر  یک جنگ اتخاذ کرده بودند وت که بلشویکها در هدف من از بیان مسئله لهستان سیاستی اس

تشان را ساصولی با سیاست مارکسیستی در تناقض نبود. بلکه آنچه با عمل آنها تناقض داشت و سیا

با سیاست عمل بلشویکها هر چه هست این  به شکست کشاند، تصور آنها از حمایت مردم بود.

گیری با تحول اقتصادی انطباق داشته باشد و شکل  "حاکمیت طبقه باید در روز اول پس از قدرت
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تئوری حزب و قدرت سیاسی آن هم سلطه آحاد همه طبقه در شکل شوراست"  تناقض دارد و با 

، آنها میتوانستند حکومت در صورتی که تعرض بلشویکها با حمایت مردم روبرو میشد دارد. انطباق

تشکیل دهند و از  سوسیالیستی را برای تشکیل حکومت شورایی موقت سوسیالیستی و شوراها

مهم است شکل ویژه ای از کسب قدرت  1920آنچه از تجربه لهستان در سال لهستان خارج شوند. 

ی، اما پیشروی نظامی قوی بشو نه جن هستان در جریان بود، نه قیامینه انقالبی در لسیاسی است. 

چنانچه حمله ویتنام به کامبوج  این شرائط را تامین کند.  بلشویکها میتوانست در صورت خاصی

ویتنام سوسیالیستی بود، میتوانست  مشروع و از نقطه نظر کارگر و مردم قابل حمایت بود و چنانچه

حتما باید شرائط داخلی یک کشور یه ای نیامده است که هیچ آسوسیالیسم را در کامبوج پیاده کند. 

انه" برای سوسیالیسیم بپاخیزند و از روز اول دست به کار " تحول آماده شود و مردم " آکاه

 .سوسیالیستی" شوند. در شرائطی با یک تکان از بیرون هم میتوان به قدرت سیاسی دست یافت

 

 

 انقالب چین

متن قیام و انقالب میرسد، بلکه درانقالب چین نه در یک متن انقالبی و جنبش توده ای جاری که به 

 کردن قدرت در چین زاده شد.جنگ داخلی و پیروزی در جنگ و یکسره 

در حال جنگ و  1949تا زمان کسب قدرت در چین در سال  1927حزب کمونیست چین از سال 

کشمکش با کومین دانگ بود.  زمانی مناطق و روستاها و شهرهایی را تصرف میکرد و زمان 

درت مند شدن حزب کمونیست چین در جریان حمله ژاپن قدیگر مجبور به از دست دادنشان میشد. 

، در صورت کرفت. حزب کمونیست چین با خاتمه مخاصمه با کومین تانگ 1937به چین از سال 

ات به ژاپن خوب درخشید. در مناطق آزاد شده دست به اصالح جنگ بر علیه اشغال چین، بر علیه

ارتش حزب کمونیست ارتش خود فراهم آورد.  و نیروی عظیمی برای نفع دهقانان و مردم فقیر زد

هزار نفر بود در پایان این جنگ به یک میلیون و دویست هزار نفر رسید.  160که در آغاز جنگ 
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نفوذ خود را گسترش داد و سرانجام تمام مناطق در شرائط بعد از جنگ هم حزب کمونیست چین 

 تایوان گریخت. تسخیر کرد و دولت کومین تانگ به  1949چین را در سال 

هایشان با یکدیگر به دیک مرور ساده تاریخ کومین تانگ و حزب کمونیست چین و وحدتها و نبر

هر ناظر غیرمائویستی میگوید، حزب کمونیست چین جناح چپ جنبش ملی چین و کومین دانگ 

از ی جناح راست آن بود. اما هر چه بود جناح چپ جنبش ملی توانست با سازماندهی ارتش میلیون

دهقانان و مردم فقیر قدرت را در چین کسب کند. در چین انقالب در جریان نبود و حزب کمونیست 

چین قیام و انقالبی را سازماندهی نکرد، بلکه ارتش و نبرد در جنگ را سازماندهی کرد و درآن 

آنچه انقالب چین نامیده میشود بیشتر شبیه نبرد ویت کنگها با آمریکا و جنگ به پیروزی رسید. 

 دولت دست نشانده ویتنام جنوبی بود تا انقالب به مفهوم جنبش و قیام مردم. 

ندارد. اما این  شورهایی صنعتی نظیر ایران در حالت معمولی کاربردیتجربه انقالب چین در ک

د چه مسیرهای ویژه ای پیدا کند، درس آموز است. اگر مسئله که سیر کسب قدرت سیاسی میتوان

گیری  سیر قدرت گیری آن تفاوتهایی با سیر قدرت ی کارگری بود، حتماحزب کمونیست چین حزب

بوقوع پیوسته پیدا میکرد، اما اساس آن یعنی سازماندهی ارتشی از کارگران و مردم زحمتکش و 

  پیروزی در جنگ بر دشمنان خود سر جایش بود.

اینکه انقالب چین در یک کشور دهقانی و عقب مانده اتفاق افتاده است و روستا بر شهر  همه این با

اگر این را بپذیریم تفوق اقتصادی و جمعیتی داشت، اما تجربه آن برای امروز نیز درس آموز است. 

ها است، اگر که سیر تحوالت آینده ایران نه به صورت انقالب همگانی، بلکه به صورت تالقی جنبش

بپذیریم که هیچ جنبش و نیرویی، بخصوص نیروهای سیاسی و مسلح باقیمانده از رژیم اسالمی 

مانند رژیم شاه ذوب نمیشوند، باقی میمانند و مقاومت میکنند، آنوقت کامال روشن است که حتی در 

سازماندهی نیروی نظامی پس از سرنگونی رژیم، فائق آمدن بر نیروهای مرتجع به  ،ایران صنعتی

 جنگ نیاز دارد. نظیر ارتش سرخ و 

البته از این مسئله برخی سازمانها این برداشت را دارند که پس باید از همین حاال دست به سازماندهی 

نیروی مسلح، آنهم در سطح ماکرو زد. از نظر من تا زمانی که رژیم بر جامعه سیطره دارد، چنین 

سال در اردوگاهها در عراق مسلح  30در دادن نیرو میانجامد. اگر میتوان کاری ممکن نیست و به ه
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بود و قیافه حزب مسلح را گرفت، در زندگی اجتماعی، در محیط زیست و کار در شهرهای ایران 

 چنین کاری ممکن نیست و دیوانگی تلقی میشود.  به این مسئله در بخش جداگانه ای میپردازم.

و کشورهای جهان که در معرض فروپاشی و جنگ داخلی و شرائط شیر تامروز در بسیاری از 

د، برای بیرون آمدن از جنگ داخلی، کمونیستها احتیاج به سازماندهی ارتشی شیر قرار گرفته ان

د. برای اجتناب از سناریو سیاه هم کمونیستها باید در نان برداردارند تا همه نیروهای سیاه را از می

وی مسلح به محض اینکه امکان آن فراهم میاید، باشند. منظورم از سازماندهی فکر سازماندهی نیر

 نیروی مسلح، سازماندهی قیام در یک انقالب فرضی نیست. 

شکل قدرتیابی حزب کمونیست چین یکی از اشکال مرسوم قدرت گیری کمونیستها در نیمه اول 

قرن بیستم در کشورهای غیر صنعتی و مستعمره بوده است. در ایران هم قدرت گیری کمونیستها 

در جنبش جنگل در گیالن میتوانست به حکومت شورایی و در ادامه به حکومت سوسیالیستی منجر 

یشروی آنها به سوی تهران و قصد فتح تهران و کسب تمامی قدرت عملی انقالبی بوده شود. حتی پ

تازه است که در صورت پیروزی مسیر تاریخی ایران را تغییر میداد و کمک بزرگی برای انقالب 

 .پیروز شده اکتبر بود

 

 

 57یک درس ساده از انقالب 

دارد. کمونیست ایرانی در داشته و ی دربردر ایران برای کمونیستها درسهای گسترده ا 57انقالب 

آن انقالب فقط سیر قدرتمند شدن و قدرتگیری جنبش اسالمی را تجربه نکرده است، بلکه مبارزه 

توده ای گسترده، قیام، جدال جناحهای مختلف بورژوازی تا سر حد نابودی یکدیگر، سقوط رژیم و 

توده ای کارگری و زحمتکشی که در سپس دولتهای مسعجل پس از آن، سربرآوردن جنبشهای 

تشکیل  رزه مسلحانه توده ای ارتقاء یافت،برخی مناطق مانند کردستان و ترکمن صحرا به مبا

کارگری، تشکیل سازمانهای کمونیستی و تغییر و تحوالت عمیق در آنها در اثر تشکلهای توده ای 

 انقالب و......
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گسترده و موضوع  درسهای آن نیست. این دها ودر اینجا قصد من پرداختن به انقالب، دستاور

از منظر به مسئله  شده و باید نگاشته شود. من در اینجاو کتابها در باره آن نگاشته ای است جداگانه 

و در اینجا انقالب  انقالبجنبش و  در  خالتد تنها بر سر مسئله. حزب و قدرت سیاسی میپردازم

ت و اتخاذ استراتژی و تاکتیکی که جنبش و حزب معینی چگونگی این دخال بر سر نیست، بلکه 57

که  است فعالیت و تاکتیکیرا به رهبر انقالب و جنبش مردم تبدیل میکند است. صحبت بر سر 

، از این منظر است.در آن مقطع معین ممکن میکرده پیشروی کارگر و کمونیسم و پیروزی آن را 

مسئله تمرکز و زدن ضربه در نقطه حیاتی و صحیح جای تعیین کننده  یعنی از منظر قدرت سیاسی

مسئله در این مورد به تشکل یابی مرسومی که چپها به آن قسم میخورند و همیشه دنبال  ای دارد.

امکان فراهم آوردن رهبری بر توده های نیست، بلکه به سیاست و تاکتیی است که  ،تامین آن هستند

 کند.سیع مردم را تامین می

حزب و قدرت سیاسی دخالت حزب کمونیستی کارگری در قیام بهمن، با  از یک منظر، نزد دیدگاه

 از دخالت در جنبش اعتصابی کارگری بوده است.  تر اهمیت

اعتصابی شکل گرفت که بدرست معروف به این است که کمر شاه  در انقالب بهمن جنبش کارگری

ابها نقش بازی کرده اند و در برخی از نقاط کلیدی مانند را شکسته است. کمونیستها در این اعتص

نفت تا حد رهبری آن نفوذ داشته اند. حرکتهای تظاهراتی توده ای در طول انقالب جریان داشت که 

در اواخر بیشتر به زیر نفوذ جریانات اسالمی درآمده بود. اما حرکت قیام مسلحانه مهم ترین حلقه 

پایان مییافت و  57ست. بدون قیام بهمن شاید انقالب در همان سال بوده ا 57انقالب بهمن سال 

جریان اسالمی دستگاه دولتی را دست نخورده تحویل میگرفت. بدون قیام بهمن، شرائط انقالبی در 

طول نمیکشید. سربرآوردن جنبشهای کارگری و توده ای بسیار دشوارتر میشد.  60ایران تا سال 

بهمن و کسب دستاوردها در آنجا برای یک کمونیست از بیشترین اهمیت برای همین دخالت در قیام 

در مقطع قیام بهمن هر عنصر و تشکل کمونیستی میبایست تمام نیروی خود را بر برخوردار بود. 

اگر سازمانی . در آن مقطع و قدرت و یا تمام قدرت متمرکز میکردسر قیام و کسب بیشترین اسلحه 

 میشد و توطئه های اسالمیون در مالخورکردن قیام و حتی در ابتدا مخالفت با تمام قدرت وارد عمل

با قیام را خنثی میکرد، میتوانست بسیاری از عقب ماندگیهای خود را در طول جنبش ضد  آنها
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پس  هایسلطنتی جبران کند. علت توده ای شدن دو جریان یعنی مجاهدین و چریکها در ماهها و سال

در شرائط آنها بوده است. مشی چریکی و مسلحانه غلط  57ل آنها در قیام از انقالب، شرکت فعا

به  شی صحیح،، به م57بهمن  سربرآوردن جنبش توده ای ضد سلطنتی و قیام قبل از سالهای عادی

چریک فدایی و مجاهدین به دلیل چهره نظامی داشتن، تبدیل شد.  57بهمن  22جا و موثر در قیام 

 کسب کردند.  57خالت نظامی در قیام بیشترین نیرو را در جریان انقالب تبلیغات نظامیشان و د

اهمیت به  زدن به دشمن در نقطه حساس و جانکاه از منظر حزب و قدرت سیاسی مسئله ضربه

تشکل کمونیستی میبایست تمام نیروی خود را صرف پیروزی در قیام و دارد. از این منظر سزایی 

از قله قیام بود که کمونیستها میتوانستند بر تمامی جنبشها نجا میکرد. کسب بیشترین دستاوردها در آ

قدرت حداقل میتوانستند ل نمیشدند، به کسب قدرت نائ آنها در قیام در جامعه تاثیر بگذارند، اگر

دوفاکتو ایجاد کنند و دامنه انقالب را گسترش دهند. با شرکت فعال و گسترده در قیام بود که میشد 

 می را به عقب راند و....جنبش اسال

کسانی که در سالهای انقالب فعال بوده اند و یا با مباحث آن زمان آشنایند با این بحث هم آشنایند که 

جمعی از فعالین سازمان پیکار در روزهای قبل از قیام و قیام در کارخانه جوراب آسیا در تحصن 

قرار گرفت و اعتصابی به سر میبردند. این مسئله در آن زمان مورد نقد سازمان چریکهای فدایی 

در سالهای پس از انقالب در هر بحثی بیجا و با جا  آن را بر علیه پیکار به کار میبردند. واقعا هم 

حق با چریکهایی فدایی بود. وقتی در ماههای نزدیک به بهمن، مسئله قدرت سیاسی سوال روز بوده 

این روح توده ها را با است و سازمانها میبایست خود را برای درهم شکستن قدرت آماده کنند و 

، تحصن اعتصابی در کارخانه نه تنها پرت بود، بلکه به ضرر انقالب و کل جنبش آماده کنند

ودبخودی چریکهای فدایی به دلیل سابقه مبارزه مسلحانه به طور خکارگری و توده ای نیز بوده است. 

آنها اجازه میداد دستاورد و فزون تر از آنچه مشی و دیدگاه سیاسی  در مکان درست قرار گرفتند

 کسب کردند و به سازمان گسترده ای در بعد از انقالب تبدیل شدند.

شرکت میکرد،  57وجود داشت و با تمام نیرو در قیام  57اگر تشکل کمونیستی در زمان انقالب 

میتوانست مسیر انقالب را به سوی دیگری برگرداند. میتوانست از این کانال اسالمیون را شکست 

 مبلغ و مروج" از کانال نقد اندیشه ها و امیال سیاسی خمینی"دهد. نقد اسالمیون برخالف " چپهای 
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ز انمیگذشت ) تبلیغات فقط گوشه کوچکی از کل آن حرکت بوده است(، بلکه  و جریان اسالمی

شت. مقطع قیام اساسی ترین ذدر پراتیک زنده روز میگرفتن قدرتمندی و در مکان درست قرار گ

انتخاب تمرکز نیرو اختیاری نیست، بلکه حیاتی ترین نقطه دخالت تشکل کمونیستی بوده است. و 

 جامعه و مبارزه اجتماعی طبقاتی آن را تعیین میکند.

 

 

کسب قدرت در کشورهایی با حکومتهای ضعیف و 

 بحرانی
 

مسلح حاکمند، کم امروز کشورها و مناطقی که در آنجاها دولتهای ضعیف و بحرانی و یا دسته های 

. بسیاری از کشورهای کوچک  آفریقایی از این دسته اند. من قبال یک نمونه از کسب قدرت ندنیست

این موارد در برخی از  یعنی کوبا، را بازگو کردم. به جزدر کشورهایی با حکومت ضعیف، 

روی دیگری باید دولتی وجود دارد، کمونیسم مانند هر نیقدرت کشورها و نقاط جغرافیایی که خالء 

برای قدرت گیری سازماندهی کند. در چنین کشورها و نقاطی مسئله داشتن نفوذ توده ای و شرائط 

انقالبی مطرح نیست، چه برسد به مسئله دارا بودن "اکثریت". در چنین کشورهایی اگر کمونیسم 

اندام مسلح قادر شود با جذب بخشی از پیشروترین کارگران و مردم، نیروی کافی برای عرض 

ام بردارد. مشی کاسترو و چه گوارا در کوبا، در گفراهم آورد، میتواند و باید به سمت قدرت گیری 

دارد. تشکیل یک نیروی مسلح از قدمهای اولیه یک نیروی  چنین کشورها و نقاطی کاربرد قطعی

کمونیستی برای فعالیت و قدرت گیری در چنین نقاطی است. سازماندهی نیروی مسلح در کوبانی، 

جدا از ماهیت نیروی تشکیل دهنده آن، یک نمونه درس آموز از چگونگی دخالت یک جنبش و نیرو 

ر کوبانی میبود میبایست همین راه را میرفت. کمونیسم بر سر قدرت سیاسی است. اگر کمونیستی د

مانند ناسیونالیسم و هر جنبش اجتماعی دیگری در همه مناطق و جغرافیای اجتماعی میتواند و باید 

قدرت سیاسی مبارزه کند. بنابر تئوری " قدرت کسب و  مند شدنقدم به جلو بگذارد و برای قدرت

ی هیچگاه نوبت کمونیسم نخواهد ی سوسیالیستی" در کوبانآگاهانه کل طبقه برای تحول اقتصاد

کمونیسم با نفوذ اما . چون با از هم پاشیدن جامعه، طبقه اجتماعی نیز از هم پاشیده است. رسید
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و با  چنین مناطقی حضور پیدا کند در به مسئله جامعه و قدرت میتواند تاریخیش، با پاسخهایش

 .کندرا بر اساس کمونیسم سازماندهی  آن پیروزی خود، جامعه، دولت و اقتصاد

از نقطه نظر تئوری مشکلی برای حضور کمونیسم و پیروزی آن وجود ندارد، اما از نقطه نظر 

نس حضور نپراتیک، وجود طبقه کارگر ضعیف که تقریبا از تاریخ مبارزاتی برخوردار نیست، شا

طق جغرافیای حضور دسته ورها و مناکمونیسم را به حداقل میرساند. به هر حال اگر در چنین کش

پیشرویهای نظامی آن گره خورده تامین شود، راه پیشروی کمونیسم به حضور مسلح و  کمونیستی

 است. 

کردستان عراق نمونه ای از چنین مناطقی است. با اینکه در آنجا دسته های پیشرو کمونیستی حضور 

ه حزبی نسبتا قدرتمند در کردستان عراق ب 90دارند و حتی حزب کمونیست کارگری عراق در دهه 

تبدیل شده بود، گام برنداشتن به طرف سازماندهی نیروی مسلح در مقاطع و فرصتهای خاص، 

    ا در کردستان عراق حاشیه ای نمود و از تاثیر در جامعه محروم شد.کمونیسم ر

 

 

 دوره های انقالبی سنگ بنای تئوری دولت درتئوری 

 حزب و قدرت سیاسی
 

تئوری حزب و قدرت سیاسی بدون تئوری دولت در دوره های انقالبی بی مفهوم است. پایه تئوری 

  .حزب و قدرت سیاسی در تئوری دولت در دوره انقالبی نهفته است

منصور حکمت تنها نظریه پرداز مارکسیستی است که تئوری دولت انقالبی و غیرمتعارف را به 

همه انقالبات تئوریزه کرد و شکافت. امروز میتوان درقالبی عنوان یک مرحله گذار در دوره ان

گفت که در تئوری مارکسیستی اعتقاد به دولت در دوره انقالبی به اندازه خود حکومت کارگری ) 

دیکتاتوری پرولتاریا( از اهمیت برخوردار است. بدون اعتقاد به دولت در دوران انقالبی، شخص 

بی باشد و انقالبی بماند. لنین و همه انقالبیون دولت در و یا حزب مدعی مارکسیست نمیتواند، انقال

بودند. در  جمعبندی از آن بدست ندادهدوره انقالبی را در تصور و در پراتیکشان داشته اند، اما 

تئوری مارکس و لنین دولت در دوره انقالبی، به عنوان یک مرحله در تحول انقالبی تئوریزه نشده 
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اتوری پرولتاریا بطور کلی به عنوان یک مرحله گذار از سرمایه داری بود. از سوسیالیسم و دیکت

به کمونیسم و یا به عنوان فاز پایینی کمونیسم صحبت شده بود، اما از دولت در دوره انقالبی صحبتی 

 .نشده است

منصور حکمت بر اساس تجربه انقالبات بطور کلی و انقالبات کارگری و تئوریهای مارکسیستی، 

نمود. او در کتاب دولت در دوره های انقالبی  دوره های انقالبی را کشف و جمع بندیدر  دولت

 :مینویسد

این دیگر جزء درک عامه است که از نقطه نظر مارکسیسم دولت ابزار حاکمیت و سیادت طبقاتى " 

و طبقه اى است که از نظر اقتصادى حاکم است. دولت ابزار در انقیاد نگاهداشتن طبقات تحت ستم 

استثمار و مصون داشتن مناسبات مالکیت و تولید موجود از تعرض طبقات فرودست است. در کتاب 

"دولت و انقالب" لنین بدوا با نقل قول هاى مستقیم و نسبتا تفصیلى از آثار مارکس و انگلس توضیح 

قاتى مى دهد که چگونه برخالف توهماتى که بورژوازى رواج مى دهد، دولت یک پدیده ماوراء طب

و مافوق جامعه نیست که گویا مناسبات طبقاتى را "تنظیم" مى کند و یا "منافع عمومى" را نمایندگى 

مى نماید. دولت، علیرغم تصورات رایج در جامعه بورژوایى، نماینده و مدافع منافع طبقاتى 

ثمار، مشخصى، یعنى منافع طبقه از لحاظ اقتصادى حاکم، است. ظهور دولت اصوال با ظهور است

همانطور که گفتم این نکات  .تقسیم جامعه به طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتى همراه بوده است

امروز جزء بدیهیات اند و من اینجا به توضیح بیشتر آنها نمى پردازم، بخصوص اینکه بحث من 

اریخى اصوال نقدى است بر تعمیم مکانیکى و کلیشه اى این تعاریف به تمام دقایق پروسه تکامل ت

 ."جامعه و بویژه به "دوره هاى انقالبى

در همان نظر اول بخوبى دیده مى شود که تعاریف مارکسیستى فوق الذکر از دولت فى الواقع 

عملکرد متعارف جامعه را مد نظر دارد. این تعریف و تحلیلى از  دولت در اوضاع "متعارف" 

قالبى نیست....... ماتریالیسم تاریخى اجتماعى است، یعنى دوره اى که جامعه دستخوش تحول ان

مارکس صرفا تبیین شیوه هاى تولیدى متفاوت و اعالم جایگزینى آنها در یک روند توالى تاریخى 

نیست، بلکه دینامیسم این سیر تحول و خصوصیات دوران تحول را نیز در برمى گیرد و تشریح 

جاى خود را به یکدیگر مى دهند؟ اگر مى کند. این شیوه هاى تولیدى چگونه و طى چه  پروسه اى 
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این دینامیسم را مد نظر بگیریم، آنگاه متوجه مى شویم که یک بخش اساسى در تفسیر ماتریالیستى 

تاریخ، درک خصوصیات دوره هاى گذار، دوره هاى تحول، میان روابط و مناسبات تولیدى اى است 

شونده فعالیت اقتصادى و زیست  که هر یک براى دوره اى طوالنى شکل متعارف و بازتولید

اجتماعى بشر را تشکیل مى داده اند. بعبارت دیگر شیوه هاى تولیدى بطور ناگهانى جاى خود را به 

دیگرى نمى دهند...... تحلیل دوره هاى گذار و تحول انقالبى در جامعه، همانقدر جزئى از نگرش 

د و بازتولید زیست اجتماعى بشر ) دولت ماتریالیستى به تاریخ است که تحلیل اشکال متعارف تولی

 در دوره ها انقالبی، منصور حکمت(

منصور حکمت در همینجا روشن میسازد که آنچه مورد بررسی اوست نه این دوره تحول انقالبی 

 .و گذار به طور کلی، بلکه مفهوم دوره انقالبی به معنای محدودتر آن است

م محدودترى از کل دوره گذار میان دو شیوه تولید را مدنظر ما اینجا از "دوره هاى انقالبى" مفهو "

داریم. منظور دوره انقالب به معنى اخص کلمه است. دوره  اى که مبارزه بالفعل، در شکل یک 

غلیان انقالبى، بر سر قدرت سیاسى جریان دارد، دوره اى که "پایینى ها نمى خواهند و باالیى ها 

وسیع به عمل انقالبى کشیده مى شوند. تمام طول یک دوره گذار چنین  نمى توانند"، دوره اى که توده

حالتى ندارد. در دوره انقالبى به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سیاسى هنوز فیصله نیافته است. 

یا حکومت گذشته تحت ضربات انقالب در حال فروپاشى است و یا دولت جدید در معرض اعاده 

ن شده و غیره است. در کل پروسه گذار، هم دوره هاى انقالبى و قدرت از جانب نیروهاى سرنگو

  را مى ١٩١٧- ۲۲هم دوره هاى ثبات و آرامش وجود دارد. در انقالب روسیه بى شک سالهاى 

دوره آرامش نسبى  ١٩۲٣ - ۲٨توان دوره اى انقالبى به معنى اخص کلمه خواند، حال آنکه سالهاى 

دید گذشته است، بى آنکه یک دولت متعارف و پا برجا، متکى است که خطر کمابیش از سر دولت ج

بر منافع اقتصادى معین و با روش حکومتى معین قوام گرفته باشد. بعبارت دیگر من دوره انقالب 

به معنى اخص را از  کل دوره اى که در آن جامعه از بحران انقالبى خارج مى شود و شکل متعارفى 

ولید زیست اجتماعى )حال تحت هر رابطه تولیدى ثبات یافته اى( به بخود مى گیرد و تولید و بازت

محمل اساسى مناسبات متقابل طبقات جامعه بدل مى شود، تفکیک مى کنم. دوره انقالبى به این معنِى 

محدود تنها مى تواند بخشى از کل این پروسه باشد. در این دوره هاى انقالبى به معنى محدود تر 
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خصوصیاتى برخوردار است و تابع چه عواملى است؟" دولت در دوره های کلمه، دولت از چه 

 انقالبی از منصور حکمت

ب خود به تفاوتهای دولت بطور کلی و دولت در دوره انقالبی به اپس از آن منصور حکمت در کت

معنای محدود کلمه میپردازد. دولت در دوره انقالبی به عنوان ابزار مبارزه کارگران و مردم و 

ابزار سرکوب مقاومتهای نیروی سرنگون شده و بورژوازی است و نه اداره جامعه و ساختمان 

اقتصادی آن. برای بورژوازی هم دولت در دوره انقالبی دیگر تنها ابزار سیادت یک طبقه بر طبقه 

دیگر نیست، بلکه ابزار سرکوب انقالب توسط بورژوازی میباشد. دولت دیگر بر نهادهای قانونی 

متعارف استوار نیست، بلکه خود دولت به عنوان ابزار مبارزه و مقاومت و پیروزی و سرکوب و 

 .به کار کرفته میشود

تمام اینها به این معنى است که چه بورژوازى و چه توده قیام کننده در دوره انقالبى به دولت نه   

ى و نظامى در دوره معین بعنوان نهادى مافوق جامعه، بلکه بعنوان ابزارى در خدمت تفوق سیاس

مى نگرند، یعنى تمام آن چیزى که "دولت دوره انقالبى" واقعا مى تواند باشد. دولت بیش از پیش به 

یکى از اشکال سازماندهى عمل سیاسى متشکل طبقات معین تبدیل مى شود و فونکسیون "اداره 

 .امور" به حاشیه رانده مى شود

ا ابزار تغییر دادن جامعه، یا مقاومت در برابر تغییر جامعه، اما در دوره انقالب، دولت نه صرف"

بلکه خود یک موضوع تغییر در جامعه است. بعبارت دیگر دولت صرفا ابزارى براى عمل متشکل 

سیاسى طبقات معین نیست، بلکه خود پدیده اى است که مستقیما موضوع عمل سیاسى است.  گفتیم 

اصى از دولت است. اما این خطاست اگر تصور شود که که انقالب خود متضمن مطالبه نوع خ

حاصل پیروزى هر قیام بطور بالفاصله برقرارى این نوع خاص از دولت خواهد بود. مطالبات 

انقالبى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکمیت را تصویر مى کند: نوع معینى از 

عینى از دخالت آحاد مردم در پروسه دموکراسى، نوع معینى از سلسله مراتب  اتوریته، نوع م

تصمیم گیرى سیاسى و اقتصادى، نوع معینى از قانون، حقوق و وظایف فردى و جمعى. اما دولت 

انقالبى،در دوره انقالبى، ابزار تحقق این "دولت مطالبه شده" است و نه خود آن. دولت انقالبى در 

ورا چنین دولتى باشد. حاصل هر قیام پیروزمند دوره انقالبى، مگر تحت شرایط استثنائى، نمى تواند ف
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یک دولت موقت انقالبى است که به مثابه ابزارى در سرکوب مقاومت ضد انقالب عمل مى کند. 

این دولت بیانگر تکامل عمل انقالبى "از پایین" به مجموعه اى از اعمال اراده "از باال و از پایین 

اى برقرارى رژیم سیاسى مطلوب است و  نه خود این هر دو" است. این فاز جدیدى از انقالب بر

  ".رژیم سیاسى

همان نیرویى که قیام را سازمان مى دهد و شوراها را در موضع پذیرش "عمل انجام شده" قرار "

مى دهد، همان نیرویى که رهبرى بخش پیشرو طبقه کارگر را بر عهده دارد و به این بخش متکى 

مخالفت بخشهاى دیگرى از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشویک ها است، همان نیرویى که علیرغم 

است و دهقانانى که از اس آرها حمایت مى کنند، ایده انتقال قدرت به شوراها را طرح کرده و عمل 

قهرآمیز براى سرنگونى دولت بورژوایى و انتقال واقعى قدرت را سازمان داده است، همان نیرو 

ى  سیاسى، بطور طبیعى خود را در موقعیت رهبرى پروسه تداوم بناگزیر و به حکم شرایط عین

انقالب "از باال" و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازى مى یابد و باید با همان درجه قاطعیت این 

وظیفه را نیز بر دوش بگیرد. این خاصیت هر دولت موقت انقالبى واقعى است که تشکل فعال ترین 

 " .ام کنندگان بالفعل، باشدبخش طبقات انقالبى، یعنى قی

پس دولت موقت انقالبی تشکل فعالترین بخش طبقات انقالبی، یعنی قیام کنندگان بالفعل است و نه 

"از دیدگاه تشکل کل طبقه. یک لیبرال که تحت پوشش مارکسیسم سخن میگوید ادعا میکند:  

ده تمام طبقه استقرار یافته مارکسیسم شرط تحول سوسیالیستی اقتصاد این است که دولتی دربرگیرن

باشد و استقرار حکومت تمام طبقه تنها آنگاه متحق میشود که اکثریت طبقه آگاهانه به تسخیر قدرت 

ایرج آذرین در دفاع از  )"سیاسی اقدام کرده باشد، جز این سخن گفتن از سوسیالیسم پوچ است

 (مارکسیسم

فقط اهداف مارکسیسم را از بر کرده اند، در مبارزه چنین است که لیبرال چپها و کل اینتلکتوهایی که 

طبقاتی روز به یک اصالح طلب متعارف تبدیل میشوند. کسب قدرت سیاسی که حتی در شرائطی 

مشخص در کشور خاصی به دلیل تضادهای داخلی و بین المللی و ضعف و پوسیدگی هیئت حاکمه 

وی متشکل و از جمله حزب پیشرو کارگری و شرائط عدیده دیگر ممکن است به آسانی برای یک نیر

بدست آید، را به تحول سوسیالیستی اقتصاد و تسخیر آگاهانه اکثریت طبقه، که تقریبا غیرممکن 
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حزب سیاسی طبقه به جای خیز برداشتن برای کسب قدرت و  زنند. در چنین صورتیاست گره می

متشکل کردن کارگران متتشکل کردن طبقه در این خیز و پس از کسب قدرت، باید به متحد و 

ثریت طبقه و مردم زحمتکش را آگاهانه بر سر تحول سوسیالیستی اقتصاد با خود کند. بپردازد تا اک

از کسب قدرت سیاسی در شرائطی که شرائط برای کسب این یعنی استنکاف از انقالب و اسنکاف 

آن فراهم شده است و یا باید به سرعت فراهم شود. همانطوری که گفتم چنین دیدگاهی در مقابل 

حکومتهای کارگری قرار میگیرد که قدرت را کسب کرده اند. از جمله قدرت بلشویکها که یک 

ر مبحث مربوط به اتحادیه های کارگری و روز آن با چنین تئوری قابل توضیح نیست. لنین د

مدیریت تولید  حتی میگوید دیکتاتوری پرولتاریا  میتواند شکل " دیکتاتوری حزب" و دیکتاتوری 

زاب کمونیست و از جمله حزب بلشویک و شعارهایش حفرد" را بگیرد که با تمام برنامه کمونیستی ا

در این مورد، حکومت کارگری در دوره مغایر بود. مشخص است توصیف او از حکومت کارگری 

انقالبی است. همانطوری که لنین از اهمیت و نقش طال در مبادالت اقتصادی در سوسیالیسم صحبت 

میکند و اینجا البته با آگاهی میگوید ما بعدا با طال در شهرهای بزرگ توالتهایی میسازیم تا مصیبت 

ی حزب هم حرف میزند. مسلما لنین نه خواهان ، از دیکتاتورطال بر بشریت را خوب توصیف کنیم

اینها با برنامه کمونیستی در تناقض قرار  .ماندن نقش طال در اقتصاددیکتاتوری حزب بود و نه 

حکومت حزبی و یا حکومت دسته پیشرو کارگران و یا کمیته قیام، آن نیرویی است که  دارند. اما

این قدرت ادامه قیام و انقالب برای تشکیل  ندگان است.بعد از قیام و کسب قدرت، ادامه قدرت قیام کن

 دولت طبقه و تحول سوسیالیستی اقتصاد است.

دیکتاتوری طبقه کارگر در دوره انقالبی تشکل طبقه کارگربمثابه طبقه حاکمه است. اما بر هیچ نهاد 

البی به دولت انتخاباتی و نهاد نمایندگی استوار نیست. پروسه تبدیل از دولت غیرمتعارف و انق

متعارف که بر نهادهای انتخابی و نمایندگی استوار است و در برنامه احزاب کمونیستی آمده است، 

 .خود از وظائف دولت دوره انقالبی است

و باالخره باید به یک سؤال  منصور حکمت در ادامه به این سوال کلیدی هم پاسخ میدهد که : "

خصلت و مشخصات دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقالبى  پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظایف،

نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزیر، طبیعى و پذیرفتنى است، چه تضمینى وجود دارد، یا 
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مى تواند وجود داشته باشد، که این دولت موقت پرولترى، با روشهاى خاص و محدودیت هاى 

به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اینست که تضمین ویژه اش، جاى خود را به دیکتاتورى پرولتاریا 

عملى این پروسه، مانند تضمین هر تحول انقالبى دیگر، تماما در گرو پراتیک انقالبى بخش پیشرو 

و آگاه طبقه کارگر است. آنچه اینجا مطرح شد این بود که داشتن افق سیاسى روشن و درک صحیح 

، ولو با اشکال ناگزیرى اى که انقالب پرولترى باز مکانیسم هاى تکامل انقالب و مراحل عین

گوناگون و با سهولت و دشوارى کم و بیش، از آن گذر مى کند، یک شرط پایه اى پراتیک صحیح 

و "تضمین کننده" است. اگر درک تفاوت این دو شکل متمایز تجسم و مادیت یافتن دیکتاتورى 

موفقیت آمیز از این مراحل تضمین نکند، که پرولتاریا به خودى خود هیچ چیز را در مورد گذار 

در  ١٩۲٤-۲٨نمى کند، عدم درک آن قطعا تضمین کننده ناکامى هست. پرولتاریایى که در سالهاى 

روسیه  در برابر ناسیونالیسم بورژوایى خلع سالح شد و در دهه بعد کامال از پاى افتاد، کمبودهاى 

فقدان یک تصور اقتصادى، ادارى و سیاسى از نظرى و عملى متعددى داشت. یکى از کمبودها 

دیکتاتورى پرولتاریا پس از در هم کوبیدن مقاومت علنى بورژوازى بود. این درک تنها هنگامى 

مى توانست شکل بگیرد که پرولتاریا به روشنى خصلت موقت آن شکلى از حکومت را که تا آن 

ناسد و از پیش براى جایگزینى آن با اشکال زمان دیکتاتورى طبقاتى اش را در آن تجسم داده بود بش

مناسب دوره جدید آماده کرده باشد. مسأله دولت در دوره هاى انقالبى گوشه کوچکى از قلمرو 

وسیعى است که باید براى اجتناب از شکست هاى پیشین مورد بررسى قرار بگیرد. بحث ما در این 

دولت ") .ان یک معضل مهم تئوریک استمورد تنها تالشى براى طرح و معرفى این مسأله بعنو

 در دوره های انقالبی، منصور حکمت(

بلشویکها که با شعار قطع فوری جنگ و برنامه ارضی اس ارها قدرت را تسخیر کرده بودند، 

نمیتوانستند بر تسخیر قدرت توسط اکثریت آگاه طبقه برای تحول سوسیالیستی تکیه داشته باشند. 

حتی در شوراهای مسکو و پترزبورگ متزلزل بوده است و فقط قدرت گیری آرای " اکثریت آگاه" 

ومت بلشویکی بلشویکها توانسته بود این تزلزل را به نفع بلشویکها خاتمه دهد. و پس از قدرت هم حک

 بر شوراها متکی نبود.
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 حزب و طبقه

دیگر آن حزب و یک مولفه تئوری "حزب و قدرت سیاسی" دولت در دوره انقالبی است و مولفه 

  .سنت حزبی. در اینجا به مولفه حزب در تئوری حزب و قدرت سیاسی میپردازم

من به تئوری حزب در میان جریانات چپ غیر کارگری و غیرکمونیستی کاری ندارم. آن تئوریهای 

امروز از نقطه نظر تئوری در میان هواداران " جنبش سیاهکل" و محفل مهجور  "  گذشته عجیب

از  این طیف سعت آن بسیار عظیم است. قدم اول!" زنده است. اما از نظر سنت و پراتیک و

گروههای هوادار " تشکل مستقل کارگری" و بقول خودشان " کارگر محور" تا تقریبا اکثریت 

 مستقل"، اکثریت کسانی که با اتیکت " فعال کارگری" ظاهر میشوند وقریب به اتفاق چپهای " 

. اینها در پرتیک و سبک کار تشکل حزبی ... را شامل میشودروشنفکران هوادار کارگر و فقرا و

سال است مدعی تالش برای تشکیل حزب  40تا  20را به امان خدا رها کرده اند. برخی از آنها 

گامی به سوی آن برنداشته اند و نخواهند برداشت. حتی برخی که نام طبقه کارگرند و هیچگاه هم 

حزب را یدک میکشند و مدعی حزبیت و سوسیالیسم و کمونیستند، محور کارشان را ایجاد " تشکل 

مستقل کارگری" تعریف کرده  و خود را از انجام وظیفه یک حزب خالص کرده اند. به جای چه 

و تشکل صنفی ایجاد کنیم مینویسند و به جای افق قدرت یابی و نفوذ  باید کرد، جزوه چکونه اتحادیه

یابی کمونیسم، در باره "جنبش کارگری" انشاء مینویسند. یا با نام به جا مانده از حزب کمونیست 

ایران در منطقه جغرافیای معین، برای تامین حق حاکمیت ملی به فداکاری و گذشت و مغازله با 

  .ندناسیونالیستها مشغول

سنت حزب سازی در ایران در جنبش کمونیستی مانند جنبشهای دیگر اجتماعی، قبل از چپ سنتی 

میالدی، یک سنت جا افتاده بود. رشد جریانات خرده بورژوا   70و  60چریکی و جهان سومی دهه 

و جریانات دیگر، همه عالرغم مخالفت با مشی چریکی،  3و سنت چریکی ) تمامی گروههای خط 

سازی در فعالیت تشکیالتی و سبک کار ملهم از آن مشی بوده اند( تاثیر مخربی بر سنت حزب در 

. کمونیسم در این زمینه دست را به خرده بورژوازی کامال باخته بود. ه بودجریان کمونیستی گذاشت

جریان مارکسیسم انقالبی ) اتحاد مبارزان کمونیست و سپس کومه له(  60فقط در نیمه اول دهه 

ت ایران را تشکیل دهند. قبل از مشی توانستند در مقابل سنت موجود چپ بایستند و حزب کمونیس
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سنت  سنت حزب سازی در میان کمونیسم و چپ علی العموم چریکی و سازمانهای چپ ملهم از آن،

 معمول در دنیا بوده است.

تی خرده بورژوازی، چپ و کمونیسم ایران از مشی سن و سالهای پس از آن 57ه انقالب در دور 

که دارای سنت حزبی نبود، رنج میبرد. سنت حزبی کمونیستی در زیر دست و پای سنت خرده 

بورژوازی له و لورده شده بود و چیزی از آن باقی نمانده بود. برای برون رفت از آن مرحله، 

باست تئوری سازماندهی حزبی طبقه احتیاج به تئوری خود داشت. برای ایجاد دوباره این سنت می

تشکیل حزب را تدوین کرد. این را هم جریان کمونیسم ایران مدیون منصور حکمت است. او در 

مقاله ای با عنوان " حزب کمونیست ایران در گرو چیست" و مقاالت دیگر پایه های تئوریک سنت 

ومیستی حزب کمونیستی را شکافت و با نظرات رایج آن زمان مقابله کرد. او ضمن نقد ورژن اکون

که ایجاد حزب را به پیوند و نفوذ در طبقه حواله میداد و ورژن ولونتوالریستی که ایجاد حزب را 

 :در اتحاد مکانیکی سازمانهای برنامه حزب کمونیست ) یعنی کومه له و اتحاد مبارزان( میدید نوشت

خود از سایر کمونیسم گرایشى در جنبش طبقه کارگر است که با اهداف و روشهاى مستقل   "

طبقاتى متمایز میشود. حزب کمونیست تشکل حزبى این جریان مشخص و متمایز  -جریانات سیاسى

است. کمونیسم  یک جریان کلى و عام است، اما حزب کمونیست پدیده و مقوله اى مشخص است. 

ار ادامه کار و استو هاى کمونیستى را به نحواى است که اهداف و شیوهحزب، آن تشکل سیاسى

اتخاذ میکند و رواج میدهد. حزب کمونیست، کمونیسم متشکل است؛ و لذا هر تشکل که اوال این 

ها را بشناسد، آن را از آن خود بداند، به آن متعهد شود، مبارزه خود را بر مبناى آن اهداف و شیوه

کارى و ثبات  سازمان دهد و به پیش برد و ثانیا، از توان کافى و استوارى عملى الزم براى ادامه

قدم در این  امر برخوردار باشد، یک حزب کمونیست است. حال خواه این حزب کوچک یا بزرگ 

شود، ضعیف یا قوى شود، در اپوزیسیون باشد یا دولت را تشکیل بدهد، این حزب، حزب کمونیست 

طبقه خواهد بود، زیرا نماینده متشکل کمونیسم به مثابه یک جریان متمایز و مشخص در جنبش 

کارگر است. این آن جوهر اساسى و پایدار  هر حزب کمونیست است که هرگاه نقض شود حزبى 

در کار نخواهد بود. و هرگاه بوجود آید حزب دیگر عمال تشکیل شده است. اکونومیسم و ولونتاریسم 

زومات هر دو به این جوهر و درونمایه حزب بى توجه و بى تفاوتند و لذا نمیتوانند تصویرى از مل
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اى تشکیل حزب کمونیست ایران بدست دهند. ما باید از اینجا شروع کنیم و دقیقا در پى واقعى و پایه

فراهم آوردن این ملزومات باشیم. تکلیف ابعاد حزب را مبارزه ما تعیین خواهد کرد )حزب کمونیست 

 .(1361در گرو چیست از منصور حکمت و ف پرتو، بهمن سال 

"دیدگاه اکونومیستى که ونومیستی در برخورد به سنت حزبی کمونیسم نوشت: و در نقد جریان اک

انحراف رایج ترى است، حزب را چنین تعریف و تصویر میکند: "حزب کمونیست حزبى صاحب 

نفوذ در میان طبقه کارگر است، نماینده جنبش کارگرى است، و از طریق ارگانهاى مختلف در 

گرى با توده کارگران در ارتباط نزدیک است. بطور خالصه ها و محالت و مجامع کارکارخانه

حزب کمونیست یک حزب ذینفوذ و گسترده کارگرى است". چگونه میتوان حزب کمونیست را 

تشکیل داد؟ پاسخ در این دیدگاه در خطوط کلى چنین است: "پیوند با طبقه کارگر" پیش شرط تشکیل 

ونیست عبارت است از گسترش پراتیک تبلیغى، حزب است. و الجرم پروسه عملى تشکیل حزب کم

ترویجى و سازماندهى کمونیستى در جنبش کارگرى تا آن حد که حزب به هنگام تاسیس نماینده کل 

 .یا بخش قابل مالحظه اى از کارگران و جنبش کارگرى باشد

و متافیزیکى این دیدگاه در نقطه عزیمت و محتواى جامد .....................................................

این است که حزب کمونیست را نه به مثابه یک پدیده زنده، متغیر و متکامل، بلکه به عنوان شیئى 

آل ترسیم میکند و آن آل در شرایط ایدهثابت و الیتغیر در نظر میگیرد. تصویرى از یک حزب ایده

یرى که ابدا جهانشمول و پایدار را تعریف عمومى و همیشگى حزب کمونیست قلمداد میکند. تصو

نیست. بلکه کامال زائیده شرایط مشخص و تاریخى معینى است، زیراکه دقیقا از موقعیت احزاب 

 ١٩١٧کمونیست معین در شرایط مشخص تاریخى و بویژه از موقعیت حزب بلشویک در سال 

کم میکند که "یا باید استنتاج شده است. خرده بورژوازى این تصویر را در دست میگیرد و به ما ح

چنین حزبى بسازید، یا آنچه میسازید حزب کمونیست نیست". در این دیدگاه حزب کمونیست به 

اى که گاه حزب است و گاه حزب نیست، ناگزیر موجودیتى گسسته و پاره پاره ترسیم میشود. پدیده

گى حزب و "پیوند" زیرا عوامل مورد نظر اکونومیستها در تعریف حزب کمونیست )نفوذ و گسترد

ها(  خود عواملى متغیرند که برحسب اوضاع احوال سیاسى و اجتماعى در هر مقطع، آن با توده

نظیر وجود و یا عدم وجود و بطور کلى درجه رشد مبارزه آشکار طبقاتى در سطح جامعه، برحسب 
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یره تغییر میکنند. تناسب قواى طبقات، فشار ارگانهاى سرکوب و تحمیق بورژوازى بر پرولتاریا و غ

ابعاد وسعت و درجه نفوذ یک حزب کمونیست در شرایط فعالیت صرفا مخفى، در شرایط افول 

مبارزه طبقاتى و حاکمیت بالمنازع ارتجاع، بسیار با ابعاد همان حزب در شرایط اعتالى انقالبى، 

 .در آستانه قیام و پس از آن در دیکتاتورى پرولتاریا، کامال متفاوت است

دگاه اکونومیستى مبتنى بر برداشتى متافیزیکى از حزب است، زیرا با تعریف حزب بر حسب دی

هائى چون کمیت و ابعاد خارجى آن، جوهر و درونمایه پایدار حزب کمونیست را انکار میکند. متغیر

از این دیدگاه، حزب کمونیست فاقد یک جوهر و اساس پایدار و مادى است که به آن امکان میدهد 

ر شرایط مختلف اشکال و ابعاد ظاهرى متفاوتى بخود بگیرد، میزان نفوذ، توان و گستردگى د

فعالیتش در دوره هاى مختلف نوسان کند، اما همچنان حزب کمونیست با همان هویت ثابت، باقى 

 (1361بماند. )حزب کمونیست در گرو چیست از منصور حکمت و ف پرتو، بهمن سال 

در این نوشته و مطالب و سخنرانیها و سمینارهای مختلف به تعریف  به هر حال منصور حکمت

اینکه حزب کمونیست چیست و از کدام سنت برخاسته است پرداخته و توانسته است سنت کمونیستی 

توضیح میدهد که: " قبل از هر چیز باید این همچنین او حزب را به طور روشنی بشکافد.  تشکیل

م که حزب کمونیست چیز نوظهورى نیست. اختراع، ابداع و کشف امر بدیهى را خاطر نشان کنی

جدیدى از جانب ما نیست. کمونیسم خود یک گرایش مشخص و جا افتاده در جنبش طبقه کارگر 

نظیر دیگر گرایشات در این جنبش، نظیر تریدیونیونیسم )اتحادیه گرى(،  -جهانى است

ه شاید اکونومیستها را خوش نیاید؛ اما همان آنارکوسندیکالیسم، رفرمیسم و امثال آن. این گفت

اکونومیستها حاضرند به راحتى و بدون هیچ عذاب وجدانى از تریدیونیونیسم، سندیکالیسم و حتى 

آنارشیسم به عنوان جریانات موجود در جنبش کارگرى اسم ببرند و این گرایشات را حتى هنوز 

اى کارگران بیشک یک گرایش ش اتحادیهگرایشات "خودبخودى" پرولتاریا نام بگذارند. جنب

خودبخودى کارگرى براى متحد شدن در برابر سرمایه داران و کارفرمایان در چهارچوب نظام 

اى به مثابه یک جنبش بالفعل، جنبش اتحادیه ١٩٨٣موجود را به نمایش میگذارد. اما امروز، در سال 

رفرمیسم بورژوائى و اشرافیت کارگرى جنبشى است که اصول، مبانى و موازین آن مطمئنا توسط 

اى دارد هاى جهانىها و کنفرانسها و تشکلوابسته به آن در اروپا تئوریزه و تدوین شده است، کنگره
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دمکرات اروپا را تشکیل میدهند. جنبش -که عمدتا دستمایه سیاسى احزاب بورژوائى سوسیال

ست، بلکه حتى در موارد بسیارى بویژه در اى امروز نه تنها به معنى اخص، خودبخودى نیاتحادیه

اروپا و آمریکاآگاهانه توسط بورژوازى به مثابه آلترناتیوى در برابر تشکل حزبى پرولتاریاى 

انقالبى تبلیغ و حمایت میشود. با این وجود اکونومیستها در اطالق "جنبش خودبخودى کارگران" به 

مطرح میشود، این ایده بورژوائى که کمونیسم جریانى  اى تأمل نمیکنند. اما تا نام کمونیسمآن لحظه

جدا از طبقه کارگر است که تازه باید با آن "پیوند" بخورد، قد علم مى کند. حال آنکه کمونیسم اوال 

ها و گرایشات کلى آن، با تمایالت کهن و عمیق رنجبران در طول تاریخ مبنى بر در همان حد ایده

وسائل تولید و محو استثمار طبقاتى سازگارى دارد؛ ثانیا و در  لزوم الغاء مالکیت خصوصى بر

عین حال به مثابه یک جنبش مشخص واقعى و سیاسى بارها خود مستقیما کارگران را در صفوف 

میلیونیشان متشکل کرده، انقالبات کارگرى متعدد را رهبرى کرده و حتى براى مدتى، آنهم نه فقط 

 "........ا به آنها چشانده استدر یک کشور، طعم قدرت سیاسى ر

همانطو که نوشتم قبل از سنت چریکی و جریانات پوپولیستی منتج از آن در سازمانهای چپ ایران، 

سنت تشکیل حزب در ایران بر اساس سنت عمومی در جهان قرار داشت و بدون تئوری و خودبخود 

 قرار ه سمت درست آن حرکتپیکان جریانات اجتماعی چپ علی لعموم و کمونیسم به طور خاص ب

که کمونیسم ایران میخواست به طرف تشکیل حزب برود،  57داشت. اما در سالهای پس از انقالب 

بدون تئوری حزب و مقابله با تئوریها و سنتهای موجود نمیتوانست گامی حتی کوچک به آن سمت 

بردارد. سنت تشکیل حزب در جریان کمونیستی دنیا وجود داشت، اما تئوری آن وجود نداشت. این 

وری بر اساس سنت حزبی دنیا توسط منصور حکمت تدوین گشت. عالقه مندان در این مورد تئ

در این مورد در  62تا  60میتوانند به مباحث و سمینارها و نقدهای منصور حکمت در مقطع سال 

  .سایتش رجوع کنند و آنها را مورد مطالعه قرار دهند

سنت کمونیستی جهان و حتی در جریانات غیر  در اروپا و آمریکا که سنت حزبی وجود داشت و در

کمونیستی که بر آن زمینه رشد و نمو کرده بودند، تشکیل حزب به مباحث و تئوریهایی که در ایران 

شمسی صورت کرفت، احتیاج نداشت. در آنجا چند کادر کمونیست بر زمینه سنت  60اوائل دهه 

ال و یا بعدا حزب کمونیست را ایجاد کنند. حتی شعبه انترناسیوندر یک کشورکمونیستی کافی بود تا 
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در روسیه که سنت ناردنیکی دهقانی و چریکی قوی بود، مارکسیتسهای روسیه بر اساس سنت 

حزبی را در آنجا پایه گذاشتند که بعدا توانست به یکی بهترین و پرنفوذترین  ،کمونیستی جهانی

، جنبش کارگری که تازه با چند 1898در سال احزاب کمونیستی تبدیل شود.  برای کمونیسم روسیه 

چند محفل مارکسیستی کافی بود تا حزب کمونیست وجود اعتصاب وجود خود را اعالم کرده بود و 

نفر از  9اعالم کنند. تشکیل وروسیه و یا به تعبیر آن زمان حزب سوسیال دموکرات روسیه را 

ه بعد از تشکیل آن تا چند سال نتوانستند تشکیل حزب را اعالم کردند ک روسیه رهبران مارکسیست

عمال  1903فعالیت بیرونی از خود بروز دهد. بعدا فراکسیونهای بلشویک و منشویک پس از سال 

واحد حزبی سوسیال دموکرات پیش میبردند که راهشان بطور تشکل دو حزب جداگانه ای را در 

ها در طول تاریخ تا مقطع انقالب فوریه قطعی بعد از جنگ جهانی اول از هم جدا شد. البته منشویک

  .و حتی چند ماهی پس از آن نفوذ بیشتری در میان طبقه کارگر داشتند تا بلشویکها

در ایران برای تشکیل حزب اجتماعیون و عامیون و بعدا عدالت و سپس حزب کمونیست ایران 

نبود. چند کادر و  دهه پنجاه و شصت شمسی احتیاجی به تئوریهای کشاف چپهای ایرانی 1920

و دارای سنت کافی بود تا حزب را تشکیل دهند. تشکیل حزب برای آنها مقدمه هر  رهبر کمونیست

گونه فعالیت کمونیستی متشکل بود. در شرائط نسبتا ازاد پس از اشغال ایران در زمان جنگ دوم 

بی شکل گرفته جهانی دوم، حزب توده که یک حزب چپ غیرکمونیستی بود اما بر سنت قویی حز

تشکیل شد. اکثریت تشکیل دهندگان تازه از  نفر از شخصیتهای روشنفکر 60آمدن  بود، با گرد

زندان رضا شاه ازاد شده بودند و تجربه سازماندهی توده ای هم نداشتند. اما فقط پس از یکی دوسال 

صلی صحنه سیاسی احزب توده به یکی از بزرگترین احزاب ایران و موثرترین آن و از بازیگران 

و در سطح وسیع هم اتحادیه های کارگری را شکل داد و یا به زیر نفوذش در آورد. ایران تبدیل شد 

   .ده مانده بودنادر رهبر و فعال کارگری بود که خارج از حزب تو 20در دهه 

نفوذ پس از انقالب اکتبر تا چندین سال اکثریت طبقه کارگر در اکثر کشورهای اروپایی زیر  

گاها  را تشکیل داده بودند 3ینی انترناسیونال بوده است و احزابی که با گرایش لن 2 یونالانترناس

نبود.  بودند. اینها هیچکدام مانع از تشکیل حزب توسط آناندارای کمترین نفوذ در میان طبقه کارگر 

ریت عظیم کشورها، " در اکثمینویسد  1921اوت  14لنین در نامه ای به کمونیستهای آلمانی در 
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ه پیشاهنگ خیلی دورند. آنها از این موضوع ک احزاب ما از آنچه که احزاب کمونیستی حقیقی باشند،

حقیقی طبقه انقالبی اصیل و تنها طبقه انقالبی باشند، و اینکه هر فرد، تک تک افراد حزب در 

دورند. ولی ما بر این مبارزه، در جنبش، در زندگی روزمره توده ها شرکت داشته باشند، خیلی 

نقص آگاهییم. ما آن را به برجسته ترین نحو در قطعنامه کنگره سوم در باره کار حزب مطرح 

 ".کردیم و ما بر این نقص غلبه خواهیم کرد

سیاسی وسیع و کارگران متشکل در  هایبا آزادیبود این وضعیت احزاب کمونیست در کشورهایی 

انتخابات پالمانی آزاد و ...بود. روشن است که وضعیت  ی مدنی،اتحادیه ای، سازمانهاسازمانهای 

حزب طبقه کارگر و نفوذ آن در میان توده کارگر در شرائط استبدادی و سرکوب شبیه کشورهای 

 ایران بسیار متفاوت تر از چنین وضعیتی است. چنین احزابی معموال در شرائط انقالبی و بحرانی

 .دیل میشوندبه احزاب توده ای تب میتوانند

روسیه که اختناق در روسیه حاکم شده بود ) البته در مقایسه با   1905در سالهای پس از انقالب 

احزاب فوق العاده محدود شدند.  ( ،!حاکم بود مطلق در آنجا آزادی ابعاد سرکوب و اختناق در ایران

داشتند که حزبی وجود ، اعالم طلبان روسی با مشاهده وضعیت حزب سوسیال دموکراتانحالل 

ندارد و میخواستند فعالیت هر سوسیال دموکرات غیر حزبی را هم فعالیت حزبی قلمداد کنند و تاریخ 

  ئولوژیک را هم زیر خاک کرده بودند.مبارزه تشکیالتی و اید

تجربیات همه کشورهای جهان نشان میدهد حزب کمونیست کارگری که بر سنت مبارزه رادیکال 

شکل میگیرد، میتواند کوچک و محدود در کشوری و درشرائطی و یا وسیع و توده ای  و کمونیستی

حزب بر سنت کمونیستی باشد و محور فعالیت در کشور و شرائطی دیگر باشد. مهم این است که 

روتینش را سازماندهی کمونیستی طبقه کارگر قرار دهد. به نظر من کمونیسم کارگری در ایران 

ونیستی طبقه و تشکیل حزب را زنده کرد و دوران جدیدی را در کمونیسم ایران سنت سازماندهی کم

اى و جهان "انتقال کمونیسم ایران از کمونیسم خلقى و توده کارگری سنگ بنایآغاز نمود. کمونییسم 

سومى، کمونیسم ملى و رفرمیست و کارمندى، به یک کمونیسم کارگرى، کمونیسمى که افق تحوالت 

و کار مزدى را جلوى جامعه میگیرد را گذاشت. سنگ جامعه، انقالب کارگرى و لغسوسیالیستى 

 بنایی که کمونیسم ایران را دیگر با کمونیسم جهان سومی استقالل طلب، کمونیسم  شوروى و چین، 
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کمونیسمى است که  نفر تداعی نمیکند بلکه ٥٣انشگاه و احسان طبرى و چریک فدایى جلوى د

اش قرار میدهد، و نه دانشجو و نویسنده و شاعر و ماندهى و بسیج اجتماعىکارگر را مرکز ساز

 خلق و دهقان و بورژواى ملى را. 

نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل  به یکرا کمونیسم  شمسی قرار بود 64سنگ بنایی که از همان سال 

این سنگ بنای که به تفوق احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى در صحنه سیاست خاتمه دهد.  کند

کمونیستی در ایران ساخته و پرورده شد. حزب کمونیستی تنها بر این سنگ بنا میتواند شکل گرفته 

 د.رابطه حزب و طبقه تنها بر این مبنا و بر این سنت حزبی میتواند تعریف شو و سازمان داده شود.

تشکیل حزب کمونیستی کارگری و جذب قشری از رهبران کارگری کمونیست شرط مقدماتی 

  .هرگونه صحبتی در باره حزب و قدرت سیاسی است

 

 

 حزب و قدرت سیاسی

پس از پرداختن به دولت دوره انقالبی و حزب کمونیستی، حاال میتوانیم راحت تر در باره حزب و 

 قدرت سیاسی حرف بزنیم.

مورد مناقشه نبوده است. وقتی لنین میگفت  تها مسئله حزب و قدرت سیاسی اصالکمونیسبرای 

"بلشویکها باید قدرت را تصرف کنند، زمام امور را در دست بگیرند" و یا "آیا بلشویکها میتوانند 

زمام حکومت را در دست خود نگهدارند" هیچ کسی حتی منشویکها و اس ارها ایرادی تئوریک و 

حزب سوسیال دموکرات روسیه  ی حزب نداشتند. وقتی در کنگره سومه مسئله قدرت گیراصولی ب

بحث شرکت در دولت انقالبی مطرح بود همه از شرکت کارگران در دولت انقالبی، شرکت حزب 

حزب از نفوذ چندانی برخوردار  1903سوسیال دموکرات را میفهمیدند و نه چیز دیگری.) در 

خالف شرکت حزب در دولت موقت انقالبی بودند، شرکت کارگران در دولت نبود(.  منشویکها که م

موقت انقالبی را همان شرکت سوسیال دموکراسی میفهمیدند. مخالفت آنها به این دلیل بود که مسئله 
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را از نقطه نظر تکامل تاریخی میدیدند و نه از نقطه نظرعمل انقالبی یک طبقه و نیروی انقالبی 

 رت گیری. برای تغییر و قد

فت حمله به تئوری حزب و قدرت سیاسی در تاریخ کمونیسم بی سابقه است. از این نظر باید گ

میگویند چرا میگویید حزب و قدرت سیاسی، نمیگویید " طبقه و قدرت سیاسی" و یا " شورا و 

نکسیون قدرت سیاسی". البته در دیدگاه لیبرالی که قیام و انقالب را از منظر تاریخی و تغییر فو

که اکثریت طبقه در انقالب و قیام به این دلیل نیاز است  جتماعی میبیند که مبنا بر این قرار دارد ا

که در فردای بعد از کسب قدرت " دولتی در برگیرنده همه طبقه" " دولت طبقه کارگر متشکل"  

. اما اگر گفت ت و اصال نمیتوان از آن سخنیحاکم شود، حتما تئوری حزب و قدرت سیاسی غلط اس

صورت مسئله تصرف قدرت، مسئله پیروزی بر دستگاه حاکمه، درهم شکستن آن و چیره شدن بر 

آن باشد، آن هم در لحظه ای که در ضعیف ترین شرائط خودش قرار دارد و به دلیل نبردهای درونی 

ر پیشرو نیروهایشان یکدیگر را به اندازه کافی تضعیف کرده اند و در صفوف مردم، بخصوص قش

شور و هیجان برای برانداختن نیروی حاکمه به باالترین حد خود رسیده باشد، آنوقت یک دسته 

منسجم و حزب پیشرو که حمایت ضمنی مردم را دارد و یا آنطور که لنین میگوید: اگر توده های 

بت به وسیع موضع حمایت آشکار از پیشتاز گرفته باشند و یا دستکم موضع بیطرفی عالقه مند نس

پیشتاز و موضع غیر حمایتی نسبت به دشمن، دسته پیشرو کارگران میتواند قدرت را قبضه کند. 

این تئوری کلی انقالبات است. اما هر انسانی روی زمین میداند که روحیات توده ها و حمایت و 

بیشتر از   " از برنامه اثباتی بلکهآگاهی"پشتیبانی آنها در انقالب و قیام از یک نیرو، کمتر از 

برمیخیزد. یک تاکتیک  و شمای کلی از اهدافشان حضور و قدرت نیروها و جنبشها و احزاب

به نفع یک حزب را صحیح، یک نمایش نیرو، یک پیروزی چشمگیر میتواند بسیاری از فاکتورها 

و نیرو تغییر دهد و یا بر عکس یک نیرو را تضعیف سازد و از قدرتمندی و تصرف قدرت دور 

د. اگر سرنوشت قیام و انقالب و جلب پشتیبانی توده ها به چنین فاکتورهایی وابسته است، دیگر ساز

صحبت از " حرکت آگاهانه اکثریت طبقه برای تصرف قدرت" فقط بیان امیال یک لیبرال پشت 

میز نشین بیش نیست. اسالمیون توانستند بر توده ای ترین انقالب قرن بیستم سوار شوند، چون 

ستند خود را به عنوان آلترناتیو پیش روی مردمی بگذارند که خواهان سرنگونی شاه بودند ) با توان
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هدف قدرت  همه بند وبستها با دولتهای امپریالیستی و غیره(. فدایی هم اگر درست حرکت میکرد و

  .در مقابل جریان اسالمی میایستاد این شانس را داشت گیری در سر میپروراند و

یی که سرکوبگری و اختناق بیداد میکند باید به شرائط عمومی که برای قیام و انقالب در کشورها 

و تصرف قدرت سیاسی از آنها نام برده میشود ، شرائط ویژه ای را نیز اضافه نمود. اینجا دولتها 

بر سرنیزه حکومت میکنند. نفوذ جنبشها و احزاب در زیر چتر اختناق قرار دارد. نفوذ توده ای در 

سطح وسیع  فقط در زمان برآمد جنبش کارگری و توده ای، زمانی که توده ها دیگر ترس از سرنیزه 

و سرکوب و کشتار را تا حدی به دور میریزند، قابل بحث است. در چنین موقعیتهایی نیروهای 

بات کوچکی در مدت کوتاهی میتوانند به نیروی قوی و میلیونی تبدیل شوند. این البته در همه انقال

و تحوالت سیاسی تند اتفاق میافتد، اما در کشورهایی با استبداد و سرکوبگری بی نهایت نظیر ایران، 

قدرت  .دوره ای که احزاب و سازمانها در آن میتوانند به یک نیروی توده ای تبدیل شوند کوتاه است

یغاتی برای جذب نمایی و حضور و فعالیت چشمکیر در آن دوره و انتخاب تاکتیکهای سیاسی و تبل

 .توده ها در مدت کوتاه از اهمیت صد چندان برخوردار میشود

یک نیروی کوچک و غیرموثر بودند، اما هر چه انقالب  57چریکهای فدایی در اغاز انقالب سال 

به  57تندتر شد، دایره نفوذ آنها گسترده تر شد. مشی مسلحانه چریکی غلط در شرائط انقالبی سال 

مثبت این نیرو تبدیل شد و اگر انقالب ادامه پیدا کرد، شانس پیشروی و حتی پیروزی یک سرمایه 

چریکهای فدایی افزایش پیدا میکرد. چهره مسلحانه چریکها و مجاهدین در بهمن ماه و قیام بهمن، 

آنها را برای نقش آفرینی و کسب حمایت توده ای به جلوی صحنه انقالب راند. اگرچریکها تاکتیکهای 

رست اتخاذ میکردند و در مقابل اسالمیون میایستدند، کاندیدای تشکیل دولتی میشدند که با قیام د

پیروز میشد. تعداد آنها چند نفر بود و چقدر در آن زمان بر توده هایی که به فعالیت سیاسی و 

زهای اعتراضی کشانده شده بودند، نفوذ داشتند سوال بیجایی است. آنها میتوانستند در همان رو

نزدیک به قیام امکان قدرت گیری خود را فراهم کنند و توده های مردم که خواهان سرنگونی شاه 

 .بودند از آنها حمایت میکردند و یا موضع بیطرفی خیرخواهانه میگرفتند

حزب کمونیستی کارگری که از حداقل نفوذ در میان رهبران پیشرو کارگری برخوردار است و  

است و یا به سرعت به یک جریان معرفه در دوره بحران سیاسی و انقالبی  در سطح جامعه معرفه
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تبدیل میشود، میتواند به طرف قدرت خیزبردارد و قدرت را کسب کند. فقط با چنین شیوه ای است 

 غیر این صورت کمونیسمکه یک حزب سیاسی کمونیستی میتواند قدرت را کسب و حفظ کند. در 

  یل نمیشود و هیپکاه به یک قدرت توده ای هم تبدیل نخواهد شد.هیچگاه به قدرت سیاسی تبد

 

 

 قدرت سیاسی و جنبش کارگری 

جنبش کارگری هیچگاه در حالت همان حالت اعتصاب و اعتراض و تظاهرات به سمت قدرت 

سیاسی خیز برنمیدارد. نقد لنین به تاکتیک کسب قدرت سیاسی از طریق عتصاب عمومی که او آن 

ممکن میدانست، از بینش عمیق لنین سرچشمه میگرفت. کسب قدرت سیاسی تنها توسط را غیر 

 حزب سیاسی و عموما با قیام سازمان یافته صورت میگیرد.

حزب کمونیستی کارگری که اقلیتی از رهبران و کادرهای کارگری و کال سوسیالیست را با خود 

قش بازی کند، میتواند در شرائطی که دارد و توانسته است در سطح جامعه و در صحنه سیاسی ن

مسئله قدرت سیاسی در جامعه باز است، به سمت قدرت سیاسی خیز بردارد، جدا از اینکه جنبش 

اعتراضی طبقه در صحنه سیاسی حضور دارد یا نه. حزب سیاسی با نیروی خود که بخشی از طبقه 

ام دست بزند و طبقه را به پشتیبانی از خود را دارد و کال طبقه را نمایندگی میکند، میتواند به این اقد

بکشاند. برای من به عنوان یک کمونیست این یک امر بدیهی بوده است. زمانی که انحالل طلبان 

د زدن به کمونیسم و انتقاد به تئوری حزب و شروع به لگ 99نیست کارگری در سال در حزب کمو

سخشان و مشخصا در پاسخ به بهمن شفیق قدرت سیاسی و کال حزب کمونیست کارگری کردند در پا

 :) تنها کسی که چیزی نوشت و گفت و رفت( نوشتم

ی تر به این بحث بپردازم. میخواهم بحث حزب و جامعه را " من میخواهم کمی افراط".... 

میلیون و آن هم غیرکارگر  3غیرکارگری" کنم. من میخواهم بگویم  ما با عددی بسیار کمتر از 

یم کرفت و این کامال مارکسیستی و کارگری است. ببین رفیق ما با همین حزب کنونی قدرت را خواه

مان که در خارج کشوریم، فردا صبح بلند میشویم و با خبر میشویم که بر سر حجاب و آزادی پوشش 
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زنان در تهران و چند شهر بزرگ مردم با رژیم درگیر شدند. و درگیری نشان از ادامه دار بودن 

ا قیام میدهد. ما سریع کادرها و اعضایمان را قانونی و یا مخفی روانه ایران میسازیم و شورش و ی

شروع به دخالت در این مبارزه میکنیم. قیام بر علیه رژیم که از خواست زنان برای دور انداختن 

ت حجاب شروع شده بود و نیروی اصلی آن زنانند به سنگربندی و باریگاد در خیابانها منجر شده اس

و ما با تمام توان در آن شرکت داریم و مشغول سازمان دادن کمیته های مسلح و باریکادهای خیابانی 

هستیم. نمیدانم چند هزار نفر را مسلح میکنیم. این مردم که هنوز فعالین درگیر ما نمیدانند چند 

مبارزه هستیم.  نفرشان کارگرند، تحت رهبری ما قرار دارند، چون ما نیروی دخالتکر اصلی در این

این را هم فرض بگیریم که مانند زمان همه انقالبات، رژیم در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد و 

سربازان در ارتش دست به نافرمانی زدند و کال ارتش و پاسداران از عهده کمیته های مسلح 

میلیون، بلکه  3ب نه برنمیایند و با چیره شدن کمیته های مسلح  قدرت بدست ما میافتد. به این ترتی

با نیرویی بسیار کمتر از این قدرت را میگیریم. چه کسی گفته است حزب کارگران باید با قیام 

کارگران و فقط کارگران قدرت را بگیرد. شاید ابولحسن خان برای دور کردن ما از قدرت و قبضه 

وید آهای وقتی سر کردن قدرت به دست خود، این تاکتیک را اتخاذ کند و به حزب کارگری بگ

حجاب مردم و آن هم بیشتر زنان قیام کردند و جمهوری اسالمی را به زیر کشیدند، شما نباید صاحب 

 .آن شوید. این حرکت کارگران شما برای نان نبود

نه جانم رفیق بهمن قدرت برای ما پایان کار نیست. حتی میتوانیم قدرت را بگیریم و حزب را 

رگری و شورایی پیاده کنیم. به این قدیم میگفتیم رهبری انقالب دموکراتیک. کارگری کنیم و قدرت کا

)در برخورد به نوشته ها و برخوردهای اخیر رفیق بهمن، محمود قزوینی، از مباحثات درونی 

 (1999آوریل  7حزب کمونیست کارگری ایران، 

حزب میتواند حتی قدرت گیری حزب کارگری منوط به حضور اعتراضی طبقه در آن لحظه نیست. 

در شرائطی مانند کاسترو وچه گورا اقدام به حرکت برای کسب قدرت کند و مردم و طبقه را به 

پرتقال، انقالب از درون ارتش و با " کودتا" آغاز شود.  1974میدان بکشاند و یا حتی مانند انقالب 

نقش پادگانها بسیار برجسته میتواند سازمان دهد. در قیام اکتبر  این را یک حزب  کارگری با نفوذ

بوده است. پادگانها از قبل توسط بلشویکها فتح شده بودند و در روز قیام اکتبر، قیامی در مقابل 
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نیروی نظامی صورت نگرفت، بلکه اتفاقا پادگانها از عاملین کسب قدرت توسط بلشویکها بودند. 

اینکه سربازان در قیام اهمیت طرح چنین مسئله ای پیرامون "ترتسکی در این مورد مینویسد: 

بیشتری داشتند یا کارگران، نشان میدهد ما در چنان سطح نظری پستی هستیم که کمتر جایی برای 

استدالل باقی میماند. انقالب اکتبر همانا مبارزه طبقه کارگر بود بر علیه بورژوازی برای کسب 

د. آن تصویر کلی، که در سراسر کشور قدرت، اما نتیجه این مبارزه در نهایت بدست دهقان تعیین ش

دیده میشد، کاملترین تجلی خود را در پتروگراد پیدا کرد.....نتیجه مبارزه را وزنه سنگین پادگان 

 دهقانی تعیین کرد.)تاریخ انقالب روسیه، ترتسکی، جلد سوم(

قدرت را قبضه میتوانست با سازمان افسران خود و با پشتیبانی وسیع مردم  32حزب توده در سال  

کند. اگر حزب توده در ناسیه اش بود میتوانست قیامی را از درون ارتش سازمان دهد که مردم و 

کارگران هم مانند انقالب پرتقال به دور آن حلقه بزنند. اما حزب توده نه تنها حزب کارگری نبود، 

این هم فرض  .یا نه بلکه سیاست خارجی شوروی تعیین میکرد که آنها به سوی قدرت گام بردارند

است وقتی صحبت از کسب قدرت سیاسی میکنیم، مسئله شکستن ماشین دولتی بورژوازی و 

جایگزینی آن با  دولت کارگری مطرح است. روشن است برای شکستن ماشین دولتی احتیاج به 

ان و نیروی عظیم توده هاست، همراه با شکستن ماشین دولتی، دولت جدید با تکیه بر نیروی کارگر

مردم، با تکیه بر سازمانهای شورایی و توده ایی که در طول انقالب و قیام شکل میگیرند، تشکیل 

میشود. اما این دولت، دولت قیام کنندگان، دولت موقت ادامه انقالب است. نسل مارکسیستی که 

داخته اند، به را دیده است و یا افرادی از نسل جوان که به مطالعه آن تجربیات پر 57تجربه انقالب 

بخش قابل مالحظه و چشمگیری از پیشروترین فعالین و رهبران  57خوبی میدانند که فردای انقالب 

کارگری در آن زمان دست به انتخاب سیاسی زدند و سازمانی را از میان سازمانهای موجود چپ 

ی فعالیت و انتخاب نمودند. این انتخاب در حالی صورت گرفته بود که شکل سازمانی، شیوه ها

اهداف آن سازمانها که چریکهای فدائی و سازمان پیکار در راس آنها بودند، هیچ قرابتی با مبارزه 

جاری و اهداف آینده طبقه کارگر نداشت. آن سازمانهای چپ، بخصوص چریکهای فدایی با شرکت 

ن شرکتی و خود را در معرض انتخاب کارگران و مردم جامعه گذاشتند. بدون چنی 57در انقالب 

بدون طرح خود برای انتخاب در سطح جامعه، چریکهای فدایی حتی اگر یک حزب کارگری با 
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نفوذ بودند، نفوذ خود را از دست میدانند. اما آنها که تا آن زمان یک سازمان کوچک چریکی 

غیرکارگری و غیرکمونیستی چپ بودند با طرح خود در سطح جامعه توانسته اند بخش قابل توجه 

 .ی از رهبران کارگری و جناح چپ آن جامعه را در مقطعی به گرد خود گرد آوردا

در شرائط  معمولی و غیر انقالبی در کشورهایی که آزادی سیاسی وجود دارد، شرکت در پارلمان 

و شرکت در اتحادیه های کارگری زرد و ارتجاعی برای نزدیک شدن به توده ها و آشنا کردن آنها 

حزب کمونیستی و نزدیک کردن کارگران به حزب کمونیستی یک شیوه معمول و به برنامه های 

شناخته شده است. شاید اینطور بتوان گفت که در هر کشوری که انتخابات نسبتا آزاد پارلمانی تشکیل 

میشود، شرکت کمونیستها در آن یک امر الزامی است. در چنین کشورهایی احزاب خارج از مبارزه 

رج از پارلمان فرقه های مکتبی بیش نیستند. این مسئله امروز از اروپا تا آمریکای انتخاباتی و خا

التین و هند و حتی کشورهایی چون عراق، افغانستان و ترکیه نیز که کمونیستها ظاهرا و قانونا 

میتوانند در انتخابات شرکت کنند صدق میکند. در بخش حزب و جامعه جداگانه به این مسئله خواهم 

 .ختپردا

مسلما هر چقدر جنبش کارگری در جامعه قوی تر باشد، هر چقدر طبقه کارگر متشکل تر باشد، هر 

چقدر جنبش کارگری بیشتر زیر نفوذ حزب کمونیستی قرار گرفته باشد، امکان قدرت گیری حزب 

طبقه کارگر بیشتر و اسان تر فراهم میشود و حفظ قدرت سیاسی هم آسانتر صورت میگیرد. اما 

ین رابطه ای یک به یک نیست. بلکه گاها و بخصوص در کشورهای استبدادی قدتمند شدن حزب چن

و قدرت گیری حزب است که میتواند طبقه را به میدان بکشد. ممکن است در کشوری جنبش 

کارگری بالفعل در میدان نباشد، اما قشر پیشرو طبقه در شرائط خاص قدرت را فتح کند و طبقه را 

 شد.به میدان بک
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 با مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه حزب سیاسیرابطه 

منصور حکمت که قبال تشکیل حزب کمونیست را در مقابل تئوری های رایج چپ ایران و عالرغم 

آنها تشکیل داد و کارگری شدن را در دستور فوری حزب قرار داده بود و با کمونیسم کارگری، 

تمامی آن تاریخ گذشته را به هم  حزب و قدرت سیاسی با ساسی در این روند ایجاد نمود.دگرگونی ا

آن رشته از تئوریها است که سازماندهی حزبی و  پیوند زد و تکامل داد. حزب و قدرت سیاسی

سبک کار و فعالیت کمونیستی را پیش روی فعال کمونیست و کارگر و تشکیالت کمونیستی قرار 

ونیسم کارگری به یکدیگر بیش از پیش جوش میدهد که با حرکت از آن، گوشه های مختلف کم

میخورد و فعالیت کمونیستی ابعاد جدیدی و آگاهانه تری به خود میگیرد. تا آنجا که به تئوری بیان 

کترین یست کارگری برمیگردد، نمیتوان کوچشده " حزب و قدرت سیاسی در کنگره دوم حزب کمون

ی که سوارد کرد. ک به آن و جنبشهای کارگری ایرادی از نقطه نظر مارکسیستی و تجربه انقالبات

 کسیست باشد نمیتواند جز این بگوید:مار

یک حزب کارگرى با وجود اینکه در میان کارگران در اقلیت است، میتواند در لحظات تاریخى ".....

اى، حرکت اکثریت کارگران را شکل بدهد، قیام کند و قدرت را بگیرد و نگهدارد و تعیین کننده

از این طریق میشود تبدیل به اکثریت شود. به نظر من این کار را میشود کرد. باید این طور  اصال

باشد و گر نه هر کسى بیاید، هر استاد دانشگاهى که سوسیالیسم را خوانده است و بگوید این کار با 

به ما  ام جور در نمیآید و یا هر چپى که ظاهرا از استالینیسم درس گرفته استچیزى که خوانده

اى هستید و حق ندارید به قدرت دست ببرید، من بگوید که شما در میان طبقه کارگر یک اقلیت ویژه

جوابم این خواهد بود ما هیچ وقت در .جوابم به آنها این است که تئورى ما از اول اینها نبوده است

چ وقت نمیتوانیم. غیاب یک حرکت انقالبى، نمیتوانیم اکثریت طبقه را به خودمان جلب کنیم، هی

اقلیت انقالبى و کمونیستى طبقه باید گامهائى را در مبارزه اجتماعى بر دارد که باعث شود اکثریت 

طبقه به آن بپیوندد. اگر در هیچ جا، جاى پائى ندارید، هیچ دلیلى وجود ندارد که کسى به شما بپیوندد. 

براى کار مهمى ندارد. توده مردم به  هیچ کس دلیلى ندارد که به حزبى بپیوندد که برنامه خاصى

کسانى میپیوندند که برنامه خاصى براى تغییر جامعه دارند. توده طبقه کارگر وقتى شما قیام را در 

دستورشان میگذارید و بعد نمیتوانید و از عهده سازماندهى آن بر نمیآئید، میرود به حزبى رفرمیست 
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دها را براى آنها تامین کند. رابطه حزب و طبقه با انقالب میپیوندند که حداقل میتواند افزایش دستمز

و اصالحات یک رابطه ویژه و کامال انسانى است و آن هم هر لحظه بهبود اوضاع و بهبود اوضاع 

اما اگر کارگران ببینند که قصد ندارید و نمیتوانید به طور ابژکتیف حرکتى را سازمان  .زندگى است

بشود، خوب، میروند به همان حزب چپ بورژوائى رأى میدهند که اقال  اىبدهید که منجر به نتیجه

ها را بگیرد، از حداقل معیشت دفاع کند، یا طب و بهداشت را رایگان میتواند جلو کنسرواتیو

  ...نگهدارد

اى که نیروى اى در درون طبقه داشته باشد، حزب کمونیستىحزب کارگرى که اقلیتى، نیروى واقعى

لمسى در درون طبقه داشته باشد که امکان عمل انقالبى و رادیکال را در سطح اجتماعى  واقعى قابل

به آن بدهد، از طریق همین عمل انقالبى و رادیکال در صحنه اجتماعى است که میتواند بقیه طبقه 

را با خودش بیاورد. مکانیزم نزدیک شدن حزب به قدرت سیاسى در رابطه با طبقه این است، حزب 

لیزاتورى نیست که طبقه متابولیسم درونى خود را در آن میبیند. و همین طور در سازمان قدرت کاتا

بالفاصله پس از کسب قدرت، همین اقلیت و همین حزب است که مجبورند، به نظر من، نقش تعیین 

 .اى بازى کنندکننده

ا هم میخواهیم قدرت را بنا بر این ما هم مثل احزاب بورژوائى براى قدرت خیز برمیداریم، یعنى م

بگیریم. اگر یک حزب بورژوائى بگوید که میخواهد قدرت را بگیرد، آیا به آنها میگوئیم که مگر 

شما حزب بورژوازى نیستید، آیا کل بورژوازى با شما آمده است و از آنها میخواهیم که نفوذشان 

نتخابات میکنیم تا ببینیم که آن را در میان تک تک بورژواها به ما نشان بدهند؟ جواب میدهند که ا

اى است که آنها پروسه کسب قدرت و نفوذ در میان نفوذ مربوطه را داریم یا نه؟ انتخابات آن پروسه

 .طبقه خود را نشان میدهند

اگر انتخابات برنامه ما و راه به قدرت رسیدن ما نیست، ما هم میگوئیم انقالب میکنیم و بعد ببینیم 

حمایت میکنند یا نه؟ ما هم دقیقا این پروسه اجتماعى را جلو میگذاریم. قطعا آنها  که کارگران از ما

میگویند که ما انقالبتان را قبول نداریم، ما هم میگوئیم که انتخابات شما را قبول نداریم. میخواهم 

بگویم که این دو کفه ترازو هم وزن هستند. )سخنرانی منصور حکمت در کنگره دوم حزب 

 کارگری ایران( کمونیست
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این نقل قول طوالنی کنه نظر منصور حکمت در باره حزب و قدرت سیاسی را بیان میکند. روشن 

است این تئوری با تئوریهای لیبرالی رایج و بازتولید شونده که مرتب دنبال تشکل مستقل صنفی 

در این راه بردارند  نمیتوانند حتی قدمی کوچکی طبقه هستند و در شرائط اختناق و سرکوب ایران

 .بسیار متفاوت است

م و ماهوی آن است، با فرض این این تئوری که مبارزه اقتصادی و صنفی طبقه از اجزای مه

شروع میکند. این پله ابتدایی  در متن این مبارزه کمونیسم طبقه کارگرسازماندهی از  مبارزه،

، دنبال فقط هم در این مبارزهکمونیسم کارگری است که در مبارزه اقتصادی و روزمره کارگر و نه 

سازماندهی کمونیستی است. کمونیسم کارگری قبال پاسخ تئوری  "تکامل مبارزه اقتصادی به مبارزه 

خ به انحالل طلبان روسیه و کال در تجربه سیاسی و سوسیالیستی" را در چه باید کرد لنین و در پاس

جنبشهای سوسیالیستی جهان داد. اما در ایران و بخصوص در دوره حاضر ما با تئوری " تکامل 

مبارزه اقتصادی به سیاسی و سوسیالیستی" هم روبرو نیستیم، بلکه با " مبارزه جنبش کارگری 

رگر کمونیست را به پادوی مبارزه اجه هستیم که کامحور!" و یا " تشکل کارگری محور!" مو

میکند. حرف اینکه چگونه در مبارزه جاری طبقه کارگر،  یونیونیستی تقلیل میدهد و بیمقدارش

سازماندهی کمونیستی را سازمان دهیم، به این تقلیل پیدا کرده است، که چگونه در مبارزه جاری 

ف اینکه چگونه سازمان کمونیستی و . حردکارگر به اتحادیه و تشکل دست پیدا کن طبقه ،کارگران

برای این و  چگونه کارگران  حزبی طبقه در سیاست و جامعه دخالت کند، به این تقلیل پیدا کرد که

پراتیک به و  بزنند تظاهراتاعتصاب و به  دست روز در همین شرائط اختناق یا آن مسئله سیاسی

مثال فالن " اینکه مسخره تر از همه  و یا سیاسی کشانده شوند )عملی غیر ممکن و غیرعقالنی(

 اسی و اجتماعی اظهار نظر کند. فعال کارگری" در همین شرائط اختناق در باره فالن مسئله سی

برای حل نهاد ان جی اویی بازتاب یافت که قرار بود یک یک نمونه محیرالعقول آن در تشکیل 

. ان جی نامبرده با امضاء چند نفر در داخل به عنوان فعالین کارگری مسئله کرد در ایران تالش کنند

به اصطالح مسئله کرد را از منظر طبقه کارگر مطرح کرد. محفل کوچک کارگر پناه " اتحاد 

سوسیالیستی کارگری" در خارج از کشور پس از صدور چنین اطالعیه کاغذی در پوست خود 

ماکرو سیاسی در جامعه میتواند به اراده ان جی اویی پاسخ  از نظر چنین محافلی مسائلنمیگنجید. 
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من در مقابل اقدام محیرالعقول این چنینی در مقاله  بگیرند که نام فعالین کارگری را یدک میکشند.

کارگری" در ” فرار از پراتیک واقعی و رد پای ناسیونالیسم کرد در یک بیانیه  "  ای با عنوان

 نوشتم:  2013سپتامبر 

بیانیه جمعی از کارگران کردستان نمیتواند پاسخ صحیحی به حل مسئله ملی کرد دهد، زیرا ..".

کسی در زیر اختناق جمهوری اسالمی نمیتواند به یک سوال ماکرو که به حیات سیاسی رژیم وابسته 

 .است پاسخ روشن و درستی دهد

مدتی است این روش در میان افراد و جمعهای علنی از فعالین کارگری در ایران باب شده است تا 

در باره مسائل عمومی و بزرگ جامعه بیانیه و اطالعیه صادر کنند، مسائل عمومی که اظهار نظر 

ها و بیانیه در باره آنها با مبارزه علنی و نیمه قانونی در تناقض قرار دارد. برای همین این اطالعیه 

ها خاصیتی بیشتر از اظهار نظر نگارندگان آن ندارد. این اطالعیه های بی هدف و منظور، نه 

پراتیکی را در دستور کار نگارندگان آن قرار میدهد و نه خوانندگان آنها. فقط خوانندگان این اطالعیه 

طبقه کارگر از همه بهتر  راه حل“ها باید این جمله قصار و تکراری را از نگارندگان بپذیرند که 

اما اینکه این راه حلها چیست و نیروی متشکلی که باید آن را عملی سازد ”. و راه گشاتر است

کجاست و چگونه گرد میاید معمایی است نامکشوف. این نوشته ها و بیانیه ها نه با تجربه تاریخی 

فعال کارگری بودن به اضافه کاری دارند و نه با تئوریهای این تجربیات تاریخی. گویا ادعای 

جمالتی در باره اینکه طبقه کارگر این را میگوید و یا آن را ، کافی است تا ما با یک راه حل جدید 

فعال کارگری که حق طالق و راه گشا در باره این و یا آن معضل طبقه کارگر و جامعه آشنا شویم. 

د، مدعی است که مسئله زن مسئله کارگران و آزادی زن را غربی و سرمایه داری و فاسد اعالم میکن

است و کارگر برای آن راه حل دارد ! افرادی که باید در فعالیت علنی به پیشبرد مبارزه روزمره 

کارگران یاری دهند به بحث علنی در باره حزب طبقه کارگر میپردازند، در مسئله زنان و راجع به 

نیه صادر میکنند و مقاله مینویسند. این اطالعیه ها بیا…. رفع ستم ملی از نقطه نظر طبقه کارگر و

و بیانیه ها بی ارزش و بی هدف است. علت اینکه افراد و جمعهایی در ایران به چنین مسیری افتاده 

اند، چیزی جز این نیست که فعالیت زنده و پیشبرنده از دستور کار آنها خارج شده و یا در حال 

و همچنین وجود سنتها و روشهای بی ربط به جنبش  خارج شدن است. سرکوبگریهای رژیم
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کارگری، کارآیی این جمعها و تشکلها و افراد را برای دخالت در مبارزات روزمره کارگران که 

هدف وجودی این جمعها است سد کرده است. و یا با سرکوب و بسته شدن نهادهای علنی و قانونی، 

 .لیت علنی در دستورکار خود تجدید نظر کنندفعالین آن نهادها نمیخواهند در سبک کار فعا

در باره تشکیل حزب طبقه کارگر هم شاهد اظهار نظرهایی علنی هستیم که بیشتر به شوخی شبیه 

است. کسی که در ایران به این نتیجه میرسد که باید حزب کمونیستی طبقه کارگر را تشکیل داد و 

لیستی موجود پیوست، اولین قدم برای ایجاد یا به این میرسد که باید به یک حزب چپ و سوسیا

زمینه الزم، تشکیل یک گروه کمونیستی که البته باید اهداف حال و آینده و تفاوتهای آن روشن باشد، 

است و یا پیوستن به یک گروه و حزب کمونیستی موجود. وگرنه حرف و بیانیه علنی افراد شناخته 

طبقه کارگر چیزی جز به ریشخند گرفتن حزب و طبقه شده و علنی در ایران در باره تشکیل حزب 

و اهداف و آمال کمونیستی آن نیست. این بیماری چنان توسعه یافته است که کارگر شجاع و مبارزی 

 ...."از داخل زندان اطالعیه صادر میکند و مینویسد باید حزب طبقه کارگر را تشکیل داد!

به مدح و سناگویی از کارگر میپردازند به چنین کسانی که به جای سازماندهی کمونیستی طبقه 

وضعیت مسخره ای نیز دچار میشوند. دخالت کارگر در سیاست هم از چنین درچه هایی انجام 

 میشود که فقط نام کارگر را یدک میکشند.

تنها راه دخالت کارگران در سرنوشت خود و در سیاست از راه سازماندهی کمونیستی و تشکیل  

در آن صورت هیچ کارگر پیشرویی مجبور نیست در مقابل پاسخ به سواالت ماکروی  حزب میگذرد.

العیه کاغذی بی جا صادر آتیش بزند، اظهارات بی جا کند، اطسیاسی در جامعه خود را به آب و 

 کند و فرمان تشکیل حزب صادر کند. 

کمونیسم کارگری پا برای همین هر کارگر پیشرو و هر سوسیالیستی باید بر مبنای سنت حزبی 

میدان بگذارد. بر مبنای تئوری حزب و قدرت سیاسی به مسائل روز پاسخ دهد. در آن صورت 

دخالت در اصالح طلبانه ترین حرکت روز، جزئی از یک حرکت بزرگ سیاسی است که میخواهد 

ت پس قدرت را فتح کند. در آن صورت کارگر مبارز دچار اوهام بیخود نمیشود که چون کارگر اس

انشاء او بر روی کاغذ پاسخی کارگری به مسئله زن و یا ستم ملی و یا هر مسئله سیاسی دیگر 

 است.
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تئوری حزب و قدرت سیاسی نه در نقد چنین جریانات بی مقدار، بلکه با تکیه بر تئوری مارکسیستی 

روز ساخته و و تجربیات انقالبات جهان و تالش برای قدرتمند شدن و قدتیابی کارگر در جهان ام

تنها راه دخالت کارگران در سرنوشت خود و در سیاست از راه تشکیل حزب پرورده شده است. 

 میگذرد. 

در جامعه است تا  حزب ، خواهان سربلند کردنحزب و قدرت سیاسی برخالف همه تئوری

ها پیشروترین کارگران و عناصر سوسیالیست آن را انتخاب کنند. مسئله حزب کمونیستی، نه تن

جذب بخشی از پیشروترین عناصر طبقه کارگر به حزب، بلکه فراهم آوردن آن ملزوماتی است که 

باال آمده است  ه احاطه شود. همانطوری که درحزب در سطح وسیعتری توسط عناصر مبارز طبق

حزب در شرتئط انقالبی با انتخاب تاکتیکهای درست میتواند نفوذ رهبری کننده کل حزب را بر 

ان و مردم  تامین کند و در برهه های مهم در جامعه نقش بازی کند و به حزب قدرت و قدرت کارگر

  .سیاسی تبدیل شود

تئوری حزب و قدرت سیاسی منصور حکمت، فعالیت روزمره اقتصادی مبارزاتی کارگران را به 

ا فراهم میکند. قدرت کمونیسم در جامعه ترجمه میکند و در زمان بحرانی و انقالبی قدرتیابی طبقه ر

وگرنه ما با داستانهای همیشگی در همه دنیا، حتی در آنجایی که طبقه دارای تشکل اتحادیه ای و 

 صنفی است مواجه هستیم که کارگر از صحنه سیاسی غایب است. 

 

 

 مقوله انقالب و رابطه آن با قدرت سیاسی

مفهوم مقوله انقالب که در اینجا مورد بررسی من است به معنی کلی آن یعنی تغییر و تحول  

اجتماعی و تغییر قدرت سیاسی از دست یک طبقه به دست طبقه دیگر نیست. بلکه شرائط انقالبی 

مردم در آن از است که بطور عینی خارج از اراده احزاب و گروهها اتفاق میافتد و توده ای وسیع 

به وقوع و تظاهرات تا قیام در آن  توده ای و اشکال متنوع مبارزه از اعتصاب رکت میکنندش

از جمله پدیده های کالسیک انقالب بوده است که همه المنتهای یک انقالب را  57انقالب  میپیوندد.
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 22در خود جمع کرده بود. شرکت توده های وسیع، اعتصاب عمومی، تظاهرات و باالخره قیام 

" حرف بزنیم. بلکه نظیر 57بهمن اتفاق نمیافتاد، ما نمیتوانستیم از " انقالب  22ن. مسلما اگر بهم

و یا بسیاری از جنبشهای توده ای در جهان از آن به عنوان یکدوره برآمد  30تا  20جنبش سالهای 

همن اتفاق ب 22بهمن بود. اگر  22را " انقالب" کرد قیام  57توده ای نام میبردیم. آنچه انقالب 

نمیافتاد و سرنگونی شاه بدون دخالت و دست اندازی مردم و با سازش انجام گرفته از قبل صورت 

خمینی و بازرگان منتقل میشد، ما امروز از جنبش توده ای کامل به خود میگرفت و قدرت به دست 

 حرف میزدیم و نه از انقالب. 57سال 

خود را از انقالب  که معموال تجربه و دیدگاههای ، یک سوسیالیست خلقییک عنصر چپ ایرانی 

رفته است و در تجربیات آن انقالب فریز شده است، تغییر و تحوالت انقالبی در آینده ایران و گ 57

، تظاهراتها مردم و کارگران به میدان میایند .میبیند 57ا کم و بیش شبیه انقالب تقریب را حتی جهان

 . را میاندازند موجود رژیم مسلحانه با قیام مردم  در ادامه و تر میشودو اعتصابات گسترده و گسترده 

شمای کلی یک چپ ایرانی از تغییر و تحوالت انقالبی چنین است. از نظر آنها تغییر و تحوالت 

ایران شکل انقالبی میگیرد و منهای حضور اسالمیون در اپوزیسیون بقیه روندها کم و بیش شبیه 

اما همه واقعیتها خالف این را نشان میدهد. اینکه در ایران انقالبی اتفاق ود. خواهد ب 57انقالب 

، همه 57تاثیر گرفته از انقالب   دیگر است. اما چپ آبشنهاینسبت به  ضعیفتری بسیار بیافتد، آبشن

تخم مرغهایش را در سبد انقالب گذاشته است و فرضش این است که انقالب ایران از راه میرسد و 

با انقالب سواری در مرکز قدرت قرار میکیرند. آنها نه به تجربیات جهانی کاری دارند و نه به آنها 

بخشی از این چپها سالهاست میگویند انقالبی در ایران سه دهه اخیر.  در روندهای سیاسی جهانی

یشوت دون ک به شانجریان است و خودشان را مشغول سازماندهی این انقالب میدانند. گفتار و کردار

  .که به جنگ اسیابهای بادی میرود میماند

بدادی نظامی در طول سه دهه اخیر تغییر و تحوالت زیادی در جهان اتفاق افتاده است، رژیمهای است

در عرض چند سال کوتاه همگی سقوط کرده و جایشان را به حکومتهای سیویل  در آمریکای التین

مه دولتهای بلوک شرق جایشان را به حکومتهای بازار پارلمانی داده اند، بلوک شرق سقوط کرد و ه

آزاد طرفدار غرب داده اند. عظیم ترین جنبشهای توده ای طرفدار بازار و دموکراسی غرب در 
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طول یکی دوسال بساط دولتهای بلوک شرق را درهم پیچیدند. اشکال مبارزاتی این جنبشهای توده 

درگیری نظامی بوده است. نه تحوالت در آمریکای  ای از اعتصاب و تظاهرات تا شکاف در ارتش و

. انقالبات قالب و تحول انقالبی تعریف شده استنام ان التین و نه تحوالت در بلوک شرق زیر

ز انقالب ا یجنبه ای از این تحوالت است وگرنه هیچ کسارتجاعی فقط استعاره ای برای تعریف 

میزند. نو برزیل حرف  و یا انقالب شیلی 1989انقالب لهستان در سال ، 1990روسیه در سال 

برچیده شدن آپارتاید  انقالب قلمداد نشده و همه از عنوان پارتاید در آفریقای جنوبیحتی برچیدن آ

در آنجا استفاده میکنند. اما کسانی در ایران هر حرکت و تظاهرات را انقالب تعریف میکنند و خود 

تصویر بسیار بسته و کلیشه ای هم از قیام و انقالب دارند  میدانند و را مشغول سازماندهی انقالب

که فقط در لغتنامه آنها میتوان آن را یافت. این دون کشیوتها که فکر میکنند انقالبی در جریان است 

در انقالبی شرکت دارند، به نبرد خولیای خود یو خود را مشغول سازماندهی آن میبینند در دنیای مال

اما برای یک کمونیست نه تنها دیگر آماده میکنند.  برمیگردند و خود را برای نبردند و میرو انقالبی

انقالبی در ایران در جریان ندارد، بلکه مقوله انقالب به مفهومی گفتم جایگاهی در تفکر و سیاست 

 ندارد.

برای یک کمونیست و در استراتژی حزب و قدرت سیاسی مسئله نه وجود انقالب و "شتاب دادن 

قالب" بلکه  کسب قدرت سیاسی جای اساسی دارد و اساسا از این منظر به وظایف خود نگاه ان

میکند. دیدگاه حزب و قدرت سیاسی برای کسب قدرت احتیاج به مقوله انقالب ندارد. نه سرنگونی 

. یاسی توسط حزب کمونیستییک رژیم سیاسی به انقالب گره خورده است و نه کسب قدرت س

این در مورد ایران و هر کشور ای سیاسی یک چیز است و انقالب چیز دیگر. سرنگونی رژیمه

 از این نظر ممکن است در یک کشور معین انقالبی رخ ندهد، اما حزبدیگری نیز صادق است. 

کارگری آن بتواند در شرائط مثال سرنگونی رژیم و یا نبردهای پس از آن قدرت  کمونیستی و جنبش

 رد منصور حکمت بسیار روشن خط مشی کمونیستی را ترسیم کرده است:در این مو را کسب کند.

کمونیسم کارگری برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به مقوله انقالب ندارد. کسب قدرت سیاسی به  "

شرائط سیاسی، وضعیت قدرت حاکمه و بحران سیاسی و فاکتورهایی که برای کسب قدرت الزمند 

دارد و نه انقالب. انقالب به معنای خاص آن، اتفاقی است نادر که بقولی مانند خوردن کومت به 
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است. "راجع به "انقالب"، یکی از مشکالت متدولوژیکی که خودم دارم این است که راستش  زمین

من خودم زیاد راجع به انقالب فکر نمیکنم. انقالب مثل اتفاقاتی است شبیه برخورد کومت به کره 

زمین. ممکن است برخورد کند یا نکند. به نظر من انقالب همانقدر تصادفی است، به این معنی که 

ست ما نیست و حکمت خود را دارد، که زلزله. مسأله این است که هر جریانی در زلزله چه د

بندی کنم..." سیاستی دارد و ما در انقالب چه سیاستی؟ در نتیجه من نمیخواهم روی انقالب شرط

 (1998بحث در پلنوم نهم حزب کمونیست کارگری نوامبر منصور حکمت، )

در حزب کمونیست کارگری که  جریان غالب در حزب بوده اند. گرایشات غیر کمونیسم کارگری 

بعد از طرح تفاوت روشن سرنگونی و انقالب توسط منصور حکمت و در نقد آنها به این تفسیر تن 

دادند که باالخره سرنگونی و انقالب با یکدیگر متفاوت است، اما ما برای سازماندهی انقالب تالش 

ی میکنیم. کمونیسم کارگری از زبان منصور حکمت نه به سازماندهی میکنیم و برای آن برنامه ریز

" انقالب" بلکه به سازماندهی حزب و کسب قدرت فکر میکرد. او به ذهنیگرایی در باره بوجود 

آمدن یک امکان بحث نمیکرد، بلکه از سازماندهی بر متن آنچه موجود و عینی است حرف میزد. 

چیزی مثل خوردن کومت به زمین بود اما خطوط خلقی در حزب  برای او امکان شکل گیر انقالب،

 حتی تالش نمیکردند تا در این گفتمان غور کنند و بفهمند بحث چیست.

را در مقابل دیدگاهی بیان کرد که امروز به انقالب انقالب کردن مشهور  منصور حکمت این مشی

 از انقالب سواری دست نمیکشد. است و از آن روز تا امروز 

بعد از مرگ منصور حکمت این جریان با آوردن قطعنامه ها و ادبیاتش موضع نقد شده خود را در 

را کنگره انقالب نامید. در مقابل این حرف که "کمونیسم کارگری   4حزب تثبیت کرد و حتی کنگره 

شود  برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به انقالب ندارد اعالم کرد این حزب باید غسل تعمید انقالبی

و اصال موجودیت حزب را زیر عنوان "چپ و راست" و انقالب و ضد انقالب" مائوئیستی زیر 

متدلوژوی انقالب او توسط منصور حکمت باز برد و تخریب کرد. با همه نقد پیشین بر سوال 

دیدگاهش را به همان شکل زمخت به میان کشید و به کرسی نشاند و حتی به قطعنامه تبدیل کرد. 

یاسی بر اساس انقالب ز مرگ منصور حکمت دوباره انقالب شروع شد و توضیح روندهای سبعد ا

 گرفت: جاری صورت 
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"با گسترش جنبش سرنگونى و نزدیک شدن به انقالب، موقعیت سیاسى نیروهاى اپوزیسیون و دول 

ى طلبى و نهادها و نیروهاى سیاسى غربى در قبال جمهورى اسالمى دیگر نه تنها بر مبناى سرنگون

بلکه اساسا بر مبناى مواضعشان در قبال جنبش انقالبى مردم مشخص میشود. با رشد جنبش انقالبى 

مردم علیه رژیم، حتى بخشهائى از خود رژیم سرنگونى طلب خواهند شد. در این شرایط صفبندى 

کل دیگر نه بین سرنگونى طلبان و اصالح طلبان، بلکه بین طرفداران انقالب و ضد انقالب ش

  ".میگیرد و تعیین کننده میشود

یا انقالب در جریان است و یا سرنگونی  دیدگاهی را که از در بیرون شده بود از پنجره داخل شد.

نکشن میان حزب و قدرت ابه انقالب تبدیل میشود، هیچ چاره دیگری نیست. آقای تقوایی انقالب را ک

 بی معنی و تصرف آن را قدرت سیاسی خیز برداشتن به سمت  سیاسی خوانده است و بدون آن

هوادران او در رهبری حزب کمونیست کارگری این تعریف او را درافزوده ای بر  .ه استنامید

 مارکسیسم تعریف کرده اند !!

:  " ما امروز شاهد پوالریزه شدن نیروهای سال گذشته بوده است 20این تکیه کالم حمید تقوایی در 

و حزب ما در راس اردوی انقالب قرار  انقالب و مخالفین انقالب هستیمسیاسی بین طرفداران 

 (2004مصاحبه با انترناسیونال ماهانه ژوئن )دارد..." 

از منظر این  با این عنوان قطعنامه های زیادی صادر شده و انقالبات متعددی اتفاق افتاده است.

، هر حرکت توده ای، هر جنبش توده ای انقالب نامیده میشود. 57انقالبیون فریز شده در انقالب 

انقالب عجله دارد که تقریبا در عرض بیست سال بیست بار  خلق دیدگاه انقالب، انقالب، آنقدر برای

  انقالب را احضار کرد و به دوباره به خانه فرستاد.

ی همانطور که نوشتم انقالب را در حد برخورد کومت به زمین میداند و اما کمونیسم کارگر

استراتژی خود را بر اساس قدرت گیری حزب در برهه بحران سیاسی، در سیر سرنگونی رژیم 

ممکن است بعد از سرنگونی رژیم اتفاق بیافتد، انقالب و.....تعریف کرده است. حتی این فرض که 

 وی این احتمال سرمایه گذاری نمیکند.یک احتمال و فرض است و بر ر

منصور حکمت بر اساس همین خط تنظیم شده است. در  3تمامی قطعنامه ها و سخنرانیهای کنگره 

سخنرانیهای او حتی اشاره ای به انقالب نیست. در اوضاع سیاسی و جایگاه ویژه حزب، ضمن 
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ل در ازب سیاسی برای جدتوضیح اوضاع سیاسی، اساسا به جایکاه حزب و سازمان دادن یک ح

روندهای ل را بررسی کرده است. از نظر او اقدرت سیاسی پرداخته است و احتماالت مختلف این جد

حکمت در جدل با  . منصور57انقالبی نظیر انقالب جنبشهاست تا  تالقی سیاسی آینده ایران بیشتر

و در پیروزی در یک  که شما میتوانید مثل نمونه چین جنگ را سازمان دهید همین دیدکاه گفت

در یک شرائط بحران سیاسی  نمیتوانید روی انقالب شرطبندی کنید.ولی ، جنگ به قدرت برسید

برای  میتوان قیامی را سازمان داد و قدرت را گرفت، بدون اینکه لزوما انقالبی در جریان باشد.

مردم به حزب و سازماندهی آنها الزم است و نه شرط انقالب. کسانی که قدرت گیری جلب نظر 

بدنبال انقالب میگردند، اگر واقع بین باشند باید با همه چیز وداع کنند و اگر ذهنی باشند باید مرتب 

 این راه دوم را انتخاب کرده است. 57دنبال انقالب بگردند. بخشی از چپ فریز شده در انقالب 
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 فصل دوم

 

 حزب و جامعه

ریشه هستند میتوانند "......سوم باید حزب آن طبقه باشیم. میدانم که جریاناتى که کامال بى

سنت قدرت را بگیرند تحت شرایط خاصى ریشه بدوانند و بیایند به عنوان یک دار و دسته بى

سنت هایشان را روى یکى از طبقات اجتماعى و اى پایهولى مجبور هستند که طى پروسه

هاى اجتماعى که در درون آن جامعه هست، قرار بدهند، براى اینکه طبقات اجتماعى در آن 

جامعه هستند. نمیتوان تنها به عنوان دوازده مرد خبیث و یا یک گروه خشن رفت و قدرت 

را گرفت. باید سعى کنید از طرف یک قشر اجتماعى و با کمک آن قدرت را بگیرید. این 

ه کارگر است و این قشر براى ما قشر سوسیالیست و رادیکال طبقه کارگر طبقه براى ما طبق

ایم. ما باید بخشى از این قشر باشیم و واقعا است که از مدتها پیش در مورد آن حرف زده

اى از رابطه ما و قدرت سیاسى است که عمال تأمین با آن مرتبط باشیم. این یک گوشه

 سیاسی در کنگره دوم حککا، منصور حکمتنیست...." از سخنرانی حزب و قدرت 
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 شمای کلی بحث

عنصر کمونیستی و حزب کمونیستی که تنها به مبارزه کارگران، مبارزه اقتصادی کارگران بسنده 

میکند، بی شک کمونیست نیست. رفتن به سمت جامعه و سوالهای اساسی جامعه و مسئله قدرت 

مانیفست کمونیست برنامه  مارکس و لنین است. سیاسی را پیش رو قرار دادن سنگ بنای کمونیسم

کارگران برای مبارزه بر سر این و یا آن مطالبه روزمره کارگران نیست، بلکه برنامه کارگران 

تالشهای لنین برای پایه  به سمت کل جامعه رفتن ماهیت تمام برای تغییر جهان سرمایه داری است. 

سیادموکراتها را برای این نوشت، چه باید کرد را بوده است. وظایف سو گذاری کمونیسم کارگری

با حرارت تمام در مقابل کارگر کارگریها، در مقابل اکونومیستها، در مقابل  برای این نوشت. او

باید از کانال ارتقاء مبارزه اقتصادی کارگران صرت گیرد، ی که مدعی بودند مبارزه سیاسی کسان

،  بورژازی میدانست و روسیه در عرصه جامعه و سیاستواقعی آنها را مطرح شد. لنین جایگاه 

 تاریخ انقالب روسیه این را برای هر کارگر و کمونیستی ثبت کرد.

همانطوری که قبال نوشتم حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه، تئوری و پراتیکی درهم تنیده 

است. رابطه حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه را حتی نمیتوان مانند رابطه انقالب و اصالحات 

قدرت کیری است زمان تعریف کرد. اینطور نیست که حزب و قدرت سیاسی تئوری زمان انقالب و 

و جامعه تئوریی برای مبارزه در دوران اصالحات. بلکه حزب و جامعه در همه حال با و حزب 

 ،. رابطه این دو بخش از تئوریری درهم تنیده ای استواند معنا دهد و تئومیتزب و قدرت سیاسی ح

 رابطه انقالب و اصالحات نیست، بلکه رابطه حزب با قدرت سیاسی و جامعه است.

فعالیت کمونیستی امروز، سازماندهی، هدف و چشم انداز شان دادم که در فصل اول این کتاب ن

ل سوسیالیستی تحو کسب قدرت سیاسی است و نه  متحد و متشکل کردن طبقه کارگر و مردم برای

 تها قرار میگیرد. اینکه وضعیتکمونیس روز پس از قدرت گیری در دستور فقط  وظیفه دوم. اقتصاد

آنگونه باشد که در فردای پیروزی، سلطه طبقه  و درجه تشکلیابی و حتی شکل آن باید یابیقدرت

کارگر به شکل سلطه کل طبقه و در شکل شوراها و کمون ظاهر شود، فقط نسخه ای برای دور 

کردن طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی آن از قدرتیابی است. پایان دادن به سرمایه داری و 

خشی از تبلیغات و ترویجات آگاهکرانه است تا توده های مردم بطور کلی با ببرقراری کمونیسم 
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متحد و متشکل  سم و فعالیت سیاسی و عملی آن معنایی جزکمونیشوند. برنامه کمونیستها آشنا افق و 

در  ازمان کمونیستی در توده کارگر وکردن کارگران در سازمان کمونیستی و نفوذ حزب و س

 . رکمونیستی نداردتشکلهای توده ای غی

به قدرت سیاسی تبدیل شدن در جامعه و یا کسب قدرت سیاسی هم تنها از طریق متحد و متشکل  

 اجتماع، با پراتیک خود در سطح ،ونیستیکردن پیش نمیرود، بلکه قشر کمونیست طبقه، حزب کم

وده کارگر و مردم با استفاده از فرصتها و امکانات مختلف به تقویت قدرت خود میپردازد و توجه ت

 .به زیر نفوذ خود درمیاوردتوده ها راو  و برنامه خود جلب میکند ، به سیاستهای خودرا به خود

نمیتوان آموزش داد و این در سطح میلیونی  ا جز در عمل و پراتیک روزانهتوده وسیع مردم ر

عنوان بخشی از پراتیک  به . یا بهتر است بگویم  تبلیغات صورت میگیرد و وابسته به تبلیغات نیست

از این نظر فعالیت هیچ حزب و جریان کمونیستی برای  .و عمل نقش موثر خود را بازی میکند

اقلیتی  نیست. اگر حزبی بتواند امعه، ادامه خطی متحد و متشکل کردنها و تبلیغاتقدرتمند شدن در ج

ت آورد که به او امکان عمل از طبقه را، نیرویی از گرایش سوسیالیستی در طبقه و جامعه را بدس

حزب سیاسی و یا حزب قدرت سیاسی شدن قرار در سطح جامعه را بدهد، حزب مزبور در آستانه 

حتی مثال منظورم از امکان عمل، امکان آکسیونی و یا آنطور که برخی چپها تصور میکنند  میگیرد.

عرض اندام حزب سیاسی رهبری اعتصاب نیست، بلکه این امکان که حزب بتواند، به عنوان یک 

کادرهای کافی و مجرب برای دخالت در جنبش کارگری و دخالت در جامعه،  کند، رهبران و 

و کال به حزب و... را بدست آورده باشد.  ، تعیین سیاستها در همه زمینه سازماندهی ارگانهای حزب

ده و به پراتیکی ز تبلیغ و ترویج در آمحزبی که دیگر ا مشخص در جامعه تبدیل شود. سنتیک 

توده های وسیع مردم را بسیج کند. و خود در در معرض انتخاب توده های مردم تا  دست میبرد

 قرار یدهد.

ی و در رابطه حزب با طبقه دیدگاه حزب و قدرت سیاسی، یک سبک کار ویژه را در فعالیت عمل

جامعه در مقابل کمونیستها میگذارد که با سبک کار ورژنهای دیگر مدعی کمونیسم  و حزب با

متفاوت است. این سبک کار البته در سنت کمونیستی ریشه عمیقی دارد. از فعالیت انترناسیونال 

و انترناسیونال دوم و سوم همه بر فعالیت حزب و جامعه ای استوار بوده  " لنینچه باید کرد"اول تا 
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. همانطوری که در بخش قبلی ه استکه از دیدگاه حزب و قدرت سیاسی سرچشمه میگرفتاست 

جا کمونیستها از قدرت گیری یاسی آنقدر جا افتاده بود که هرنوشتم خود مسئله حزب و قدرت س

 نبود. طبقه کارگر حرف میزدند، منظورشان، چیزی جز قدرت گیری حزب 

بقاتی کارگران برمیخیزد و در درجه اول در درون طبقه کمونیسم به عنوان یک جنبش از مبارزه ط

کارگر نشو ونما میکند. کمونیسم علم رهایی طبقه کارگر از نظام سرمایه دری است. سازمان و 

حزب کمونیستی تشکل این جنبش معین، تشکل جنبش کمونیستی در درون جنبش کارگری و در 

الیسم، کنسرواتیسم، سندیکالیسم و....جنبش سیاسی جامعه میباشد. کمونیسم مانند لیبرالیسم، ناسیون

معینی در جامعه میباشد. کمونیسم مانند هر جنبش دیگر باید خود را در معرض انتخاب توده کارگر 

و مردم قرار دهد. رابطه کمونیسم با توده کارگر و جنبش کارگری از طریق فراهم کردن امکان 

قابل لمس و موثری از طبقه را متشکل کرده است، از  این انتخاب فراهم میشود.  حزبی که اقلیت

طریق سازمان اقلیت متشکل در سطح جامعه امکانی را فراهم میکند تا توده های مردم در سطح 

وسیع به انتخاب آن دست بزنند. حتی مواقعی در تاریخ داریم که جنبش کارگری کشور خاص هنوز 

ی و ضعیفی در جامعه به سر میبرده است، اما قد علم نکرده است، طبقه کارگر در حالت جنین

در سیاست و در سطح جامعه نقش بازی کند. کمونیسم در  ستهکمونیسم طبقه در کشور مربوطه توان

انقالب مشروطه ایران و سالها پس از آن چنین وضعیتی داشت. کمونیسم یک جنبش و سنت جهانی 

رافیایی از نو متولد شود. قضیه میتواند است و قرار نیست دوباره در هر کارخانه و منطقه جغ

برعکس هم باشد یعنی طبقه کارگر متشکل و قویی ) از نظر درجه تشکل( داشته باشیم، اما از 

کمونیسم در آن خبری نباشد، جریان رادیکال و کمونیستی طبقه به صورت پراکنده، به زیر مجموعه 

ضعیت کمونیسم در آن در آمده باشد. و گرایشات دیگر، به زیر مجموعه رفرمیسم  و اهرم فشار

چنین است. در یک دوره تاریخی، مشخصا پس از انقالب اکتبر تا چند سالی قبل  جهان امروز مطلقا

از سقوط بلوک شرق، جنبشهای دیگر مانند ناسیونالیسم و دموکراسی طلبی و فمینیسم و...رنگ 

. نیروی طبقه کارگر، کمونیسم ش میبردندو زیر نام کمونیسم اهداف مبارزاتی خود را پیعوض کرده 

 طبقه کارگر هم زیر نفوذ این جنبشها قرار گرفته بود و به پایه اجتماعی آنها تبدیل شده بود. 
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کمونیسم کارگری جنبشی از طبقه است که میتواند خود را در معرض انتخاب طبقه و کل مردم 

جامعه را متحول کند. در مقاطعی از تاریخ پیش استثمار شده و ستم دیده قرار دهد و از این طریق 

میاید که رهبران طبقه با استفاده از مکانیسمهای اجتماعی موجود، با استفاده از خود دستگاه 

بورژوازی، و حتی بدون پشتیبانی و حمایت طبقه، میتوانند فعالیتهایی را پیش ببرند و تغییراتی در 

البی را آغاز کنند و یا شرائط انقالبی ایجاد کنند. در باال زندگی کارگران و مردم ایجاد کنند، انق

نمونه کوبا و انقالب پرتقال را نام بردم، اما این وضعیت محدود به این دو انقالب نمیشود. بلکه پهنه 

وسیعی را در برمیگیرد. شرکت یک حزب کمونیستی در انتخابات و پارلمان، ظاهرا هیچ ربطی 

ندارد. اما هم کمونیسم و هم جریانات رفرمیستی و بورژوازی درون به مبارزه جاری کارگران 

طبقه به این عرصه با حساسیت وافر برخورد میکنند. کمونیسم از طریق این اهرمهاست که توده 

وسیع مردم را به خود جلب میکند و آنها را بسیج مینماید.  لنین در بیماری کودکی اهمیت مسئله 

" وقتی عنوان میکند:  ندیکاهای کارگری را میشکافد وی و پارلمان و سشرکت در انتخابات پارلمان

بکنخت در آلمان و تس. هگلوند در سوئد توانسته اند حتی بدون پشتیبانی توده ها از پایین، یکارل ل

نمونه های بارزی از شیوه استفاده واقعا انقالبی از پارلمان های ارتجاعی عرضه دارند، چرا یک 

وده ای سریعا در حال رشد در محیط پس از جنگ که سرخوردگی و برآشفتگی توده حزب انقالبی ت

)از بیماری ها را فراگرفته است، نتواند یک فراکسیون کمونیستی در بدترین پارلمانها پدید آرد؟" 

 کودکی، لنین(

 یاز پارلمان ارتجاع توده های کارگر، یعنی رهبران کمونیست توانسته اند حتی بدون پشتیبانی

کنند. حزب کمونیستی، یک رهبر کمونیست در فعالیتهای خود از توده ها حرکت  استفاده انقالبی

  .میکند. بلکه با توجه به سطح روحیه و مبارزات مردم، در پیشاپیش آنها، آنها را به پیش میراندن

در عراق،  در مبارزه با داعشدر این مورد به یک نمونه اخیر از شیوه غلط کمونیستها میپردازم. 

حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان عراق، تالش ضعیفی به خرج دادند تا حرکتی  رفقای

ف مبارزه نظامی و را شروع کنند. آنها تیمی نیمه مسلح سازمان دادند، اما به جای رفتن به طر

ظامی با داعش و  دخیل کردن بیشترین نیروی حزب به این مبارزه، دست به درگیری مستقیم ن

نمایش ضعیفی زدند و فکر میکردند باید بروند مردم را مسلح کنند و سپس به جنگ داعش بروند. 
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مردم را مسلح کرده بود به وجد آمده بودند و آن را سرمشق  یک مبارز که در یک شهراز نمونه 

اما برای هر ناظر بیرونی روشن بود که نمیتوان مردم را مسلح کرد و مسلح خود قرارداده بودند. 

نگهداشت، بدون اینکه نیروی مسلح وارد مبارزه نظامی شود. مردم به حزبی اعتماد میکنند و به آن 

میپیوندند که خود و با نیروی خود مشغول آن مبارزه میباشد. اکر حزب کمونیست کارگری عراق 

حتی بصورت نمایشی خمپاره و بمب و انفجاری را در نزدیکی مقر و اردوگاه و و کردستان عراق 

محل حضور داعش منفجر میکرد، مردم میتوانستند به آنها اعتماد کنند و به آنها بپیوندند. اگر 

میتوانستند با عملیاتی حتی یک داعشی را به "بهشت" بفرستند، آنوقت سرها به طرفشان بر میگشت. 

ه در صف مقدم مبارزه با داعش و نه در صف آخر مبارزه با داعش است، چرا مردم اما کسی که ن

  .میبندند و نه برعکس گاری به او بپیوندند. اسب را به جلوی

حزب کمونیستی، یک محفل کارگری، یک محفل دانشجویی، یک محفل مطالعاتی و....نیست. ضمن 

باشد، به عنوان حزب و با نیروی خود باید اظهار اینکه میتواند و باید همه اینها را با خود داشته 

  .مطرح و جزء نیروهای اصلی بازیگر باشد حنه سیاسیوجود کند. در ص

حزب برای اینکه بتواند مدعی قدرت سیاسی شود، باید حزب موثر و قابل لمسی در جامعه باشد. 

سیاسی را کسب کند، باید  حزب باید از حاشیه سیاست به متن جامعه بیاید. اگر حتی نمیتواند قدرت

به عنوان یک خطر بالفعل در جامعه مطرح باشد. اما قبل از هر چیز باید نماینده یک طبقه و یک 

قشر باشد. سنتی در درون مبارزه طبقه کارگر و جامعه باشد. منصور حکمت در این رابطه در 

 سخنرانی در کنگره دوم گفت:

ریشه هستند میتوانند تحت شرایط نم که جریاناتى که کامال بى"....سوم باید حزب آن طبقه باشیم. میدا

سنت قدرت را بگیرند ولى مجبور هستند خاصى ریشه بدوانند و بیایند به عنوان یک دار و دسته بى

هایشان را روى یکى از طبقات اجتماعى و سنت هاى اجتماعى که در درون اى پایهکه طى پروسه

راى اینکه طبقات اجتماعى در آن جامعه هستند. نمیتوان تنها به عنوان آن جامعه هست، قرار بدهند، ب

دوازده مرد خبیث و یا یک گروه خشن رفت و قدرت را گرفت. باید سعى کنید از طرف یک قشر 

اجتماعى و با کمک آن قدرت را بگیرید. این طبقه براى ما طبقه کارگر است و این قشر براى ما 

ایم. ما باید طبقه کارگر است که از مدتها پیش در مورد آن حرف زدهقشر سوسیالیست و رادیکال 
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اى از رابطه ما و قدرت سیاسى بخشى از این قشر باشیم و واقعا با آن مرتبط باشیم. این یک گوشه

است که عمال تأمین نیست. ما در یک رابطه زنده، سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل با بخش 

و معترض طبقه کارگر ایران نیستیم. خود این بخش طبقه خیلى دستش باز  رادیکال و سوسیالیست

نیست که خودى نشان بدهد تا ما بفهمیم که چگونه فکر میکند و چه تمایلى دارد. شرایط اختناق این 

فرصت را از آنها گرفته است، اما به هر حال بطور ابژکتیف میتوانیم ببینیم که این یکى از 

 (حزب و قدرت سیاسی،  منصور حکمت)هاى ما است." ضعف

سوسیالیست در میان طبقه  -منصور حکمت در طول بیست سال در باره گرایش و سنت رادیکال

کارگر نوشت و حرف زد و اساسا او بود که اولین بار به گرایشات در جنبش کارگری به عنوان 

فعل و انفعال میکنند  دارند وسنت، به عنوان یک حرکت داده شده که بدون وجود احزاب هم وجود 

را دگرگون ساخت و بر پایه صحیح سوسیالیستی گذاشت. فعالیت حزبی در میان طبقه  پرداخت و

و  از مقاله آژیتاتور و آژیتاتورها در جنبش کارگری تا سیاست سازماندهی ما در جنبش کارگری

فعالین جنبش سوسیالیستی روشنایی بر فعالیت  عضویت کارگری و سمینارها و سخنرانیهای متعدد

 طبقه تابید.

متاسفانه با ضرباتی که حزب کمونیست کارگری پس از مرگ منصور حکمت خورد، با انشعاب و 

پراکندگی و مهمتر از همه حاکم شدن ورژنهای غیرکمونیستی و غیرکارگری بر تشکالت پراکنده 

از این رابطه نمیتواند باشد، بلکه ای که زیر نام کمونیسم کارگری فعالیت میکنند. نه تنها صحبتی 

بخش رادیکال/سوسیالیست جنبش کارگری تاثیر منفی وضعیت کمونیسم کارگری بر وضعیت 

  گذاشته است. وضعیت این بخش هم بر کل جنبش کارگری تاثیر منفی داشته است.

کند.  به هر حال حزب کمونیستی باید بتواند به عنوان یک سنت در درون طبقه و جامعه جا باز

متکی به طبقه و قشر کارکران سوسیالیست و یک سنت زنده در جامعه باشد. حزبی که به یک سنت 

مبارزاتی در جامعه تبدیل نشود، بسیار دشوار میتواند در نبرد بر سر قدرت سیاسی قد علم کند. 

 تیبخصوص در جهان امروز که شرائط عموما بر علیه قدرتمند شدن یک جریان کارگری و کمونیس

  است. بسیار پایینشانس جریانی که به یک سنت مبارزاتی تبدیل نشده است  عمل میکند،
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 ونه حزب به بخشی از طبقه تبدیل میشودچگ

حزبی که بر یک سنت مبارزاتی در درون طبقه قرار دارد میتواند به سرعت جایگاهش را در میان 

نوشتم که  3وضعیت احزاب انترناسیونال قشر سوسیالیست طبقه بازیابد. در قسمت قبلی در باره 

چگونه بسیاری از آن احزاب خارج از جنبش حی و حاضر طبقه قرار داشتند، اما در مدت کوتاهی 

جدا از وضعیت مساعدی که با انقالب  گاهشان در میان طبقه بیابند.بسیاری از آنها توانستند جای

زنده در جنبش کارگری  یک سنت مبارزاتی هب 3تعلق احزب انترناسیونال اکتبر بوجود آمده بود، 

و جامعه موجب شده بود که بسیار از آن احزاب در عرض مدت کوتاهی به احزاب کارگری قویی 

 فعالیت جدا از ماهیت آن، از نظر سنت . حزب توده در ایران هم همینطور. حزب تودهتبدیل شوند

اجتماعی به یک سنت قویی در سطح جهان و در جامعه تعلق داشت که با تکیه بر آن دست به متحد 

 و متشکل کردن کارگران و مردم زدند. 

با حضور خود حزبیکه به یک سنت مبارزاتی خاص در جامعه تعلق دارد و یا آن را میسازد میتواند 

 جلب کند.به خود و کارگران را ، توجه قشر پیشرو کلیدی در جامعه بر سر مسائل اصلی

حزب کمونیستی دارای سنت و الگویی در مبارزه طبقه کارگر که با سنت و الگوی احزاب دیگر 

کارگری متفاوت است. سنت و الگوی کمونیستی در جنبش کارگری با سنتهای دیگر متفاوت است 

 و حزب به سنت خود تکیه دارد. 

تفاوت سنتهای مختلف در جنبش کارگری را بیان کرده است. لنین در چه باید کرد به بهترین وجهی 

"...اصوال اعضای این محفل ) منظور لنین محافل سوسیال دموکرات در زمان نوشتن کتاب چه باید 

کرد است( یک نفر رهبر ایده ال را غالبا در نظر خود طوری مجسم میکنند که بمراتب بیشتر شبیه 

وسیالیست و پیشوای سیاسی.....ایده آل سوسیال دموکرات نباید به دبیر اتحادیه است تا یک نفر س

دبیر اتحادیه باشد، بلکه سخنور توده ای باشد که بتواند همه و هرگونه مظاهر خودسری و ستمکاری 

.....مثال رهبرانی در هر جایی که روی داده و مربوط به هر قشر و طبقه ای باشد جواب گوید. 

رهبر اتحادیه دیگسازان که یکی از مقتدرترین تردیونیونهای انگلیس نظیر روبرت نانت ) دبیر و 

است( و ویلهم لیبکنشت را با هم مقایسه نمایید و سعی کنید آن تناقضاتی که مارتینف اختالفات خود 

من شروع به ورق زدن مقاله  –را با ایسکرا در قابل آن قرار میدهد با این دو شخص تطبیق دهید. 
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عملیات معین و مشخص دعوت که روبرت نانت  بمراتب بیشتر " توده را به  -مارتینف میکنم:

مینمود" و حال آنکه لیبکنخت بیشتر " به توضیح انقالبی تمام رژیم کنونی و یا برخی از مظاهر 

آن" اشتغال ورزیده است. روبرت نات "نزدیکترین خواسته های پرولتاریا را فورموله نموده و 

را نشان میداد" اما لیبکنخت در عین اینکه این کار را میکرد " در عین حال  وسائل عملی شدن آنها

از رهبری بر فعالیت موثر قشرهای گوناگون اپوزیسیون و دیکته کردن برنامه عمل برای آنها" نیز 

به همان مبارزه اقتصادی جنبه حتی المقدور خودداری نمیکرد. روبرت نات بویژه میکوشید " 

" و با شایستگی کامل " میتوانست در مقابل حکومت خواسته های مشخصی را قرار سیاسی دهد

دهد  که نتایج معین و محسوسی را وعده بدهد" در حالیکه لیبکنخت بیشتر مشغول "افشاگریهای 

یکجانبه" بود. روبرت نانت "به سیر پیشروی مبارزه عادی روزمره" بیشتر اهمیت میداد، اما 

" و لیبکنخت از روزنامه ای که تحت رهبری وی ایده های درخشان و مکملبه ترویج "لیبکنخت 

بود یک "ارگان اپوزیسیون انقالبی" بوجود میاورد که " نظامات ما و بویژه نظامات سیاسی ما را 

تا آنجائیکه با منافع قشرهای گوناگون اهالی تصادم مینماید فاش و برمال میکند" و حال آنکه روبرت 

ه آرمان کارگری کار میکرد و با مبارزه پرولتاریایی رابطه درونی محکم داشت" ) نانت " در را

 چه باید کرد، لنین(

لنین با مقایسه دو رهبر کارگری روبرت نانت به عنوان رهبر تریدیونیسم و ویلهم لیبکنخت رهبر 

 دهد.  کمونیستی، تصویر روشنی از یک رهبر کمونیستی و رابطه او با طبقه و جامعه بدست می

منصور حکمت با بحث گرایشات درون جنبش کارگری و سنتها و محافل، و کال بحث کارگران 

  سوسیالیست، مسئله را بسیار جلو برد و فعالیت کمونیستی را بر زمینه واقعیش قرار داد.  –رادیکال 

باید به سوی جامعه برود و به حزبی که به یک سنت مبارزاتی کارگری در جامعه تعلق دارد، 

سواالت عمومی که در جامعه طرح است پاسخ گوید. لنین در همان چه باید میکرد مینویسد کسی 

دموکرات نیست. پرداختن به هرگونه ستم در جامعه و ربط دادن  -که این کار را نمیکند سوسیال

 ونیسم در جامعه است. آنها به پایه های حکومت و سیستم سرمایه داری از اجزاء وجودی کم

حزب کمونیست  2ممکن است خواننده بگوید خوب این که چیز جدیدی نیست و قبل از کنگره 

 کارگری که تئوری حزب و قدرت سیاسی هم وجود نداشت، حزب همینطور رفتار میکرد. 
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در مقابل کسانی است که با سپر انداختن در  اوال این کامال درست است. اما تکرار این بدیهیات

بحث حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه به قعر بدترین نوع کارگرپناهی روی آوردند مقابل 

قرن نیستند. حزب و  که به هیچ وجه قابل مقایسه حتی با جریان "کارگر کارگری" در روسیه اوائل

یکی ساخته و پرورده شد که در جریان حزب و جامعه بر پایه تئوریها و پراتقدرت سیاسی و 

خود را برجسته کرد کمونیسم کارگری پاخورده بود. این بحث فقط جنبه هایی از تئوری و پراتیک 

 .و به آن برق انداخت

د جاری در ایران تاکید بر جنبه هایی دیگری از تئوری دخالتکری کمونیسم در رون برای  دوماو 

چون  جریان کمونیسم کارگری به یک حزب سیاسی دست پیدا کند.کمونیسم کارگری الزم بود تا 

رفتن حزب به سمت جامعه و دخالت در همه امور آن، مسئله حکومت، سکوالریسم، مدرنیسم و 

بیان مطالبات قشرهای مختلف جامعه مانند زنان و جوانان و دخالت اکتیو در مبارزات آنها از اجزاء 

بحث حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه این وجه وجودی وجودی کمونیسم کارگری است. با م

در جامعه فعالیت برجسته شد و اهمیت آن برای شکل گیری یک حزب سیاسی و قدرتمند شدن آن 

 تاکید شد. 

 .با چنین رویکردی شرائط انتخاب خود را توسط طبقه و مردم فراهم میکند فقط حزب

 

 

 

در طبقه و  نفوذ و بی نفوذی حزبسنت مبارزاتی و 

 جامعه
 

اگر حزبی در یک سنت مبارزاتی، بر مبنای یک سنت خاص ساخته و سازمان داده شود ممکن 

است در شرائطی ضعیف و یا قویی باشد. اما جایگاهش در آن سنت مبارزاتی به او اجازه میدهد تا 

اینکه حزب بموقع و سربزنگاهی قد علم کند. نفوذ یک حزب در میان طبقه هنوز چیزی در باره 

مزبور دارای سنتی خاص درون طبقه و جامعه میباشد، نمیگوید. احزاب بی سنت مبارزاتی ممکن 

است مدت کوتاهی حتی رشد کنند، اما به سرعت جایگاه خود را از دست میدهند و یا به یک سنت 
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 .ل میشوندو یا آب میروند و به گروههای پراکنده و کوچک بی اثر تبدی خاص در جامعه تکیه میزنند

حزب متعلق به یک سنت مبارزاتی درون طبقه حتی در صورت ضربه خوردن و سرکوب، میتواند 

از این نظر حزب یک سنت خاص شدن و  .ازسازی کنددر شرائط کمی مساعد به سرعت خود را ب

 ساختن یک سنت مبارزاتی بخشی از تئوری کمونیسم کارگری و حزب و قدرت سیاسی میباشد.

تقریبا اکثرا  1919در زمان تشکیل آن در سال  3ه قبال نوشتم احزاب انترناسیونال همانطوری ک

نفوذی در میان طبقه نداشتند، اما چه بر اثر برانگیختگی و تاثیرات انقالب اکتبر و چه بر اثر اینکه 

رت به سنت مبارزاتی در طبقه و جامعه تکیه داشتند در مدت کوتاه یکی دوساله بخشا به احزاب پرقد

 کارگری تبدیل شدند.

حزب سوسیال دموکراسی روسیه ) هر دو جناح بلشویک و منشویک آن( بعد از سرکوبی انقالب 

سازمانها و فراکسیونهای کوچکی تقلیل پیدا  ب،احزاند، به از یک حزب تقریبا قدرتم 1905سال 

ن کارگری و کردند. مانند همه موارد پس از شکستها و سرکوبها بخش اعظم رهبران و فعالی

ادامه داشت و سپس با تغییر وضعیت  1912این وضعیت تا سال  سوسیالیست حزب را ترک کردند.

سیاسی بهبود نسبی ایجاد شد، اما با شروع جنگ دوباره تشکیالت بلشویکها توسط تزار تار و مار 

ر ماههای شد. بطوریکه در زمان انقالب فوریه از همه احزاب سوسیالیست موجود ضعیفتر بود و د

تا مدتها حزب کوچکتری در مقابل احزاب اس ار و منشویکها بوده و در  1917پس از فوریه 

وضعیت طوری شده بود که حتی بخشی  1905شوراها و اتحادیه ها در اقلیت بوده است.  بعد از 

ادعا میکردند که  ک به جریان انحالل طلب مشهور شدند از خود اعضا و رهبران گذشته حزب

حزبی وجود ندارد تا از آن صحبتی شود. میگفتند حزب سوسیال دموکراسی ) کمونیسم در آن زمان( 

، بلکه فعالین و رهبران وسیع طبقه هستند که دارند یست که مخفیانه فعالیت میکنندنفر ن 300فقط آن 

در دوره ای منشویکها از لنین و بلشویکها و حتی بار " سوسیال دموکراسی" را بدوش میکشند. 

مخفی بود دفاع کردند. لنین در یکی از  57سازمان حزب که در سالهای پس سرکوب انقالب 

  پاسخهایش نوشت:

حزب سوسیال دموکرات تنها عبارت از آن "...استدالل هیئت تحریره " لوچ" را در نظر بگیرید:"

ی کار کنند. اگر فعالیت حزب منحصر یک چند رفیقی نیست که واقعیت آنهارا مجبور میکند که مخف
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لنین در  سیصد نفر؟....." -به کار مخفی بود در این صورت عده اعضاء حزب چقدر میشد؟ دویست

ادمه مینویسد " استداللهای لوچ استداللهای روشنفکر لیبرالی است که به علت عدم تمایل بورود در 

از هم بپاشند و بدینجهت جماعت غیرحزبی این تشکیالت را  تشکیالت حزبی واقعا موجود، میکوشند

 و کم فهم را بر علیه آن برمیانگیزند...."

یاری از کارگران پس از ساستدالل انحالل طلبان هر چه بوده باشد اما این امر مسلم است که ب

سرکوب انقالب حزب را ترک کردند و حزب شامل بخش بسیار کوچکتری از رهبران و کادرها 

 بود.

کارگری توضیح میدهد و از آن استنتاجات  را منصور حکمت در باره  کمونیسموضعیت  همین

 صحیحی در باره حزب و قدرت سیاسی میکند.

هاى سنندج دخالت داشت، با محافل کارگرى مختلف که رادیو " این حزبى بود که در اول ماه مه

خارج سفر میکردند، هاى حزب و رادیو را توزیع و تکثیر میکردند، به گوش میکردند، برنامه

مرتبط بود و االن از خودمان میپرسیم و دیگران از ما میپرسند که پس چه شد آن نفوذى که ما 

 ٣٠داشتیم؟ جالب این است که ما آن نفوذ کارگرى و ارتباطها را در دل و پس از سرکوبهاى خونین 

شدند؟ معلوم است، حوصله پیدا کردیم، بافت و پایه کارگرى داشتیم و االن نداریم. چه  ٦٠خرداد 

همه سر رفت، همه که منتظر نمیشوند تا انقالب بیاید و آنها را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصمیم 

دیگرى در زندگیشان میگیرند و کار دیگرى میکنند و یا اصال میگویند این کار نتیجه و فایده اى 

ا بودند، االن میشنویم که دارند کار ندارد. محافل کارگر و فعال کارگرى که در آن دوره ها با م

 .دیگرى میکنند

این قدرت سیاسى، این قدرت حزبى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود. نفوذ کارگرى احزاب پس 

انداز نیست که شما آنقدر به ان پرداخت میکنید تا وقتیکه َمبلغ انداز نمیشود. مثل یک صندوق پس

 "انداز داشته باشید.قابل توجهى پس

سال فاصله داشت و یک فاصله نسلی میان دو انقالب  12فقط  1917تا  1905انقالب روسیه از 

و در دوره سرکوب نفوذش را از دست داد.  1905نیافتاد. با این همه حزب در دوره بعد از انقالب 

اص چیزی که باعث شد تا بلشویکها بتوانند دوباره خودشان را بسازند، یکی وجود سنت مبارزاتی خ
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سال آن را ساخت  15در میان بلشویکها که بخصوص لنین طی جدل با جریانات مختلف در طول 

و دیگری سیاستها و تاکتیکهای عموما درست آنها در رابطه با صلح،  مسئله زمین و مسائل عدیده 

 دیگر بوده است. 

 مهمترین از خود از سیاسی و عملی جا افتاده از نظر منصور حکمت به جا گذاشتن یک سنت

در صورت  ادامه حیات یابند و قدرتمند شوند.برمبنای آن که کمونیسم و حزبش میتوانند  است عواملی

کمونیسم کارگری  وجود یک سنت، حزبی ضعیف و ضعیف شده میتواند سربلند کند و قدرتمند شود.

به نقش آن  2004در استانه تبدیل شدن به حزب سای بود که با انشعابات سال  2000در مقطع سال 

 .به عنوان حزب پایان دادند

 

 

 قدرت سیاسی زمانه خود!

هیچ حزب سیاسی نمیتواند به عنوان بازیگری سیاسی در آینده نامعلوم و برای نسلهای آینده نقش 

مگر اینکه به حزب قدرت سیاسی و به یک سنت پایدار تبدیل شود. بورژوازی با سرکوب بازی کند. 

سیاسی احزاب بزرگ چپ و کمونیستی آنچنان پایان دهد که در نسلهای بعد میتواند حتی به حیات 

نماند. در بسیاری از کشورهای جهان این مسئله اتفاق افتاده است. نمونه بارز  یاثری از آن به جا

 عام قتلآن اندونزی است که حزب کمونیست آن یکی از پرقدرت ترین احزاب کمونیستی بود. 

نزی گذاشته است چنان اثری بر جامعه اندو 1965میلیونی کمونیستها در اندونزی بعد از کودتای 

یم کودتایی سوهارتو، دیگر اثری از کمونیسم به عنوان یک سال بعد در اندونزی بعد از رژ 30 که

 جریان اجتماعی مشاهده نشد و نمیشود.

گر قدرت را هم کسب نکرده باشد باید بتواند کمونیسم یا باید به حزب قدرت سیاسی تبدیل شود و ا

خودش را در صحنه سیاسی نگهدارد، در غیر این صورت بورژوازی آنچنان سرکوبش میکند که 

 برای چندین دهه از شرش رها شود. 



166 
 

در کشورهایی اروپایی و کشورهایی که آزادی سیاسی وجود دارد هم داستان کم و بیش همین است. 

روه فشار احزاب مادر، سوسیال رند به قدرت سیاسی تبدیل شوند و گااحزاب چپی که قصد ند

، نفوذشان را دموکرات هستند، نقشی در جامعه ایفا نمیکنند، حتی اگر در مقطعی نفوذی کسب کنند

 از دست میدهند و سنت پایداری به جا نمیگذارند. 

ریانی، نیرویی، خطی احزاب را نمیتوان روی یک نسل ساخت تا در نسل بعد بهره دهد. اگر ج

توانسته است نیرویی جمع کند که به آن قدرت پراتیک در سطح جامعه را میدهد، این حزب باید با 

تبدیل  ان اصلی صحنه سیاسیبازیگر الیتهایی بزند تا در سطح جامعه جزءنیروی خود دست به فع

جلب کند و در جامعه  شود و از این طریق است که میتواند توده وسیعتری از کارگران را به خود

موثر شود و امکان انتقال به نسل اینده را نیز فراهم آورد. منصور حکمت به طرز گویایی این مسئله 

 را در سخنرانی حزب و قدرت سیاسی خود بیان کرده است.

گیرى سیاسى "یک نکته دیگر که ظاهرا و گویا از تئورى به ما صادر شده این است که پروسه قدرت

ه کاشتن یک درخت است، به این معنى: کمونیستها شروع میکنند به کار در میان طبقه مثل پروس

کارگر، تبلیغ، ترویج، سازماندهى میکنند و در طبقه نفوذ میکنند. طبقه را به تدریج سازمان میدهند. 

عناصر و محافل درون طبقه کمونیست میشوند. قدم به قدم این قدرت و نفوذ افزایش پیدا میکند. 

درت آکسیونى پیدا میکنند. قدرت تظاهرات پیدا میکنند و در طول این پروسه رابطه حزب و طبقه ق

چنان تحکیم میشود که حزب میتواند طبقه کارگر را به قیام بکشد و انقالب را سازمان دهد و قدرت 

 .را بگیرد. این تئورى چپ و تصور عمومى از کار کمونیستى است

سال طول  ۲٠سئوال کفرآلود دیگر مطرح بکنم: اگر این پروسه بیش از اما من میخواهم اینجا یک 

ساله  ۲۲و  ۲٠بکشد، و ما شروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران مثال کارگرانى که االن 

دار سال یک عده از آنها بچه ١٥تا  ١٠هستند و اینها را سازماندهى کنیم. در این صورت بعد از 

یشوند و یک عده از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم که میشوند، تعدادى مریض م

بعد از این سالها ما ظاهرا از یک طرف آدمها را کمونیست میکنیم و از طرف دیگر آنها بازنشسته 

 .گیرى میکنندمیشوند و از کار سیاسى کناره
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طبقه، از نسلى به نسل  مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و

ایران کار و فعالیت بکنیم و  ٥٠و  ٤٠دیگر منتقل میشود؟ که ما مثال بیائیم روى کارگران دهه 

 ایران به قدرت برسیم؟ ٨٠و  ٧٠امیدوار باشیم با کارگران دهه 

سال به قدرت  ٥٠سال یک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از  ٥٠میشود در طى 

 برسد؟

گناه در جامعه چنین انتظارى ممکن نیست، به خاطر اینکه این براى من به عنوان یک عابر بى

میراث تشکیالتى، این تعهد ایدئولوژیکى، این آگاهى طبقاتى و این رابطه حزب و طبقه به همین 

راى مثال سادگى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود. ما داریم این را میبینیم! شما فعالیت میکنید و ب

شان سر میرود. مگر چه درصد نفوذ در میان کارگران پیدا میکنید و اینها بعد از مدتى حوصله ۲٠

قدر میشود آمد و رفت؟ ما در زندگى سیاسى خودمان باقى میمانیم، در حالى که آن کارگرانى را که 

" از .ى خودمان میبینیمایم، میروند. و ما این را در تجربه زندگى سیاسبا آنها کار و فعالیت کرده

 حزب و قدرت سیاسی سخنرانی منصور حکمت در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری

تجربه ایران، تجربه اندونزی، تجربه ترکیه، تجربه آمریکای التین، تجربه اروپا و تجربه همه جهان 

ه حزب و طبقه این را به طرز روشنی به ما نشان میدهد که میراث تشکیالتی، آگاهی طبقاتی و رابط

به این سادگی منتقل نمیشود. حتی سنتهای پایدارتر در جنبش کارگری مثل سنت رادیکال کارگری 

خودبخود به نسل بعد منتقل نمیشود. ما امروز به عینه میبینیم که در بسیاری از کشورهای جهان 

ش بورژوازی جای رهبران تشکلها و رهبران رزمنده کارگری توسط نسل جدید پر نشده است. یور

احزاب  ی بر جنبش رادیکال کارگری بگذارد،پس از بلوک شرق توانسته است تاثیرات نابودکننده ا

حزب کمونیست باید حزب قدرت سیاسی زمانه خود باشد، وگرنه کمونیست جای خود دارد. 

سرنوشت تالشهای آن حزب در یک دوره معین ممکن است شبیه اندونزی از صفحه روزگار پاک 

 ید.ط جهان به شکل فرقه های مهجور درآو یا مانند بسیاری از نقاشود 

در اروپا در دوره ای احزاب کمونستی به احزاب قدرتمند و احزاب قدرت سیاسی تبدیل شده بودند 

و در زندگی یکی دو نسل نقش بازی کردند. انترناسیونال اول، احزاب انترناسیونال دوم بخصوص 

بسیاری از احزاب کمونیست اروپا پس از جنگ دوم جهانی مثل  حزب سوسیال دموکرات آلمان،
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حزب کمونیست فرانسه و ایتالیا ....احزاب قدرت سیاسی کشورهای خود بودند. اما به دلیل اینکه آن 

سرمایه را برای کسب قدرت سیاسی به کار نبردند و به دلیل ماهیتشان نخواستند به کار ببرند، به 

به فرقه ها  ی کنار رفتند و با سقوط بلوگ شرقدند و از صحنه سیاسدا کراحزاب دست چندم تقیل پی

 تبدیل شدند و یا بیشتر به راست چرخیدند. 

ما امروز شاهد سربرآوردن برخی احزاب چپ در شرائط بحرانی در مثال یونان و اسپانیا هستیم که 

این احزاب بدون به جا گذاشتن نه دارای سنتی در جامعه هستند و نه به سنت رادیکال تعلق دارند. 

نده رادیکال و سوسیالیست در اروپا یسنتی جای خود را به احزاب دیگری میدهند. سرنوشت نسل آ

 و آمریکا ناروشن است. تاکنون احزاب سنت دار و احزاب قدرت سیاسی ظهور نکرده اند

و چسبیدن به  برای اینکه حزبی به حزب قدرت سیاسی تبدیل شود جواب دادن به سوال اصلی 

زنجیر اصلی در جامعه اهمیت اساسی دارد. احزاب سیاسی از اینطریق به احزاب سیاسی موثر و 

  تاثیرگذار تبدیل میشوند.

 

 

 معنای عام حزب و قدرت سیاسی

معنای عام حزب و قدرت سیاسی به رابطه حزب با قدرت سیاسی در جامعه برمیگردد و بحثی تنها 

و کسب قدرت سیاسی نیست، بلکه همچنین بحثی در باره رابطه حزب با  مربوط به دوران انقالبی

قدرت سیاسی و جامعه در دروران غیرانقالبی و مبارزه برای اصالحات در زندگی مردم نیز 

میباشد. مسلما سیاست و تاکتیکهای حزب و سوالهایی که برای پاسخ به جلو رانده میشود در هر 

ت. آنچه تئوری حزب و قدرت سیاسی را از دیدگاههای رایج دیگر کدام از این دوره ها متفاوت اس

جدا میکند، تنها تفاوت در مبارزه حزب برای کسب قدرت نیست، بلکه نوع و چگونگی عرض اندام 

. در انقالبی نیز میباشدالحات و دوره غیر حزب به عنوان یک نیرو در شرائط مبارزه برای اص

که کمونیسم نیز مانند ناسیونالیسم، لیبرالیسم و دیگر  حکمتپایه ترین سطح این بحث منصور 

حزب بر مبنای این جنبش ساخته میشود و در جامعه و جنبشهای سیاسی دیگر یک داده اجتماع است 
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فعالیت میکند، خودبخود در سنت حزبی این جریان، رابطه حزب با جامعه تعریف میشود و استفاده 

یک حزب جایگاه خاصی پیدا میکنند. ) خواننده میتواند این مبحث از مکانیسمهای اجتماعی در پرات

را در "تفاوتهای ما" از منصور حکمت دنبال کند( .  مکانیسمهای اجتماعی که حزب در دوره 

مبارزه برای اصالحات به آن دست میبرد، همان مکانیسمهایی نیستند که تئوریها و دیدگاههای رایج 

اینجا هم حزب به عنوان یک فاکتور و نیرو در مبارزه اصالحاتی دیگر به آن دست میبرند. در 

تعیین کننده است، در اینجا نیز رفتن به سمت جامعه و پاسخ به سوالهای اساسی که پیش روی جامعه 

قرار دارد، از اهمیت درجه اول برای حزب سیاسی کمونیستی برخوردار است. در اینجا نیز دست 

معه برای سربرآوردن به عنوان قدرت سیاسی در جامعه تعیین کننده بردن به مکانیسمهای خود جا

است. در اینجا نیز نقش فرد و " شخصیتها" در حزب از همان اهمیتی برخوردار است که حزب 

در دوره انقالبی به آن نیاز دارد. این رفتن حزب به طرف جامعه و یا تئوری حزب و جامعه بخش 

و منصوحکمت است. اساس چه باید کرد لنین نقد جریانات به  انتگره شده تئوری مارکس و لنین

اصطالح " کارگر کارگری" است که نمیخواهند به عنوان صاحب جامعه و در سیاست عمومی قد 

علم کنند و به این طریق سیاست را به لیبرالها میسپارند. احزابی که بر بستر جنبش کمونیستی در 

گرفته بودند، جدا از ابعاد کمی آن، به عنوان احزاب  و قرن بیست شکل 19طی نیمه دوم قرن 

 سیاسی جامعه و احزاب بستر اصلی قد علم میکردند. 

جنبش سوسیالیستی کارگری قد علم کرده بودند نیز رابطه شان با  احزاب رفرمیستی که در جوار

. منشویکها و قدرت سیاسی و دیدگاه و پراتیکشان، آنها را در لیگ احزاب سیاسی جامعه جای میداد

همه احزاب انترناسیونال دوم در لیگ احزاب سیاسی جدی جامعه بودند. احزاب سوسیالیسم 

بورژوایی چه از نوع سوسیال دموکراسی و چه از نوع سوسیالیستهای طرفدار شوروی و چین  در 

ده ای اکثر موارد احزاب قدرت سیاسی در جامعه باقی ماندند. رابطه با قدرت سیاسی بخش تنیده ش

از همان آغاز تشکیل یک حزب  20از وجود این احزاب بوده است. در ایران حزب توده در دهه 

سیاسی مطرح در صحنه سیاسی ایران بود. آنچه حزب کمونیستی را از این احزاب جدا میکرد و 

 میکند نه فقط اهداف و افق و شیوه های سازماندهی، بلکه همچنین مکانیسمهای اجتماعیی که برای

قدرتمند شدن و خود را به معرض انتخاب گذاشتن است. همینکه احزاب رادیکال، احزاب کمونیستی 
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در زمانهای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و در شرائط انقالبی امکان  و شانس قدرتمند و توده ای 

بی شدن را از خود بروز میدهند و احزاب چپ رفرمیستی در بدترین وضعیت قرار میگیرند، به خو

گویای آن است که مکانیسمهای اجتماعی که هر کدام به آن دست میبرند چقدر متفاوت و حتی متضاد 

و کل چپ ایران از قابلیت و کارکرد یک حزب سیاسی  57است. اما سازمانهای چپ رادیکال سال 

 دور بودند.  رابطه حزب با قدرت سیاسی چه به عنوان یک مفهوم در اندیشه و در نگاه آنها و

رهبران آن گروهها و چه به عنوان یک واقعیت در پراتیک، جایی نزدشان نداشت. انها سازمانهای 

عمر آنها به سر رسیده بود. برای  57خاص ضد رژیمی و ضد سلطنتی بودند که در واقع با انقالب 

آن گروهها میبایست دگرگونی عمیقی از سر  ،تبدیل شدن به سازمان حزبی و حزب قدرت سیاسی

 ذرانند.بگ

( با سازمان چریکهای فدایی و سازمان پیکار سال 1299)  1920مقایسه حزب کمونیست ایران در 

میتواند تصویر خوبی از تفاوت حزب سیاسی با گروهها و محافل عقیدتی و سازمانها  1360تا  1357

کاراکتر  و گروههای فشار بدست دهد. چریک فدایی و پیکار جدا از اهداف و خط مشی آنها، بنابر

سازمانی و رهبری، بنابر سواالتی که به آن میپرداختند، بنابر سبک کار سازمانی و مبارزاتیشان و 

بنابر دیدگاهشان نسبت به قدرت سیاسی، نمیتوانستند نقش یک حزب سیاسی را بازی کنند. این 

عالرغم  گروهها از سبک کار چریکی در شرائط مخفی برخاسته بودند و ساختمان و سبک کارشان

جرح و تعدیلها در پس از انقالب بهمن، تقریبا به همان شکل باقی مانده بود. ساختمان سازمانی آنها 

هم چنان به شکل خانه های تیمی و یا نیمه تیمی باقی مانده بود. برای همین عالرغم شرکت در 

حتی  مبارزات اجتماعی، حتی شرکت در دور اول انتخابات مجلس شورای اسالمی، شرکت و

سازماندهی اعتصابات و جذب رهبران کمونیست کارگران به خود، قادر به جذب کادرها و رهبران 

مردم به درون ساختمان  سازمانی خود نبودند. قادر نبودند فعالیت علنی در  کارگران و مبارزاتی

به زحمت سطح جامعه سازمان دهند، قادر نبودند رهبران و سخنگویانی به جامعه عرضه کنند. آنها 

رهبران سازمانهای خود بودند. سبک کار این جریانات تاثیر بسیار نامطلوبی بر چپ ایران گذاشت. 

فرصت عظیمی بود تا حزب سیاسی رادیکالی در ایران پا به میدان بگذارد. سنت  60تا  57از سال 

ازمانهای چریکی و سنت فعالیت در دوران اختناق به همراه دور شدن از مسئله قدرت سیاسی، س
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را به سازمانهای بسیار کم تاثیر و حاشیه ای در ایران تبدیل نمود. در یک  60تا  57چپ دوره 

جامعه صنعتی و در متن یک انقالب عظیم که جنبش کارگری اعتصابی آن نقش برجسته ای را در 

نه با سوخت انقالب بازی کرده بود، سازمانهایی داعیه رهبری کارگر را بدست داشتند که کامال بیگا

و ساز مبارزاتی این طبقه بودند. مسلما چنین سازمانهایی نمیتوانستند از کاراکتر حزبی برخوردار 

 شوند.

( و حتی پیش از آن گروههای فعال درانقالب مشروطیت، 1921اما حزب کمونیست ایران )

شرکت فعال  سازمانهایی مانند اجتماعیون و عامیون و حزب عدالت کاراکتر حزب سیاسی داشتند.

آنها در انقالب مشروطیت و سپس سازماندهی کارگران در اتحادیه های کارگری از تاثیرات ماندگار 

آن جریانات بود. نقش برجسته شخصیتها در آن سازمانها فقط یک جنبه از نمود حزب و قدرت 

عقب سیاسی در آنها بوده است. شخصیتهای حزب شخصیتهای جامعه بودند. آنها در یک جامعه 

مانده و کشاورزی، تاثیراتی نسبتا عمیق در جامعه گذاشتند، اما سازمانهای چپ رادیکال در سال 

در یک جامعه صنعتی، نتوانستند تاثیرات پایداری در زندگی مردم به جا بگذارند. با مبارزه  57

ه تعریف لخت و عور ضد رژیمی و بدون برجا گذاشتن نمود اجتماعی از خود و یا به جا گذاشتن وج

 و سنتی از خود، توسط رژیم اسالمی سرکوب و نابود شدند.

در چشم یک ناظر بیرونی احزاب کوچک بورژوازی مانند حزب ملت ایران داریوش فروهر با 

چند عضو کاراکتر حزب سیاسی داشت، اما فدایی و پیکار چنین کاراکتری نداشتند. فعالیت مخفی، 

و فعالیت علنی ف بی ربط به کمونیسم و جامعه کاراکتر آنها بود فعالیت در خانه تیمی و بحثهای کشا

و سازمانهای  SWPبی ربط به آنها. آنها شبیه سازمان  و اجتماعی و شخصیت سیاسی دور و

ترتسکیستی و دانشجویی چپ اروپا رفتار میکردند. در حالی که احزاب سیاسی در اروپا اساسا در 

مومی و شورای شهر و سازمانهای اتحادیه ای و توسط رهبران انتخاباتها و پارلمانها و مدیای ع

شناخته شده در جامعه سیاست میکنند، این سازمانها سالهاست در حاشیه جامعه نشریه منتشر میکنند، 

مباحث  مارکسیستی را مورد کند و کاش قرار میدهند، سرخیابان نشریه میفروشند و...البته اعتقاد 

ند، اما جرات نمیکنند یک کاندید شورای شهر از خود به مردم عرضه به شرکت در انتخابات دار

کنند. حداکثر در زمان انتخابات اعالم میکنند از چپ ترین حزب جامعه پشتیبانی میکنند. سرنوشت 
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اگر میماند و اگر به وضعیت آزادی سیاسی میرسید سرنوشتی شبیه این جریانات  57چپ رادیکال 

 چپ در اروپا بود. 

اساسا علنی است. در شرائط آزادی سیاسی و  ه عنوان حزب سیاسیت کمونیستی، فعالیت بفعالی

امکان فعالیت قانونی، استفاده از فعالیت علنی و قانونی با ابراز وجود حزب به عنوان حزب سیاسی 

در هم تنیده میشود. معموال در شرائط کامل آزادی سیاسی و در شرائط غیرانقالبی و غیر بحرانی 

ت مشخصه حزب سیاسی و رابطه حزب با قدرت سیاسی با قدرت در پارلمان اندازه گرفته صف

میشود. معموال در ایران نوشته ها و کتابهایی از مارکس و لنین و رهبران کمونیست مورد توجه 

قرار میگیرد که به نبردهای بزرگ سیاسی در زمان انقالبات برمیگردد. این قابل فهم است، چرا 

ران فقط در نبردهای بزرگ است که کمونیسم و احزاب کمونیستی میتوانند تمام قد و علنی که در ای

و به عنوان حزب سیاسی قد علم کنند. همچنین نبردهای بزرگ تاریخساز مانند انقالبات بزرگ 

تاثیرات شگرف و عمیقی بر جهان گذاشته اند که درس آموزی از آنها اهمیت درجه اول دارد، اما 

العه تاریخ جنبشهای سیاسی و طبقاتی در بیرون از دوره  انقالبات، ما از درک فعل و بدون مط

انفعال اجتماعی و سیاسی طبقات و احزاب سیاسی آن در دوره های طوالنی از تاریخ دور میمانیم 

و در بهترین حالت بطور یکجانبه به سراغ  موضوع میرویم. اینکه فعالیت احزاب کمونیستی در 

طول تاریخ سرکوب شده است موجب آن شده است تا نوعی فعالیت مخفی خاص باب شود  ایران در

تا کمونیسم به صورت فرقه ظاهر شود و نسبت به مکانیسم های اجتماعی جامعه بیگانه شود. البته 

این بیماری نه فقط  محصول اختناق بلکه مشخصه یک جریان خاص در سراسر جهان است که در 

میشود. حتی در آزادترین کشورهای جهان. به هر حال مطالعه دقیقتر دیگر آثار همه کشورها یافت 

مارکس و انگلس و لنین که مربوط به دوران غیرانقالبی است برداشت کاملتری از دیدگاه آنها نسبت 

 به رابطه حزب و قدرت سیاسی بدست میدهد. 

قه کارگریعنی حزب سیاسی، به نوشته ها و سخنرانیهای مارکس و انگلس در باره قدرت سیاسی طب

جز مورد فرانسه، به قدرت سیاسی طبقه کارگر در انتخابات و پارلمانها برمیگشت. تصویر یک 

استفاده از  ط آزادیهای دموکراتیک، چیزی جزحزب کارگری در اروپا و آمریکا در شرائ

رلمانها نبوده است. مکانیسمهای جامعه و قد علم کردن به عنوان یک حزب سیاسی در انتخابات و پا
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بدست میدهد. او در  یک حزب سیاسی طبقه از تصویری  انگلس در نوشته " یک حزب کارگری"

باره جنبش کارگری در انگلیس که خود را از قدرت سیاسی و حزب کارگری محروم کرده است 

 مینویسد: 

" تاریخچه اتحادیه های کارگری و جنبش تقلیل ساعات کار نشان دهنده آن است که چگونه کارگران 

برای این منافع خاص خویش تالش میکنند و چه چیزهاییی را مصالح اجتماعی خود تلقی مینمایند. 

گان ولی مصالح سیاسی خویش را تقریبا بطور کامل بدست توریها، ویگها، و رادیکالها یعنی وابست

 به طبقه باال میسپارند..." 

انگلس در ادامه با تجربه آلمان، بلژیک و ایتالیا و شرکت احزاب کارگری در پارلمان به کارگران 

انگلیس توصیه میکند که وارد مبارزه قدرت سیاسی شوند و نمایندگان خود را مستقل از احزاب 

 دیگر به پارلمان بفرستند. 

ای بدست آوردن قدرت سیاسی و برای نمایندگی طبقه خود در هیئت ه" در همه جا کارگران برای 

 مقننه مبارزه میکنند.") انگلس، یک حزب کارگری(

فرض مارکس و انگلس از حزب سیاسی در شرائط دموکراتیک و آزادی سیاسی اروپا، شرکت در 

رلمان بود. پارلمان و نمایندگی طبقه کارگر به عنوان یک حزب مستقل در جامعه و از طریق پا

برای داشتن یک حزب کارگری و حزب قدرت سیاسی، انگلس به کارگران انگلیس توصیه میکند 

 نماینده به پارلمان بفرستند تا هر رفرم اجتماعی که دلخواه آنان است را به اجرا بگذارند. 50تا  40

نیست، حزب سیاسی برای مارکس و انگلس ادامه خطی رهبری اعتصابات و اعتراضات کارگری 

بلکه نمایندگی سیاسی طبقه در سطح جامعه است. انگلس در نوشته ای با عنوان " جنبش کارگری 

" اساسا به سیر پیشرفت احزاب سیاسی کارگری در پارلمان میپردازد. تاریخ جنبش 1877اروپا تا 

نی و کارگری جهان در آن زمان را بیشتر با تاریخ پیشروی طبقه کارگر در کسب کرسیهای پارلما

سازماندهی و بسیج طبقه کارگر از این طریق مینویسد. جالب است که از رهبران حزب کارگری 

وارد پارلمان آلمان شده بودند حتی یک رهبر  19سوسیال دموکرات آلمان که در نیمه دوم قرن 

کارگر، یک رهبر مبارزه جاری اقتصادی وجود نداشت، اما آنها نمایندگان طبقه کارگر در سطح 

 امعه بودند که تاثیری به سزایی در تشکل طبقه در حزب کارگری داشته اند. ج
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تاثیر فعالیت در آلمان بر همه کشورها تاثیر گذاشت و به شکست کامل آنارشیستها و پرودنیستها ختم 

شد. انگلس از جمله مینویسد: در بلزیک نیز مرکز ثقل جنبش طبقه کارگر تغییر کرده است و نتیجتا 

این مرکز ثقل در قمست فرانسوی زبان  1875جنبش نیز تغییر مهمی حاصل کرده است. تا  خود این

که آنها نیز به همین منوال  –که نیمی فرنسوی و نیمی فالمی بود قرار داشت  –کشور و بروکسل 

کناره گیری از دخالت در امور سیاسی و مخصوصا انتخابات را تکلیف مینمودند. بنا بر این راهی 

و جز تجمعاتی که  -که معموال بوسیله تجاوزات خونین ارتشیان سرکوب میشدند -تصاباتجز اع

مشتی از جمله پردازیهای قدیمی مرتبا در آنها تکرار میشدند، راه دیگری وجود نداشت. کارگران 

، شهرهای 1975از این جریانات خسته شده بودند و تمام جنبش بتدریج رو به افول میگذاشت. اما از 

تی قسمت فالمی زبان با قاطعیت و همانطور که بزودی نشان داده شد با افکار تازه ای مبارزه صنع

 ( 1877را از سر گرفت." )انگلس، جنبش کارگری اروپا تا 

سپس انگلس توضیح میدهد که با تغییر جهت جنبش، رهبران جنبش مطالبات طبقه کارگر مانند 

یت ساعات کار کودکان و زنان و بقیه مطالبات محدوددیت ساعات کار به طور کلی  و محدود

 :محوری را در انتخابات طرح کردند تا به عنوان قانون جامعه دراید. و در همانجا در ادامه مینویسد

" ...بنا بر این طلسمی که جنبش سیاسی را تا آن زمان جادو کرده بود، شکسته شد. نمونه آلمان  

سرمشق قرار کرفت و همانند کارگران آلمان، دانمارک، پرتقال، مجارستان، اتریش، و بخشی از 

که از تمام احزاب دیگر متمایز بوده و در  -ایتالیا، کاگران بلژیک نیز در یک حزب سیاسی

گرد هم آمده اند و هدف آنها این است که بوسیله هر نوع جنبش  –وزیسیون با آنها قرار دارد اپ

از ادغام  1877سیاسی که مقتضی با وضعشان باشد، برهایی خود نائل آیند." در سوئیس در سال 

عضو و یک سازمان بورژوا رادیکال که تحت تاثیر سوسال  5000یک سازمان کارگری با 

ن به سوسیال دموکراسی پیوست و به حزب سیاسی شکل گرفت که در اولین قدم دموکرای آلما

بهترین قانون کارخانه را در اروپا به تصویب پارلمان نمود. " طبیعتا آنارشیستها به اقتضای موضع 

واالیشان!، بشدت با تمام این جنبشها مخالف بوده و آنها را به عنوان خیانت مستقیم نسبت به چیزی 

نفر است و  200ان " انقالب" مینامند، معرفی میکنند ولی از آنجا که تعداد آنها حداکثر که خودش
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در اینجا نیز مثل سایر جاها فقط بمثابه ستادی از افسران بدون لشکر میباشند، حنایشان رنگی ندارد." 

 همانجا

ان ممکن مسلما فعالیت پارلمانی هیچگاه برای احزاب کمونیستی در کشورهای دیکتاتوری عری

نیست. نه تنها این بلکه ابراز وجود کمونیستی اساسا با سرکوب شدید مواجه میشود. اما با همه اینها 

فعالیت سیاسی یک فعالیت علنی است و احزاب سیاسی باید بتوانند بر اختناق فائق آیند. منظورم از 

ایی از فعالیت، شیوه فائق آمدن بر اختناق کسب آزادی سیاسی نیست، بلکه دست بردن به شیوه ه

های علنی فعالیت است که بتواند حزب سیاسی را به عنوان حزب سیاسی در جدال قدرت در جامعه 

 قرار دهد. 

استفاده از مکانیسمهای اجتماعی و فعالیت علنی و قانونی آنقدر برای کمونیسم اجتماعی )نه کمونیسم 

میتوانستیم حزب بلشویک و بخش مخفی آن فرقه ها( مهم است که لنین مینویسد بدون آن ما حتی ن

 را بدون استفاده از چنین مکانیسمهایی حفظ و مستحکم سازیم.

اگر بلشویکها ضمن مبارزه بسیار شدید از ضرورت حتمی درآمیختن شکلهای علنی با شکلهای " 

 غیرعلنی مبارزه و شرکت حتمی در ارتجاعی ترین پارلمان و در یکسلسه از موسسات دیگری، که

قوانین ارتجاعی برای آنها وضع شده بود ) صندوقهای بیمه و غیره ( دفاع نمیکردند ، نمیتوانستند 

و بطریق اولی  حفظ نمایند  1914تا  1908سالهای هسته محکم حزب انقالبی پرولتاریا را در 

 (بیماری کودکی چپ روی )"سازند، رشد دهند و تقویت نمایند نمیتوانستند آن را مستحکم

در ایران که امکان فعالیت علنی و شرکت در ارتجاعی ترین پارلمانها و غیره برای احزاب وجود 

ندارد، فعالیت علنی احزاب در خارج از حوزه جغرافیایی ایران و فعالیت علنی غیرحزبی در 

مبارزات روزمره جاری در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدون فعالبت علنی احزاب 

ارج از کشور با مدیا، کنگره ها و کنفرانسهای علنی، بدون معرفه شدن شخصیتها و رهبران در خ

حزبی و بدون فعالیت علنی در مبارزات روزمره جاری در ایران، بدون جدال با جنبشها و احزاب 

بورژوازی، بدون نبرد در حوزه های اصلی نبرد و پاسخ به سواالت اساسی جامعه، حزبی نمیتواند 

ها و کمیته های محکم حزبی  در ایران سازمان دهد. به تعریف اولی بدون حزب قدرت  حوزه

سیاسی ، حتی نمیتواند صحبتی از هسته های کمونیستی محکم باشد. سازماندهی حزب سیاسی 
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تئوری حزب و قدرت سیاسی عملی کمونیستی در شرائط امروز ایران به درک، هضم و کاربست 

 وابسته است.

در ایران شاهد آن هستیم انزوای سازمانهای کمونیستی از قدرت است و این انزوا  آنچه امروز

میرود تا وجود خود هسته ها و محافل کمونیستی را در ایران زیر سوال ببرد. انشعابات در حزب 

کمونیست کارگری بعد از مرگ منصور حکمت به امکان بیرون آمدن کمونیسم از انزوا ضربه 

سیر بیست ساله طی شده توسط کمونیسم کارگری با آن ضربه به محاق رفته سنگینی زده است. م

 است. 

 

"انزواى سازمانهاى کمونیستى از جدال قدرت در جامعه اکنون دیگر یک فرض عمومى است. تا 

جایى که اگر جز این باشد مایه تعجب ناظران میشود. براى بسیارى، بویژه و قبل از همه براى خود 

ن این سازمانها، کمونیسم نه یک جریان مدعى قدرت، بلکه فرقه کاهنانى است که رهبران و فعالی

آتش آتشکده حقایق طبقاتى و آرمانهاى انسانى را براى آیندگان برافروخته نگاه میدارند. خادمان 

سرخپوش و فروتن و بى ادعاى معبد تاریخ. قربانیان همیشگى ارتجاع. زندانیان سیاسى ابدى. 

 .ن حقایق به توده هایى که ظاهرا همواره راهى دیگر و رهبرانى دیگر را برگزیده اندهشدار دهندگا

تلقى مارکسیستى، تلقى کمونیستى کارگرى، از تحزب این نیست. وظیفه ما ایجاد یک حزب سیاسى 

کمونیستى کارگرى است. در طول این بیست سال ما نشریات مارکسیستى ایجاد کرده ایم، پرچم 

نامه هاى کمونیستى را برافراشته ایم، سازمانهاى کوچک و بزرگ ساخته ایم، تبلیغ و آرمانها و بر

تروج کمونیستى کرده ایم، مبارزه مخفى و علنى و مسلحانه کرده ایم. اما وظیفه ما ایجاد یک حزب 

سیاسى است که در مرکز جدال قدرت در جامعه پرچم کارگر، پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى 

کند و بطور عینى یکسوى این جدال باشد و شانس پیروزى در این جدال سیاسى را داشته  را بلند

باشد. کمونیسم بر سر تغییر است. و تغییر جامعه بورژوایى ایجاب میکند که طبقه کارگر در جدال 

قدرت پیروز شود. کمونیسم کارگرى باید به یک حزب سیاسى در جامعه بدل بشود. این ایده اولیه 

یهى مانیفست کمونیست، نظیر همه ایده هاى مانیفست، نظیر کل نگرش انتقادى مارکس، باید از و بد

زیر آوار تحریفات بیرون کشیده شود. همان روایات مسخ شده اى که انقالب کمونیستى و جامعه 
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رى سوسیالیستى را به آینده اى دور و دنیایى دیگر حواله کرده اند و فوریت و مطلوبیت و امکان پذی

امروزى آن را منکر شده اند، تحزب کمونیستى کارگرى، یعنى قد علم کردن کمونیسم کارگرى به 

عنوان یک حزب سیاسى مدعى قدرت، را نیز به اشکال مختلف منتفى، ناممکن و نامطلوب قلمداد 

 .کرده اند

یستى کارگرى اما آنچه که به فعالیت کمونیستى ما معنى مى بخشد، دقیقا همین ایجاد یک حزب کمون

است که در مقیاس کل جامعه، در صحنه جدال بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسى در جامعه، قد علم 

کند. حزبى که کارگر، و هر انسان مدافع آزادى و برابرى، بتواند به آن بپیوندد و مطمئن باشد که 

رنوشت انسانهاى از طریق آن میتواند عمال و واقعا بر جامعه خود، محیط پیرامون خود و بر س

 .معاصر خود تاثیر بگذارد

اگر یک چیز بخواهد جوهر مشترک مراحل مختلف فعالیت ما را در این بیست سال بیان کند، تالش 

براى شکل دادن به یک کمونیسم کارگرى است که نه در حاشیه جامعه، بلکه در مرکز سیاست در 

شد و نمایندگى کند." )حزب و جامعه، از جامعه، در متن جنگ قدرت، طبقه کارگر را به میدان بک

 گروه فشار به حزب سیاسی(

 

این رابطه حزب با قدرت سیاسی است که آن را از سازمانهای گوناگون، محافل فکری و عقیدتی، 

  سازمانهای تبلیغ و ترویج ، سازمانهای صنفی و...متمایز میکند.

 

 

 حلقه اصلی زنجیر در مبارزه اجتماعی

زنجیر در مبارزه اجتماعی برای یک حزب واقعی سیاسی، برای حزبی که واقعا حلقه اصلی 

موفق شده در مبارزه  بسیار دارد. حزب کمونیستی که میخواهد برازنده نام حزب طبقه باشد، اهمیت

کارگران دخیل باشد و بخشی از کارگران رهبر و فعال را با خود کرده باشد، اما در مبارزه 

ی که جامعه بر سر آن برانگیخته شده است و جدل میکند، دخالت نکند و و به اجتماعی، مبارزه ا
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عنوان حلقه اصلی مبارزه به آن نپردازد، آن نفوذ کارگری را هم دیر یا زود از دست میدهد. نمیشود 

زمانی که جامعه درگیر جنگ شده است، حزبی به جای پاسخ به مسئله جنگ و همه مسائل حول و 

فقط با این و آن مطالبه کارگری مشغول کند. زمانی که رژیم اسالمی در روزها  حوش آن، خود را

و ماهها و دو سال اول پس از انقالب، شروع به تصویب و اجرای قوانین اسالمی کرده بود، زمانی 

که با اجرای قانون قصاص، اولین دختر و پسر را در املش شالق زدند و جامعه بر سر آن برانگیخته 

نشریاتشان  گوشه  سازمانها و نیروهای رادیکال چپ، اگر  با آن مخالفت کردند، حداکثر در شده بود،

 حلقه اصلی زنجیر برای آنها این بود که رژیم وابسته به امپریالیسم است یا نه؟ به نقد آن پرداختند. 

اتش به نقد سازمان پیکار که یکی از رادیکالترین و پیشروترین سازمانها در آن زمان بود در نشری

مبارزه  . به جایدخالت در آن ایدئولوژیک قصاص پرداخت، اما دریغ از سازمان دادن مبارزه و

برای سکوالریسم و جدایی دین از دولت، که مسئله اصلی جامعه و حاکمیت سیاسی بوده است و 

میباست حلقه اصلی مبارزه و سازماندهی آنها قرار گیرد، با یک نقد ایدئولوزیک از آن گذشتند. یادم 

فرمان مستقیم  میاید تنها جبهه ملی در آن زمان اعالم تظاهراتی بر علیه قصاص کرده بود، که با

آنها را گرفتند.  زمانی که  خمینی جبهه ملی ممنوع شد و با بسیج نیروی حزب هللا جلوی تظاهرات

اسالم شیعه  بر سر استقرار رژیم اسالمی، بر سر نقش اسالم و ی اجتماعیمردم و جنبشها جامعه،

 های چپ رادیکالانب و سازماحزا، تمامی بحث و درگیری بر سر آن بود و در دولت بسیج شده بود

از  هاب و سازماناحزدادند. مسلم است چنین امیناهمیت هم به آن اندازه بیمه بیکاری و سود ویژه 

. نمیشود زمانی که در جامعه دارند حجاب اجباری و آپارتاید دنگردونه سیاست جامعه حذف میشو

گوشه فالن کارگاه  سازماندهی فالن سندیکا در یت محوری شمامشغولیکنند، جنسی را برقرار م

باشد. یک نمونه از این نادیده گرفتن حلقه اصلی زنجیر توسط سازمان پیکار در روزهای انقالب 

بهمن به شکل زمختی صورت گرفته بود ، که سازمان چریکهای فدایی تا مدتها پس از انقالب بهمن 

بود که در روزهای منتهی به . مسئله این ندبجا و با جا از آن فاکت در کوبیدن پیکار استفاده میکرد

بهمن فعالین پیکار در کارخانه جوراب آسیا در تحصن کارگران شرکت داشتند و به آن تحصن  22

یاری میدادند. چریکهای فدایی که در روزهای منتهی به بهمن به درست تمام نیرویشان را در 
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مورد نقد کوبنده ای قرار میدادند  پس از انقالب ذاشته بودند، پیکاریها را تا مدتهاسنگرهای خیابانی گ

  .و حتی از آن اشتباه بهره برداری نادرست میکردند

در اروپا مسئله محوری جامعه بود، حزب کمونیستی کارگری  30زمانی که نازیسم و فاشیسم در دهه 

 نمیتوانست به اراده خود موضوع افزایش دستمزد و بیمه بیکاری را به حلقه اصلی زنجیر تبدیل کند

و به آن بپردازد. زمانی که در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید حاکم بود، مسئله آپارتاید و مبارزه بر 

علیه آن بر هر مسئله و مطالبه دیگری ارجح بود. زمانی که رژیم اسالمی و آپارتاید بر علیه زنان 

بر علیه قوانین  در ایران حاکم است، مسئله محوری جامعه، حلقه اصلی زنجیر در مبارزه، مبارزه

کتبی در پوشش کارگر گرایی قالبی اسالمی و مبارزه سکوالریستی است. حاال یک عده مومن م

میگویند، مبارزه سکوالریستی، مبارزه لیبرالیستی است و مبارزه کارگران، مبارزه بر سر دستمزد 

کارگری و مبارزه با لیبرالی ترین و منحط ترین خط مشی، ادعای اینها و ساعت کار...است. 

کارگری میکنند. اگر اینها در زمان استقرار نازیسم و فاشیسم در اروپا زندگی میکردند، احتماال 

مردم با شک و تردید به آنها نگاه میکردند.  اگر اینها در آفریقای جنوبی زمان آپارتاید زندگی 

رزه بر علیه آپارتاید به عهده " میکردند و مدعی میشدند کارگران باید " مبارزه طبقاتی" کنند و مبا

ست. مردم به عنوان عاملین آپارتاید به آنها نگاه میکردند. هر مبارز ا" ی کنگره آفریقالیبرالها

کمونیست، هر حزب کمونیستی و چپ در اروپا در زمان حاکمیت نازیسم و فاشیسم، محور مبارزه 

بارزه برای آن سود میجستند. احزاب اش بر علیه فاشیسم و نازیسم بوده است و از همه اشکال م

چپ، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، اتحادیه های کارگری آنجا و هر عنصر چپ، محور مبارزه 

  .و حلقه اصلی مبارزه شان، برانداختن آپارتاید بوده است

درگم و پیچیده است و میتوان آنها را با زنجیر مقایسه کرد. برای ررویدادهای سیاسی بسیار س "

نگاه داشتن تمام زنجیر باید حلقه اصلی را چسبید، و آن حلقه ای را که مخواهیم بگیریم نباید بطور 

حلقه اصلی و جان کالم چه بود؟ خارج شدن از جنگ، یعنی آن  1917مصنوعی برگزید. در سال 

ن آن بودند. و این کار بر همه مسائل دیگر الویت داشت. روسیه انقالبی چیزی که همه مردم خواها

توانست از جنگ خارج شود. زحمت فراوان کشیده شد، ولی بهرحال خواست و نیاز اساسی مردم 

نکته اساسی چه بود؟  1920-1919ملحوظ بود و این امر سالها ما را پیروز ساخت.....در سال 
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نکته اساسی عقب نشینی منظم بود و به  1921شمن............در سال پاسخ دندانشکن مسلحانه به د

همین جهت انضباط موکد ضرورت داشت. "اپوزیسیون کارگری" میگفت" به کارگران کم بها 

میدهید، کارگران باید ابتکار بیشتری از خود نشان دهند"  اما ابتکار میبایست عبارت از آن باشد 

نیم و انضباط را اکیدا رعایت کنیم........" )سخنرانی لنین در کنگره که به نحوی منظم عقب نشینی ک

  یازدهم حزب بلشویک(

و منصور حکمت با اشاره ای به بحث سلبی و اثباتی خود در پلنوم چهاردهم حزب کمونیست 

 میگوید:کمونیست کارگری کارکری و رد نقد مشی حاکم بر آن حزب 

دَرِکمان از سیاست در ایران و بحث قدرت سیاسى است. به نظر من یک مشکل گرهى دیگر ما "

ایم. از آن باید جلوتر برویم. اگر اثباتى برگردم بحثى که قبال داشته–من اینحا میخواهم به بحث سلبى

تبلیغات ما ضعیف است به خاطر همین مسأله است. جامعه را به هم نمیپاشانیم به خاطر همین مسأله 

 .ف سیاسیمان در ایران به نظر من اشتباه استاست. و دَرِکمان از وظای

هاى خودشان بود ببینید اگر یادتان باشد روزنامه پیکار را باز میکردید صفحه اولش راجع به بچه

هللا کتک خورده بودند؛ صفحه دوم درباره سود ویژه بود؛ صفحه سوم زن در که از دست حزب

را ارشاد میکرد. جلوى چشمش داشتند انقالب را  کارخانه، صفحه چهارم خلقها! داشت اثباتا جامعه

میدزدیدند و به زودى قرار بود یک موج اسالمى بزند جامعه را داغان کند به جاى اینکه بایستد از 

اش از آن دفاع کند، بگوید مردم این حکومت اسالمى را سکوالریسم و آزادى مدنى دفاع کند همه

اش این است! آنها ت، یادش افتاده بود که کارگر سود ویژهروى خودتان نپذیرید، این هم عواقبش اس

بجاى خودش محفوظ است، هزار و یک نشریه تخصصى باید داشته باشیم، باید حرف بزند و به 

مردم چیز یاد یدهد. ولى حزب سیاسى فکر میکند باید باألخره یک امر ُمعیّنى را پیش ببرد. ما این 

هاى معه از طریق پاسخگویى به مسائل اصلى جامعه است. به جبههایم که رابطه ما با جارا نگرفته

ها را باید تعریف کرد. در آن جبهه رفت. اآلن جبهه طبقاتى است. این جبهه-اصلى نبرد اجتماعى

 ت."اصلى، جبهه نپذیرفتن جمهورى اسالمى اس
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و کارگری  حلقه اصلی زنجیر و غیرکارگری شدن لنین

 !ویکهاشدن انحالل طلبان و منش
 

را لنین آنها به نکته جالبی اشاره میکند. انحالل طلبان روسی که  روسی لنین در نقد انحالل طلبان

از میان سه مطالبه همساز با لیبرالها و تالش برای نفوذ خط مشی آنها در جنبش کارگری میدانست 

ه ساعت کار بودانتخاباتی بلشویکها که مسئله زمین و دموکراتیزه کردن نظام حکومتی و هشت 

ا برای کارگران دارای فوریت و آن را در تکامل جنبش هشت ساعت کار راست، تنها مطالبه 

لنین توضیح میدهد علت پذیرش این مطالبه از طرف انحالل طلبان این . دکارگری موثر میدانست

د و این ساعت کار پایه های اساسی سرمایه و نظام موجود را دست نخورده باقی میگذار 8است که 

برای سرمایه و لیبرالها پذیرفتنی ست. و بورژوازی خود میتواند این مطالبه را به اجرا بگذارد. اما 

دو مطالبه دیگر پایه های اساسی رژیم را زیر سوال میبرد و این برای لیبرالها پذیرفتنی نیست. لنین 

زه کردن نظام حکومتی از موضع یک کارگر کمونیست دو مطالبه دیگر ، یعنی زمین و دموکراتی

به پایه های نظام حکومتی . چون اتفاقا دو مطالبه دیگر برای کارگران دارای فوریت میدانست را هم

 :مربوطند. لنین مینویسد

جزئی را رد نمیکنند. این حرف  ا و نه مارکسیستها هیچیک خواسته های"نه مورانف، نه پراود 

رد میکنیم فریب ملت است که از راه یاوه سرایی  مانه آن موضوع بیمه است. آنچه مفت است. نمو

 در باره خواستهای جزئی و از راه رفرمیسم به عمل میاید." 

برای لنین سرنگونی تزار و بدست آوردن ازادی برای متحد و متشکل کردن کارگران و بخصوص 

 تقویت حزب کمونیستی  و آموزش انقالبی کارگران اساسی بود. 

 ا عنوان مسائل مورد مشاجره مینویسد:لنین در مقله ای ب

طلبان را مورد بررسی قرار دهیم. برای اکنون باید تعدیل شعارهای مارکسیستی به وسیلۀ انحالل"

این منظور بهترین کار آنست که مصوبات کنفرانس ماه اوت آنها را در نظر بگیریم، اما به دالیل 

توان تحلیل کرد. شوند میز کشور منتشر میروشن این مصوبات را تنها در مطبوعاتی که خارج ا

اش با دقتی قابل [در مقاله١٣( نقل کنیم. ال.اس.]١٩٤)١٠٨در اینجا ما مجبوریم از لوچ شمارۀ 

مورانف  - :نویسدآقای ال.اس. چنین می .طلبی را توضیح دادمالحظه تمامی جوهر و روح انحالل
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دانید این اجزاء سه فقط سه تقاضای جزئی را قبول کرده است و همانطور که می نماینده، عجالتا

گانه، ارکان پالتفرم انتخاباتی لنینیستها بودند: دمکراتیزه کردن کامل نظام حکومتی، هشت ساعت 

کند. با این همه، ما، کار در روز و انتقال زمین به دهقانان. پراودا نیز همین نقطه نظر را حفظ می

دهد، ما، و نیز میلیوکف که به ما اطمینان می» –انند تمامی سوسیال دمکراسی اروپایی ]بخوانید هم

بینیم که ، در این خواستهای سه گانه یک شیوۀ تهییج را می«[شکر خدا، یک قانون اساسی داریم

ما فکر  تواند قرین موفقیت گردد.های کارگر را به حساب آورد میتنها اگر مبارزۀ هر روزۀ توده

کنیم تنها آن چیزهایی را که، از یکسو در تکامل بیشتر جنبش طبقۀ کارگر اهمیت بنیادی دارند، می

ها فوریت پیدا کنند، تنها چنین چیزهایی را باید بمثابۀ و از سوی دیگر ممکن است برای توده

ر آنها متمرکز خواستهای جزئی عنوان کرد و سوسیال دمکراتها باید توجه خود را در حال حاضر ب

جدا از هشت ساعت کار در روز، خواستۀ حق گردهم آیی، حق تشکیل هر نوع  ».....نمایند. 

تشکیالت همراه با آزادی تجمع و آزادی بیان، خواه شفاهی و خواه انتشاراتی، خواستۀ جزئی است 

 «.سازندکه نیازهای جنبش طبقۀ کارگر و نیز تمامی جریان زندگی روسی آنرا مطرح می

« دمکراتیزه کردن کامل و جز آن»بینید؛ آنچه ال.اس. با کلمات طلبان را میتاکتیکهای انحالل

ها برای توده»بینید نامد، همانطور که میمی« انتقال زمین به دهقانان»کند و آنچه او توصیف می

« رحتمامی جریان زندگی روسی آنها را مط»و « نیازهای جنبش طبقۀ کارگر»ندارد، « فوریت

سازند! این استداللها چقدر قدیمی اند و چقدر آشنا هستند برای کسانی که تاریخ پراتیک نمی

مارکسیستی در روسیه، سالهای متمادی مبارزۀ آن علیه اکونومیستهایی که وظایف دمکراسی را 

آورند! لوچ نظرات پروکوپوویچ و کوسکوا را، که در آن روزها کردند، به خاطر میانکار می

از این بیش. ..........!کندکوشیدند کارگران را به مسیر لیبرالی بکشند، با چه استعدادی تقلید مییم

داشته باشد؟ تخطی ناپذیر بودن حقوق فردی « فوریت»ها آیا ممکن است که تنها حق تشکیل اتحادیه

ر با سوادی، چطور؟ یا الغای استبداد و ستمگری، انتخابات، حق رأی، یک مجلس و غیره؟ هر کارگ

داند که تمام اینها فوریت دارند. در آورد، به خوبی میهر کسی که گذشتۀ نزدیک را به خاطر می

پذیرند که همۀ اینها فوریت دارند. پس چرا لوچ تنها یکی هزارها مقاله و سخنرانی همۀ لیبرالها می

آنها را، در حالی که شرایط ترین از این آزادیها را دارای فوریت اعالم کرد، هر چند یکی از مهم
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بنیادی آزادی سیاسی، دمکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی حذف شدند، کنار گذاشته شدند، به 

دلیل و تنها دلیل آنست که و از موضوع تبلیغات حذف گردیدند؟ سپرده شدند « ترویجی»آرشیوهای 

  .پذیردلوچ آنچه را که برای لیبرالها قابل قبول نیست نمی

ها و نیازهای جنبش طبقۀ کارگر و جریان زندگی روسی، ز نقطه نظر فوریت داشتن برای تودها

هیچ تفاوتی بین سه خواست مورانف و پراودا )یا به بیان کوتاه خواستهای مارکسیستهای ثابت قدم( 

را کند؟ چپذیرد و بقیه را طرد میپس چرا لوچ هشت ساعت کار در روز را می.......وجود ندارد. 

رسد که هشت ساعت کار در روز در مبارزۀ هر روزۀ ایشان به جای کارگران به این نتیجه می

در حالی که خواستهای عمومی سیاسی و خواستهای دهقانی چنین نقشی را « کندنقشی ایفا می»

طور کلی، به این معنی است که تبلیغاتی که اشخاص در باره لزوم رفرمیسم، ب..........ندارند؟ 

و با بقای این پایه  الحاتی مینمایند که مستلزم انهدام پایه های اساسی طبقه فرمانروای قدیم نیستاص

هشت ساعت کار در روز با حفظ قدرت سرمایه سازگار است. لیبرالهای روسی،  ها همساز است.

«(. تا سر حد امکان)»اند که از این خواست جانبداری کنند به منظور جلب کارگران، خود آماده

بزند با حفظ بنیادهای دورۀ قبل از « تهییج»خواستهایی که لوچ مایل نیست بر اساس آنها دست به 

لوچ دقیقا  آنچه را که برای لیبرالها پذیرفتنی نیست از " .ورۀ سرواژ، ناسازگارندداری، دسرمایه

کند، زیرا لیبرالها خواستار الغای قدرت مالکان نیستند، بلکه تنها مایلند در کار تهییجی حذف می

قدرت و امتیازهای آنان شریک شوند. لوچ دقیقا  آنچه را که با نقطه نظر رفرمیسم ناسازگار است 

 (1913از مسائل مورد مشاجره، لنین سال ) !استتمام مطلب همینج .کندحذف می

ساعت کار و مطالبات کارگری دیگر مانند آزادی  8از نظر لنین جریان و حزب سیاسی که تنها 

داند، به صف لیبرالها تعلق دارد و میخواهد تشکل و... را برای جنبش طبقه کارگر حیاتی و فوری می

  سیاسی دست نخورده بماند. پایه های رژیم

زیاد دشوار نیست تا انحالل طلبان و لیبرالهای ایرانی که در لباس مارکسیست مشغول خدمت به 

خط مشی اصالح طلبی و دوخردادی هستند را یافت. نگاهی به تئوریها و پراتیک افراد و محافل 

  این را یافت. مختلف که داعیه مارکسیست بودن و بخصوص کارگری بودن دارند میتوان
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 اعتنایی به سکوالریسم و مدرنیسمبی ، حلقه مفقوده اصلی زنجیر
 

بحث چپ سنتی ایران در مقطع انقالب در باره ماهیت رژیم سیاسی حاکم یعنی رژیم اسالمی بسیار 

جالب بود. همه در تالش بودند تا در باره پایه های اقتصادی رژیم اسالمی به تعبیر خود بحث کنند. 

ضد امپریالیسم بورژوازی  دهیسم هست یا نه؟  کدام بخش از خراینکه رژیم باالخره ضد امپریال

 و.... ؟است

اما در آن مباحث، مطالبه اساسی طبقه کارگر و مردم، یعنی سکوالریسم و جدایی دین از دولت و 

دفاع از مدرنیسم غایب بود. رژیم اسالمی در حال ریختن پایه های خود و برقراری قوانین اسالمی 

طالبه و حتی بخش رادیکال آن بی اعتناء به این مسئله مشغول کار خود بودند. هیچ مبود، اما چپ 

و مبارزه ویژه ای بر سر این مطالبه نداشته اند. در نشریات آنها مسئله سکوالریسم و دفاع از حقوق 

 هم نداشت.  سالمیون، جایی اندازه افزایش دستمزدو آزادیهای زن در مقابل تعرض ا

د حتی جریان مارکسیستی مانند اتحاتحول اساسی را کمونیسم کارگری در این مورد ایجاد نمود. 

مبارزان کمونیست که بعدا کمونیسم کارگری را شکل داد، حلقه اصلی مبارزه را در دست نگرفته 

 بود.

اندهندگان و مبلغین از سازم کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری هر چند سازمان متشکل

زبردست برای در دست گرفتن حلقه اصلی زنجیر، یعنی سکوالریسم و آزادی زن و مبارزه با 

با نقد و حمله چپهایی  نین اسالمی  بی بهره بود. اما دخالتگری آنها و تالش آنها در جهت درست،قوا

مبارزه کارگری که آن را هم به مسخره ترین شکل و  با پناه بردن بهلیبرال کارگر پناه مواجه شد. 

ادا و اطوارها و ستایشهای بی مزه از کارگر تقلیل داده بودند، به مطالبه اساسی طبقه یعنی 

سکوالریسم تاختند. علت اساسی این حمله لیبرالها چیزی بیشتر از آن چیزی که لنین در باره پایه 

د، نیست. آنها آن مطالباتی را میپذیرند که پایه های اساسی های اساسی انحالل طلبی توضیح داده بو

رژیم موجود را دست نخورده بگذارد. با کارگرپناهی دروغین، مطالبات اساسی طبقه کارگر را که 

طبقه با آن مطالبات میتواند در سطح جامعه قدرتمند شود و در نظام حکومتی دگرگونی ایجاد کند، 

 طالباتی از طبقه را طرح میکنند که با پایه های رژیم مناسب است. به فراموشی میسپارند و آن م
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در این زمینه کل طیف "فعالین کارگری مستقل" و " طرفداران تشکل مستقل کارگری" از افراد و 

محافلی مانند "قدم اول" تا "امید" بهمن شفیق و گروه سوسیالیسم کارگری ایرج آذرین و رضا مقدم 

لی در تالطو هستند. در میان آنها آقای ایرج آذرین در نقش تئوریسین طیف و...به شکل بسیار ناز

 ظاهر شده و مسئله را " تئوریک" کرد تا جای شکی در اهداف آنها باقی نماند. 

زیر عنوان "آتئیسم" موضع حزب  ،او در نوشته ای که در نقد حزب کمونیست کارگری نوشته است

د تقلیل موضع سکوالریستی و ضد اسالمی کمونیسم کارگری کمونیست کارگری را نقد نمود. هر چن

به آتئیسم کمکی به این طیف نمیکند. اما جا دارد به آن اشاره ی کنم. کمونیسم کارگری در مقابل 

مربوط حکومت اسالمی پرچم سکوالریسم و مدرنیسم را بلند کرد و این به پایه های رژیم اسالمی 

کارگر پناه این مطالبه به جنبش کارگری مربوط نیست، چون است اما از نقطه نظر یک لیبرال 

جنبش کارگری او آن مطالباتی را باید برافرازاد که در چهارچوب وضع موجود اسالمی قابل 

 حصول است. 

" هویت اجتماعی یک حزب مارکسیستی هیچ چیز نمیتواند باشد جز هویت طبقاتی کارگری. حزب  

وظیفه خود میدانست تا هویت ه دوم دستکم از لحاظ رسمی کمونیست کارگری تا پیش از کنگر

طبقاتی کارگری را نه به عنوان امری عقیدتی، بلکه به عنوان امری ابژکتیو متحقق کند. وقتی مشی 

تازه به ایده کارگری شدن حزب پشت کرد و ایده قدرت یابی بدون طبقه را مطرح کرد ناگزیر از 

ایرج آذرین در دفاع  )و آتئیسم قرار است این خالء را پر کند"بازتعریف هویت خود بود. مدرنیسم 

 (از مارکسیسم

ببینید، بلند کردن پرچم دفاع از سکوالریسم و برجسته کردن آن به معنای جدایی از هویت اجتماعی 

فقط کسانی که تابع تغییر و تحوالت درون رژیم اسالمی باشند میتوانند یک حزب مارکسیستی است! 

حزب  یپرچم سکوالریسم و مدرنیسم توسط حزب کارگری را جدایی از هویت کارگر بلند کردن

 بنامند.

قلیل سکوالریسم با ت در همان بخش آتئیسم اتفاقا ایرج آذرین به همین شکل هم مسئله را بیان میکند. او 

گاهی به نظر میرسد طراحان مشی تازه   "به آتئیسم و با تحریف مدرنیسم به مدرنیزاسیون مینویسد. 

حککا از همین تشخیص خود مبنی بر وجود یک گرایش نیرومند مدرنیستی در جامعه ایران مشعوفند 
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و همین را بمثابه کشف تازه به رخ میکشند. اما هیاهو موردی ندارد. خصوصا پس از اینکه خاتمی 

الی فناتیک ترین جناحهای رژیم نیز کرده با تبسم به خواسته های زنان و جوانان این نکته را ح

است.واقعیت این است که مساله برای مارکسیستها هیچگاه جانبداری از مدرنیزاسیون نبوده است. 

زاسیون یک پروسه عینی است و بنا به تحلیل مارکسیستی، ستون فقرات آن را بسط مناسبات مدرنی

 سرمایه داری صنعتی میسازد..." 

بله میبافد که  یدر جامعه ایران چنین خزعباالت ه سکوالریستی و ضد اسالمیاو در مقابل مبارز

مدرنیزاسیون پروسه تاریخی است و خاتمی هم برای حل آن با تبسم به میدان آمده است. پس زیاد 

هیاهو الزم نیست. این است موضع یک لیبرالی که به زیر پرچم دوخرداد خزیده بود. او در بخش 

یکند تا ثابت کند که رژیم اسالمی مد با عنوان چشم انداز و تکالیف تالش وافری بزرگی از کتاب خو

ظیفه خاتمی به سوی رژیم متعارف و تحول از رژیم قشر به طبقه سرمایه دار سیر میکند وبا آمدن 

فوری  مسئلهدر حالی که اصالحات در چهارچوب رژیم قلمداد میکند.  دورهطبقه کارگر را در این 

 ،رژیم اسالمی ، برای یک انقالبیبرای کارگران و مردم ایران برای یک انقالبی مارکسیست و

مدرنیسم و سکوالریسم است. یک مارکسیست میگوید بله ما همانطور که شما میگویید"همرنگ" 

جماعت مردم میشویم ) ایرج آذرین مطالبه سکوالریسم و مدرنیسم را همرنگ جماعت شدن مینامد(. 

در  هر نوع اعتراض مردم بر علیه ستمگری جمهوری اسالمی را متحد و متشکل میکنیم و

 با سرنگونی جمهوری اسالمی، انقالب کارگری را سازمان میدهیم.  طیسرنگونی و 

خوب میداند که در تبلیغات و تهییجات کمونیسم کارگری هیچگاه مسئله  البته ایرج آذرین

مدرنیسم یک جنبش عمیق سکوالریستی و ضد اسالمی در جامعه رنیزاسیون جایی نداشت. اما مد

ایران است که هدف آن کنار زدن حکومت مذهبی از سر جامعه ایران است و هم اکنون قویترین 

 حرکت و نافرمانی مدنی را در جامعه ایران تشکیل میدهد. 

میپذیرند که در چهارچوب  اینها نیز مانند انحالل طلبان روسیه آن خواستهایی از کارگران و مردم را

انحالل طلبان روسیه هم از سه مطالبه اساسی برای شرکت رزیم سیاسی موجود قابل حصول باشد. 

ساعت کار را برای تکامل طبقه کارگر مفید میدانستند و مطالبه ای مانند  8در دوما، فقط مطالبه 

دانستند. و این را لنین همسایی زمین و دموکریزاسیون سیستم سیاسی را مربوط به جنبش کارگری نمی
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با لیبرالها میدانست، چون مطالبه هشت ساعت کار با همه اهمیتش برای طبقه کارگر، سیستم سیاسی 

موجود، یعنی تزاریسم را دست نخورده باقی میگذاشت، اما دو مطالبه دیگر رژیم سیاسی موجود 

م در ایران با پایه های رژیم اسالمی را هدف قرار میدادند و با نابودی آن همساز بود. سکوالریس

مربوط است، برای همین رژیم و اصالح طلبان داخل و خارج آن دشمن خونی این جنبش هستند. 

اصالح طلبی در جنبش کارگری طبقه کارگر را از جنبش عمومی برای سرنگونی و کسب بیشترین 

ری به کارگران میگوید، مسائل در جنبش کارگ دستاوردها و احتماال قدرت دور میکند. اصالح طلبی

عظیم جامعه، مانند شکل دولت، حکومت و قوانین اسالمی و.... به شما مربوط نیست، به مبارزه 

اقتصادی خود بپردازید و به مسائلی که به پایه های رژیم سیاسی موجود مربوط است وارد نشوید. 

 یم اسالمی. کارگر باید خود را برای نابودی "سرمایه" آماده کند و نه رژ

اهمیت مبارزه اقتصادی برای متحد و متشکل شدن تاکید بر یست میگوید: ضمن ساما یک مارک

طبقه، برای طبقه کارگر مطالبه سکوالریسم و جدایی دین از دولت، مبارز بر علیه همه گروهها و 

مطالبه دیگری جریانات اسالمی و مبارزه بر علیه هر نوع ستمی و کسب آزادی کامل سیاسی از هر 

ک با اهمیت تر است. طبقه کارگر فقط از این طریق میتواند با کسب بیشترین دستاوردها به عنوان ی

قدرت سیاسی در جامعه ظاهر شود. این هم برای هر رهبر و کارگر مبارزی واضح است که در 

طرح کند. شرائط امروز و در جریان مبارزه اقتصادی جاری نباید شعارها و مطلبات عمومی را 

شخص  اگراست. اما  کارگر اقتصادی و مبارزه در توازن قوای امروز این به معنای نابودی مبارزه

چیزی این شرائط فنی را را به عنوان هدف مبارزاتی به خورد کارگران دهد،  یا حزب سیاسیو 

ان کارگر اگر کسی و جریانیو لبی درون حکومتی بیش نیست.  جز دعوت کارگران به اصالح ط

را دعوت کند تا رسیدن به روز موعود، روزی که "جنبش اصالحات" به نتیجه نهایی اش نرسیده 

است، مبارزه برای سرنگونی حکومت، مبارزه برای سکوالریسم و....را به کنار نهند و به " نپ" 

 همان حرفی را میزند و یا کاری راجهت حمایت از این و یا آن طرح اقتصادی رژیم همت گمارد، 

 میکند که دلخواه رژیم است.
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 دو رکن اساسی مبارزه کمونیستی در بحث حزب و جامعه

است و دیگری مبارزه بر  سازماندهی و بسیج طبقه کارگر دو رکن اساسی مبارزه کمونیستی یکی

سر مسائل عمومی جامعه.  سازماندهی طبقه کارگر، سازماندهی کمونیستی و حزبی طبقه، جزء 

. بدون داشتن چنین رکنی از مبارزه ، یک حزب سیاسی حزب کمونیستی استتعریف هویتی یک 

مین رکن مبارزه، فعالیت و مبارزه ونمیتواند حزبی کارگری و بالطبع حزبی کمونیستی تلقی شد. د

در آن عرصه ها، حزب نمیتواند به  است که بدون شرکت بر سر مسائل عمومی در سطح جامعه

ام کند و به عنوان یک نیرو در سطح جامعه و مبارزه بر سر عنوان یک حزب سیاسی عرض اند

  قدرت سیاسی مطرح شود.

منصور حکمت در پاسخی به رفیقی به نام آذرنوش در رابطه با رابطه حزب و جامعه و حلقه اصلی 

  .مبارزه اینطور پاسخ داده است

دن بیشترى از العمل سریع و روشن کرآذرنوش: رفیق گرامى منصور حکمت با تشکر از عکس

هاى موضوع حزب و جامعه و اعالم آمادگى به پاسخ سئواالت رفقا. در ادبیات سنتى چپ، جنبه

صحبت از کار دموکراتیک و سوسیالیستى است. به این اعتبار که کمونیستها وقتى به میان کارگران 

کراتیک میکنند. شما میروند کار سوسیالیستى میکنند و زمانى که مثال به میان زنان میروند کار دمو

اظهار میکنید که حزب یک موجودیت سیاسى واحد است که میخواهد در ظرفیتهاى متنوع کار کند 

و از یک رودخانه پرخروش سیاسى نام میبرید که راهش را به اشکال مختلف باز میکند. براى 

اى" و "جامعههاى تر کمونیسم کارگرى؛ پروژهتر از آن جنبش وسیعاینکه فعال حزبى و عمومى

هاى "حزبى" را در دو کفه ترازو قرار ندهد و بطور کلى بند نافش را با این نوع ادبیات قطع پروژه

 .کند در این زمینه توضیح بیشترى بدهید

ام. این سوسیالیستى" هیچوقت قائل نبوده -نادر )م. حکمت(: من به این تفکیک "دموکراتیک

پنجاه و هفتى( است. منظورم این نیست  -اید یک فرمولبندى سنتى و قدیمى )پیشاهمانطور که گفته

که سازماندهى و بسیج طبقه براى یک حزب کمونیستى همان مکانى را دارد که سازماندهى در 

برابرى زن یا جنبش ضد راسیستى. اولى تعریف ماهوى و هویتى کمونیسم است. و دومى جنبش 

یک دستور برنامه اجتماعى کمونیسم و یک رکن حیاتى ابراز وجود سیاسى حزب در جامعه است. 
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حزبى که در میان کارگران، براى سازماندهى سوسیالیستى کارگران، فعالیت نکند، بنظر من 

کمونیسمى که علیه راسیسم، علیه تبعیض علیه زنان، علیه حکومت مذهبى، کمونیست نیست. اما 

گرى، علیه استبداد سیاسى به میدان نیاید و بسیج و علیه آزار کودکان، علیه ناسیونالیسم و قومى

ربط به سیاسى و بىسازماندهى نکند، حزب سیاسى نیست، یک موجودیت محفلى، پیشاحزبى و غیر

محو طبقات و استثمار و دولت در صحنه تاریخ واقعى است. همه اینها اَشکال  جدال اجتماعى بر سر

وجودى جنبش کمونیستى است. هر جنبشى براى اجتماعى شدن و اجتماعى عمل کردن باید به 

هاى وسیع مردم نسلهاى زنده ساکن کره ارض در آن مقطع معضالت جامعه، که گریبانگیر توده

ت وجودى کمونیسم است. کمونیسم محصول جنبش ضد راسیستى، است جواب بدهد. اینها مشخصا

شاهى تزارى و ضدراسیستى و ضدهاى اجتماعى خود را در جنبش ضدیا ضد استبدادى، نیست و پایه

اسالمى باز تولید نمیکند. اما تمام اهمیت مارکس در این است که میخواهد کمونیستها جهان و ضد

ن، و دست بردن به ابزارهاى تغییر دادن جهان، کوبیدن موانع تغییر را تغییر دهند. تغییر دادن جها

سوسیالیستى جهان کار کمونیسم است. کمونیسمى که این کار را نکند هم، کمونیسم نیست. بنظر من 

طلبى صنفى سوسیالیسم کارگرى اى براى تبلیغ انزواکسانى که هویت کارگرى کمونیسم را بهانه

نیستند. و مارکسیست بودن )سازماندهى عروج طبقه کارگر بعنوان ناجى قرار میدهند، مارکسیست 

 ".جهان و نه فقط خود. رجوع کنید به مانیفست( شرط پیروز کردن کمونیسم است

لنین در باره اهمیت تفاوت این دو رکن مبارزه ، بصورت وظیفه جلب پیشاهنگ و وظیفه جابجا 

) قدرت  کرده است که من در بحث سلبی و اثباتیکردن نیروهای توده ای در آثار مختلفش بحث 

 به آن میپردازم. سیاسی و رهبری سلبی(

 

 

 قدرت سیاسی و رهبری سلبی

کسب قدرت سیاسی اساسا سلبی است. در مکانیسم جامعه آنچه دوره بحران سیاسی و انقالبی را از 

دوره غیرانقالبی جدا میکند، تمایل توده ها، شرکت توده ها برای تغییر وضع موجود است. سلب آن 
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چیزی است که وجود دارد، سلب قدرت حاکم است. تمام مسئله این است که کدام جنبش و نیروی 

توانست این نقش  57اثباتی میتواند این تمایل مردم را بدرستی نمایندگی کند. جنبش اسالمی در سال 

را بازی کند. مردمی که برای سرنگونی شاه به پا خواسته بودند با مطالعه کتابهای خمینی و شریعتی 

اسالمی  خود  و آخوندهای فیضیه به زیر رهبری خمینی در نیامدند، بلکه خمینی و دارو دسته های

را نماینده  خواست و مطالبه نه مردم به شاه و سلطنت، نه مردم به سانسور و خفقان، نه مردم به 

فقر، نه مردم به شکاف طبقاتی و فساد قلمداد کردند و عالرغم اینکه در تاریخ سیاسی آنها سرنگونی 

ردند و خود را به عنوان سلطنت جایی نداشت، پرچم سرنگونی رژیم را که خواست مردم بود بلند ک

بزرگترین نیروی نه به شاه به مردم شناساندند.  نیروی سوسیالیستی، جنبش سویالیستی که در شرائط 

غیرانقالبی توانسته است بخش کوچک و قلیلی از کارگران و مردم را جذب شعارها و اهداف خود 

بسیج توده های مردم بر سر مطالبات کند، باید در شرائط بحرانی و انقالبی بتواند این نیرو را صرف 

سلبی جامعه کند، این نیرو را به نماینده نه کارگران و مردم به رژیم حاکم تبدیل کند.  تبلیغ و ترویج 

سوسیالیسم، توضیح اثباتی سوسیالیسم برای سازماندهی جنبش سوسیالیستی و گسترش آن در همه 

از فعالیت گسترش بسیاری مییابد. اما دوران شرائط الزم است. در شرائط انقالبی هم این بخش 

انقالبی وظیفه دیگری را در دستور فعالیت نیروی اثباتی، جنبش سوسیالیستی میگذارد، که از اساس 

با وظیفه دوران غیربحرانی و غیر انقالبی متفاوت است، آنهم وظیفه رهبری جنبش سلبی است. 

دولت جمهوری اسالمی است، حتی بخش عظیم دوران کنونی در ایران، دوران سلب دولت حاکم، 

مردمی که رای به جناح اصالح طلب رژیم میدهند، خواهان نابودی و سرنگونی رژیم اسالمیند. 

سوال این است که آیا نیرویی اثباتی، جنبش اثباتی، حزب سیاسی قد علم میکند تا نماینده نه مردم به 

مردم به این قناعت میکنند که به جناح اصالح رژیم شود. تا زمانی که چنین وضعی ایجاد نشود 

طلب رژیم تکیه کنند و فکر میکنند از این طریق میتوانند هم زندگی آسوده تری برای خود فراهم 

کنند و هم رژیم را به عقب نشینیهای بیشتر وادارند. اما چنین روندهایی نیز میتواند طی دوران 

حاله آن ختم شود، که چنین روندی دستاوردی برای طوالنی تری به نابودی رژیم از درون و است

 طبقه کارگر و مردم ندارد. در صورت ثبات سیاسی دیکتاتوری عریان در ایران حفظ میشود. 
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با شعار سلبی، با مطالبات سلبی در دوران انقالبی و بحرانی است که یک سازمان میتواند نیروی 

نه مردم به قدرت حاکم قرار دهد. با شعار اثباتی، با  کارگران و مردم را بسیج کند و خود را نماینده

شعار سوسیالیستی، با شعار لغو مالکیت، توده های مردم گرد نیرویی جمع نمیشوند. تمام مسئله این 

است که نیرویی اثباتی و سوسیالیستی میتواند به سوال روز جامعه جواب دهد. در انقالب روسیه 

سیالیستی میتواند به سوال روز یعنی پایان جنگ و مسئله زمین پاسخ مسئله این بود که آیا نیروی سو

دهد. در کمون پاریس مسئله دفاع از پاریس و دفاع از فرانسه به خواست و شعار نیروی مردم تبدیل 

شد که جناح کارگری گارد ملی توانست آن را متحقق کند و حکومت کمون را برقرار سازد. در 

سته های مسلح پیشرو توانستند مطالبه مردم برای سرنگونی باتیستا را انقالب کوبا، کاسترو و د

 متحقق کنند و....

لبی ایجاب میکند که سرهبری سلبی توسط حزب سیاسی کمونیستی صورت میگیرد. اما وظیفه 

حزب با رهبران و کادرهای فعال خود در جامعه معرفه شود. به اهرمهایی دست برد که حزب و 

ن جریان قدرتمند و قدرتمندترین نیرویی ببینند که میتواند مطالبه سلبی مردم را رهبران آن را، آ

 متحقق کند. 

در زمانهای بحرانهای سیاسی و زمانهایی که قدرت سیاسی در جامعه باز است، مطالبه اثباتی و 

ی کوبیدن بر مطالبات و شعارهای اثباتی نیرو و حزب سوسیالیستی را به جریان حاشیه ای و مکتب

و بی تاثیر تبدیل میکند. دخالت حزب سیاسی در دوره انقالبی، متدلوژی و تعیین تاکتیک حزب با 

دوران معمولی زمین تا آسمان متفاوت است. عدم آگاهی به این مسئله یعنی نسخه شکست برای 

 سوسیالیستها و طبقه کارگر از قبل. یعنی سربر نیاوردن جنبش سوسیالیستی و سرکوب آن در برهه

 آینده.

منصور حکمت به عنوان یکی از رهبران مارکسیستی بحث رهبری سلبی و جنبش اثباتی را برای  

حزب  3اولین بار طرح کرد و بصورت بسیار خوب و شفافی در سخنرانیی در حاشیه کنگره 

کمونیست کارگری ارائه داد. خوانندگان برای درک عمق این بحث باید آن سخنرانی و مباحث 

بعدا توسط منصور حکمت حول آن انجام شد را مطالعه کنند. در زیر من بخشهایی از  دیگری که

 آن سخنرانی را برای اطالع خوانندکان میاورم.
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"، که فکر میکنم هر کمونیستى را دست بزنید "....من برخالف کل جنبِش "باید نظر اثباتى داد

است آلترناتیو اثباتى  یش هر کسى از من پرسیدهده بیست سال پ میگوید باید آلترناتیو اثباتى داد، از 

ام نداریم! روز خودش معلوم میشود، الزم نیست ارائه بدهیم، مهم نیست. آلترناتیو شما چیست؟ گفته

اش، در تئوریش، در تئورى اثباتى که جنبش ما ارائه میدهد، آلترناتیوى است که در برنامه

ائه میدهد. دوره انقالبى دوره سَلب است. دوره نفى است. سوسیالیسمش و در نقدش از کاپیتالیسم ار

ببینید، شریعتى و مطهرى نمیتوانستند نقش خمینى را بازى کنند. خمینى گفت نه، شاه نه. هیچ چیز 

بیشترى نگفت، هیچ الگوئى را نداد، هیچ شعار اثباتى نداد و آخرین نفرى بود که مردم حرفش را 

یف شده را قبول نکردند، شاه را با بختیار قبول نکردند، شاه با شریف قبول کردند. شاه حاال کمى ضع

رخ داد،  ٥٧اى که در سال امامى را قبول نکردند و مدام گفتند گفت شاه نه. بنابراین جنبش سلبى

رفت پشت خمینى چون تنها شاخص مهمى بود از نه گفتن. من و شما هم در کوچه میگفتیم یواشکى 

 خمینى را کردند توى بوق و روى آنتنهاى جهان فرستادند  ِآنرا کسى نمیشنید. نه میگفتیم نه، نه ولى

و خمینى شد سَمبل نه به رژیم سلطنت، مهم نبود اثباتا چه میگوید، دقیقا مردم حاضر شدند حرفهاى 

اثباتیش را فراموش کنند، نشنوند و به خودشان دروغ بگویند. میدانستند و معلوم بود که چه تعفنى 

یر آن عمامه هست. به نظر من هیچ زن ایرانى شک نداشت که اگر این آدم بیاید وضعش خراب ز

میشود. هیچ روشنفکرى، هیچ کارمندى و هیچ معلمى فکر نمیکرد که االن اینها میآیند، جامعه آزاد 

میشود و همگى یکى یک عمامه روى سرمان میگذاریم و میرویم در پارک شهر قدم میزنیم!! فکر 

ردند که اینها بیایند اولین کارى که میکنند حجاب را اجبارى میکنند. من خودم در تظاهرات میک

تاسوعا که حمید به آن اشاره داشت، با یک خانم استاد دانشگاه که شعار میداد زنده باد جمهورى 

باید  اسالمى، بحثم شد و به او گفتم آخر اینها اگر بیایند فردا حجاب سرت میکنند، گفت االن شاه

 .برود

جنبش خودش را سلبى تعریف میکند و تا آخر با نماینده سلبى میرود. اگر جامعه تصمیم گرفته 

باشد که سلبش پایان سلطنت است و سلطنت باید برود، آنوقت با آن کسى میرود که تا روز آخر 

شتباه است، میگوید پایان سلطنت و با مهمترین کسى میرود که میگوید پایان سلطنت. به نظر من ا

انقالب را روى شعارهاى اثباتى سازمان دادن و با شعارهاى اثباتى رهبرى کردن، اشتباه است! 
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اى از قدرت را پیدا جنبش ما باید بشدت اثباتى باشد، بداند که به مجرد اینکه کوچکترین محوطه

اد میکند و به چه کرد دقیقا چه قانونى را وضع میکند؟ چه اقتصادى بر پا میکند؟ چه سازمانى ایج

فرهنگى رسمیت میبخشد و غیره. همه اینها را باید گفته باشد نمیگویم نگوئیم، من هیچ اختالفى با 

نظر حمید ندارم که باید جمهورى سوسیالیستى را خواست، باید توضیح داد، باید نوشت، باید 

شعارها گفت، ولى  جدول و خط کشید، باید شعارهاى اثباتى را گفت، وضع همه اقشار را در آن

اینها به درد دوره انقالبى نمیخورند! این جوانب اثباتى را باید گفت تا بدانند میتوانید حکومت کنید، 

گى بر سر حرکت سلبى است و اینکه تا کجا میتوانید ولى انقالب را رهبرى کردن بر سر ایستاد

ختم جمهورى اسالمى برود، هنر حرکت سلبى را با خودتان ببرید. .......اگر جامعه میخواهد تا 

رهبرى حزب کمونیست کارگرى باید این باشد که این پرچم سلبى را نمایندگى کند. اینجاست که 

اى ما مثل "برابرى مطلق زن و مرد، بدون هیچ ارفاقى"، این سلبى است! من هیچ شعارهاى ریشه

را قبول نمیکنم و هیچ فقرى  تبعیضى را قبول نمیکنم! هیچ اسالمى را قبول نمیکنم! هیچ حجابى

را قبول نمیکنم! اینها سلبى بودن حرکت تو هستند، که جمهورى اسالمى را در هیچ شکل آن قبول 

شان با هم ها همهها بیایند جلو. تودهنمیکند. این خصلت سلبى جنبش ما است که اجازه میدهد توده

ت نمیشوند، با شعارهاى اثباتى ما سوسیالیست نمیشوند، با شعارهاى اثباتى بقالها سوسیالیس

کارمندها سوسیالیست نمیشوند، با شعارهاى اثباتى ما مهندسها سوسیالیست نمیشوند به احتمال قوى 

بیشتر کارگران سوسیالیست نمیشوند. جنبش اثباتى ما خیلى جنبش کوچکترى است از آن جنبشى 

گیریم. بحث من این است، بحث هژمونى که میتوانیم به شیوه سلبى رهبرى کنیم و قدرت را با آن ب

" )سخنرانی اینجاست. کدام جنبش اثباتى در جنبش سلبى هژمونى دارد؟ کدام جنبش اثباتى؟....

 ( 2000حزب کمونیست کارگری ایران در سال  3منصور حکمت در حاشیه کنگره 

ر مبناى قابل دوام بود "......جامعه بین چپ و راست انتخاب میکند، اما بر مبناى قابل باور بودن، ب

آن جنبشها. آیا این آلترناتیو مقبول است، ممکن است و میشود آنرا طرح کرد؟ من فکر نمیکنم کسى 

در آمریکا بگوید، جنبش تروتسکیستى را میتوانیم در مقابل کلینتون علم کنیم. طرف هر چقدر در 

را بررسى کند و فکرى به  درون تروتسکیست باشد ولى مخیّر است برود دمکرات و جمهوریخواه



194 
 

حال خودش بکند. مهم این است که جامعه قبول کند که چه کسى میتواند روى پاى خودش بایستد. 

 ......چه کسى میتواند بزند، ساقط کند و بعد قدرت خود را حفظ کند. این وظیفه ما است

نشان بدهیم که میتوانیم حکومتمان بنابراین اوال باید بگویم ما میخواهیم بزنیم و سرنگون کنیم و ثانیا 

را نگه داریم. سؤال مردم این نیست که چه مناسبات ملکى را برقرار میکنیم. میگویند جواب دخالت 

احتمالى آمریکا را چگونه میدهید؟ جواب فقر را چگونه میدهید؟ قبل از هر چیز میپرسند آیا اجازه 

وقتى همدیگر را میبینند بگویند در خانه ما هستند،  میدهند شما حکومت کنید؟ کجاها هستید؟ باید مردم

در محله ما هستند، در کوچه ما هستند، در مدرسه ما هستند در همه جا هستند و ببینند که واقعا اینها 

اى از شعارهاى اثباتى به صورت بسته بندی نیرو هستند. در نتیجه با بدست گرفتن مجموعه

(packageایده )ت و گویا اگر آن شعارها را ببرید داخل خانه مردم، چیزى از آلها و حرفهاى درس

شما قبول نمیکنند. مردم باید باور کنند و اعتماد کنند که ما نیروئى هستیم که میتوانیم بزنیم و قدرت 

 یم. را میگیریم توان آنرا هم دار

انقالب، باید کنم اگر متدولوژى دوره آگاهگرى و جنبش سازى دارد میرود به رهبرى من فکر مى

همراه با آن متد و شیوه نگاه کردن خود را تغییر بدهد، باید برود پاى سلب. و این اتفاقا نشانه هیچ 

کمتر سوسیالیست بودن نیست. عالمت کسانى است که میخواهند همه مردم را بیاورند پشت سر 

 ......خودشان حتى وقتى میدانند که آدم را نمیشود با سوسیالیسم مجاب کرد

.....مردم باید بدانند و بیشترین پروپاگاند را مبناى کار خود قرار بدهیم، من هیچ منکرش نیستم و 

ناراحت هم نیستم که رادیو ما شعار اثباتى داده است و غیره، ولى تفاوت بخشى از حزب که پروپاگاند 

این جنبش را در  میکند و دائما تبلیغات میکند و میگوید کیست، با بخشى از حزب که وظیفه دارد

این دو سال معین به یک پیروزى سیاسى و نظامى برساند نباید قاطى بشود. اگر رهبرى سیاسى 

برود بایستد جلو مردم و به طور اثباتى ترویج سوسیالیسم بکند و اینکه چگونه آنرا پیاده میشود، 

ست با از رو خواندن مردم به آن رهبرى همان جوابى را میدهند که به جبهه ملى دادند که میخوا

قانون اساسى بلژیک مردم را با خود همراه کند. مردم باید بدانند که ما نیروئى هستیم که اوضاع 

فعلى را نمیخواهیم. باید رادیوهایمان بگویند مردم از اینها قبول نکنید! مردم یک سر سوزن از 

قبول نکنید! زنان، مردان،  اسالم را در زندگیتان قبول نکنید! مردم یک سر سوزن زن ستیزى را
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مردم! یک سر سوزن اختناق و استبداد را قبول نکنید، از هیچ کس قبول نکنید به هیچ چیز کم و 

کوچک راضى نشوید... و مرتب جنبش سلبى را در مردم بیدار کنیم، آنوقت و در آن صورت، مردم 

ارتش داریم و در هر شهرى هستیم  میگویند خوب چه به جایش میآید؟ اگر مردم ببیند ما رادیو داریم،

معلوم است میگویند اینها میآیند جایش. یا اینها میآیند یا حزب پهَلوى، تازه حزب پهَلوى براى 

حکومتش باید زحمت بکشد. کس دیگرى نیست. از نظر جامعه آن نیروئى که نماینده این "نه" 

د با آنها آن زندگى کرد. بهتر از وضع هستند، شعار اثباتى آن هم برایشان قابل قبول است، که میشو

فعلى است. آنوقت جمهورى سوسیالیستى براى مردم تبدیل میشود به همه چیزهائى که آنها دوست 

که میآیم  اى چنین عمل کرد. جمهورى اسالمى از اول نگفتدارند. جمهورى اسالمى هم در دوره

 انجا(هم )گردن میزنم.....

انقالبی و حتی همچنانکه در همین سخنرانی منصور حکمت میبینیم  این روش و دیدگاه همه رهبران

دیدگاه و روش جنبش و رهبران ارتجاعی است که در دوران انقالبی به دخالتگری سیاسی میپردازند. 

 متدلوژی و دیدگاه لنین هم همین بود، هر چند آن را به این شکل کامل تئوریزه نکرد.

بی  که اساسا بر پاسخ به سوال اساسی جامعه و رهبری جنبش جدا از پراتیک لنین در دوره انقال

سلبی استوار بود او در بیماری کودکی و بسیاری از آثار پس از انقالبش با همین متد به سراغ مسئله 

میرود. مبارزه بر علیه آیین پرستی خشمغزانه چپ که بیماری کودکی تماما به آن اختصاص دارد، 

که وظیفه حزب و عنصر کمونیست در زمان آگاهگری و جلب پیشاهنگ دارد این را بیان میکند 

 پرولتری با وظیفه حزب در دوران انقالبی و بسیج توده ها دو روش کامال متفاوت است. 

" تا زمانیکه از جلب پیشاهنگ پرولتاریا بسوی کمونیسم سخن در میان بود ) و تا حدودی که هنوز 

مان و تا آن حدود کار ترویجی در جای اول قرار میگیرد. حتی هم از آن سخن در میانست( تا آن ز

محفلهایی هم که تمام نقاط ضعف محفل بازی را در بر دارند، در این مورد مفیدند و نتایج ثمربخش 

میدهند. ولی هنگامی که از فعالیت عملی توده ها و جابجا کردن ) هرآینه چنین اصطالحی جائز 

ی و آرایش کلیه نیروهای طبقاتی جامعه معین و آرایش کلیه نیروهای باشد( ارتشهای چندین میلیون

طبقاتی جامعه معین برای نبرد نهایی و قطعی سخن بمیان میاید، آنگاه آنجا دیگر تنها با ورزیدگی 

تبلیغاتی و تنها با تکرار حقایق مربوط به کمونیسم " خالص" هیچ کاری از پیش نمیرود. اینجا دیگر 
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ا ارقام از یک تا هزار نیست که در ماهیت امر مبلغ و یا عضور گروه کوچکی که سر و کار ما ب

هنوز توده ها را رهبری نکرده است، با آن سر و کار دارد. اینجا سر و کار ما با میلیون و دهها 

میلیون است .......اختالف بین چرچیلها و للوید جرجها / این تیپهایی که در کلیه کشورها با جزعی 

از یکطرف و هندرسونها و للوید جرجها از طرف دیگر، از نقطه نظر کمونیسم  –ت وجود دارند تفاو

خالص یعنی انتراعی که هنوز برای انجام فعالیت عملی و توده ای و سیاسی نضج  نیافته است بکلی 

م بی اهمیت و جزئیست، ولی از نقطه نظر این فعالیت عملی توده ها، اختالفات مزبور بینهایت مه

است. تمام کنه مطلب و تمام وظیفه هر کمونیستی که نمیخواهد تنها یک مبلغ مسلکی آگاه و با ایمان 

باشد، بلکه میخواهد رهبر عملی توده ها در انقالب باشد، این است که اختالفات مزبور را در نظر 

   ) بیماری کودکی، لنین(گیرد ......" 

لنین هم تفاوت عظیمی میان فعالیت برای آگاهگری و جلب پیشاهنگ یعنی سازماندهی جنبش اثباتی 

و شرکت و دخالت در رهبری مبارزات عظیم توده ها و شرکت در جنبشهای توده ای و رهبری 

اتی قیام و انقالب قائل بود. از نظر لنین هم کمونیسم خالص، کمونیسم انتزاعی نمیتواند به رهبر مبارز

توده ها ارتقاء یابد. این دو دوره وظائف کامال گوناگونی میطلبد. وظایف کسانی که کاپیتال ترجمه 

میکنند و کالس گاپیتال میگذارند، با کسانی که به رهبری مبارزات توده ای میپردازند الزم و ملزوم 

با وظایف کسانی که انی که رئوس برنامه ای حزب را تبلیغ میکند گاریگدیگر است. وظایف فرد یا 

سعی دارند مبارزات توده ها را رهبری کنند دو وظیفه مختلف است. حتی گاها این وظائف آنقدر 

 تخصصی میشود که یکنفر قادر نیست در هر دو زمینه فعالیت مثمر ثمری انجام دهد.

که چگونه جنبش اثباتی، جنبش سوسیالیستی که میخواهد به رهبر توده ها تبدیل شود باید بیاموزد 

این کار را انجام دهد. برای چنین کاری در درجه اول رهبران شناخته شده و یا رهبرانی که راه 

رهبر توده ها شدن را بلدند و این قابلیت را دارند، الزم است. حزب سیاسی برای اینکه شایسته نام 

 حزب سیاسی باشد، باید برای این کاررا در دستور خود داشته باشد.

جمعی در حزب کمونیست کارگری و خارج از حزب کمونیست کارگری بر  1999سال وقتی در 

علیه خط مشی حزب و قدرت سیاسی شوریدند، برایشان نوشتم که شما میخواهید با " وظائف 

آنها  ا از خط مشی آنها، بسیاری ازروید. جدتهای روس" به جنگ بیماری کودکی بسوسیال دموکر
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ه حزبی که میخواهد به سمت رهبر شدت و قدرت سیاسی گام بردارد را وظیفتفاوت میان نتوانستند 

 درک نکردند.با وظیفه آگاهگری و سازمادهی به طور کلی 

مبحث جنبش اثباتی و جنبش سلبی بخش انتگره شده ای از بحث حزب و قدرت سیاسی میباشد. 

کسب قدرت یک مبارزه ، مبارزه برای مبارزه توده ای بر علیه وضع موجود یک جنبش سلبی است

 و به رهبری سلبی احتیاج دارد. سلبی است

 

 

 حزب و شخصیتها

هیچ نهاد، حزب سیاسی و جنبش اجتماعی در جهان یافت نمیشود که بدون چهره و چهره های 

برجسته وجود خارجی اشته باشد. حزب سیاسی که میخواهد و اراده میکند تا در جامعه به یک 

شود، باید از کادرها و رهبران شناخته شده ای برخوردار باشد. احزاب   جریان شناخته شده تبدیل

بدون "شخصیتها" حزب سیاسی نیستند، بلکه هنوز گروهها و محافل کوچکند که جدا از اینکه به 

چه درجه در طبقه و جامعه نفوذ دارند، شرائط بازی در صحنه سیاسی اجتماع و بر سر قدرت 

آنقدر دارای اهمیت است که در بسیاری از موارد در تاریخ  سیاسی را ندارند. "شخصیت" 

انقالبات، جنبشها، احزاب سیاسی و نهادها با نام یک و یا دو شخصیت شناخته میشوند. انقالب 

اکتبر و لنین، مندال و جنبش ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، انقالب کوبا و کاسترو، انقالب چین و 

 و اسکارگیل و.... مائو، اعتصاب معندنچیان انگلیس

برای همین حزب سیاسی باید آگاهانه رهبر و رهبرانی را به جامعه معرفی کند. همانطور که در 

هر حرکت و جنبش اعتراضی در جامعه باید چهره هایی پا به میدان بگذارند که مردم آنها را 

در ابتکار عمل آنها،  بشناسند و با آنها آشنا شوند و مطالبات و ارزوهای خود را در فعالیت آنها،

در سخنرانی آنها، در نوشته های آنها بیابند، یک حزب سیاسی نیز باید دهها و صدها چهره و 

شخصیت به جامعه عرضه کند تا حزب بتواند در سطح جامعه عرض اندام کند. در کشورهای که 

فعالیت در پارلمان، آزادیهایی سیاسی وجود دارد این وجه از فعالیت احزاب در مبارزه انتخاباتی، 



198 
 

ظاهر شدن در مدیا، پخش مستقیم کنگره ها و کنفرنسهای حزبی پارلمانی در مدیای اصلی، 

شرکت در مباحث داغ در جامعه از طریق تربیون پارلمان و مدیا تامین میشود. اما در کشورهای 

و ابتکار زد. استبدادی این وجه از چهره یک حزب را باید آگاهانه تامین کرد. برایش فکر کرد 

و استفاده از مدیای اجتماعی ابزار مناسب این هدف را در اختیار احزاب  TVامروز دایر کردن 

سیاسی رادیکالی که در کشورهای استبدادی فعالیت میکنند گذاشته است. استفاده مناسب از این 

 و....پر کند. ابزار میتواند تا اندازه ای جای خالی انتخابات و پارلمان و شورای شهر و مدیا

" فرد در مبارزه سیاسى مهم است. فرد آن پدیده اى است که به اتحادیه ها، احزاب سیاسى و جنبشها 

چهره میدهد، براى توده وسیع مردم ملموسشان میکند و آنها را در دسترس مردم قرار میدهد. در 

وجودى اش را بلکه به افرادى که نگاه به هر نهادى شما نه فقط فونکسیون و نقش و برنامه و فلسفه 

این نهاد را تشکیل میدهند نیز نگاه میکنید و این در ملموس شدن و واقعى شدن رابطه جامعه با آن 

نهاد تعیین کننده است. هر فرد، هر قدر هم بخشى از یک سازمان و نهاد جمعى باشد، نقشى فردى 

سازمان و جنبشى که از فرد بگذرد، فرد را ایفا میکند و سهم خودویژه اى در مبارزه سیاسى دارد. 

قلم بگیرد، خود را بى اثر و خنثى کرده است. سازمان نشان دهنده وحدت عمیقى است میان افراد. 

نهایتا سازمان حکمتى بیش از اتحاد افرادش ندارد. این را میفهمم که در طول تاریخ هر حزب افراد 

که در هر دوره افراد معینى را هم نظر و متحد کرده میروند و میایند، اما اهمیت سازمان اینست 

است. این سازمان شبکه اى است که این افراد و مبارزاتشان را به هم مرتبط میکند، تقویت میکند، 

هماهنگ میکند، نیروى سازمان را پشت فعالیت فرد میبرد و نیروى همه افراد را به نیروى سازمان 

 .رزه فرد را نمیگیردتبدیل میکند. ولى سازمان جاى مبا

البته این بحث هم در میان ما تازگى ندارد. ما مقوله آژیتاتورهاى کمونیست و رهبران عملى جنبش 

سال قبل به  ١٥کارگرى و نقش فرد و رهبر شناخته شده و مورد اعتماد در جنبش کارگرى را 

همواره "حزب تفصیل بحث کرده ایم. کمونیسم مارکسى، کمونیسم کارگرى، به این اعتبار 

 (حزب و جامعه از گروه فشار تا حزب سیاسی، منصور حکمت) شخصیتها" است."

منصور حکمت در فرازی از توضیحاتش در باره حزب و جامعه و نقش فرد در حزب مینویسد: 

".....البته این بحث هم در میان ما تازگى ندارد. ما مقوله آژیتاتورهاى کمونیست و رهبران عملى 
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سال قبل  ١٥رى و نقش فرد و رهبر شناخته شده و مورد اعتماد در جنبش کارگرى را جنبش کارگ

به تفصیل بحث کرده ایم. کمونیسم مارکسى، کمونیسم کارگرى، به این اعتبار همواره "حزب 

 شخصیتها" است."

 

 

 طبقه کارگر با نیروی خود آزاد میشود

طبقه کارگر با نیروی خود آزاد میشود. این جمله مانیفست کمونیست دستمایه تحریف خرده 

بورژوازی و بورژوازی قرار گرفته است. طبقه کارگر تنها با نیروی خود آزاد میشود، هم به 

مبارزه طبقاتی اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر در مقابل بورژوازی اشاره دارد و هم به اینکه در 

این طبقه کارگر است که با تشکل خود به صورت قدرت حاکمه میتواند به جامعه سرمایه نهایت 

داری و استثمار انسان از انسان خاتمه دهد. اما چه کسی گفته است که کسب قدرت سیاسی به معنای 

آزادی طبقه کارگر است. طبقه کارگر با نیروی خود آزاد میشود، اما چه کسی گفته است که کسب 

صورت گیرد؟ چرا وقتی اقلیت بخش پیشرو طبقه  اکثریت طبقهیاسی باید با نیروی متشکل قدرت س

حمایت بخش اعظم طبقه و یا بیطرفی خیرخواهانه آنها را با خود دارد نباید قدرت را کسب کند؟ 

کسی که در مقابل کسب قدرتی مانند کمون پاریس و انقالب روسیه به ما میگوید، طبقه کارگر فقط 

روی خود آزاد میشود و اقلیت پیشرو نباید در شرائط مساعد قدرت را کسب کند، در واقع به با نی

حفظ قدرت بدست بورژوازی مهر ابدی میکوبد. طبقه کارگر پس از اینکه نیروی قابل مالحظه ای 

را برای نقش بازی کردن در صحنه مبارزه سیاسی فراهم آورد میتواند و باید در لحظه مناسب برای 

 ب قدرت خیز بردارد و بخش اعظم طبقه را با خود کند. کس

شکی نیست که طبقه کارگر تنها با نیروی خود آزاد میشود. تنها این طبقه است که منفعت او در 

نابودی جامعه سرمایه داری است و برای آن اقدام میکند، بقیه طبقات همگی خواهان حفظ این روابط 

الیه های مختلف این طبقه در برهه های مختلف نقشهای متفاوتی هستند. اما در مبارزه سیاسی روز 

بازی میکنند. کسب قدرت سیاسی فقط پله ای در آزادی طبقه است و نه خود آزادی. آزادی طبقه با 
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برقراری کمونیسم و آزادی تمام جامعه متحقق میشود. در کسب قدرت سیاسی ممکن است تنها الیه 

ب که سمپاتی بخش عظیم طبقه را با خود دارد، دست به اقدام بزند پیشرو طبقه در یک شرائط مناس

و آن را به سرانجام برساند. حتی ممکن است بخشهایی از خود طبقه مخالف این اقدام باشند. تجربه 

انقالب اکتبر خود در این زمینه درس آموز است. )مخالفت اتحادیه بزرگ کارگران راه آهن و 

 گیری بلشویکها( بخشهایی از طبقه با قدرت 

مهم این است طبقه کارگر و حکومتش در جهت برقراری کمونیسم و پایان دادن اسارت انسان گام 

بردارد و این بدون شک بدون شرکت تمامی طبقه ممکن نیست. طبقه کارگر با قدرت خود آزاد 

ت طبقه صورت میشود، چیزی در باره اینکه کسب قدرت سیاسی باید توسط همه آحاد طبقه و یا اکثری

  گیرد، نمیگوید.

 

 

 حزب، تحکیم رابطه با طبقه کارگر و تشکلهای توده ای

رابطه حزب کمونیست و تشکلهای توده ای یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان چپها علی 

العموم میباشد. برای کمونیستها رابطه حزب و تشکلهای توده ای به شکلی که برای چپها علی العموم 

باشد نمیباشد. برای عنصر کمونیستی طبقه، مسئله به این شکل طرح میشود که مبارزه و مطرح می

سطحی از تشکل فرض است. مسئله برای کمونیسم، رابطه گرایش کمونیستی طبقه، رابطه فعالین 

و برای  19و رهبران و در نهایت تشکل کمونیستی طبقه با طبقه مطرح است. در نیمه دوم قرن 

و السال و ویلهم لیبکنخت و... فاصله ای میان تشکل توده ای و تشکل کمونیستی  مارکس و انگلس

وجود نداشت. در بسیاری از کشورها انترناسیونال اول خود مستقیما دست به سازماندهی توده ای 

  به بعد آن قرن رابطه 70کارگران زده بود. در آلمان رابطه حزب و توده کارگر در سالهای دهه 

بیشتر از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و مبارزه پارلمانی تامین میشد و نه تشکلهای توده ای. 

انگلس در مقدمه ای بر مبارزه طبقاتی در فرانسه به این مسئله میپردازد و میگوید مبارزه کارگران 

دیگر هم آلمان سرمشق کارگران کشورهای دیگر صنعتی اروپا قرار گرفت و کارگران کشورهای 
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به استفاده از پارلمان برای تحکیم رابطه با توده کارگر و مردم پرداخته اند. قبل از دهه هفتاد هم 

هنوز مسئله تشکلهای توده ای و اتحادیه های کارگری در کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح نبود.  

نقش بازی کردند،  در فرانسه کارگران عموما به صورت انقالبی و در انقالبات در صحنه سیاسی

آنهم عموما توسط اقلیت پیشرو طبقه. انگلس بعدا در مقدمه ای بر مبارزه طبقاتی در فرانسه در سال 

مینویسد دیگر آن تاریخ، تاریخی که اقلیت طبقه بدون دخالت و عدم آگاهی طبقه قدرت را  1885

گیرد و مورد آلمان مورد کسب کند به سر آمده و قدرت گیری طبقه باید توسط اکثریت طبقه صورت 

بررسی قرار میدهد که کارگران آلمان با استفاده از پارلمان به تحکیم رابطه خود با طبقه پرداخته 

 اند. 

و شکست کمون پاریس، همان گونه که مارکس پیشبینی کرده بود، مرکز ثقل  1870 – 71" جنگ 

فرانسه سالها زمان الزم بود تا پس از  جنبش کارگری اروپا را از فرانسه به آلمان منتقل کرد. برای

سالمت خود را بازیابد. در جانب دیگر، در آلمان، جایی که صنعت قوام  1871ماه  مه خونچکان 

گرفته بود و با سرعتی فزاینده توسعه مییافت سوسیال دمکراسی با روشی گلخانهای و به یمن 

یکرد. به برکت استفاده هوشمندانه کارگران سرعتی دوچندان رشد م با           میلیاردهای فرانسوی

رشد شگفت آور حزب طبق ارقام غیرقابل تردید  1866آلمانی از حق رای همگانی اعطا شده در 

 32500، 1871رای به سوسیال دموکراتها، در سال  102000بر همه جهانیان مبرهن گشته است: 

لیستی ناپدید گشت. رای . دولت فلج شد. قانون ضد سوسیا1877در  493000، 1874در 

یعنی یک چهارم آراء به صندوق ریخته شده افزایش یافت.  دولت و  17877000سوسیالیستها به 

طبقات حاکمه همه ابزارهای خود را بیثمر، بیهدف و ناکامانه خرج کردند. و براهین این ناتوانیشان، 

گر مفلوک اقامه کرده بودند!  که از ناتور شب تا صدراعظم به آن اذعان داشتند، را یک مشت کار

و این را میلیونها نفر تایید کردند. دولت در تنگنا افتاده بود و کارگران تنها در آغاز راه بودند.   اما، 

عالوه بر این، کارگران آلمانی خدمت دیگری نیز به امر خود کردند، خدمتی که تنها به واسطه 

گسترشیابندهترین حزب سوسیالیستی محقق شد.  موجودیتشان در قالب قدرتمندترین، منظمترین و

آنها، با نشان دادن این که چگونه میتوان از حق رای عمومی استفاده کرد، رفقایشان را در سایر 

کشورها با سالح جدیدی مجهز کردند، یکی از کارامدترین سالحها.  حق رای عمومی برای مدتی 
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ءاستفاده ای که دولت بناپارتیستی از آن کرد آن طوالنی پیش از این در فرانسه وجود داشت اما سو

را بیاعتبار نمود. بعد از کمون نیز دیگر حزب کارگریای که از آن استفاده کند وجود نداشت. این 

حق رای در اسپانیا نیز از زمان اعالم جمهوری وجود داشته است اما  از زمانی دور در اسپانیا 

یسیون بوده است. تجربه سوییس نیز برای یک حزب تحریم انتخابات قاعده احزاب جدی اپوز

کارگری چندان دلگرمکننده نبوده است. کارگران انقالبی کشورهای التینی به  انتخابات به عنوان 

دام و حقه دولت نگاه کردهاند. در آلمان داستان متفاوت بود. مانیفست کمونیست اعالم کرده است 

ی و دمکراسی یکی از مقدمترین و مهمترین وظایف که چیره شدن در نبرد برای حق رای عموم

پرولتاریای مبارز است، و السال نیز دوباره این نکته را مورد پذیرش قرار داده است. اکنون که 

بیسمارک خود را مجبور به دادن حق رای به عنوان تنها راه برای عالقمند کردن توده مردم به 

ر و شوق به آن چنگ انداخته و اول از همه اگوست نقشههایش دیده است کارگران ما فورا با شو

ببل را به رایشتاگ فرستاده اند. و از آن روز به بعد از حق رای را به صورتی مورد استفاده قرار 

دادهاند که گویی معاملهای با هزار برابر سود کردهاند و این به صورت الگویی برای کارگران 

در برنامه مارکیستهای فرانسوی آمده است حق رای  همانطور که  همه کشورها عمل کرده است.

ای برای رهایی تبدیل شده است. حق رای عمومی هیچ سودی برای ما  از ابزار فریب به وسیله

نداشته بجز آن که بتوانیم تعداد خودمان را هر سه سال به دست آوریم، با افزایش مرتب و با سرعتی 

گران به پیروزی و ناامیدی مخالفانشان افزایش یافته است و غیرقابل انتظار در آراء ما اطمینان کار

این شیوه به بهترین ابزار تبلیغ تبدیل شده که به صحت و درستی ما را از میزان قدرتمان و قدرت 

احزاب مختلف آگاه میکند و بدین وسیله ما را به وسیله اندازه گیری سهم خود که از هر فعالیت 

و مانع این دست و آن دست کردن بیموقع و نیز کله شق بازی بیموقع  دیگری بهتر است مجهز میکند

میکند. اگر این تنها سودی باشد که از حق رای کسب کرده ایم باز هم کافی است. اما تا همین حال 

هم چیزی بیش از این نصیب ما شده است. تبلیغات انتخاباتی بهترین وسیله برای تماس با توده 

ما ایستادهاند را برای ما فراهم کرده است و همه احزاب را مجبور کرده  مردمی که هنوز دور از

است تا از دیدگاهها و اعمالشان در برابر حمله ما در برابر دیدگان مردم دفاع کنند، و نهایتا به 

نمایندگان ما در رایشتاگ تریبونی داده تا از آن بتوانند با مخالفانشان در پارلمان و توده ها در بیرون 
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متتفاوت از آن چه در مطبوعات و گردهماییها وجود دارد،  از آن، با اقتدار و آزادی ای کامال

صحبت کنند. از قانون ضدسوسیالیستیشان برای دولت و بورژوازی چه ماند وقتی مبارزه انتخاباتی 

یتآمیز و سخنرانیهای سوسیالیستی در رایشتاگ پیوسته آن را نقض میکرد؟  اما با این استفاده موفق

از حق رای عمومی روش کامال جدیدی از مبارزه پرولتاریایی به عرصه عمل آمد، و این روش به 

سرعت شکل قابل فهمتری به خود گرفت. دریافتیم که نهادهای دولتی که در آنها حکومت بورژوازی 

مصاف همین  سازمان داده میشود حتی اهرمهای بیشتری در اختیار طبقه کارگر میگذارد تا با آنها به

نهادهای دولتی برود. کارگران به اشکال ویژهای در انتخابات شرکت کردند، از شوراهای شهری 

و دادگاههای صنفی، آنها بورژوازی را در هر موقعیتی که پرولتاریا حرفی برای گفتن داشت به 

از فعالیت مصاف طلبیدند. و چنین شد که بورژوازی و دولت از فعالیت قانونی حزب کارگران بیش 

 غیرقانونی آن، و از نتیجه انتخابات بیش از شورش، به وحشت افتاد...."

انگلس در این مقاله پس از اینکه به فرعی شدن نبرد خیابانی در مبارزه بر سر قدرت میپردازد و 

پیروزی نظامی بر دولت را با توجه به قدرت نیروی نظامی و دگرگونی شهرها و خیابانها غیر 

 ند، مینویسد: ممکن میدا

"بنابراین، حتی در زمان نبردهای خیابانی کالسیک، سنگر بیشتر اثری روحی داشت تا مادی. 

سنگر ابزار تشویق عزم جنگاوری بود. اگر تا حصول این عزم سنگر میپایید پیروزی به دست 

مکن میآمد در غیر این صورت حاصل شکست بود. این نکته اصلی، هنگامی که چشم انداز آینده م

 نبردهای خیابانی مورد بررسی قرار میگیرد، را میباید در نظر داشت."

نبرد آینده در روسیه و انقالب اکتبر این نکته انگلس را کامال تایید کرد. نفوذ حزب بلشویک بر 

پادگانها و ارتش، یعنی بر توده وسیعی از کارگران و مردم، مسئله سنگربندی خیابانی به شکل قدیم 

 فرعی نمود. را کامال 

انگلس در زمانی میزیست که نظام سرمایه داری محدود به اروپا و آمریکا بود. اگر او رشد سرمایه 

داری در کشورهای عقب مانده صنعتی را در قاره های آسیا، آمریکای التین و آفریقا با رژیمهای 

زب و استبدادی و دیکتاتوریهای عریان را میدید، مسلما در تئوری خود در باره تحکیم رابطه ح

طبقه و کسب قدرت سیاسی طور دیگری حرف میزد. در دیکتاتوریهای عریان رابطه حزب و دسته 
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پیشرو نمیتواند از همان متدی پیروی کند که در کشورهای پارلمانی و برخوردار از آزادی سیاسی 

حتی میگذرد. حزب و دسته پیشرو در اینجا جایگاه ویژه تر و وظایف ویژه تری مییابد. در اینجا 

در برخی مواقع آن سخنان انگلس در باره روسیه تزاری که میگفت "بالنکیسم" اگر در جایی میتواند 

معنایی داشته باشد، همانا شرائطی نظیر روسیه است، معنا پیدا میکند. در اینجا روشی که کاسترو 

انقالبی را در و چه گورا توانستند قدرت سیاسی را کسب کنند، روشی که افسران پرتقال توانستند 

پرتقال آغاز کنند، از جمله متدهایی هستند که پشروان باید به آن فکر کنند و خود را برای نبرد در 

 شرائط کوناگون آماده سازند. 

نکته مهم برای کمونیستها چه در مبارزه برای اصالحات و چه در مبارزه بر سر کسب قدرت تحکیم 

تحکیم رابطه هم از طریق قشر پیشرو کارگران کمونیست  رابطه کمونیسم با توده کارگر است. این

 و حزبش تحقق مییابد.

بر میگردد.  20و تمامی قرن  19مسئله تشکلهای توده ای غیرکمونیستی طبقه به دهه آخر قرن 

جایگاه آنها چه به عنوان یک سنگربندی هر روزه در مقابل بورژوازی و چه به عنوان اهرمی 

انترناسیونال اول و با تشکیل تشکلهای اتحادیه ای وارد دستور تاکتیکی  برای کسب قدرت، بعد از

 و سبک کاری احزاب شد. 

به  20و اوائل قرن  19با این همه حتی در کشوری مانند آلمان که طبقه کارگر آن در اوااخر قرن 

یون کارگر میل 9تا دو میلیون از  1عنوان پیشروترین بخش طبقه کارگر جهانی تلقی میشد، فقط بین 

صنعتی عضو اتحادیه های کارگری بودند. نفوذ کمونیسم در آلمان چه در میان کارگران و چه در 

میان بقیه قشرهای مردم، بسیار فراتر از تشکلهای توده ای اتحادیه ای بوده است. در روسیه نزدیک 

اساسا  1917و سپس در انقالب  1905شدن و تحکیم رابطه حزب با طبقه کارگر چه در انقالب 

خارج از جنبش اتحادیه ای صورت گرفت. مقاومت بخشی از جنبش اتحادیه ای در مقابل انقالب 

کارگری اصال ضعیف نبود. مقاومت اتحادیه بزرگ راه آهن در مقابل انقالب اکتبر یک امر شناخته 

هن را خنثی شده است. حزب بلشویک توانست با تکیه بر توده کارگر مقاومت اتحادیه کارگران راه آ

 کند. 
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نفوذ جنبش سوسیالیستی در اروپا بعد از انقالب اکتبر بسیار گسترده شده بود و خیلی فراتر از نفوذ 

اتحادیه های کارگری قرار داشت. فعالیت و نفوذ در اتحادیه های کارگری فقط بخش نه چنادن 

ز انگلستان تا ایتالیا و گسترده ای از نفوذ عظیم کمونیستها را تشکیل میداد. در همه کشورها ا

دایره نفوذ اتحادیه ها بوده  زچکسلواکی و المان و .....نفوذ احزاب کمونیستی فوق العاده قویتر ا

است. نه تنها جنبش شورایی در همه کشورها زبانه کشید، بلکه کمونیستها توانسته بودند خارج از 

 رفتند. ه سوی تحکیم این رابطه بجنبش شورایی نیز رابطه خود با توده ها تحکیم کنند و یا 

چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم اتحادیه های کارگری بشدت نقش ارتجاعی 

بازی کردند. در هر دو جنگ جنبش اتحادیه ای اساسا به دنباله روی از بورژوازی خودی پرداختند. 

ر مواقع انقالبی توده وسیع این جنبش کمونیستی بود که توانست بخشهایی از توده کارگران و د

کارگران را از مشی جنبش اتحادیه ای جدا کند و به جنبش ضد بورژوازی و جنگ بکشاند. هیچ 

اتحادیه کارگری در دنیا روی پای خود به جنبش ضد جنگ نپیوست و نخواست توده های تحت نفوذ 

ناح اکثریت حزب ه جخود را بر ضد بورژوازی خود بشوراند. در جنگ جهانی اول در حالی ک

به جنبش ضد جنگ پیوسته بود، اتحادیه سراسری ایتالیا نه تنها مدافع جنگ بود،  سوسیالیست ایتالیا

بلکه بر تمامی قوانین اختناقی بر ضد سوسیالیستهای ضد جنگ و دادگاههای نظامی مهر تایید کوبید. 

اتحادیه کارگری آلمان قبل از تصمیم اکثریت حزب سوسیال دموکرات به شرکت در جنگ پیوست. 

حادیه  ای بر سر شرکت در جنگ در هیچ کشوری انشعاب روی نداد. اما در میان در جنبش ات

جنبش سوسیالیستی در همه کشورها جناحهای اکثریت و اقلیت بر سر جنگ شکل گرفت که با انقالب 

 اکتبر جناح ضد جنگ به پیشروی عظیمی در همه کشورها دست زد. 

توده ای اتحادیه ای در ایران و دراماتیزه کردن از این نظر تالش چپهای ایرانی برای سازماندهی 

آن، فقط نشان از غیرکارگری بودن و دوری این چپ از سوسیالیسم میباشد. مسلما در کشوری که 

طبقه از هیچ تشکلی برخوردار نیست، صرف متحد و متشکل شدن طبقه مورد حمایت کمونیسم 

از تحکیم رابطه خود، رابطه کمونیسم با طبقه کارگر میباشد، البته بدون اینکه برای لحظه ای 

کارگران چشم بپوشد. اما سوسیالیسم و یا کمونیسم کارگری برای تحکیم رابطه با طبقه و برای متحد 

و متشکل کردن طبقه مجبور نیست راه اتحادیه ای شدن طبقه را بپیماید. کمونیسم دستور و برنامه 
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دی و نه رهبری مبارزه کارگر برای کسب قدرت خود را دارد. نه رهبری مبارزه روزمره اقتصا

الزامی را برای متحد شدن طبقه در اتحادیه ها ایجاد نمیکند. در کشوری مانند ایران که هنوز تشکل 

اتحادیه ای شکل نگرفته است، کمونیستها باید با توجه به نقش ارتجاعی اتحادیه ها در دنیای امروز 

به تشکل مستقیم کارگری در خارج از چهارچوب اتحادیه ها همت و با توجه به اتوریته جهانی آنها، 

 57گمارند. مبارزات کارگری که امروز در ایران جریان دارد، میتواند شکل شورایی بیاید. انقالب 

تشکل شورایی و انقالبی طبقه را وارد سنت جنبش کارگری ایران کرد و میشود با زنده کردن آن 

ای دوری گزید. کارگران کمونیست میتوانند حتی اتحادیه های سنت، از سنت مرسوم اتحادیه 

اتحادیه هایی مانند اتحادیه  57کارگری احتمالی آینده را در سنت شورایی جایی دهند. در انقالب 

کارگران فصلی و پروژه ای آبادان از رادیکالترین بخش جنبش کارگری ایران بودند. چنین اتحادیه 

ای قرار ندارند، بلکه در سنت جنبش کمونیستی و شورایی قرار دارند.  هایی در سنت جنبش اتحادیه

هر چه هست رابطه حزب و طبقه از کانال رابطه حزب و تشکلهای توده ای در ایران نمیگذرد. 

بلکه حزب میتواند خود از صدها راه و وسیله به تحکیم این رابطه بپردازد. متحد و متشکل کردن 

 ی در ایران میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. طبقه در بتن تحوالت سیاس

 

 

 

 دو خط مشی در سازماندهی توده ای کارگران در ایران

سازماندهی توده ای کارگران در مبارزه اقتصادی بخشی جزء فعالیت ماهوی جنبش کمونیستی 

ل  این است. جنبش کمونیستی کارگری از محیط مبارزه کارگری برمیخیزد و بخشی از فعل و انفعا

جنبش و طبقه میباشد. اما جنبش کمونیستی نه تنها در اهداف بلکه در مبارزات روزمره برای 

اصالحات و شیوه های سازمانیابی کارگران هم با جنبش رفرمیستی و اتحادیه گرا متفاوت است. 

 شیوه های سازمانیابی جنبش کمونیستی نه تنها منطبق بر منطق مبارزه برای کسب قدرت سیاسی

میباشد، بلکه کارگران را در مبارزات روزمره نیز با روح طبقاتی واحد، دوری گزیدن از صنفی 

گرایی و ترجیح منافع کل طبقه به منافع لحظه ای و قشری و مبارزه طبقاتی میپروراند. برای همین 
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تی و سازمانیابی کمونیستی کارگران و جذب پیشروترین کارگران به سوسیالیسم و محافل سوسیالیس

شکلگیری کمیته ها و تشکلهای کمونیستی و حزبی پایه ای ترین جزء فعالیت فعالیت کمونیستی میان 

کارگران است. سازمانیابی مبارزات روزمره کارگری و سازمانیابی تشکلهای توده ای از وظائف 

ه این قشر از کارگران سوسیالیست میباشد. شکی نیست که خط مشی این قشر از کارگران که ب

سوسیالیست معروفند، با قشر کارگران سندیکالیست در همین سازیابی مبارزات  –کارگران رادیکال 

 روزمره متفاوت است.  

در جنبش کارگری ایران مانند هر جنبش کارگری دیگری خط مشی های مختلف و یا بهتر است 

تقسیم میشوند. جنبش  گفته شود گرایشها و جنبشهای مختلفی وجود دارند که در نهایت به دو جنبش

رادیکال و سوسیالیستی و جنبش رفرمیستی بورژوایی. این دو خط مشی در سازماندهی جنبش 

کارگری هم دارای سیاستهای متفاوت و گاها متضادی میباشند. شرائط متفاوت موجب پیشروی و یا 

لیت و پرو بال پسروی یکی از این دو خط مشی میشود. در ایران اساسا جنبش رفرمیستی زمینه فعا

گرفتن ندارد. سرکوب و دیکتاتوری عریان که راه هر گونه فعالیت قانونی را میبندد و بحران 

اقتصادی دائمی و مزمن، همراه با بیکاری گسترده، جا پایی بری فعالیت رفرمیستی باقی نمیگذارد. 

ت به راههای برای همین اتحادیه گرایی در ایران در شرائط اختناق و دیکتاتوری مجبور اس

غیرقانونی و انقالبی متوسل شود. اما اتحادیه گرایی و رفرمیسم به عنوان یک جنبش آراء و افکار 

بخش زیادی از رهبران و فعالین را در جنبش کارگری میپروراند و در یک بزنگاه تاریخی این 

یکند و تالش آراء و افکار و سنتها و موجودیت قویی جنبش اتحادیه ای در جهان کار خود را م

خواهد شد تا سازمانهای توده ای کارگری راه کوبیده شده اتحادیه های جهان را بپیمایند. امروز در 

جهان پس از سقوط بلوک شرق که آن را سقوط سوسیالیسم خواندند و جنبش سوسیالیستی در اثر 

جا طرح  حمالت بورژوازی ضعیف شده است، اتحادیه گرایی به عنوان یک آلترناتیو در همه

میشود. جنبش اتحادیه ای چنان سیطره پیدا کرده است که بعید است جنبش شورایی به شکل 

 به میدان آمد، دوباره میداندار شود. 57خودبخودی مانند آنچه در انقالب 

سیاست کمونیستی در سازماندهی توده ای کارگران، دامن زدن به جنبش شورایی است. من جنبش 

کشور روسیه و یا اتحادیه های رادیکال را زیر نام این جنبش مینویسم.  کمیته های کارگری در
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برخی از تشکلهای توده ای مثل سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان که در سالهای پس از 

در در نام اتحادیه بودند، هیچ سنخیتی با اتحادیه گرایی نداشتند. رفرمیسم پس از انقالب   57انقالب 

 و سندیکاهای آنها جای گرفته بود.از کارگران صنوف میان بخشی 

شکل  تمام کشورها و حتی میان زحمتکشان کارگریاکتبر جنبش شورایی در جنبش پس از انقالب  

گرفت و به عنوان یکی از اشکال سازماندهی کارگران در همه کشورها دست به پیشرویهای زیادی 

زد. برخالف برداشت چپهای سنتی ایرانی و سندیکالیستها، آن شوراها فقط در شرائط انقالبی و به 

تهدید  عنوان سازمان قدرت شکل نگرفتند، بلکه سازمانهای توده ای رادیکال کارگران بودند، که

جدیی برای بورژوازی شده بودند. جنبش شورایی در انگلستان و ایتالیا، جنبش شورایی برای 

تصرف قدرت سیاسی  و سازماندهی کارگران در شرائط انقالبی نبودند. کارگران صنعتی جهان 

نه . نه جامعه آمریکا در آستانه انقالب قرار داشته است و کا به جنبش شورایی تعلق داشتدر آمری

 کارگران صنعتی جهان خواهان کسب فوری قدرت بود. 

در صورت وجود اتحادیه های کارگری، حتی زردترین آنها، سیاست کمونیستی فعالیت در اتحادیه 

های کارگری و نزدیک کردن پیشروترین رهبران و فعالین کارگری به سیاستهای کمونیستی است. 

د ندارد سیاست کمونیستی مستقیما راه حل خود یعنی اما در کشوری که هنوز تشکلهای توده ای وجو

سازماندهی شورایی را برای سازماندهی در مقابل رهبران و فعالین کارگری میگذارد. پس از 

شمسی، مبارزه  60سرکوب سازمانهای سیاسی مخالف رژیم و انحالل تشکلهای کارگری در سال 

ابل توجهی ادامه یافته است. کمونیسم کارگری اقتصادی کارگران با کارفرمایان و رژیم در ابعاد ق

شکل سازمانیابی جنبش مجمع عمومی را برای مبارزات روزمره کارگران طرح کرد و امکان و 

مطلوبیت آن را نیز نشان داد. بیشتر مبارزات روزمره کارگران در مراکز بزرگ کارگری در 

تخاذ تصمیم جمعی میانجامد. اگر اساس و در نهایت به تشکیل مجمع عمومی برای مطلع شدن و ا

رهبران و فعالین کارگری به مجمع عمومی به عنوان یک نهاد و وسیله مناسب نگاه کنند و آگاهانه 

آن را به کار ببندند، جنبش مجمع عمومی میتواند در این مبارزات شکل بگیرد که در اولین برآمد 

های ارگری تبدیل شود. فاصله مجمع جنبش کارگری و فضای مناسبتر میتواند به سریعا به شور

عمومی منظم تا شورا، فقط توازن قوا نشسته است. با تغییر نسبی توازن قوا و امکان  انتخاب 
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نمایندگان نسبتا دائمی تر و با قوام  و حفظ آنها در مقابل تعرضات رژیم و کارفرمایان، شوراهای 

پایدار توده ای، چه سندیکا و چه شورا کارگری شکل میگیرند. در شرائط کنونی که امکان تشکل 

وجود ندارد، مجمع عمومی کارگران و انتخاب نمایندگان موقت برای این و یا آن وظیفه مشخص، 

تنها راه و چاره یشبرد مبارزه کارگری در مراکز نسبتا بزرک کارگری و یا کارگران یک رشته 

 مشخص میباشد. 

شکل دائمی و پایدار نیست،  تشکیل کمیته های کارگری مهمتر از همه در شرائط کنونی که امکان ت

از فعالین در دل محافل کارگری و در محیطهای کارگری تنها راه حفظ پیوستگی مبارزات اقتصادی 

روزمره کارگری با یکدیگر است. کمیته هایی از فعالین و رهبران مبارزات اقتصادی کارگران 

تجربیات فعالین دیگر و پیشکسوتان خود بهره مند شوند تضمین میکند تا فعالین مبارزات جاری از 

 و امکانی برای سراسری شدن و همبستگی عمومی کارگران نیز میباشد. 

سندیکالیستها که بصورت ایدئولوژیک تشکل توده ای روز را تشکیل سندیکا و فقط سندیکا میدانند، 

به مبارزات روزمره کارگران ضربه  نه تنها کارگران را از دستیابی به تشکل محروم میکنند، بلکه

 جبران ناپذیری میزنند. 

سوسیالیست نه تنها امروز کارگران را در مبارزات روزمره قدرتمند  –نفوذ قشر کارگران رادیکال 

و متشکل تر و همبسته تر میسازد، بلکه در تغییر و تحوالت سیاسی آینده امکان دخالت وسیعترین 

وشت خود از طریق جنبش شورایی ایجاد میکند و دخالت فعالین و بخش طبقه را در سیاست و سرن

 رهبران کارگری را به عنوان رهبران کارگران و جامعه در صحنه اجتماع فراهم میشود. 

کمونیسم باید خیز برداشتن به سمت قدرت در زمانی که امکان آن باز است و از این طریق امکان 

آوردن را به ستاپ فکری این قشر پیشرو تبدیل کند. هر دخالت توده کارگران و مردم را فراهم 

چقدر کمونیسم در میان کارگران قویی تر شود، امکان قدرت گیری حزب طبقه کارگر در شرائط 

مناسب و بخصوص حفظ قدرت آسان تر صورت میگیرد. جنبش شورایی تمامی المنتهایی که برای 

دارد. ایجاد این سنت و دامن زدن به آن از  قدرت گیری و تشکیل حکومت کارگری است را با خود

سیاستهای مهم جنبش کمونیستی کارگری است. قدرت گیری حزب کمونیستی به تشکیل شورا وابسته 

نیست، شوراها را میتوان پس از قدرت گیری نیز شکل داد، اما جنبش شورایی اهرم قدرتمندی 
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از رفرمیسم بورژوایی اتحادیه گرا و  برای دخالت توده کارگران و مبارزات روزمره آنها بدور

دخالت مستقیم و وسیع آنها در سیاست و قدرتگیری میباشد. هر چقدر این دخالت وسیعتر باشد، 

حکومت کارگری از همان ابتدا سریعتر بر پایه های یک حکومت متعارف تر میایستد و دولت 

 میگذارد.     سوسیالیستی کارگری طبقه برنامه های پایه ای خود را به اجرا 

الزم به گفتن نیست که سیاست سازماندهی کمونیستی در جنبش کارگری در شرائط اختناق ایران با 

   سیاست کمونیستی در کشورهایی با آزادیهای سیاسی و با وجود اتحادیه های کارگری متفاوت است.

 

 

 و کسب قدرت سیاسیرهبری جنبش سرنگونی 

مسئله قدرت سیاسی در ایران باز شده است. از نقطه نظر  است کهساله ای  20 دوره نسبتا طوالنی

مقایسه کرد.  32تا  20باز شدن قدرت سیاسی و فقط از این نقطه نظر میتوان این دوره را با دوره 

بوده است.  57جمهوری اسالمی حکومت مورد تنفر بخش عظیمی از مردم ایران در بعد از انقالب 

شمسی خود را موقتا از  60ه با سرکوب و کشتار عظیم در ده رژیم جمهوری اسالمی توانست

و جنبشهای  از سرکوب خونین انقالب. اما تیررس اعتراضات مردم و خطر سرنگونی برهاند

سیاسی و اجتماعی تا حکومت بر جامعه، آنهم جامعه ای که از اساس در مقابل کارکرد و موجودیت 

 حکومتهای دیکتاتوری بعد از سرکوب خونین انقالب حکومت قرار دارد فاصله زیادی است. معموال

و خاتمه دادن به وضعیت برزخ، وارد یک دوره انباشت و رشد میشوند. شرائط دیکتاتوری اما 

نرمال، نرمال در چارچوب سرمایه داری، را برای کار و زندگی فراهم میکنند. اما جمهوری 

اساس ران تبدیل شود. تناقض این رژیم با جامعه اسالمی نتوانست و نمیتواند به نرم زندگی مردم ای

و خطر سرنگونی رژیم یباشد. خود بحران دائمی حکومتی، جدالهای حکومتی  سرمنشاء و 

سردمداران حکومت هر روز مشغول اعالم خطر " دشمن" " هجوم فرهنگی" " از دست رفتن 

اسالم" " فتنه دشمن و ضد انقالب" و....است. رودروی و تقابل مردم با قوانین و مقررات اسالمی 

شن ترین سرکوب در تاریخ توانست با خ 76هر روزه و در ابعاد میلیونی است. اگر رژیم تا سال 
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معاصر کشورها، فشار و اعتراض مردم را کنترل کند و اجازه بروز بیرونی به آن ندهد، پس از 

این وضعیت تغییر کرد. حتی جناحی در درون رژیم حفظ و ادامه کاری حکومت و امکان  76سال 

البات مردم و کم کردن گردن گذاشتن به بخشی از مطدم و بازدم جامعه را در اصالحاتی در رژیم و 

فشارها دید. چنین وضعیتی امکان بروز اعتراضات مردم را بیشتر فراهم کرد. تناقض رژیم با 

جامعه اشکارتر و عمیق تر پیش چشم همه قرار گرفت و جنبش مردم برای سرنگونی در اشکال 

ن حرکت بوده فقط شروع و یک مقطع مهم از ای 88تیر  18علنی خود شروع به ابراز وجود نمود. 

 است. 

جمهوری اسالمی تنها یک حکومت دیکتاتوری عریان نیست. تنها حکومت سرکوب و اعدام و 

زندان و سنگسار نیست. این حکومت در تمامی جوانب با جامعه ایران، با فرهنگ عمومی و غالب 

صوص نسل مردم، با رفتار آنها، با سطح آگاهی شان و...در تضاد قرار دارد. جامعه ایران و بخ

جوان جمهوری اسالمی و قوانین و فرهنگ آن را بطور دائم و گسترده ای پس میزند. جمهوری 

اسالمی بر سر حجاب و وضع پوشش زنان، بر سر مدرنیسم نسل جوان، بر سر سکوالریسم و بی 

اعتنایی جوانان و مردم به نظام و فرهنگ اسالمی زله شده است و دستگاه تبلیغاتی و سرکوب آن 

اکارا از آب در آمده است. این روند در جامعه ایران در طی چندین دهه، جنبشی را خلق کرد که ن

 ما آن را جنبش سرنکونی مینامیم. 

جنبش سرنگونی، عمیق ترین و تود ه ای ترین جنبشی است که در جامعه ایران جریان دارد. جنبش 

جامعه ایران در مقابل حکومت سرنگونی مردم، آن حرکت عمومی سکوالریستی است که در بطن 

و قوانین اسالمی جریان دارد. وجود این جنبش مانند جنبش بر علیه آپارتاید در آفرقای جنوبی یک 

حرکت دائمی و زنده و جاری در همه جوانب زندگی مردم است.  زنان و جوانان نیروی اصلی این 

با این جنبش ساخته و پرورده شده  حرکتند. تقریبا تمامی دستگاه حکومتی رژیم اسالمی در مقابله

است. این جنبش تاکنون تغییرات شگرفی در جامعه ایران ایجاد نموده است و موجب عقب نشینیها 

و تشتت فراوان در رژیم اسالمی و شکاف در آن شده است. سرکوبگریها و تعرضات و محدودیتهای 

ت و متحد میکند. رژیم در مقابل این رژیم به طور دائم جنبش فزاینده نه به رژیم اسالمی را تقوی

جنبش به زانو در آمده  و آرام آرام و گهگاه با سرعت عقب مینشیند. جنبش سکوالریستی چنان در 
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جامعه ریشه دوانده است که فرزندان خانواده های بخشهای مومن و مذهبی جامعه کرور کرور به 

 صف سکوالریسم میپیوندند.

گ و تند و خونین با رژیم اسالمی داشته است. اولین بار در تیر ماه این جنبش تاکنون دو نبرد بزر

، دانشجویان این جنبش را  78وارد نبرد تن به تن با حاکمیت اسالمی شد. در تیر ماه سال  78سال 

نمایندگی میکردند و مورد حمایت وسیع مردم قرار گرفته بودند. دومین نبرد بزرگ که رژیم اسالمی 

نگونی قرار داده بود و یکی از توده ای ترین مبارزات مردم در تاریخ ایران را را در آستانه سر

 اتفاق افتاد که بیش از یکسال ادامه داشت.  88شکل داد، در سال 

هر حزب سیاسی که برنامه عمل مشخص برای دخالت و رهبری جنبش سرنگونی مردم، جنبش 

را به عنوان جبهه اصلی نبرد و حلقه اصلی  سکوالریستی جامعه ایران نداشته باشد و یا این عرصه

زنجیر نشناسد، به فرقه ای بیخاصیت تبدیل میشود. حزب در ایران برای اینکه به حزب قدرت 

سیاسی تبدیل شود باید به رهبر جنبش سرنگونی تبدیل شود. اختالس و فساد در رژیم اسالمی هم  

ت " فعال کارگری" را بر سینه میزنند و یا این روند را شدت بخشیده است. معموال کسانی که اتیک

فقط بر مطالبات روزمره کارگری میکوبند، ادعا میکنند، کار آنها مصاف با "سرمایه داری" است 

و نه حکومت اسالمی و اسالمیت رژیم. مصاف با سرمایه داری هم با اطالعیه و حرافی در باره 

ایران مبارزه اقتصادی کارگران، خودبخود  دستمزد و چند مطالبه دیگر بیان میگردد. مسلما در

مبارزه سیاسی به معنی اخص کلمه است و اگر مبارزه اقتصادی و اعتصابی کارگران پیشروی کند 

و عمومی شود، خود ناقوس مرگ رژیم را به صدا در میاورد. اما برای یک کارگر کمونیست، 

که اهمیت  تصادی روزمره طبقه کارگربرای قشری از کمونیستها که افق وسیع دارند،  مطالبات اق

همانقدر اهمیت  صفی آگاه در نبرد کمونیستی داردایجاد  پایه ای برای اساسی در فعالیت کمونیستی و

مبارزه اقتصادی طبقه اگر با افق و استراتژی اگر دارد که مبارزه برای آزادی پوشش و......

رد، مانند همه دنیا به کسب بهبودیهای صورت نگیو با هدف کسب قدرت صورت نگیرد سوسیالیستی 

تی و جزئی اقتصادی محدود میماند و بخصوص در کشورهایی مانند ایران حتی به بهبودی موق

    موقتی هم منجر نمیشود.
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اهمیت مبارزه اقتصادی و اجتماعی طبقه از نقطه نظر هویتی برای گرایش کمونیستی مبحث دیگری 

نیست. اما از نقطه نظر منافع مبارزه سیاسی و اجتماعی روز را میطلبد که جایش در این بخش 

گرایش کمونیستی به همه اجزء مبارزه طبقه و بخصوص به حلقه اصلی مبارزه در سیاست توجه 

  دارد.

ان کارگری در سیاست به این معنی است که در همین شرائط اختناق بیایند و در راما دخالت رهب

چنین کاری، حتی در شکل محافظه کارترین اظهار نظرها ظر کنند. باره مسائل سیاسی روز اظهار ن

برباد دادن همه چیز است. دخالت کارگران در سیاست در شرائط کنونی تنها از طریق تشکلهای 

سوسیالیستی آنها ممکن میگردد که با فعالیت مخفی در ایران و فعالیت علنی در خارج کشور فعالیت 

  خود را پیش میبرند.

 

 

  مسئله سرنگونی یدگاه کمونیسم بورژوایی دردو د

 است. و روز مسئله سرنگویی جمهری اسالمی برای کارگران و مردم ایران یک سوال اکتوئل

 هیچ جنبش و حزبی نمیتواند بدون پرداختن به این سوال، بدون پاسخ به این سوال سیاست کند.

   رابطه حزب و قدرت سیاسی در پاسخ به این سوال معنا مییابد.

رابطه جمهوری اسالمی با جامعه ایران یک رابطه نرمال، رابطه میان قدرت طبقه حاکمه و 

جامعه نیست. جمهوری اسالمی قشری از طبقه حاکمه بورژازی است که به دلیل شکل 

و خرده  امعه، از جمله توده طبقه بورژاحکومتیش، یعنی اسالمیتش، در جدال دائمی با کل ج

حدادی  57ب انقالب وقرار دارد. جنبش اسالمی و بعد رژیم اسالمی برای شکست و سرک بورژوا

انی و شده بود. پس از انقالب ظاهرا میبایست جایش را به رژیم نرمالتری میداد. بورژازی جه

و احزابی مانند نهضت ازادی،  بورژوازی ایران گمان میکرد، پس از سرکوب انقالب، جناحها

جبهه ملی و یا بنی صدر و غیره  زمام امور را به دست میگیرند و به دوره غیرمتعارف رژیم 

خاتمه میدهند. پس از جنگ دولت رفسنجانی آخرین تالش و یا آخرین توهم در این جهت بوده که 
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رفسنجانی  یاست اقتصادی شکست سیاستهایش قابل پیش بینی بود و شکست هم خورد. شکست

راه حل اقتصادی در ایران به سوال نشان داد که جمهوری اسالمی راه حل اقتصادی ندارد. بلکه 

 . مربوط میشود ، به راه حل سیاسیجمهوری اسالمی

تناقض میان جمهوری اسالمی و جامعه ایران خود سرمنشاء بحرانهای اقتصادی و سیاسی دائمی 

سال و عالرغم عقب نشینیهای رژیم برای حفظ اقتدار خود، تناقض  40ه میباشد. در طی نزدیک ب

، 76. با انتخابات سال رژیم و جامعه و مشکل راه حل اقتصادی، گریبان رژیم را رها نمیکند

تاکنون مردم به شکل علنی   76فاکتور مردم هم به وضعیت قوز باال قوز رژیم اضافه شد. از سال 

به مصاف طلبیدند. تناقضات رژیم و مطالبات و  سرکوب آن را  اقتدار رژیم و دستگاههای

نبردهای مردم با رژیم، تاکنون جمهوری اسالمی را بسیار به عقب نشینی واداشته، طوری که 

 سال پیش بشدت تغییر کرده است.  20چهره رژیم اسالمی امروز با 

دخالت در کشورهای رژیم اسالمی تالش دارد تا با فاکتور قدر قدرت شدن در منطقه و 

دیگرمنطقه و تقویت خود از این کانال، بر ضعف و تناقض درونی خود فائق آید. اما این فاکتورها 

تا زمانی که رژیم اسالمی در درون دچار مشکل و بحران اقتصادی و سیاسی است، بیماری 

درون جمهوری اسالمی را درمان نمیکند. با یک شکست منطقه ای جدی، جمهوری اسالمی از 

 آتش میگیرد.

این مسئله دو راه حل در مقابل خود دارد. یکی جامعه ایران در چهارچوب رژیم اسالمی نمیماند. 

میتواند شکل انقالبی و یا ارتجاعی به خود بگیرد. من فروپاشی راه حل تند و رادیکال است که 

 ستحاله رژیم است.رژیم را هم در کاتگوری همین راه حل مینویسم. دیگری راه حل تدریجی و ا

دارند ، مسائل برایشان بصورت مرده طرح نجنبش سرنگونی سرنگونی و کسانی که درکی از 

میشود. در ذهنشان مسئله سرنگونی فقط همراه با قیام و به عنوان تاکتیکی در انقالب معنی میدهد. 

ریم انقالبی به سر میبدرکی از وضعیت حاضر در جمهوری اسالمی ندارند. میپرسند آیا ما در دوره 

 که مسئله سرنگونی طرح میشود؟

ایی میاید. در مقابل این سوال ما با دو دسته جذره ای فکر نشود، به نظر پرسش بظاهرا و اگر 

 مواجه هستیم. 
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نیست و شعار  شا انقالبی و یا انقالبییدسته اول با پاسخ منفی به این سوال میگویند وضعیت پ -1

عنوان یک تاکتیک روز غلط است، بلکه ترویج آن نیز درست نمیباشد. یا به  نه تنها  سرنگونی

  حداقل ترویج و تبلیغ این شعار را تا پایان دو خرداد درست نمیدانستند.

 

دسته دوم وضعیت را پیشا انقالبی و یا انقالبی میبینند و اعتراضات کوچک و بزرگ جاری را  -2

ویند آنچه که در جریان است یک انقالب است و این انقالب با مقوله انقالب توضیح میدهند. میگ

 تنومند میشود و به سرنگونی رژیم و درهم شکستن قدرت دولتی منجر میشود. 

 میپردازم: دسته اولابتدا به دیدگاه 

 بیان این دیدگاه از زبان خودشان

رادیکال مقوله "...در مارکسیسم سرنگونی مقوله ایست مربوط به تاکتیک حال آنکه نزد چپ  

سرنگونی در ترکیباتی چون " سرنگونی طلبی" و سرنگونی خواهی اکنون بدل به یک پرنسیب 

شده است. سنت مارکسیستی مقوله سرنگونی را به این معنا ندارد، بلکه مقوله  سوبژکتیو اعتقادی

سیاسی رژیم . چپ رادیکال نیز مبلغ ضرورت تغییر بژکتیواب را دارد و انقالب مقوله ایست انقال

از طریق یک انقالب است، اما مقوله سوبژکتیو " سرنگونی" و " سرنگونی خواهی: چنین امری 

مقوله سرنگونی در را نتیجه یک ترجیح ذهنی، نتیجه یک انتخاب سوبژکتیو جلوه میدهد......

معنای  به منزله مقوله ای مربوط به سطح تاکتیک کاربرد دارد. شعار سرنگونی اینجا به مارکسیسم

فراخوان عمومی به عمل مستقیم برای سرنگونی دولت حاکم است و یا سازمان دادن چنین امری 

 (ایرج آذرین، چشم انداز و تکالیف )"است.

کسی که ذره ای درک از روندهای جامعه ایران نداشته باشد، سرنگونی برایش سوبژکتیو میشود. 

 .کار نیست و سوبژکتیو میشودچون انقالبی در کار نیست، پس سرنگونی هم در 

میشود در ادامه به مسئله شناخته شده عمومی نزد مارکسیستها یعنی شرائط عینی که سبب  نویسنده

شود را برمیشمارد و با تبختر اعالم میکند که " چپ رادیکال" از  تا یک وضعیت انقالبی ایجاد

 انقالب و سرنگونی مفهوم سوبژکتیو دارد، نه ابژکتیو. 
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جامعه را درک کند، به چنین مهمل ه قادر نیست و یا نمیخواهد روند زنده و جاری در کسی ک

گوییهایی نیز میرسد. سوال محوری در جامعه ایران مسئله حکومت سکوالر است. جنبشی عظیم 

است که چگونه خود  این در جامعه بر سر این مسئله در جریان است. تمام تالش حکومت اسالمی

همن که پنهان و آشکار، کند و یا تند دارد آن را ساییده و نابود میکند، خالص شود. دست این ب را از

در طول سالها حکومت دست به عقب نشینیهای زیادی زده است تا بتواند خود را حفظ کند. سوال 

سوالی پرت و بی ربط به مسئله است. انقالب  اینکه شرائط انقالبی است و یا انقالبی در جریان است

. ب ارتقاء مییافتجنبش مردم در ادامه خود به انقال 88است آغاز شود، ممکن بود در سال  ممکن

سوالی که مطرح است و پاسخ میخواهد، نه  تحت حاکمیت جمهوری اسالمی، ایران اما در مورد 

انقالب و وضعیت انقالبی، بلکه وضعیتی است که جمهوری اسالمی به عنوان یک شکل حکومتی، 

. این نارضایتی به عنوان یک حکومت مذهبی با مردم و جامعه ایران در تضاد و تقابل قرار دارد

ن یک شکل حکومتی با جامعه معمولی مردم از یک حکومت نیست. جمهوری اسالمی به عنوا

در تناقض قرار دارد و این سرمنشاء بحرانهای هر روزه و تقابل  ، با زندگی روزمره مردمایران

نیرو از این رویارویی در طی چندین دهه،  انباشت  هر روزه مردم با حکومت اسالمی میباشد.

امیده ایم. سرنگونی طلبی یمی را در ایران شکل داده است که ما آن را جنبش سرنگونی نجنبش عظ

و سرنگونی خواهی از این جنبش، از این واقعیت جامعه ایران برخاسته است و نه از اینکه شرائط 

 انقالبی است و یا نه. 

مینویسد حتی شعار سرنگونی در این شرائط از نظر تبلیغی نیز غلط است  باالخره نویسنده مربوطه

 زیرا:

ل را از زاویه دیگری نیز باید بررسی کرد، چرا که حتی وقتی "..شعار سرنگونی نزد چپ رادیکا 

ایرج  )این شعار از نظر تاکتیکی ناموجه است، هنوز میتواند نقش تبلیغی و آگاهگرانه داشته باشد."

 (آذرین، چشم انداز و تکالیف

 در ادامه مینویسد خود ویژگی وضعیت حاضر ایران چنین شعاری را غیرضروری میسازد زیرا :
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بخشهایی از توده مردم میروند تا تعقیب اهداف و مطالبات خود را نه از طریق تغییرات انقالبی، " 

بلکه از طریق تغییرات تدریجی در رژیم آزمایش کنند. این است تغییری که ظهور دوم خرداد در 

 (چشم انداز و تکالیف )وضعیت سیاسی ایران ایجاد کرده است.."

مطالبات و اهداف است که مردم  کدام ی نشده باشد میگوید خوب ایناگر کسی دچار توهم دوخرداد

میتوانند آنها را در چهارچوب رژیم اسالمی دنبال کنند. اولین و پایه ای ترین مطالبه مردم لغو قوانین 

است. قوانین و  هااز حجاب و محدودیتهای فردی تا لغو و نابودی ارگانهای مربوط به آن ،اسالمی

دستگاه جمهوری اسالمی تا چه درجه باید تلطیف شود تا مطالبات سکوالریستی و مدرن مردم را 

ند. اگر فرض را بر روند تدریجی بگذاریم، آیا پایانی بر این روند در چهارچوب حکومت نبرآورده ک

 گریهای اسالمی ومی و سرکوب. آیا حکومت اسالمی بدون قوانین اسالیا نه؟ اسالمی متصور است

اگر چنین وضعیتی قابل تصور نیست، پس حتی اگر بخشی از ارگانهای مذهبی قابل تصور است؟ 

مردم دچار توهم شده و میخواهند اهداف و مطالبات خود را در چهارچوب رژیم دنبال کنند، دیر یا 

تی که با پایه های زود از این توهم بیرون میایند و خود بازی با مطالبات و اهداف مردم، مطالبا

رژیم در تضاد قرار دارد، توسط جناحی از رژیم موجب بحرانهای سیاسی تند در درون رژیم 

 میشود.  

و حتی در صورتی که روند تغییرات در رژیم شکل تند و انقالبی نگیرد، روند تدریجی برای همین 

ی است که رژیم اسالمی یتع. این واقراه پایان خواهدبود برای جمهوری اسالمی البته نه آرام هم

رژیم  روند استحاله میتواند طی دوره طوالنی تری و به تدریج به یک رژیم غیر اسالمی تبدیل شود.

دنبال چنین روندی  یک روند واقعی است و بورژوازی ایران و جهان و توده کوچکتری از مردم

  راهی برای ماندن رژیم اسالمی در ایران نمانده است.  هستند.

ونی و کسب بیشترین دستاورها در این روند و آمادگی برای شرکت طبقه کارگر در روند سرنگ

سازماندهی انقالب از یک واقعیت عینی در جامعه ایران یعنی روند نفی رژیم اسالمی سرچشمه 

میگیرد. شکی نیست که روند تدریجی سرنگونی و استحاله نفعی برای طبقه کارگر در بر ندارد. 

کارگر در روند تند و رادیکال، ذینفع است و باید جامعه را حول آلترناتیو سرنگونی خود  اما طبقه

 بسیج کند. 
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آقای ایرج آذرین طبقه کارگر با دوری از روند سرنگونی، با دوری از جنبش سرنگونی  طبق طرح 

ن " جنبش پس از به نتیجه رسید  ود باشد و در آخررژیم، باید مشغول مبارزه اقتصادی و تقویت خ

اصالحات سیاسی" و تبدیل جمهوری اسالمی از دولت یک قشر به دولت طبقه سرمایه دار، اهداف 

در صورت یک انتخابات  که میگفت دچنان مقهور جنبش دوخرداد شده بو خود را پیگیری کند. او

 دوخردادیهای در ایران از صندوق رای بیرون میایند. ران و تشکیل مجلس موسسانآزاد در ای

را که به  با عنوان " چشم انداز و تکالیف" البته بی انصافی است اگر بخش آخرنوشته ایرج آذرین

امکان وقوع انقالب در ایران میپردازد را از قلم بیندازم. او خارج از شرائط و روند جاری " 

در باره امکان وقوع انقالب در ایران در طی " جنبش  او در آخرین بخش نوشته خودانقالبی" است. 

 .نیز میکند صحبت از سرنگونی  حات و پس از به نتیجه رسیدن آن"اصال

ایرج آذرین بیرون از جمهوی اسالمی، بیرون از وضعیت ایران، بیرون از اسالم سیاسی "انقالبی" 

پذیر نیست منظور چیست. نمیتواند  است. او حتی نمیتواند بفهمد وقتی میگویند رژیم اسالمی اصالح

رژیم در  ست. نمیتواند بفهمد که نمیتوانبفهمد که صحبت از اصالح یک شکل حکومتی خاص ا

آپارتاید نژادی اصالحات کرد، اما آپارتاید نژادی را نگه داشت. نمیتوان قوانین اسالمی و ارگانها 

د. او در کره مریخ میتواند انقالبی نابی و دستکاههای اسالمی را لغو کرد، اما حکومت اسالمی بمان

 باشد. 

تاکنون ما شاهد سرنگونی و فرو ریزی دهها حکومت در اثر بحرانهای  قرن بیستم 90از دهه 

سیاسی و یا به پایان رسیدن یک شکل حکومتی بودیم که انقالبی در کشور مربوطه در جریان نبوده 

است. وظیفه مارکسیستها در مقابل چنین بحرانهای حکومتی چیست؟ اصال آیا کمونیسم میتواند در 

انقالبی قدرتمند شود و حتی قدرت را کسب کند؟ به این سواالت در ادامه شرائط بحرانی، اما غیر

 پاسخ میدهم.

معموال کمونیستها در مقابل تمایل توده های کارگر و مردم به جریانات ارتجاعی و یا شرکت آنها 

چشم توده های در مبارزات میان جناحهای بورژوازی و یا جنگهای دولتها میایستند و سعی میکنند 

م را بر روی واقعیت باز کنند. اما در این مورد با موضعی ماجه هستیم که مدعی است حتی مرد

نباید سرنگونی رژیم را تبلیغ و ترویج کرد، بلکه باید گذاشت تا دوره دوخرداد و اصالحات تمام 
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شود. تا "اصالحات" هست کارگر هم باید به اصالحات "نپ" دست بزند. طرح اقتصادی از جناحی 

آیا این تاکتیکی منطبق بر استراتژی دوخرداد  ژیم را بپذیرد که بیشترین نفع را برای او دارد!از ر

  نیست؟

خط دیگری که در حزب کمونیست کارگری وجود داشت و بعدا با نام خط حکمتیست از حزب 

ای سرگشتگی به تکرار حرفها و دیدگاههای اول پرداخت.  کمونیست کارگری جدا شد، بعد از دوره

مبنی بر اینکه  این جریان بعداز آنهمه صغرا و کبری گفتنها، بعد از آنهمه درسها و مباحث

بورژوازی برای حفظ دستکاه دولتی، برای حفظ نظام سرمایه داری، برای حفظ موقعیت خود 

منفعت آنی خود بگذرد، حاضر است برای دوره ای اصال سودی به جیب  حاضر است از سود و

رفهای کالس اول دبستان در سیاست پرداخته و میگوید تمام نزاعها در رژیم نزند، به تکرار ح

جمهوری اسالمی بر سر سهم سود تولید شده است. با این تز آنها مدتی لنگر به سمت طرح " نپ" 

اقتصادی پیشکسوتان باال انداختند، اما بعد از چندی ترمز خود را کشیدند و مانع افتادن خود در دام 

  ." نپ" شدند

نه تنها در مورد جمهوری اسالمی و  ،نزاع بر سر سهم سود با تز وقایع سیاسیاوضاع و توضیح  

 نیست. اختالفات داخلیش، بلکه در مورد هیچ دولت بوژوازی صادق

هر مشاهده ساده و نه الزاما مارکسیستی به جهان امروز میتواند تضاد دولت سرمایه داری  با 

طبقه سرمایه دار منفرد را در مقابل چشمان چنین کسانی قرار دهد. دولت بنا به کارکردش دارای 

 رمایه داران منفرد را در یک وحدت و تضاد دائمی با آن قرار میدهد. سرمایهسوظایفی است که 

دار منفرد به سود آنی خود فکر میکند، اما دولت به حال و آینده کل نظام سیاسی و اقتصادی، به  

فکر میکند. نزاع جناعها به عنوان " خود وظائف عمومی که به عهده اوست و به چالشهای نظام 

جنبشها و  بورژوازی، جدال تقسیم سود" ساده ترین تفسیر"  از جدالهای جناحهای مختلف 

دولت تهای سرمایه داری با یکدیگر است. همانطور که مبنای سیاستهای داخلی و خارجی یک دول

برمبنای تقسیم سود بیان داشت، مبنای اختالفات آنها را نمیتوان از سیاست سودآوری را نمیتوان 

سرمایه ها نتیجه گرفت. در وضعیت جنگی معموال اکثریت طبقه سرمایه دار از سوداندوزی باز 

ند. سیاست اقتصاد جنگی دولتها در اکثر موارد در مقابل منافع آنی بخشهای زیادی از تک میمان
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سرمایه دارها قرار دارد. آلترناتیوهای مختلف توسعه و رشد، نزاعی بر کسب سهم سود نیست، 

بلکه آلترناتیوهایی برای توسعه سرمایه داری است. توسعه سرمایه داری دولتی که در بسیاری از 

ای جهان سوم تا چند دهه پیش به عنوان یک راه رشد فراگیر مطرح بود، نزاعی بر سر کشوره

کسب سهم سود از " گروهبندی مالی" نبود. استراتژی سیاست اقتصادی " خودکفایی و جایگزینی 

سیاستهای اقتصادی یک دولت و یا جناحی از آن میتواند ،واردات" و یا " تولید برای صادارات" 

اما جدال تعیین  ر باره سهم سود سرمایه دارها از این استراتژی چیزی به ما  نمیگوید.باشد، اما د

پاراگراف کننده در جمهوری اسالمی هیچگاه جدال بر سر آلترناتیوهای اقتصادی نبوده و نیست. 

زیر مبنای تحلیل پایه ای این جریان از یک حرکت روز توده ای، یعنی جنبش توده ای در سال 

 است: بوده  88

...جامعه ایران یک جامعه سرمایه داری است و نبض جامعه را رابطه کار و سرمایه تنظیم میکند. " 

جدال میان طبقات دارا، همیشه جدال بر سر چگونگی توزیع سهم آنها از سودی است که طبقه کارگر 

و سیاست در جامعه بورژوائی در نهایت بحثی درباره  این جدال همیشه سیاسی استتولید میکند. 

نحوه تقسیم سود است. نقطه اشتراک همه جنبشهای بورژوازی این است که سود بردن از گرده طبقه 

کارگر نه تنها جایز بلکه تنها راه زندگی است؛ در مورد اصل سود بری سرمایه اختالفی ندارند. 

ال جنگ کامل هم باشند، با فرض بقای این رابطه پایه همه سیاستهای بورژوازی، حتی اگر در ح

ریزی میشود که کارگر کار میکند و مزد میگیرد و سرمایه دار سرمایه میگذارد، مزد میدهد و سود 

 میبرد. 

ین حکم در مورد کشمکش جناح های جمهوری اسالمی هم صادق است. دعوا نه بر سر اسالم ا

عوا بر سر این است که در اوضاع جدید و چشم انداز جدیدی است، نه بر سر عدالت و نه آزادی. د

که برای گسترش سرمایه داری در ایران فراهم آمده است کدام بخش از طبقات دارا سهم بیشتری 

از قبل سود تولید شده توسط طبقه کارگر را میبرد. دعوا بر سر این است که چه کسی صنایع نفت، 

فوالد را صاحب میشود: گروهبندی مالی سپاه یا گروهبندی ماشین سازی، مخابرات و ذوب آهن و 

مالی رفسنجانی و شرکا؟ بورژوازی ناچار است برای جمع آوری نیرو از طبقه کارگر و از توده 
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مردم انقالبی، این کشمکشهای خود را در قالب "مسائل مردم" مطرح کند. نیروهای سیاسی طبقات 

 میکنند."  دارا هم درست همین استراتژی را دنبال

 (88) آنچه یک کمونیست باید بداند، بیانیه حزب حکمتیست در رابطه با اعتراضات سال 

تحلیل اختالفات جناحهای بورژوازی برمبنای اختالف بر سر کسب بیشتر سود، تحلیل کسانی است 

تند بیاموزند رها کنند، اما متاسفانه موفق نشده اند. رف 57که زور زده اند تا خود را از چپ پوپولیست 

که مبنای " تضادها" در جامعه دیگر کار و سرمایه است و نه چیز دیگر، اما نتوانستند یک قدم از 

این مسئله پایه ای فراتر روند و بتوانند پدیده های اجتماعی، دولت و طبقات، سیاستها و نزاعهای 

طبقاتی را هضم و درک ی و مسائل و معضالت دولت و بورزوازی و کال مبارزه ژونی بورزوادر

است که بدنبال الیه های مختلف خرده  57کنند. این همان دستگاه فکری پوپولیستهای مشهور سال 

بورژوازی و بورژوازی، تجاری و صنعتی، ملی و وابسته و.... میان جناحهای مختلف رژیم 

ین جریان را خوب میگشتند تا سیاستها و نزاعهای رژیم را توضیح دهند. زیر و بم دستگاه فکری ا

میشناسم. آنقدر فکرشان ساده است که نتوانستند این را درک کنند که صحبت بر سر متعارف و 

نامتعارف بودن رژیم سیاسی است و نه بر سر بورژوازی و نا بورژوازی بودن رژیم و یا سرمایه 

هوی اسالمی و داری و ناسرمایه داری بودن اقتصاد. تحلیل جریان کمونیسم کارگری از ماهیت جم

 امکان تغییر و تحول و حتی استحاله آن به یک حکومت غیراسالمی، منشاء بحرانهای دائمی سیاسی

، مکان جمهوری اسالمی در جامعه ایران و یا رابطه آن با جامعه و... روشن است. این از رژیم

خاص را در  سیاستی ،درست از ماهیت رژیمناتئوری تقسیم سهم سود هم درنیامیده است. تحلیل 

 میتواند یک حزب را به یک فرقه حاشیه ای تبدیل کند.  اسی میگذارد کهحزب سی دستور یک

این جریان مانند دیدگاه اول مسئله حکومت اسالمی، قوانین اسالمی و کال اسالمیت رژیم را مسئله 

ه در ایران ای " فرعی" قلمداد کرده که کارگر کمونیست نیازی به پرداختن آن ندارد. در حالی ک

 حلقه اصلی زنجیر مبارزه بر سر اسالمیت رژیم و مسئله سکوالریسم است.

این دوستان با یک دهه دیرکرد به صف " کارگرپناهی" خزیدند. برای همین با آتش تند از هر 

مرتجعی که لباس کارگر پوشیده حمایت میکنند. " رهبر کارگریشان" اعالم میکند مدافع احمدی 

اسارگاد و کوروش و عظمت طلبی ایران و ضد عرب است، آنها در دفاع از او صفحه نژاد، مدافع پ



222 
 

سیاه میکنند. بقول خودشان از هر که کارگر است دفاع میکنند. نوشتند و گفتند که مبارزه با 

"اسالمیت"، کار کارگر و کمونیست نیست. از نظرشان جمهوری اسالمی حکومت متعارف در 

کامال در کنار  88ان خواهان مبارزه و نابودی آنند. در جنبش سال ایران است که فقط کارگر

هر کسی دنبال " خالصی فرهنگی" است بفرماید برود و  ندفرمود جعترین جریانات ایستادند. مرت

در " جنبش سبز" شرکت کند. سازمانشان هم برای این خط دست زدند. " خالصی فرهنگی" اسم 

برای مبارزه با " خالصی فرهنگی" مردم رهبر   قوانین آن بود.رمز مبارزه با جمهوری اسالمی و 

مادامالعمر تراشیدند. توهم مردم و یا توهم بخشی از مردم به بخش مغضوب حکومت، باعث شده 

بود تا اینها تمام یک جنبش که حتی در سیر پیشروی خود، به طور خودبخودی میرفت که آن توهمات 

% از 99و خاتمی تحویل دادند. شرکت تقریبا  را نیز دور بریزد را دو دستی به موسوی و کروبی

و  57و هم چنین دوری آنها از انقالب  60این دوستان در جنبش مسلحانه در کردستان در دهه 

مسائل آن، آنها را کامال از فهم تحرکات اجتماعی کارگران و مردم دور کرده است. یکی از 

و دیگر کشورها نوشت حداقل معیارشان  نویسندگان پر کار این خط پس از مشاهده تحرکات در مصر

برای تعریف ماهیت جنبش بر اساس فرخوان شرکت در روزهای مذهبی اشتباه بوده است.  اینها 

آنچنان کور شده بودند که نمیتوانستند ببینند که تظاهرات در روز عاشورا و قدس با دسته های مذهبی 

دان جوان شعارهای ازادیخواهانه و ضد و سینه زنی کاری نداشت، بلکه زنان جوان بر دوش مر

جمهوری اسالمی سر میدادند و با بسیج و نیروی نظامی درگیر بودند. افتخارشان این بود که مردم 

کردستان تحرکی از خودشان نشان ندادند. هیچ چیز از این مسخره تر نمیتوانست موضع اینها را 

ح دیگر کوتای نظامی کرده است و اوضاع بیان کند. گیرم اصال در تهران یک جناح بر علیه جنا

در پایتخت شلوغ و تق و لق شده است، چرا مردم شهرها و مناطق دیگر نباید از این موقعیت استفاده 

کنند و بیرون بیایند و اگر بتوانند کار را یکسره کنند. چرا نباید مردم منطقه کردستان با شعارهای 

. این دیگر اوج بی ؟دهندو شعارهای مردم تهران را تغییر  روشنتر و بدون توهم میدان بیایند و افق

 است که ادعای چپ و کمونیسم دارد.  عقلی جریانی

اگر به کارگر افریقای جنوبی گفته میشد مبارزه با آپارتاید مسئله تو نیست، و در ابتدا نوشتم که 

م همین گفته میشد، در مسئله تو مبارزه با " سرمایه" است و یا به مبارزین ضد نازیسم و فاشیس
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برو دنبال کار و  ،خیرت دهددستی به سر طرف میکشیدند و میگفتند خداوند  آنها  بهترین حالت

کارگر ایرانی هم اگر از زیر اختناق سر در بیاورد و بتواند ابراز وجود کند همین رفتار  زندگیت!

 را با چنین کسانی خواهد کرد. 

 

 دسته دوم

ر به تفاوت میان شرائط دقا فریز شده اند. آنها 57انقالب و بخصوص انقالب در شرائط دسته دوم 

. دچار بیماری عجیب ندضعیت انقالبی و انقالب بطور کلی نیستو و در ایران و جهان سیاسی حاضر

 توهماتشان باز نمیدارد، دچار هلوسیونکه واقعیاتهای سرسخت هم آنها را از اند و العالجی شده 

مارس تا یک حرکت توده ای.  8از یک اعتراض چند نفره  ،چیز را انقالب میبینند و همه شده اند

در حرف را  میان سرنگونی و انقالب  حتی بعد از اینکه تفاوت این دیدگاه  دریغ از ذره ای تعمق.

 . در عمل ساز خود را میزند خود منصور حکمت پذیرفته است، و بطور کلی و با فشار نقد

 تاکنون این حرفشان است:  2002از سال 

محتملترین و مطلوب ترین راه بقدرت رسیدن حزب، کسب قدرت سیاسى از طریق سازماندهى  "

و رهبرى انقالب علیه جمهورى اسالمى است. حضور و نفوذ حزب کمونیست کارگرى در جامعه 

چپ و سوسیالیستى میدهد.  و در جنبش انقالبى که در ایران در جریان است به این انقالب خصلتى

این انقالب تنها میتواند با برقرارى جمهورى سوسیالیستى به پیروزى برسد. سازماندهى و رهبرى 

انقالبى که بر علیه جمهورى اسالمى شکل میگیرد، در محور استراتژى حزب براى تصرف قدرت 

 (2004در سال  حککا 5قطعنامه کنگره سیاسى قرار دارد." )از 

ه چپ چرخیدن جامعه که در اسناد کنگره چهار حزب بر آن تاکید شده بود، اکنون به روند ب "

واقعیت غیر قابل انکاری تبدیل شده است. این روند در مبارزات كارگران و بخشهای مختلف مردم 

هرروز نمود بیشتری پیدا میكند. انعکاس این روند را میتوان در طرح شعارهای سوسیالیستی در 

شهای مختلف جامعه، کارگران و معلمان، دانشجویان و جنبش آزادی زن، در صدور مبارزات بخ

بیانیه ها و اطالعیه های ضد سرمایه داری، رواج یافتن سرود انترناسیونال در تجمعات اعتراضی 
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و رواج نقد آشکار سوسیالیستی از جامعه توسط رهبران و فعالین جنبش کارگری مشاهده کرد.) از 

 (2007حککا سال  6ه قطعنامه کنگر

، از طبقات شرکت از این مسئله بگذریم که تاکنون در مارکسیسم خصلت انقالب از مبارزه طبقاتی

بیرون میامد، اما حاال متوجه میشیوم که خصلت انقالب از شرکت  کننده در انقالب و نتایج آن مبارزه

سوسیالیستی میدهد! حزب میتواند یک حزب در انقالب بیرون میاید. " حزب به انقالب خصلت 

موجبات پیروزی انقالب سوسیالیستی را فراهم آورد، اما دادن خصلت به انقالب کار حزب نیست، 

است که حزب در آن شرکت دارد. هیچ حزبی نمیتواند  و مبارزه جنبشهایی مبارزه طبقاتی کار بلکه

صلتی سوسیالیستی دهد. حزب خ ،غیرسوسیالیستیغیرکارگری و جنبش انقالب غیرکارگری، به 

به جنبش سرنگونی خصلت سوسیالیستی میدهد. این پوپولیستی ترین  رگری مدعی استکمونیست کا

با هیچ حجمی از تبلیغات  و هر جنبش عمومی دیگر سرنگونیحرفی است که میشود زد. جنبش 

ت دارند، با خصلت سوسیالیستی نمیگیرد. برای اینکه نیروها و طبقاتی که در این جنبش شرک

 بش و با شکاف در جنبش عمومی، بخشاینکه بعدا در پیشروی جنسوسیالیسم سر سازگاری ندارند. 

د و تحت نفوذ و رهبری سوسیالیستها نکارگر و طبقات زحمتکش یک جنبش عمومی رادیکالتر شو

ارد. مسئله دیگری است و ربطی به دادن خصلت به جنبش عمومی و انقالب عمومی ندد، نقرار گیر

پولیسم را از در بیرون کنید از پنجره داخل وبه طور روشنی نقد شد، اما پ 1999این دیدگاه در سال 

 میشود: ٭ 

"در این انقالب طبقه کارگر تنها نیست. اکثریت عظیم جامعه یعنى زنان، جوانان و بخشهای وسیعى 

 -)حمید تقوایی( نقد منصور حکمت به آن  ."از اقشار محروم شهری در این انقالب کنار کارگرانند

"در کدام انقالب؟ در نبرد برای سرنگونى شاید این تصویر درست باشد )هرچند جوانان و زنان هم 

داری"، اتفاقا تقسیم خواهند شد( اما در انقالب برای تبدیل "رژیم اسالمى به آخرین رژیم سرمایه

 ".نخواهند داشتبنظر من کارگران اکثریت عظیمى را همراه خود 

   در اینجا امکان پرداختن بیشتر به مسئله را ندارم. برگردیم به موضوع مورد بحث.

هم که هست و به  جامعه ایران انقالب در جریان است، حزبش در بر طبق حرفها و اسناد حککا

ان شمع و گل و پروانه شدیگر  2004انقالب در جریان هم خصلتی سوسیالیستی داده است. از سال 
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دنده خالص حرکت کرده است. چون دیگر  2004مثل اینکه ماشین تاریخ بعد از  ند!ه اجور بود

اینها نباید در روی کره زمین زندگی کنند. چون زندگی در کره زمین  چیزی برای انجام نمانده بود.

 کرد.سرهمبندی در خارج کشور ران میشد و نمیشد چنین مالیخوییهایی راهم باعث ارتباط با ای

جنبش مردم برای سرنگونی را مترادف انقالب میداند. پس از دو دهه سر به سنگ خوردن، حاال 

 صحبت از سازماندهی انقالب و تعیین بخشیدن و یا بقول خودشان تعمیق انقالب میکنند.دوباره تازه 

اتی نیز قطعنامه و قرار تصویب کرده بودند که انقالب تعمیق شده و پالراسیون طبق یک دهه قبل

ایف خود را تعمیق انقالب البته به شکل کودکانه ترین و شیرین ترین ظو صورت گرفته است. 

. با آکسیون و تظاهرات ظاهراتها و آکسیونها تعریف کرده و میکنندراهها مثل " تغییر شعارها" در ت

 یدهند. نوید انقالب مهربار به وجد میایند و 

این جریان بقول خودش درافزوده ای بر مبحث حزب و قدرت سیاسی یافته است و آن هم انقالب 

روند عینی که است. میگویند حزب باید قدرت سیاسی را کسب کند اما از طریق انقالب. انقالب هم 

است و حزب باید خود را برای شرکت در انقالب آماده کند. این جریان تصویری از این مساله که 

رنگونی جمهوری اسالمی تحت فشار مردم و جنبش توده ای صورت گیرد، اما به انقالب منجر س

 وقایع سیاسی ایران نشان میدهد که این اتفاقا محتملترین وضع ممکن است. نشود ندارد. 

جنبش سرنگونی و یا انقالب مورد نظرشان بطور دائم تعمیق میشود و پیشروی میکند، وظیفه 

است و ادعا دارند این تعمیق بطور دائم از  سترش آنانقالب و سرنگونی و گ ان هم تعمیقخودش

این را هم دو دهه است  جامعه هم بطور دائم دارد به چپ میچرخد!. طرف حزبشان صورت میگرد

 تکرار میکنند. 

"وقتى شما به جنبش سرنگونى دقیق میشوید میبینید مدام در حال پیشروى است و بخصوص در چند 

شته رادیکالیزه شده و به چپ چرخیده است. زمانى در این جنبش دوخردادیها و نهادهائى سال گذ

نظیر دفتر تحکیم وحدت و اپوزیسیون راست با شعارها و مواضعى نظیر نافرمانى مدنى و رفراندوم 

و غیره نفوذ و پایگاهى داشتند و توهماتى را بوجود مى آوردند. امروز مى بینیم جائى براى این 

مردم بیشتر و بیشتر به چپ میگروند و چپ  ......روها و شعارها و مواضع در میان مردم نیستنی

 را انتخاب میکنند و چپ هم از نظر حزبى با ما، با حزب کمونیست کارگرى تداعى میشود...." 
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سالهاست این دیدگاه در بازی خانگی و خیالی است.  2004این حرفهای آقای حمید تقوایی در سال 

نام غالب بودن چپ یا راست در جنبشها و اعتراضات مردم خودش را سرگرم کرده است و  به

 همیشه هم غالب بودن چپ در اعتراضات مردم برنده مسابقه خیالی شان است.

 :2017این هم حرفهای آقای تقوایی در سال 

ده است. شکل گیری " تقابل میان توده مردم و حکومت گسترده و تعمیق شده و ابعاد تازه ای پیدا کر

جنبشهای اجتماعی و حرکات اعتراضی گسترده مردم  در عرصه های متعدد و با شیوه هائی بدیع 

و ابتکاری در مقابله با قوانین و سیاستهای ضد انسانی حکومت، مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی 

قابله با حکومت و اعالمیه ها و بیانیه ها و فراخوانهای کارگری و پیشرویهای جنبش کارگری در م

قوانین و سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه حاکم، یک مولفه مهم وضعیت سیاسی ایران در 

 "شرایط حاضر است.

با چرب کردن  رکتهای اعتراضی به هر شکلش است.و دنباله رو ح سراین دیدگاه یک جریان سبک

و ضد کاپیتالیستی  را "چپ" ، آنهاو رنگ و روغن زدن حرکتها از ارتجاعی تا اعتراضی معمولی

. " مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی" و یا رادیکالیزه شدن جنبش ورد زبانشان است. تعریف میکند

  99مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی جنبش برهنگی، مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی جنبش 

لیستی جنبش درصدیها، مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی اکس مسلمان، مضمون صریحا ضد کاپیتا

 سرنگونی و....

 حزبو جنبش کمونیستی قائل نیست.  این جریان با همین دیدگاه هیچ ارزشی برای حزب سیاسی

جنبشها را به جلو حول میدهند و رادیکال میکنند. فرهنگ  حزبشانا دارند و ادعا دارند با خود ر

ا همین فرهنگ نازل ب 2004مرسومشان " تغییر شعارها" در حرکتهای اعتراضی است. در سال 

نمیشود  هر کسی که گفت انقالبی در جریان نیست.حزب کمونیت کارگری را به انشعاب کشاندند. 

انقالبی بوقوع  اصال شاید وقایع ایران را بر اساس انقالب و انتظار از وقوع انقالب توضیح داد،

و مدعی شدند که حزب باید  هنپیوندد، با لشکرکشی مائوئیستی حمید تقوایی و یارانش مواجه شد

زمانی آنقدر در زمینه انقالب خودشان پیشروی کرده بودند که اعالم کرده . ل تعمید انقالبی ببیندغس
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دند دیگر باید همه وقایع سیاسی جامعه را بر اساس انقالب و ضد انقالب توضیح داد و نه مردم وب

 و رژیم و....

قالب را باب کرد و گفت و نوشت، تئوری حزب و انحمید تقوایی در مقابل حزب و قدرت سیاسی 

استراتژی حزب و قدرت سیاسی، بلکه استراتژی حزب آنچه باید در استراتژی حزب قرار گیرد نه 

  و انقالب است.

 

 

سم بورژوایی در اوضاع کمونیسم کارگری در مقابل کمونی

 ی ایرانسسیا
 

دخالتگری آن از اساس با دو جریان دیگر متفاوت نگاه کمونیسم کارگری به وقایع سیاسی در ایران و 

و  است. تفاوت سرنگونی و انقالب، دخالتگری در سرنگونی، دیدن و پذیرش واقعیتهای سرسخت

و دنبال راه چاره گشتن برای آن از خصوصیات بارز این جریان است.  انقالب انقالب کردن  تلخ

گرفت. ارکمونیسم کارگری، منصور حکمت، قردیدگاه دوم به دفعات مختلف مورد نقد رهبر جریان 

نقد کمونیسم  صادق است.اول و دوم غیر کمونیستی اه دیدگ هر دواین نقد به یکسان در مورد 

کمونیستی بارها در مقابل دیدگاه دوم بیان شد. من اینجا بخشهایی از کارگری به این دو دیدگاه غیر 

 آنها را میاورم. 

به شکل افراطی  که دیدگاه حاکم بر حزب کمونیست کارگری ایران بود نعل به نعل دیدگاه مورد نقد

نه  ری تبدیل شد. به طوری که این دوستانشی حزب کمونیست کارگمآن توسط حمید تقوایی به خط 

، بلکه این نداوضاع سیاسی ایران را بر اساس انقالب و ضد انقالب توضیح میداد چند سالی تنها

 و جناحهای حزبی را بر اساس مواضع در مقابل انقالب ندکشاندفنومن را به داخل حزب هم 

کنگره از آن هم بیشتر تازه . ندچپ در مقابل انقالب تعریف میکرد و راستفرضیشان، به گروه 

اما  .انقالبی دهندحزب را " غسل تعمید"  انتا بقول خودش ندچهار حزب را کنگره انقالب نامید

اه حمید تقوایی یدگدت به نقد دیدگاه حاکم بر حزب ، به صراح کارگری که بارهادیدگاه کمونیسم 

به ، نتوانست ذره ای خلل در دیدگاه دوم ایجاد کند و این دیدگاه زیر نام کمونیسم کارگری پرداخت
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ژوئیه  17در تاریخ  بارها به نقد این دیدگاه پرداخت. از جمله  حیات خود ادامه داد. منصور حکمت

زب کمونیست کارگری حضور داشت در ح ایرج آذرین ،هنوز دیدگاه اولیعنی زمانی که  1999

اینطور نوشت. من این متن را بطور کامل در اینجا میاورم. چون این متن دیدگاه کمونیسم کارگری 

 : "را در مقابل ورژنهای دیگر بطور مبسوطی بیان کرده است.

------------------------- 

 سرنگونی، انقالب و سوسیالیسم

  ١٩٩٩ژوئیه  ١٧تاریخ: ،  ٧٠٠٦شماره: ، نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ

 فاتح جان، حمید جان

مصاحبه را گرفتم. بنظر من این مطلب حاوی تبیینى از مسأله اوضاع سیاسى و استراتژی سیاسى 

حزب است که درج آن، نظر به اهمیت موضوع و اعتبار مصاحبه شونده، به افق سیاسى حزب و 

ما از روندهای آتى در ایران یک قالب نامنعطف و خشک تحمیل میکند. به این اعتبار این مقاله  تلقى

عمال یک اعالم موضع نهایى روی روند عملى اوضاع سیاسى بحساب خواهد آمد که بنظر من قرار 

 مربوط به جمهوری سوسیالیستى چنین قصدی نداشت. من با این تبیین به این دلیل موافق نیستم که

آل از روندهای آتى را بجای کل احتماالت اوضاع آتى ایران را بشدت ساده میکند و یک تصویر ایده

اندیشى در روش برخورد ناپذیری و حتى سادهنگری و انعطافواقعى مینشاند و الجرم نوعى یکجانبه

 .حزب ایجاد میکند. بگذارید توضیح بدهم

الب میشود. انقالب جمهوری اسالمى را سرنگون تصویر مطلب حمید اینست. در ایران حتما انق

میکند. طبقه کارگر، با حمایت اکثریت عظیم مردم جمهوری سوسیالیستى را برپا میکند. این تصویر 

غلط نیست، چون بهرحال یکى از حاالت ممکن هست. اما درست نیست، چون حاالت ممکن دیگری 

 .یگر هم دارند که جای سؤال داردرا منتفى میکند. نوشته، و سؤال کننده، چند فرض د

 

اینکه انقالبى در ایران شروع شده و در شرف وقوع است، اینکه حزب کمونیست کارگری با اتخاذ 

این شعار انقالب را محتوم اعالم کرده است. اینکه از این پس میتوان نیروها را به اردوی انقالب 

همگانى است. اینکه منظور از انقالب، انقالب  و ضد انقالب تقسیم کرد. اینکه این انقالب یک انقالب
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علیه رژیم اسالمى است و با سرنگونى رژیم انقالب هم پیروز میشود. این مفروضات همه بنظر 

 .من جای سؤال دارد

اند. سرنگونى بدون انقالب هم ممکن و بنظر من سرنگونى و انقالب به یکدیگر گره نخورده -١

اصل یک روند نظامى، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانى محتمل است. سرنگونى میتواند ح

سیویل و فعل و انفعاالت انتخاباتى و غیره هم باشد. میتواند حاصل پیروزی نیروهایى بجز یا عالوه 

 .بر نیروهای انقالبى هم باشد

انقالب بنظر من به احتمال قوی سرنگونى نه نتیجه انقالب در ایران، بلکه یکى از لحظات شروع 

در ایران خواهد بود. بنظر من انقالب ایران با سقوط جمهوری اسالمى تازه آغاز میشود و نبردهای 

ها شرکت خواهند کرد، اما در انقالب، تر بعد از آن است. بنظر من در سرنگونى خیلىطبقاتى جدی

 .کارگران "اکثریت عظیم مردم" را با خود نخواهند داشت

هم به انقالب علیه رژیم گره نخورده است. بنظر من اعالم جمهوری جمهوری سوسیالیستى  -۲

سوسیالیستى هم میتواند حاصل پیروزی نظامى، قاپ زدن قدرت در خالء سیاسى، کودتا و هر چیز 

دیگری باشد. چرا که جمهوری سوسیالیستى میتواند بعنوان دولت دوره انقالبى، دوره بحران، ظاهر 

تری باشد. کارگری، پس از اعالم جمهوری، ممکن است کار سختشود. ایجاد حکومت شورایى 

 .جنگ داخلى الزم داشته باشد

ترین حالت نمیدانم. چون است. من این را محتمل ٥٧تصویر حمید کمابیش تکرار پروسه انقالب 

جناحهای جمهوری اسالمى و نیروهای سیاسى دخیل در ایران، مجاهدین، راست غربى و کمونیستها 

، با یک ضربه میدان را بدست نمیگیرند و خالى هم نمیکنند. قیام اینبار به احتمال قوی در و غیره

 .اوائل انقالب رخ میدهد و نه اواخر آن

 :برخى اظهارات در متن بیش از حد یکجانبه و بعضا نادرست است. مثال

قى نمانده ٭ "در اینکه انقالب دیگری در ایران در حال شکل گرفتن است جای هیچ تردیدی با

  ."است

بنظر من در اینکه مبارزه برای سرنگونى در ایران اوج خواهد گرفت جای تردید نیست. اما اینکه 

آیا این به یک انقالب ارتقاء پیدا میکند جای تردید دارد. برای حمید انقالب فرض است و سؤال این 
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تمل اینست که کار به است که "انقالب چه سیری را دنبال خواهد کرد". بنظر من یک سیر مح

ثباتى سیاسى انقالب نکشد، کودتا و ضد کودتا بشود. رژیم برود و مملکت وارد یک فاز پیچیده بى

 .و کشمکش نظامى بشود

 

٭ "ما با شعار جمهوری سوسیالیستى اعالم میکنیم که در انقالبى که در راه است کارگران 

  ."کردداری را همراه جمهوری اسالمى دفن خواهند سرمایه

ما این را حتما میخواهیم. اما با این شعار چیزی راجع به حتمیّت در راه بودن انقالب و اینکه 

 .کارگران چه خواهند کرد نمیگوییم، بلکه از حتمیّت سرنگونى و اینکه ما چه میخواهیم حرف میزنیم

ست" )متن خود ٭ "تکیه حزب بر این شعار مبتنى بر حتمى دیدن وقوع انقالب و سرنگونى رژیم ا

  .سؤال دوم(

بنظر من خیر. قرار از حتمّیت اوجگیری مبارزه برای سرنگونى حرف میزند و نه انقالب. تکیه 

حزب بر این شعار، بنا به متن قرار، برای کنکرت کردن شعار حزب در متن مبارزه برای سرنگونى 

 .است

  ."یکند٭ "همانطور که حزب ما انقالب و سرنگونى رژیم را پیش بینى م

 .ایم، اما انقالب را لزوما نهبینى کردهسرنگونى را پیش

  ."٭ "انقالب در شرف وقوع ایران از این اصل مستثنى نیست

گیرتر شعار حکومت کارگری در شرایط انقالبى ٭ "شعار جمهوری سوسیالیستى در واقع بیان توده

  ."امروز ایران است

شرایطى انقالبى توصیف کرد اما شعار ما برای شرایط  فکر نمیکنم بشود شرایط امروز ایران را

 .مبارزه وسیع برای سرنگونى است. حتى اگر انقالبى در کار نباشد

٭ "جمهوری سوسیالیستى تنها با انقالب میتواند برقرار شود چون رژیم ایران با زباِن خوش کنار 

  ."نمیرود

ایران باید با قهر سرنگون شود. اما هر قهری لزوما انقالب تنها آلترناتیو "زباِن خوش" نیست. رژیم 

 .انقالب نیست
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٭ "در این انقالب طبقه کارگر تنها نیست. اکثریت عظیم جامعه یعنى زنان، جوانان و بخشهای 

  ."وسیعى از اقشار محروم شهری در این انقالب کنار کارگرانند

رست باشد )هرچند جوانان و زنان هم در کدام انقالب؟ در نبرد برای سرنگونى شاید این تصویر د

داری"، اتفاقا تقسیم خواهند شد( اما در انقالب برای تبدیل "رژیم اسالمى به آخرین رژیم سرمایه

 .بنظر من کارگران اکثریت عظیمى را همراه خود نخواهند داشت

ز آن خالصه کالم، این مطلب راجع به محتومیت انقالب است و شعار جمهوری سوسیالیستى را ا

نتیجه میگیرد. مطلوبیت انقالب، و حتى محتمل بودن آن، یعنى واقعى بودن احتمال آن، خیالى نبودن 

آن در ایران امروز، میتواند موضع حزب باشد. اما حتمى دانستن انقالب موضع رسمى ما نبوده 

محتمل است و بشدت دست و بال سیاسى ما را میبندند و ما را به یک سیر از میان چندین سیر 

 .میخکوب میکند

بنظر من، و بنا به متن قرار، باید شعار را به مبارزه برای سرنگونى ربط داد و برای انقالب از 

سر مطلوبیت آن برای ما و مردم تبلیغ کرد. ایده حتمى بودن، تا چه رسد به در حال وقوع بودن آن 

ى احتیاج به یک قطعنامه اوضاع بنظر من درست نیست. الاقل قرار مصوب ما این نیست. چنان تبیین

 .سیاسى دارد که حتمیّت انقالب را نشان داده باشد

ای درباره سیر محتمل اوضاع از نظر خودش حرف بزند، همه اینها را اگر حمید در بحث جداگانه

میشود چاپ کرد. اما این تبیین در توضیح یک قرار مهم جدید، به معنى تصویب این تبیین بعنوان 

 .است. و این بنظر من اشکال داردخط رسمى 

 :نکات دیگر

بنظر من خوب نیست. از اول مصاحبه شونده را در یک موضع تدافعى قرار میدهد  ٣٭ بیان سؤال 

تا با هزار زحمت از خود و حزب رفع شبهه کند. حمید هم زیادی یادآوری کرده است که سوسیالیسم 

رانى خود ما را منعکس میکند. شاید یک حالت ما با نوع روسى و چینى فرق دارد. بیشتر یک نگ

 .تر و محکمتری را باعث بشوددر سؤال، جواب روشنگرانه تر و کمتر مچگیرانهاثباتى
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ناقص است. عالوه بر بحث انقالب که اشاره کردم، گمان میکنم سؤال کننده در  ٥٭ پاسخ سؤال 

اید اقتصادی و اتصال حلقه به حلقه مورد رابطه سرنگونى با مبارزات جاری و اصالح طلبانه و ش

 .از امروز تا آن روز هم پرسیده است. این وجه سؤال پاسخ نگرفته

 " .خسته نباشید

 و در پلنوم نهم در نقد همین دیدگاه میگوید:

کمونیسم کارگری برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به مقوله انقالب ندارد. کسب قدرت سیاسی به "

شرائط سیاسی، وضعیت قدرت حاکمه و بحران سیاسی و فاکتورهایی که برای کسب قدرت الزمند 

دارد و نه انقالب. انقالب به معنای خاص آن، اتفاقی است نادر که بقولی مانند خوردن کومت به 

است. "راجع به "انقالب"، یکی از مشکالت متدولوژیکی که خودم دارم این است که راستش زمین 

من خودم زیاد راجع به انقالب فکر نمیکنم. انقالب مثل اتفاقاتی است شبیه برخورد کومت به کره 

زمین. ممکن است برخورد کند یا نکند. به نظر من انقالب همانقدر تصادفی است، به این معنی که 

ت ما نیست و حکمت خود را دارد، که زلزله. مسأله این است که هر جریانی در زلزله چه دس

بندی کنم. ........ سیاستی دارد و ما در انقالب چه سیاستی؟ در نتیجه من نمیخواهم روی انقالب شرط

  ". ٥٧فکر میکنم تحوالت آینده ایران بیشتر تالقی جنبشهاست تا یک انقالب همگانی شبیه انقالب 

 (1998مبر نوم نهم حککا، نوامنصور حکمت، بحث در پل)

 

هر دو ناتوان از ارائه یک تاکتیک و استراتزی صحیح و کارگری دو دیدگاه غیرکمونیستی یک و دو 

در مقابل اوضاع ایران هستند. هر دو ناتوان از تفاوت میان سرنگونی و انقالب، یکی اعالم میکند 

جمهوری اسالمی میماند و روند اصالحات در ایران تبدیل حکومت جامعه ایران در چهارچوب 

قشر به طبقه سرمایه دار است و طبقه کارگر در طی این دوره باید در فکر اصالحاتی از نوع " 

نپ"! باشد که  آن را ترجیح یک طرح اقتصادی در چهارچوب حکومت اسالمی بر طرحهای دیگر 

: بند "ج" اجرا شود، "بازرگانی خارجی ، شعاردر اوائل انقالب میداند. چیزی شبیه تاکتیک توده ایها

را با روند انقالب توضیح میدهد و کارش هول دادن دولتی شود" و.....دیگری وضعیت سیاسی 

 جنبشها به طرف انقالب است. 
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. رهنمون میشود آکسیون و تظاهرات برایشان حد اعالی یک حرکت است که به دروازه طالئی

 ، اگرآنها ساده و تا اندازه زیادی مضحک است که با اعتصاب عمومی مخالفت میکنندآنقدر فکر 

) مخالفت آنها با تاکتیک اعتصاب  مردم در خیابان در حالت تظاهرات بوده باشند. از آن روز قبل

 از نظر آنها (. از عجایب رزگار سیاسی است در کردستان 1384مرداد سال  16عمومی در 

و  چنین صورتی یک عقب نشینی از سیر پیشروی مردم به سوی سرنگونی اعتصاب عمومی در

د دشه ای واراب میزنند تا بر انقالب جاریشان خحرکتهای قومی رنگ و لع تلقی میشود. به انقالب 

شش مارکسیست فعالیت برای یک مارکسیست عجیب میباشد که چنین نیروهایی زیر پو نشود.

اجتماعی در این جریان وجود داشت خود را از شر مارکسیسم رها میکرد و با  درک میکنند. اگر

 همان حکومت انسانی خود به بازی میپرداخت. 

حمید تقوایی بعد از مرگ منصور حکمت که فضا را برای ابراز وجود سیاسی مناسب دید، تمامی 

حکمت حزب  به گفته منصور ل کرد. اگر قبال بنادیدگاه نقد شده خود را به سیاست رسمی حزب تبدی

ه فشار بوده است، ور حکمت بوده است و کمونیسم کارگری یک گروبه طور کلی روی خط منص

 بعد از مرگ او خط حمید تقوایی به مصواب و سیاست رسمی حزب تبدیل شد. 

دیگر نه تها نبایستی جای شکی باشد که سرنگونی به انقالب ارتقاء یابد، بلکه اصال انقالب در 

این جمله ترجیح بند ریان بود و وقایع سیاسی ایران بر اساس انقالب و ضد انقالب تحلیل میشد. ج

 است. 1382تمام گفتگوها و تحلیلها و قطعنامه های حمید تقوایی و حزب کمونیست کارگری از سال 

هستیم و ".....ما امروز شاهد پالریزه شدن نیرهای سیاسی بین طرفداران انقالب و مخالفین انقالب 

 1383حزب ما در راس اردوی انقالب قرار دارد" مصاحبه با نشریه انترناسیونال ماهانه خرداد 

سیاستهای خود را به سیاست  و منصور حکمت، حمید تقوایی به جای نقد سیاستهای مصوب حزب

مورد نقد قرار توسط منصور حکمت شدیدا قبال سیاستهایی که  مصوب و رسمی حزب تبدیل کرد.

 .گرفته بود
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علنا گفته و نوشته شد که حزب و قدرت سیاسی نباید در استراتژی حزب قرار گیرد بلکه با " تئوری 

است و حزب باید برای سازماندهی نوین" حمید تقوایی انقالب کنکشن میان حزب و قدرت سیاسی 

  انقالب فعالیت کند.

 

 

  طبقات غیرکارگری شیوه حل مسائل توسطدوران جدید و 

شناخت از جامعه ایران و بدست گرفتن حلقه اصلی زنجیر و پاسخ به این مسئله اصلی مهمترین 

فاکتور دخالت کمونیستی برای تبدیل حزب به حزب قدرت سیاسی و کسب قدرت به معنای خاص 

 میباشد. 

ی در دستور روز جامعه ایران است. این سرنگونی میتواند حالت انقالب نفی رژیم جمهوری اسالمی 

بگیرد و یا اینکه آرام آرام و در اثر اعتراضات و نافرمانی مردم از طرف دیگر و با عقب نشینیهای 

دائمی رژیم و وفق دادن بیشتر خود با جامعه از طرف دیگر و تغییر و تحوالت کودتایی و انتخاباتی 

امعه ایران تبدیل به استحاله رژیم ختم شود. جمهوری اسالمی نمیتواند به رژیم پایدار و متعارف ج

شود. حتی اگر جنبش سرنگونی حالت انقالبی بگیرد، به این معنا مردم در سطح وسیع برای 

 سرنگونی رژیم شرکت کنند، این هنوز به طور حتم نمیتواند ایران را در آستانه انقالب قرار دهد. 

که آیا حزب کمونیستی  مسئله این نیست که انقالبی در ایران درمیگیرد یا نه، بلکه مسئله این است

نقدر در میان توده های آ، و کارگری میتواند در سیر سرنگونی جمهوری اسالمی آنقدر قدرتمند شود

که در مقطعی از این سرنگونی و یا پس از آن  کارگر و توده زحمتکش و ستمدیده نفوذ پیدا کند،

را ه جمهوری اسالمیمخالفت واعتراضت عمومی مردم بقدرت سیاسی را در ایران تصرف کند. 

تبدیل شود.  تراض به جمهوری اسالمی به پرچم و تکیه گاه مردم در اعهدایت و رهبری کند و 

 اعتراضات آنها را عمق دهد و راه فائق آمدن بر رژیم اسالمی را نشان دهد. 

شرکت میکنند جنبشهای غیرکارگری و غیرسوسیالیستی در ایران در سرنگونی جمهوری اسالمی 

جنبشها را رادیکال  برخوردار باشد، میتواند این جنبش سوسیالیستی کارگری از قدرت و نفوذ و اگر
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کند. یا بهتر است بگویم در این جنبشها شکاف ایجاد کند و جریان رادیکال آنها را با خود همراه کند. 

حکومت انقالبی  تشکیل یک در شکستن ماشین دولتی و اما این جنبشها آنقدر پتانسیل انقالبی ندارند تا

در انقالب کارگری اینده ایران، طبقه کارگر نیروی وسیع  همراه طبقه کارگر بیایند. از این نظر

توده های مردمی که در سرنگونی جمهوری اسالمی شرکت میکنند را با خود ندارد. بخشی از این 

د که زمینه های اقتصادی در ایران هیچ طبقه ای وجود ندار مردم در مقابل انقالب کارگری میایستند. 

تا به آخر یعنی تا شکستن کامل ماشین دولتی و تشکیل یک  موجب شود تا آن طبقه و اجتماعی آن

بماند. در سرنگونی جمهوری اسالمی طبقات و جنبشهای متحد طبقه کارگر  ، حکومت انقالبی موقت

حتی  جنبشهای غیرکارگریدیگر شرکت دارند اما بدون وجود یک جنبش سوسیالیستی کارگری، 

جنبش سکوالریستی و مسئله زن  صورت انقالبی به خود نمیگیرند. در سرنگونی جمهوری اسالمی

در میان فعالین غیرسوسیالیست حقوق زن امروز در ایران از این دست مسائل هستند. برای همین 

امروز در تعامل با در ایران، فعال رادیکالی یافت نمیشود. جبشهای غیرسوسیالیستی در دنیای 

هبری و هدایت جنبش سکوالریستی بدون رسرمایه داری غرب به دنبال حل مسائلشان هستند. 

 به طور خودبخودی راه حل رادیکال پیش نمیگیرد. سوسیالیستی و

در در حالی که تا قبل از انقالب ایران و بخصوص قبل از سقوط بلوک شرق مسئله فرق میکرد. 

ه بورژوا و حتی بورژوا برای کسب ابتدایی ترین خواسته ها، مانند رویای آن زمان نیروهای خرد

جلوگیری از ورود کاالهای بنجل و یا داشتن صنایع مادر به مبارزه قهرآمیز روی میاورند. اما 

امروز سرنگونی رژیم سیاسی هم از طریق مسالمت آمیز و در تفاهم با غرب در دستور بخشهای 

جنبشی که فقط قرار باشد به ستم بر زنان ژوازی و خرده بورژوازی است. وسیعی از نیروهای  بور

در ایران خاتمه دهد، انقالبی نمیشود، جنبشی که فقط قرار باشد به سکوالریسم دست یابد، انقالبی 

 نمیشود، جنبشی که فقط قرار باشد به تبعیض بر مردم کرد خاتمه دهد، انقالبی نمیشود. .......

 ر کارگر بشدت تغییر کرده است: طبقات غیشیوه حل مسائل 

"....نکته پنجم هم دقیقا  همین است. ُجدا از منفعت کارگری نمیشود پراتیک انقالبی تعریف کرد. 

قبال میشد. اآلن شما دقت کنید هر جنبش استقالل طلبانه اول از آمریکا خواهش میکند که دخالت کند. 

غرب باید  در همسازی و جلب توافق آمریکا و غرب آپارتاید را باید بر انداخت، با جلب توافق
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آخوندها را برداشت. و در چهارچوب نظم نوین جهانی و خردگرایی دمکراتیک بگذارید یک کاری 

کنیم که عربستان هم زنهایش بتوانند رانندگی کنند. جنبشی که بنا باشد فقط زن را در عربستان 

ساختار سیاسی سعودی آزاد کند، غیرسوسیالیستی هم بخواهد بماند، خصلت انقالبی پیدا نمیکند، به 

میگوید هیالری  -هر که باشد  -جهان امروز متوسل میشود. به سراغش رؤسای جهان امروز میرود 

اش کلینتون یک فکری هم به حال زنهای عربستان بکنید و او هم فکرى میکند. اینطور نیست که همه

 .تعارف است

ای ان را در یک مجموعهبطور واقعی غرب و ساختار سیاسی جامعه غربی دارد تالش میکند جه

شکل از مدل غربی ادغام کند. حاال اگر کسی دردش در این چهارچوب شفا پیدا میکند -کمابیش هم

به همان هم متوسل میشود که میتواند این جواب را بدهد. اگر کسى میخواهد در ترکیه انتخابات 

سراغ آمریکا. همین هم  دمکراتیک غربی صورت بگیرد بهتر است بجای اینکه بیاید سراغ ما برود

منطقى است. شما بگویید حاال این در ناتو باشد، میخواهد پشت در ورود به اروپای واحد باشد، آقای 

طبقه حاکمه ترکیه تو را به خدا انتخابات درستی بگذار! این فشار خیلی بیشتری است روی آن دولت 

ت لیبرالی میپرد و میرود یک چیز تا جنبش کارگری ترکیه بلند شود، که از این پروسه انتخابا

 .دیگری را پیاده میکند

های غیرکارگری چهارچوبهای غیر انقالبی برای میخواهم بگویم اآلن خیلی روشن است که منفعت

تحققشان پیدا میکنند. حتی سرنگون کردن رژیم آخوندی در ایران، انداختن رژیم مذهبی و دست 

لتری اپوزیسیون ایران، عامدانه قرار نیست رنگ انقالبی راستی در ایران، برای بخشهای غیر پرو

اند( طرفدار به خودش بگیرد. اگر دقت کنید به ما اعتراض میکنند که چرا شما )آنها اسمش را گذاشته

راه حل مسالمت آمیز نیستید. میگویند چرا نمیشود با بیانیه صادر کردن و تقویت منتظری و دست 

 و کمک آمریکا، رژیم جمهوری اسالمی را تضعیف کرد؟ به دامن "اروپای واحد" شدن

آهن میخواست اسلحه دستش میگرفت، کسی که معتقد مقایسه کنید با زمان شاه که طرف که ذوب

بود تقسیم اراضی باید بشود اسلحه دستش میگرفت، کسی که معتقد بود بد کاری کردند خسرو خان 

آلن آنکس که میخواهد رژیم را بیاندازد مراجعه قشقایی را اذیت کردند اسلحه دست میگرفت و ا

میکند به سازمان ملل! عین این اتفاق افتاده. خیلی دشوار است که اآلن جنبشهای انقالبی و رادیکالی 
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شکل بگیرد که هدف و مبنای اساسی آنها جنبش طبقه کارگر نباشد، مثال  خواست اقشار و طبقات 

 ، منصور حکمت(2000سال  ی،" ) سمینار کمونیسم کارگر.دیگر باشد

در قرن بیستم مثال حل مسئله زمین که مسئله اساسی در بسیاری از کشورها بوده است، به دو 

صورت امکان پذیر بود. انقالبی و رادیکال از پایین  و غیرانقالبی و از باال. جنبش دهقانی بدون 

رهبری این جنبش توسط طبقه  حضور جنبش سوسیالیستی نیز حالت انقالبی به خود میگرفت. مسئله

کارگر و حزبش طرح بود. اما امروز جنبشهای غیرکارگری روی پای خود حالت انقالبی نمیگیرند. 

 حضور جنبش سوسیالیستی میتواند بخشهایی از جنبشهای غیرکارگری را به زیر نفوذ خود بکشاند.

یک دگرگونی اساسی سیاسی و اقتصادی  قالبی خود پتانسیلدر روسیه حل مسئله زمین به شیوه ان 

را در روسیه با خود داشت و از این نظر طبقه دهقان آن پتانسیل انقالبی را داشت که در صورت 

رهبری پرولتاریا بر مبارزه، مبارزه را تا به آخر دنبال کند و در پیروزی یعنی در تشکیل دولت 

نیز در کنار طبقه کارگر بماند. وضعیتی موقت انقالبی برای سرکوب نیروهای ارتجاعی و تزاری 

که البته بعد از انقالب فوریه تغییر کرد و دهقانان در کنار بورژوازی ایستادند. لنین در آن زمان 

 :نوشت

" یک مارکسیست نباید زمینه تجزیه و تحلیل دقیق روابط طبقاتی را فراموش کند. بورژوازی  

قدرت را در دست دارد، ولی آیا توده دهقانان هم یک بورژوازی نیست، که فقط از الیه متفاوت 

اجتماعی برخاسته، نوع متفاوتی از بورژوازی که خصلت متفاوتی دارد؟ که از آن نتیجه بگیرند که 

دموکراتیک را کامل کند؟ چرا این باید  –این الیه نمیتواند قدرت بیابد و در نتیجه انقالب بورژوا 

غیرممکن باشد؟ این نحوه ایست که اغلب بلشویکهای قدیمی به آن شیوه استدالل میکنند. پاسخ من 

از  این است که این کامال ممکن است ولی در ارزیابی یک موقعیت خاص، یک مارکسیست نباید

آنچه ممکن است، بلکه از آنچه واقعی است آغاز کند. و حقیقت این واقعیت را آشکار میکند که 

نمایندگان سربازان و دهقانان ......آزادانه قدرت را به بورژوازی تسلیم میکنند...... در رابطه با این 

باره /امکانات/ حقیقت امروزی، دیگر صرفا مضحک است که انسان به این واقعیات پشت کند و در 

صحبت کند." ) از نامه اول لنین در ارزیابی وضع فعلی برای کنفرانس حزب سوسیال دموکرات 

  آوریل( 20در 
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پیدا میکنند که با امروز منفعتهای غیرکارگری طبقات غیرکارگر تنها در صورتی حالت انقالبی 

یت در تعیین تاکتیکها در دخالت و نفوذ رهبری کننده جنبش سوسیالیستی همراه باشد. این وضع

اینکه در میان فعالین حقوق زن در ایران به برخورد به نیروهای غیرکارگری تعیین کننده میشود. 

قط از ضعف جریان سوسیالیستی طور خودبخودی هیچ گرایشی به طرف سوسیالیسم ایجاد نشده، ف

میباشد، از رادیکالیسم، از نیست، بلکه جنبشی که در دنیای امروز فقط بدنبال حل مسئله زن 

سوسیالیسم و از منفعت کارگری دوری میگزیند. زمانی هر فعال جنبش زن تالش میکرد خود را 

سوسیالیست بنامد. فمینیست برای اعتبار خود را فمینیست سوسیالیستی اعالم میکرد، اما امروز نه 

 با صدای رسا بیان میکنند.تنها نیازی به این نمیبینند، بلکه دشمنی خود را با سوسیالیسم 

درصدی ها.  99انی و جنبش خط مشی منصور حکمت را مقایسه کنیم با شعار حکومت انس 

درصد، بلکه در بسیاری مواقع معضل قشرهای وسیع طبقات میانی را  99کمونیستها نه معضل 

% 99لیسم ما با دارند که از نظر منفعت طبقاتی میتوانند پشت بورژازی و ارتجاع بایستند، اما پوپو

جامعه میخواهد جنبش ضد سرمایه داری برپا کند! این مباحث را با مباحث لنین در باره دهقانان و 

خرده بورژواها و معضل آنها در انقالب و پس از قدرت گیری مقایسه کنیم تا ببینیم کمونیسم چنین 

  جریاناتی کجاست؟

در جامعه سرمایه داری تشکیل میدهد و در در سطح پایه ای خرده بورژوازی که  قشر وسیعی را 

 بسیاری از کشورها شامل اکثریت مردم میشود، عموما پشت بورژوازی میایستد:

ا به " الیه های زیرین طبقه متوسط ، صاحب گارکاه کوچک، کاسبکار، پیشه ور  دهقان، تمام آنه

بخشی از طبقه متوسط   بورژوازی میجنگند که میخواهند هستی خود را به عنوان این علت بر ضد

از فنا شدن برهانند. بنابر این، آنها انقالبی نیستند، بلکه محافظه کار هستند. از آن بدتر، آنها مرتجع 

هستند، زیرا میکوشند چرخ تاریخ را به عقب برکردانند. اگر بر حسب تصادف انقالبی میشوند فقط 

اریا قرار دارند، بدین سان آنها نه از از آن جهت است که در آستانه رانده شدن به صفوف پرولت

منافع کنونی که از منافع آینده خود دفاع میکنند، دیدگاه خود را کنار میگذارند تا دیدگاه پرلتاریا را 

 بپذیرند" از مانیفست کمونیست
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مارکس این را راجع به اقشار پایین خرده بورژوا گفته است، لنین مشکل دهقانان را آنطور مطرح 

در  نقد خود به حمید تقوایی نامه و ر حکمت در همینودر فصل اول کتاب آورده ام، منص کرده که

  باره "سرنگونی و انقالب" مینویسد"

در کدام انقالب؟ در نبرد برای سرنگونى شاید این تصویر درست باشد )هرچند جوانان و زنان هم "

داری"، اتفاقا به آخرین رژیم سرمایهتقسیم خواهند شد( اما در انقالب برای تبدیل "رژیم اسالمى 

 ".بنظر من کارگران اکثریت عظیمى را همراه خود نخواهند داشت

درصدیها میخواهد سرمایه  99حاال کسانی زیر نام کمونیسم پیدا شده اند و مدعی هستند که جنبش 

 را براندازد و فقط حزبی مانند حکک را کم دارد!

نه  !شهایی است. جنبش بر علیه یک درصدیهای وال استریت.هم چنین حزبی مظهر چنین جنب اواقع

، بلکه ارتجاعی خود در این جنبش سهیم هستندتنها قشرهای وسیع خرده بورژای جامعه با اتوپیهای 

بورژازی بخشهای مختلف صنایع و حتی بخشی از بورژازی مالی که توسط بورژازی مالی بزرگ 

 99جنبش  نیستها ادعای حککا ایران میپذیرد،مو. کدرصدیها است 99تحت فشار است با آن 

  درصدیها همجنس این حزب است.

در قرن بیستم جنبشهای ضد استعماری و ضد فئودالی عموما حالت انقالبی پیدا میکردند و مطالبات 

غیرکارگری یافت نمیشود عدالت خواهانه  هیچ جنبشخود را در پوشش سوسیالیسم میپیچیدند. امروز 

خود حالت انقالبی به خود بگیرد. در دوران جدید تنها طبقه کارگر خواهان راه حل  که روی پای

انقالبی مسائل میباشد. تنها جنبش سوسیالیستی زنان میتواند برای مسئله زن راه حل انقالبی بیابد، 

تنها در صورت نفوذ جنبش سوسیالیستی است که فعالین و رهبران رادیکال در صف جنبش زن 

 ازتولید میشوند.تولید و ب

از این نظر شعار معروف برخی از چپها مبنی بر اتحاد جنبش کارگری و جنبش زن و جنبش 

مسئله بیش از هر زمان دیگری  دانشجویی و ...در شرائط کنونی دیگر خیلی بی مسما شده است. 

 نفوذ جنبش سوسیالیستی کارگری در جنبش زنان، در جنبش سکوالریستی، در جنبش دانشجویی

 و...است و نه اتحاد جنبشها. 
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 2002مطلوبیت و مضرات حزب کمونیست کارگری تا سال 

، بنیادیهای جریانی شکل گرفت که میتوانست کمونیسم مونیست کارگریدر ایران با تشکیل حزب ک

کرگری در ادامه مسیری تشکیل را روی نقشه جغرافیای سیاسی ایران قرار دهد. حزب کمونیست 

همراه با  که دستاوردهای عظیمی برای سازماندهی یک جریان کمونیستی فراهم آمده بود. ه بودشد

در سالهای پر  چپ با جریانات عموم خلقی مبارزات تئوریک، سیاسی و سبک کاری مارکسیستی

حزب کمونیست ایران در  ،و پیروزی بالمنازعه بر آنها 57جنب و جوش و انقالبی پس از بهمن 

د. با تشکیل حزب کمونیست ایران، مارکسیسم انقالبی به عنوان بیان تئوریک تشکیل ش 62سال 

. حاال ه استتعلق داشت جریان نوین کمونیستی در ایران دیگر به تاریخ گذشته کمونیسم کارگری

دیگر نه مبارزه با جریانات عموم خلقی، بلکه سازماندهی حزب در جنبش کمونیستی کارگری 

وی کمونیسم باشد. قرار دادن حزب بر مبارزه کمونیستی کارگری و بر میتوانست مسیر رو به جل

خود به محور تالشها و فعالیتها رانده شده بود. در آن سالها مطالب، آثار و جنبش سنت و تاریخ 

نوشته ها و سخنرانیهای منصور حکمت در باره کمونیسم کارگری، تالش برای سازماندهی حزبی 

نبش کارگری در همه تقال اجتماعی حزب از چپ رادیکال به جنا بر مبنای مبارزه کارگری و

عرصه ها و مشغله هایش، کمونیسم کارگری را به یک جریان تعیین یافته تبدیل نمود که نیروی 

تعریف  قابل مالحظه ای را در درون و بیرون حزب کمونیست به خود جلب نمود و

کمونیسم کارگری فقط اما  گری بدست داد.و سیاسی/ تئوریک از کمونیسم کار اجتماعی/پراتیکی

جریان ناسیونالیسم کرد و چپ رادیکال سانتر  ش در درون حزب کمونیست ایران بود،یک گرای

. این سنتهای قدرتمند مانعی تشکیل میدادند در حزب کمونیست ایران را گرایشات دیگر و قدرتمندی

اساسا کارگری و کمونیستی بوده اند بر سر پیشروی کمونیسم کارگری و تبدیل حزب به یک حزب 

و با سقوط بلوک شرق و تعرض عنان گسیخته بورژوازی به کمونیسم، آنها دیگر اتوریته کمونیسم 

بدبختیها، مرارتها و ناسیونالیسم کرد بر متن با حمله به عراق در جنگ اول خلیج، ارا نمیپذیرفتند. 

عرض اندام و تعرض کرد و کمونیسم کارگری شروع به و کردستان عراق قتل عامهای مردم عراق 

در  کارگری راه خود را جدا کرد و به تشکیل حزب کمونیست کارگری پرداخت. حزب کمونیست

شروع فعالیت دارای سرمایه عظیم سیاسی و تئوریک و انسانی بوده است و در آستانه تبدیل شدن 
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سازمانهای کمونیستی، تعریف و تشکیل  با به یک حزب سیاسی قدرتمند در جامعه قرار داشت. 

ل، بازخوانی تالش برای سازماندهی جنبش کمونیسم کارگری در تفاوت با  سازمانهای  چپ رادیکا

بیش از یک دهه، در ایران و جهان و در ادامه کسب دستاوردهای عظیم در طول  تاریخ کمونیسم

نامه و تعریف و بیان تدوین برنامه و اساس تشکیل شد. 1991حزب کمونیست کارگری در سال 

، امکان این فراهم شد تا 90بیشتر تمایزات کمونیسم کارگری در تئوری و پراتیک در طول دهه 

مباحث حزب و قدرت سیاسی حزب به عنوان حزب قدرت سیاسی وارد صحنه سیاسی ایران شود. 

به جدال تالشی برای بیرون آوردن کمونیسم به عنوان یک گرایش و جنبش در جامعه از حاشیه 

 اصلی جامعه بوده است.

با همه پیشرویهایی که کمونیسم کارگری نموده بود، حزب کمونیست کارگری صاحب رهبری و 

آمده بودند و با همه آن سنت در همه زمینه ها خو کادرهایی بود که عموما از سنت چپ رادیکال 

ارگری نبوده است، بلکه از این نظر حزب کمونیست کارگری، حزب جنبش کمونیسم ک گرفته بودند.

این پتانسیل را داشت تا به جنبش کمونیسم کارگری خدمت کند و کمونیسم کارگری در آن و در کنار 

منصور حکمت رهبر و بنیانگذار کمونیسم کارگری بارها در باره این معضل  آن نشو و نما نماید. 

صراحت در باره خط مشی بحث کرد. از جمله در حاشیه کنگره سوم حزب کمونیست کارگری  با 

حزب و ترکیب آن صحبت کرد. با مرگ منصور حکمت بنیانگذار کمونیسم کارگری، سنت حاشیه 

ای چپ در حزب میداندار شد. این سنت نه ارزش حزب و حزبیت را میدانست و نه اساسا ارزشی 

حزب را  2004ل التی تمام در سابرای سرمایه و تاریخ کمونیسم کارگری قائل بود. آنها با بی مبا

به انشعاب کشاندند و ضربه سنگینی بر کمونیسم ایران وارد کردند. ظرفیت این چپ مکتبی و فرقه 

ای در خرابکاری در جریان کمونیسم کارگری بی اندازه بوده است. اینها نه به حرفهای خودشان 

حاشیه ای و حزب  باور داشتند و نه به حرفها و قطعنامه های رقیب. به جای جدال بر سر سنت چپ

جن و پری " انقالب" قدرت سیاسی یکباره صحنه جدال به جدال مکتبی چپ و راست تغییر کرد و 

، به مسئله اصلی حزب و جدال نددر مخیله چپهای حاشیه ای که مورد نقد آشکار قرار گرفته بود

درونی آن رانده شد. همه چیز به شکل مسخره آمیز و مضحکی درآمده است. چپ حاشیه ای در 

چپ حاشیه ای به امکان سربرآوردن  کمونیسم کارگری به  درون حزب انقالب راه انداخته بود. 
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ن را حداقل برای عنوان یک جریان سیاسی در صحنه سیاسی ایران ضربه سنگینی وارد کرد و آ

د که آیا با توجه به ماهیت و سنت بجایی است اگر پرسیده شو دوره کنونی به محاق فرو برد. سوال

 بر آن تحمیل شد محتوم نبود؟ 2004حزب کمونیست کارگری، وضعیتی که در سال 

فانه به نظر من نه. حزب کمونیست کارگری میتوانست با هشیاری تنها چند کادر رهبری بماند. متاس

چنین هشیاری در آن مقطع وجود نداشت. اما انشعاب در احزاب و حتی چرخشهای سریع در وقایع 

بزرگ که به از دست رفتن همه چیز منجر شود همیشه در احزاب سوسیالیستی وجود داشته است. 

با  2انترناسیونال  ،مقطع شروع جنگ جهانی اول یک نمونه بارز آن است که با شروع جنگ

. امکان انشعاب در حزب ن احزاب کارگری آن به مدافعان بورژوازی خودی درآمدندبزرگتری

بلشویک پس از کسب قدرت سیاسی تنها به دلیل شخصیت فردی دو عنصر رهبری آن یعنی استالین 

و ترتسکی خطری بود که لنین آن را بازگو کرده بود و به رهبری حزب کمونیست شوروی هشدر 

ر چپهایی که کلمه کارگر را مانند جانماز و وضوع برای نماز خواندن بکار داده بود. شاید از منظ

میگیرند، چنین مسائلی عجیب بیاید. پاشیدن حزب کارگران، آنهم در قدرت در یک کشور پهناور و 

! این ؟به خصوصیت فردی دو شخصیت گره خورده بود و سرنوشت انقالب سوسیالیستی بزرگ

رشد گیاهی میبینند، قابل هضم نیست.  و طبقات را درتکامل اقتصادی" برای چپهایی که تاریخ را " 

طبقات و مبارزه طبقاتی را میبیند و  انسانها، نیسم و کارگری که در جهان واقعی،اما برای کمو

تاریخ را به انسانها و تالش عملی و فکری آنها،  به "ماتریالیسم پراتیک" ترجمه میکند، نه تنها قابل 

 میپندارد. و مبارزه طبقات جزعی از سیر تاریخرا  آن فهم بلکه

بحث لنین در باره امکان از هم پاشیدن حزب و قدرت سیاسی به دلیل شخصیت فردی استالین و 

 ترتسکی از منظر "ماتریالیسم پراتیک" قابل تعمق است:

قوط آن حزب ما بر دو طبقه متکی است و به همین جهت نااستواری آن امری است محتمل و س"....

اتخاذ هرگونه ناگزیر میشود. در چنین صورتی  افقت بین این دو طبقهحصول موعدم در صورت 

تدبیری و اصوال صحبت در باره استواری کمیته مرکزی ما کاری است عبث. در این صورت به 

کمک هیچ اقدامی نمیتوان از انشعاب جلوگیری کرد. ولی من امیدوارم که این یک آینده بسیار دور 

ور من از استواری، ظو حادثه بسیار غیرمحتملی باشد که جای صحبت در میان داشته باشد. من
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تضمین در مقابل انشعاب در آینده نزدیک است و قصد دارم در اینجا یک سلسله مالحظاتی را که 

 صرفا جنبه خصوصی دارد مورد بررسی قرار دهم.

نقطه نظر اعضایی از کمیته مرکزی نظیر به عقیده من عامل اصلی در مسئله استواری از این 

استالین و ترتسکی هستند. مناسبات بین آنها به نظر من قسمت اعظم خطر انشعابی را تشکیل میدهد 

 که میتوان از آن اجتناب کرد و.....

موجب بروز این دو صفت دو رهبر مبرز کمیته مرکزی ممکنست بدون اینکه تعمدی در کار باشد 

ر حزب ما برای جلوگیری از آن اقدامات الزم را به عمل نیاورد، ممکن است انشعاب گردد و اگ

 ، لنین1922دسامبر  24وقوع انشعاب جنبه ناگهانی به خود بگیرد." از نامه به کنگره 

نهم حزبی که توانست بر احزاب مختلف خرده بورژوا آاگر سرنوشت یک حزب و یک حکومت، 

ت بگیرد به خصوصیات فردی دو و یا چند شخصیت وابسته و بورژوا فائق آید و قدرت را در دس

است، پس حزبی که هنوز در حاشیه جامعه زندگی میگذراند و دارند با تالش آن را به متن صحنه 

 سیاسی میاورند، باید خصوصیات افراد در بود و نبود آن نقش بسیار برجسته ای بازی کند.

اراکتر حزب جنبش کمونیست کارگری نبود، حزب کمونیست کارگری ایران از نظر ماهیت و ک

برای همین هم با رفتن رهبر کمونیسم کارگری به سرعت به نقطه صفر برگشت و تمامی 

 خصوصیات چپ سنتی در آن هویدا گشت. 

رهبر کمونیسم کارگری، منصور حکمت قبل از مرگش هم در باره ماهیت حزب صحبت کرد و هم 

آینده ماهیت و  او به صورت موجزی نظر خود را در باره   ود.در باره خطر انشعاب هشدار داده ب

او با اطمینان گفته بود که حزب کمونیست کارگری بعد از او حزب کمونیست کارگری بیان کرد. 

 به انشعاب کشیده میشود. او تنها خواهان حفظ وحدت حزب بود. 

نظرش در باره حزب کمونیست کارگری این بود. یک حزب مبارزه " ضدرژیمی" و در آن زمان 

 ردیکال و اومانیست. 

"معلوم است که حزب کمونیست کارگری مدافع یک خط رادیکال، اومانیست، برابری طلب و غیره 

کنترل جاده  است، اما موتور کمونیسم کارگری را با خودش ندارد. و این ممکن است در پیچ بعدی،

....این حزب در این لحظه، حتی ابزار اشاعه کمونیسم کارگری نیست. یک از دستش خارج شود.
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حزب رادیکال کمونیستی است که میخواهد برنامه کمونیست کارگری را در ایران پیاده کند. این 

شده که اگر من .....راستش اینکه در نامه ها نوشته است!  ولی ابزار اشاعه جنبش این دیدگاه نیست.

من هستم حزب سر خط نباشم خط حزب چه خواهد شد، بحث درستی نیست، برای اینکه وقتی که 

تمام زندگی سیاسی من این بوده است که یک جمعی را که نمیخواهد به این سمت برود،  .نیست

نیست که متقاعد کنم که بطرف این خط برود، نترسد، و مایه بگذارد. اما مایه نمیگذارد، اینطوری 

..." )بحث در دفتر !نیست .حزب کمونیست کارگری با وجود من، روی خط کمونیسم کارگری است

 (2001ژوئیه  8و  7سیاسی حزب 

 و یا 

" االن اینقدر موجویت و استقامت و مقاومت و وجودمان فرض گرفته شده که تکیه کامل دادیم به 

این ماشین و ارابه و داریم باهاش میرویم. این اواخر دیگر زحمتی برای حفظ اش هم نمی کشیم. 

ود. من این سبک کارها را باید مطابق عقایدمان تعریف کنیم. این عقاید ما نیست که دارد پیاده میش

در جلسه دفتر سیاسی گفتم: من مشکل سر خط بودن حزب کمونیست کارگری بعد از خودم را 

ندارم، االن هم سر خط نیست و آن موقع هم نیست. کمونیسم کارگری االن هم حاکم نیست، آن موقع 

یف هم نباشد. مهم وحدت و ادامه کاریش است. ولی بنظر من این حزب باید بنشیند بینش اش را تعر

کند که روی چه خطی میخواهد کار کند؟ در داخل، خارج، در باالی حزب و در تبلیغات.  تبیین اش 

از سیاست در ایران چیست؟ تبیین اش از رابطه با قدرت چیست؟ تبیین اش از فعالیت سیاسی در 

 ، منصور حکمت(14از سخنرانی در پلنوم )داخل چیست؟ در خارج چیست؟ یا تبلیغات؟" 

به جای تعمق بر این مباحث و در درجه   ،مرگ منصور حکمت به جای پیگیری این مباحثبعد از 

اخترع شد و رهبری و کادرهای حزب با شور و عالقه  بحث چپ و راست ل حفظ اتحاد حزب،وا

 را بریدند. حزب وافر اره برداشتند و تنه درخت

به سازماندهی یک حزب جدی سیاسی که امروز و فردا میخواهند  رهبران و کادرهای کمونیستی

بپردازند، نباید حزب کمونیست کارگری و تاریخ انشعابات آن را مالک بررسی کمونیسم کارگری 

قرار دهند. کمونیسم کارگری دارای تاریخچه تئوریک و پراتیکی عظیمی است که توسط منصور 
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مونیستی تنها بر داده حکمت بیان شده و در دسترس است. پایه گذاری یک تشکل و حزب نوین ک

 های موجود امکان پذیر است.

آخرین سخنرانیهای و گفته های منصور حکمت مانند آخرین نامه های لنین در باره وضعیت حزب 

 بلشویک و وحدت و مسیر آن دارای اهمیت است. 

 

 

 قدرت سیاسی و معمای قدرت نظامی ) مورد حزب حکمتیست(
 

بپردازم. برای نزد برخی احزاب کمونیستی من خود را مجبور میبینم تا به مسئله "معمای نظامی" 

اینکه بخشی از کمونیستهایی که بخصوص خود را دخیل در مبحث حزب و قدرت سیاسی میدانند، 

تمند آنها از این فاکت که قدرت نظامی یک فاکتور قدر به این مسئله نگاه فوق العاده اشتباهی دارند.

در صحنه سیاسی است و سازماندهی نظامی فاکتور مهمی در قدرتمند شدن حزب و کسب قدرت 

میباشد، به نتایج عجیبی در شرائط روز جامعه و سازماندهی مردم دست مییابند که هر حزب 

از آنجا که خود تئوری پردازان و  سیاسی را میتواند به غیراجتماعی ترین حزب موجود تقلیل دهد.

یعنی عملی که فقط مربوط به ان این جریان این عمل خود را در زیر رابطه حزب و جامعه رهبر

 رند، من هم بهتر میبینم تا به این نظر در همین زیر مجموعه برخورد کنم.ومیاکسب قدرت نیست، 

در این شکی نیست که کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و نیروی سوسیالیست در همه 

امروز در نهایت با نیروی قهر و به شیوه نظامی صورت میگیرد. برای درهم کشورها در جهان 

شکستن ارتش و نیروهای نظامی دولت و طبقات حاکمه، هیچ راهی به جز قیام مسلحانه و 

پیروزی نظامی وجود ندارد. هیچ دولت، هیچ ارتش و هیچ طبقه حاکمه ای با اعتصاب و 

احزاب سیاسی سوسیالیستی در نهایت باید با سازماندهی تظاهرات نمیرود و درهم شکسته نمیشود. 

قیام مسلحانه و جنگ و پیروزی نظامی قدرت را کسب کنند. اما سازماندهی نظامی چه جایگاهی 

در مبارزه طبقه کارگر دارد؟ آیا احزاب سیاسی در همه کشورها و در همه شرائط چنین دستوری 
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برای قیام توده ای و قیام مسلحانه در همه حال آمادگی  را در وظائف تاکتیکی خود دارند؟ آیا باید

 داشت؟

مسلما پاسخ یک مارکسیست به این سواالت پاسخی منفی است و فقط کسی که کامال از حالت 

عادی روانی خارج شده باشد میتواند حکم کلی در این مورد صادر کند. مثال اگر کسی امروز 

کانادا، استرالیا و کشورهای دیگر جهان که وضعیت با چنین حکمی را در باره اروپا، آمریکا ، 

ثبات اقتصادی و سیاسی ) عالرغم بحرانها( دارند صادر کند، شاید مورد روان درمانی قرار 

 گیرد. اما در مورد کشورهایی که در وضعیت بی ثباتی عمومی قرار دارند، چطور؟

ح مردم نیست. بسیاری از بی ثباتی عمومی هنوز مجوزی برای صدور حکم سازماندهی مسل

کشورها در آسیا، آفریقا و آمریکای التین در این دایره قرار دارند. بی ثباتی عمومی به معنای 

بالفعل شدن بی ثباتی ماشین دولتی در همه حال نیست. تا زمانی که ماشین دولتی و کل دستگاه 

توده های مشاهده نمیشود و ابل دولتی در حالت بحرانی قرار ندارد و ضعف و اضمحاللی در آن ق

مردم و یا حداقل بخش پیشرو توده مردم عالرغم اعتراض و مبارزه، به مبارزه نهایی با دستگاه 

 دولت برنخواسته اند، سازماندهی نیروی مسلح نمیتواند در دستور حزب سیاسی جدی قرار گیرد.

بگذارید برای نزدیکتر شدن به مسئله وظیفه نظامی و یا آمادگی مسلح شدن را در دو شرائط 

 مختلف دنبال کنیم. 

 در شرائط انقالب و قیام توده ای -1

 در شرائط بی ثباتی ماشین دولتی و یا بی دولتی  -2

 

 در شرائط انقالب و قیام توده ای -1

از نظر تئوری و پراتیک مسئله شناخته شده و سازماندهی نظامی در شرائط انقالب و قیام توده ای 

نیروی مسلح انقالب در مقاطع خاصی از اوج گیری جنبش توده ای و شکاف   جا افتاده ای است.

در نیروهای مسلح و تمایل بخشی از ارتش به جنبش توده ای کارگران و مردم و کال انقالب شکل 

بهمن که بصورت  22انقالب ایران و قیام میگیرد و یا بهتر است بگویم باید به آن شکل داد. 

خودبخودی صورت گرفت، خود تجربه گرانبها و روشنی است. دو ماه و شاید حتی دو هفته قبل 
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از قیام بهمن نه تنها هرگونه عملیات مسلحانه بر علیه قدرت جنبش عمل میکرد، بلکه مسلح کردن 

من در اینجا از مسلح کردم توده مردم  توده مردم هم غیرممکن بود و راه به جایی نمیبرد. صحبت

است، مسلما این نافی داشتن تعداد افراد معدود مسلح برای اهداف مشخص و یا شروع بموقع 

 کاری نیست. در همه انقالبات وضع چنین بوده است. 

. آنها در طول بودویکها جایگاهی را اشغال نکرده در روسیه مسلح کردن مردم در سیاستهای بلش

از فوریه تا اکتبر آرام آرام به سازماندهی نظامی مردم هم اقدام کردند. سیاستهای آنها که انقالب 

بر زمینه انقالب استوار بود تسلیح مردم و انقالب را در خود داشت. بیش از تسلیح کارگران و 

به را  مردم، آنها بخشی از ارتش را تحت اتوریته خود درآوردند. کمیته های سربازان تشکیل شده 

زیر نفوذ خود کشیدند و یا کمیته های جدید تشکیل دادند. بعد از انقالب فوریه  کمیته های سرباران 

و درجه داران پایین تقریبا ارتش را تسخیر کرده بودند. افسران باال بدون رضایت این کمیته ها به 

در پیروزی انقالب زحمت میتوانستند دستورات خود را به اجرا بگذارند برای همین وزن پادگانها 

اکتبر آنقدر باال بود که در روز انقالب کمیته انقالبی نظامی در فرمانی از سربازان خواست تا 

پادگانها را ترک نکنند. عالرغم مسلح شدن کارگران بعد از انقال ب  فوریه و بخصوص در 

ه انقالبی مقاومت در مقابل شورش کورنیلف و مسلح کردن وسیع تر آنها بعد از تشکیل کمیت

 نظامی زیر نظر شورا در ماه سپتامبر، هنوز وزنه اصلی مسئله پادگانها بود.

 ترتسکی مینویسد: 

"با وجود تغییری که از اواخر ماه ژوئیه به بعد در حالت روحی سربازها پدید آمده بود، منشویکها 

و سوسیال رولوسیونرها در سراسر ماه اوت بر پادگان تجدید سازمان شده پتروگراد تسلط داشتند. 

ر چنین طبقه کارگر خلع سالح شده بود، گارد سرخ تنها چند هزار قبضه تفنگ در اختیار داشت. د

 شرائطی، با وجود گردآوری مجدد توده ها بلشویکها، ممکن بود قیام با شکستی خونین بیانجامد. 

اما این وضع در طی ماه سپتامبر مدام دگرگون شد. پس از شورش ژنرالها، سازشکاران هوادان 

دلی، و در خود را در پادگانها به سرعت از کف دادند. بی اعتمادی به بلشویکها جای خود را به هم

 بدترین حالت به نوعی بی طرفی انتظار آمیز داد. ......
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وضع بسیاری از شهرستانها بی شباهت به پایتخت نبود. در طی ماههای ژوئیه و اوت روی بسیاری 

از پادگانها بازسازی میهن پرستانه انجام گرفت، در ماههای اوت و سپتامبر پادگانهای بازسازی 

 لشویسم افتادند......" ) تاریخ انقالب روسیه، ترتسکی جلد دوم(شده بار دیگر در بستر ب

این وقایع سیاسی و سیاست بلشویکها در آن وقایع سیاسی بود که توده های مردم و از جمله 

پادگانها را به سوی بلشویکها راند. این قانون عمومی همه انقالبات عصر مدرن است. در شرائط 

با با یک تکان از بیرون این شرائط را تامین نمود. حکومت نادری میتوان مانند انقالب کو

استبدادی و کوچک بودن کشور و پوسیده و تمام شدن حاکمیت بورژوازی که حتی خود 

 بورژوازی دنبال فرصت برای پایان دادن آن میگشت زمینه پیروزی انقالب کوبا را فراهم ساخت.

بر مسائلی انگشت گذاشت که انقالب  19قرن  انگلس در باره انقالبات عصر جدید حتی در اواخر

 تکرار شد:  20روسیه آن را ثابت کرد و سپس در همه انقالبات مهم دیگر قرن 

"تا بدین جا، شرایط مبارزه اساسا تغییر یافته بود. شورش به سبک قدیم، جنگ خیابانی و برپا کردن 

 نسوخ شد. سرانجام کار را تعیین میکرد تاحد زیادی م 1848سنگر که تا 

بگذارید در این مورد دچار وهم و خیال نشویم؛ یک پیروزی واقعی در قیام علیه نیروهای نظامی 

در نبردهای خیابانی، یک پیروزی آن چنان که در جنگ بین دو ارتش اتفاق میافتد، یکی از نادرترین 

انقالبیون[ ) منظور استثناهاست، و قیام کنندگان نیز بر این روش حساب باز نمیکردند. برای آن ]

و تا حدی کمون  1848و  1830انگلس از آن شورشگران، انقالبیون شرکت کننده در انقالبات 

پاریس است( نقش سنگر تنها این بود که سربازان را تسلیم اثر روحی و روانی خود کنند، در حالی 

نقش بسیار کمتری که در نبرد بین ارتشهای دو کشور متخاصم این مسئله نقشی بازی نمیکند یا 

 دارد. 

اگر انقالبیون موفق به تسخیر روحی سربازان شوند، نیروهای نظامی اطاعت نمیکنند و یا افسران 

فرمانده سرشان را بر باد خواهند داد، و قیام پیروز میشود ، اگر آنها در این کار موفق نشوند آن گاه 

ات و تعلیم، فرماندهی هماهنگ و کاربرد حتی اگر نیروهای نظامی در اقلیت باشند برتری در تجهیز

با برنامه نیروهای نظامی و نظم و انضباط  اثر خود را آشکار میکند. بیشترین چیزی که یک قیام 

در عملیات تاکتیکی واقعی میتواند به دست آورد ساختن متبحرانه یک سنگر و دفاع از آن است. 
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نمیزنیم، پشتیبانی متقابل، تامین و به برای دفاع از تنها یک محله، از یک شهر بزرگ حرف 

کارگیری نیروهای ذخیره، و به یک کالم عمل همخوان و هماهنگ واحدها غیرقابل چشم پوشی 

است که تنها تا حد بسیار محدودی قابل دستیابی است و معموال هرگز فراهم نمیشود. تمرکز نیروهای 

ظر نیست. از این روی، دفاع منفعل شکل غالب نظامی در یک نقطه تعیین کننده البته در این جا مد ن

مبارزه است، استثنائا حمله ای در این جا و آن جا به شکل پیشروی و ضربه به جناحین دشمن انجام 

میشود، و طبق قاعده به اشغال مواضع ترک شده از سوی سربازان عقب نشینی کننده محدود میشود. 

ای کامال مجهز و مهندسان آموزشدیده، و عالوه بر این، ارتش دارای توپخانه و لشکره

 جنگافزارهایی است که شورشگران کامال از آنها بی بهره اند. .........

بنابراین، حتی در زمان نبردهای خیابانی کالسیک، سنگر بیشتر اثری روحی داشت تا مادی. سنگر 

ابزار تشویق عزم جنگاوری بود. اگر تا حصول این عزم سنگر میپایید پیروزی به دست میآمد در 

غیر این صورت حاصل شکست بود. این نکته اصلی را باید در بررسی شانس پیروزی در نبردهای 

 بانی آینده در نظر داشت.  خیا

هم بسیار بد بود. بورژوازی در همه جا در کنار دولت بوده،  1849شانس پیروزی حتی در موقع 

فرهنگ و مالکیت  از ارتش در سرکوب قیام کنندگان حمایت مادی و معنوی کرد.  سنگر نیروی 

ان، محرکین ، غارتگران، جادوییاش را از دست داد، و سرباز در پشت سنگر نه مردم، بلکه  شورشی

دزدان، ، و به یک کالم تفاله های اجتماع را میدید، و افسر در طول زمان در اشکال تاکتیکی نبرد 

خیابانی متبحر شده بود، و دیگر  دستور به پیشروی مستقیم و بدون حمایت به سمت پناهگاههای 

ا نزدیک میشد. و اکنون، این روش، فکسنی را نمیداد بلکه از مسیر باغها، حیاطها و خانهها به آنه

 با اندکی مهارت، در نه مورد از ده مورد موفق بود 

اما از آن زمان تا کنون تغییرات بسیار زیادی رخ داده است که همه به نفع ارتش بوده است.  از 

پاریس و شهرهای بزرگ و بزرگتر شده اند و ارتشها به همان میزان بلکه بیشتر بزرگ  1848

اریس و  برلین کمتر از چهار برابر بزرگتر شده اند اما تعداد پادگانها از این هم فراتر رفته شدند. پ

است. با استفاده از راه آهن، پادگانها میتوانند در بیست و چهار ساعت به ارتشهای عظیم تبدیل شوند. 

 1848است.  در تسلیح این تعداد فزاینده سربازان به طورغیرقابل مقایسهای صورت موثرتری یافته 
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تفنگ سرپر بادی را داشتیم و امروز تفنگ خشابدار با کالیبر کوچک که چهار برابر قدرت آتش 

بیشتر و ده بار دقت بیشتر و ده برابر سریعتر عمل میکند. در آن زمان، شلیک ناکارامد گلوله و 

ا بهترین سنگرها های ترکشدار که یکی از آنها کافی است ت ساچمه توسط توپخانه و امروز گلوله

 را در هم بکوبد. در آن زمان، کلنگ برای دیوارهای ضدآتش، امروز خشاب دینامیت.  

از آن سو، همه شرایط برای قیام کنندگان بدتر شده است. یک قیام که همه بخشهای مردم از آن  

ر میانی طرفداری کنند به سختی امکان دارد؛ در مبارزه طبقاتی در بهترین حالت هرگز همه اقشا

گرد پرولتاریا صفبندی نخواهند کرد. به طوری که در مقایسه  اردوی ارتجاع  جمع شده بر گرد 

تقریبا ناپدید » مردم«بورژوازی همیشه متفرق به نظر میرسند و بدین قرار قدرتمندترین اهرم،  

ندارد. اگر  چنین کارامد بود، دیگر وجود 1848خواهد شد. بنابراین،  قدرتمند ترین اهرم که در 

سربازان بیشتری که تعلیم دیده اند به قیامکنندگان بپیوندند مسلح کردن آنها بسیار مشکلتر میشود. 

........................... 

انقالبی باید دیوانه باشد اگر به اختیار خود محله های کارگری جدید در شمال یا شرق برلین را برای 

یا این بدان معناست که در آینده جنگ خیابانی دیگر نقشی بازی یک جنگ باریکادی انتخاب کند.   آ

نخواهد کرد؟ مطمئنا نه. فقط باید گفت که شرائط برای مبارزین نامطلوبتر و برای ارتش مطلوبتر 

شده است. بنابراین جنگ خیابانی در آینده تنها زمانی پیروزمند خواهد بود اگر این وضعیت نامطلوب 

ران شود. بر همین مبنا، وقو ع جنگ خیابانی در ابتدای یک انقالب بزرگ توسط عوامل دیگری جب

 بسیار نامحتمل خواهد بود و نیز باید با نیروهای بیشتری به آن دست زد. .........

آیا خوانند اکنون متوجه میشود چرا قدرت حاکمه مصرانه میخواهد که ما را به جایی بکشاند که 

ا میدرانند؟ چرا آن ها امروز ما را به بزدلی متهم میکنند؟ زیرا ما تفنگها شلیک میکنند و شمشیره

نمیخواهیم فیالفور خیابانها، جایی که پیشاپیش مطمئنیم در آن شکست خواهیم خورد،  را تصرف 

 کنیم. چرا آنان چنین مصرانه طلب میکنند که نقش گوشت دم توپ را برای آنان بازی کنیم؟......"

ح میدهد که دوران انقالباتی که با یک شبیخون تسط اقلیت صرت میگرفته انگلس در ادامه توضی

 گذشته است و تده های مردم خود باید آگاهانه در انقالب شرکت کنند و باید توده ها را تسخیر کرد. 
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مسلما روش تسخیر توده ها و جلب سمپاتی آنها به حزب سوسیالیستی در یک کشور دیکتاتوری با 

کشور با آزادیهای سیاسی متفاوت است، اما به هر حال باید توده های وسیع  روش تسخیر در یک

مردم نسبت به حزب انقالبی سوسیالیستی سمپاتی داشته باشند و در پیروزی آن شرکت داشته 

 باشند و یا پیروزی آن را پیروزی خود بدانند.

ک قرن صدها برابر حاال پس از اینکه دولت و نیروهای نظامی و اطالعاتی در پی بیش از ی

نسبت به زمان انگلس پیشرفته تر و متمرکز تر شده اند، قیام بیش از پیش شکل قیام اکتبر میگیرد 

و نبرد برای پیروزی در یک قیام و اساسا شکل گیری قیام به شکاف در ارتش و کشیده شدن 

 بخشی از ارتش به میان قیام کنندگان وابسته است. 

ود آمدن این شرائط اساسا ممکن نیست. سیطره دولت و نیرهای نظامی آمادگی نظامی قبل از بوج

و اطالعاتی بر تمامی منافظ جامعه چنین چیزی را غیر ممکن میکند و تالش برای چنین کاری نه 

 فقط هرز دادن نیرو، بلکه خطرناک میباشد.

 

 در شرائط بی ثباتی ماشین دولتی و یا بی دولتی  -2

ثباتی ماشین دولتی در شرائط انقالبی نیست، بلکه بی ثباتی در شرائط منظورم در اینجا از بی 

سناریوی سیاه و یا جنگ و جنگ داخلی و یا بی دولتی است. در چنین شرائطی وظیفه اول و 

شروع هر مبارزه ای مبارزه نظامی است. امروز در بسیاری از نقاط جهان این وظیفه به وظیفه 

تبدیل شده است. در سوریه حزب غیرنظامی نمیتواند وجود داشته مهم و یا درجه اول کمونیستها 

باشد، در عراق و کردستان عراق حزب غیرنظامی جدی گرفته نمیشود و نمیتواند در شرائط الزم 

در روند حوادث دخالت کند. در سومالی، در افغانستان و پاکستان در مبارزه با طالبان، در برخی 

 از کشورهای آفریقایی و......

این در مورد ترکیه صادق نیست. نیروی نظامی پ ک ک عالرغم رزمندگی نمیتواند در آنجا به 

 شیوه نظامی بر دولت پیروز شود. برای همین پ ک ک به راه حل سیاسی روی آورده است. 

در کشورهایی که دولت و دستگاه دولتی بر جامعه سیطره دارند، نه فقط مبارزه نظامی، بلکه 

امی غیرممکن است. هم چنین سازماندهی نظامی بدون مبارزه نظامی در آینده سازماندهی نظ
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نزدیک و تقریبا معلوم بی معنا است و نیرویی که دست به این عمل میزند در وادی سرگردان 

 است. 

در میان احزاب چپ ایرانی یک حزب معین، حزب حکمتیست دستور عمل سازماندهی نظامی 

ته است. گارد آزادی را با هدف سازماندهی نظامی توده ها در محل مردم را در دستور خود گذاش

کار و زندگی اعالم کردند. غیر عقالنی بودن آشکار این عمل در شرائط کنونی آنها را مجبور به 

عقب نشینیهای زیادی کرد.  در یک عقب نشینی اعالم کردند سازماندهی نظامی تا اطالع ثانوی 

گارد آزادی به  نظامیدر بقیه نقاط ایران سازماندهی مردم در سازمان به کردستان محدود میماند  

شیوه سازماندهی غیر مسلح صورت میکیرد!! مردم باید دیوانه شده باشند تا در شرائط سیطره 

 نوارد سازمان نظامی شوند. نه در ایرا برای مبارزه روزمره و مطالباتی دستگاه نظامی و پلیسی

زمان نتوانست قدم از قدم بردارد و باری شد بر دوش ارائه دهندگان و و نه در کردستان این سا

مجریان دستور. تا آنجایی که فقط تالشهای ناکامی صورت گرفت، نیرو هدر داد و به جنبش 

 ضربه زد. 

حزب حکمتیست علت دست زدن به چنین اقدامی را در احتمال بو جود آمدن شرائط سناریوی سیاه 

داند. جالب است در شرائط امروز دست به اقدامی میزنند که شرائط آن در آینده در آینده نامعلوم می

هم میشود. نویسنده این سطور که زمانی عضو حزب حکمتیست بود، تالش کرد تا با روشن افر

ترین و بدیهی ترین نقدها و مشکالت روبروی طرح کسی را در آن حزب با نقدش همراه کند. 

ل وان ادعا داشتند که در حالی که دیگران انتظار میکشند، آنها مشغچنین چیزی ممکن نشد. خودش

سازماندهی توده ای نظامی مردم هستند. امروز در مقابل این دوستان تجربه نظامی کوبانی قرار 

دارد و میتوانند از آن درس بگیرند. کوبانی الزم نبود و نمیتوانست در شرائط حاکمیت اسد آمادگی 

ین عمل غیر ممکنی حکم مرگ نیروی اقدام کننده را داشت، اما در شرائط نظامی پیدا کند. چن

ضعف دولت و بی دولتی به سرعت دست به سازماندهی توده ای و سازماندهی نظامی و مبارزه 

 نظامی زدند. 

بسیاری از رهبران حکمتیست که در شرائط مبارزه نظامی در کردستان ایران پس از انقالب 

از سیطره دولت و مبارزه مردم در شرائط معمولی ندارند و نمیخواهند هم  پرورش یافتند، درکی
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در کردستان ایران هم حکم  محل کار و زندگیاز آن درکی پیدا کنند. سازماندهی نظامی مردم در 

مرگ نیرویی را دارد که به طور جدی دست به چنین عملی بزند. تنها الگوی نظامی موجود و 

سال است در عراق کردستان با اسلحه در دست و  30ها است که بیش از ممکن الگوی ناسیونالیست

سال آن طرف مرز منتظر  30نظاره گر اوضاع کردستان ایران هستند. اگر آنها میتوانند  ،آماده

باشند، فعال کارگر و زحمتکش در سنندج و مهاباد نمیتواند به سیم آخر بزند و منتظر دستکیری 

ه اش را مرتب روغن کاری کند و از همسایه ها مخفی نگه دارد و در امروز و فردا باشد، اسلح

انتظار روز موعد بماند. در کردستان ایران در زمانی که شرائط عوض میشود و سیطره دستگاه 

دولتی تضعیف میشود،  شرائط برای مسلح شدن دهها برابر از کوبانی آسان تر صورت میگیرد. 

ه امروزشان عمل کنند، دست به اعمالی میزنند که وظیفه آینده فقط کسانی که نمیتوانند به وظیف

 شان است. 

نوشته من در نقد گارد آزادی جان کالم را در این مورد ادا کرده است. در اینجا بهتر میبینم نوشته 

 .نوشتم را بیاورم 2008ام در نقد این نوع عجیب از سازماندهی که در سال 

 

 

 !مفهوم نخواهد شدگارد آزادی، نامفهومی که 

حزب حکمتیست وظایف و طرحهایی را پیش رو میگذارد که مربوط به وظایف روز یک حزب 

کمونیستی نیست، بلکه وظایفی بی ربط به وظایف روز و وظایف احتمالی آینده اند. برای همین 

ت که با وظایف روز به حاشیه رانده میشود و یا انجام نمیشود. یکی از این طرحها گارد آزادی اس

گارد ازادی نه  .شکست روبرو شد و امروز دیگر خود حزب حکمتیست کمتر از آن حرفی میزند

تنها یک طرح بلکه یک دیدگاه و یک متد فکری و سیاسی است. در این دیدگاه حزب کمونیستی با 

تصور اینکه احتمال سناریوی سیاه وجود دارد، تاکتیک سازماندهی برای آن زمان را امروز در 

دستور کار خود قرار میدهد. اینکه به قول لنین " یک مارکسیست نباید از آنچه که ممکن است، بلکه 

باید از آنچه واقعی است آغاز کند" برای رفقای حزب حکمتیست بی معنا است. حزب حکمتیست 
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برعکس هر مارکسیست از آنچه در آینده ممکن است آغاز میکند. بقول رفقای حزب این حزب ضد 

اینکه کمونیستهایی شرائط روز را نبینند و پراتیک اشتباهی را در دستور روز خود  .ظار استانت

بگذارند دور از انتظار نیست . اگر اشتباه بزرگی نباشد جبران آن هم سخت نیست. یکبار در دهه 

نود حزب کمونیست کارگری عراق از سر شیفتگی به شورا )که این شیفتگی را باید قدر دانست( 

ر میکرد با تبلیغ شورا در هر شرائطی میتوان مردم را در شوراها متشکل کرد و دست به این فک

عمل زد. فکر میکنم هر کسی که از دور شاهد قضیه بود میدانست که این تالش بیهوده است و پا 

ای نمیگیرد و پا نگرفت و شکست خورد. اما دیدگاه گارد آزادی فقط یک اشتباه مانند اشتباهی که رفق

من قبال در  .عراقی مرتکب آن شدند نیست، این یک روش فکری است، اشتباهی بسط یافته است

نوشته هایی تناقضات سند گارد ازادی و تناقضات فعالیت آن با زندگی و مبارزه مردم را بررسی 

د و کرده ام. نشان داده ام نمیشود مردم را با تبلیغات به شرائط و دنیای سناریوی سیاه و جنگ بر

تصویر آن دنیا را برایشان ساخت و در آن دنیا جنگید و مبارزه کرد. کاری که دیدگاه گارد ازادی 

خود را به آن مشغول ساخته است. در اینجا به جنبه های دیگری از دیدگاه گارد ازادی میپردازم. 

رز اپوزیسیون در این دیدگاه از آنجا که در عراق و سومالی شیرازه جامعه از هم پاشیده است و م

و پوزیسیون در آنجاها به هم خورده است، در ایران هم میتوان با نشان دادن آن به مردم، مردم را 

یکی از طرحها و ایده های  .قانع کرد که به صف گارد ازادی بپیوندند و از خودشان دفاع کنند

یست قراربود اساسی حزب حکمتیست در سند گارد آزادی فورموله شده است. از نظر حزب حکمت

کارگر سندیکای شرکت واحد و نفت و هفت تپه و نساجی سنندج، جوانان اهواز و مشهد و تهران... 

 .و دیگر توده های مردم در محیط زیستشان همین امروز در نیروی مسلح گارد آزادی متشکل شوند

ایده که بیشتر به آنهم برای یک احتمال ممکن در آینده، احتمال بوجود آمدن سناریوی سیاه! . این 

سال پراتیک شد. اگر حزب  ٤یک فانتزی شباهت داشت تا یک ایده مبتنی بر واقعیت به مدت 

حکمتیست حتی یک حزب با نفوذ اجتماعی در ایران بود با همین یک طرح میتوانست کامال حاشیه 

پیش آن سال  ٤سازمان گارد آزادی یا نیروی مسلح حزب حکمتیست، که حزب حکمتیست  .ای شود

را اعالم کرده بود، اساسا موجودیت خارجی نیافت. فقط در کردستان در سطح بسیار محدود 

حزب حکمتیست در سال  .تالشهایی برای شکل گیری آن شد که به سرعت با شکست مواجه شد
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بدون هیچ پیش زمینه قبلی و بدون هیچ گونه تدارک از پیشی اعالم نمود که تشکیل سازمان  ۲٠٠٥

زب حکمتیست را در سراسر ایران در دستور خود دارد و این سازمان را در محیط زیست مسلح ح

کارگران و مردم تشکیل میدهد. ضرورت تشکیل این سازمان، نه از سازماندهی مبارزه مردم برای 

اهداف امروز و برای سرنگونی رژیم، بلکه از احتمال وقوع سناریوی سیاه در آینده در ایران و 

ن استنتاج شده است. یک طرح عجیب و غریب و ناسوتی برای یک شرائط احتمالی در پاسخ به آ

اینده. شاید هم تالشی برای تحقق یک فانتزی. طرحی که در بی نظیر بودن شبیه طرح کنترل 

کارگری علی جوادی و حزب اتحاد در شکل بسط یافته اش است که معلوم نیست که تئوری اش بر 

حاال دیگر کامال روشن شده  .ز کدام آسمان بر حزب اتحاد نازل شده استمبنای کدام واقعیت و ا

است که ضرورت مسلح شدن یک حزب و ایجاد یک سازمان مسلح از احتمال وقوع وقایعی در 

آینده صورت نمیگیرد، بلکه به فاکتورهای مختلف دیگری در بطن اوضاع روز بستگی دارد که 

ن فاکتورها میتوان از درجه سلطه رژیم بر جامعه، اشکال و باید مورد مالحظه قرار گیرند. از آ

 .سنت های مبارزاتی و روحیه مردم، نفوذ حزب سیاسی کمونیستی در میان مردم، و....را نام برد

بحث سازماندهی نظامی مردم در محیط زیست و یا سازماندهی حزب مسلح، بحث اسلحه داشتن و 

اف محدود در این و یا آن شرائط در کشورهایی با رژیمهای یا داشتن چند هسته نظامی مسلح با اهد

سرکوبگر وحشی مانند ایران نیست. به این معنا همه احزاب سیاسی چپ در ایران پس از انقالب " 

مسلح" بودند. در دست و بال همه احزاب سیاسی اسلحه بود. اما به جز در کردستان و یا در مقطعی 

بر علیه رژیم با کمک احزاب چپ شکل مسلحانه به خود گرفت، در ترکمن صحرا که مبارزه مردم 

هیچ سازمان و حزبی در تهران و مشهد و اهواز.... از سازماندهی نظامی مردم و یا ایجاد سازمان 

به  ٦٠مسلح حزبی حرفی نمیزد. فقط برخی از آنها مانند اقلیت فدائی در زمان سرکوبگریهای سال 

رد و جریانی مانند اتحادیه کمونیستها با تئوری شبیه تئوری حزب تشکیل هسته های نظامی روی آو

تئوری حزب حکمتیست مبنی بر  .حکمتیست دست به سازماندهی مسلح و مبارزه مسلحانه زد

سازماندهی مسلح مردم در محیط زیست بدون در نظر گرفتن فاکتور شرائط روز، سنت های 

به هر حال اگر اتحادیه کمونیستها  .ونیستها استمبارزاتی مردم و....از تئوری نوع اتحادیه کم

توانست یک حرکت جدی بر اساس آن تئوریش عرضه کند، حزب حکمتیست حتی نتوانست تئوریش 
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را کمی پراتیک کند. این تئوری در همان گامهای اول به سنگ خورد. اما با اصل طالئی "تئوری 

 .ت تا شکست این پروژه پنهان بماندو سند حرف ندارد و مشکل سنت آدمهاست"، تالش شده اس

طبق سند گارد ازادی قرار بود سازماندهی گارد ازادی که نیروی مسلح حزب تعریف شده بود 

توسط کمیته های کمونیستی در کارخانه و محله و دانشگاه صورت گیرد. خوشبختانه حزب 

ن طرحی در ایران حکمتیست در عمل به این طرف نرفت و یا اینکه نتوانست برود. اجرای چنی

یک ایده دیگر که حاال با روشن شدن  .توسط یک حزب کمونیستی میتواند به یک فاجعه ختم شود

غلط بودن طرح گارد ازادی سعی میشود تا در میان رهبران و کادرهای حزب حکمتیست جا انداخته 

یم تا در آینده شود این است که ما امروز مردم را به شکل غیر مسلح در گارد آزادی متشکل میکن

همین سازمان را مسلح کنیم. ظاهرا به نظر میاید عقب نشینی خوبی از طرح اولیه باشد. اما اگر 

قرار نیست مردم را همین امروز در شکل نظامی متشکل کنیم، دیگر متشکل کردن مردم در سازمان 

ندهی مسلح در دستور مسلح و یا سازمانی که عنوان نظامی دارد بی معناست. مسلما زمانی که سازما

کار یک حزب سیاسی قرار گیرد، هزار و یک فعالیت اجتماعی دیگر هم در پرتو آن و یا جدا آن 

سازماندهی میشود. این را بسیاری از رفقایم که سابقه فعالیت طوالنی در یک مبارزه اجتماعی وسیع 

ر این مورد شیپور از سر گشاد نظامی و اجتماعی در کردستان دارند، باید بهتر از من بدانند. اما د

آن زده میشود. میخواهند از سر نمایش قدرت نظامی، به قدرت اجتماعی تبدیل شوند. اما اگر شرائط 

برای مسلح شدن و ابراز وجود نظامی و نمایش نظامی وجود نداشته باشد و زمانش هنوز فرا نرسیده 

ان تغییر شرائط حرف میزنم( فعالیت نظامی باشد) البته از رفقا معذرت میخواهم که از انتظار و زم

به همراه فعالیت اجتماعی دود میشود و به هوا میرود. میگویند گارد ازادی فقط مسئله مسلح شدن 

نیست. بعید میدانم کسی در دنیا پیدا شده باشد که گفته باشد هدفش از مسلح شدن و مسلح کردن فقط 

م میگفت هدفش از فعالیت مسلحانه نیرو دادن به توده جنبه نظامی دارد. حتی امیر پرویز پویان ه

طرفداران طرح گارد ازادی مرتب با  .هایی است که از دیکتاتوری و سرکوب مرعوب شده اند

مثالهایی از قدرتمند شدن و توده ای شدن حماس در فلسطین، حزب هللا در لبنان و مقتدا صدر در 

ذیری سازماندهی مسلح در هر شرائطی بدست دهند. عراق کوشش میکنند تا نمونه ای از امکان پ

این رفقا فراموش میکنند که مقتدا صدر تا قبل از سقوط صدام اصال وجود خارجی نداشت. اما با 
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فروریختن دولت عراق و جامعه اینها به سرعت رسیدند و خودشان را مسلح کردند. یعنی مقتدا 

ر گرفتند. فاکتی که ظاهرا هر مارکسیستی صدر و اسالمیون هم شرائط مشخص را کامال در نظ

درتعیین تاکتیک آن را در نظر میگیرد. در باره فلسطین و لبنان هم همینطور است. یک فاکتور 

مسلح شدن و مسلح ماندن نیروهای سیاسی، چه ارتجاعی و چه انقالبی در آن مناطق، نه تنها 

ل اسرائیل، بلکه دخالت و حمایت یک وضعیت دولت و سابقه تاریخی اشکال مبارزه مردم در مقاب

جبهه از دولتها از آنهاست. حزب هللا بدون جمهوری اسالمی نمیتوانست موجودیت یابد و حماس با 

سوار شدن بر مبارزه جاری مردم فلسطین که اساسا همیشه شکل نظامی داشته است و در البالی 

نه ایران شرائط لبنان و فلسطین و عراق تضادهای دولتهای عربی با اسرائیل رشد کرد. از آنجا که 

و سومالی را دارد و نه حزب حکمتیست میتواند به عنوان یک حزب کمونیستی چشم امید به این و 

در دیدگاه گارد ازادی درک  .آن دولت و نیمه دولت داشته باشد، گارد آزادی هم پوچ از آب در میاید

از کارگران فرانسه یاد بگیرند و مسلح شوند.  مارکس ناقص بود که به کارگران انگلیس نگفت که

مسلح بودند. در این دیدگاه مارکس  ١٨٧٠تا  ١٨٤٨مگر نه اینکه کارگران فرانسه در هر نبردی از 

و انگلس دچار یک اشتباه بزرگ شده بودند که کارگران انگلیس را در آن زمان فرانخواندند که 

یاد بگیرند. همچنین همه مارکسیستها در طول تاریخ اشتباه مانند کارگران فرانسه عمل کنند و از آنها 

کرده اند که همیشه شرائط مشخص را در اتخاذ تاکتیکهایشان بکار بسته اند، آنها همه منتسب به 

آغاز شده است و شرائط مشخص در این تاریخ بی معنا است، تفاوت  ۲١حزب انتظار بوده اند. قرن 

کافی است از بررسی  ۲١ایش را از دست داده است. در قرن وظایف گذشته و روز و اینده معن

نقد طرح گارد ازادی در میان  .خیالی رسید -اوضاع جهان به خلق تئوریها و طرحهای تاریخی

کادرها و رهبران حزب حکمتیست، معموال با درک مخالفت با هرگونه سازماندهی مسلح در هر 

پیدا شود که چنین درکی از مسئله داشته باشد، آنچه شرائطی معنی میشود. بعید میدانم مارکسیستی 

مورد بحث است یک طرح و یک عمل مشخص است، نه یک بحث علی العموم در باره مسلح شدن 

در کردستان ایران در هر برآمد و بحران سیاسی جدیی، مبارزه مردم و احزاب با  .حزب و مردم

ر حزبی باید در کردستان خود را برای رژیم به سرعت شکل مسلحانه خواهد گرفت، برای این ه

سال  ۲٠این شرائط آماده نگه دارد. مسلما روش یک حزب کمونیستی مانند احزاب ناسیونالیست، 
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اردوگاه داری سر مرزها و الی دعواهای دولتها و نیمه دولتها نیست. حزب حکمتیست که پای در 

ش گارد ازادی همچنین هیچ سنخیتی اما رو .سنت کمونیسم کارگری دارد از این روشها بری است

با زندگی و مبارزه مردم ندارد. هیچ کارگر و دانشجو و فعال حقوق اجتماعی پیدا نمیشود که در 

شرائط کنونی وارد سازمانی با عنوان مسلح شود. این به معنای بستن کامل دست و پای خودش و 

طرح گارد ازادی با مفاهیمی که  .دود شدن فعالیت فعال و مبارز کارگری و زن و دانشجو است

برای یک حزب کمونیستی اساسی هستند، یعنی جنبش طبقه کارگر و مبارزه مردم در شهرها، 

اعتالی سیاسی و قیام و... خوانائی ندارد. با متحد و متشکل کردن مردم در شرائط کنونی تناقض 

شرائط کنونی وارد سازمانی با دارد. هیچ کارگر و دانشجو و فعال حقوق اجتماعی و.. نمیتواند در 

عنوان مسلح شود و وظایف مبارزتی امروز خود را پیش ببرد. یک حزب کمونیستی فردا به موقع 

آب در هاون کوبیدن در سمینار کمیته مرکزی  .حزب و سازمانهای تحت نفوذ خود را مسلح میکند

پذیرا شدند که سند گارد  برگزار شد، اعضای کمیته مرکزی حزب ما این را ۲٠٠٨ژوئیه  ١٤که در

آزادی باید تغییر کند و بند مربوط به اینکه گارد آزادی نیروی مسلح حزب میباشد تغییر کند و به 

عنوان یک تشکیالت میلیتانت اساسا غیر مسلح در شرائط کنونی معرفی شود. تشکیالتی میلیتانت 

نونی تشکیالتی اساسا غیرنظامی که بموقع دست به اسلحه هم خواهد برد، اما فعال و در شرائط ک

است و مبارزه مردم را با توجه به سطح کنونی آن متحد و متشکل میکند. ظاهرا این تغییر به عنوان 

تغییر یک بند از سند گارد آزادی صورت میگیرد، اما اگر با این مسئله آنطور که باید مواجه شویم، 

در سند و دیدگاه مربوط به گارد ازادی روبرو در واقع ما با یک تغییر اساسی و زیر و رو کننده 

تمامی بحث چند سال اخیر من این بود که با هر تحلیلی و  .هستیم. مواجهی که از آن اجتناب میشود

با وجود پیش فرض هر اتفاقی مانند قیام و یا سناریو سیاه، نمیتوان امروز ابتدا به ساکن از 

ه خاصی در حزب ما پذیرفته شد و االن در تبلیغات سازماندهی مسلح شروع کرد. این بحث به شیو

اما اگر دقت کنیم وارد کردن چنین تغییری در سند گارد آزادی اهمیتش برای  .ما هم تکرار میشود

این سند مانند این است که حزبی بند مربوط به سوسیالیسم و انقالب سوسیالیستی را از سند خود 

. چنین تغییری یا با چرخش سریع در احزاب شکل میگیرد حذف کند و یا آن را وارد سند خود کند

و یا در پایان یک دگردیسی. در این مورد ما نه شاهد چرخش سریع هستیم و نه پایان یک دگردیسی، 
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بلکه تناقض فعالیت کمونیستی با متد و سنت غیر کمونیستی چنین تغییر و تجدید نظری را ضروری 

ه نیست که گویا تناقضات تاکنونی سند گارد آزادی که موجب میسازد. چنین تغییری یک تغییر ساد

فعالیتهایی به همان اندازه متناقض میشد، با تغییر یک بند مرتفع میشود و همه دوباره بدنبال کارشان 

میروند. بحث گارد آزادی اساسا با مسئله سازماندهی مسلح مردم در محیط زیست شروع شده است، 

شروع شده است. نام گارد آزادی نام یک نیروی مسلح است، نمیشود با از داشتن پتانسیل نظامی 

تغییر یک بند مسئله را عوض کرد. تمامی گارد آزادی از سازماندهی آن تا تعیین فرمانده نظامی و 

شخصیت انتخاب شده برای این هدف دارد میگوید گارد ازادی نیروی مسلح حزب است، این را 

بند عوض کرد. برای تغییر گارد آزادی از عنوان بازوی نظامی حزب  ١٠نمیتوان با تغییر یک و یا 

به عنوان نیروی متشکل میلیتانت و نیروی اعمال اراده مردم، باید نام و کل سند و دیدگاه پشت آن 

را تغییر داد. این تغییر یک تغییر ساده در یک سند حزبی نیست. با چنین تغییری هیچ چیزی از 

ای تاکنونی آن باقی نمیماند. نه نام، نه سند و نه فعالیت آن. با پذیرش این تغییربحث گارد آزادی به معن

اینکه سند و ایده گارد ازادی درست بوده است اما در عمل چیز دیگری پراتیک میشد دور ریخته 

 میشود و معلوم میشود کار و فعالیت تاکنونی کامال منطبق با سند و طرح ارائه شده بوده و این سند

بند گارد  ١۲به این  .و متد پشت آن است که باید کامال و به طور پایه ای نقد شود و کنار گذاشته شود

آزادی و به همه تبلیغات تاکنونی حول گارد آزادی و به شکل سازماندهی آن ) فرمانده و عنوانهای 

یروی غیر مسلح با نظامی دیگر( توجه کنید تا ببینیم برای تغییر گارد آزادی از نیروی مسلح به ن

داشتن پتانسیل و قدرت نظامي توسط حزب طبقه کارگر یک امر حیاتي " .چه چیزی مواجه هستیم

حکمتیست براي دادن پاسخ همه جانبه به این موقعیت  -تبدیل است و حزب کمونیست کارگري 

حکمتیست  -گارد آزادي نیروي مسلح حزب کمونیست کارگري  . 2 ."گارد آزادي" را تشکیل میدهد

است و بعنوان بازوي نظامي حزب در خدمت اهداف، آرمانها و برنامه این حزب سازمان میابد. 

هدف فوري این نیرو تضمین قدرت نظامي حزب، طبقه کارگر و و مردم انقالبي براي دفاع از 

گارد آزادي هسته تسلیح عمومي مردم و  . 3 .آزادي و امنیت سیاسي و اجتماعي در جامعه است

تشکیل میلیس توده اي است و یکي از اشکال اصلي سازمان یابي جوانان و مردم بخصوص در 

در شرایط کنوني، با توجه به موقعیت حزب و شرایط خاص سیاسي  . 4 .محالت و شهر ها است
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در کردستان، که از همان ابتدا احزاب بدون پتانسیل نظامي را فاقد هر شانسي میکند، سازمان دادن 

زادي وظیفه عاجل حزب در کردستان است. این نیرو، در کردستان، بعالوه وظیفه حفاظت گارد آ

از رهبران کمونیست مردم و فعالیت هاي حزب )دسته هاي سازمانده و غیره( در مقابل تعرض و 

مزاحمت جمهوري اسالمي و یا دارودسته هاي مسلح سیاسي، قومي و مذهبي دیگر را بر عهده 

تدریج و طبق یک نقشه دقیق و حساب شده سازمان دادن گارد آزادي در سایر نقاط حزب ب . 5 .دارد

گارد آزادي در هر منطقه جزو سازمان حزب  . 6 .ایران را نیز در دستور خود قرار خواهد دهد

 . 7 .در آن منطقه است و سلسله مراتب فرماندهي آن توسط کمیته حزب در منطقه تعیین میشود

ي فرماندهي سراسري و ستاد مرکزي است. فرمانده سراسري گارد آزادي به گارد آزادي دارا

پیشنهاد دبیر کمیته مرکزي و تایید دفتر سیاسي تعیین میشود. فرمانده سراسري گارد آزادي معاون 

واحد هاي  . 8 .نظامي دبیر کمیته مرکزي خواهد بود و مستقیما تحت اتوریته او کار خواهد کرد

حیط زیست مردم و اساسا در شهرها سازمان میابند. بعالوه گارد آزادي میتواند در گارد آزادي در م

شرایط الزم واحد هاي منظم و متحرک را نیز سازمان دهد. علني بودن یا مخفي بودن این نیرو تابع 

سازمان گارد آزادي هر جا که اختناق سیاسي حاکم است  . 9 .شرایط سیاسي و نیازهاي حزب است

ان حزب در محیط کار و زیست جدا است. مبناي سازمان دهي آن واحد هاي منفصل است از سازم

شرط عضویت در گارد آزادي، مانند عضویت در حزب  . 10 .که مستقیما به فرماندهي وصل هستند

عضویت در گارد آزادي و عضویت  . 11 .یعني تقاضاي فرد و پذیرش او توسط کمیته حزب است

ند. اما هر کس با پیوستن به گارد آزادي بطور اتوماتیک عضو حزب خواهد در حزب یکسان نیست

آئین نامه ها، مقررات و ضوابط عمومي  . 12 .شد مگر اینکه خود صراحتا عکس این را بخواهد

گارد آزادي توسط دبیر کمیته مرکزي تهیه میشود و باید به تصویب دفتر سیاسي برسد. در هر حال 

نمیتوانند با اصول سازماني حزب در تناقض قرار گیرند. رفتار گارد آزادي این ضوابط و مقررات 

و اعضاي آن نمیتواند با مواد برنامه حزب و فلسفه انساني، آزادیخواهانه و برابري طلبانه کمونیستي 

من در طول چند سال اخیر مرتب سند گارد آزادی و فعالیتهای  13 . " .حزب در تناقض قرار گیرد

د کرده ام و ناممکن بودن عملی آن را نشان داده ام. از نظر من پذیرش صحیح تغییری که آن را نق

در سمینار حزبی عنوان شد، زمانی میتواند به نتایج درست ختم شود که رفقای ما این تغییر را تا 
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سطح متد در زمینه فعالیت سیاسی پیش ببرند و این یعنی نفی پروژه گارد ازادی. نمیشود پریروز 

در سمینار کمیته کردستان از "مشغول بودن به تسلیح عمومی مردم و منتظر نماندن مانند دیگران" 

حرف زد و پس فردا یکباره گفت اصال منظور از گارد آزادی سازمان مسلح نبوده است. یکروز 

سند  .فرمانده نظامی برای آن تعیین کرد و فردا اعالم نمود که اصال این تشکیالت نظامی نیست

تشکیل گارد آزادی و فعالیت حول آن گواه جان سختی دیدگاه سنتی مسلح شدن و مبارزه مسلحانه 

در کردستان و تالشی برای انطباق این سنت بر مبارزه کارگری و مردم در شهرها بوده است. در 

این سنت در کردستان حزب غیر مسلح معنائی ندارد، برای همین در این دیدگاه، دانشجو و کارگر 

بندرعباسی و تهرانی و مشهدی هم باید همین امروز در سازمانی مسلح سازماندهی شود. واقعیات 

سرسخت نشان داد که این گونه تالشها بیهوده اند و چنین انطباقی غیر محال. تالش برای چنین 

این ذهنیت  .انطباقی با خود خطرات زیادی را برای جنبش جاری کارگری و مردم به همراه میاورد

حزب عدم شکل گیری و موفقیت گارد آزادی را با این استدالل توضیح میداد که  ۲در کنگره 

همانطور که سندیکا و شورا ساخته نشد، گارد آزادی هم ساخته نشد". اما سندیکا و شورا و "

تشکیالت های توده ای و غیر توده ای بر یک مبارزه جاری استوار هستند. اعتراض و اعتصاب 

ز اشکالی از سازمانیابی کارگران و مردم است که از قبل بدست آمده اند و حزب سیاسی خود نشان ا

بر روی همین پایه دست به سازماندهی میزند. عناصر تشکیل اتحادیه و شورا بدون وجود دائمی و 

شکل گرفته آنها همیشه وجود دارد. به یک معنا هر تجمع و اعتراض و اعتصاب کارگری یک 

ی موقت است. رهبران و محافل کارگری همیشه هستند. سطحی از تشکل یابی سندیکا و شورا

کارگران همیشه است. اما آیا سازماندهی مسلح مردم چنین حالتی دارد؟ آیا سازمانیابی مسلح مردم 

به طور خودبخودی وجود دارد؟ آیا رهبران و محافل مسلح کارگران و مردم را میتوان یافت؟ ولی 

وان نیروی مسلح حزب نه تنها بر هیچ مبارزه جاری استوار نیست، بلکه بر هیچ گارد آزادی به عن

برای حزب  .تحلیلی از شرائط سیاسی که امکان پذیری آن را ممکن میسازد نیز استوار نبوده است

حکمتیست این سواالت معنا ندارد. این حزب "ضد انتظار" است. شرائط مشخص برایش مفهومی 

م و چهره مسلحی که گارد آزادی به خود گرفته است، آن را از هرگونه کارکردی به نظر من نا .ندارد

در شرائط جاری خارج ساخته است و اگر حزب حکمتیست میخواهد شایسته نام یک حزب 
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کمونیستی باشد، باید پروژه گارد ازادی را به عنوان یک پروژه غلط و انحرافی کامال از دستور 

شکی نیست که یک حزب کمونیستی و انقالبی  .مورد نقد قرار دهد کار حزب خارج سازد و آن را

بموقع سازماندهی مسلح مردم را در دستور کار خود قرار میدهد، اما بدون در نظر گرفتن این 

شرائط سازماندهی مسلح را در دستور حزبی گذاشتن به معنای حاشیه ای شدن و نابودی آن حزب 

پروژه در دستور حزب قرار نگرفت و یا بسیار محدود به آن است. خوشبختانه در سطح عملی این 

عمل شد. برای همین اثرات منفی آن هم محدود ماند. هر چه بود امروز نمیتوان پروژه ای را که 

برای داشتن پتانسیل نظامی شکل گرفته بود را با یک تبصره به پروژه غیرنظامی تبدیل کرد. 

ر، گارد ازادی فقط در سطح تبیغات خالی و در حرف مانده عالرغم تالشها و فداکاریهایهای بسیا

است، برای پایان فعالیت آن باید این تبلیغات را قطع کرد. پایان تبلیغات برای گارد ازادی، پایان 

زمانی فکر میکردم نام گارد آزادی برای حزب حکمتیست در کردستان  .پروژه گارد آزادی است

ی نام گارد آزادی خود مانع جدی برای نزدیک شدن این حزب به ایران مثبت است اما به طور واقع

مردم و متحد و متشکل کردن آنها در شرائط کنونی است. نام و عنوان یک پدیده گاها بیان کننده 

کامل محتوی پدیده است. کلمه گارد برای عنوان و نامگذاری یک نیروی مسلح بکار برده میشود و 

به کار رفته است، نمیتوان همین نام را برای متحد و متشکل کردن با همین هدف هم در این مورد 

مردم در یک سازمان غیر نظامی بکار برد. همچنان که نمیتوان مردی را فاطمه نامید و زنی را 

حسن و فکر کرد بدینوسیله جنسیتشان عوض میشود. تجدید نظر در سند گارد آزادی و تغییر آن از 

ا غیر مسلح و توده ای در شرائط کنونی جز با اعالم پایان کل این نیروی مسلح به نیروئی اساس

برای سازماندهی یک تشکیالت میلیتانت که پایه آن در محالت قرار داشته باشد  .پروژه ممکن نیست

باید فکر دیگری کرد. باید مبارزه جاری میلیتانت مردم را در محالت سازمان داد. اما نه با گارد 

رداشت و درک صرف نظامی ناشی از تعرف دقیق سند گارد ازادی است. با این با اینکه ب .آزادی

همه در میان رهبران و دست اندرکاران این پروژه و تقریبا عموم رهبری حزب حکمتیست مرتب 

از عدم درک این سند و مفهوم نشدن آن برای دست اندکاران و فعالین آن و جان سختی سنتهای 

الخره امروز رضایت داده شد که اشکال کوچکی هم در سند گارد قدیمی حرف زده میشود و با

ازادی است که با تجدید نظر آن مشکل حل میشود. اما تجدید نظر در "نامفهوم" گارد آزادی، آن را 
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برای کسی مفهوم نمیکند، بلکه فقط فانتزی را اجازه میدهد تا مدتی خود را مفهوم بپندارد. اگر جایی 

نت قدیمی در میان مبارزین کمونیست در حزب حکمتیست باشد، این جان صحبت از جان سختی س

سختی قبل از همه به همین سند گارد آزادی برمیگردد.عقب نشینی از سند گارد ازادی کافی نیست. 

سازماندهی غیرنظامی مردم در سازمانی با عنوان مسلح اب در هاون  .باید آن را نقد کرد و کنار زد

حزب حکمتیست آب در هاون کوبیدن را بهتر از پذیرش یک اشتباه و تصحیح  کوبیدن است. رهبری

 آن میداند

 2008محمود قزوینی آگوست 

 

مطالب بیشتر در این زمینه در سایت من زیر همین مقاله " گارد آزادی نامفهومی که مفهوم نمیشود" 

 .موجود است و خواننده میتواند به آن رجع کند
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 فصل سوم

 

 

اعوجاجهای پاسخ به برخی 

 مخالفین
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 مخالفیناعوجاجهای پاسخ به برخی 

وقتی که جمعی از کادرها واعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران  99در سال 

ظاهرا به دلیل اتخاذ خط مشی حزب و قدرت سیاسی، حزب و حزبیت را ترک کردند انتقادها و 

ایرادهای بی پایه ای را طرح کردند که پاسخ به آن ایرادها و انتقادها نمیتواند جایگاهی در مباحث 

ستی داشته باشد. اما بی پاسخ گذاشتن نقد و ادعاها میتواند تازه واردین به دنیای سیاست و مارکسی

فعالیت کمونیستی را گمراه کند. برای همین من بخشی از این نوشته را به پاسخ برخی از آن ادعاها 

 اختصاص دادم. 

 هقدرت گرفتن حزب "بدون پشتیبانی طبقه کارگر" یا قدرت گیری حزب بدون طبق

به این ایراد در متن مباحث پرداخته ام. در اینجا دوباره کوتاه به آن میپردازم. در مبحث حزب و 

قدرت سیاسی، بحث این است که حزبی که اقلیتی را در درون طبقه با خود دارد باید با خیز برداشتن 

قه در زمانی به سمت قدرت اکثریت را با خود کند. کسب قدرت دولتی میتواند توسط قشر پیشرو طب

که قدرت باز است، زمانی که نیروهای طبقه حاکم به اندازه کافی در جدال با یکدیگر همدیگر را 

تضعیف ساخته اند و در موقع مناسب صورت گیرد. هیچ رهبر مارکسیستی بودن کل و یا بخش 

ود عظیمی از طبقه را در حالت فعال و  اعتراضی و وجود تشکلهای توده ای  و...را شرط وج

قدرت گیری طبقه و حزب آن قرار نداده است. برای لنین شرط عدم حمایت از دشمن و بیطرفی 

خیرخواهانه کارگران و توده ها، آنهم در کشورهایی با آزادی سیاسی مثل انگلستان برای کسب 

قدرت کافی بود که در بیماری کودکی عنوان شد. در کشورهایی دیکتاتوری هم همین شرط کافی 

ما بیطرفی خیرخواهانه توده ها در اینجا باید فرض گرفته شود. زیرا اگر حزب کمونیستی است. ا

با وجود سرکوب و اختناق توانسته است به آن اندازه نفوذ در جامعه دست یابد، به آن اندازه معرفه 

شود که کسب قدرت در دستورش قرار گیرد، با شکست اختناق و سرکوب توسط حزب، توده های 

و مردم بیطرف نمیمانند، بلکه به حمایت فعال از قشر پیشرو کارگر و کمونیستها و حزبش کارگر 

دست میزنند. تازه دولت موقت انقالبی ابزاری در دست حزب است تا انقالب را به پیش ببرد و 

 کارگران و مردم را به پشتیبانی از حکومت جلب کند. 



266 
 

کارگری در بن بست" که تماما کلکسیونی از  رضا مقدم در کتابی با عنوان " سه حزب کمونیسم

 است سعی کرده  99گفته ها و نوشته های رهبران و کادرهای حزب کمونیست کارگری در سال 

با تحریف دینطریق تحریف آنها و از این طریق با جدا کردن آنها از متن و زمینه اختالفات و ب

توجیه کند. او در  99را در سال نظریات حزب و قدرت سیاسی عمل ارتجاعی خود و دوستانش 

این نوشته به هر چیزی، حتی گفته و نوشته یک کادر حزب آویزان شده تا بتواند مدرکی بر علیه 

 مشی حزب و قدرت سیاسی پیدا کند. 

مثال اگر کسی نداند که رضا مقدم چکونه از حزب رفت و چه ادعاهای مضحکی در محفل خود در 

شاید ، کمونیستی در خارج از کشور انتشار یافت ش در نشریات ضدباره حزب کرد و توسط دوستان

ادعاهای مضحک او نوشته شده است، خواننده ای حق را به آن به از لحن نوشته ای که در پاسخ 

به ته دره سقوط کرده بود و برخی از  99رضا مقدم دهد. از نظر اخالقی رضا مقدم در سال 

ادعاهایی بوده است که رژیم همیشه در مقابل کمونیستها به کار ادعاهای او و دوستانش، واقعا همان 

گرفته است. برخی از این ادهاهای سخیف برایم قابل تکرار نیست، چون هر روزه از این نوع 

 تبلیغات و تهمتها در روزنامه های رژیم بر علیه کمونیستها یافت میشود.

گر کمونیست و سازماندهی کمونیستی، آقای رضا مقدم و ایرج آذرین سالهاست با وداع از کار

که " تبدیل  88مشغول سرویس دادن به آنچه "جنبش کارگری" مینامند مشغولند. البته بعد از سال 

ل کدولت قشر به طبقه" آنها کامال به گل نشست و فضای آن کور شد، آنها هم از " استراتزی تش

 ست کشیدند و " انقالبی" شدند. محور" که مبتنی بر وجود جناح اصالحات در حاکمیت بود د

نفره که تازه هر روز هم از نفراتش کاسته میشود، میتواند بن بستی نداشته  7-6یک محفل کوچک 

از حصر او  ،بود، چون خودش است و خودش. صحبت رهبر این محفل در باره بن بست دیگران

خود و بیرون آمدن از  در دنیای خود ناشی میشود. نویسنده "سه حزب در بن بست" برای شناخت

دنیای مالیخولیایی خود خوب است به یاد بیاورد که با "تئوریها " و نوشته های آقای بهمن شفیق بود 

که او راه خود را پیدا کرد و تئوری "انتقال طبقاتی" را کشف کرد و تا حاال هم، هم وزن آن محفل 

ظ کند و به جز شش هفت نفر بقیه از مانده است. رضا مقدم که یک محفل چند نفره را نتوانست حف

 قفس آن محفل گریختند اداعا میکند: 
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کنگره رت سیاسی  " از قدب و حکمت که با " حزر ستی مباحث سه گانه منصودرنادن کرن "پنها

 حزب و سپس با"و شد ز آغادوم 

ممکن  سالهاست که غیر، یط عینیابه حکم شر، مه یافتب  "ا ادا"شخصیتها حزب و  " و جامعه حز

تژی استراز اگر رشتن طبقه کااگذر کناو سالمی ایم ع رژلوقواقریب ط شده ست . پیش بینی سقو

ست اگری رکمونیست کاب ای نظری حزدهبنیارز مشخصه بادو جمله از که ب گیری حزرت قد

ی ارپایدرت یگر قددخیر اچند ساله ان در یراگری رتحرک جنبش کاو سیاسی ت قعیار وایر فشاز

 ا" ند..ارند

بگذارید این دو وجه مشخصه ای که آقای رضا مقدم مدعی است استراتژی قدرت گیری حزب بر 

  آن استوار بود را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 پیش بینی قریب الوقوع رژیم اسالمی - 1

 شیوه بحث است که رضا مقدم فقط میتواند به همین اوال این یک دروغ اشکار و یک حرف مهمل

را پیش ببرد و دوما پذیرش چنین پیش بینی ربطی به پذیرش و یا عدم پذیرش تئوری حزب و  خود

قدرت سیاسی ندارد. اگر رضا مقدم ذره ای در تئوری دولت در دوره های انقالبی تعمق میکرد، 

میتوانست بفهمد که برای کاربرد  تئوری حزب و قدرت سیاسی احتیاجی به قریب الوقوع بودن 

مهوری اسالمی نیست. امکان سرنگونی جمهوری اسالمی با توجه به تحرک توده ای سرنگونی ج

مردم در ایران پیش بینی شده بود، اما امکان قریب الوقوع سرنگونی نه. با این همه همیشه این 

امکان وجود دارد که رهبران انقالبی دچار اغراق در وضعیت انقالبی و امکانات خود شوند. یک 

آن ارزیابی لنین و ترتسکی و دیگران رهبران بلشویک در باره قریب الوقوع بودن نمونه برجسته 

انقالبات در اروپای غربی بود. واقعا هم در برخی از کشورها مانند آلمان در اثنای پایان جنگ 

جهانی اول و پس از آن وضعیت انقالبی حاکم شد، اما پس از سرکوب انقالب و فروکش کردن آن 

ریبا تمامی کمونیستها اروپای غربی انتظار انقالب قریب الوقوع را داشتند. موارد بلشویکها و تق
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فراوانی از این دست در تاریخ کمونیستها و انقالبیون وجود دارد. اما نه چنین ارزیابی اشتباهی، 

یعنی سرنگونی قریب الوقوع در تحلیل منصور حکمت وجود داشت و نه تئوری حزب و قدرت 

ارزیابی وابسته بود. مسئله این بود که با باز شدن دوباره یک دریچه کوچک )  سیاسی به چنین

تفسیر منصور حکمت از وضعیت ایجاد شده و امکان دخالت در آن( امکانی فراهم شده تا کمونیستها 

  بتوانند در اوضاع و در جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی شرکت کنند. 

صور حکمت اتفاقا در مقابل کسانی که تصور میکردند سرنگونی رضا مقدم خوب میداند که من

قریب الوقوع است در همان زمانی که رضا مقدم هم افتخار عضویت در حزب کمونیست کارگری 

 را داشت، میگفت: 

".....سرنگونى میتواند حاصل یک روند نظامى، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانى سیویل و 

فعل و انفعاالت انتخاباتى و غیره هم باشد. میتواند حاصل پیروزی نیروهایى بجز یا عالوه بر 

 نیروهای انقالبى هم باشد. 

یکى از لحظات شروع انقالب  بنظر من به احتمال قوی سرنگونى نه نتیجه انقالب در ایران، بلکه

در ایران خواهد بود. بنظر من انقالب ایران با سقوط جمهوری اسالمى تازه آغاز میشود و نبردهای 

ها شرکت خواهند کرد، اما در انقالب، بنظر من در سرنگونى خیلى .تر بعد از آن استطبقاتى جدی

." نامه به فاتح شیخ و حمید تقوایی در ....اکثریت عظیم مردم" را با خود نخواهند داشت"کارگران 

 1999ژوئیه  7باره سرنگونی و انقالب و سوسیالیسم. 

تیر شروع شد و مسئله سرنگونی رژیم بیشتر اکتوئل شد، او ضمن اینکه  18حتی زمانی که جنبش 

اعتقاد داشت رژیم در ادامه جنبش سرنگونی میرود، اما هیچگاه صحبت ازقریب الوقوع بودن آن 

د "...به هرحال فاکتورهاى زیادى در رویدادهاى آتى دخیلند. آنچه من میخواهم تأکید کنم اینست نکر

تر از مبارزه علیه رژیم سلطنت است. حتى با تر و چندوجهىکه این مبارزه کشدارتر، پیچیده

سرنگونى رژیم اسالمى همه نیروها، حتى بخشهایى از خود اسالمیون سرنگون شده، براى ادامه 

نگ قدرت و تعیین تکلیف نهایى نظام سیاسى و اقتصادى در ایران همچنان در صحنه میمانند. ج

حزب کمونیست کارگرى باید این پیچیدگى را در سیاست عملى و تاکتیکها و اولویتهاى سازمانى 

ترى در راه خواهد خود دخیل کند. سرنگونى هدف ماست، اما پایان کار نیست. نبردهاى تعیین کننده



269 
 

ود. باید نیروى آن نبردها را از امروز متشکل کرد. این دوران براى ما نه فقط دوران مبارزه براى ب

سرنگونى، بلکه دوران بسیج طبقه کارگر براى ایجاد یک صف مستقل و حزبى براى ادامه مبارزه 

ملى تا برقرارى حکومت کارگرى و خلع ید از سرمایه در سیاست و اقتصاد است. راجع به معانى ع

 این تعبیر از روند اوضاع میشود و باید خیلى بیشتر صحبت کرد....."

در باره در صحنه ماندن طرفداران قانون اساسی  2000در سمینار کمونیسم کارگری در سال 

صحبت میکند. برای منصور حکمت  57جمهوری اسالمی و پیچیدگی اوضاع نسبت به انقالب سال 

وع شده بود، این روند را سریعتر از آن میپنداشت که امروز روند سرنگونی جمهوری اسالمی شر

هم وضعیت ایران و هم وضعیت جهان از آن زمان تاکنون . ، اما قریب الوقوع نهما شاهد آن هستیم

تغییر زیادی کرده است. میتوان تصور کرد که فقط حمله آمریکا به عراق و وضعیت از هم پاشیدگی 

ماندگاری جمهوری اسالمی کرده است و سرنگونی آن را عقب  جامعه عراق، چه کمک بزرگی به

دهه در کردستان  3انداخته است. در جهانی که امروز یک دارو دسته مسلح میتوانند نزدیک به 

عراق بر مردم حکومت کنند، سرنگونی یک رژیم سیاسی مسلما دشوارتر مینماید. روند سرنگونی 

در ایران و بحرانهای حکومتی آن همچنان وجود  جمهوری اسالمی، عدم پذیرش حکومت اسالم

دارد و تا زمانی که جمهوری اسالمی است، وضعیت چنین است. سرنگونی جمهوری اسالمی بقول 

منصور حکمت میتواند نتیجه انتخاباتها و ضد انتخابها و کودتا و ضد کودتا و ....هم باشد. تحرک 

شاهد آن بودیم هم مهر خود را  88ما در سال  گسترده و انقالبی مردم برای سرنگونی، چیزی که

بر اوضاع سیاسی ایران کوبیده است. شاید ایران از جمله کشورهایی است که میتوان گفت مردم 

دارند بسیاری از فرصتها، امکانات و اصالحاتی را که معموال باید بعد از سرنگونی بدست بیاورند، 

خدمت سرنگونی سهلتر و پیشروی اینده مردم قرار  را کسب میکنند. چنین وضعیتی هم میتواند در

 گیرد و هم میتواند به روند استحاله رژیم ختم شود.

به هر حال آنچه رضا مقدم از مصاحبه منصور حکمت با صفا هائری با این عنوان که منصور 

حکمت تاریخ یکسال را برای رفتن رژیم تعیین کرده بود یک رندی خاص اوست که در این تروند 

تعبیر خود  هاژورنالیست یداند در  مصاحبه نوشتاریامروز م تاد شده است. هر آدم سیاسی دنیایاس

را از مصاحبه هم به شکل نادقیق وارد مصاحبه میکند. آنچه از تعبیر یکسال برای سرنگونی میتوان 
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یین فهمید این است که منصور حکمت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را سریع میپنداشت و نه تع

تاریخ آن. همه هم میدانند چنین اشتباه کوچکی از طرف مصاحبه شونده، به دلیل حفظ رابطه با 

) منصور حکمت در حاشیه یکی از  مطبوعات و ژورنالیستها، مورد تکذیب علنی قرار نمیگیرد

پلننومهای حزب در باره تعیین یکسال برای سرنگونی گفت که این حرف من نیست. نویسنده این 

. آقای رضا مقدم اگر ذره ای وجدان سالم داشت میتوانست این ر در آن جمع حضور داشت(سطو

  فاکت خود را در نوشته های منصور حکمت و گفتگوهای او به عنوان یک خط مشی نشان دهد.

 

 

کنار گذاشتن طبقه کارگر در استراتژی قدرت گیری  - 2

 حزب
 

در مبحث حزب و قدرت سیاسی صحبت از قدرت  استحکام این ادعا به اندازه ادعای اولی است.

گیری حزب کارگری، حزبی که اقلیتی از طبقه را با خود دارد که با خیزبرداشتن به سمت قدرت 

اکثریت طبقه یا حداقل اکثریت فعال طبقه را به پشتیبانی از خود میکشاند است و نه قدرت گیری 

 حزب بدون طبقه. 

صحبت این است که ممکن است در زمان قدرت گیری طبقه کارگر، جنبش طبقه در حالت اعتصابی 

 دولتی خالء قدرتشرائط و اعتراضی نباشد، بلکه قدرت گیری در حالت بحران سیاسی و حتی 

توسط قشر پیشرو طبقه، توسط نیروی مسلح حزب و یا حتی بخشی از ارتش که تحت نفوذ حزب 

پرتقال و یا صورت گیرد. ممکن است قدرت گیری طبقه حالتی مانند انقالب قرار گرفته است، 

برای یک سندیکالیست دو نبش بی سندیکا و بی کارگر، چنین حالتهایی  انقالب کوبا به خود بگیرد.

یعنی کنار گذاردن طبقه از قدرت گیری. چنین کسانی نمیخواهند به بت معبودشان دولت دست بزنند. 

کنند که قشر پیشرو طبقه میتواند دولت را به عنوان ابزاری برای متحد و متشکل  نمیتوانند تصور

شدن طبقه بکار ببرد و از باال روند قدرت یابی طبقه را تکمیل کند. آنها شمایی ایستا و کتابی از 

قدرت گیری طبقه دارند و فکر میکنند در همه حالتها و همه جا قدرت گیری در پایان تشکلیابی و 

زه اعتصابی و اعتراضی کارگر قرار میگیرد. آنها نمیتوانند تصور کنند قشر پیشرو پرولتاریا، مبار
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کمونیسم پرولتاریایی، میتواند در شرائطی با قدرت گیری به تشکلیابی کارگران در دولت، به تشکل 

شورایی در حاکمیت بپردازد. این شکل بخصوص در کشورهای دیکتاتوری یک احتمال قویی است. 

حتی در کشورهای غیردیکتاتوری هم وضعیت به این شوریی که کارگر پناهان ایرانی میگویند 

 نیست. 

یسم کارگری در "رضا مقدم خودش کارگر است" در سراسر کتاب " سه حزب کمونتوهم فلسفی 

نزد او خود " کارگر" استدالل و خط مشی است. مثال به او انتقاد شده است که  بن بست" پیداست. 

الیت حزبی و کمونیستی، فعالیت درگوشی با خانواده و عمه و خاله نیست، بلکه فعالیتی باز رو فع

به جامعه است. اقای رضا مقدم اینطور تعبیر کرده است که گویا این نقد به کارگر و روابط اجتماعی 

ده صفحه طبقه کارگر و خود طبقه کارگر و او به عنوان دارنده این روابط اجتماعی است. تقریبا 

در این باره سخن راند و فاکت آورد و نوشته طرف منتقد را درج نمود. کسی که قادر به درک ساده 

ترین مسئله طرح شده نباشد، به چنین وضعیتی نیز دچار میشود. در مقابل اینکه فعالیت حزبی 

کارگر رمان  سیاه شد که بله برای زندگی طبقه ها فعالیت درگوشی با خانواده و رفیق نیست، صفحه

  و فیلم مینویسند و " تحصیل کردگان" بیگانه از کارگر قادر به درک آن نیستند.

 

 

 مقدس سازی از لمپن پرولتاریای زحمتکش -3

که رضا مقدم در آن زمان زعامت آنها را داشت به هر چیزی آویزان  99" شورشیان" آوریل سال 

میشدند تا نشان دهند که منصور حکمت از کارگر دور شده است. ادعای مسخره و مضحک که 

حتی پاسخ آن نیز خود مضحک به نظر میامد. یکی از این ادعاها مسئله "خرکچی" بود. منصور 

یک جدال با یک روزنامه نگار در باره برخورد فرهنگ شهری و پیشرو با فرهنگ حکمت در متن 

روستایی و عقب مانده  و برتری و تعیین کنندگی فرهنگ شهری و پیشرو و اینکه ما در ایران 

غرب زدگی نداریم، بلکه شرق زدگی داریم صحبت از فرهنگ عقب مانده کرد و گفت مردم ایران 

ترجیح میدهند. منتقدین حزب و حزب و قدرت سیاسی که به هر چیز  فرهنگ مدرن و پیشرو را
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آویزان میشدند ادعا نمودند که به یک شغل زحمتکشی، به زحمتکشان توهین شد! من در آنوقع واقعا 

مانده بودم در مقابل اینها چه باید گفت. در همین مورد برایشان توضیح دادم در ادبیات سوسیالیستی 

مات در باره دهقان و فرهنگ دهقانی صحبت شده است. مگر آنها زحتکش نبوده و چپ با بدترین کل

 ستند! متن گفتگوی مربوط به خرکچی را اینجا میاورم:یو ن

 

نویدى: آقاى حکمت، گفتید که دلتان مى خواهد دخترتان، حداقل، در جامعه فرانسه بزرگ شود و 

بته حرفى نیست. اما، گمان مى کنید تحقق نه در جامعه مدنى آقاى خاتمى. به عنوان یک آرزو، ال

این آرزو، چه میزان در گرو تحول فرهنگى است و چه میزان در گرو تحول سیاسى و تغییر در 

 دستگاه سیاسى؟

حکمت: به نظر من یک تصویر کلیشه اى از جامعه ایران وجود دارد که بر مبناى آن، بیشتر اقشار 

ى شوند شاخص تعقل ملى و ملت. همان تصویرى که خرده بورژوا و حتى روستائى آن کشور م

مثال روزنامه توفیق مى کشید که آدمى دهاتى بود و در مورد مسائل سیاسى اظهار نظر مى کرد. 

در روزنامه آهنگر هم همین بود: تصویرى که از ملت ارائه مى شد، تصویر یک آدم بازارى، یا 

 .حاشیه شهرى بود

درصد جمعیت ما، هنوز روستائى  ٥٠تا  ٤٠ه خاطر این است که نویدى: فکر نمى کنید که این ب

 هستند؟

حکمت: بله! اما، این جمعیت روستائى نماینده روندهاى فرهنگى این جامعه نیستند. وزن ها فرق 

مى کند. در هرکشورى، شهرها مهم تر هستند و در شهرها هم بخش تحصیل کرده مهم تر است. تا 

نگ گفت و گو مى کنیم، این دهاتى ها نبوده اند که مدارس دخترانه را آنجا که داریم راجع به فره

به جامعه شهرى تحمیل کرده اند، بعکس بوده است. در ایران فرهنگ هاى مختلف داریم. اما باید 

دید کدام فرهنگ مى تواند قدرت سیاست و مشروعیت دولت و امکانات اجتماعى تغییر را در اختیار 

 .سال از تاریخ آن مملکت عقب است ۲٠٠ه امروز بر ایران حاکم است، بگیرد. این فرهنگى ک

نویدى: آقاى حاج سید جوادى سخنرانى دارد که ما در دیدار هم چاپش کردیم. در این سخنرانى، 

ایشان جمهورى اسالمى را یک فرهنگ بدلى نامیده اند. من در این باره با ایشان صحبت کردم و 
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شان این بود که چون این فرهنگ نتوانسته است به خودش بازنگرى راستش قانع نشدم. منطق ای

داشته باشد پس بدلى ست. بهرحال سوال این است که آیا این فرهنگ از دل آن جامعه برخاسته یا 

تحمیلى و استقراضى است؟ این فرهنگ به نظر من از همان کشور بیرون آمده، از قم و مشهد و 

 .تهران حتى

اى همه جور فرهنگى وجود دارد. مسئله این است که چه شرایط اجتماعى و حکمت: در هر جامعه 

سیاسى اى باعث مى شود که یکى از این فرهنگ ها، تبدیل بشود به فرهنگ مسلط در آن جامعه، 

 .آن مملکت همانقدر که مملکت فرهنگ خمینى است، مملکت فرهنگ صادق هدایت هم هست

 .نویدى: صادق هدایت ولى خودکشى کرد

حکمت: باشد. ولى مدارس دخترانه آن مملکت یک واقعیت بود، معروف ترین شخصیت آن کشور 

نه خمینى بود و نه شاه، گوگوش بود. پرویز قلیچ خانى بود. علم مهم بود. همه دوست داشتند دامادشان 

مهندس باشد نه مزرعه دار یا خرکچى یا آخوند. فرهنگ مسلط در آن کشور، یک فرهنگ مدرنیستى 

بود، البته، نه فقط در سطح ایران، بلکه، در سطح جهانى، به شکست پروژه مدرنیسم باید توجه 

 کرد."

به آن زیاد  99کلمه خرکچی در این متن یکی از مسائلی بود که رضا مقدم و جدا شدگان سال 

رده پرداختند و رضا قدم هم در کلکسیون اطالعیه و نوشته اش که نام کتاب گرفته است، آن را آو

است. انسان باید بورژا و یا بورژوا مسلک همان خطه باشد که برای خودنمایی وقتی به مستضعف 

. در مقابل این دورویی مستضعف پناهی مجبورم متنی ه میبرد، انسان کنارمسجد یادش بیافتدپنا

طوالنی از مارکس را در مذمت بخشی از " زحکمتشکان" صنف خرکچی و کهنه فروش 

قشر لمپن پرولتاریا که در همه شهرهای بزرگ دنیا هستند و مورد بهره برداری  و....بیاورم.

 نیروهای ارتجاعی قرار میگیرند.

"...از هرزه گردهای آس و پاس که معلوم نبود ممر معا ش شان از کجاست، و اصل و نسبشان هم 

باز اخراجی، محکوم از آن بدتر گرفته تا ماجراجویان و ته مانده های فاسد بورژوازی، ولگرد، سر

به اعمال شاقه، کاله بردار، شیاد، گدای سرگذر، جیب بر، شعبده باز، قمارباز، پاانداز، مالک 

روسپی خانه، حمال، عریضه نویس دم پست خانه، ویولون زن سرکوچه، کهنه فروش، چاقوتیزکن، 
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ثابت که فرانسویها  سفیدگر، فقیر دم در، خالصه این انبوه بی سر و سامان، وارفته و بی سرپناه

معموال " کولی" خطابشان میکنند، در بین اعضای جمعیت دیده میشدند. با عناصری از این دست 

برمر لوئی  18دسامبر را تشکیل داد....." از  10و این چنین نزدیک به خود بناپارت بدنه جمعیت 

 بناپارت، مارکس

که میخواهد جامعه را و از جمله میخواهد همین قشر ریخته شده از طبقه خود به  کارگر کمونیستی

  قعر جامعه را ازاد کند، نیازی به مسضعف پناهی ندارد.

 

 

 مدرن و مدرنیسم - 4

کلمه مدرن و مدرنیسم هم که برای تعریف وجهی از جامعه پیشرو در مقابل جامعه سنتی و عقب 

رهای طوالنی " تاریخی" "لغوی" توسط برخی از چپها از جمله ایرج مانده به کار رفته موجب تفسی

آذرین و رضا مقدم شده است و نوشتند گویا بدون تعریف و تفسیر از مدرنیزاسیون صنعتی، نمیتوان 

از مدرنیسم حرفی زد. همین رفتا را اینها در مقابل سکوالریسم دارند. سکوالریسم به عنوان یک 

ینی، عمیق ترین، گسترده ترین و مهمترین جنبش اجتماعی جامعه ایران جنبش در مقابل حکومت د

است و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون بلند کردن پرچم این جنبش و دخالت فعال در آن راه 

به جایی نمیبرد، اما این خادمان مستضعفان کاری به این جنبش عظیم در جامعه ندارند. میخواهند 

ت در این جنبش اجتماعی " مبارزه طبقاتی" کند. آقای ایرج آذرین برای طبقه کارگر بدون دخال

فضل فروشی بخشی از کتاب خود را به تعریف مدرنیزاسیون اختصاص داده است و نوشته است: 

" ...پیشتر هم اشاره کردم که کاربرد اصطالح مدرن و مدرنیسم از جانب حککا سطحی و مغشوش 

واژه ها در علوم اجتماعی مربوط میشود، جامعه مدرن در حدود دو است تا جائیکه به کاربرد این 

قرن پیش در اروپای غربی و با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان و انقالب کبیر فرانسه شکل 

گرفت و از آن جا طی یک پروسه تاریخی به سایر کشورهای جهان بسط یافت. تاریخ کشورهایی 

 را بدون این پروسه نمیتوان بدرستی درک کرد...." چون ایران در صد و پنجاه سال گذشته
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مینویسد  در تعریف فکر و نگاه مخالفین خود وقتی آقای آذرین اینگونه به سراغ تاریخ میرود و

بمنزله یک جامعه مدرن) یا در حال گذار به مدرنیته(" ، معلوم میشود او از جامعه ایران "...

ه ما میگوید طرف یکذره هم حال گذار به مدرنیته" بموضوع خیلی پرت است. همین کلمه " در 

موضوع چیست و کلمه مدرن و مدرنیسم در اینجا چه معنی برای مخالفین او نتوانست درک کند 

 دارد. 

فضل فروشی آقای آذرین حد و اندازه ندارد. تاریخ مدرن و مدرنیسم هر چه است، آیا کسی میتواند 

آن را به کار ببرد، بدون اینکه به این تاریخ کاری داشته  برای وجهی از حرکت در جامعه امروز

باشد یا نه؟ تاریخ سکوالریسم هر چه است، آیا کسی میتواند بدون شناخت از آن تاریخ خواهان 

از  نه؟ آیا کسی میتواند بدون شناخت ین از دولت و برقراری سکوالریسم در جامعه شود یادجدایی 

ت به تشکل بزند یا نه؟ تاریخ مدرنیسم هر چه است، آیا جدال فرهنک تاریخ تشکلیابی طبقه کارگر دس

سنتی و مدرن در جامعه ایران وجود دارد یا نه؟ آیا ما شاهد برقراری قوانین عصر حجری و 

کسترش فرهنگ آن توسط حکومت و تمامی دستکاه دینی در ایران هستیم یا نه؟ و.....؟ پاسخ این 

دیده کم مایه با دنیای کوچکش به دور از  دانشگاهبی مایه یک  ت و فضل فروشیسواالت مثبت اس

 .جای تاسف ه و تعمق در موضوع شهرگونه اندی

 

 

 اسالم و مدرنیتهبحث  - 5

یکی از مباحث مخالفین حزب و قدرت سیاسی این است که کمونیسم کارگری به جای سرمایه داری 

مخالفین از یک نظر درست میگویند. کمونیسم م را عمده میکند. و مبارزه طبقاتی، مسئله اسال

کارگری برای پاسخ به یک سوال اساسی روز جامعه یعنی سکوالریسم برنامه عملی دارد. هم جنبش 

سکوالریستی در جامعه ایران برای پایان دادن به حکومت مذهبی در تب و تاب است و هم سوال 

و پایه ای ترین سواالت جامعه ایران است. پایان دادن به حکومت مذهبی در ایران از فوری ترین 

قه کارگر و قدرت یابی ن سوال بدنبال تقویت کمونیسم و طبمسلما کمونیسم کارگری در پاسخ به ای
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طبقه کارگر میگردد. هر چقدر سکوالریسم رادیکالتر باشد، ورود طبقه کارگر به عرصه قدرت 

را در جامعه ایران  سکوالریستی رادیکالیواند جنبش سیاسی ممکنتر میشود. فقط طبقه کارگر میت

منفعت او در تضاد با هرگونه امتیاز  نمایندگی کند و حتی فقط اوست که میتواند آن را به میدان آورد.

جدایی کامل و فقط طبقه کارگر است که میتواند شعار  دادن به مذهب در دولت و جامعه قرار دارد.

عار تمام توده های مردم تبدیل کند. اما بورژوازی در دولت از مذهب و آموزش و پرورش را به ش

این جدالی که در جامعه در جریان است بدنبال حفظ بنیادهای مذهب و دخالت آن در دولت و آموزش 

 و پرورش است.

به هر حال هر ناظری میتواند تناقض جامعه ایران را با حکومت اسالمی بیند و نقش جنبش 

 واقعیت اینن و مقررات مذهبی و فرهنگ اسالمی را مشاهده کند. وانیسکوالریستی را در نفی ق

احتیاج به استدالل ندارد. اما برخیها در صف مخالفین کمونیسم کارگری و مخالفین حزب و قدرت 

سیاسی که در پشت ابرهای " دانش" خود بال بال میزنند مسئله را به بحث اسالم و مدرنیته و امکان 

ق اسالم با مدرنیته کشاندند و دهها صفحه در باره آن تئوری بافتند. در این آنها و انطبا میان سازش

مورد آقای ایرج آذرین با شاهکار " چشم انداز و تکالیف" اش چشم انداز و تکالیف مخالفین حزب 

و قدرت سیاسی را کامال کور کرد. او برای ما تاریخ تئوری مدرنیته را نوشت به سراغ ماکس وبر 

فت و خالصه بحث مفصلی بر سر این کرد که اسالم میتواند مانند پروتستانیسم با کهیم رو دور

 توسعه اقتصادی را نیز فراهم کند.  اتمدرنیته سازگار باشد و موجب

نه چنین سواالت و بحثی در جامعه ایران و در میان خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی! 

دارد و نه کسی از این چپها چنین بحثی کرده است. آقای  بقول آقای آذرین " چپها" جریان داشته و

ایرج آذرین میتواند بحث امکان پذیری رفرماسیون مذهبی و جنبش رفرماسیون اسالمی خود را 

بدون رجوع به " چپها ارائه دهد و اثبات کند. اما هم سوال امکان پذیری رفرماسیون اسالمی و حتی 

و دوری او از دنیای ارائه کننده بحث  کامل از پرت بودنبحث مدرنیته موجب حیرت خوانندگان 

واقعی و مباحث واقعی است. چه کسی بدنبال سوال امکانپذیری و یا ناپذیری اسالم با مدرنیته بوده 

نیستی در است. چنین سوالی هیچگاه برای یک کمونیست مطرح نبوده ونیست. اگر فرض کنیم کمو
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تر نمیتوانست سوال و پاسخ کمونیست مزبور ما باشد. ، سوال و پاسخ لوزمان لوتر میزیست

 کمونیست ما حداقل ماتریالیست و آته یست همان دوران بود.

بحث حکومت اسالمی در ایران بحث اسالم به عنوان روبنای ساختار اقتصادی و اجتماعی معین 

راستی عصر اسی معین دست ییک جنبش سدر ایران یعنی سرمایه داری معاصر نیست، بلکه بحث 

حاضر در یک جامعه معین میباشد. در حالی که کلیسا و مسیحیت در ساختار اقتصادی و اجتماعی 

از  اروپا در دوران فئودالیته و در دوران گذار به سرمایه داری نقش داشتند و به عنوان بخشی

حاضر و کال رفرماسیون در آنجا معنی میداد، اما در ایران عصر روبنای سیاسی آنجا عمل میکرد. 

دستگاه عصر حاضر مذهب و در اینجا اسالم نقشی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ندارد. 

تنها ابزار تحمیق و سرکوب توده هاست. این با نقش مذهب  با فرض حذف جنبش اسالمی( مذهب )

مسیحیت، در قرون وسطا زمین تا آسمان فرق دارد. پروتستانیسم و رفرماسیون مذهبی با تحول در 

که کلیسا در آن ریشه داشت. در حالی که در  ر نظام اقتصادی و اجتماعی را دنبال میکردتحول د

جامعه و روبنای این اقتصاد بازی نظام سرمایه داری مذهب اساسا چنین نقشی در اقتصاد سیاسی 

سیاسی  نمیکند. ناسازگاری حکومت اسالمی با جامعه ایران و اقتصاد سرمایه داری آن یک مبحث

ناپذیری  امکانپذیری و رین برای بررسی اسالم و مدرنیته،بحث آقای آذمشخص و ابژکتیو میباشد. 

"جنبش  و کوشش برای قانع کردن دیگران برای درک امکان اینکه انطباق آنها بر یکدیگر

 قادر شود رفرماسیون دولت قشر به دولت طبقه را از راه رفرم در اسالم به سرانجاماصالحات" 

اگر کسی با مبحث ناخوانایی اسالم با جامعه ایران یاد  برساند بی انداره نازل و بی خردی است.

بحث مدرنیته و جنبش رفرماسیون مذهبی و امکانپذیری آن میافتد، شبیه کسی است که هر بار 

د میخواهد غذا آماده کند و یا آن را صرف کند، بدنبال شرائط محیطی و چگونگی تولید و بازتولی

موادی است که برای درست کردن غذا میگردد. چنین اطالعاتی مسلما از او آشپز خوبی نمیسازد. 

جلوه میکند که بی هدف  و مغشوش و ناکارآ در چشم افراد دور و بر چنین کسی او فقط آشفته فکر 

دی ب بدنبال اطالعاتی است که بدردش نمیخورد. چنین نگاه و روشی " چشم انداز و تکالیف" بسیار

 یک وعده غذا آماده کند.حتی را برای آشپز ما فراهم میکند و بدون بدور ریختن آنها نمیتواند 
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آقای آذرین در ادامه باز هم به شیوه خود گویی و خود خندی عقیده ای را به مخالفین خود نسبت 

 ینویسد:میدهد و با رجوع به تاریخ و تارخ نگاران و متفکرین آن را نقد و رد میکند. مثال م

" مدرنیسم در عرصه سیاسی با حکومت دموکراتیک مشخص میشود. دولت یک جامعه مدرن باید 

دولتی دموکراتیک باشد، و هر شکل حکومتی غیردموکراتیکی در تناقض با سایر عرصه های 

اجتماعی و از جمله با اقتصاد مدرن قرار دارد. حکومت اسالمی بنا به تعریف حکومتی 

 ست و لذا با مدرنیته خوانائی ندارد." از چشم انداز و تکالیف ایرج آذرینغیردموکراتیک ا

بلکه  ،وجود ندارد مخالفین مخاطب اوادبیات  در چنین تعاریف و نگاهیکه این نیست فقط مسئله 

مسئله این است که طرف سوراخ دعا گم کرده است. کلمه مدرنیسم  کامال ساخته و پرداخته اوست،

در ذهن ایرج آذرین او را ناخودآگاه به طرف مطالبی در تاریخ میبرد که در دانشگاه خوانده است 

 در تز پایان تحصیلی خود آنها را جستجو و به کار برده است.  احتماال و

را میاورد و با مدرنیته سیر تاریخ مدرنیته و  نو مدرنیزاسیو نیسم در ذهن او مدرنیتهدرمکلمه 

رژه رفتن میکنند، تاکنون در ذهن مه آلود او شروع به  15تئوری پردازان و متفکران آن از قرن 

اعالم میکند مخالفین میگویند " مدرنیسم در  را با تبختر به روی کاغذ میاورد و او هم همه آنها

میشود و هر شکل حکومتی غیردموکرایتک در عرصه سیاسی با حکومت دموکراتیک مشخص 

 تناقض با سایر عرصه های اجتماعی و از جمله با اقتتصاد مدرن قرار دارد. ......"

چنین نیست. اینها را در مقابل کسی مینویسد که برای اولین  میکند و مینویسد بعد خروارها کاغذ سیاه

بار علل دیکتاتوری در کشورهای موسوم به جهان سوم را بر اساس نیازهای تولید و بازتولید 

سرمایه داری توضیح داد و همه تئوریهای او بر این مبنا شکل گرفت و پرورده شد. علل سرکوب 

سرکوب انقالب توضیح داده شد. تمام بحث اسالم و و بر مبنای خونین رژیم اسالمی هم بر این مبنا 

 مدرنیته اقای آذرین بحثی مسخره آمیز خود گویی و خود خندی بیش نیست. 

این است که جنبش اسالمی و حکومت اسالمی، حکومت موقتی برای  برای یک کمونیست بحث

به یک  ی میبایست جایش رااز منظر روند عادی جامعه سرمایه دار سرکوب انقالب بوده است و

این کوچکترین ربطی به دموکراتیک بودن و میداد.  و جامعه حکومت متعارف برای اداره اقتصاد

 نبودن حکومت موقت و یا متعارف ندارد. 
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در اینجا حتی خود اسالم مطرح نیست، چنانچه خمینی هم گفته است، حفظ حکومت از نماز و روزه 

اینجا جایگزین یک وضعیت حکومتی با وضعیت دیگری است. جنبش باالتر است. در  هم و عبادت

و حکوت اسالمی، قرابتی با اسالم و حاکمان صدر اسالم و یا قوانین و مقررات نوشته شده در قرآن 

و احادیث ندارد. تمام اینها ابزاری برای دیکتاتوری و سرکوب جامعه هستند. جنبش اسالمی  از 

ی، از وجود موسسات حاضر و آماده اسالمی، از وجود اقشار عقب وجود قوانین و مقررات اسالم

مانده  در جامعه بهره برد تا سرکوب انقالب را عملی سازد و مردم را منکوب کند و همچنان از 

و تعامل با مردم مدرن  21و اوائل قرن  20بهره میبرد. اما اداره اقتصاد اواخر قرن ار این ابز

با ابزار اسالمی  بازگشت نکند( 15عه مدرن تا فکر اقای آذرین به قرن جامعه ایران ) نمیگویم جام

و با قوانین و مقررات اسالمی ممکن نیست. عقب نشینی در کاربرد این قوانین تا نابودی حکومت 

حکومت غیر چه در شکل انقالبی و چه در شکل استحاله و تدریجی آن.  . اسالمی ادامه پیدا میکند

 و ماهیتاسالمی میتواند کامال حکومت دیکتاتوری عریان بماند. شکل  مذهبی پس از جمهوری

و درجه آزادی و رفاه در آن به نبرد امروز و فردای طبقات اجتماعی و جنبشهای  حکومت آینده

 سیاسی بستگی دارد.

 در سیر تاریخ مدرنیته در مقابل دیدگاهی که اسالم و مدرنیته را طرح میکند و بدنبال پاسخ آن

 اسالم سیاسی را اینطور توضیح داده و به سراغش رفته است:منصور حکمت  ،میگردد

من عبارت بنیاد گرایى اسالمى را بکار نمیبرم چون بنظر من تعبیر دست راستى هدفدارى است " 

که عامدانه تصویر گمراه کننده اى از اسالم و جنبشهاى اسالمى معاصر بدست میدهد. آنچه واقعى 

سالمى سیاسى است. اسالم سیاسى بنظر من یک جنبش ارتجاعى معاصر است و جز است عروج ا

در فرم خویشاوندى اى با حرکتهاى اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم ندارد. از نظر 

اجتماعى و اقتصادى اى که دنبال میکند، این جنبش جدید کامال در -محتواى اجتماعى و امر سیاسى

ه دارد. تکرار همان پدیده قدیمى نیست. این حاصل شکست و یا بهتر بگویم عقیم جامعه معاصر ریش

و نیمه کاره ماندن پروژه مدرنیزاسیون غربى در کشورهاى مسلمان نشین خاورمیانه از اواخر دهه 

ناسیونالیستى اى بود که مجرى -شصت و اوائل هفتاد میالدى، و همراه آن افول جنبش سکوالر

اسیون ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود. بحران حکومتى و ایدئولوژیکى در اصلى این مدرنیز
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منطقه باال گرفت. جنبش اسالمى در این خالء ایدئولوژیک سیاسى و سردرگمى بورژوازى بومى 

این کشورها بعنوان یکى از آلترنانیوهاى راست براى تجدید سازمان حاکمیت بورژوایى در مواجهه 

ه با عروج کاپیتالیسم رشد پیدا کرده بود به میدان آمد. با اینحال بدون با چپ و طبقه کارگرى ک

در ایران، این جریانات بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاشیه اى  ١٩٧٨-٧٩تحوالت سال 

میماندند. در ایران بود که این جنبش خود را در یک حکومت سازمان داد و اسالم سیاسى را در کل 

 .ل اعتنا و مطرح تبدیل کردمنطقه به یک نیروى قاب

اسالم سیاسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسالم را ابزار اصلى یک بازسازى 

دست راستى طبقه حاکمه و یک نظام حکومتى علیه چپگرایى در این جوامع میداند و به این اعتبار 

خصوص با قطبهاى در رقابت بر سر سهم خود از قدرت جهانى سرمایه با بخشهاى دیگر و ب

هژمونیک جهان سرمایه دارى کشمکش دارد. این اسالم سیاسى لزوما محتواى اسکوالستیک و 

فقهى داده شده و متعینى ندارد. اسالم سیاسى لزوما بنیادگرا و دکترینر نیست. از انعطاف پذیرى 

ان، از سیاسى و پراگماتیسم عقیدتى خمینى تا محافل خشکه مقدس در جناح راست حکومت ایر

نهضت آزادى و مهدى بازرگان و امل و نبیه برى مکال و کراواتى تا طالبان، از حماس و جهاد 

اسالمى تا یا "پروتستانیسم اسالمى" امثال سروش و اشکورى در ایران، همه بخشهاى مختلف این 

 .اسالم سیاسى اند

پیش کشیده اند تا رگه هاى  قدرتهاى غربى، و مدیا و دنیاى دانشگاهى شان، مقوله بنیاد گرایى را

تروریستى و ضد غربى این جریان اسالمى را از شاخه هاى پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند. 

ضد غربى ها را بنیاد گرا مینامند و بنیادگرایى را میکوبند تا اسالم سیاسى بطورکلى را که از نظر 

د سوسیالیست در منطقه است آنها فعال یک رکن غیر قابل جایگزینى حاکمیت دست راستى و ض

نگهدارند. اما جریانات ضد غربى لزوما جناح خشکه مقدس و متعصبین فقهى در این جنبش نیستند. 

بنیادگراترین بخشهاى اردوى اسالمى، نظیر طالبان و عربستان سعودى، نزدیک ترین یاران غرب 

  (1380شهریور  9 ، 69هستند." )مصاحبه با منصور حکمت،  انترناسیونال هفتگی شماره 

بر  ممکن بودن رفرماسیون، بلکه رابطه اسالم و مدرنیته و رفرماسیون و غیرسر پس مسئله نه بر 

در خاورمیانه مطرح است. مسئله اسالم  کنونی سر اسالم سیاسی به عنوان یک جنبش دست راستی
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به عنوان یک پدیده ، یک مسئله فرعی است که در رابطه با جنبش اسالمی در اینجا به عنوان مذهب

مطرح میشود و نه به عنوان مذهب اسالم و رابطه آن با   21و اوائل قرن  20سیاسی اواخر قرن 

 16و  15در اروپای قرن ، آن چنان که در رابطه با مسیحیت جامعه ساختار اقتصادی و اجتماعی

 مطرح بود و نه مذهب به عنوان ابزرا تحمیق.

یکی  20وائل قرن و ا 19اضر را با پان اسالمیسم اوااخر قرن منصور حکمت حتی اسالم سیاسی ح

" اسالم سیاسى بنظر من یک جنبش ارتجاعى معاصر نمیداند و آن را پدیده ای کامال متفاوت میبیند. 

است و جز در فرم خویشاوندى اى با حرکتهاى اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم ندارد. 

اجتماعى و اقتصادى اى که دنبال میکند، این جنبش جدید -و امر سیاسىاز نظر محتواى اجتماعى 

 کامال در جامعه معاصر ریشه دارد. تکرار همان پدیده قدیمى نیست." همانجا

حاال میماند پاسخ این سوال که چگونه فردی  میتواند با تبختر تمام در مقابل پدیده ای مانند اسال م 

 ن را پیش بکشد،خاورمیانه، بحث رفرماسیون اسالمی و امکان آسیاسی به عنوان یک جنبش در 

را باید به . این تکلیف ظریه پردازان آن بپردازدو به مدرنیته و تاریخ آن و ن بنویسدبر سر آن کتاب 

خود نویسنده چشم انداز و تکالیف واگذار کنیم. از نظر من چنین بحثی تنها نشان میدهد که چشم 

نده مزبور نمیتواند فراتر از بحث مدرنیته و مذهب برود و قادر نیست دنیای انداز و تکالیف نویس

د و از آن فراتر نرفته ببین گاه برای نوشتن تکالیفش داشتهامروز را فراتر از دانشی که در دانش

 است.

بطی رهنگی جامعه ایران متناقض است، راینکه رژیم اسالمی با مشخصات زیستی، اجتماعی و ف

مشخصات جامعه ایران به هر ناظر با شعور  مدرن" شدن اسالم در فالن قرن ندارد.به امکان " 

و یا آن را  کرده و کمی به جامعه نزدیک شده باشددو روز در آن جامعه زندگی   متوسطی که فقط

، میگوید، شیوه اسالمی حکومت در این جغرافیای سیاسی از دور مورد بررسی قرار داده باشد

 نمیتواند پایدار بماند. 

اسالم میتوانست در ایران مانند مسیحیت در آمریکای التین باشد. نقش مذهب در آمریکای التین  

هر چند نقش مذهب در دولت و جامعه در اروپا و  ربطی به جنبش رفرماسیون در مسیحیت ندارد.

ربطی به جنبش رفرماسیون در مذهب مسیحیت ندارد، بلکه  هم چنین آمریکای التینآمریکا و هم 
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مهر خود را بر نقش تا بیست  18قرن جنبشهای رفرمیستی و انقالبی بورژوازی و سپس پرولتری 

آنچه خاورمیانه و ایران را از بقیه نقاط جهان جدا زده اند. و آمریکای التین و...مذهب در اروپا 

سه  -ماهیت مذهب اسالم و یا دستگاه و ساختار آن، بلکه اوضاع سیاسی خاورمیانه در دومیکند، نه 

شتیم، اگر اسرئیل را در خاورمیانه ندا مسئله این است کهدهه آخر نیمه دوم قرن بیستم بوده است. 

 اسالم سیاسی را هم نداشتیم، اگر خطر چپگرایی در یک حوزه نفوذ مهم آمریکا در خاورمیانه یعنی

نقش اسالم در اسالمی هم نداشتیم. در صورت نبود این مسائل و سواالت، حکومت ایران نبود، ما 

برای رابطه با دولت و جامعه مانند نقش مسیحیت با دولت و جامعه در آمریکای التین بوده است. 

ث همین بی مزه ترین و بی مسما ترین بحث در رابطه با مسئله حکومت اسالمی و جنبش سیاسی بح

امکان پذیر و یا ناپذیر بودن رفرم در اسالم است. عمر اسالم سیاسی و هم چنین پایداری حکومتهای 

ره خورده است. سرنگونی ر کشورهای عربی به مسئله فلسطین گفوق استبدادی و اختناقی  د

حکومت اسالمی یک پاسخ اجتماعی و سیاسی در یک جامعه مدرن صنعتی به دولت بورژوازی 

 . اینها ربطی به مدرنیته و و تاریخ آن و امکانپذیری و ناپذیری رفرم در اسالم ندارد.حاکم است

کلمه سنت و مدرنیته و مدرنیزانیزاسیون و... با بار تاریخی و دانشگاهی اش کار دست تحلیلگری 

 میدهد که نمیتواند مسائل ساده روز را درست درک کند. 

مع جهان سوم را برای گذار به یک سنتی برخی جواه سرعت خواص فرهنگی " مدرنیزاسیون ب

اقتصاد مدرن کشف کرد. تاکید کنفسیونیسم بر اطاعت از بزرگان عامل تقویت دیسپلین الزم برای 

......بطور خالصه سکوالریسم نه تنها در عمل دستگاه اقتصادی و اداری جامعه مدرن تلقی شد 

امال برعکس اکنون اجزاء بسیاری در فرهنگ و پیش شرط گذار به مدرنیته قرار نگرفت، بلکه ک

 مذهب سنتی عامل تسهیل کننده گذار به مدرنیته ارزیابی شدند." )چشم انداز و تکالیف ایرج آذرین(

نویسنده چشم انداز و تکالیف ذره ای نتوانست به مسئله نزدیک شود و آن را درک کند. اینکه سرمایه 

وسائل به ارث برده از نظامات گذشته برای تحمیق برده وار داری از سنت، مذهب و همه پیوندها و 

مدرنیزاسیون در باره چگونگی ساختار توده ها بهره میبرد لزومی به بحث مدرنیته و سنت ندارد. 

چپ رادیکالی یافت نمیشود که دیگر دولت است و حداقل در ایران تحت تاثیر کمونسم کارگری 

 مایه داری باشد.  مطالبه او دموکراتیزه کردن دولت سر
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جنبشهای  بحث اسالم در ایران امروز، بحث ،برخالف دید معوج نویسنده چشم انداز و تکالیف

دوره ای معین است. شبیه سیاسی در یک جامعه معین با وضعیت سیاسی و فرهنگی معین در 

قرن بیستم و در دوره بحران و جنگ در اروپا میداندار  40و  30نازیسم در دهه  نازیسم در اروپا. 

کشورهای اروپایی در پایان  پایدار شد، اما این غیرممکن بود که نازیسم  به نظام سیاسی و اداری

زیسم را به نظام سیاسی و اداری . حتی پیروزی آلمان نمیتوانست نادوم جهانی تبدیل میشدجنگ 

جنگها و انقالباتی طومار نازیسم . و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کند پایی تبدیل کندامع اروجو

اروپایی با سنت و تاریخش در شرائط عادی و معمولی و در دوره  هجامع. ندرا در هم میپیچید

 طوالنی پذیرای نازیسم نبود.

 ران صادق است. آخر اینهمین و حتی بیشتر از این در باره نظام سیاسی و اداری اسالمی در ای

رژیم اسالمی سر کار چه ربطی به استفاده نظام کاپیتالیستی از فرهنگ و سنت و مذهب دارد.  بحث

یک ت جایش به یک حکومت متعارف میداد. ساختن آمد تا انقالب را سرکوب کند، پس از آن میبایس

خود نمیتواند چنین دولتی ری است. رژیم اسالمی بنا بر ماهیت دولت متعارف و ماندگار امر دیگ

میتواند بر جامعه ایران حکومت کند و ماندگار باشد که بتواند اسالم و قوانین  یباشد. رژیم بورژوازی

اسالمی را از پیش پای بردارد. مثال ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی میتواند ضمن حفظ اسالم و 

تبدیل شود، اما حکومت اسالمی تا نقش آن در دولت و جامعه به یک حکومت ماندگار در ایران 

زمانی که هست هر روز با بحران سیاسی روبروست، هر روز فریاد فتنه و هجوم فرهنگی 

و....برای نابودیش را خواب میبیند. عدم ثبات حکومت و تنش آن با جامعه مستقیما بر اقتصاد آن 

شهور است میتواند تمام مشکل آنچه که فرار مغزها مابعاد تاثیر ویرانگر میگذارد. فقط توجه به 

از رژیم اسالمی در ایران پوسته ای بیش جلوی روی هر بیننده ساده بگذارد.  را اقتصادی ایران

ممکن است جناحهایی نمانده است و اگر چنین پیش رود حتی امکان استحاله رژیم اصال کم نیست. 

 از درون رژیم خود دست به کار پایان دادن به حکومت اسالمی شوند. 

آنچه برای یک کمونیست در ایران مهم است درک این مسئله است که رژیم اسالمی در ایران 

نمیتواند به نظام ماندگار تبدیل شود و تا زمانی که هست بحران سیاسی اش سر جایش است و در 

 دامن زده میشود. هم سیاسی بحران اقتصادی  پی هر بحران
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و پروسه آن را  باره آن حرف زد و بحث کرداین روند کلی و قابل پیش بینی است که میشود در 

، اما در دنیای امروز باید توضیح داد. این روندی است که سوخت و ساز جامعه آن را پیش میراند

و توان تصور کرد که خاورمیانه کمی آرام گیرد اتفاقات گذاشت. اگر ب ترین جا برای محیرالعقول

ممکن است چین و روسیه بتوانند زیر بال جمهوری قدرت رو به افول آمریکا عمیقتر از حاال شود، 

اسالمی را بگیرند و جمهوری اسالمی  یکدوره انباشت اقتصادی با شتاب مناسب را تجربه کند و 

به طور تقریبا دائم با معضل به ون رژیم اسالمی اما تاکن برای دوره ای طوالنی تر عمر کند. 

 بخش اعظم صنعتی روبرو بوده است که زیر ظرفیت و یا با سوبسید نفت کار میکند.کاراندازی 

حزب  به نظر من هیچ انتقاد جدی و قابل تعمقی از طرف منتقدین حزب و قدرت سیاسی به تئوری

سطحی، با بار نفرت نسبت به کمونیسم کارگری و رهبر آن  یانتقاداتو قدرت سیاسی نشده است. 

منصور حکمت صورت گرفته است. من به برخی از آنها اینجا پرداختم تا خوانندگان سطح نازل 

 را مشاهده کنند.حزب و قدرت سیاسی فکری منتقدین 
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 ضمیمه

 

 حزب و قدرت سیاسى

 ایرانسخنرانى در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى 

 ١٩٩٨آوریل  ١٥

 متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

 

رفقا حتما انتظارات متنوعى از این بحث دارند، اما بحث من مرحله قدم به قدم از پرتاب مواد غذائى 

به طرف مأموران سرکوبگر رژیم تا قیام مسلحانه نیست. من نمیخواهم در اینجا این مراحل را 

گیرى کمونیسم مالحظات خودم در مورد مسائلى که در پروسه قدرتتوضیح بدهم. میخواهم 

کارگرى و تصرف قدرت سیاسى توسط کمونیسم کارگرى مطرحند، بحث کنم و فاکتورهائى که در 

 .این مسأله دخیل هستند را توضیح بدهم

 

لود به میخواهم با چند نکته شروع کنم که بیشتر شبیه به سؤاالت کفرآلودى از خود ما است. کفرآ

 .این معنى که ظاهرا جوابهاى تئورى تاکنونى، طرح خود این سؤاالت را زیر سؤال میبرد

 

تر به تئورى کمونیسم و قدرت سیاسى نشان میدهد که هیچ من فکر میکنم که یک نظر و توجه دقیق

آنها فکر  ابهامى با این سؤاالت بوجود نمیآید. ولى من این سؤاالت را دارم و میخواهم که شما هم به

 .کنید و در طرح آنها سهیم باشید

 :اولین نکته در رابطه با قدرت سیاسى این است

قدرت حزب یا طبقه؟ این اولین سؤالى است که کسى وقتى به نتایج این بحث فکر میکند، از ما 

خواهد کرد. از ما خواهند پرسید چرا دارید راجع به "حزب" و قدرت سیاسى حرف میزنید؟ مطابق 

رى سوسیالیستى قرار بود راجع به "طبقه" و قدرت سیاسى حرف بزنید، شما کمونیستها قرار تئو

گیرى حزبتان حرف بزنید. در نتیجه ]از این منظر[ بحث "حزب و قدرت نیست راجع به قدرت
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سیاسى"، خالف تئورى سوسیالیستى است. به ما خواهند گفت به دلیل اینکه تئورى میگوید که طبقه 

رت را از بورژوازى میگیرد و خود را به عنوان طبقه حاکمه سازمان میدهد، معلوم نیست کارگر قد

 که حزب در اینجا چه موضوعیتى دارد و اصال چرا از "حزب و قدرت سیاسى" حرف میزنید؟

این "ممنوعیت" در رابطه با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد ماست. فقط ما کمونیستها هستیم 

گیرى سیاسى حرف میزنیم، به ما هشدار میدهند که سر جاى خود بنشینید، شما که وقتى از قدرت

مطابق تئورى خودتان قرار نیست به عنوان حزب به قدرت سیاسى نزدیک شوید، قرار است طبقه 

 .کارگر به قدرت سیاسى نزدیک شود

و به ما این چه در درون جنبش سوسیالیستى و چه در بیرون از ما، با این موضع مواجه میشویم 

هاى ما است. اگر پنج نفر ناسیونالیست جمع شوند و یک تذکر را میدهند. این جزء "ممنوعیت"

حزب جدید تشکیل بدهند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حرف میزنند و هیچ کس هم به آنها ایرادى 

ئیس آن است نمیگیرد، هیچکس! میگویند حزب ناسیونالیست جدید ایران تأسیس شده و آقاى فالنى ر

و تصمیم خود را براى گرفتن قدرت سیاسى اعالم میکند، رئیس جمهور و نخست وزیر را هم 

ها و رادیو تلویزیون در این مورد هم مصاحبه میکنند، ولى اگر ما معرفى میکنند و در روزنامه

یقه  بگوئیم که حزب کمونیست کارگرى میخواهد به طرف قدرت سیاسى گام بردارد، اولین کسى که

ما را میگیرد یکى از همین چپهاى بغل دست ما از نوع وحدت کمونیستى است که میگوید: آقا چه 

 شد؟ این طبقه است که قرار است قدرت را بگیرد، مگر پدیده شوروى را نمیبینید؟

 

این من را یاد آن گراچو مارکس کمدین مشهور آمریکائى میاندازد که میگفت: من عضو باشگاهى 

مثل من را به عضویت خود قبول کند، نمیشوم! دیدگاه طرف مقابل ما هم شبیه این است. که آدمى 

میگوید که من حاضرم در جامعه تحت حاکمیت دولت بورژوا لیبرالى زندگى کنم، حاضرم تحت 

حکومت کنسرواتیوها زندگى کنم، حاضرم تحت حکومت لیبرالى زندگى کنم، ولى تحت حاکمیت 

 !ز آدمى مثل من تشکیل میشود، حاضر نیستم زندگى کنمحکومتى که دولت آن ا

 



287 
 

این یک نکته و یک گوشه تئوریک مساله مورد بحث است که باید به آن بپردازیم. ما حق داریم 

راجع به این مقوله این طور حرف بزنیم، که امروز داریم حرف میزنیم. و بعد بحث قدیمى خود 

 .اى کارگران، تصرف قدرت سیاسى و قیام را دنبال کنیمراجع به انقالب کارگرى، سازماندهى توده

مهدى خانباباتهرانى دریک مصاحبه با نیمروز، که من آن را خواندم گفته است که اِشکال اپوزیسیون 

این است که به قدرت نظر دارد! من درک نمیکنم. مگر قرار بوده اپوزیسیون چه کار دیگرى بکند؟ 

مثال اپوزیسیون در مورد جامعه مدنى خوب یا بد فکر میکند، مشکل مهدى تهرانى این نیست که 

 !میگوید اشکال اپوزیسیون ایران این است که به قدرت نظر دارد

اى که من میخواهم بگویم و شاید کفرآلود به نظر برسد این است که این حزب به قدرت اولین نکته

ین نه فقط هیچ تناقضى با به قدرت سیاسى نظر دارد و میخواهد قدرت سیاسى را به دست بگیرد و ا

رسیدن طبقه کارگر ندارد، بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر همین 

گیرى گیرى حزب میتواند به قدرتاست که از طریق حزب خود به قدرت دست یابد. البته اینکه قدرت

ى است. من از یک حزب کمونیستى طبقه منجر نشود، بستگى به این دارد که آن حزب چگونه حزب

 .کارگرى حرف میزنم

گیرى سیاسى یک نکته دیگر که ظاهرا و گویا از تئورى به ما صادر شده این است که پروسه قدرت

مثل پروسه کاشتن یک درخت است، به این معنى: کمونیستها شروع میکنند به کار در میان طبقه 

در طبقه نفوذ میکنند. طبقه را به تدریج سازمان میدهند.  کارگر، تبلیغ، ترویج، سازماندهى میکنند و

عناصر و محافل درون طبقه کمونیست میشوند. قدم به قدم این قدرت و نفوذ افزایش پیدا میکند. 

قدرت آکسیونى پیدا میکنند. قدرت تظاهرات پیدا میکنند و در طول این پروسه رابطه حزب و طبقه 

ند طبقه کارگر را به قیام بکشد و انقالب را سازمان دهد و قدرت چنان تحکیم میشود که حزب میتوا

 .را بگیرد. این تئورى چپ و تصور عمومى از کار کمونیستى است

سال طول  ۲٠اما من میخواهم اینجا یک سئوال کفرآلود دیگر مطرح بکنم: اگر این پروسه بیش از 

ساله  ۲۲و  ۲٠ کارگرانى که االن بکشد، و ما شروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران مثال

دار سال یک عده از آنها بچه ١٥تا  ١٠هستند و اینها را سازماندهى کنیم. در این صورت بعد از 

میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم که 
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نیست میکنیم و از طرف دیگر آنها بازنشسته بعد از این سالها ما ظاهرا از یک طرف آدمها را کمو

 .گیرى میکنندمیشوند و از کار سیاسى کناره

مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل 

ایران کار و فعالیت بکنیم و  ٥٠و  ٤٠دیگر منتقل میشود؟ که ما مثال بیائیم روى کارگران دهه 

 ایران به قدرت برسیم؟ ٨٠و  ٧٠ر باشیم با کارگران دهه امیدوا

سال به قدرت  ٥٠سال یک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از  ٥٠میشود در طى 

 برسد؟

 

گناه در جامعه چنین انتظارى ممکن نیست، به خاطر اینکه این براى من به عنوان یک عابر بى

لوژیکى، این آگاهى طبقاتى و این رابطه حزب و طبقه به همین میراث تشکیالتى، این تعهد ایدئو

سادگى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود. ما داریم این را میبینیم! شما فعالیت میکنید و براى مثال 

شان سر میرود. مگر چه درصد نفوذ در میان کارگران پیدا میکنید و اینها بعد از مدتى حوصله ۲٠

فت؟ ما در زندگى سیاسى خودمان باقى میمانیم، در حالى که آن کارگرانى را که قدر میشود آمد و ر

 .ایم، میروند. و ما این را در تجربه زندگى سیاسى خودمان میبینیمبا آنها کار و فعالیت کرده

هاى سنندج دخالت داشت، با محافل کارگرى مختلف که رادیو گوش این حزبى بود که در اول ماه مه

هاى حزب و رادیو را توزیع و تکثیر میکردند، به خارج سفر میکردند، مرتبط بود برنامهمیکردند، 

و االن از خودمان میپرسیم و دیگران از ما میپرسند که پس چه شد آن نفوذى که ما داشتیم؟ جالب 

 ٦٠خرداد  ٣٠این است که ما آن نفوذ کارگرى و ارتباطها را در دل و پس از سرکوبهاى خونین 

کردیم، بافت و پایه کارگرى داشتیم و االن نداریم. چه شدند؟ معلوم است، حوصله همه سر رفت،  پیدا

همه که منتظر نمیشوند تا انقالب بیاید و آنها را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصمیم دیگرى در 

ارد. محافل زندگیشان میگیرند و کار دیگرى میکنند و یا اصال میگویند این کار نتیجه و فایده اى ند

 .کارگر و فعال کارگرى که در آن دوره ها با ما بودند، االن میشنویم که دارند کار دیگرى میکنند
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این قدرت سیاسى، این قدرت حزبى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود. نفوذ کارگرى احزاب پس 

نید تا وقتیکه َمبلغ انداز نیست که شما آنقدر به ان پرداخت میکانداز نمیشود. مثل یک صندوق پس

 .انداز داشته باشیدقابل توجهى پس

نفوذ کارگرى به دست میآورى و به نظر من یا از آن براى دست بردن به قدرت سیاسى استفاده 

میکنى و یا باید دوباره بروید کار کنید تا به جائى برسید. آیا از آن نفوذ براى کسب قدرت سیاسى 

مه احزاب کمونیستى اروپا همین است. تجربه همه احزاب سیاسى چپ استفاده میکنید یا نه؟ تجربه ه

 .دنیا همین است

احزابى که با انتخابات سر کار میآیند، هر چهار سال یک بار در کشورهاى دمکراتیک در انتخابات 

شرکت میکنند و مردم به آنها رأى میدهند و چپها معموال هیچ وقت رأى نمیآورند. داستان زندگى 

پارلمانى و چپ رادیکال را که نگاه میکنید، میبینید که در مواردى تروتسکیستها نزدیک  چپ نظام

 ۲٠میشوند که یک نفر را در انتخابات انجمن محلى باالخره به داخل انجمن بفرستند و تازه بعد از 

د. این سال حتى در کشورى مثل انگلستان یا فرانسه نمیتوانند این کار را در انتخابات محلى هم بکنن

داستان موفقیتهاى احزاب چپ رادیکال در سیستمهاى پارلمانى در رابطه با قدرت سیاسى است. و 

 .وقتیکه ظاهرا رفیق فالنى وارد انجمن شهر شد دیگر بحثى از قدرت سیاسى باقى نمیماند

 :باید این سئوال را مطرح کرد

 به A ى، از رابطه رسیدن از نقطهاى، یعنى از تئورى تکامل تدریجآیا میشود با یک چنین تئورى

Bاى گرفت؟ و آیا قیام کمونیستى در انتهاى یک چنین ، از صفر به صد و آمادگى براى قیام نتیجه

 اى است؟پروسه

 

نکته دیگر و سؤال دیگر: هر وقت که ما بخواهیم یا بتوانیم، میتوانیم قدرت را بگیریم و یا باید 

 شد؟تحوالتى در جامعه اتفاق افتاده با

 

در صد کارگران به صفوف ما پیوستند، مثل حزب  ٤٠تا  ٣٠فرض کنید که ما نفوذ پیدا کردیم و 

سال پیش. آیا وقتى که به اینجا رسیدید،  ۲٠کمونیست ایتالیا، یا مثل حزب کمونیست فرانسه در 
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تعیین اى؟ آیا مسأله در رابطه بین حزب و طبقه دیگر خودت براى کسب قدرت سیاسى حاضر شده

 تکلیف میشود؟ هر وقت حزب، طبقه را براى انقالب آماده کند، انقالب میشود؟

اى در جامعه است. منتها در نگرش سازمانى و فکرى چپ گفته میشود که هر وقت ما انقالب پدیده

اى آماده شدیم، میرویم قدرت را میگیریم. ولى تئورى مارکسیستى میگوید که جامعه باید وارد دوره

اى که نمیخواهد تغییر حوالت انقالبى شده باشد که ما بتوانیم در تغییر جامعه دخالت کنیم. جامعهاز ت

کند، با سرکوب جلوی کارگرى را که به قدرت دست میبرد، میگیرند، هر اندازه هم که متشکل 

امعه ام قدرت را بگیرم، خود جباشد. نمیشود یک صبح آرام از خواب بلند بشوى و بگوئى من آماده

 .در چنان شرایطى اجازه قدرت گرفتن را به شما نمیدهد

تالطم انقالبى، اعتالی سیاسى، وجود یک تناقض در دل جامعه که طبقات را به مبارزه با همدیگر 

اى که در آن میشود قدرت را گرفت، از عوامل مهمى هستند که در بحث میکشاند و مقاطع ویژه

. آیا هر لحظه میشود قدرت را گرفت؟ آیا اگر فکر کنید که از حزب و قدرت سیاسى تأثیر میگذارند

نظر سازمانى، کّمى، نظامى و نیرو آماده هستید میشود قدرت را گرفت؟ آیا قدرت در هر شرایطى 

 قابل گرفتن است و یا فقط تحت شرایط خاصى میشود به قدرت دست برد؟

 :جواب من به این سئواالت این است

همیشه حزب را بدون طبقه و طبقه را بدون حزب در نظر میگیرد. وقتى از  به نظر من تئورى خام

رگ و ریشه با این تفاوت که این انجمن انقالبى  حزب صحبت میکند به عنوان سازمان انقالبیون بى

است و این کامال بیرون طبقه است و موجب هیچ فعل و انفعالى در درون خود طبقه نیست. این 

ایم. و وقتی که راجع به طبقه حرف میزند این دبیات خود مورد بحث قرار دادهمسأله را قبال در ا

طبقه کوچکترین تحزبى ندارد، خود کارگران هستند که در یک موقعیت تحصنى، اعتصابى به سر 

میبرند و با همان قیافه و به طور دسته جمعى قدرت را میگیرند و اگر اینها به خودشان ساختار 

 !ن سیاسى در آنها نفوذ کند، فورى انقالبشان مخدوش میشودبدهند و یا سازما

به طور کلى، در بیان خام تئورى رایج، این دوگانگى هست: حزب در یک طرف بدون کارگران و 

این مسأله که خصلت کارگرى یک حزب کمونیستى و  .کارگران در طرف دیگر بدون حزب
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ن اینکه لزوما همه کارگران با آن باشند کارگرى بودنش در داشتن یک برنامه کارگرى است، بدو

 .اى است که ما داریم مطرح میکنیمو یا لزوما اکثریت کارگران با آن باشند، پدیده

 

یک حزب کارگرى با وجود اینکه در میان کارگران در اقلیت است، میتواند در لحظات تاریخى 

و قدرت را بگیرد و نگهدارد و اى، حرکت اکثریت کارگران را شکل بدهد، قیام کند تعیین کننده

اصال از این طریق میشود تبدیل به اکثریت شود. به نظر من این کار را میشود کرد. باید این طور 

باشد و گر نه هر کسى بیاید، هر استاد دانشگاهى که سوسیالیسم را خوانده است و بگوید این کار با 

اهرا از استالینیسم درس گرفته است به ما ام جور در نمیآید و یا هر چپى که ظچیزى که خوانده

اى هستید و حق ندارید به قدرت دست ببرید، من بگوید که شما در میان طبقه کارگر یک اقلیت ویژه

 .جوابم به آنها این است که تئورى ما از اول اینها نبوده است

یت طبقه را به خودمان جوابم این خواهد بود ما هیچ وقت در غیاب یک حرکت انقالبى، نمیتوانیم اکثر

جلب کنیم، هیچ وقت نمیتوانیم. اقلیت انقالبى و کمونیستى طبقه باید گامهائى را در مبارزه اجتماعى 

بر دارد که باعث شود اکثریت طبقه به آن بپیوندد. اگر در هیچ جا، جاى پائى ندارید، هیچ دلیلى 

که به حزبى بپیوندد که برنامه خاصى وجود ندارد که کسى به شما بپیوندد. هیچ کس دلیلى ندارد 

براى کار مهمى ندارد. توده مردم به کسانى میپیوندند که برنامه خاصى براى تغییر جامعه دارند. 

توده طبقه کارگر وقتى شما قیام را در دستورشان میگذارید و بعد نمیتوانید و از عهده سازماندهى 

دند که حداقل میتواند افزایش دستمزدها را براى آنها آن بر نمیآئید، میرود به حزبى رفرمیست میپیون

تامین کند. رابطه حزب و طبقه با انقالب و اصالحات یک رابطه ویژه و کامال انسانى است و آن 

 .هم هر لحظه بهبود اوضاع و بهبود اوضاع زندگى است

سازمان بدهید که  اما اگر کارگران ببینند که قصد ندارید و نمیتوانید به طور ابژکتیف حرکتى را

اى بشود، خوب، میروند به همان حزب چپ بورژوائى رأى میدهند که اقال میتواند منجر به نتیجه

 ...ها را بگیرد، از حداقل معیشت دفاع کند، یا طب و بهداشت را رایگان نگهداردجلو کنسرواتیو

 :جواب خود من به این بحث این است
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اى که نیروى اى در درون طبقه داشته باشد، حزب کمونیستىحزب کارگرى که اقلیتى، نیروى واقعى

واقعى قابل لمسى در درون طبقه داشته باشد که امکان عمل انقالبى و رادیکال را در سطح اجتماعى 

به آن بدهد، از طریق همین عمل انقالبى و رادیکال در صحنه اجتماعى است که میتواند بقیه طبقه 

م نزدیک شدن حزب به قدرت سیاسى در رابطه با طبقه این است، حزب را با خودش بیاورد. مکانیز

کاتالیزاتورى نیست که طبقه متابولیسم درونى خود را در آن میبیند. و همین طور در سازمان قدرت 

بالفاصله پس از کسب قدرت، همین اقلیت و همین حزب است که مجبورند، به نظر من، نقش تعیین 

 .اى بازى کنندکننده

بر این ما هم مثل احزاب بورژوائى براى قدرت خیز برمیداریم، یعنى ما هم میخواهیم قدرت را  بنا

بگیریم. اگر یک حزب بورژوائى بگوید که میخواهد قدرت را بگیرد، آیا به آنها میگوئیم که مگر 

شان شما حزب بورژوازى نیستید، آیا کل بورژوازى با شما آمده است و از آنها میخواهیم که نفوذ

را در میان تک تک بورژواها به ما نشان بدهند؟ جواب میدهند که انتخابات میکنیم تا ببینیم که آن 

اى است که آنها پروسه کسب قدرت و نفوذ در میان نفوذ مربوطه را داریم یا نه؟ انتخابات آن پروسه

 .طبقه خود را نشان میدهند

 

ا نیست، ما هم میگوئیم انقالب میکنیم و بعد ببینیم اگر انتخابات برنامه ما و راه به قدرت رسیدن م

که کارگران از ما حمایت میکنند یا نه؟ ما هم دقیقا این پروسه اجتماعى را جلو میگذاریم. قطعا آنها 

میگویند که ما انقالبتان را قبول نداریم، ما هم میگوئیم که انتخابات شما را قبول نداریم. میخواهم 

 .ترازو هم وزن هستند بگویم که این دو کفه

اى میگوئیم که میرویم براى کسب قدرت وقتى ما از کنگره بیرون میرویم و براى مثال در مصاحبه

سیاسى، فورا هوار چپ بیرون ما بلند میشود که ببینید اینها سکت هستند و میخواهند قدرت سیاسى 

اید؟ شما شما براى چه آمده را در دست خودشان متمرکز کنند! جواب من به آنها این است که مگر

از این ماشینهاى موتور عقب قدیمى آلمانى هستید که طبقه را به جلو هول میدهید؟ فلسفه وجودى 

 خود شما چى هست؟
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به نظر من، رابطه حزب و طبقه در سیکلى حرکت میکند، ضعیف و قوى میشود. تدریجى باال 

اسى فرصت معینى را دارید که در هر دوره نمیرود، پس انداز نمیشود. شما به عنوان یک حزب سی

طبقه را آماده کنید براى یک خیز براى کسب قدرت سیاسى و اگر از این استفاده نکنید باید بروید و 

از اول شروع کنید. قدرت براى شما جائى پس انداز نمیشود. ممکن است در حافظه تاریخى 

نفوذ سیاسى شما در میان کارگران جائى پس  کارگران، حافظه جامعه، در نفوذ میان چپ بماند، اما

اى با شما نیست. اگر انقالب انداز نمیشود. کارگر میآید و میرود، دوره اى با شما هست و در دوره

بکنید و انقالبت شکست بخورد، کارگران کرور کرور صفوفت را ترک میکنند. من هم بودم میرفتم. 

ورده، احزاب کمونیستى را ترک میکند. ادامه هر کس که عقلش برسد بعد از انقالب شکست خ

اى است که آن حزب کمونیستى را حیات یک حزب کمونیستى در چنین شرایطى برنامه و نقشه

تر از چنین موقعیتى ایستاده هدایت میکند و سرپا نگه میدارد، اما اگر کسى باشد که یک قدم آن طرف

 .اش سر میروداست، میرود، حوصله

ند به جاى اینکه یک سناریو عجیب و غریب براى زندگى خودشان دست و پا کنند، مردم دوست دار

اى هستیم در جهان زندگى کنند و خوش باشند، رفاه داشته باشند، معاشرت داشته باشند. ما یک عده

که نوعى سناریوی زندگى را بنا به دالیلى براى خودمان انتخاب میکنیم، ولى توده وسیع مردم این 

اى داریم که کار و فعالیت میکنیم، یا به نتیجه میرسانیم و یا باید نمیکنند. در نتیجه یک دورهکار را 

 .دوباره از اول شروع کنیم

آیا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر وقت به آن درجه رسیدیم و هر 

! حزبى میتواند قدرت را بگیرد که وقت ما بخواهیم میرویم و قدرت را میگیریم؟ به نظر من نه

شرایطى را که در آن این قدرت آویزان است و قابل گرفتن است را، تشخیص بدهد. اگر این دید را 

نداشته باشیم هیچ وقت نمیتوانیم قدرت را بگیریم، حتى اگرنیروى عظیمى از کارگران را هم با خود 

 .داشته باشیم

که حتى سمپاتى تمام کارگران را با خود داشتند، اگر موارد زیادى در تاریخ احزاب چپ هست 

دست به قیام زده بودند کار تمام بود. قیام نکردند، آن کارگرانى هم که با آنها بودند رفتند و رهبرانشان 

را هم گرفتند و اعدام کردند. چند تا نمونه هست از احزاب چپى که بعدا هم مالمت شدند که: شما که 
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ید، قدرت داشتید و... چرا نرفتید در آن شرایط معین که مسأله قدرت باز شد، این همه نفوذ داشت

 قدرت را بگیرید؟

ممکن است گفته شود که کارگران در چنین شرایطى از صفوف ما جدا نمیشوند. اما بورژوازى که 

به پیکت بیکار نمینشیند، تبلیغات میکند، رفرم پیشنهاد میکند و جامعه را تعدیل میکند، اجازه رفتن 

را نمیدهد تا چه رسد به اینکه ما براى گرفتن قدرت در میان کارگران کار کنیم. کارى میکند که 

 .شما نتوانید

 :با توجه به این فاکتورها به نظر من سؤال به این صورت فرموله میشود

حزب کمونیست کارگرى میتواند در صورتی که بخش مؤثرى از کارگران را داشته باشد، بخش 

یت ولى اقلیتى مؤثر و بُّرائى از کارگران، اقلیِت با صدائى از کارگران در جامعه و اقلیت فعالى اقل

اش با از کارگران را داشته باشد، اگر حزب کمونیست کارگرى حزبى باشد که به این معنى رابطه

است که هائى به حدى رسانده طبقه کارگر محکم است، برنامه انقالبى دارد و نفوذش را در دوره

در سطح اجتماعى و در متن عالم سیاست به صورت یکى از بازیگران اصلى صحنه سیاست در 

آمده باشد و اگر این حزب این شّم را داشته باشد که شرایطى را که بحث قدرت سیاسى در جامعه 

باز شده است وبه موضوع جدال اجتماعى تبدیل شده است، تشخیص بدهد، میتواند قدرت سیاسى را 

 .گیرد. در غیر اینصورت نمیتواند قدرت را بگیردب

سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیرى نیست. با این کفرهائى که گفتم ما قدرت را میگیریم. جالب بودن 

مسأله هم در همین محتوم نبودن سرنوشت ماست. بستگى به پراتیک ما، قدرت تشخیص ما و بستگى 

دورانهائى است که فرصت کسب قدرت به روى ما باز به فاکتور تصمیم و اراده آگاهانه ما در 

 ...ام که سوسیالیسم هم محتوم و اجتناب ناپذیر نیستمیشود. من قبال هم گفته

تان را متأسفانه در زندگى ما یک و یا دو بار یک چنین شرایطى پیش میآید. شما باید برنامه و نقشه

امعه محتوم است و پس از من کارگران و یا براى این شرایط بنویسید. اینکه نه پروسه تکاملى ج

آدمهائى به اسم من و شما میآیند و در نهایت قدرت را میگیرند، هیچ تسالى خاطرى به من و به این 

حزب خاص نمیدهد. این حزب خاص باید بگوید که براى گرفتن قدرت سیاسى براى ما و و در 
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ان قرار است مطابق قوانینى از سر بگذراند، زمان ما و کارگران تالش میکند و نه سناریوئى که جه

 .شرح و توضیح بدهد

در نتیجه گرفتن قدرت سیاسى یک کار عملى است. به یک معنى باید بگویم که قدرت سیاسى شامل 

 :اینها است

تبدیل شدن به یک سنت سیاسى و مبارزاتى زنده در درون جامعه و در درون طبقه کارگر.  -١    

تحت هیچ افت و خیزى از بین نمیرود. اگر شما توانسته باشید که یک سنت و این سنت است که 

سیاسى باشید، کمونیسم کارگرى را به یکى از نیروهاى دخیل اجتماعى، یکى از نیروهاى اجتماعى 

آرا کارگران را به  ٣٠در صد آرا و یا  ١٠که موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن است 

در صحنه است، جزئى از زندگى مردم است، جزء سوخت و ساز سیاسى  دست بیاورد، یک نیروى

جامعه است. و این کارى است که مستقل از افت و خیزها و مستقل از اوضاع انقالبى و غیر انقالبى 

 .شما میتوانید به آن مشغول باشید و تضمین کنید که این سنت میماند و راهش را پیدا میکند

 

شرایط و اوضاعى را که براى کسب قدرت سیاسى آماده هست، بشناسید  به عنوان یک حزب، -۲    

و دست بکار تأمین ملزومات آن بشوید، آنوقت این شانس را دارید که قدرت سیاسى را بگیرید و 

تبدیل به حزب اکثریت بشوید، یعنى حزب اکثریت جامعه. این مکانیزم اکثریت شدن است و نه بر 

  .زم کسب قدرتعکس یعنى اکثریت شدن مکانی

خیز بر داشتن طبقه انقالبى براى کسب قدرت شرط الزم اکثریت شدن در جامعه است و نه بر 

عکس. اکثریت شدن در جامعه بیرون و در داخل رختکن تاریخ شرط ماندن در گود اصلى تاریخ 

ما نیست. این غیر ممکن است. این آن چارچوبى است که از هر طرف به آن نگاه کنید مشخصات 

و پروسه اکثریت شدن ما را نشان میدهد. نه پروسه تدریجى تکامل تاریخى و در انتهاى پروسه 

 .تبلیغ و ترویج و همراه کردن از پیشى اکثریت طبقه که موضع همیشگى چپ تاکنونى بوده است

من سعى کردم در مورد ملزومات اینکه چگونه میتوان به یک سنت سیاسى زنده در درون جامعه 

ل شد، صحبت کنم. من تزهاى مشخصى را در رابطه با یک حزب خاص و یک گرایش خاص تبدی
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از کمونیسم طرح کردم، در رابطه با احزاب کمونیستى بطور کلى بحث نکردم. این ملزومات را 

 :بر میشمارم

اولین شرط حضور ما در جنگ بر سر قدرت سیاسى این است که پرچمدار چپ افراطى در درون  -

شیم، نه نفر دوم و نه نفر سوم. پرچم چپ افراطى در جامعه، چپ کارگرى در جامعه باید جامعه با

به طور بالمنازعى دست ما باشد. ما را به عنوان نماینده قیام کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى که 

ند بر فراز جامعه به پرواز در میآید بشناسند. ما باشیم که همه نیروهاى مدافع وضع موجود میخواه

محکومش کنند. این حزب باشد که پرچم اعتراض رادیکال کارگرى، پرچم مارکسیزم، پرچم انتقاد 

سوسیالیستى به جامعه موجود در دستش است و نه یکى از شرکت کنندگان چپ، بلکه نماینده 

و  ایمکمونیسم کارگرى. بعدا میتوانیم در این مورد بحث کنیم که چه اندازه در این راستا پیش رفته

 .ایمیا چقدر هنوز از این فاصله داریم و یا به کجا رسیده

این یکى از قلمروهائى است که باید به آن وارد شویم. براى اینکه جامعه وقتى ما را به عنوان چپ 

افراطى بشناسد و وقتی که فکر کرد باید قدرت را به دست چپ افراطى بدهد، است که فرصت 

اگر جامعه براى مثال حزب توده را به عنوان نماینده چپ افراطى  میدهد ما قدرت را بگیریم. ولى

بشناسد و آرزو میکند که قدرت را به چپ بدهد، آن را به حزب توده میسپارد. اگر جامعه مارکسیست 

ها را با فدائى و سنت فدائى تداعى کند و وقتیکه دوست دارد و عاشق این است که قدرت سیاسى به 

 .تد، آن را به چریک فدائى میدهددست سوسیالیستها بیف

باید پرچمدار آن مطالبات، آن نیاز، آن برنامه و اهداف اجتماعى و آن انتقاد سیاسى در درون جامعه 

باشید که مردم بگویند بگذارید اینها را امتحان کنیم. بگذارید پشت اینها بسیج شویم. تو بایستى تضمین 

 .س را خیلیها باال بردند و به نتایج مختلفى رسیدندکنى که این جنبش هستى و گرنه، عکس مارک

 

دوم اینکه باید بخش فعال، قابل مشاهده و ملموس اپوزیسیون جامعه باشیم. این را در اوایل صحبتم  -

گفتم که باید از حاشیه سیاست برویم به متن جامعه. باید یکى از چند تا بازیگر اصلى تقسیم قدرت 

ه باشیم. بحث قدرت سیاسى فقط این نیست که آیا ما میتوانیم دولت را و در اوضاع سیاسى در جامع

بگیریم یا نه؟ بلکه این است که آیا میتوانیم نیروئى در درون جامعه بگیریم که قابل مالحظه است و 
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بعد در فعل و انفعاالت بر سر قدرت میتوانیم به کارش بیاوریم و برایش فکرى بکنیم؟ اگر طرف 

اینکه کسى را در انقیاد نگهدارد، ما هم باید نماینده آن نیرو در جامعه باشیم. حتى  ارتش دارد براى

اگر نتوانیم تمام قدرت را بگیریم، باید در درون جامعه بورژوائى نیروئى باشیم که به حسابش 

میآورند، و بگویند که "خطر از ناحیه اینهاست". باید نیرو باشیم، باید حرف بزنیم، بلندگو دستت 

باشد و باید بخش واقعى اپوزیسیون باشیم. بعدا در این مورد که حزب کمونیست کارگرى چقدر به 

این تصویر نزدیک شده است، حرف میزنیم. من خوشحالم که داریم به این نزدیک میشویم، هم به 

 .ایماولى و هم به دومى ما نزدیک شده

ریشه هستند میتوانند تحت شرایط ه کامال بىسوم باید حزب آن طبقه باشیم. میدانم که جریاناتى ک -

سنت قدرت را بگیرند ولى مجبور هستند خاصى ریشه بدوانند و بیایند به عنوان یک دار و دسته بى

هایشان را روى یکى از طبقات اجتماعى و سنت هاى اجتماعى که در درون اى پایهکه طى پروسه

اجتماعى در آن جامعه هستند. نمیتوان تنها به عنوان آن جامعه هست، قرار بدهند، براى اینکه طبقات 

دوازده مرد خبیث و یا یک گروه خشن رفت و قدرت را گرفت. باید سعى کنید از طرف یک قشر 

اجتماعى و با کمک آن قدرت را بگیرید. این طبقه براى ما طبقه کارگر است و این قشر براى ما 

ایم. ما باید ه از مدتها پیش در مورد آن حرف زدهقشر سوسیالیست و رادیکال طبقه کارگر است ک

اى از رابطه ما و قدرت سیاسى بخشى از این قشر باشیم و واقعا با آن مرتبط باشیم. این یک گوشه

است که عمال تأمین نیست. ما در یک رابطه زنده، سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل با بخش 

رگر ایران نیستیم. خود این بخش طبقه خیلى دستش باز رادیکال و سوسیالیست و معترض طبقه کا

نیست که خودى نشان بدهد تا ما بفهمیم که چگونه فکر میکند و چه تمایلى دارد. شرایط اختناق این 

فرصت را از آنها گرفته است، اما به هر حال بطور ابژکتیف میتوانیم ببینیم که این یکى از 

 .هاى ما استضعف

ها تمکین ود قدرت رهبرى نشان داد. به این معنى که احزابى که میخواهند به تودهچهارم باید از خ -

ها بیاموزند، احزابى که میخواهند تمایالت خود کنند، احزابى که به اصطالح قرار است از توده

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

چون در شرایط سخت، تمایالت عمومى طبقه رو به عقب نشینى است و در شرایط رفاه برسند. 
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ممکن است تمایل طبقه یک چیز دیگر باشد. در شرایط وجود یک حزب بزرگ رفرمیست تمایل 

 .طبقه میتواند حمایت از آن حزب باشد

گرى ببرد. و توانائى باید آن حرفى را بزنیم که میتواند طبقه را از جائى که االن هست به جاى دی

این را داشته باشى که بروى و بیاورى و در ناصیه تو ببینند که این حرفت معقول است و عملى. و 

این یعنى قدرت بردن بحث شما به طبقه. یعنى قدرت رهبرى کردن را میطلبد. این فقط یک بحث 

 .اقناعى نیست، بلکه یک رابطه اجتماعى است

 

 :هار قلمى که گفتم اجازه به دهید یک مقدارى بیشتر توضیح بدهمراجع به هر کدام از این چ

در مورد ارتباط با طبقه. بودن بخشى از طبقه، فقط یک رابطه حضورى، تک به تک و رابطه  -

سوزنى و آزمایشگاهى نیست. طبقه اگر تو ]حزب[ را به عنوان حرکتى ببیند که در صحنه است، 

براین بخشى از رابطه حزب با طبقه به این بستگى دارد که توجهش به تو ]حزب[ جلب میشود. بنا

حزب در سطح سیاسى چه کار میکند؟ یک بخش تماس با محافل کارگرى و حضور در میان محافل 

کارگرى است. یک بخش به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک جریان واقعى در میان طبقه کارگر 

ک درجه از اکتیویسم سیاسى را در دستور ما میگذارد. است که به این مسائل میاندیشد. همه اینها ی

اکتیویسمى که امروز حزب کمونیست کارگرى در خارج کشور از خود نشان میدهد، فقط اذهان 

عمومى را به خودش جلب نمیکند، بلکه توجه کارگر را هم جلب میکند، توجه طبقه کارگر را هم 

تت و به تشکیالتهایت جلب میکند. در نتیجه در به اسنادت، به آدمهایت، به بحثهایت، استدالال

هاى داخل و خارج به هم مربوط هستند و روى همدیگر صحبتهاى روز اول هم گفتم که این حوزه

تأثیر میگذارند. در نتیجه میتوانیم در بحثهایمان روى این فکر کنیم که چرا میرویم و این آکسیون را 

محلى ضرورت آن اکسیون را توضیح ندهند، یا علت آن میگذاریم؟ ممکن است الزاما فاکتورهاى 

را توجیه نکنند. ولى من دارم آکسیون میکنم و به یک نفر براى مثال در تهران و یا اصفهان، که 

اگر خواست با ما تماس بگیرد، اگر به خارج رفت و خواست بداند که اینها کى هستند، با دفتر کدام 

 .م شماره تلفن زنگ بزندتشکیالت رابطه بگیرد و یا به کدا
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تا آنجائى که به پرچمدار بودن چپ و کمونیسم بر میگردد به نظر من این قلمروئى نیست که فقط  -

در محدوده ایران و به زبان فارسى، کردى و یا عربى محصور بماند. حزبى که پرچمدار مارکسیسم 

الاقل یکى از مدعیان و طرفهاى  تر نباشد و یااست نمیتواند پرچمدار مارکسیسم در یک سطح جهانى

اصلى بحثهاى مارکسیستى در سطح جهانى نباشد. یک مشکل ما این است که مستقل از اینکه بحثهاى 

مارکسیستى در سطح جهانى فروکش کرده و یا ُمد نیست، در این سطح ظاهر نمیشویم. به نظر من 

را شروع کنیم و به این سمت برویم این یکى از بحثهاى اساسى ما است و کافى است که ما این کار 

هاى و یک بار دیگر براى کارگر مسجل شود که ما پرچمدار مارکسیزم هستیم. االن دیگر گروه

اند و بعضا اذعان میکنند که مارکسیستها اینها هستند و بعضا شروع سیاسى این را به رسمیت شناخته

 ...نها چه هست و مارکسیزم این نیست واند به متلک گفتن و میگویند ببینید مارکسیسم ایکرده

مجالت تئوریکى و سیاسى که قدرت تئوریکى مارکسیستى و سوسیالیستى این جریان را نشان میدهد 

باید موجود باشند. برنامه حزب یک نقطه قدرت ما است که دیگران باید در مورد آن بحث کنند و 

سیستى ما از مسائل مختلف. االن که ما به به آن برسند و دیگر استدالالت مارکسیستى و نقد مارک

عنوان یک جریان ضد مذهبى شناخته میشویم، به عنوان یک جریان طاغوتى شناخته نمیشویم، 

میگویند اینها همان کسانى هستند که براى مذهب تره ُخرد نمیکردند. همه میگویند که اینها انتقادشان 

د داشته باشد و دلیل دارند براى کارشان، اینها اى است. میگویند که مذهب نباید اصال وجوریشه

ایم که یک بار و براى اولین بار در جامعه، مارکسیستها هستند، اینها چپها هستند. ما اجازه داده

هاى جامعه و خرافات درون ها و علقهکمونیسمى موجود باشد که بدهکار سازش با عواطف توده

ضد مذهب هستند. خیلى ها به خاطر این به صفوف ما جلب  جامعه نباشد و بگویند اینها را میبینى؟

میشوند و به این خاطر و به دلیل این موضع ما براى مثال در باره مذهب، میرود که ببینند مارکسیزم 

چه میگوید و یا مارکس در این رابطه چه میگوید؟ و یا بحث ما در مورد حجاب، ناسیونالیسم و 

یونالیسم، که دیگران به عنوان جوانب منفى ما به آنها مینگرند، ضدیت سرسختانه این حزب با ناس

 .در عین حال نقطه قدرت تئوریکى این حزب هم هستند

راجع به مذهب یک نکته دیگر بگویم: راه کارگر پنج سؤال براى من فرستاده بود و پرسیده بود که 

ود: رابطه با آمریکا آرى یا نه؟ آیا جواب میدهم که من نوشتم بله جواب میدهم. یکى از سؤالت این ب
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من نوشتم که این سؤال خیلى عجیبى است. چون این سؤال یک پیش فرضهائى را با خودش دارد 

که یک جواب آرى یا نه ندارد. چون جواب آرى یا نه پیش فرضهائى را با خود همراه دارد مثال 

دارد و غیره. این مثل این است  اینکه که تو در رابطه با یک دولتى اظهار نظر میکنى و دیپلماسى

که پرسیده شود ولّى فقیه بر پایه قانون و یا بیرون قانون؟ یا ولى فقیه قانونى آرى یا نه؟ تو اگر 

بگوئى نه، خوب شما میگوئید که ولى فقیه قانونى را قبول دارى و اگر بگوئى آرى خوب شما اصال 

الهاى راه کارگر این را نوشتم: رابطه با آمریکا طرفدار والیت فقیه میشوید! و در آخر جوابم به سؤ

با مخالفت ما روبرو نمیشود. موضع مخالفت ما به عنوان یک جریان کمونیستى و سوسیالیستى ضد 

 .هاى ما نیستاسالم با اینکه جریانات اسالمى با آمریکا رابطه دارند یا نه، جزو پروبلماتیک

وان یک ضد اسالم اشاره کردم. شاید این در برنامه من به جریانات اسالمى از موضع خود به عن

ما نیامده است، اما من خودم را فعال جنبش ضد اسالم میدانم و میخواهم که اسالم جاروب شود. 

اسالم سیاسى یک جریان واقعى است در قرن بیستم و من میدانم که دارد چه به سر همنوعان من 

یک بحث تئوریک است و نه یک احساس شخصى  میآورد. من یک جریان ضد اسالم هستم و این

ام. ضد اسالم هستم و اسالم را میتوانم تئوریکى و و ناشى از اینکه یک خانواده نمازخوان نداشته

ها نیست. کوروش مدرسى مطلبى دارد در انترناسیونال که میگوید بحث کنم که دیگر این افیون توده

طور بود. اگر افیون بود ما کارش نداشتیم، ما در برنامه ها نیست. کاش اینکه این دیگر افیون توده

مصرف مواد مخدر را براى معتادین واقعى آزاد گذاشتیم خوب این یکى، مذهب، را هم آزاد 

میکردیم! این یک جنبش کثیف ضد انسانى است که دارد آدم میکشد و تهدید میکند. آزادى و مدنیّت 

رکز مدنیّت امروز در غرب است. جریانات اسالمى اگر انسان را تهدید میکند که به نظر من م

هاى مردم را ویران کنند، اولین ضررش را کارگران میدهند بخواهند در غرب بمب بگذارند و خانه

اند و مشکلى با این هم ندارند. اند، بورژواها که خودشان حکومت فاشیستى داشتهکه اینقدر جلو آمده

این جنایاتى که جریان دارد، زیر سر اسالمیهاست، مردم باور  اگر دولت الجزایر ادعا کند که

 .اند که چه ظرقیتى از جنایت در اسالم سیاسى هستمیکنند، چون دیده
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میخواهم بگویم که اینها بحثهاى تئوریکى هم هست، به شرط اینکه به آن قالب تئوریکى هم بدهیم و 

نیست، بلکه یک جنبش اسالمى در قرن بیستم ها یکى برود بگوید که اسالم دیگر فقط افیون توده

 .هست که دارد یک نقش معین بازى میکند

 

راجع به بحث فعال و قابل چشمگیر اپوزیسیون بودن، خیلى فاکتورهاى قابل شمارشى داریم:  -

ها، شخصیتها، فعالیتها، تجمعات، میتینگ ها،اعتصابها، تطاهراتها و... اینها آکسیونها، روزنامه

هستند که باعث میشود مردم بگویند که این یک حزب فعال اپوزیسیون است و جزو  کارهائى

نیروهاى در صحنه است. گسترش فعالیت تبلیغى، ترویجى، سازمانگرانه و آکسیونى. اینها شرط 

تبدیل شدن حزب به یک جریان اصلى اپوزیسیون است. االن همه در ایران میدانند که جامعه ایران 

سى مختلف است که بخشا در داخل و بخشا، به دلیل موقعیتشان در قبال رژیم، شامل احزاب سیا

مسأله امنیت و اختناق، در خارج متمرکز هستند. منتها یک شرط اساسى این است که این اپوزیسیون 

اساسا در داخل شکل بگیرد، االن این یک نقطه ضعف است ولى نباید در این اغراق کرد. شما اگر 

نفر را به کار داخل  ٧٠تا  ٦٠اپوزیسیون در خارج تبدیل شوید و اگر تشکیالت ما  به نیروى اصلى

اختصاص بدهد و بقیه خارج کشور را روى سرشان بگذارند و هر کس آوازه این حزب را شنیده 

باشد، ما به یک معنى بخش فعال اپوزیسیون هستیم. چون فردا در یک روزنامه داخل مینویسند که 

اى رفت و جواب فرخ نگهدار را داد و کمونیست کارگرى ایران به یک جلسه فالن کس از حزب

نفر را جمع کردند در میدان  ٣٠٠٠آبرویش را برد. یا فالن کس رفت آنجا و اینها آکسیون گذاشتند، 

فالن و بر علیه مالقات خاتمى با فالن مقام اروپائى حرف زدند و مردم آنجا رفتند، دست زدند و 

 ...به طرف مأموران رژیم پرت کردند ومواد غذائى 

 

چگونه میتوانیم نشان بدهیم که میتوانیم رهبرى کنیم؟ قبل از هر چیز باید نشان بدهیم که رهبرى  -

تو را به عنوان رهبر بشناسند. حزبى که از پشت سنگ اعالمیه مخفى میدهد، یا  داریم. باید رهبرى

االخره آدمها به آدمها تأّسى میکنند چه در سطح کارخانه، از پشت دیوار، نمیتواند رهبر کسى بشود. ب

چه در سطح شهر و چه در سطح اجتماعى. شما باید پوسترهاى بزرگ داشته باشید که عکس 
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کاندیدهاى ما براى شوراى انقالبى را معرفى کرده باشید. یا براى انجمن شهر و یا رهبرى 

ترین عکسهایشان را آماده کنند که ما قا قشنگهاى کارگرى و... االن وقتش است که رفاتحادیه

هاى داخل چاپ شود. بار امنیتى دارد؟ اما آخر شرایط جدید بتوانیم آنها را چاپ کنیم و در روزنامه

، قرارهاى خطرناک اجرا کنیم، همه ما سفرهاى خطرناک ٥٧است. همه ما حاضر بودیم در انقالب 

اند. اما االن خطرناک و کارهاى نظامى و محیرالعقول کرده ایم و تعداد زیادى از رفقا جنگهاىکرده

شرایط طورى است که این عکسها را باید داد. واضح است که نمیخواهیم لطمه بخوریم. دیوانه که 

نیستیم، ولى باید رهبرى را جلوى دست مردم ببرید. در مقابل طیف عکسهائى که آنها به در و 

زنده بادهاى خودشان، ما باید صد برابر عکسهاى خودمان را با زنده دیوارها میزنند با مرده بادها و 

اند زنده باد بادها و مرده بادهاى خودمان به در و دیوار بزنیم. من اگر بشنوم که در فالن شهر گفته

اند زنده باد محمد آسنگران و این از آن مواردى است که من چهارپایه رفیق فالنى و مثل اینکه گفته

اى و فکر میکنم که اسم خیلى ر پاى محمد نمیکشم!... خوشحال میشوم از یک چنین پدیدهرا از زی

از ما را باید بنویسند. فکر میکنم در هر جا که نفوذ داریم باید بگویند که فالنى را یادت میآید؟ زنده 

ن است، رئیس فالن سازمان شده، عضو فالن کمیته است، مسئول فالن کمپین است، اکتیویست فال

 ...جریان است و... اگر به لندن بروى اول او را میبینى و

 

هاى ملموس اجتماعى که قابلیت گرفتن قدرت سیاسى شخصیتها، رهبران، کسانی که به عنوان چهره

هایشان، سر و را دارند، اگر من کارگر در ایران به میدان بیایم، اینها با این حرفهایشان، با این قیافه

تیپ سیاسى و اجتماعى میآیند سر کار. اینها آدمهاى واقعى هستند و نه سازمانهاى  وضعشان و با این

شان معلوم است و میدانى سیاسى که از پشت یک نام مخفى اعالمیه صادر میکنند. اینها حتى اسامى

اى هست، باید باالخره با آدمهاى واقعى در که پشت این اسم چه آدمى و با چه روش و منش و قیافه

 .صحنه ظاهر شد جلو

مواضع حزب باید مربوط و دقیق باشد و به مسائل سیاسى جوابگو باشند. یک اتفاقى میافتد و باید  -

موضعى بگیرى که به درد آن مبارزه میخورد. روى این زیاد بحث نمیکنم، همان مباحث قدیمى 

 .ایمرهبرى سیاسى و همان مفاهیمى که در موردش صحبت کرده
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د سرعت عمل داشت. رهبرى نمیتواند از پشت کاروان بگوید این کار را بکنید و یا و باالخره بای -

بگوید به نظر من باید آن کار را بکنید. رهبرى باید خودش را جلوى صحنه بگذارد. یکى از رفقا 

دیروز گفت من مسئول کمیته چطورى باید بدانم که "مهاجرانى" به خارج کشور آمده است؟ خوب 

ه قرار است به تو خبر بدهند، خود تو باید خبرشان کنی! ما این سرعت عمل را همان کسانى ک

 .نداریم

من میخواستم صحبتم را با یک نکته تمام کنم و آن هم این است که چه تصویرى از خودمان باید به 

میان مردم ببریم؟ ما باید یک تصویر قابل باور از حزب کمونیست کارگرى جلوى مردم بگذاریم و 

 .ها و در خیابانها. تصویر از برنامه حزب، سیاستها و نظراتشهایشان، در کارخانهببریم در خانه

منتها اگر بخواهیم این تصویر را با چند نکته در افکار مردم تثبیت کنیم، چه شاخصهائى باید در 

 اذهان مردم در مورد حزب ما باشد؟

 :به نظر من باید بگویند

اند، ولى پایشان روى زمین است. تصویرى که در ذهن مردم باید باشد ىحزب رادیکالیسم افراط -

این است که بگویند اینها رادیکال افراطى هستند، ولى پایشان روى زمین است. میدانند راجع به چه 

چیزى حرف میزنند، هوائى نیستند. اهدافشاب به شدت افراطى است و االن میخواهند اهدافشان را 

وائى نیستند. میدانند پروسه واقعى مبارزه چه معضالتى پیش میآورد، بلدند در عملى کنند، ولى ه

ترین مسائل حرف بزنند، بلدند بار را از نقطه الف به ب ببرند ولى هر دیالوگى راجع به پیچیده

مداوما میگویند که هدف من فقط همین نیست و میخواهیم ریشه مثال فالن مسأله را بزنیم. بى نهایت 

اى. باید تصویر مردم از ما ل، یک رادیکالیسم اجتماعى و نه یک رادیکالیسم سکتى و فرقهرادیکا

یک رادیکالیسم اجتماعى باشد. از نظر من میشود فکر کرد که چه کارى براى مثال رادیکالیسم ما 

را تقویت میکند، یا یک تصویر غیراجتماعى از ما میدهد و یا بر عکس داریم به خیال خودمان 

ماعى میشویم ولى از رادیکالیسم خودمان کوتاه میآئیم. حواسمان باید باشد که آن جریانى که ما اجت

را به سمت قدرت میبرد، رادیکالیسم ما است. باید مردم بگویند که اگر اینها سر کار بیایند یک سرى 

 !کارها را ممنوع میکنند، خدا پدرشان را بیامرزد
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اى در بگوید دخترها را باید به مدرسه فرستاد و گرنه هیچ خانوادهباید یک دولتى بیاید سر کار که 

شرایطى که مدرسه رفتن دختران اختیارى است و آخوند هر روز باالى سرش است، دخترش را به 

مدرسه نمیفرستد. باید یک دولتى باشد که بگوید که اگر آخوند محله مزاحم است، اطالع بدهید تا 

 .باز دارد آخوند را از ایجاد مزاحمت

این مدرن بودن افراطى هم در روش است و هم در فکر. روشهاى یک جریان مدرن براى پیش 

بردن اهدافش، نمیتواند روشهاى عقب مانده، پیش پا افتاده و ضعیفى باشند. باید ببینند که به طور 

و در  واقعى این حزب کمونیست کارگرى از یک عده آدم تشکیل شده است که بلدند با تجهیزات

ها و با لوازم پیچیده جوامع امروزى کار کنند. اگر میخواهند در یک جامعه به لحاظ میان رسانه

حقوقى مبارزه کنند، بلد است که چه کار کنند و اگر قرار است از طریق خیابانى مبارزه کنند میدانند 

میدانند، مکانیزمهاى اداره که چه کار باید بکنند، اگر میخواهند با اتحادیه ها تماس بگیرند راهش را 

اى را میشناسند، مکانیزم راه انداختن جامعه را میشناسند، مکانیزمهاى راه انداختن سازمانهاى توده

کشى را دولت میکند و سازمانهاى خیریه را میشناسند. اگر شما یک جریان مبارز هستید که لوله

 .اى بشویدد که چنین پدیدهشما فقط دولت را خبر میکنید، به نظر من شانس کمى داری

و باالخره به نظر من، همه اینهائى که گفتم اجزائى از جنبش سوسیالیسم کارگرى است. میخواهم  -

بگویم که اینها تصویرى از کمونیسم کارگرى و اینک چه جورى مارکسیسم را عملى میکنند. اینکه 

ردم تأثیر بگذاریم، چیزى را عوض به مردم فقط بگوئیم ما مارکسیستیم، ولى نتوانیم در زندگى م

نمیکند. یا تئورى مارکسیستى و این که ما کمونیست هستیم به خودى خود نشان نمیدهد که ما یک 

 .جریان مدرن هستیم

العاده انسان است، یعنى این یک جریانى نیست که میخواهد و مردم متوجه باشند که این جریان فوق -

ینى ببرد، کسى زیر دست و پاى این سازمان له نمیشود. قدرت با زور دیلم جامعه را به سمت مع

 این سازمان در به قدرت رسیدن انسانیت است. این را چگونه میشود نشان داد؟

هایمان و ادبیاتمان از انسانیت به نظر من ما در این زمینه ضعف داریم. درست است که در نوشته

این مبنا نیست. من این طور میبینم. اینکه آدمها را دفاع میکنیم، ولى رابطه واقعى ما با مردم بر 

میپرانیم، آدمها را میچالنیم، اینکه به خودمان و به همدیگر رحم نمیکنیم، در خیلى جاها به حقوق 
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مدنى همدیگر و حرمت همدیگر رحم نمیکنیم. به نظر من این نقطه ضعفى است که از بیرون دیده 

میگویند همدیگر را اذیت کنند. اما از بیرون وقتى دیده میشود،  میشود. در یک پلنوم اشکالى ندارد،

جالب نیست. به نظر من اساس ما، انسانیت ما است، مدنیت ما است، محترم دانستن حقوق حقه آدمها 

 .حتى وقتى مخالف خونى ما باشند

اگر دنیا دست اى است مبتنى بر محبت. من روز اول گفتم به عالوه رابطه ما با مردم هم چنین رابطه

ما بود، امروز یک مقدار زیادى خوشبختى را داشتیم. منظور از خوشبختى فقط خوشبختى خودت 

ات که نیست. خوشبختى آدمهائى که نمیشناسى، خوشبختى کسانى که دل خوشى از تو و خانواده

قومیتش چیز ندارند و یا پارسال با تو دعوایشان شده است، یا رنگشان چیز دیگرى است و یا نژاد و 

دیگرى است و دو سه بار هم با قوم شما جنگ هم کرده است. خوشبختى آدمهاست و این خوشبختى 

و تعلق خاطر به خوشبختى و رفاه و آسایش و لبخند و خنده و امنیت زندگى انسانها، باید هر روزه 

برگزار  اىاى شرکت میکنیم، جلسهخودش را در حرکت هر روزه ما نشان بدهد. اگر در جلسه

اى میگیریم با مخالف خودمان، اگر میکنیم و یا کسى را به خانه حزب دعوت میکنیم، اگر رابطه

داریم در یک پلمیک سیاسى با کسى شرکت میکنیم، خالصه در همه فعالیتهاى باید خودش را نشان 

د. اهمیت بدهد. این حزب کمونیستى با این عظمت نمیتواند فقط جنگ کند، یک جا هم باید کمک کن

فدراسیون پناهندگان در دادن یک چهره انسانى این است. اگر شوراى پناهندگان فقط قرار بود 

طرفدارهاى خودش را از ترکیه بیرون بیاورد این چهره فراهم نمیشد. اهمیت کار براى حقوق 

ک کودک، اگر شروع بکنیم، این است که مستقل از رنگ و نژاد و خانواده از کودک و حقوق کود

دفاع میکند. این دفاع واقعى ما از حقوق کودک است و نه اینکه بخواهیم هیزم بیاوریم براى یک 

مبارزه دیگر و گویا این کلک ماست. ما باید بگوئیم کار دارم و شغل هم دارم، اما حاضرم براى 

 .حقوق کودک کتک هم بخورم، مسأله واقعى من است

 .؟ این به نظر من مهم استنشریاتمان با چه زبانى نوشته میشوند -

دادن یک تصویر انسانى قابل لمس و دوست داشتنى از حزب، وظیفه همه ماست، تنها وظیفه رهبرى 

سراسرى ما نیست. وظیفه همه ما در رابطه روزمره است. و به نظر من باید کارى بکنیم که دوستى 
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د. این شاید شبیه یک و آشنائى با یک عضو حزب، احساس محبت به کل حزب را بوجود بیاور

 .موعظه اخالقى به نظر بیاید. ولى به نظر من احزاب عبوس تا یک حدى میتوانند جلو بروند

در بحث سناریو سیاه ما چه گفتیم؟ گفتیم که اگر در یک وضعیت سناریو سیاه، جائى دست ما بیفتد 

اش داریم، هر ت نشانده"با تمام نفرتى که از "امپریالیسم" و با تمام انزجارى که از "عوامل دس

کس، از پزشکان بى مرز تا یونیسف میتوانند روى ما حساب کند که اگر چیزى را میخواهى به 

مردم برسانى، ما جاده را باز میکنیم. ما معاش مردم را گرو نمیگیریم. حتى اگر بدانیم با زدن چند 

کنیم، این کار را نخواهیم کرد. خمپاره به مناطق مسکونى، دشمن را وادار به عقب نشینى وادار می

باید این تصویر جا بیفتد. براى اینکه در انقالبات بزرگ این تصویر را از انقالبیون در ذهن مردم 

میبینید که میگویند اینها آدمهاى پاک و شریف جامعه هستند، اینها قهرمانان جامعه هستند. اگر سیاسى 

در دل مردم جاى نگیرید، ممکن است بُرد داشته  و رادیکال آن جامعه باشید ولى به طور واقعى

 .باشد، اما در تحلیل نهائى به جائى نمیرسد و زوال پیدا میکند

 

 !رفقا

ایم که االن بتوانیم انتظار داشته باشیم که حزب هائى کردهدر همه این قلمروهائى که گفتم ما پیشروى

ت سیاسى دارد دوباره باز میشود. وقتى در بحث قدرت سیاسى دخالت فعالى داشته باشد. مقوله قدر

میگویم قدرت سیاسى منظورم کل قدرت دولتى نیست، منظورم کشیدن یک سر لحاف قدرت و دعوا 

بر سر آن است. این براى ما مقدور شده است. حزب کمونیست کارگرى از نظر موقعیت تشکیالتى 

ش بگذارد و مردم ببینند که هست. به این موقعیت رسیده است که خودش را در انظار عموم به نمای

حزب کمونیست کارگرى آنقدر آدم دارد که در خیلى از قلمروها بتوانند نیروهاى مادى را جابجا 

کند. حزب کمونیست کارگرى آنقدر در سیاستهایش حقانیت دارد که مردم بگویند باید جا براى این 

 .حقایق باز شود

م و من تکرار نمیکنم. ما باید این ضعفها را بر طرف چند ضعف اساسى داریم که در روز اول گفت

کنیم. ولى رفقا ما به هرحال در بقاى این سنت میتوانیم نقش بازى کنیم. اگر نتوانستیم قدرت را 

بگیریم و حزب کمونیست کارگرى منکوب شده باشد، عده دیگرى ادامه خواهند داد براى اینکه این 
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بدهد. ولى هدف این دوره ما، هدف روتین همیشگى جنبش ما سنت باید باشد تا در شرایطى بهره 

این است که آن اهداف و آرمانها و خطوط فکرى را زنده نگهداریم. هدف ما باید خیز برداشتن به 

سمت دخالت در سرنوشت قدرت سیاسى باشد. اقال باید در جدال بر سر سرنوشت جامعه دخالت 

یخواهیم به طور جدى در جدال قدرت در جامعه ایران کنیم. اگر از من بپرسند من میگویم که م

 .دخالت کنیم و دخالت محسوس داشته باشیم

اى داشته باشد این است که این ایم. اگر بحث من بخواهد جمعبندىما در این موقعیت قرار گرفته

 .دوره یکى دو ساله در رابطه حزب کمونیست کارگرى با قدرت سیاسى تعیین کننده است

ت االن اعداد و ارقام و پارامترهاى اجتماعى نشان دهند که ما قابلیت این را نداریم که ممکن اس

برویم کل قدرت را بگیریم. من مطمئن نیستم، بستگى دارد که در ماههاى آینده چه بر سرمان میآید... 

یدانم که نمیدانم بلشویکها در انقالب فوریه با چه انرژى و توانى وارد انقالب روسیه شدند؟ ولى م

شان با طبقه کارگر روسیه، این ملزوماتى را که از آنها آنها در رهبریشان، در بافتشان و در رابطه

صحبت کردم داشتند که بتوانند در یک بزنگاه تاریخى نقش بازى کنند. ما از این محروم نیستیم. 

ا شیر بکنم. اما میگویم نمیگویم که ما میتوانیم. نمیخواهم تهییج الکى بکنم و نمیخواهم خودمان ر

بطور ابژکتیو کالهتان را قاضى بکنید، هر کس کالهش را قاضى بکند اگر ما را در این موقعیت 

به ببیند، این انتطار را از ما خواهد داشت که در آینده سیاسى آن مملکت آن نقشى را بازى کنیم که 

 .استظاهرا تا به حال هیچ حزبى براى ایفاى این نقش وجود نداشته 

ترین احزاب آن کشور یا اجتماعى نبودند و آنهائى که اجتماعى بودند، مثل حزب توده، چپ چپ

اى تشکیل بدهیم که بروند و نبودند. و کمونیسم کارگرى نبودند و اگر هم بوده باشند باید یک کمیته

 تحقیق کنند که ببینند کمونیسم کارگرى بوده است یا نه؟

ا که آگاهانه، متحد و با یک نقشه سیاسى توافق شده و با همه سرها به اى است براى ماین وظیفه

یک طرف، و با بیشترین کارائى و افیشنسى به سرانجام برسانیم و امیدوارم که از این کنگره به 

 .توانیم این طور بیرون بیائیم

 ١٤١٠تا  ١٣٩٩صفحات  –منتخب آثار 
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