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 مقدمه  
 

 !تاريخ خود فريبان
 
 

دوستاني در  . اخيرا ارکستر واحدي در حمله به خط رسمي حزب و نظرات من تشکيل شده است                 
چپ "حزب منشعبين و دوستاني در فراکسيون همنوا شده اند و دوباره با بيرق رنگ باخته                               

 . به جنگ حزب کمونيست کارگري آمده اند"  سنتي و فرقه اي
منشعبين عزيز ما يکبار    . اين يورش تازه اي نيست، بازگشت لشگر شکست خوردگان است         

در همين ميدان شکست خوردند، رفتند و به کار خود مشغول شدند، و اکنون  که به آخر خط                           
رسيده اند، اکنون که      " راست دست باال  دارد      "و" چپ ضعيف است   "و  " سوسياليسم رم ميدهد   "

بجان هم افتاده اند و تماما زمين گير و منفعل شده اند، باز ميگردند و راه نجات را در حمله به                      
از خود و گذشته خود و منشور و پالتفرم بنيادي حزبشان روي برميگردانند،     . حزب ما ميجويند 

يورشي افتان و خيزان، با تفنگ هائي بي         ! با خودشان تسويه حساب ميکنند، و به ما ميتازند          
 ! گلوله، بيرقي در هم شکسته و صفوفي درهم ريخته

اما آنچه  اين هجوم بي شکوه  و حقير را اساسا ممکن کرده است فراکسيون تازه اي است که   
از درون حزب ما سر بلند کرده  و همان حرفهاي کهنه و نقد و رد شده اين دوستان عليه حزب و                          

! حميد تقوائي را  تکرار ميکند و حتي تا حد حمله به لنينيسم و حزب لنيني  بسط ميدهد                            
قرار بود  بعد از فروپاشي          !  شايد بشود به ائتالفي رسيد       : نوري در ته تونل هويدا شده است           

حکومت، دولت ائتالفي درست کنند ، حاال براي جلوگيري از فروپاشي خودشان  به فکر ائتالف                  
به هم لبخند ميزنند و دست تکان ميدهند و مقاله به    . با دوستان فراکسيوني عزيز ما افتاده اند 
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ناگهان معلوم ميشود منصور حکمت در مقطع انشعاب اصال نمايندگي                  ! هم قرض ميدهند   
يکبار ! نميشده است و نمايندگان واقعي او کساني هستند که تا کنون سکوت کرده بوده اند                         

ميخواسته اند بگويند   !  ديگرمعلوم ميشود پيروان خاموش ديروز رهبران مدعي امروز بوده اند         
جا براي  "، ميخواسته اند بگويند      "نرويد"ميخواسته اند بگويند     !  و نگفته اند  " انشعاب نکنيم "

ميخواسته اند بگويند ما هم مثل شما حميد تقوائي را چپ             ! و نگفته اند  " همه گرايشات هست  
و امروز که سکوتها را ميشکنند معلوم ميشود          !  دم فرو بسته اند    " اشتباها"سنتي ميدانيم و     

کساني اشتباها رفته بوده اند و کساني هم اشتباها مانده بوده اند و تقصير همه اين اشتباهات                    
 !کمدي رقت انگيزي است! نيز به گردن حميد تقوائي است

امروز واقعيت  . پاسخ اين کمدي قبال داده شده؛ و  مجموعه حاضر بخشي اين پاسخ است                    
زنده حقانيت بحث و تحليلها و کال صحت موضع حزب ما در مورد انشعاب را، که فشرده آن در                   

دوستان تازه لب به    .  قطعنامه کنگره پنج بيان شده، به نحو انکار ناپذيري به ثبوت رسانده است             
سخن گشوده ما حق دارند  بر اساس مصالح امروز مواضع ديروزشان را پس بگيرند و يا                                  

هر چه باشد يکي از مزاياي سکوت همين         . تعابيرتازه اي از سکوت حکيمانه خود بدست بدهند        
دوستان عرض خود ميبرند و      . اما براي حزب ما اين نبردي  فتح شده و ثبت شده است                 !  است

 !زحمت ما ميدارند
 

 حميد تقواني
         ۲۰۰۷ مارس ۲۳



 ! منصور حکمت يکبار ديگر پيروز شد
 

 نامه اى خطاب به اعضا و فعالين حزب در ايران 
 

 رفقاي عزيز 
و اين خبر بيشک بسياري از شما را متعجب و          . حتما تا کنون از انشعاب در حزب مطلع شده ايد     

حزبي که همين چندي پيش در کنگره با شکوه و يکپارچه اش باستقبال انقالب     . نگران کرده است 
ايران رفت و رهبري و سازماندهي انقالب را در دستور قرار داد، حزبي که در آخرين پلنومش                         
سازماندهي انقالب را تا سطح رهنمودها و نقشه عملهاي روشن و جامع بسط داد و راه را براي                    
بميدان آمدن فعالين چپ در ايران هموار کرد، حزبي که با تلويزيون کانال جديد ميليونها چشم را    

چرا؟ چه اتفاقي افتاده است؟         . بخود خيره کرده است، از چنين حزبي يک عده جدا ميشوند                     
نشرياتش را کسي   ! چپ سنتي شده  ! مائوئيست شده ! چون حزب پاسيو شده    "خودشان ميگويند   

رهبري حزب خط و رهنمود عملي ندارد، تفتيش                ! نميخواند و تلويزيونش را کسي نميبيند          
ميخواهد انقالب سواري    . آژيتاتور و مداح انقالب است       ! عقايد و تصفيه ايدئولوژيک ميکند       

کل کمونيسم  . حزب سياسي را نفهميده است    . بحث حزب و قدرت سياسي را نفهميده است        . کند
اينها را گفتند، يک ادعانامه تماما جنگ سردي و مک                           . ..." کارگري را نفهميده است        

 . کارتيستي عليه حزب صادر کردند و رفتند
اما دليل واقعي جدائي آنها اين ادعاها نيست، اينها داليلي است که بعد از مورد نقد قرار                    
گرفتن نظراتشان و در حال عقب نشيني و طفره رفتن از پاسخگوئي به اين انتقادات به ذهنشان                    

بقول منصور حکمت هيچکس موقع ترک يک        . اينها توجيهات جدائي است و نه داليل آن        . رسيد
 . حزب آنرا به عرش اعلي نمي رساند
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انشعاب در حزب ما بدنبال دو سال اختالف نظر در رهبري حزب بر سر مسائل پايه اي                              
منشعبين در  . در محور اين مباحث راه بقدرت رسيدن حزب قرار داشت           . سياسي صورت گرفت  

اطالعيه جدائيشان تنها در يک جمله به اين اختالف پايه اي اشاره ميکنند و کل بيانيه را به                           
اما مساله تماما در همان     . پلنوم و کنگره و قانون شکنيهاي تشکيالتي من اختصاص ميدهند          

حقيقت اينست که پس از مرگ منصور حکمت نظراتي بوسيله رفيق کورش مدرسي              . جمله است 
در حزب ما مطرح شد که بيشتر شاخه چپ جنبش دو خرداد را نمايندگي ميکرد تا خط منصور         

اين نظرات اولين بار، زماني که منصور حکمت در بستر بيماري بود، در دفاع از                       . حکمت را 
 در رابطه با مساله فروپاشي رژيم و دولت موقت، بعد در                ١٦نافرماني مدني، سپس در پلنوم        

بحثهاي داخلي دفتر سياسي حول قطعنامه حق مردم در تعيين حکومت و بيانيه حقوق سياسي،           
در بحثهاي دفتر سياسي حول شورا و باالخره در شکل کامل و تئوريزه شده آن در سمينارهاي                        

اسناد اين مباحثات اکنون روي سايت        . داخلي حزب در ماه قبل بوسيله رفيق کورش بيان شد             
مباحثي در مورد    "شما را بخصوص به       . در دسترس همگان است     www.wpiran.orgحزب  

نوار جلسه دفتر سياسي در مورد مباحث مربوط به حزب          "،  "حزب و سرنگوني جمهوري اسالمي    
 ٢٢تا   ١٧  سمينارهاي مرکزي کورش مدرسي و حميد تقوائي         "،  "و سرنگوني جمهوري اسالمي    

" تصرف قدرت سياسي  "و  " حزب و انقالب  "و سمينارهاي حميد تقوائي در مورد         " ٢٠٠٤ژوتيه  
 . رجوع ميدهم

 سال قبل      ٢٥نظرات طرح شده از جانب کورش به تزها و ايده هائي رجعت کرد که                                    
انقالب دموکراتيک کمونيستها را بقدرت     : مارکسيسم انقالبي با نقد آنها پا بعرصه گذاشته بود         

نميرساند، سوسياليسم زود است، قيام خشونت تحميلي است، راه متمدنانه تصرف قدرت                           
مجلس موسسان و رفراندوم است، انقالبي در کار نيست، حاصل تحوالت جاري فروپاشي و                         
دولت موقت است، حتي اگر به تنهائي بقدرت برسيم بايد از اعالم سوسياليسم خودداري کنيم،                  
مردم براي خواستهاي دموکراتيک به خيابان آمده اند و نه سوسياليسم، سوسياليسم مردم را رم                  

و نظرات   " حزب و قدرت سياسي     "اينها نظراتي بود که به عنوان نتايج بحث                ...." ميدهد و    
 . ، منصور حکمت بعد از کنگره دوم، بيان ميشد"جديد"منصور حکمت 

بخشي از رهبري حزب قاطعانه در برابر اين نظرات ايستاد و اجازه نداد به سياست و                                  
مصوبات حزبي تبديل شود و بخشي ديگر کج دار و مريز، نيمه موافق و نيمه مخالف، با آن                          
مدارا کرد و عاقبت وقتي اين نظرات در ميان کادرها علني شد و مورد نقد وسيعي قرار گرفت،                



 5 ! منصور حكمت يكبار ديگر پيروز شد

 . ترجيح داد حزب را ترک کند
مبناي اين نظريه حذف انقالب از استراتژي قدرت سياسي و بعبارت ديگر توهم رسيدن                         

اين بينش به ناگزير يا به سازش طبقاتي و راست روي آشکار و يا به                  . بقدرت بدون انقالب است   
جانشين کردن انقالب با    . و کورش مدرسي به هر دو اين نتايج رسيد          . آوانتوريسم منجر ميشود  

فروپاشي و حکومت کارگري با دولت موقت ائتالفي، و کنارگذاشتن سوسياليسم و جمهوري                      
خيره شدن   "سوسياليستي بعنوان هدف فوري حزب پس از تصرف قدرت يک نتيجه اين نوع                          

استنتاج ديگر اين بود که ميشود با ده هزار نفر خانه سه            . و چشم پوشيدن از انقالب بود     " بقدرت
بعبارت ديگر سازش و    ! نفر، خامنه اي و خاتمي و رفسنجاني را گرفت و کار رژيم را يکسره کرد              
طبيعي است که وقتي       . ائتالف و يا کودتا نقشه عمل اين ديدگاه براي رسيدن بقدرت است                      

انقالب را کنار بگذاريد ديگر جائي براي تغيير نظام و دست بدست شدن طبقاتي قدرت سياسي                  
نميماند، قدرت سياسي به کابينه دولتي و راه رسيدن به قدرت هم به راههاي رايج بورژوائي براي                 

روشن است که   . تغيير کابينه، به ديپلماسي قدرت، به سازش وائتالف و يا کودتا، تنزل ميکند               
 . ميان باشد ديگر حرفي از زير و رو کردن نظام موجود و سوسياليسم نميتواند در

اپوزيسيون راست رژيم در جامعه مدتهاست همين نوع طرحها و سياستها را مطرح و دنبال                 
از نافرماني مدني تا مجلس موسسان و رفراندوم و ناممکني سوسياليسم پرچم کهنه و               . ميکند

اما در صفوف ما اين نظرات ناگزير بود يک توجيه چپ و                   . رنگ پريده راست در جامعه است        
مارکسيستي براي خودش پيدا کند و اين تالش عبث هم ميبايد تحت نام منصور حکمت                             

دولت در  "و  " حزب و قدرت سياسي   "تالش شد اين نظرات را با توسل به بحث           . صورت ميگرفت 
دولت در دوره هاي انقالبي منصور      . او به خورد ما بدهند    " سلبي و اثباتي  "و  " دوره هاي انقالبي  

حکمت را به دولت در دوران ائتالفي تبديل کردند، از حزب و قدرت سياسي ديپلماسي شرکت                      
را نشاندند، از سلبي بودن انقالب،        " پروسه تصرف قدرت  "در کابينه را فهميدند، بجاي انقالب         

نتيجه گرفتند که    "   حزب دولت را تصرف ميکند       "دموکراتيک بودن آن را نتيجه گرفتند، از             
منصور حکمت را به قديم و جديد تقسيم کردند، تحريف کردند و درهم                        "! شورا الزم نداريم   "

پيچيدند تا حقانيت خود را نتيجه بگيرند و آنجا که نتوانستند صريحا گفته هاي او را نقض                          
منصور حکمت ميگفت ما نماينده اکثريتيم، رفقا ميگويند ما حزب اقليتيم و تا بعد                   . کردند

از تصرف قدرت اقليت خواهيم ماند، منصور حکمت ميگفت براي رسيدن بقدرت بايد به                             
مکانيسمهاي اجتماعي قدرت نظير انقالب و شورش و اعتصاب و تظاهرات و قيام دست برد،                   
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 هزار نفر ميرويم خانه سه نفر را            ١٠رفقا ميگويند بدون انقالب هم ميشود بقدرت رسيد، با               
منصور حکمت ميگفت زيپ هر انساني را که بکشيد يک سوسياليست مييابيد رفقا               ! ميگيريم

منصور حکمت ميگفت سوسياليسم فورا رفقا              ! ميگويند سوسياليسم مردم را رم ميدهد             
منصور حکمت ميگفت جمهوري سوسياليستي رفقا ميگويند               ! ميگويند سوسياليسم بعدا    

نقد چپي است که مدام     " حزب و قدرت سياسي   "اساس بحث منصور حکمت در      . حکومت موقت 
ميگويد هنوز نوبت کمونيستها فرا نرسيده و رفقا ميگويند انقالب حاضر دموکراتيک است،                    

ميخواستند اين آنتي حکمتيسم را بجاي حکمتيسم به ما             ! هنوز نوبت کمونيستها فرا نرسيده      
 . اما در صفوف ما خريداري پيدا نکرد! بفروشند

چنانچه اين نظرات، حتي گوشه اي از آن به سياست حزب تبديل ميشد، حتي اگر معلوم                         
ميشد که بحث در مورد نافرماني مدني و رفراندوم و مشارکت با بقاياي جمهوري اسالمي در                     
دولت موقت و عدم امکان پيروزي کمونيستها در تحوالت اخير و رم کردن مردم از سوسياليسم                  

تمام آن  . و غيره در رهبري حزب ما باز و قابل بررسي است، چيزي از حزب ما بجا نميماند                            
 سال مبارزه روي خط راديکال و ماکسيماليستي منصور                ٢٥اعتبار و پايگاه اجتماعي که          

حکمت براي حزب و جنبش ما کسب کرده بود به باد فنا ميرفت، کارگران و جوانان و زنان                                
انقالبي از ما روي بر ميگرداندند و حزب ما تا سطح جرياني در حاشيه چپ دو خرداد تنزل                              

 . ميکرد
اکثريت کادرهاي حزب در يکي از حادترين مبارزات           . اما چنين نشد چون ما اجازه نداديم        

نظري در تاريخ جنبش ما بميدان آمدند و جنگيدند و پرچم منصور حکمت را بر افراشته                                 
اين نظرات کوبيده شد و شکست خورد و مدافعين آشکار و پنهان آن حزب را ترک                  . نگاهداشتند

اين نبرد جزئي از مبارزه وسيعتر ما بود با سياستها و ديدگاه هاي راست در سطح                             . گفتند
تلفات ما در اين نبرد کم نبود، اما از آن پيروز بيرون آمديم، و اکنون به کنگره ميرويم                     . جامعه

بسياري از رفقائي که صفوف ما را ترک کردند قربانيان اين نبرد              . تا اين پيروزي را تثبيت کنيم      
جاي آنها در صفوف ماست و ما اميدواريم هر چه زودتر به اين واقعيت پي ببرند و                                     . اند

 . بازگردند
ما نقد خود به نظرات راست کورش را به اين                 . انشعابيون حزب تازه اي تاسيس کرده اند          

حزب سرايت نميدهيم و اين حزب را بطور ابژکتيو و بر اساس سياستها و پراتيکش در جامعه                        
اما از هم اکنون اعالم ميکنيم که حزب جديد اگر بخواهد اين نظرات را                  . قضاوت خواهيم کرد  



 7 ! منصور حكمت يكبار ديگر پيروز شد

 . مبناي سياست و عملکرد خود قرار بدهد با تمام قوا در برابر آن خواهيم ايستاد
بقول . حزب ما، حزب منصور حکمت، محکم و استوار بر جاي خود ايستاده است                      ! رفقا

منشعبين . منصور حکمت ضربه اي که ما را از پاي در نياورد، محکم ترمان خواهد کرد                            
گويا اعضاي حزب ما    . ميخواهند اين تصوير را بدهند که حزب به هم ريخته و منحل شده است             

يکبار بعنوان عضو   : هر يک چندين بار ما را ترک کرده و چندين بار به حزب جديد پيوسته اند                     
کميته مرکزي، يکبار بعنوان عضو کميته کردستان، يکبار بعنوان عضو کميته مريوان، يکبار                

گويا ! گويا کميته ها از ما جدا ميشوند و به آنها مي پيوندند           ...! بعنوان کادر حزب در سوئد و       
! حتي رسما انحالل حزب را اعالم کرده اند           . اکثريت رفته و حزب را براي اقليت گذاشته است             

. ناشيانه سر هم بندي شده است       " جمع آوري نيرو   "اينها همه پروپاگاند تو خالي ايست که براي            
حزب ما کمي کوچکتر اما       . دوره اين تبليغات کودکانه ميگذرد و روسياهي به ذغال ميماند              

استوار تر و منسجم تر از گذشته پشاپيش کارگران و مردم انقالبي و در برابر جمهوري اسالمي                    
 . و کل اردوي ضد انقالب به پيش خواهد رفت

کنگره پنجم يکبار   . منشعبين رفتند و حزب و سياستهاي منصور حکمت را بجا گذاشتند             
ديگر پرچم اين سياستها را بر خواهد افراشت يکبار ديگر بر اين سياستها، بر انقالب و                                    
سوسياليسم و جمهوري سوسياليستي، بر ضرورت سازماندادن و رهبري انقالب، تاکيد خواهد                 

اما من مطمئنم که کنگره       . جاي همگي شما در اين کنگره تاريخي خالي خواهد بود             . گذاشت
همگي شما، همه فعالين و کمونيست و چپ در ايران، در جنبش کارگري، در ميان زنان، در                            
ميان جوانان، در دانشگاهها و مدارس، در ميان معلمان و پرستاران و در ميان صفوف مردم                       

کنگره ما عمال به دنيا نشان خواهد داد که            . معترض و انقالبي ايران را نمايندگي خواهد کرد          
 "! ضربه اي که ما را از پاي در نياورد، بمراتب تقويتمان خواهد کرد"

دستتان را به گرمي ميفشارم و براي همه شما در مبارزه مشترک و خطيري که با جمهوري                      
 ! اسالمي و تمام اردوگاه ضد انقالب به پيش ميبريم آرزوي موفقيت و پيروزي دارم

 
 حميد تقوائي

 ٢٠٠٤ اوت ٣١
 

 . بچاپ رسيد۲۰۰۴ سپتامبر ۳، ۵۱ اولين بار در انترناسيونال شماره   
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 نقد بيانيه و منشور سرنگونى منشعبين 
 

کمونيست (اسنادي که اخيرا دوستان جدا شده از حزب ما تحت نام بيانيه و منشور سرنگوني                     
اين طرحي   . منتشر کرده اند ربط چنداني به سرنگوني ندارد              ) ١٣٨٣ بهمن     ٣٠،   ٢٦شماره   

مضمون اين اسناد، برخالف آنچه عنوان        . اساسا براي بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي است          
آنها بذهن متبادر ميکند، اين نيست که امروز براي سرنگوني جمهوري اسالمي چه ميکنيم،                    

اما هم مسکوت گذاشتن سياست امروز       . بحث بر سر سياست دوستان در فرداي سرنگوني است          
براي سرنگوني و هم طرحي که در اين نوشته ها براي دوره پس از سرنگوني مطرح شده است به                        

مينامد " حکمتيست"حزبي که خود را       : روشني و صراحت يک واقعيت را به همه نشان ميدهد             
انتشار اين اسناد تاکيد ديگري بر اين واقعيت است         . انقالب و سوسياليسم را کنار گذاشته است      

که اين حزب در استراتژي سياسي، در برنامه ها و سياستهاي عمليش در رابطه با دولت و قدرت                  
در استراتژي سياسي اين دوستان انقالب و رهبري و             . است" آنتي حکمتيست "سياسي راست و     

سازماندهي انقالب و سوسياليسم و جمهوري سوسياليستي کنار گذاشته شده و جاي خود را به                  
اين واقعيت را ما در نقد بحث       . فروپاشي و دولت موقت و رفراندوم و مجلس موسسان داده است 

هاي داخلي با منشعبين که امروز ديگر يک بحث عمومي است و اسنادش منتشر شده است،                      
. دوستان برآشفته شدند، انکار کردند، گفتند تفتيش عقايد نکنيد و رفتند            . بروشني نشان داديم  

و امروز همان نظرات نقد و رد شده را با غلظت کمي بيشتري در عبارت پردازيها و لفاظيهاي                        
ازينرو دقيقا از آنجا که امروز اين نظرات            . چپ بعنوان سياست رسمي حزبشان اعالم کرده اند           

کهنه دوستان انشعابي ما بعنوان سياست رسمي حزب منشعبين اعالم شده ما خود را موظف                   
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 . ميبينيم که يک بار ديگر به نقد آنها بپردازيم
 

 نظرات رد و نقد شده در بسته بندي تازه 
هر کس در يک نگاه کلي بر منشور سرنگوني متوجه ميشود که مضمون اين سند در واقع همان                   

اين بحث در همان پلنوم، و       . بحثهائي است که کورش مدرسي در پلنوم شانزده حزب مطرح کرد            
هم بعد از آن که بصورت طرح يک قطعنامه نوشته شد، با انتقاد و اعتراض وسيع شرکت                                   
کنندگان در پلنوم و اعضاي دفتر سياسي، از جمله از طرف خيلي از دوستاني که حزب را ترک                       

طي يک مدت چند ماهه پس از          . کردند و امروز پاي اين منشور امضا گذاشته اند، روبرو شد               
پلنوم مقاالت متعددي در برخورد به اين نظرات نوشته شد و اين نظرات وسيعا نقد شد و کنار                       

رجوع کنيد به سايت انترناسيونال، لينک اسناد مباحثات دروني حزب کمونيست کارگري             (رفت  
ايران، مباحثي در مورد حزب و سرنگوني جمهوري اسالمي و نوار جلسه دفتر سياسي درباره                      

+ آن زمان فرمولي که کورش مطرح کرد دولت موقت            ). مباحثات مربوط به حزب و سرنگوني      
اساس بحث وي اين بود که جمهوري اسالمي فرو ميپاشد و                . رفراندوم بود + مجلس موسسان    

نقشه عمل ما بايد اين باشد که با شرکت نيروهاي اپوزيسيون، از جمله اولين نيروهائي که                             
قدرت در دامنشان افتاده، که آن زمان دو خردادي ها و حجاريان و غيره را بعنوان مثال ذکر                            
ميکرد، دولت موقت تشکيل بدهيم و بعد هم مجلس موسسان تشکيل بشود که قانون اساسي                  

منشور سرنگوني که امروز منتشر شده دقيقا همان طرح           . را بنويسد و آنرا به رفراندوم بگذاريم       
. صريحا از رفراندوم و مجلس موسسان نام برده نشده اما مضمون طرح دقيقا همانست                   . است

گفته ميشود که بايد قانون اساسي تهيه شود و براي نوشتن اين قانون بايد مجمع نمايندگان                         
مجمع "آن زمان گفته ميشد مجلس موسسان حاال ميگويند                 . مستقيم مردم تشکيل بشود      

ظاهرا راديکاليسم اش در اينست که مستقيم است يعني مثل همه            ". (نمايندگان مستقيم مردم  
بعد طرح ميگويد اين مجمع       !) مجلس موسسانها، انتخاباتش نيابتي و دو مرحله اي نيست             

نمايندگان مستقيم بايد قانون اساسي را بنويسد، يعني نمايندگاني که به شيوه متعارف                              
! پارلماني انتخاب ميشوند دور هم جمع بشوند و کار متعارف مجلس موسسان را انجام بدهند                 
! همان داستان کهنه مجلس موسسان و رفراندوم را با لفاظي هاي جديد در برابر ما گذاشته اند                   

رفراندوم است که اين بار      + مجلس موسسان   + اين بيان شرمگينانه همان فرمول دولت موقت          
آش همان آش است و حتي کاسه هم           . تحت نام بي مسماي منشور سرنگوني منتشر شده است           
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به . همان است، فقط در بيانيه سرنگونيشان کمي پياز داغ قيام و سوسياليسم رويش ريخته اند                  
دقيق " منشور سرنگوني "اين بيانيه خواهيم پرداخت، اما قبل از آن اجازه بدهيد کمي بيشتر بر                 

 . شويم
 

 "  يک دنياي بهتر"عدول از برنامه : جمهوري سوسياليستي بعدا
منشور سرنگوني بطور اساسي و پايه اي حساب اين حزب جديد را از کمونيسم کارگري جدا                          

محور و جوهر    . است" يک دنياي بهتر   "اين سند به صراحت و روشني عدول از برنامه               . ميکند
، خصلت آن بعنوان يک استراتژي سياسي و آنچه در برخورد به                "يک دنياي بهتر  "سياسي برنامه   

مساله دولت و قدرت سياسي حساب کمونيسم کارگري را از انواع کمونيسمهاي ديگر در سنت                  
چپ ايران و چپ غير کارگري چند دهه اخير دنيا جدا ميکند اعالم اين اصل است که حزب                              

در مقطع   (کمونيست کارگري به محض بقدرت رسيدن حکومت کارگري را تشکيل ميدهد                       
و برنامه    ) تصويب برنامه هنوز نام جمهوري سوسياليستي مطرح و تصويب نشده بود                                

 . سوسياليسم فورا روح و جوهر برنامه يک دنياي بهتر است. سوسياليستي خود را پياده ميکند
تمام چپ غير کارگري، از تروتسکيسم و توده ايسم تا مائوتيسم و چريکيسم چپي است که                    
گرچه به سوسياليسم قسم ميخورد، اما سوسياليسم را نه بعنوان نظام سياسي و حکومتي و نه                   

براي چپ  . بعنوان نظام اقتصادي در دستور کار خود قرار نميدهد و آنرا به بعد موکول ميکند                    
غير کارگري هيچوقت انقالب موجود سوسياليستي نيست و وضعيت موجود براي سوسياليسم              

" پيش شرط  "و   " زمينه تدارک  "و   " مرحله اول  "از نظر اينان هميشه جامعه در              . آماده نيست  
انقالب سوسياليستي و سوسياليسم به سر ميبرد و نوبت انقالب سوسياليستي هرگز فرا                               

 . نميرسد
و اين دقيقا بينش و موضعي است که کورش مدرسي و دوستان منشعب ما در بحث هاي                      

در . داخلي حزب ما و امروز در بيانيه و منشور سرنگوني حزبشان مطرح و نمايندگي ميکنند                  
تشکيل دولت موقت بعنوان برنامه عمل حزب منشعبين بعد از سرنگوني               " منشور سرنگوني "

جمهوري اسالمي اعالم شده است و اين يعني يکبار ديگر احاله حکومت کارگري و جمهوري                      
 . سوسياليستي به بعد

اولين باري که همين نظرات در قالب قطعنامه پيشنهادي کورش در جلسه دفتر سياسي                        
و مورد نقد ما قرار گرفت اين نکته را مطرح            ) رجوع کنيد به اسناد مباحث دروني      (مطرح شد   
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آن زمان  . کرديم که اين قطعنامه نقض برنامه است و تنها کنگره صالحيت بررسي آن را دارد                      
وهمين طور مجلس      (کورش و همنظرانش ترجيح دادند تز دولت موقت را کنار بگذارند                            

حتي ناگزير شدند به قطعنامه       . و کار به طرح بحث در کنگره نکشيد          ) موسسان و رفراندوم را    
امروز ظاهرا ديگر    . هاي کنگره چهارم که تماما نقطه مقابل اين نظرات بود رضايت بدهند                     

خودشان را ساخته اند و     " سوسياليسم بعدا "حزب  . نيازي به اين سازش و عقب نشيني نمي بينند      
البته اين دوستان مجازند هر چه ميخواهند بگويند و بنويسند اما ما               . حرف دلشان را ميزنند   

اجازه نميدهيم اين گردش به راست و رجعت به سنت چپ غيرکارگري و سوسياليسم گريز تحت                     
بحث من در اينجا حتي بر سر غلطي و          . و حکمتيسم صورت بگيرد   " يک دنياي بهتر  "نام برنامه   

درستي نظرات اين دوستان نيست، هر موضعي در مورد مضمون اين نظرات داشته باشيم در                      
. را نقض ميکند  " يک دنياي بهتر  "اين ترديدي نيست که اين نظرات صريحا و مستقيما برنامه              

. استراتژي دولت موقت با هيچ توجيه و تفسير و تحريفي در برنامه يک دنياي بهتر نميگنجد                      
از اين نوع کمونيسمهاي    . دوستان ميتوانند برنامه خود و کمونيسم نوع خودشان را داشته باشند        

اساسا در نقد همين نوع کمونيسمها       " يک دنياي بهتر  "برنامه  . کم نداشته ايم  " سوسياليسم بعدا "
دوستان انشعابي ما هم اگر ميخواهند در استراتژي دولت موقتشان پيگير و               . نوشته شده است  

انقالب "بهترست در کنار       . را کنار بگذارند    " يک دنياي بهتر    "منسجم باشند بهترست برنامه         
را هم به ما واگذار کنند و سبک و فارغ بال به پياده کردن استراتژي                      " برنامه سواري "،  "سواري

 . اين براي همه ما بهتر است. دولت موقتشان بپردازند
 

 استراتژي واگذاري قدرت به راست : دولت موقت
آن چيزي که کال و بويژه در شرايط انقالبي راست و چپ را در جامعه از هم جدا ميکند و بطريق                        
اولي آن چه در نهايت راست در قالب چپ، که در ادبيات سياسي چپ به آن اپورتونيسم گفته                             

اين . ميشود، را از خط کمونيستي و خط انقالب سوسياليستي جدا ميکند مساله دولت است                 
. از لحاظ نظري و تئوريک خيلي ها مدعي سوسياليسم هستند            . يک شاخص مهم سياسي است     

تمام چپ غير کارگري خودش را سوسياليست ميدانست و همين امروز هم با رهبران حزب توده                  
اما در سياست و در عمل همه اين         . صحبت کنيد از ادعاهاي سوسياليستيشان کوتاه نمي آيند        

ادعاها با چند اما و اگر و تبصره کنار گذاشته ميشود و در بروي پيشبرد سياستهاي طبقات                        
اين طرحي براي سرنگوني    . هم دقيقا همين کار را ميکند     " منشور سرنگوني . "ديگر باز ميشود  

در اين منشور دولت موقت معني پيروزي جنبش               . نيست، طرح تشکيل دولت موقت است          
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اما از ضرورت ارتقا دادن اين جنبش به يک انقالب، تامين هژموني      . سرنگوني تعريف شده است 
چپ بر اين انقالب و بدست گرفتن رهبري و سازماندهي انقالب نه در منشور و نه در بيانيه                             

سازماني که  . و اين خود باندازه کافي گويا هست         . سرنگوني هيچ حرفي به ميان نيامده است         
خودش را چپ و انقالبي ميداند نيازي نميبيند در منشوري که براي سرنگوني جمهوري اسالمي                

در عوض اعالم ميشود که جايگزين       . منتشر کرده حتي يکبار به قيام و انقالب اشاره اي بکند            
شدن جمهوري اسالمي با دولت موقت و اعالم فوري مطالبات فوري که در منشور آمده معني                   
پيروزي جنبش سرنگوني است و در اين ليست مطالباتي، که بخش کوچکي از بخش مطالباتي                  

است، بندهاي مربوط به ساختار حکومت، حذف بوروکراسي مافوق               " يک دنياي بهتر   "برنامه  
بعبارت ديگر تشکيل يک      . مردم و ساختمان شورائي حکومت، بکلي کنار گذاشته شده است               

است و نه حتي تمام مفاد         " يک دنياي بهتر   "دولت موقت که نه ساختمانش منطبق بر برنامه              
را متحقق ميکند معني پيروزي جنبش سرنگوني             " يک دنياي بهتر    "بخش مطالباتي برنامه       

اين پيروزي نيست، حتي پيروزي موقت هم نيست، اين متوقف کردن جنبش               . تعريف شده است  
اين واگذاري قدرت به راست        . سرنگوني در نيمه راه و در نهايت به شکست کشاندن آن است                    

که در اين منشور آمده بدون شکل        " يک دنياي بهتر  "حتي همان سطح از مطالبات برنامه        . است
که دوستان با وسواس عجيبي مايلند با نام ايام کودکي اش يعني جنبش                   (گرفتن يک انقالب     

و اين انقالب   . با هژموني چپ و تحت رهبري چپ امکان پذير نيست           ) سرنگوني از آن نام ببرند     
اعالم زودرس پيروزي معنائي بجز          . نميتواند و نبايد با تحقق اين مطالبات متوقف شود                  

با تحقق بخشي از    . شکست جنبش انقالبي نخواهد داشت و منشور دقيقا همين کار را ميکند              
آزاديهاي سياسي، که برخي از آنها نظير آزادي زندانيان سياسي و انحالل دار و دسته هاي                               
سرکوبگر از ثمرات خودبخودي جنبش انقالبي است، جنبش پيروز اعالم ميشود و بساط                             

اين طرح پيروزي جنبش سرنگوني     . ديپلماسي قانون اساسي و مجلس موسسان را پهن ميکنند         
طرح زود بخانه فرستادن مردم و واگذار کردن ميدان                  . نيست، مانع تراشي بر سر راه آنست            

سياست به دست نيروهاي راست و متخصصين تشکيل دولتهاي گذار و آشتي ملي و سر هم                          
نيروهاي راست از همين امروز اين تخصصشان را         . کردن مجلس موسسان و قانون اساسي است       

رفراندوم قبل از سرنگوني، رفراندوم بعد از سرنگوني، تحقق بيانيه حقوق بشر،              . بکار گرفته اند  
ها را  " گفتمان"اين نوع   . مجلس موسسان، نوشتن قانون اساسي در چارچوب حقوق بشر، و غيره           

به راه مياندازند تا با کمترين تغييراتي در حکومت مردم را بخانه بفرستند و بگويند تمام شد،                    
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اين طرحها را ميدهند تا نگذارند           . پيروز شديم، حاال نوبت انتخابات و قانون اساسي است                
جنبش سرنگوني و انقالب تا به آخر، تا زيرورو کردن نظام سياسي و اقتصادي سرمايه در ايران                     

امروز هم دوستان انشعابي ما مستقل از هر نيتي عمال همين سياست را در پيش                . به پيش برود  
در بيانيه سرنگوني اين رفراندوم بازيهاي راست را بعنوان طرحي براي بخانه فرستادن              . گرفته اند 

" منشورسرنگوني. "مردم نقد ميکنند اما طرح خودشان فرق ماهوي با اين نوع طرحها ندارد                   
 . است" رفراندوم بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي"روايت چپ طرح 

 
 پروسه حقوقي وفرمال و پروسه واقعي : تعيين حکومت

استراتژي دولت موقت بعالوه مجلس موسسان، شيوه حقوقي و فرمال رسميت بخشيدن به                           
 که  ١٦در دوره بعد از پلنوم        . حکومت را با روند واقعي شکل گيري حکومت اشتباه ميگيرد             

رجوع کنيد به     (اين بحثها در رهبري حزب مطرح بود در نقد قطعنامه پيشنهادي کورش                           
) در مجموعه اسناد مربوط به حزب و سرنگوني جمهوري اسالمي         " مالحظاتي به نوشته کورش   "

من اين نکته را ياد آور شدم که اشتباه محض است اگر کسي تصور کند جابجائي قدرت سياسي    
قطعنامه حق  . و تغيير حکومتها ثمره صندوق راي و انتخابات و تصويب قانون اساسي است                    

مردم در تعيين حکومت و منشور آزاديهاي پايه اي که در ادامه اين مباحث حزب ما تصويب                     
ما منشور آزاديهاي سياسي را نه          . کرد در نقد اين نوع نگرش به تغيير حاکميت نوشته شد                  

بعنوان نقشه عمل، بلکه بعنوان پالتفرمي در جهت گردآوري نيرو براي آلترناتيو چپ و                                    
مطرح کردن شورا و نمايندگان شوراها بعنوان منشا اعمال قدرت                 . سوسياليسم مطرح کرديم   

مردم در تعيين حکومت و از اين کانال قرار دادن مساله شورا در محور مساله تضمين حق                            
مردم در تعيين حکومت و همينطور طرح کردن آزاديهاي پايه اي و تبديل آن به يک پرچم براي                        
اينکه انتظار و توقع مردم از آزاديهائي که بايد بدست بيايد باال برود و بخصوص اين انتظار و                       
توقع را در مقابل هر حزب سياسي بگذارند که خودش را طرفدار آزادي ميداند، از جمله اهداف                   

و اين اسناد به اين اعتبار جزئي از          . تصويب منشور آزاديها و قطعنامه تضمين حق مردم بود           
 . استراتژي ما براي سازماندهي و رهبري انقالب و استقرار جمهوري سوسياليستي است

اما در قطعنامه پيشنهادي کورش در آن زمان و بويژه در اسنادي که امروز منتشر کرده اند                  
. اين اسناد نقشه عمل تغيير حکومت بدون انقالب است            . هدف کامال متفاوتي دنبال ميشود      

سناريوي کامال تخيلي و غير عملي اي است مبني بر اينکه ابتدا رژيم فروميريزد و بعد احزاب                   
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و نيروهاي مختلف دولت مشترک تشکيل ميدهند و اين آزاديها را پياده و رعايت ميکنند و                       
اين يک تصوير     ! بعد رفراندوم ميگذاريم، و هر نيروئي برنده شد حکومت را تشکيل ميدهد                     

کامال تخيلي و کودکانه و غير واقعي و توهم زا از پروسه سرنگوني و دست بدست شدن قدرت                       
نه تنها در جامعه ايران بلکه در هر جامعه اي که دولت به شکل غير متعارفي تغيير                            . است

الزم نيست شما استاد     . اين اتفاق در هيچ جا نيفتاده و نخواهد افتاد           . کند، سناريو اين نيست    
هر آدم تازه آشنائي به سياست و به               . سياست و عالمه دهر باشيد تا متوجه حقيقت بشويد               

 . مبارزه هم ميداند اين اتفاق نمي افتد
مساله اساسي اينست که معموال اين نوع اقدامات نظير رفراندوم گذاشتن و اسم رژيم                            
تعيين کردن و حتي قانون اساسي نوشتن شکل فرمال و رسمي و حقوقي دادن به تحولي است که                   

يا انقالب  . قبال قدرت به شيوه ديگري دست بدست شده است           . قبال به نوعي اتفاق افتاده است       
شده است و يک حکومت چپ بقدرت رسيده و يا کودتا شده و يک حکومت راست قدرت گرفته                         

در حالت اول نيروي مردم در خيابانهاست که پشتوانه دولت است و در حالت دوم نيروي                       . است
به اين ترتيب يک نوع منبع قدرت در        . ارتشها و دولتهاي غربي و غيره پشتوانه حکومت هستند        

نهايت طبقاتي، يا قدرت انقالبي کارگران و حزب کمونيست انقالبيشان و چپ جامعه و مردم                      
آزاديخواه در خيابانها، و يا قدرت ضد انقالبي ارتشها و دولتهاي سرمايه داري دنيا، منبع و                        

ابتدا با اتکا به اين منابع واقعي قدرت مساله حکومت تعيين                     . منشا قدرت سياسي است      
تکليف ميشود و بعد از اين تعيين تکليف معموال حکومت تازه بقدرت رسيده يک آداب و                            

اقداماتي نظير رفراندوم و يا        . رسوم فرمالي را بجا مي آورد که مشروعيت حقوقي پيدا کند                 
اشتباه گرفتن اين دو پروسه با هم در بهترين حالت نشان دهنده             . نوشتن قانون اساسي و نظاير آن     

اگر اپورتونيسم و راست روي نباشد نشاندهنده ساده لوحي و توهم داشتن               . بالهت سياسي است  
قدرت سياسي بخصوص وقتي قرار است        . در مورد پروسه واقعي دست بدست شدن قدرت است           

حاال اسم اين صندوق را         . بطور طبقاتي دست بدست شود از صندوق انتخابات در نمي آيد                     
رفراندوم بگذاريد و يا مجلس موسسان بگذاريد و يا مجمع نمايندگان مستقيم مردم براي                           

قانون اساسي ها معموال بعد از انقالبها         . تصويب قانون اساسي فرقي در مساله ايجاد نميکند         
نوشته ميشوند، انقالب اکتبري بود تا قانون اساسي شوروي نوشته شد و آن آزاديهاي وسيع را به                 

انقالب کبير فرانسه اي بود تا قانون اساسي اي نوشته شد که                       . کارگران و زنان و مردم داد          
انسانها را بعنوان شهروندان متساوي الحقوق به رسميت شناخت و بيشترين آزاديهاي ليبرالي را              
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هر نقطه اي از تاريخ را انگشت        . قانون اساسي ايران هم ثمره انقالب مشروطه بود         . به مردم داد  
بگذاريد مي بينيد قانون اساسي، اسم گذاري حکومتها و کشورها، رفراندوم و همه اين نوع                          
اقدامات بعد از انقالبها و يا در هر حال يک بعد از تحول اساسي در ساختار حکومتي و براي                           

بدون انقالب، چنين   . رسميت بخشيدن و تثبيت حقوقي کردن نتايج آن تحول صورت گرفته است             
در استراتژي دولت موقت انقالب کنار گذاشته شده و همه            . تغييرات و اتفاقاتي رخ نخواهد داد      

اين يک نکته اساسي در نقد استراتژي       . ديپلماتيک خالصه شده است    -چيز در اين پروسه حقوقي      
 . است" دولت موقت بعالوه مجلس موسسان"
 

 دولت موقت محصول چه شرايطي است؟ 
نکته ديگر در مورد دولت موقت طرح اين سوال است که دولت موقت کي؟ چه نيروها و احزابي                    

 مطرح شد نيروهاي سلطنت     ١٦دولت موقت را تشکيل ميدهند؟ قبال وقتي اين بحث در پلنوم             
طلب و مجاهدين و حتي بخشهائي از دو خرداد که دولت بدامنشان ميافتد بعنوان تشکيل                          

اين مساله مسکوت مانده و        " منشور سرنگوني "اما در    . دهندگان دولت موقت عنوان شدند       
ظاهرا تحت فشار انتقادات ما و          . معلوم نيست دولت موقت متشکل از چه نيروهائي است               

 عليه اين طرح صحبت       ١٦کساني که در صفوف خودشان هم هستند و همان موقع در پلنوم                    
. کردند، فعال مساله ترکيب نيروهاي تشکيل دهنده دولت موقت مسکوت گذاشته شده است                   

اگر به  . صحبتي از شرکا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تر کرده است                   
تنهائي ميخواهيد دولت تشکيل بدهيد اين سوال طرح ميشود که چرا بخودتان موقت                                  
ميگوئيد؟ کدام حزب عاقل سياسي دولت خودش را موقت مينامد؟ دولت موقت، و يا آنطور                    
که معموال بورژوازي مينامدش دولت گذار و يا دولت آشتي ملي معموال بعد از يک بحران                            
سياسي و يا انقالب و کودتا با توافق نيروهاي اصلي که در اثر آن تحول قدرت گرفته اند و همه                        

اينها معموال  . آيند  ميدانند بعد از اين دولت موقت قدرت را آنها خواهند گرفت، روي کار مي                 
 . مراسم حقوقي انجام ميدهند و قدرت را به نيروهائي که از پيش معلومست واگذار ميکنند

مثال در يک کشور آمريکاي جنوبي سرهنگي کودتا ميکند و بعد خودش را دولت گذار                          
مينامد تا بعد از مدت معيني قدرت را بدهد بدست غير ارتشيهائي که فرق چنداني با خودش                   

دولت بختيار، و حتي بازرگان، هم در ايران بطور دو فاکتو و عمال يک نوع دولت موقت                    . ندارند
همه ميدانستند  . بودند ولي همه ميدانستند اين به معناي باز بودن مساله قدرت سياسي نيست     

. قدرت در دست خميني است و هر دولت ديگري بجاي دولت بختيار بيايد دولت او خواهد بود                     
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اما نه خميني و نه        . خميني آن موقع نيروي مردم، البته مردم متوهم، را نمايندگي ميکرد                   
هيچيک از نيروهاي شريک در جمهوري اسالمي تازه بقدرت رسيده دولت و نوع نظام را موقت                       

خميني گفت جمهوري اسالمي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد و بعد هم يک نظر                         . نخواندند
در همه انقالبها و يا کودتا ها هم همين اتفاق             . پرسي کرد و مراسم حقوقي اش را هم بجا آورد            

و اگر دولت گذاري       . در کودتاها آن سرهنگ و سرلشگر و کودتاچي همه کاره است                    . ميافتد
تعيين ميکنند که قدرت را به يک فرد سيويل واگذار کنند اين يک توافق دروني طبقه حاکمه                         

بعد از يک کودتا و انقالب و بعد از يک تحول پايه اي مساله قدرت سياسي بسته ميشود،                   . است
نمونه . تمام ميشود، و مراسم فرمال و حقوقي قانونيت بخشيدن به حکومت جديد آغاز ميشود               

هاي امروزيش دولتهاي گذار در افغانستان و عراق بودند که بعد از اجراي مراسم راي گيري، هر                  
 ! دو بخودشان رسميت دادند

 
 ! زنده باد دولت موقت؟

در بيانيه سرنگوني از قيام مردم و درهم کوبيدن جمهوري اسالمي بقدرت قيام مردم سخن گفته                  
آيا مردم بايد براي دولت موقت قيام       ! قيام براي چه؟ براي روي کار آوردن دولت موقت؟         . ميشود

گفت هيچکس صبح از      " آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود        "کنند؟ منصور حکمت در بحث         
هيچ آدمي اين   ! خواب بيدار نميشود بگويد خيلي از اين وضعيت ناراضيم کاش يک شاه داشتيم             

هيچکس صبح از خواب بيدار     . در مورد دولت موقت هم عينا همين صادق است         . آرزو را ندارد  
کاش ! نميشود بگويد اين جمهوري اسالمي ما را بيچاره کرد کاش يک دولت موقت داشتيم                        

زودتر دولت موقت بيايد و شش ماه صبر کنيم و بعد يک قانون اساسي بنويسيم و به يک نظامي                    
آيا بجز دوستان سابق ما کسي        ! که هنوز نميدانيم چه نظامي هست راي بدهيم و راحت بشويم              

 هست که اينطور فکر کند؟ 
ميبينيد طرح دولت موقت وقتي آنرا در چارچوب بسيج و گردآوري نيرو در جامعه و در                          

علت اينست که اين طرح اصوال به اين منظور         . ميان مردم بررسي ميکنيد مسخره بنظر ميرسد  
اين طرح برخالف تعارفات دوستان، براي انقالب و قيام نوشته نشده، اين طرح رو                  . نوشته نشده 
 ! به باالست

اين يک طرح پارلماني براي شرکت در بازي قدرت است و معلوم است که يک طرح پارلماني                     
اين همان طرح شرکت در      . را وقتي بخواهيد در خيابان مطرح کنيد مسخره و خنده دار ميشود              

قيام و سرنگوني اي در کار نيست و اگر هم هست تا همان حد است                 . دولت نيمه فروپاشيده است   
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در اين طرح قيام مردم به همان اندازه وزن           . که به دوستان اجازه بازيهاي ديپلماتيکشان را بدهد        
درست . دارد که جمهوري اسالمي را فروبپاشاند و زمينه را براي بازيهاي ديپلماتيک فراهم کند                

طرح . جمهوريخواهان ما به نقش مردم در تحوالت آتي فکر ميکنند                 -همانطور که سلطنت      
دولت موقت استراتژي يک نيروي چپ مستاصل، شکست طلب، دست شسته از انقالب و رهبري                

اهميت عملي طرح دولت موقت، نه         . انقالب و مقهور نيروهاي راست و تحوالت از باال است               
 . تحوالت پس از سرنگوني، بلکه نقش و کاربرد آن در شرايط امروزست

 
 بايگاني کردن انقالب، سوسياليسم و دولت سوسياليستي : دولت موقت

هيچ حزب و نيروي اپوزيسيوني از پيش، از قبل از تحول واقعي که قدرت را واقعا جابجا کند، و          
مگر البته اين موضعگيري کاربرد معيني       . هنوز بقدرت نرسيده به خود دولت موقت نميگويد         

مگر مانند منشعبين ما بخواهد تصوير و افق ديگري بجز انقالب و                . براي امروز داشته باشد    
آينده تخيلي در سياست حال معني واقعي پيدا             . بجز سوسياليسم در برابر جامعه قرار بدهد           

سياست امروز همه احزاب ناشي از مقتضيات           "دوستان در بيانه سرنگوني ميگويند         . ميکند
سياستهاي . اما در مورد خود اين دوستان عکس اين نکته بيشتر صادق است                " فرداي آنهاست 

استراتژي دولت موقت براي گرد آوري نيرو نوشته          . فردايشان ناشي از مقتضيات امروز آنانست      
 . شده اما نه در خيابانها و در ميان مردم، بلکه در کريدورهاي قدرت و در ميان احزاب پارلماني

شان نزول دولت موقت آنست که از جمهوري سوسياليستي و قيام و انقالب سوسياليستي به                 
هيچ تزي مانند اعالم     . رهبري چپ در شرايط امروز و دراستراتژي قدرت سياسي احتراز شود                

دولت موقت به معناي پيروزي جنبش، نظريه حزب و قدرت سياسي منصور حکمت را دود                           
دولت موقت عنوان ميشود تا دولت سوسياليستي انکار شود، در اين                . نميکند و بهوا نميبرد    

مرحله غير ممکن تصوير شود، تا اطالع ثانوي به عقب بيافتد، و مانند خود سوسياليسم در                      
ميگويند دولت موقت که جمهوري سوسياليستي را به           . گنجه اعتقادات آرماني بايگاني شود      

 . موکول کنند" مرحله بعد"
نيست، موقت است،    " طبقاتي"دولت موقت هيچ آرماني را در خودش منعکس نميکند،                

قرار است مطالبات منشور سرنگوني رعايت شود و بعد قانون اساسي نوشته                 . قرار است برود   
مفاد منشور هم اين بي چهرگي و بي خاصيتي دولت موقت را             . شود و دولت موقت منحل شود     

همانطور که قبال اشاره کردم تحقق مفاد اين منشور فقط ميتواند ثمره يک                        . جبران نميکند 
انقالب باشد و در اين صورت، يعني در صورت سرنگوني رژيم اسالمي بوسيله انقالب، معلوم                   
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نيست چرا بايد کارگران و مردم انقالبي در ايستگاه دولت موقت صبر کنند و منتظر قانون                           
اگر هم انقالبي در کار نباشد و جمهوري اسالمي فرو بپاشد، که پايه استراتژي               . اساسي بنشينند 

دوستان اين فرض است، حتي اگر همه نيروهاي سياسي زير اين منشور را امضا کنند هيچيک                     
بنابر اين عمال دولت موقت نماينده هيچ چيزي نيست جز بي                . از مفاد آن متحقق نخواهد شد       

افقي، استيصال و بي آلترناتيوي نيروئي که بخود انقالبي ميگويد اما معتقد است انقالبي در                    
کار نيست، بخود سوسياليست ميگويد اما معتقدست هنوز نوبت انقالب سوسياليستي فرا                     

استراتژي ! نرسيده، و خود را چپ مينامد ولي معتقد است در جامعه راست دست باال را دارد                     
 . دولت موقت برآيند اين تناقضات پايه اي در نظرات و سياستها و ارزيابي هاي دوستان ماست

اين تناقضات در بيانيه سرنگوني که در واقع پايه تحليلي و نظري منشور را تشکيل                               
" چپ"من در اينجا تنها به سه نکته از فرازهاي                . ميدهد به نحو بارزي خود را نشان ميدهد            

 . فکر ميکنم براي نشان دادن مضمون واقعي آن کافي باشد. بيانيه ميپردازم
 

 ... سوسياليسم فورا اما 
آلترناتيو فوري و بالواسطه حزب        : "يکي از چپ ترين عبارات بيانيه سرنگوني اين عبارتست              

. دقت کنيد فوري و بالواسطه        ." حکمتيست حکومت سوسياليستي است      -کمونيست کارگري  
انسان فکر ميکند خوب پس همه آن تزهاي راست، تز خصلت انقالب دموکراتيک است و                                
سوسياليسم رم ميدهد و غيره را کنار گذاشته اند و اميدوارست بعد از اين جمله خيلي فوري و                      

ما براي سرنگوني جمهوري اسالمي و جايگزيني فوري و بالواسطه آن با             "بالواسطه حکمي نظير    
اما اشتباه ميکنيد فوري و بالواسطه داريم         . را بخواند ." جمهوي سوسياليستي مبارزه ميکنيم    

" اماي. "شروع ميشود " اما"جمله بعدي با کلمه آشنا و کامال قابل انتظار           ! تا فوري و بالواسطه   
معروفي که از احسان طبري و کيانوري تا بابک زهرائي و فرخ نگهدار و خانبابا تهراني همه در                      

ي نقد و رد شده کل کمونيسم غير کارگري و پوپوليستي در                  "اما"اين همان    . آن متفق القولند   
سوسياليسم امر فوري ماست اما          : "هاي کالسيک را ميشناسيم       " اما. "ايران و همه جاست       

، "سوسياليسم الزم است اما مرحله انقالب دموکراتيک است           "،  "نيروهاي مولده بايد رشد کند      
سوسياليسم ضروري است اما     "،  "سوسياليسم امر ما است اما مساله امروز دموکراسي است           "

ديگري که خود اين دوستان در قبل از انشعاب          " غير کالسيک "و يا انواع    " در يک کشور نميشود   
انقالب "،   "جمهوري سوسياليستي اما انقالب سلبي بر سر سوسياليسم نيست                      : "ميگفتند

بيانيه " اماي"ولي  . ها را قبال شنيده ايم    " اما"همه اين   ". سوسياليستي اما بعد از تصرف قدرت     
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 . اخير اين دوستان از همه جالب تر است
اما حزب ما بر اين واقعيت واقف است که موقعيت ابژکتيو کنوني سرنگوني جمهوري                        "

متوجه شديد؟   ". اسالمي را به موضوع انقالب در حال شکل گيري ايران تبديل کرده است                          
و ! آلترناتيو فوري دوستان سوسياليسم است اما حيف که موضوع انقالب حاضر سرنگوني است             

! روشن شديم ! چون سرنگوني است پيروزيش ميشود حکومت موقت و نه جمهوري سوسياليستي          
بهانه بهتري در چنته نداشتيد؟ آيا واقعا فهم اين مساله غور و تعمق زيادي ميخواهد که                                

و انقالب در   " موقعيت ابژکتيو کنوني  "سرنگوني موضوع همه انقالبهاست و نه فقط خصوصيت         
حال شکل گيري عليه جمهوري اسالمي؟ هر کس اندکي با سياست و سير تحوالت سياسي آشنا                 

از . باشد ميداند که قدرت سياسي مساله همه انقالبها و سرنگوني هدف همه انقالبهاست                           
 و تا   ٥٧انقالب کبير فرانسه تا انقالب آلمان، تا انقالب اکتبر تا انقالب مشروطه و تا انقالب                    

. انقالبي که در ايران در حال شکل گيري است، هدف همه اينها سرنگوني حکومت موجود است                 
اگر تحولي در جامعه بر سر سرنگوني حکومت        . سرنگوني بنا به تعريف هدف همه انقالبها است       

تعريف انقالب براي دوستان تبديل شده به يک استثنا که کنار                 . نباشد به آن انقالب نميگويند      
ظاهرا آن بحث خصلت انقالب دموکراتيک است         . گذاشتن جمهوري سوسياليستي را توجيه کند      

که کورش در سمينارش مطرح کرد حتي خودشان را هم قانع نکرده است و خواسته اند دليل                            
پس فعال   !" سوسياليسم فوري اما انقالب بر سر سرنگوني است                  : "راديکال تري پيدا کنند       

اين انقالب بر سر سوسياليسم نيست بر سر            ! سوسياليسم را تا بعد از سرنگوني کنار بگذاريد           
مثل اينست که کسي بگويد انقالب مشروطه بر سر آزادي و پارلمان نبود بر سر                . سرنگوني است 

يا انقالب کبير فرانسه بر سر آزادي نيست بر سر سرنگوني اشراف فرانسه                 ! سرنگوني قاجار بود  
يا انقالب اکتبر بر سر سوسياليسم نيست مساله اش سرنگون کردن تزاريسم و يا دولت                       ! است

 . بحث اين دوستان ما هم به همين اندازه مسخره و پوچ است! کادتها است
ولي چه ميشود کرد، وقتي کسي ميخواهد سوسياليسم را به عقب بياندازد باالخره بايد                       

. از اين نوع استدالالت باز هم در بيانيه سرنگوني ميبينيد             . فکري بکند و دليلي به هم ببافد         
انقالب سوسياليستي مربوط   . انقالب ما انقالب سوسياليستي طبقه کارگر است        "مي فرمايند   

. حاال ببينيم اين بار مساله چطور رفع و رجوع ميشود                . بسيار خوب ." به امروز جامعه است     
پس ". سياست ما تالش براي ادامه بدون انقطاع هر انقالبي به انقالب سوسياليستي است                         "

آن چيز هنوز خودش سوسياليستي نيست،        . يک چيزي را بايد ادامه داد       . امروز کم کم شد فردا     
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تا انقالب  )  ماهه بدولت موقت کذائي       ٦البته بدون انقطاع بعد از مهلت           (بايد بدون انقطاع      
آيا اين فرمولبنديها آشنا نيست؟ بياد تروتسکيستهاي عزيز                 . سوسياليستي ادامه اش داد      

خودمان و وحدت کمونيستي و بابک زهرائي نمي افتيد؟ آنها هم ميخواستند هر انقالبي را تا                      
مشغول ديپلماسي بازي با         " انقالب سواري  "سوسياليسم ادامه بدهند و از زور احتراز از                      

دوستان را مثل    " مربوط به امروز جامعه    "اين بال انقطاع و       . جناحهاي جمهوري اسالمي شدند    
مربوط "مقصود از   ! بايد کمي کش داد تا فهميد مساله بر سر چيست           " فوري و بالواسطه  "همان  

اين نيست که همين انقالب در حال شکل گيري سوسياليستي است و يا ميتواند                          " به امروز 
سوسياليستي بشود و يا بايد سوسياليستي اش بکنيد و يا بايد براي پيروزي سوسياليسم در                       

در اين نوشته    . امروز داريم تا امروز     . نه مقصود هيچيک از اينها نيست        . اين انقالب بجنگيد   
پيروزي جنبش  . "جمله بعدي مساله را کامال روشن ميکند          . امروز يعني ادامه امروز به فردا        

چقدر ." سرنگوني براي ما تنها پيش در آمد بالواسطه انقالب سوسياليستي طبقه کارگر است                  
ظاهرا پيش در آمدهاي با        . (پيش در آمد آنهم پيش در آمد بالواسطه             ! قاطع! قوي! راديکال

انقالبي که قرار است جمهوري اسالمي را سرنگون کند، اين خودش                              !) واسطه هم داريم     
داريم سازهايمان را   . هنوز وارد متن موزيک نشده ايم      . سوسياليستي نيست، پيش در آمد است      

حرفهاي صد من   ! چه نظرات بکر و بديعي    . کوک ميکنيم آنهم با دولت موقت و مجلس موسسان    
يک غازي که از زمان مارکسيسم انقالبي تا همين ديروز در سمينارهاي داخلي نقد و رد شده                         

همان آش پلنوم شانزده را کمي پياز          . است، دوباره به اسم حکمتيسم جلويمان گذاشته ميشود           
سوسياليسم و فوري و بالواسطه و بال       . داغ سوسياليستي رويش ريخته اند و جلويمان گذاشته اند  

درنگ و بالانقطاع و غيره همه اينها به هم بافته ميشود تا امروز سوسياليسم کنار گذاشته                           
تا نگويند در همين انقالب ميتوان و بايد پيروز شد و نگويند معناي پيروزي همين                             . شود

سوسياليسم همين  . انقالب عليه جمهوري اسالمي جمهوري سوسياليستي و سوسياليسم است            
امروز تم اساسي بحث کنگره اتحاد مبارزان در بيست و سه سال پيش بود و تم اساسي کمونيسم                  

اين يک فرق   . کارگري هم همين است، موضوع کليدي بحث حزب و قدرت سياسي هم اين است                 
اساسي و بنيادي کمونيسم کارگري از همه شاخه هاي چپ سنتي از مائوئيسم تا تروتسکيسم                     

اين يک رکن هويتي کمونيسم کارگري است که اين دوستان به اين راحتي  کنارش گذاشته                  . است
بايد گفت انشعابيون عزيز، ما فرمولنبديهاي          . اند و فکر ميکنند کسي هم متوجه نميشود             

ما را  . پيچيده تر از اين و سفسطه هاي عميق تر از اين را نقد و رد کرديم و به اينجا رسيديم                            
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باور کنيد   . لطفا به دوره پلميک با وحدت کمونيستي و آناتومي ليبراليسم چپ بر نگردانيد                        
وحدت کمونيستي از شما پيچيده تر حرف ميزد، بابک زهرائي از شما پيچيده تر حرف ميزد و                      

دوستان باور کنيد آنتي      . جنبش چپ ايران به لطف منصور حکمت از روي همه اينها رد شد                     
 . حکمتيسم را نميشود به اسم منصور حکمت به خورد جامعه داد

 
 ... انقالب بعدا 

 . در بيانيه نه تنها سوسياليسم بلکه انقالب هم به بعدا احاله شده است
 ايران، تازه نقطه      ٥٧سرنگوني جمهوري اسالمي، در تمايز از انقالب              "دوستان ميگويند    

جامعه بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي دستخوش عميقترين                 . شروع انقالب واقعي است       
به عبارت   ." کشمکشهاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حکومت آينده ايران ميشود                     

 ! اگر هم اتفاق بيافتد واقعي نيست. ديگر قبل از سرنگوني انقالبي اتفاق نمي افتد
در بيانيه اعالم تاسيس    . اول سوسياليسم عقب افتاد و حاال هم انقالب به بعدا احاله ميشود           

حزبشان نيز اعالم کرده بودند که انقالب اجتماعي طبقه کارگر بعد از تصرف قدرت سياسي                         
حزب جديد در احاله انقالب و سوسياليسم به بعدا از روز اول پيگير و                           ! اتفاق خواهد افتاد    
 . منسجم بوده است

مهم ترين  . جالب است که نقطه شروع اين بعدا ها همه سرنگوني جمهوري اسالمي است                     
مساله پيشاروي جنبش انقالبي مردم سرنگوني جمهوري اسالمي است و دوستان همه چيز را به                 

مردم ميخواهند راهي براي سرنگون کردن جمهوري اسالمي             ! بعد از سرنگوني احاله ميکنند      
سوسياليسم و انقالب و حتي        ! پيدا کنند و دوستان براي بعد از سرنگوني نسخه مي پيچند                   

همه چيز بعد از       . کشمکش براي تعيين نظام آتي همه به بعد از سرنگوني موکول ميشود                         
 ! بحث بعد از مرگ شاه. سرنگوني

دوستان عزيز همين بيانيه ومنشور سرنگوني شما نشان ميدهد که همين امروز چه                                 
کشمکش حادي بر سر نظام آتي در جريان است، منتهي شما ترجيح داده ايد که در اين کشمکش                  

نفي و انکار انقالب حاضر و روياروئي طبقات براي تعيين تکليف            . طرف کمپ راست را بگيريد    
منشور بدهيم و رفراندوم     . نظام در دل همين انقالب حاضر خود جزئي از همين کشمکش است               

کنيم و همه با هم قانون اساسي بنويسيم و دولت موقت تشکيل بدهيم راه حل راست، کل کمپ                     
اين . جمهوريخواه گرفته و تا امروز متاسفانه شما، است                   -راست از دو خرداد و سلطنت             

آلترناتيوي است که کل کمپ راست در مقابل راه حل چپ، در برابر بسيج جامعه حول پرچم                             
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آزادي برابري حکومت کارگري، سازماندهي و رهبري و به پيروزي رساندن انقالب عليه جمهوري              
کسي که اين کشمکش حاد را که            . اسالمي و برپائي جمهوري سوسياليستي علم کرده است             

سالهاست در ايران آغاز شده نمي بيند و انکار ميکند عمال دارد آب به آسياب آلترناتيو راست                    
 . ميريزد

در آخر ميخواهم خيلي خالصه به توسل اين دوستان به منصور حکمت براي توجيه اين                           
 . بحثها نيز بپردازم

 
 

 آنتى حکمتيسم تحت نام حکمت 
 

 ! اول فروپاشي، بعد انتخابات
يکي از تزهائي که منشعبين معموال در توجيه نظرات آنتي حکمتيستيشان به آن متوسل                            
ميشوند اين گفته است که اين بار سناريوي انقالب ايران ممکن است اينطور پيش برود که اول                     

منصور حکمت سالها قبل از اينکه جنبش انقالبي           . رژيم فرو بپاشد و بعد انقالب شروع بشود          
. مردم ابعاد وسيع امروز را پيدا کند از امکان آغاز انقالب پس از فروپاشي صحبت ميکند                        

بود، او  " آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود     "آخرين بار که او اين نظر را مطرح کرد در سخنراني            
در اين سخنراني در عين حال اين نکته را مطرح ميکند که هر اندازه پروسه سرنگوني جمهوري                    

و اين  . اسالمي بيشتر بطول بيانجامد احتمال سرنگوني رژيم بقدرت انقالب مردم بيشتر ميشود           
اوج گيري جنبش انقالبي مردم دقيقا واقعيتي است که در دو سه سال اخير به نحو بارز و غير                          

در نظرات منشعبين ما اوال اين امکان فروپاشي رژيم که هر           . قابل انکاري خود را نشان ميدهد     
ثانيا انقالب بعد از        . روز هم نامحتملتر ميشود، به سير محتوم اوضاع تبديل شده است                        

فروپاشي جاي خود را به انتخابات بعد از فروپاشي داده است و ثالثا تشکيل دولت موقت بعد                      
 . از فروپاشي در دستور قرار گرفته است

بحث منصور حکمت   . اين نتيجه گيري از نظرات منصور حکمت نيست، نقض صريح آنست           
بر سر تشکيل دولت و يا شرکت در دولت بعد از فروپاشي نيست، بر عکس او بر ادامه انقالب                        

بر اين تاکيد مي کند که فروپاشي پايان قضيه نيست، به دولتهاي بينابيني نبايد  . تاکيد ميکند 
دوستان اين بحث را تبديل کرده اند به فروپاشي بعالوه            . اميد بست، و بايد به انقالب ادامه داد        

 . اين حکمتيسم نيست آنتي حکمتيسم عريان است. دولت موقت بعالوه انتخابات
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 ! دولت در دوره هاي ائتالفي: دولت موقت
ظاهرا . بحث دومي که منشعبين به آن متوسل ميشوند بحث دولت در دوره هاي انقالبي است                   

در اين مورد هم قبل از هر چيز بايد گفت دوستان               . تز دولت موقت از اين بحث نتيجه ميشود         
انقالب را کنار گذاشته اند و با اين وجود به خود حق ميدهند به تز دولت در دوره هاي انقالبي                         

من قبال هم گفته ام نظرات اين دوستان دولت در دوره هاي ائتالفي است و نه                         ! متوسل شوند 
اگر کسي معتقدست امروز انقالب واقعي در کار نيست، نمي تواند به بحث دولت در                     . انقالبي

همانطور که از عنوان آن     . مساله به همين سادگي و روشني است      . دوره هاي انقالبي استناد کند    
و . نوشته مفصل منصور حکمت بر مي آيد تمام بحث بر سر دولت در دوره هاي انقالبي است                       

اگر کسي فروپاشي و نه انقالب را مبناي استراتژيش قرار ميدهد ديگر بهيچوجه مجاز نيست                    
 . به بحث دولت در دوره هاي انقالبي متوسل شود

اما بحث واقعي دولت در دوره هاي انقالبي چيست؟ جوهر اين نظريه اين است که در دوره                       
انقالب هم حکومتي که انقالب ميخواهد بزيرش بکشد، و هم حکومت انقالبي که بجاي آن مي                  

حکومتهاي ضد انقالبي صريح و عريان به ابزارهاي                 . آيد به شکل متعارف عمل نميکنند           
سرکوب متوسل ميشوند، در پارلمانها را ميبندند، و با سرکوب عريان رو در روي مردم قرار                       

 مي آورد که نشان بدهد چطور دولت        ٥٧منصور حکمت مثالهاي متعددي از انقالب       . ميگيرند
شاهي اين شکل را پيدا کرد، رژيم شاهي، هويدا نخست وزير تثبيت شده با سيزده سال سابقه                        

دولت . صدارت را کنار گذاشت و سياستهاي نامتعارف رو در رويي با انقالب را در پيش گرفت                  
.  بودند ٥٧شريف امامي و ازهاري و بختيار دولت در دوره انقالبي نظام شاهي در برابر انقالب                   

يعني بورژوازي در قدرت، بورژوازي ضد انقالب، در برابر انقالبي که عليه اش شکل گرفته است                 
به اشکال غير متعارف اعمال قدرت متوسل ميشود و اين يک شکل دولت در دوره هاي انقالبي                  

همين بحث در مورد دولت انقالبي، دولتي که ثمره           . دولت ارتجاعي در دوره هاي انقالبي      . است
اين بار دولت انقالبي به      . پيروزي انقالب است و بعد از سرنگوني روي کار آمده هم صادق است               

انقالب متکي ميشود تا ضد انقالب را کامال شکست بدهد و خود را از لحاظ سياسي تثبيت                     
اين دولت قدرت و حقانيت و مشروعيتش را از خود انقالب ميگيرد و نه از پارلمان و يا                        . کند

دولت . چون اين سيستم تماما در هم کوبيده شده است        . ارتش منظم و يا سيستم اداري حکومتي      
. انقالبي بجاي دولت سرنگون شده قبلي آمده است و به نظام جديد نيز هنوز شکل نداده است                        

دولت انقالبي باين معني موقت است و نه به معني بورژوائي دولت ائتالفي آشتي ملي و يا                           
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دولت گذار، دولتي که خودش خودش را موقت بنامد و بعد بخواهد با انتخابات نظام تعيين                         
 ! کند و کنار برود

وظيفه اش در هم شکستن کامل             . وظيفه اين دولت انقالبي تثبيت سياسي خود است                 
يعني همان طبقه    . مقاومت ضد انقالب و ساختن نهادها و ابزارهاي حکومت طبقاتيش است               

و اگر رهبر انقالب طبقه        . اي که حزبش انقالب را رهبري کرده و قدرت را تصرف کرده است                     
کارگر و کمونيستها بوده اند به فرجام رسيدن اين پروسه تثبيت به معني اتکاي دولت به شوراها                  

دولت انقالبي کارگران موظف است از همان         . و پياده کردن اقتصاد سوسياليستي و غيره است          
رز اول بقدرت رسيدن نظام و حکومت سوسياليستي را اعالم کند، طفره رفتن از اين امر و                              

دولت . موقت خواندن خود فرار از پيروزي و به استقبال شکست رفتن در همان قدم اول است                          
انقالبي تنها به اين معني موقت است که بايد با تثبيت سياسي خود حکومت و نظام                                       

 . سوسياليستي را که از بدو بقدرت رسيدن اعالم داشته عملي و متحقق کند
اينها مباني بحث دولت در دوره هاي انقالبي است و هر کس به اين نوشته رجوع کند به                            

موضع . راحتي متوجه ميشود که اين بحث هيچ ربطي به طرح دولت موقت دوستان ندارد                           
دوستان ما از مدل بورژوائي دولتهاي گذار و آشتي ملي الگو برداري شده است و مبناي آن                            

 . فروپاشي است و نه انقالب و دولت در دوره هاي انقالبي
 

 ! خصلت سلبي انقالب ناموجود
ميگويند . بحث سلبي اثباتي هم بهانه ديگري است براي کنار گذاشتن انقالب و سوسياليسم                    

در بحثهاي داخلي اين را      ! چون انقالب سلبي است پس سوسياليستي نيست، دموکراتيک است           
گفتند و همين اواخر هم بعد از طرح شعار سوسياليسم بپاخيز براي رفع تبعيض دوباره تاکيد                       
کردند که در اين دوره نبايد از سوسياليسم حرف زد، مردم از ما دور ميشوند، چرا؟ چون انقالب                   

 ! سلبي است
. بحث منصور حکمت اينست که هر انقالبي و مشخصا انقالب سوسياليستي سلبي است                  

او هم چنين بر اين تاکيد       . يک مثال مشخص وي در اين بحث انقالب سوسياليستي اکتبر است             
. ميکند که اگر شما رهبر نه انقالب مردم بشويد آلترناتيو اثباتي تان را هم قبول خواهند کرد                     

جمهوري اسالمي به همين    . کسي که در نفي و رد با ما آمده است در اثبات هم با ما خواهد بود                
شکل بقدرت رسيد، انقالب اکتبر هم همين طور بوده و انقالب آتي ايران هم همين طور خواهد                     

همه نکته اينجاست که انقالب سلبي ما را به جنبه اثباتي برنامه مان يعني سوسياليسم                    . بود
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منصور حکمت ميگويد انقالب سلبي و جنبش سوسياليستي اثباتي است و بايد                      . ميرساند
دوستان منشعب ما که به هر         . هژموني جنبش اثباتي سوسياليستي را بر انقالب تامين کرد             

چيز متوسل ميشوند تا سوسياليسم و انقالب را کنار بگذارند از تز سلبي بون انقالب نيز                               
و جالب اينکه حتي وقتي انقالب را کنار گذاشته اند     . سوسياليستي نبودن آن را نتيجه گرفته اند 

گفتند پروسه تصرف   ! همچنان تز سلبي بودن آن را براي کنار گذاشتن سوسياليسم حفظ کرده اند            
رجوع کنيد به نوشته رحمان      . (قدرت سياسي سلبي است و بنابراين حرفي از سوسياليسم نزنيد           

حسين زاده تحت عنوان محور اصلي اختالف چيست در اسناد مباحث مربوط به شورا در                             
مشکل دوستان اينست که انقالب را از استراتژي               ). مجموعه اسناد مباحثات دروني حزب        

چيزي " دولت در دوره هاي انقالبي    "و  " سلبي و اثباتي  "امروزشان کنار گذاشته اند و محور بحث         
نميکرد ولي اساس اين تزها و نو            " انقالب سواري "منصور حکمت گرچه      . بجز انقالب نيست   

آوري هاي نظريش را انقالب تشکيل ميداد و اين کار دوستان منشعب ما را در توسل به                                 
 . منصور حکمت بسيار مشکل ميکند

 
 منشور سرنگوني، سند تازه اي در صف رفراندوم : موخره

بخاطر شرايط ابژکتيو کنوني انقالب در حال شکل گيري           "استراتژي دولت موقت بطور عيني و        
در قبال طرح رفراندوم نيروهاي      " بيانيه سرنگوني "تمام نقد   . در کمپ راست قرار ميگيرد     " ايران

در اين استراتژي هدف فوري سرنگوني اعالم نميشود، رفراندوم اعالم                        "راست اينست که        
استراتژي خود دوستان با اين روايت رسمي راست اينست که هدف                 " عميق"و تفاوت    ". ميشود

اين . فوري رفراندوم اعالم نشده، بلکه سرنگوني، يا به بيان درست تر فروپاشي، اعالم شده است                 
استراتژي دولت موقت دوستان با طرحهاي رفراندوم هم خانواده          . يک انتقاد درون خانوادگي است    

مستقل از نقاط تاکيد و اهداف فوري و غير فوري هر جريان ، فروپاشي و نظر پرسي و                          . است
اين وجوه مشترک، کليه آنها را در مقابل              . قانون اساسي از اجزا اصلي اين استراتژي هاست             

منشور و بيانيه سرنگوني دوستان منشعب ما       . انقالب و بعنوان آلترناتيو انقالب مطرح ميکند      
به همين گروه متعلق است و آنانرا در قبال مساله حاکميت در کمپ راست، البته در منتهي اليه                   

 . چپ آن، قرار ميدهد
تز راست دست باال را دارد که اساس موضع گيريهاي حزب منشعبين در قبال تحوالت                           

اگر امروز  . جاري پس از جدائي از حزب بوده است زمينه تحليلي اين استراتژي را فراهم ميکند               
تز . راست دست باال را دارد قابل انتظار است که در فرداي فروپاشي نيز دست باال را داشته باشد               
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هژموني راست را بعنوان يک واقعيت داده شده ذکر ميکنند تا نقشه عملهايشان را متناسب با                    
 . آن طرح و اتخاذ کنند

اين دوستان هيچوقت اين نتيجه را نگرفته اند که بايد               " راست دست باال را دارد      "از حکم    
تضعيفش کنيم، بايد انقالب را سازمان بدهيم و هژموني و رهبري چپ را بر انقالب تامين                            

بر عکس به اين نتيجه رسيده اند که انقالبي در کار نيست، به اين نتيجه رسيده اند که                          . کنيم
مضحکه هخا واقعي و شعار سوسياليسم بپا خيز جعلي و بي پايه است، نتيجه گرفته اند که                         

و يا در    . انقالب واقعي در کار نيست و فروپاشي و سناريوي سياه خيلي محتمل است و غيره                     
واقع بايد گفت چون ميخواهند به چنين نتايجي برسند، تز بي پايه هژموني راست را ابداع کرده                   

ميگويند راست دست باال دارد تا شرايط را سياه و نامطلوب براي سازماندهي انقالب                         . اند
کمپ نيروهاي راست هيچوقت    . تصوير کنند و در را به روي ديپلماسي بازي قدرتشات باز کنند             

مانند امروز پريشان و مستاصل و به هم ريخته نبوده است، اما حتي اگر چنين هم نبود و                               
راست هژموني داشت باز هم برخورد کسي که بخود چپ ميگويد ميبايست مقابله با اين                              

اما اين  . وضعيت و مبارزه براي منزوي کردن راست و کسب هژموني چپ در جامعه مي بود                      
دوستان ما ميگويند راست دست باال را دارد تا تزهاي راست روانه               . معضل دوستان ما نيست    
 . خودشان را توجيه کنند

نيز بر اين زمينه و تحليل راست دست باال را دارد توجيه ميشود و                         " منشور سرنگوني "
اين نقشه عملي براي بازي کردن در ميدان راست و در شرايط                        . معناي عملي پيدا ميکند      

شرايطي که  . سياسي است که افق و چشم انداز و آلترناتيو راست بر همه چيز سايه انداخته است                  
انقالب واقعي اي در کار نيست و مردم از سوسياليسم رم ميکنند و به فراخوان امثال هخا به                         

اين جهان ماليخوليائي خود ساخته راه را براي دست شستن از راديکاليسم و              ! خيابانها ميريزند 
 . فعال شدن در ميدان ديپلماسي قدرت سياسي و شرکت در دولت موقت باز ميکند

زمينه جهاني چنين تلقي اي از تصرف قدرت سياسي نيز مدل انقالبهاي مخملي در دوره                       
اعتراضات مسالمت آميز و کنترل شده مردم، فروپاشي در اثر                        . پس از جنگ سرد است          

نافرماني مدني، و تشکيل حکومت جديد بر اساس انتخابات و رفراندوم از اجزاي اصلي اين                       
در . سناريو است و همه طرحهاي کمپ اپوزيسيون راست در ايران از همين مدل الهام گرفته است               

اين ميان طرح دوستان انشعابي ما با تاکيد بر دولت موقت از اين نظر موقعيت منحصر به                          
در . دولت موقت قرار است بعنوان يک چتر فراگير در کل کمپ راست عمل کند                        . فردي دارد 



 27 كاريكاتوري از انقالب مخملي 

پلنوم شانزدهم حزب اين شرکت دادن همه در قدرت سياسي خصلت و خاصيت اصلي اين نوع                       
دولت عنوان ميشد و امروز نيز صادر کنندگان آن اميدوارند طرح دولت موقت همين نقش را                       

طرح دولت موقت از اين نقطه نظر به انقالب مخملي هدف سياسي روشن و باندازه                       . ايفا کند 
اين يک نوع مهندسي تصرف قدرت سياسي بر             . کافي مسالمت آميز و قابل انعطافي ميدهد          

 . مبناي الگوي انقالب مخملي است
اما در ايران جمهوري اسالمي طرح انقالب مخملي همان قدر ميتواند جايگاه و معني                          

. عملي داشته باشد که گالسنوست و مقايسه خاتمي با گورباچف ميتوانست معني داشته باشد               
هردو اين الگو سازيها که از تحوالت کشورهاي بلوک شوروي سابق اقتباس شده براي ايران                            

حتي با احاله کردن انقالب واقعي به فردا نميتوان جائي            . جمهوري اسالمي پوچ و بي پايه است       
انقالب واقعي که با هژموني و رهبري چپ در جامعه در حال                     . براي انقالب مخملي باز کرد       

 . شکل گيريست تمام اين نوع الگوپردازيهاي مد روز را در هم مي پيچد و به کنار ميزند
حرف آخر اينکه نميتوان افق و استراتژي انقالب و رهبري و سازماندهي انقالب را کنار                          

منشور و بيانيه سرنگوني اين افق و        . گذاشت و در مبارزه روزمره راديکال و انقالبي باقي ماند           
و اين استراتژي براي حزبي که خود را         . استراتژي راست را رسما فرموله کرده و بيان داشته است           

اگر ميخواهيد باقي بمانيد اين      . کمونيست و حکمتيست مينامد نسخه اي براي فروپاشي است         
 . منشور را پس بگيريد

 
 حميد تقوايي 

 
 

 .  بچاپ رسيد۲۰۰۴ مارس ۱۵،  ۷۸اولين بار در ضميمه انترناسيونال شماره 
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 و خانه نشيني پوپوليسم نو 

 
 

 ما پس از انشعاب و تشکيل حزب جديد بوسيله منشعبين در بيانيه اي اعالم کرديم که حساب                 
اين حزب را از نظرات و مواضع منشعبين جدا ميدانيم و حزب جديد را بر اساس سياستها و                          

اکنون هر چه بيشتر از آن تاريخ ميگذرد بيشتر        . مواضعي که اتخاذ ميکند ارزيابي خواهيم کرد 
حزب جديد در راهي پا ميگذارد که رفقا         . روشن ميشود که متاسفانه چنين تمايزي وجود ندارد        

و " انقالبي در کار نيست    "پرچم  . خواستند پرچم سفيدش را در حزب ما بلند کنند و نتوانستند              
نقد شدند، در جواب درماندند، هيستريک به همه چيز و همه    "! سوسياليسم مطلوب مردم نيست" 

 . کس تاختند، و رفتند
اين حمالت هيستريک به حزب و شخصيتهاي حزب ما در نشريات و سايتهاي حزب جديد                     

. گوئي بدون فحش و تهمت و ليچارگوئي عليه حزب ما امرشان نميگذرد               . همچنان ادامه دارد  
، نشريه  "در خانه بنشينيد   "بدهند که    " رهنمود"ميخواهند عليه هخا موضع بگيرند، به مردم            

زنانشان را افتتاح کنند، سازمان پناهندگان را ترک کنند، سايتشان را راه بياندازند و خالصه                      
دست به هر اقدامي ميخواهند بزنند، بايد اول حمله اي به ما بکنند و فحشي به حزب و رفقاي                      

چرا اينطورست؟ چرا اين دوستان، که ظاهرا خيلي هم بر اجتماعي ديدن                . سابق خودشان بدهند  
 مکان احزاب تاکيد دارند، اينقدر فرقه اي و غير اجتماعي عمل ميکنند؟ 

به نظر من مشکل اين رفقاي سابق ما معرفتي و يا اخالقي نيست، مشکلشان بي هويتي                     
حمله به ما و نفرت پراکني عليه شخصيتهاي حزب ما چسب دروني حزب جديد                  . سياسي است 
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رهبرانش بر مبناي نظراتي از حزب ما جدا شده اند که نه                 . اين حزب بحران هويتي دارد     . است
قادر به   -و نه اصوال هر کس که خود را چپ بداند                  -خودشان و نه کسي در صفوف حزبشان            

بجز در عبارت بسيار گويا و افشا کننده           (اين نظرات در بيانيه حزب جديد         . دفاع از آن نيست    
مسکوت .) اي که انقالب را به بعد از تصرف قدرت احاله ميکند و پائين تر به آن ميپردازم                          

البته در موضع گيريهاي مثل قضيه       . مانده است و در نوشته هايشان هم صريحا ابراز نميشود            
دم خروس اين بينش راست بيرون ميزند اما           " مردم در خانه بنشينيد    "هخا و رهنمود مشعشع       

اين البته در خود فاکتور مثبتي        . رسما و علنا پالتفرم حزب جديد بر اين بينش مبتني نيست              
و " نوبت کمونيستها نيست    "و   " انقالبي در کار نيست      "نميشود نظرات و تزهائي نظير           . است

و ديگر نظرات مشعشع رهبران انشعاب و حزب جديد را بر سر             " سوسياليسم مردم را رم ميدهد    "
و " اين حرفها را کسي نزده     "همان بهتر بگوئيم    ! در حزب آويزان کرد و مدعي حکمتيسم هم بود          

و براي نشان دادن تمايزمان با چپ سنتي به             " تفتيش عقايد نکنيد   "و  " مقصودمان درک نشده   "
اين در خود فاکتور مثبتي است اما اين         . بسنده کنيم " انقالب بعد از تصرف قدرت    "همان جمله   

اين . مسکوت گذاشتن بينش خود رهبران حزب جديد را با مشکل ديگري روبرو کرده است                         
سئوال در برابر آنها قرار گرفته که علت وجودي اين حزب چيست؟ چرا جدا شديد و چرا حزب                            
ساختيد؟ تفاوتهايتان با حزبي که ترک کرديد در چيست؟ چه چيزي صفوف اين حزب جديد را                        
متحد ميکند؟ پاسخ، اگر قرار باشد تزها و مواضع مطرح شده از جانب رهبران انشعاب را                           

نفرت پراکني  : بروي خودمان نياوريم، همانست که رهبري حزب جديد مجدانه مشغول آنست                  
بيانيه صادر  ! نسبت به حزب کمونيست کارگري و حمله شخصي به رهبران و شخصيتهاي آن                     

کردن و دامن زدن به يک هياهوي جرج اورولي و مک کارتيستي عليه حزب و رفقاي سابق                                 
حزبي . سوء نيتي در کار نيست، دوستان سياسي اند و خوب ميدانند چه ميکنند                        ! خودشان

و ظاهرا راهش را هم پيدا کرده       . ساخته اند و بايد حفظ و تغذيه اش کنند، بايد حزب داري کنند            
 . عرض خود ميبرند و زحمت ما ميدارند. اند

ما بر خالف اين دوستان به حمالت هيستريک شخصي               . اما ما وارد اين ميدان نميشويم        
حرف و نقد     . پاسخ اين نوع حمالت را هم نميدهيم              . براي توجيه وجودي خود نيازي نداريم           

عرصه نبرد ما نقد تئوريک و سياسي ديدگاه و بينش راست تحت لواي                . سياسي ما روشن است   
در پلميک دروني حزب کار ما همين بود و از اين پس نيز در                 . کمونيسم و منصور حکمت است     

ما همانطور که در      . نقد مواضع و سياستهاي حزب جديد همين شيوه را به پيش خواهيم برد                    



 داستان زندگي انشعاب  30

بيانيه حزب در مورد انشعاب اعالم کرديم، وظيفه داريم از آنجا که حزب جديد خود را                                     
کمونيست کارگري و حکمتيست مينامد با حساسيتي دو چندان سياستها و مواضعش را مورد               

در عين حال فعاليت حزب جديد تحت نام حکمتيسم و اين واقعيت که              . بررسي و نقد قرار بدهيم    
رفقاي سابق ما عضو اين حزبند، ما را نسبت به لحن و شيوه اين نقد نيز به همان درجه حساس                      

وارد شدن به ميدان جنگ سردي عليه رفقاي سابقمان و تکرار افترائات و                      . و مراقب ميکند   
اتهامات نخ ما شده ضد کمونيستي عليه آنها، هر اندازه هم که با سياستهايشان مخالف                              

 . اميدواريم دوستان ما نيز چنين روشهائي را کنار بگذارند. باشيم، شيوه کار ما نيست
من در ادامه اين نوشته دو مورد از موضع گيريهاي حزب باصطالح حکمتيست را بررسي                    

. ميکنم و اميدوارم نشان بدهم که تا چه اندازه حکمتيسم يک نام بي مسمي براي اين حزب است                  
مورد اول يک تز پايه اي و استراتژيک است که در بيانيه اعالم موجوديت حزب آمده و انقالب را                     
به بعد از تصرف قدرت سياسي احاله ميکند و مورد دوم موضع تاکتيکي اين حزب است در                         

 . قبال هخا
 

 بحث بعد از مرگ شاه 
تصرف قدرت سياسي را بعنوان شرط سازمان دادن          ... حکمتيست   -حزب کمونيست کارگري    "

اين بند اطالعيه اعالم موجوديت حزب            ." انقالب اجتماعي طبقه کارگر هدف قرار ميدهد             
دوستان . رفقاي سابق ما، خيلي مفيد و مختصر کنه بينش راست اين حزب را اعالم ميکند                       

انقالب بعد از تصرف قدرت، درست        . انقالب را به بعد از تصرف قدرت سياسي احاله کرده اند              
، يعني  ٥٧در دوره انقالب      " بحث بعد از مرگ شاه       "مثل وعده هاي انتخاباتي در غرب و يا               

نميشود اول  . کسي عليه خودش انقالب نميکند       ! يعني انقالب وقت گل ني       . انقالب هيچوقت 
و يا   ! مگر بخواهيد دنده عقب حرکت کنيد             . قدرت سياسي را گرفت و بعد انقالب کرد                   

ممکن . مقصودتان از انقالب اجتماعي طبقه کارگر چيزي شبيه انقالب سفيد آريامهري باشد                 
اما بستن اين   . است گفته شود بحث بر سر انقالب اجتماعي طبقه کارگر است و نه هر انقالبي                   

. دوستان سنگ بزرگ برداشته اند که نزنند      . صفات به انقالب هم مزاياي سياسي خودش را دارد         
الحق که انسان    ! ؟"امروز، در اين واويالي جمهوري اسالمي و انقالب اجتماعي طبقه کارگر                  "

بايد بقول منصور حکمت از آن کمونيستهاي افراطي کله شق يکدنده، و يا بقول دوستان ما چپ                   
سنتي فرقه اي مريخي، باشد که فکر کند همين امروز ميشود انقالب اجتماعي طبقه کارگر را                  

آنان نيز مانند وحدت کمونيستي و امثال بابک        . شده اند " واقع بين "رفقاي سابق ما    . سازمان داد 
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زهرائي سابق ادعا ميکنند که به هيچ نوع انقالبي بجز انقالب کمونيستي باور ندارند، و                               
دوستان پا بر زمين سفت کريدورهاي قدرت گذاشته اند، و با واقع بيني             . حرفهاي هوائي نميزنند  

صفت اجتماعي و طبقه کارگر آمده است تا           . بجاي انقالب سواري، ديپلماسي سواري ميکنند       
. همانطورکه براي امثال وحدت کمونيست همين خواص را داشت         . کار را غير ممکن جلوه بدهد     
 . سنگ بزرگ عالمت نزدن است

اما اجازه بدهيد براي روشن شدن بيشتر بحث قبول کنيم که قصد دوستان سازماندهي                            
در اين صورت، اگر تفتيش عقايد نباشد         . انقالب اجتماعي طبقه کارگر بعد از سرنگوني است          

بايد از دوستان پرسيد همين امروز براي سرنگوني جمهوري اسالمي چه بايد کرد؟ اگر                                     
سازماندهي انقالب اجتماعي طبقه کارگر در دستور نيست، چه کاري در دستور است؟                                  
سازماندهي انقالب غير کارگري؟ انقالب غير اجتماعي طبقه کارگر؟ انقالب دموکراتيک؟ يا                  
شايد اصال انقالبي در کار نيست، يک فروپاشي داريم که با دو درجه تخفيف ميشود انقالب                          

شايد در اين    . دموکراتيک خواندش و تازه آنهم بنا به خصلتش کمونيستها را بقدرت نميرساند                 
دوره غير انقالبي بايد بطرق ديپلماتيک بقدرت رسيد؟ احتياجي به حدس و گمان و تفتيش عقايد             

 . نگاهي به مواضع دوستان انشعابي در بحثهاي داخلي حزب ما پاسخ را روشن ميکند. نيست
خاصيت ديگر احاله انقالب به بعد از تصرف قدرت، موکول کردن سوسياليسم به محال                         

معني واقعي انقالب اجتماعي طبقه کارگر اعالم و پياده کردن فوري سوسياليسم پس از                 . است
حزبي که خود انقالب را ميخواهد تازه بعد از تصرف قدرت سازمان   . تصرف قدرت سياسي است 

کسي که کار امروز را به فردا       . دهد، در واقع ميگويد پياده کردن سوسياليسم در دستورم نيست          
امروز دوره انقالب   ! موکول ميکند، هم کار امروز و هم کاري که فردا بايد کرد را تعطيل ميکند   

مساله واقعي، براي يک فعال جنبش           ! نيست و فردا هم دوره پياده کردن سوسياليسم نيست                
کمونيسم کارگري و براي هر انقالبي کمونيستي که پايش روي زمين است و به توهم تصرف                           
قدرت بدون انقالب دچار نشده، اينست که چگونه بايد با سازماندهي و رهبري انقالب بقدرت                      

اما نه  . رسيد و چه طور بايد پس از تصرف قدرت سوسياليسم را عملي کرد و به اجرا در آورد                        
با يک عبارت پردازي ظاهرا راديکال در مورد        . اين و نه آن، هيچيک در برنامه دوستان ما نيست        

هم سازماندهي انقالب، همين امروز و براي تصرف قدرت، از              " انقالب اجتماعي طبقه کارگر    "
همان بينش و    . دستور خارج ميشود و هم اجراي سوسياليسم در فرداي تصرف قدرت سياسي                  

، همان  "انقالبي در کار نيست   "، همان   "سوسياليسم مردم را رم ميدهد    "همان  . همان نظرات است  
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، همان نظرات است که در بسته بندي جديد و ظاهرالصالح تري در                   "نوبت کمونيستها نيست   " 
 . بيانيه اعالم موجوديت حزب رفقاي سابق ما اعالم ميشود

دوستان اين حرفها ربطي به حکمتيسم ندارد، اينها از بينش و دستگاه فکري ناشي ميشود                  
اين . که منصور حکمت عمري را بر سر نقد و طرد آن از صفوف جنبش کمونيستي گذاشت                            

دوستان نام آنتي    . احياي ليبراليسم چپ و پوپوليسم در برخورد به انقالب و سوسياليسم است                  
 . حکمتيسم بيشتر برازنده حزب شماست

 
 "درخانه بنشينيد" هخا و فراخوان درخشان 

اگر در بيانيه اعالم موجوديت بايد بينش پوپوليستي دوستان در مورد انقالب و سوسياليسم را                 
از البالي عبارات بيرون کشيد، در موضع آنان در مورد حرکات اعتراضي اخير مردم اين بينش                  

رفقاي سابق ما از      !). يا در واقع در خانه نشست        ( راست به صراحت و تمام قد به ميدان آمد             
اينکه يک ناسيوناليست دست راستي فراخوان تظاهرات داده است به اين نتيجه درخشان رسيدند               

به اين نتيجه رسيدند که مردم بخاطر توهم به هخا و تحت تاثير             . که مردم بايد در خانه بنشينند    
نفوذ اپوزيسيون راست اعتراض ميکنند و وظيفه انقالبي شان را در اين ديدند که جلوي حرکت                   

ناگهان بياد تظاهرات تاسوعا و عاشور عليه شاه افتادند و به حزب ما تاختند                  . مردم بايستند 
 ! که مثل چپ سنتي آن دوره ميخواهيم انقالب سواري کنيم

البد وقتي قرار باشد سکوت و مخفي کردن عقايد نشانه                 . هر دم از اين باغ بري ميرسد           
اجتماعي بودن و غير فرقه اي بودن قلمداد شود، فراخوان هيچ کاري نکنيد هم بايد عين                                 

بخصوص که اين فراخوان اين حسن را دارد که خانه                 . انقالبيگري و دخالتگري بحساب بيايد       
آيا اين اولين بار    ! نشيني اکثريت مردم را ميشود بحساب خود گذاشت و احساس مجاهدت کرد        

بود که يک نيروي راست فراخوان يک حرکت اعتراضي ميداد؟ آيا بارها و بارها مردم به فراخوان                   
شخصيتهاي دو خردادي و نهادهائي نظير دفتر تحکيم وحدت به خيابانها نريخته بودند؟ و در                     

 تير با اعتراض    ١٨تمام اين موارد هم اعتراض مستقل خودشان را نکرده بودند؟ آيا کل خيزش               
به بسته شده روزنامه دو خردادي سالم شروع نشد؟ در کداميک از اين موارد ما مردم را به خانه                     
نشيني دعوت کرديم؟ ما حتي در انتخابات مجلس اسالمي به مردم نگفتيم از خانه بيرون                           

جتي در انتخابات دور اول رياست جمهوري خاتمي اعالم کرديم که راي مردم به او                             . نيائيد
بخاطر ضديتشان با ولي فقيه است و اين راي را به حساب نفوذ و قدرت جنبش دو خرداد                                  

بايد پرسيد چه چيزي عوض شده که امروز در شرايطي که نفوذ چپ و کمونيسم                                . ننوشتيم
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کارگري بيشتر از گذشته و نفوذ راست بسيار کمتر شده است بايد اعتراض مردم را بحساب                           
چيزي عوض نشده است، جز خط و بينش رفقاي          ! راست بنويسيم و از حرکتشان جلوگيري کنيم؟       

حزبي که معتقد است انقالبي در کار نيست و در دوران فروپاشي به سر ميبريم ناگزير                  . سابق ما 
به اين نتيجه هم ميرسد که راست دست باال را دارد و حرکت انقالبي مردم را يکجا بحساب                            

هيچ حزب و نيروي سياسي و هيچ بخشي از مردم معترض هخا را                . اپوزيسيون راست ميگذارد  
، و  ٥٧هخا را با خميني سال       . باندازه منشعبيون عزيز ما جدي نگرفت و برايش اعتبار نخريد           

حتي ! حس تناسب هم خوب چيزي است             ! ما را با چپ سنتي آن سالها مقايسه ميکنند                     
اپوزيسيون راست چنين تصوري از جايگاه خود و حزب ما ندارد که رفقاي سابق ما ميخواهند                    

اما حتي اگر اينطور باشد و چپ و راست همان نسبت واژگونه اي را داشته باشند                  . بدست بدهند 
آيا . که رفقاي ما مدعي هستند باز معلوم نيست چرا بايد مردم را به خانه نشستن دعوت کرد                    

 چپ بايد به مردم ميگفت در خانه بنشينند چون خميني دست باال را دارد؟ آيا                      ٥٧در انقالب   
 بخاطر نفوذ و هژموني اسالمي در آن قابل حمايت و دخالت از جانب کمونيستها                       ٥٧انقالب  
 نبود؟ 

 اشتباه بود و مردم نبايد انقالب ميکردند راه چنداني            ٥٧از اينجا تا اين نتيجه که انقالب          
اين نوع نقد انقالب کاريست که سلطنت طلبان لس آنجلس نشين هميشه مشغول آن بوده . نيست
 تير امسال نيز به مردم گفتند در خانه بنشينيد و باقالي پلو                     ١٨همان نيروهائي که در       . اند

. ظاهرا تفاوت موضع دوستان سابق ما با اپوزريسيون راست در همين باقالي پلوست                 . بخوريد
ايستادن جلوي حرکت مردم يک نتيجه اين ديد             . بر سر دعوت به خانه نشيني دعوائي ندارند            

غير "نتيجه ديگر، راه ديگري که اکتيويستهاي       . متافيزيکي و فاتاليستي در مورد انقالب است      
که خودشان ميخواهند بخانه نروند و در ميدان سياست باشند در پيش ميگيرند، دخالت              " سنتي

دوستان . نتيجه اي که امثال بابک زهرائي گرفتند و سر از دفتر بني صدر در آوردند                 . از باالست 
ما هم نميخواهند خودشان بهمراه مردم بخانه بروند و ديپلماسي دخالت از بااليشان را از هم                        

 نفهميد همين نکته     ٥٧اگر چپ سنتي چيزي را درباره انقالب            . اکنون حاضر و آماده کرده اند       
انقالبي بود  . بود که اين انقالب ربطي به اسالم و خميني و نيروهاي خلقي از اين قبيل نداشت                     

عليه ديکتاتوري شاه که طبقه کارگر ستون فقراتش بود و کسي مثل منصور حکمت سخنگو و                   
 و حرکات اعتراضي امروز      ٥٧دوستان ما اگر همين خط را در ارزيابي از انقالب              . نماينده اش 

مردم ادامه بدهند از همانجا سر در ميآورند که منصور حکمت در نقدشان تاريخ شکست                            
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حرکت مردم را بحساب هخا نوشتن تنها کاريکاتوري است از نظرات و                    . نخوردگان را نوشت   
نيروهاي سياسي چپ و راستي که کل تاريخ شکست نخوردگان در مقابله با آنها شکل گرفته                        

 . است
اما موضع راديکال و عملي و فعال و دخالتگر در برخورد به جريان هخا همانست که                                

نقد جريانات راست و در همانحال         : هميشه حزب ما در برخورد به چنين مواردي داشته است               
دعوت مردم به اعتراض مستقل خود در شکافها و محملها و بهانه هائي که باالئي ها براي                          

اگر قبال شعار آزادي و برابري در مقابل دعوت به سکون و                      . دخالت مردم بوجود مي آورند       
سوسياليسم "باقالي پلو خوردن از جانب راست در خيابانها داده ميشد، اين بار ما شاهد شعار                    

هخا گفت لباس   . سوسياليسم دواي درد مردمإ در خيابانها بوديم       "و  " بپا خيز براي رفع تبعيض    
سفيد بپوشيد و گل بدهيد و از نافرماني مدني خارج نشويد و رفقاي سابق ما گفتند در خانه                         

دوستان . بنشينيد و با اين وجود مردم به خيابانها آمدند و شعار دادند سوسياليسم بپا خيز                         
سوسياليسم ! تنها يکنفر شعار داده   ! غلو است ! جعلي است ! دروغ است ! عجيب است "ميگويند  

چپ در اين   "،  "انقالبي در کار نيست    "موضع  . براستي رقت انگيزست  !" کسي را تهييج نميکند    
خواه ناخواه يک حزب و جريان             " مردم از سوسياليسم رم ميکنند         "و   " انقالب شانسي ندارد    

اگر قرارست انقالب سوسياليستي را بعد از تصرف قدرت          . سياسي را به انکار واقعيت ميرساند     
حتما دروغ  . سياسي سازمان داد بنابراين امروز نميشود در خيابانها پبا خيز سوسياليسم گفت              

اگر قرار باشد رژيم فرو بپاشد و انقالبي در کار نباشد، پس بهترست مردم در خانه                        . ميگويند
بنشينند و اعتراض نکنند، و باالخره اگر قرار باشد چسب داخلي حزبمان را حفظ کنيم بايد                           

هخا کاريکاتوري از راست مستاصل بود، و       ! حتما در مخالفت با رفقاي سابقمان موضع بگيريم       
رفقاي سابق ما متاسفانه در اين ميان تصميم گرفتند که در نقش کاريکاتور چپ وارد ميدان                       

 . عاقبتشان به خير باشد). يا در واقع در خانه بمانند(شوند
 

 .    ، بچاپ رسيد۲۰۰۴ اکتبر ۲۲، ۵۸اولين بار در انترناسيونال شماره 
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 نظرى بر اطالعيه اعالم موجوديت حزب منشعبين 
 
 

جمعي از رفقاي مستعفي از حزب کمونيست کارگري ايران در اطالعيه اي تشکيل حزبي تحت                   
بخش اعظم اطالعيه تکرار اهداف     . را اعالم کرده اند   " حکمتيست -  حزب کمونيست کارگري  "نام  

و سياستهاي حزب کمونيست کارگري است و در نگاه اول خواننده آشنا با حزب ما درک نميکند                   
اما با کمي دقت، با ديدن جمله       . که چرا اين رفقا از ما جدا شده و حزب ديگري تشکيل داده اند              

اي در اطالعيه که در واقع سر نخ همه اختالفات سياسي موجود در حزب ما را بدست ميدهد،                      
اطالعيه ميگويد  . متوجه ميشويد که تفاوت اين حزب جديد با حزب منصور حکمت در چيست            

حکمتيست ايجاد يک حزب سياسي مدرن، اجتماعي و توده اي                   -حزب کمونيست کارگري      "
کمونيستي در ايران و تصرف قدرت سياسي را بعنوان شرط سازمان دادن انقالب اجتماعي                          

بعبارت ديگر رفقا هدفشان سازماندهي انقالب اجتماعي طبقه        ". طبقه کارگر هدف قرار ميدهد    
يعني فعال و در مبارزه عليه جمهوري اسالمي رفقا قصد           ! کارگر است اما بعد از تصرف قدرت       

سازماندهي انقالب سوسياليستي را ندارند، بلکه ميخواهند بعدا، بعد از تصرف قدرت                              
انقالب "در برابر اين تز مشعشع           . سياسي، انقالب اجتماعي طبقه کارگر را سازمان بدهند              

که يک جزء اصلي و هميشگي کمونيسم منصور حکمت نقد و افشاي آن                     " سوسياليستي بعدا 
اوال در حال حاضر و در مقابل جمهوري اسالمي ميخواهيد           : بوده است، دو سوال مطرح ميشود     

چگونه بقدرت برسيد؟ پروسه تصرف قدرت سياسي بدون انقالب سوسياليستي چيست؟ و ثانيا                 
چطور ميخواهيد بعد از تصرف قدرت انقالب سازمان بدهيد؟ انقالب عليه کي؟ عليه دولت                       

 ! خودتان؟
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. مضمون اختالفات سياسي در رهبري حزب ما حول همين نوع مسائل پايه اي بوده است                     
مساله استراتژي حزب براي تصرف قدرت، حزب و انقالب، حزب و جامعه و حزب و قدرت                             

حزب ما هميشه خواهان سوسياليسم فوري و        . سياسي، و مسائل پايه اي ديگري در اين زمينه          
بالواسطه و رهبري و سازماندهي تحوالت انقالبي موجود و حاضر براي رسيدن به اين هدف بوده              

در برنامه و در تمام ادبيات ما هدف ما سرنگوني جمهوري اسالمي و برقراري فوري                           . است
ما ميخواهيم در همين تحوالت موجود، در همين              . جمهوري سوسياليستي اعالم شده است       

انقالبي که دارد جلوي چشمان ما در ايران شکل ميگيرد، طبقه کارگر و بخش وسيعي از مردم                     
را که خواهان سرنگوني جمهوري اسالمي هستند بميدان بياوريم و آزادي و برابري و حکومت                      

براي ما انقالب عليه جمهوري اسالمي سوسياليستي است، ما با                     . کارگري را برقرار کنيم      
رهبري و سازماندهي جنبش سرنگوني آنرا به يک انقالب سوسياليستي تبديل ميکنيم و                              

. برقراري سوسياليسم و جمهوري سوسياليستي هدف فوري و بالواسطه ما در اين انقالب است                  
 . براي حزب ما شرط تصرف قدرت سازماندهي انقالب سوسياليستي است و نه برعکس

آنچه در يک جمله در اطالعيه اين رفقا آمده فشرده خط و نظري است که طي دوسال گذشته                     
رفقا در واقع حزب ما      . و بويژه دو ماه اخير از جانب جناح چپ حزب مورد نقد قرار گرفته است                 

اسناد مباحثات دروني حزب هم اکنون      . را ترک کردند چون از پاسخ دادن به اين نقد ناتوان بودند           
اين اسناد بروشني نشان ميدهد     . روي سايت حزب و انترناسيونال و روزنه در اختيار همگان است    

که مواضع مطرح شده از جانب رفيق کورش مدرسي يک ديدگاه راست و کامال مغاير با                                   
برخي از اين مواضع و تزها که صريحا بوسيله کورش           . سياستهاي حزب ما را نمايندگي ميکند     

 : مدرسي مطرح شده چنين است
تحوالتي که امروز در ايران در حال جريان است يک انقالب نيست، بلکه تحوالتي است                       -

که به فروپاشي جمهوري اسالمي منجر ميشود و حداکثر ميتوان آنرا يک انقالب دموکراتيک                     
 . در انقالب دموکراتيک بنا به تعريف کمونيستها بقدرت نميرسند. ناميد
بعد از فروپاشي جمهوري اسالمي بايد با نيروهائي که قدرت به دامان آنها ميافتد و با                      -

 . ساير نيروهاي اپوزيسيون در يک دولت موقت ائتالفي شرکت کرد
سوسياليسم . حتي اگر حزب ما به تنهائي بقدرت برسد نبايد سوسياليسم را اعالم کنيم                 -

مردم را رم ميدهد و نيروهاي پشت سر ما را که براي خواستهاي دموکراتيک جمع شده اند                              
 . پراکنده ميکند
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رفراندوم +   مجلس موسسان  +  راه متمدنانه دولت موقت    . قيام يک خشونت تحميلي است       -
 . است

 ... و 
و کليه  " يک دنياي بهتر  "اين نظرات به روشني با همه مباني نظري و برنامه اي ما، با برنامه               

سياستهاي تاکنوني حزب و با جوهر و اساس ديدگاه نظري و سياسي منصور حکمت در تناقض                  
آشکار است، اين کمونيسم کارگري نيست، کمونيسم غير کارگري و ديدگاه عميقا راستي است                  

 . که تمام کمونيسم کارگري در نقد و رد آن شکل گرفته و رشد کرده است
درگذشت منصور  . اينها محور اختالفات سياسي در درون حزب در دو سال گذشته بوده است      

حکمت اين فرصت را براي ارائه اين بينش و تزهاي راست توسط رفيق کورش مدرسي فراهم                          
جناح چپ حزب قاطعانه در مقابل اين سياست ايستاد و اجازه نداد اين سياست ها که با                      . کرد

جوهر کمونيستي و راديکاليسم حزب کمونيست کارگري در تناقض آشکار بود، به سياست                         
با اينهمه بخشي از اعضاي کميته مرکزي در مقابل اين بينش سکوت و                       . حزب تبديل شود   

مماشات کرد و بتدريج به بلوکي در مقابل جناح چپ حزب تبديل شد و نهايتا راه جدائي در                            
 . پيش گرفت

من اميدوار بودم نظراتي که بوسيله رفيق کورش مدرسي در حزب ابراز شد و رفقاي ديگر                      
ظاهرا اين اميد    . مستعفي صريحا از آن حمايت نميکردند، به خط حزب جديد تبديل نشود                     

اميدوار . اطالعيه اعالم موجوديت اين حزب سنگ اول را کج گذاشته است                . عبثي بوده است   
 . باشيم تا ثريا نرود ديوار کج

 
 . بچاپ رسيد۲۰۰۴  اوت ۲۷، ۵۰اولين بار در انترناسيونال شماره 
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شما در ورک شاپ سازمان جوانان کمونيست که در حاشيه کنگره                      :  صابر  ي مصطف
پنجم حزب تشکيل شد، صحبت هايي در مورد جوانان و سازمان جوانان کمونيست                       

ظاهرا صحبتهاي شما در اين ورک شاپ خيلي به ايرج فرزاد و ساير دوستان                      . داشتيد
هر چند ما متن پياده شده اين صحبتهاي شما را در همين                      . انشعابي برخورده است   

شماره ضميمه جوانان کمونيست چاپ ميکنيم ولي از آنجا که اين مصاحبه ممکن است            
مستقال خوانده شود بهتر است خودتان توضيح بدهيد که اصوال خالصه و جوهر بحث                    

 شما در اين ورک شاپ چيست؟ 
بحث من روشن است و من به همه توصيه ميکنم متن کتبي اين بحث را                                 : حميد تقوائي  

متاسفانه اين  . کسي که اين نوشته را بخواند متوجه ميشود واقعا بحث بر سر چيست              . بخوانند
رفقاي سابق ما يک پاراگراف مشخصي را بيرون کشيده اند و طوري وانمود کرده اند که گويا                         

در . موضوع مورد بحث نقد سنتها و فرهنگ کردي و بي احترامي به زبان و غيره بوده است                          
مدرنيسم نسل جوان در ايران علي العموم در مقايسه           . حاليکه تمام بحث بر سر مدرنيسم است        

نکته مورد بحث اينست که چرا کمونيسم منصور حکمت با          . با نسل من و شما، نسل قديمي تر       
و چرا جوانان     . اين مدرنيسم خوانائي دارد و به اصطالح به گروه خوني نسل جوان ميخورد                         

من صحبتم را با اين     . ميتوانند و بايد به کمونيسم کارگري جذب بشوند و به حزب روي بياورند              
اين سئوال را در    . سئوال شروع ميکنم که چرا اصوال به سازمان جوانان کمونيست احتياج داريم             

آن جلسه جلوي جوانان ميگذاريم و جواب خود من اينست که چون نسل جوان در ايران مدرن                          
و غيره نيست بهمين دليل      " خودمان"است، امروزي است، به هيچوجه پايبند سنتها و فرهنگ             
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چيزي که خود جوانها به آن ميگويند                 . کامال آماده است براي پذيرش کمونيسم کارگري                
به يکي ازمقاالت نشريه شما بقلم خواننده اي از ايران اشاره ميکنم که                            . (کمونيسم رنگي  

کمونيسم شاد، زنده، جهان وطن، انساني و باب         .) کمونيسم کارگري را کمونيسم رنگي مينامد      
 . طبع دل جوان

اساس بحث من در آن جلسه اينست که زمينه پيدا کردن اين نوع کمونيسم به روي کار آمدن                   
و " فرهنگ خودمان  "با بقدرت رسيدن جمهوري اسالمي             . جمهوري اسالمي مربوط ميشود       

" الهيات رهائيبخش "و  " ناسيوناليسم خلقي "،  "خودمان"و رقص و آواز اصيل  " سنتهاي خودمان" 
شرقزدگي بقدرت رسيد و      . از اپوزيسيون در آمد و به خط و سياست رسمي دولتي تبديل شد                    

مذهبي -غربزدگي را به اپوزيسيون راند و به اين ترتيب آن چپ سنتي که شديدا به سنتهاي ملي                 
 . آغشته بود نيز جايگاه و جاذبه خودش را در جامعه و مشخصا در ميان جوانان از دست داد

اين خالصه و جوهر تمام بحث در ورک شاپ است که عين متنش را شما در اين ضميمه                            
در اين بحث يکي دو مثال هست که به کردستان مربوط ميشود و همين مثالها                 . چاپ کرده ايد  

آنهم يک بر    . ظاهرا به تريج قباي دوستان سابق ما برخورده است و بسيار بر آشفته شده اند                           
آشفتگي بيش از حدي که حتي اگر صرفا همين مثالها را هم در نظر بگيريم باز اين درجه از                             

 . عصبيت تناسبي با خود بحث ندارد
 

اين برخورد في الواقع هيستريک دوستان را بعدا بررسي ميکنيم و اين                : مصطفي صابر 
نکته را که ايرج فرزاد از همه بحث همين مثالها را گرفته و آنهم خارج از متن،                                    

ولي نکته جالب اينست که گفته اند اين صحبتهاي شما           . ميگذاريم براي سئوالهاي بعد   
و صحبت  . حمله به ناسيوناليسم کرد نبوده، بلکه حمله به منشعبين از حزب بوده است               

ايرج فرزاد با ناسيوناليستهاي شناخته شده کرد اينست که هدف بحث شما نيستيد بلکه         
و بعد خودشان به نحو عجيبي و وقيح تر از                  ) يعني منشعبين از حزب     (ما هستيم    

اين را شما چطور ديديد و       . ناسيوناليستهاي افراطي کرد به بحثهاي شما حمله کرده اند         
 چطور توضيح ميدهيد؟ 

اگر کسي سنگي بطرف خانه ناسيوناليسم کرد              . بله، نکته خيلي جالبي است        : حميد تقوايي  
مياندازد و ميخورد به پنجره دوستان انشعابي ما، خوب معلوم ميشود اين دوستان خيلي                          

کسي که در آن جلسه حضور داشته و يا متن حرفهاي              ! نزديک به ناسيوناليستها خانه گرفته اند      
آنچه که من گفته ام و        . مرا خوانده باشد هيچ اشاره اي به دوستان انشعابي در آن پيدا نميکند                 
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اين دوستان به خود گرفته اند اين نکته بود که وقتي يک جوان مدرن کرد به رقص کردي                                      
که خود ايرج فرزاد خوب ميداند چه کسي را ميگويم، چون خودش هم در اين خنده با                   -ميخندد

و يا جواني که در سنندج بزرگ شده و فارسي را بدون لهجه حرف                 -من و با آن جوان شريک بوده       
ميتوان له و يا عليه اين نظر نوشت و               . ميزند، اينها نشانه بريدن از سنتها و مدرنيسم است             

استدالل کرد اما اين حرفها را بخود گرفتن و بعد هم فحاشي و هتاکي به گوينده آنها، آنهم به                         
اين بهانه که اين حرفها تحريک قومي است، خود عين تحريک قومي و باد زدن به ناسيوناليسم                     

افتادن جلوي صف همان کساني است که اول نوشته اش ايرج فرزاد حکيمانه خاطرشان را                  . است
من نوشته اي تا اين حد هيستريک و پر کينه و نفرت عليه               !". شما را نميگويد  "جمع ميکند که    

حتي از جنانب افراطي ترين ناسيوناليستها        " به مقدسات کرد اسائه ادب کرده اند         "کساني که    
اين بخش نوار صحبت مرا اولين بار سايت بروسکه، متعلق به دار و دسته قوم پرست                    . نديده ام 

عبداهللا مهتدي، درج کرد اما هيچيک از ناسيوناليستهاي دو آتشه بروسکه باندازه اين رفيق                       
آنوقت ايشان نگرانست که نکند باند مهتدي          . سابقمان فحاشي و هتاکي و هرزه گوئي نکردند          

يادم ميآيد در بدو تشکيل حزب کمونيست ايران هر نقدي که منصور                      ! تحريک قومي بشود   
حکمت ميگذاشت روي سنتهاي عقب مانده در کومه له آن زمان، نظير آنکه زنان اجازه نداشتند                 
در مقرها حضور پيدا بکند و يا در مالء عام سيگار بکشند و غيره، فوري چند نفر از کادرهاي                     

اين را پيشمرگه ها نميفهمند، براي پيشمرکه ها زود          "باالي کومه له پيدا ميشدند که ميگفتند         
و خالصه همه عقب ماندگي خودشان را به گردن پيشمرگه            "! است، پيشمرگه ها نارحت ميشوند    

باالخره يک روز منصور حکمت گفت ممکن است آن پيشمرگه مجهول الهويه               . ها مي انداختند  
حاال حکايت اين رفيق     ! اي که ناراحت ميشود را بمن نشان بدهيد تا با خودش صحبت کنم؟                   

ميگويد حرفهاي حميد قوم پرستان کرد را تحريک ميکند، ناسيوناليستها تحريک            . سابق ماست 
ممکن است ايرج جان شما برويد کنار ببينيم خود ناسيوناليستهاي قوم پرست               . قومي ميشوند 
هرچه باشد آنها مودب تر و سياسي تر و سرو ته دار تر حرف زده اند و بخصوص                    ! چه ميگويند؟ 

من بياد  ! وکيل مدافعي مثل شما که خشم و نفرتش از جاي ديگري آب ميخورد الزم ندارند                       
ندارم که حتي افراطي ترين ناسيوناليستها کرد در تمام دوره جنگ ما با حزب دموکرات که                          

اتحاد " فارسهاي شونيست  "اتفاقا خيلي هم سعي ميکردند آنرا به گردن منصور حکمت و                          
 . مبارزان کمونيست بياندازند، با اين درجه غيظ و کينه به ما حمله کرده باشد

بعد هم جالب    . ايرج ميگويد منظور من او و دوستانش که ازحزب جدا شده اند بوده است                    
در مراسم سالگرد   " در حزب خودتان هم    "است که چند سطر پائين تر به ما يادآوري ميکند که                
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خوب دوست عزيز، آيا همين نکته به اين معنا نيست که پس هدف من                 ! حزب هلپرکه کرده اند   
ديگر " مغز را داده اند آدم فکر کند      "نقد شما و دوستانتان نيست؟ شما که تازگي کشف کرده ايد            

فقط ما  "و هم مچ گيري کرد که        " چرا ما را ميگوئي   "چرا نميفهميد که نميشود هم برآشفت که         
؟ اما صرف نظر از اين ضد و نقيض گوئيها براي هر کسي که تحريک قومي نشده                    "!را نميگوئي 

باشد کامال روشن است که مثال من در مورد لهجه و لباس کردي اصال حمله و توهين به کسي                      
ملت "اينها مثالهاي مشخصي است مبني بر اينکه که جوان مدرن کرد رقص سنتي                      . نيست
 . را دست مياندازد و يا لهجه کردي ندارد" خودش

اول آنکه انتخاب لباس، رقص و موسيقي باالخره         . اجازه بدهيد اينجا دو نکته را روشن کنم        
که اينهم خود متاثر از شيوه و سبک زندگي يک جامعه و يا طبقات               . طبع و سليقه شخصي است    

اگر روستائي کرد جامانه به سر ميگذارد و کواپانتول ميپوشد،          . و اقشار معيني از جامعه است     
اين لباسي است که اجداد او نسل بعد از نسل به تن                . روشن است که انتقادي به او وارد نيست          

کرده اند و طبيعي است که او هم، با فرهنگ بسته و محدود و سنت گراي روستائيش، همين                          
درمورد رقص و آواز و عوامل ديگر فرهنگي هم عينا همين امر صادق                  . لباس را داشته باشد    

مساله مورد بحث من در آن جلسه سنت ناسيوناليسم ميليتانت است که از اين رقص و                      . است
فرهنگ "و اين هيچ ربطي به      . لباس و موسيقي يک نماد و هويت و سمبل مبارزاتي ساخته است           

نکته دوم آنکه در عين اينکه پشت کردن به اين سنتها و                     . و غيره ندارد   " خلق کرد "و  " مردم
از . مقدسات ملي يک خصوصيت مدرن و پيشروست، اما لزوما عکس قضيه صادق نيست                       

بحث من در آن جلسه نميتوان چنين نتيجه گرفت که هر کس کردي ميرقصد و يا لهجه دارد                            
هم از مضمون بحث منظور روشن است و هم حتي از             . لزوما مدرن نيست و يا عقب مانده است        

بقول فالسفه اثبات شيئي نفي ما ادا          . لحاظ منطق صرف هم نميشود چنين نتيجه اي گرفت             
اگر کسي بگويد وسيله اي که چرخ ندارد اتومبيل نيست طبعا منظورش اين نيست که                . نميکند

فهم اين نکته بخصوص براي کسي که ميداند مغز را براي فکر              ! هر چه چرخ دارد اتومبيل است     
 . کردن داده اند نبايد چندان مشکل باشد

اگر در فحشنامه هايشان آنهمه هياهو و گرد و خاک در               . مشکل دوستان چيز ديگري است     
حمايت از انواع لهجه ها بپا ميکنند بخاطر اينست که ميخواهند احساسات ملي را تحريک                      

کرده اند   " تحقير"که لهجه هاي اقليتهاي غيور ملي را                " شوونيستهاي فارس  "کنند و بجان       
 .بياندازند

من از  ! احساسات قومي را باد ميزنند و اسمش را ميگذارند جلوگيري از تحريکات قومي               
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اين دوستان ميپرسم شمائي که بخودتان ميگوئيد حکمتيست چرا اينقدر از حمله من به رسم و                   
. شما حمله کرده ام؟ خيلي جالب است         " حکمتيسم"رسوم کردي ناراحت ميشويد؟ مگر من به            

آنجا که من صريحا و مستقيما نظرت اين دوستان را نقد ميکنم، ضديتشان با نظرات منصور                    
حکمت را نشان ميدهم و بهشان ميگويم آنتي حکمتيست صدايشان در نمي آيد و حداکثر جواب  

اما وقتي عليه ناسيوناليسم کرد حرف ميزنم بخودشان                    !" تفتيش عقايد نکنيد     "ميدهند   
به نظر من اين زبان درازي ناسيوناليستي کامال به آن           . ميگيرند و رگهاي گردنشان بيرون ميزند     

در عرصه سياسي شکست خورده اند، بعنوان                . لکنت زبان آنتي حکمتيستي مربوط است            
مارکسيست بي جواب مانده اند، ناگزير شده اند بعنوان پاسدار ناسيوناليسم ملت مظلوم                            

سئوال من اينست اگر اين حمله را به زبان مهجور فارسي ميکرديم، که ده ها بار                 ! بميدان بيايند 
کرده ايم، اگر فرهنگ و رقص و آواز اصيل ايراني را به سخره ميگرفتيم، که هر روز داريم اين                          
کار را ميکنيم، اگر من در آن جلسه مسخره کردن رقص باباکرم بجاي هل پرکه را نشانه                                   
مدرنيسم جوانها ميدانستم، آيا باز هم ايرج فرزاد اين فحاشي هاي هيستريک را بر قلم مي                            

ايشان بعنوان يک کمونيست نگران توهين به فرهنگ مردم ناراحت و عصبي             . آورد؟ مسلما خير  
نشده، بلکه به شناسنامه خودش و من رجوع کرده و تصميم گرفته بعنوان يک کرد به شوونيسم                     

ايشان کرد است و حمله به فرهنگ ناسيوناليسم باال دست ايشان را ناراحت                             ! فارس بتازد  
در همان سخنراني من ميگويم جوان تهراني هم به پاريس نگاه ميکند و ايشان زير اين                . نميکند

بقول سياووش مدرسي گذاشته اند که سلطنت طلبها اين کار را                    . جمله را خط نکشيده اند          
 ! اين قسمت را قرار است ناسيوناليسم فارس برمن نبخشد. بکنند

من ميفهمم که نقد فرهنگ ملي وقتي از زبان عضوي از همان ملت بيان شود کار برد و                           
مثال اگر در لندن يک کمدين انگليسي فرهنگ هندي را دست                 . نفوذ وسيع تري خواهد داشت      

در حاليکه عين همان نقد و        . او شود " اوروسنتريسم"بياندازد ممکن است حمل بر شوونيسم و           
آنچه امروز تحت عنوان     . طنز از طرف يک کمدين هندي پيشرو بودن و مدرنيسم لقب ميگيرد               

روشنفکران غربي سعي        "politically correctness"ادب سياسي يا بقول انگليسيها                
اما اين ادب سياسي در رابطه با افکار عمومي و کل جامعه مطرح است              . ميکنند رعايت کنند  

در مثالي که زدم از يک کمونيست هندي انتظار ميرود به حمايت از                . و نه در ميان کمونيستها     
. آن کمدين انگليسي بلند شود، نقد و طنز او را تاييد کند و حتي آنرا بسط بدهد و تعميق کند                       

اگر مثال يک آمريکائي در لس آنجلس جشن مهرگان و موزيک و رقص اصيل فارسي و خالصه                     
آن بساطي که ناسيوناليسم نوستالژيک فارس در آنجا براه انداخته است مسخره کند کار من و                      
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ايرج فرزاد چه بايد باشد؟ حمله به وي که به فرهنگ يک ملت توهين کرده اي و ناسيوناليستها                       
را تحريک ميکني؟ و يا مثال اگر در کانادا يک روشنفکر غير مسلمان از قوانين اسالمي و                             
دادگاه هاي شريعه انتقاد کند آيا بايد کمونيست مسلمان زاده شده هم مثل بقيه جامعه بياد                         
ادب سياسي بيافتد و عليه اش فحشنامه بنويسد؟ آيا اين خود عين ناسيوناليسم و در بهترين                    
حالت تمکين و سر خم کردن در برابر تز ارتجاعي نسبت فرهنگي نيست؟ اين مثالها را ميزنم                      
که روشن شود تا چه حد ايرج فرزاد تمام کمونيسم خودش را بهمراه حرمت قلمش کنار گذاشته و                   

 . بعنوان يک کرد، و آنهم از نوع متعصب و غيرتي اش، بميدان آمده است
 

سئوالي که اينجا مطرح ميشود اينست که چرا ايرج فرزاد چنين عکس             : مصطفي صابر 
العملي نشان ميدهد که البته فقط هم او نيست، چند نفر از دوستان شان هم نوشته اند و           

چرا شما وقتي چوب را عليه   . کل حزب منشعبين نسبت به اين نوشته ها نظر تاييد دارد 
ناسيوناليسم بلند کرديد ايرج فرزاد و دوستان فريادشان بلند شده است؟ شما گفتيد اين                
زبان درازيها به لکنت زبان در مقابل نقد هاي ما به تئورهاي ضد حکمتي اين دوستان                    

 ممکن است در اين مورد بيشتر توضيح بدهيد؟ . مربوط است
اولين نکته اينست که سخنان من در جلسه ورک شاپ جوانان، که متن اش در                       : حميد تقوايي 

همين ضميمه هست و هرکس ميتواند بخواند و کالهش را قاضي کند، نميتواند اينهمه                                
بايد ديد زمينه اين آتشفشان خشم و نفرت           . عصبيت و نفرت پراکني و هتاکي را بر بيانگيزد            
اين آتشفشاني که ناگهان سر باز کرده به اين          . چطور بوجود آمد و چطور به اين حد انفجار رسيد          

در عرصه بحث   . خاطر چنين پر جوش و خروش است که منفذهاي فوران ديگرش را ما بسته ايم                
و همانطور که گفتم حق بجانب ترين جوابي که              . نظري و سياسي اين دوستان شکست خوردند         

من حتي نميدانم    ". تفتيش عقايد نکنيد   "باالخره پيدا کردند و جلوي ما گذاشتند اين بود که                 
همينقدر ميدانم که در کنفرانس پايه گذاري       . خود کورش مدرسي چقدر از نظراتش دفاع ميکند       

انقالب دموکراتيک است و سوسياليسم مردم را رم                (حزب جديديشان بسياري از اين تزها              
سياست دوستان   . اصوال مطرح نشد    )  ميدهد و خصلت انقالب سوسياليستي نيست و غيره              

را دنبال  " کي بود کي بود من نبودم         "فعال خط انکار و حاشا و            . فعال انکار کل قضيه است       
آن بخشي از تزهاي قابل تحمل تر کورش هم که در کنفرانس مطرح شد نظير ما حزب                   . ميکنند

اقليتيم و حزب تعدد نظرات و غيره مورد استقبال قرار نگرفت و در پالتفرم حزب جديدشان                           
بخش اصلي اين بحثها را کتبي کرده         . اين بحثها االن همه روي سايتها است        . منعکس نگرديد 
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هرکس به  . ايم و حتي سخنان کورش هم عينا پياده شده و روي سايتهاي ما قابل دسترسي است                 
اين بحثها رجوع کند متوجه ميشود که چرا اين دوستان مجبورند مدام انکار و حاشا کنند و از                   

 . شان ناراحت باشند" تفتيش عقايد"
بعد هم در   . در عرصه مبازه نظري و سياسي اين دوستان سپر انداختند و حزب را ترک کردند               

حزب جديدشان عمال همان نظرات را ادامه دادند و گفتند راست در ايران دست باال را پيدا کرده                    
مضحکه هخا که پيش آمد      !). ظاهرا فکر ميکنند جامعه هم با آنها به راست چرخيده            . (است

آنرا نشانه صحت تحليل شکست طلبانه خودشان فرض کردند و به مردم فراخوان دادند در خانه                    
اما واقعا چه شد؟ در خيابانها شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض را                . هايتان بنشينيد 

 آذر بود و نمايش پرشکوه       ١٦اتفاق بعدي هم     ! داشتيم و بعد هم شورشهاي پي در پي شهري را            
مشغول . قدرتنمائي چپ و کمونيسم کارگري و استيصال رژيم و اپوزيسيون راست و دو خردادي                

 آذر در تز هژموني راست بودند که اعتصاب کارگران نساجي سنندج و                       ١٦توجيه و چپاندن      
جشن آدم برفيها پيش آمد که بطور غير قابل انکاري نفوذ و دخالتگري کمونيسم کارگري در                        

و بعد هم اين افتضاح          . معلوم شد راست هيچ کاره است            . تحوالت جامعه را نشان ميداد         
هر اتفاقي در جامعه ميافتد      . رفراندوم و چند پارچگي سلطنت طلبها و دو خرداديها را داشتيم            

تحليلها و ارزيابيهاي شکست طلبانه حزب اين دوستان را به هم ميريزد و صحت نظرات ما را،                   
خوب من هم اگر در رهبري       . که تا ديروز ظاهرا نظرات خود اين دوستان هم بود، نشان ميدهد               

هيچيک از تحليلها و مواضعشان در حزب جديد               ! چنين حزبي بودم يک روز منفجر ميشدم            
و از آن طرف هم     . درست از آب در نيامده و اين را همه از جمله خود اين دوستان دارند ميبينند                 

در چنين موقعيتي ايرج فرزاد به نظر خودش             . ما سياستهايشان را مدام به انتقاد کشيده ايم            
است و حاال بايد    " يک رسوائي "اين تصور را داشت که حرفهاي من         . پاشنه آشيل ما را گير آورد      

فشارهاي انباشته شده سر باز کرد و ملقمه اي از              ! دست به تعرض بزنند و جبران مافات کنند          
اين هيستري و   ! بروي کاغذ ريخت  " شوونيستهاي فارس "غيظ و نفرت و خشم و عصبيت عليه            
قبال هم در سمينارهاي درون حزبي قبل از انشعاب، اين           . وقاحت و پرده دري البته بيسابقه نبود      

نوشته هاي اخيرشان ادامه همان سنت      . دوستان با همين لحن غيظ آلود با ما سخن گفته بودند           
و البته فحاشي هايشان هم تند تر و وقيحانه تر شده است              . است، تنها بهانه و سوژه عوض شده       

هر چه اين   . اين هيستري با پيشرويهاي حزب ما نسبت مستقيم دارد          . که کامال قابل فهم است     
 . پيشرويها بيشتر باشد، عصبيت و نفرت پراکني اين دوستان هم بيشتر خواهد شد

بعبارت ديگر فحشنامه هاي اخير اين دوستان مستقيما از ناسيوناليسم و قومي گرائي                      
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من در عين اينکه فکر ميکنم ناسيوناليسم در اين برخوردي که ايرج فرزاد کرده               . ناشي نميشود 
است نقش دارد، و اين را پائين تر توضيح ميدهم، در عين حال فکر نمي کنم رفقاي سابق ما                          
آنقدر ناسيوناليست و سنت گرا باشند که تا به اين درجه از گفته هاي من عصبي و خشمگين                        

اينها . اين کينه و نفرت از احساسات ناسيوناليستي خود اين رفقا ساطع نشده است             . شده باشند 
در زمين سياست حريف ما نشده اند، در        . فکر کردند آتوئي از حريف گير آورده اند و بايد بتازند          

زمينه بحث نظري حريف ما نشده اند، در زمينه تحليل از شرايط مشخص سياسي ايران هم                         
درست مثل احزاب پارلماني    . حريف نشده اند در نتيجه بايد در زمين ديگري بجنگ ما بيايند              

بوژوائي که وقتي در انتخابات ميبازند سعي ميکنند براي حريف پرونده رسوائي کشف کنند و                  
" مدرن"ايرج فرزاد از حرفهاي من رسوائي بيرون ميکشد و مثال احزاب                      . اسکاندال بتراشند 

احزاب مدرن را نشان ميدهد اما خودش به         ! بورژوائي را ميزند که به چنين کسي رحم نميکنند         
اين کار را نکنند چه بکنند؟       ! سياق احزاب عشايري عليه من فراخوان کودتا و خلع يد ميدهد             

نظراتشان را که پنهان کرده اند و       . اين تنها عرصه ايست که فکر ميکنند ميتوانند تعرض کنند         
بروي مبارک نمياورند، اگر اين نوع حمالت را هم نکنند که ديگر معلوم نيست چه تفاوتي با ما                    

ما که سر جاي خودمان و مواضع هميشگي حزب هستيم و            . دارند و اصال چرا انشعاب کرده اند      
گفتند کاله بوقي به سرمان         . تا روز آخر هم به اين دوستان گفتيم نرويد و به کنگره بيائيد                         

اگر کاله بوقي بر سرشان است بخاطر           . رفتند و کاله بوقيشان را با خودشان بردند            . ميگذاريد
کاله بوقي تحليلي است که از شرايط دارند، تعبيري              . مواضعشان است و نه قصد و عمل ما           

در اين  . است که از بحث حزب و قدرت سياسي دارند، از انقالب و سوسياليسم دارند و غيره                         
خودشان . عرصه ها اين دوستان حرفي براي گفتن ندارند و اصال انسجام نظري و سياسي ندارند                 

اين نقطه ضعفشان است و اين        . هم نميدانند کي کجاي نظرات کورش را قبول دارند و يا ندارد               
 . مبناي نفرت و کينه ورزي و هتاکي هايشان به حزب ما است

من در اولين نوشته اي که در ارزيابي از اين حزب جديد دادم گفتم که اين دوستان براي اين                      
که فرق و فاصله خودشان را با ما نشان بدهند و براي اينکه موجوديت حزبي خودشان را توجيه                     

اين حزب آنتي حزب کمونيسم کارگري است، حزب آنتي                  . کنند مجبورند به ما حمله کنند          
اگر بخواهد راديکال باشد و بر برنامه يک        . حکمتيست است، اين حزب با حمله به ما معني دارد   

اگر . دنياي بهتر و جمهوري سوسياليستي پافشاري کند که مردم خواهند پرسيد چرا جدا شديد                 
صرفا در کمپين هايشان عليه اعدام و سنگسار و جمهوري اسالمي و اسالم سياسي فعال باشند                 

و از سوي ديگر اگر به اختالفات نظري که           . که ديگر معلوم نيست چرا راهشان را جدا کرده اند            
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واقعا باعث جدائيشان شد، يعني نظرات آشکارا راست کورش مدرسي، انگشت بگذارند که يک                
بنابر اين تنها راهي که ميماند نفرت پراکني و هتاکي به ما و              . روز هم نميتوانند دور هم بمانند     

حزب نفرت درست کرده اند و با نفرت پراکني عليه ما ميتوانند                  . شخصيتهاي حزب ما است    
هرکس ميتواند به    . از همان بدو علني شدن اختالفات کارشان همين بوده است                . باقي بمانند 

نوشته ها و سمينارهاي اين دوستان در دوره بحثهاي دروني رجوع کند و به روشني اين واقعيت                    
 . را ببيند

اين را هم بگويم که در اين نفرت پراکني ها نفس موجوديت حزب کمونيست کارگري مورد                   
 دنيا را پر کردند که حزب       ٥اينان بالفاصله بعد از انشعاب و قبل از تشکيل کنگره            . حمله است 

حرفهائي که اگر سردار      ! (کمونيست کارگري منحل شده، حميد تقوائي حزب را منحل کرده                 
و بعد هم که معلوم شد حزب سر جاي خودش            ) طاليي ميفهميد ميگفت خدا از دهنتان بشنود       

هست و فعاليت و نفوذش نه تنها کم نشده بيشتر هم شده است، موقعيت حزب و جنبش                                   
گفتند حزب کمونيست کارگري موقعيتش را با          . کمونيسم کارگري در جامعه را منحل کردند         

ظاهرا موقعيت و نفوذ حزب ما      ! (ترک اين دوستان از دست داده و راست دست باال را پيدا کرده             
بخاطر نظراتي مثل ما حزب اقليتيم و انقالبي در کار نيست و انقالب سواري نکنيد و                                     

اين يک خط آشکارا انحالل طلبانه و شکست             !). سوسياليسم زود است و نظاير آن بوده است            
در ادامه همين خط است که جناب ايرج فرزاد در درافشانيهاي اخيرش تا حد                         . طلبانه است 
کردهاي مقيم  "ايشان به    . درون حزب ما به کودتا عليه من پيش ميرود              " کردهاي"فراخواندن  

شما اگر ميتوانستيد مرا بزير      ! دوستان عزيز ! فرموده اند حميد تقوائي را به زير بکشيد         " مرکز
اگر شما واقعا منصور حکمت بوديد و من چپ               !  بکشيد تشريف مي آورديد به کنگره پنجم          

سنتي مي آمديد به کنگره و به تنها شيوه اصولي و سياسي و کمونيستي خطتان را حاکم                                
ميدانيد چرا نيامدند، چون ميدانستند در يک کنگره علني و          . ميکرديد و مرا کنار ميگذاشتيد    

در يک بحث معقول سياسي و نظري در عاليترين مرجع حزبي شکست ميخورند و بقول خودشان                 
اين نفرت و کينه، نفرت و          . رفتند و حزب نفرتشان را ساختند         . بر سرشان ميرود   " کاله بوقي "

 . کينه يک بازنده سياسي است
مجموعه اين عوامل است که باعث صدور فحشنامه هاي اخير اين دوستان شده و گرنه                          
همانطور که گفتم صرف بحثهاي من در آن جلسه نميتواند باعث و باني چنين هتاکيهاي                                

 . هيستريکي شده باشد
 



 47 !ناسيوناليسم و داستان زندگي انشعاب

من با اين ارزيابي شما موافقم که اين اساسا ناشي از ساختن حزب                       : مصطفي صابر 
نفرت و حزب ضد حزب کمونيست کارگري است و اساسا ناشي از اين هست که بايد                          

. اختالفاتشان را با ما در ترور شخصيت و بخصوص حمله به شخص شما نشان بدهند                    
اينها بجاي خود درست، ولي نکته مهم اينجاست که ايرج فرزاد در اين بحث همانطور                    
که گفتيد در موضع يک ناسيوناليست کرد و حتي افراطي تر از موضع بروسکه و                              

براي مثال وقتي شما کال به شرقگرائي و عقب ماندگي             . عبداهللا مهتدي ظاهر ميشود    
و سنت گرائي حمله ميکنيد ايشان خونش بجوش نمي آيد و آتشفشانش سر باز نميکند                 
ولي آنجا که به ناسيونالسيم خلقي و ناسيوناليسم ميليتانت کرد حمله ميکنيد،                             

سئوال من اينست که     . اينجاست که حساسيت زيادي نشان ميدهد و بر آشفته ميشود              
اين امر چقدر ناشي از حزب نفرت است و چقدر ناشي از ناسيوناليسمي که ايرج فرزاد و                   

 . دوستانش حمل ميکنند و بهر حال معلوم ميشود به آن آغشته اند
همانطور که گفتم درجه و شدت اين هتاکي ونفرت پراکني با احساسات                                : حميد تقوايي  

ناسيوناليستي ايرج و دوستان ديگرش قابل توضيح نيست، من عميقا معتقدم که اين رفقاي                      
بگذاريد باز  . سابق ما اينقدر ناسيوناليست نيستند که واقعا تا اين درجه به آنها برخورده باشد                

تصريح کنم، جواني که من گفته ام به هل پرکه ميخنديد را ايرج فرزاد خوب ميشناسد و اولين                     
چنين کسي   . بار خودش با خنده و با تمجيد از اين جوان موضوع را براي من تعريف کرد                               

نميتواند واقعا اينقدر از تکرار همين داستان در جلسه ورک شاپ جوانان کمونيست عصبي شده                 
اما در عين حال اين مساله که چنين صحبتي             . اين نکته ميخواستم کامال روشن باشد       . باشد

ميتواند بهانه و محمل حمالت ايرج به من بعنوان يک شونيست فارس که زبان و فرهنگ کردي                    
را مسخره کرده است، قرار بگيرد، همين که ايرج فکر ميکند با اين دستاويز ميتواند يک عده                      

هاي دورن حزب ما ولوله اي بياندازد، به آنها فراخوان " کرد"اي را تحريک کند، ميتواند مثال در  
شورش بدهد، نفس مجاز شمردن و دست بردن به چنين تحريکات ناسيوناليستي اي، همه اينها                  
نشان ميدهد که ريشه هاي ناسيوناليسم در اين رفقاي سابق ما متاسفانه هنوز خشک نشده                          

 . است
وقتي ميگوئيم ناسيوناليسم   . اجازه بدهيد اينجا قدري وارد مضمون اين ناسيوناليسم بشوم         

کرد، يک ناسيوناليسم رسمي و عريان کامال فئودالي، ايالت عشايري، مذهبي، ضد زن و قوم                    
پرست داريم که مدتها حزب دموکرات و دار و دسته طالباني و بارزاني در کردستان عراق                               

اين يک نوع     . نمايندگيش ميکردند و امروز باند عبداهللا مهتدي هم به آنها پيوسته است                          
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ناسيوناليسم است که دوستان ما هم آنرا خوب ميشناسند و در سطح سياسي و فرهنگي نقدش                   
اما يک شاخه ديگر ناسيوناليسم هم داريم که به آن بايد گفت ناسيوناليسم خلقي،                         . کرده اند 

اين ناسيوناليسم به نام فرهنگ خلق از عقايد و سنتهاي ملي              ". چپ"ناسيوناليسم ميليتانت و     
کيش پيشمرگايتي  . اين ناسيوناليسم ميليتانت مظاهر و مقدسات خودش را دارد        . دفاع ميکند 

پيشمرگه بعنوان ناجي و قهرمان خلق و رکن و محور              . يکي ازمقدسات اين ناسيوناليسم است     
پيشمرگه پارتيزان است ولي لباس معمول پارتيزاني، نظير لباس                            . جنبش در کردستان      

پيشمرگه لباس سنتي ملي کرد را در بر            . پارتيزانهاي آمريکاي التين و يا آفريقا تنش نيست           
همان جوان کردي که تا        . دارد، لباسي که مدتهاست در شهرهاي کردستان کنار گذاشته شده                

زماني که در شهر بود کت و شلوار مي پوشيد و يا لباسهائي شبيه مردم همه شهرهاي ديگر                          
ايران به تن ميکرد، کونيستهاي شهري که مثل خود ايرج فرزاد لباس سيويل ميپوشيدند، و در                  
هر حال همان سليقه اي را روي لباس داشتند که همه چپ سنتي در سراسر ايران داشت، همين                        
دوستان کمونيست شهري که نه جامانه در عمرشان به سر گذاشته بودند و نه کوا پانتول پوشيده                    
بودند و نه در هيچ عروسي و جشن تولدي هل پرکه کرده بودند، به محض آنکه ميزنند به کوه و                       

همين که کمونيست    . به جنبش خلق کرد ميپيوندند حامل و مدافع همه اين سنتها ميشوند                    
شهري به قالب جنبش ملي ميرود که سابقه و سنتها و مقدسات و ارزشهايش را تاريخا سران                        
ايالت و عشاير و در دوره معاصر بورژوازي کرد پايه ريزي کرده، به رنگ آن جنبش در مي آيد و                     

پارتيزان کمونيست ميشود پيشمرگه با . در مکان شاخه چپ و ميليتانت آن جنبش قرار ميگيرد
 . با جامانه و کوا پانتول و هل پرکه و گوراني. لباس ملي کرد و با فرهنگ و رقص و آواز کرد

براي مردم آباديهاي کردستان اينها جزئي از فرهنگ و رسم و رسومي است که با آن بزرگ                       
روستائي کرد جامانه و کوا پانتول لباس هر روزه اش است و باحتمال زياد همينکه                        . شده اند 

. دستش بدهانش برسد و پايش به شهرها برسد آنرا کنار ميگذارد و لباس شهري به تن ميکند                     
اما آن کمونيست کردي که به کوه زده اين لباس را بعنوان سمبل مبارزه با دولت مرکزي و                                

همانطور که در سطح ايران تا زماني که جوانان چپ نشده                 . بورژوازي باال دست به تن ميکند        
بودند الهه ناز و مويه کن دشت کوير را نشنيده بودند و ارزشي هم براي آن قائل نبودند،                                     
همانطور که براي پوپوليسم فارس فرهنگ خلق بعنوان فرهنگ مبارزه تقديس و تقليد ميشود                  
در کردستان نيز فرهنگ خلق، که در کوههاي کردستان که محل فعاليت پيشمرگه هاست بجز                     

. آداب و رسوم عقب مانده عشايري چيز ديگري نيست، عزيز و مقدس شمرده ميشود                                     
. ناسيوناليسم چپ در کردستان به اين عقب ماندگيها رنگ مبارزاتي ميزند و حافظ آن ميشود                
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و اين ناسيوناليسم بخاطر مضمون جنبش ملي کرد، يعني مبارزه عليه دولت مرکزي و عليه                      
ناسيوناليسم باال دست فارس، مکان برجسته اي در تفکر و حرکت چپ پوپوليست در کردستان                   

اين ناسيوناليسم ميليتانت در واقع روايت چپ ناسيوناليسم رسمي و عريان احزاب            . پيدا ميکند 
 . ملي کرد است و بر همان جنبش اجتماعي مبتني است

. اين بحث تازه اي نيست      . در سطح کل ايران هم همين دو روايت از ناسيوناليسم را داريم                  
شايد در سطح کردستان اين بحث را زياد باز نکرده باشيم ولي در رابطه با ناسيوناليسم در کل                       

در سطح ايران يک ناسيوناليسم عظمت         . ايران اين بحث را از جوانب مختلف مطرح کرده ايم                
 ساله، ناسيوناليسم     ٢٥٠٠ناسيوناليسم   . گراي ايراني داريم که در زمان شاه در قدرت بود                    

شاهنشاهي، ناسيوناليسم امشاسپندان و هوخشتره و جشن مهرگان، ناسيوناليسم پرو غرب و                 
ناسيوناليسمي که امروز در لس آنجلس جمع شده و در روياي بازگشت به اريکه                          . ضد عرب 

. مذهبي است   -ناسيوناليسم ديگري هم داريم که جزء متشکله جنبش ملي                     . قدرت است  
ناسيوناليسم . ناسيوناليسم فرهنگ خلقي، فرهنگ خودمان        . ناسيوناليسم شرقزده ضد غربي      

. ناسيوناليسم آل احمدهاي پالستيکي         . سوسن و بنان و مرضيه و الهه ناز و مراببوس                           
ناسيوناليسمي که در کنار الهيات رهائيبخش در زمان شاه در اپوزيسيون بود و با جمهوري                         

ناسيوناليسمي که در همين جلسه صحبت براي جوانان مورد حمله من                . اسالمي بقدرت رسيد   
است و ميگويم چون بقدرت رسيده است ديگر ميليتانسي خودش را از دست داده و جاذبه اي                         

اين ناسيوناليسم را ما در ادبياتمان مدام به عنوان جزئي از پوپوليسم چپ                 . براي جوانان ندارد  
اين ناسيوناليسم خلقي خود البته هميشه به ناسيوناليسم عظمت گراي                  . سنتي نقد کرده ايم     

پروغربي نقد داشته و شاهان و تاريخ و سنت شاهنشاهي را مورد حمله قرار داده است اما                               
اين ناسيوناليسم جزئي از     . خودش در عين حال شاخه ديگري از ناسيوناليسم ايراني بوده است              

طالقاني و  . مذهبي چپ سنتي بود و هنوز هم هست           -بخشي از جنبش ملي    . چپ سنتي است   
رفسنجاني و جزني و رجوي و دکتر شريعتي و آل احمد و فدائي و چپ سه جهاني و خط سه و                              

. توده اي همگي با وجود تمام تفاوتهايشان در اين نوع تفکر ناسيوناليستي وجه مشترک داشتند              
. ناسيوناليسم آرش کمانگير، ناسيوناليسم کلثوم ننه و ناسيوناليسم فرهنگ کوچه و خيابان                     

زمينه اجتماعي اين نوع ناسيوناليسم مبارزه استقالل طلبانه عليه آمريکا و سنگ زنجيري                       
مبارزه براي حراست از و احياي فرهنگ و سنت و رسم و رسوم خودمان در برابر                        . آمريکا بود 

اين ناسيوناليسم  . غربزدگي و درهم کوبيدن صنايع مونتاژ و تقويت صنعت ملي خودمان بود                 
. فارس را ما در هر دو بعد شرقزده و غربزده اش نقد و افشا کرده ايم و مدام هم مي کوبيمش                            
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اما به نظر ميرسد دوستان کرد ما نقد اين ناسيوناليسم پوپوليستي سراسري را زياد به کردستان              
االن همه ما به ناسيوناليسم خلقي فارس نقد داريم ولي ظاهرا                  . و بخودشان مربوط نميدانند     

 چرا اينطور است؟ . دوستان اين نقد را به کردستان سرايت نميدهند
يک علت اينست که ما اين نوع ناسيوناليسم خلقي در کردستان را همانطور که گفتم خيلي                    

در همان دوره هم که با ناسيوناليسم کرد وسيعا در گير شديم اين جنبه زياد                      . کم نقد کرده ايم    
آنقدر که در صفوف حزب و جنبش ما ارزشهاي اصيل ايراني به استهزا گرفته                        . برجسته نشد 

اگر من ده تا مقاله بنويسم و بگويم نه             . ميشود، به فرهنگ ميليتانت کرد کسي نقدي ندارد           
تنها جوانان بلکه سالخوردگان حزب ما هم به موسيقي بنان و مرضيه ميخندند و اين نشان                          
مدرنيسم است، رقص باباکرم و رقص شليته تنباني اصيل فارسي و ايراني را به مسخره                                  
ميگيرند و اين نشان مدرنيسم است، هيچکس معترض نميشود، همه کف ميزنند و دوتا مثل                  

ولي يک دهم اين حرفها را آنهم در همين متن دفاع از                      . و متل هم خودشان اضافه ميکنند         
مدرنيسم و در کنار حمله به همان ناسيوناليسم فارس عليه ناسيوناليسم ميليتانت کرد بزبان                     

چرا؟ اين  . آوردم، دوستان سابق ما بياد داستان زندگيشان افتادند و رگهاي گردنشان بيرون زد                  
ناسيوناليسم ميليتانت که در کومه له قبل از حزب کمونيست بسيار قوي بود و متاسفانه اين                     
دوستان بعنوان جزئي از داستان زندگيشان اين را با خود تا درون حزب کمونيست کارگري حمل                   

 . کرده اند، تمام و کمال نقد نشده است
 . اجازه بدهيد براي روشن شدن مطلب تصويري از اين ناسيوناليسم خلقي بدهم

در کومه له براي اينکه رفقاي دختر حق داشته باشند براي صرف غذا به مقرهاي عمومي                       
بيايند بايد مبارزه ميشد، براي اينکه زنان بتوانند در مال عام سيگار بکشند بايد مبارزه                            
ميشد، براي اينکه زنان روسري از سرشان بردارند و بتوانند با سر باز حتي در مقرهاي مرکزي                      
کومه له که بدور از آبادي بود، ظاهر شوند بايد مبارزه ميشد، براي اينکه رفقاي مرد پيشمرگ                   

نه با فئودالها و حزب          . در همان مقرهاي مرکزي شلوار جين بپوشند، بايد مبارزه ميشد                      
اين يک جزء نبرد منصور حکمت در          . دموکرات، بلکه با مرکزيت کومه له بايد مبارزه ميشد            

نه روستائيان بلکه کمونيستهائي که از شهرها به کوه زده   . بدو تشکيل حزب کمونيست ايران بود 
جالب است که همين دوستان وقتي در شهرها           . بودند در برابر اين تغييرات مقاومت ميکردند         

بودند چنين فکر نميکردند، اگر هم اين افکار را داشتند در همان حد بود که کل پوپوليسم در                        
جامعه شهري در کردستان همانند شهرهاي بقيه ايران اين مسائل             . سراسر ايران به آن آلوده بود      

حتي روستائي هم باالخره سپاه بهداشت وسپاه دانش را ديده بود و زن بي                    . برايش حل شده بود    
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روستائيان کردستان بي بي سي گوش               . حجاب شهري برايش مساله عجيب غريبي نبود                 
ولي آن چپ خرده بورژواي خلق گراي کرد اين عقب              . ميکردند و ميدانستند چه خبر است دنيا        

اينها سنتهاي پيشمرگايتي از زمان قاضي محمد بود که از اين              . ماندگيها را گرامي ميداشت   
فرهنگ يک سپر مقاومت ومبارزه عليه دولت مرکزي ساخته بود و کومه له هم با چشم بسته و                     

چپ شهري، همان رفقائي که در مبارزاتشان در           . بدون هيچ نقدي اين سنتهاي را اخذ کرده بود           
شهرها در زمان شاه و در دوره انقالب، فرهنگ روستائي کرد منزلتي برايشان نداشت، بعد از                       

 ٥٧ مرداد خميني به کردستان، و تا جنبش در کردستان، جنبشي که ادامه انقالب                     ٢٨يورش  
بود، به کوه زد و به قالب دفاعي حق ملي و جنبش سنتي ناسيوناليستي فرو رفت، همه مظاهر                     

امروز هم حمله به همين مظاهر پيشمرگايتي         . و سنتهاي عقب مانده اين جنبش را اخذ کردند           
دوستان از حزب جدا شده و مثل کش کوتاه به دوران                    . است که دوستان ما را برآشفته کرده           

در آن دوره اين رفقا خود جزو منتقدين اين سنتها بودند، اما انسانها در              . گذشته رجعت کرده اند 
امروز هم اين تشخيص را داده     . زمان و مکان و موقعيتهاي متفاوت مواضع متفاوتي ميگيرند 

اند که پيشمرگايتي و ناسيوناليسم خلقي کرد، که از زير تيغ انتقاد در رفته و کامال رسوا نشده                     
 . است، ميتواند دستاويز وجيه الملله اي براي حمله به ما قرار بگيرد

فرق ديگر پوپوليسم در کردستان با بقيه ايران اين بود که چپ سنتي در کردستان اجتماعي                    
بود، کومه له يک سازمان اجتماعي بود که توده مردم را چپ و راست ميکرد و در عين حال                             

در عين اينکه مرزبنديهايي با           . همان کومه له عميقا به ناسيوناليسم خلقي آغشته بود                     
ناسيوناليسم نوع حزب دموکرات داشت، نه تنها به ناسيوناليسم خلقي نقدي نداشت بلکه                            

احساسات . و اين جزئي از داستان زندگي اين دوستان ما هم هست                       . خودش حامل آن بود      
اجازه بدهيد اينطور بگويم ناسيوناليسم       . ناسيوناليستي اين دوستان ما از اين سابقه مي آيد             

اين در عين حال يک      . کرد از طريق سابقه مبارزاتي وارد سيستم فکري اين دوستان ما ميشود              
دوره فتح پايگاهها و جنگ با      . احساس نوستالژيک به گذشته درخشان جنبش پيشمرگايتي است       
دوره اي که امروز زنده باد               . حزب دموکرات و جانباختن با شعار زنده باد سوسياليسم                       

جابجا شده اما بقيه اش بعنوان گذشته پر افتخار و              " سوسياليسم رم ميدهد  "سوسياليسمش با   
اي که گويا عينا همان داستان حزب و قدرت سياسي است، امروز ديگر به                         " داستان زندگي "

هر نوع نقد و حمله اي به اين گذشته ممنوع و غير              . هويت سياسي دوستان ما تبديل شده است       
و کسي که مثل من اين جرم نابخشودني را مرتکب شده باشد شايسته                         . قابل بخشش است    

 . هرنوع فحاشي و هتاکي است
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جنبه ديگر و شايد مهمتر مساله اينست که در کردستان ناسيوناليسم خلقي به شکل                              
با جمهوري اسالمي ناسيوناليسم خلقي ايراني، پوپوليسم فارس بقدرت                  . اجتماعي نقد نشد    

رسيد اما پوپوليسم کرد عليه اش قيام کرد و به کوه زد و تازه در موقعيت فعالتر و رزمنده تري                     
 . قرار گرفت

در ايران ناسيوناليسم خلقي و فرهنگ و مذهب و رسم و رسوم خودمان به خط رسمي دولتي                  
امروز اين ناسيوناليسم را جنبش دو       . تبديل شد و همه پايگاه اجتماعي خودش را از دست داد             

ولي . خرداد نمايندگي ميکند که رسوا و بي اعتبار است و جايگاهي در جنبش سرنگوني ندارد                
در کردستان برعکس مبارزه رزمنده اي با جمهوري اسالمي شروع شد که وقتي همه جاي ايران                    

ناسيوناليسم خلقي  . در اختناق فرورفته بود با نيروهاي رژيم ميجنگيد و منطقه آزاد شده داشت             
جزء اصلي و چپ اين جنبش رزمنده اجتماعي در کردستان بود و در نتيجه سلحشور و سربلند و                   

اين افتخار و سلحشوري و سربلندي جزئي از داستان زندگي دوستان            . مفتخر در ميدان باقيماند   
ماست و وقتي شما به اين ناسيوناليسم ميليتانت حمله ميکنيد اين دوستان آنرا حمله به گذشته  

و عکس العمل هيستريکي را از خود نشان              . و داستان پر افتخار زندگي خود تلقي ميکنند             
 . ميدهند که ميبينيم

 
ميدانيم که در جريان       . بگذاريد در همين رابطه سئوالي را طرح کنم              : مصطفي صابر  

جدائي منصور حکمت از حزب کمونيست ايران مبارزه حادي عليه ناسيوناليسم کرد                    
دوستان انشعابي خودشان جزء پرچمداران مبارزه عليه ناسيوناليسم                  . صورت گرفت  

و بدنبال  . بودند و حاال يکي دير تر و يکي زودتر، در کنار منصور حکمت قرار گرفتند                  
. آن ناسيوناليسمي که اآلن عبداهللا مهتدي روشن تر از همه نمايندگي ميکند نرفتند                    

سوالي که ميتواند مطرح شود اينست که چرا شما نوشته ايرج فرزاد و اين عمل و                               
حساسيتي که نشان داده اند را به ناسيوناليسم خلقي منتسب ميکنيد؟ آن مبارزه ضد                  

 ناسيوناليستي اين دوستان کجاي اين تصوير قرار ميگيرد؟ 
ابتدا اين نکته را بگويم که من، بر خالف شيوه نامرضيه اي که ايرج فرزاد و                           : حميد تقوايي 

چه . کورش و خيلي از اين دوستان دارند، سابقه افراد را در بحث سياسي و نظري دخالت نميدهم                 
منصور حکمت ميگفت که سابقه افراد بدرد بيوگرافي               . اين سابقه مثبت باشد و چه منفي            

حاال اين دوستان مدام و از جمله در همين نوشته               . ميخورد و نه بحث و جدل نظري و سياسي            
ايرج داستان زندگيشان را به رخ ما ميکشند و بياد غيبت صغرا و کبري من ميافتند و                                   
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 !بخودشان هم ميگويند حکمتيست
 ببينيد عبداهللا مهتدي در کومه له پرچمدار مارکسيسم انقالبي و يکي از کساني بود که                     
خط اتحاد مبارزان را جا انداخت و کومه له را به چپ سوق داد، بعدا خود همين شخص پرچمدار   

حاال کدام عبداهللا مهتدي واقعي است؟ من ميگويم هر          . ناسيوناليسم شد و ديديم به کجا رسيد      
من هم همينطورم شما هم همينطوريد و اين              . آدمها در زمان و مکان معني دارند           . دويشان

بنابر اين اينکه کسي در يک دوره اي با ناسيوناليسم                   . دوستان منشعبمان هم همينطور اند        
جنگيده است بايد جزو افتخارات آن شخص ثبت شود، اما دليلي بر حقانيت مواضع امروزي وي        

اين دوستان در کنار منصور          . هيچکس اين افتخارات را از اين دوستان نميگيرد                . نميشود
اما اين هيچ ربطي    . حکمت ايستادند و با خط راست جنگيدند و به همين خاطر قابل احترامند              

بيوگرافي بدرد بحث و جدل و موضع گيري سياسي                      . به نظرات امروز اين دوستان ندارد             
 . نميخورد

يک نکته ديگري که بايد توجه داشت اينست که در همان زمان هم ناسيوناليسمي که اين                        
دوستان بر عليه اش جنگيدند اساسا ناسيوناليسم صريح و عريان و سنتي بود که با حزب                               
دموکرات نمايندگي ميشد و در قطعنامه پيشنهادي که عبداهللا مهتدي بر سر جنگ اول خليج                  
نوشت دم خروس اش زد بيرون و ميخواست دوستان حال و آينده اش را در اتحاديه ميهني                                

اين خيلي روشن ناسيوناليسمي بود که کمپ خودش را انتخاب کرده بود و                             . جستجو کند  
منصور . ميخواست برود کنار طالباني و بارزاني يعني همانجا که امروز قرار گرفته بايستد                     

حکمت و همه ما از جمله دوستان منشعب در برابر اين ناسيوناليسم ايستاديم اما در اين                               
هيچ نوشته روشن و     . مصاف آن ناسيوناليسم خلقي و ميليتانت خيلي کم زير ضرب قرار گرفت              

آن صراحت و    . نسبتا جامعي در نقد آن سنتهائي که در کومه له بود در آن دوره وجود ندارد                          
روشني که در حمله به ناسيوناليسم رسمي و سنتي کرد وجود داشت و بعنوان مثال در تبليغاتي                   
که راديو انقالب، راديوي کومه له در آن زمان عليه حزب دموکرات ميکرد، منعکس ميشد، در   

بخصوص در دوره جنگ با حزب دموکرات نقد             . نقد ناسيوناليسم ميليتانت کرد ديده نميشد        
عميقي به ناسيوناليسم رسمي کرد در راديو مطرح ميشد ولي من بياد ندارم با همين عمق و                        

نه تنها اين انجام نميشد بلکه در برابر          .وسعت ناسيوناليسم خلقي هم مورد انتقاد قرار بگيرد            
. ناگزير بوديم با نقد تبليغ پروسه اين مقاومت را کنار بزنيم               . چنين تبليغاتي مقاومت ميشد    

همان موقعي که کومه له آن حمالت       . بستر تبليغات کومه له فرهنگ خلق و تمکين به خلق بود           
کردستان "را به حزب دموکرات ميکرد يکي از سرودهاي انقالبي که در کومه له خوانده ميشد                    
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شخصيتهائي مثل شيخ عزالدين براي کومه له بعنوان يک شخصيت             . بود" خوشه خاکي دلگيره  
مبارز کرد محترم بودند، هيچوقت هيچ نقدي بر نظرات و سياستهايشان گذاشته نميشد و حتي                 

 .از راديو کومه له پيامهايشان پخش ميشد
ميخواهم بگويم در هيچ دوره اي و از جمله در دوره جدائي و مبارزه حاد عليه ناسيوناليسم                    
در خود کومه له اين جدل دامنه اش تمام ابعاد ناسيوناليسم خلقي و ناسيوناليسمي که در خود                    
کومه له جا خوش کرده بود را در بر نگرفت و در سطح نقد ناسيوناليسم عريان و صريح و کريه                         

 . سنتي کرد، ناسيوناليسم صريحا ضد زن، مذهبي و سازشکار با دولت مرکزي باقي ماند
بحث . با اينهمه من ادعا نميکنم اين رفقاي سابق ما از سر ناسيوناليسم از حزب جدا شدند                

در جواب به سئوال قبل هم اشاره کردم که ناسيوناليسم از کانال سابقه و تاريخ                    . من اين نيست  
و در تفکر آنها و موضع            . زندگي اين دوستان اهميت پيدا ميکند و خود را نشان ميدهد                      

 . گيريهاي آنان و حتي عکس العمل عصبي و هيستريکشان انعکاس پيدا ميکند
بحث حزب  " ببينيد ما بارها از اين دوستان شنيده ايم از جمله در همين نوشته ايرج فرزاد که         

آدم کم کم    ". کمونيسم کارگري داستان زندگي ماست      . و قدرت سياسي داستان زندگي ما است         
شک ميکند که اين دوستان مثل اينکه عاشق داستان زندگي خودشان هستند تا تئوريهاي                           

آنقدر اين سوابق گذشته براي اين دوستان مهم است که هر نوع نقدي بر داستان                 . منصور حکمت 
براي اين دوستان تحليل اين گذشته و نقد        . زندگي اين دوستان ميشود حمله به کمونيسم کارگري   

هر چه هست باعث افتخار است، هر چه هست سلحشوري است، و هر                . اين گذشته ممنوع است   
يادم ميآيد در پلنوم بيستم وقتي در معرفي قطعنامه حزب و           . چه هست کمونيسم کارگري است    

جامعه در ايران من در اهميت نقش رهبران عملي در شهرهاي ايران و از جمله در کردستان                              
. صحبت کردم، چند نفر از اين دوستان ناراحت شدند و ناراحتيشان هم صريحا ابراز کردند                            

گفتند پس ما چي؟ ما رهبران باسابقه تر چه ميشويم؟ که من مجبور شدم بگويم شما سرهنگان    
ناگزير شدم اين    . و سرلشکرها هستيد، من دارم راجع به سرگردها و ستوانها صحبت ميکنم                   

اين نشان ميدهد که تا چه حد گذشته و سابقه براي            . فرمولبندي را بدهم که خاطرشان جمع شود      
به نظر من اين خدشه ناپذيري سابقه از آنجا که در مقطعي با                                 . اين دوستان مهم است        

يا بهتر است اين     . ناسيوناليسم خلقي آغشته شده، ناسيوناليسم را هم تطهير و تقديس ميکند              
طور بگويم هر نقدي به ناسيوناليسم که اين گذشته را زير سئوال ببرد و به تريج قبا و يا بايد                             

ولي عين همين   . گفت کوا پانتول دوستان ما بر بخورد، محکوم و ممنوع و غير قابل قبول است              
حمله به ناسيوناليسم رسمي کرد مجازست و خود رفقاي سابق ما هم پرچمدارش بوده اند و                            
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و طبعا حمله به ناسيوناليسم خلقي فارس هم کامال مجازست چون به سابقه اين رفقا                     . هستند
 . مربوط نميشود

به همين خاطرست که من ميگويم از کانال سابقه مساله ناسيوناليسم براي اين دوستان                        
 . مطرح است

 
در جريان انشعاب از حزب کارگري ايران بخش عمده منشعبين از                       : مصطفي صابر  

فکر ميکنيد علت اين چيست     . کميته کردستان و کادرهاي سابق جنبش کردستان بودند       
و چرا اين ترکيب از حزب جدا شد؟ آيا اين بحثي که در مورد سابقه داريد به اين مساله                     

 مربوط نميشود؟ 
بله سئوال مهمي کرديد چون جدا شدن اين ترکيب از حزب يک واقعيتي ايست که                 : حميد تقوايي 

من نظري در اين مورد دارم که در اينجا بيان ميکنم و اين نظر                . کسي هنوز توضيح نداده است    
هم قبل از مطرح شدن نوشته اخير ايرج داشتم و در يکي از بحثهاي جانبي کنگره پنجم براي                          

مشاهده اي که داريم اينست که اکثريت باالئي از کساني            . بعضي از شرکت کنندگان بيان کردم      
که حزب را ترک کردند يا عضو کميته کردستان و يا از شوراي کادرهاي کردستان بودند و يا در                      

چرا اين اتفاق افتاد؟ ظاهر قضيه اينست       . هر حال سابقه شان به جنبش در کردستان بر ميگشت          
که کورش مدرسي نظراتي داشت که اين دوستان طرفدار آن نظرات بودند و در يک جدال درون                          

کمي عميق تر بشويم     . ولي اين فقط ظاهر قضيه است        . حزبي ترجيح دادند حزب را ترک کنند         
ميبينيم که اين تقسيمبندي بر اساس نظرات درست نيست به اين دليل ساده که بسياري از اين                    

به نظر من به اين خاطر که قبول ندارند           . رفقا هيچ نوع دفاعي از نظرت کورش مدرسي نکردند          
در سمينارها و نوشته هايشان گفتند که اينها نظرات خود کورش است و هنوز                    . اين نظرات را  

هم ميگويند و به رخ ما ميکشند که ببينيد ما در کنفرانس حزبمان تا کنگره چهار را قبول                            
کرده ايم و ما هم گفته ايم جمهوري سوسياليستي و ما هم گفتيم يک دنياي بهتر و اين را دليلي                      
ميگرفتند بر اينکه حمالت ما به تزهاي کورش نظير سوسياليسم زود است و انقالب                                       

بسيار خوب پس حرفهاي کورش را قبل نداريد               ! دموکراتيک است و غيره بيمورد بوده است            
ببينيد هيچيک از بحثهاي    "ديگر، چرا همين را نگفتيد و نميگوئيد؟ حاال در برابر ما ميگويند              

خوب دوستان عزيز چرا جدا         !" رفراندوم وحجاريان و دولت موقت در نظرات حزب ما نيست                  
اصال مجادله از اينجا شروع شد که در نظرات کورش اين            ! شديد، اينها در نظرات ما هم نيست       

من مشخصا با وسواس عجيبي      . و تمام نقد من و بقيه همنظران من همين تزها بود            . تزها بود 
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اما دوستان فورا يک موضع، و         . تاکيد ميکردم نظرات معين يک فرد معيني را نقد ميکنيم               
من نميدانستم  ! شايد بهترست بگويم بي موضعي، جمعي گرفتند و گفتند تفتيش عقايد نکنيد             

. هيچيک از اين رفقائي که ميگفتند تفتيش عقايد نکنيد چه نظري دارند و هنوز هم نميدانم                       
تزهاي عجيب غريبي داده شد که نه در کمونيسم کارگري سابقه داشت و نه در                      . واقعا نميدانم 

انقالب دوباره مرحله بندي شد، گفته شد انقالب دموکراتيک داريم، گفته                . مارکسيسم انقالبي 
شد تز سلبي اثباتي يعني انقالب دموکراتيک، گفته شد بعد از بقدرت رسيدن جمهوري                                   

گفته شد آنجا هم که اقدامات اقتصادي ميکنيم به سرمايه                . سوسياليستي را اعالم نميکنيم     
دارن قول ميدهيم کارگران اعتصاب نکنند، و اين حرف را هم گذاشتند توي دهان منصور                            

همه اين حرفها زده شد اما هيچيک از           . حکمت و يک اعتصاب شکن تمام عيار از او ساختند             
اينها نظراتي آشکارا راست و مغاير با برنامه و               . اين دوستان يک صداي اعتراض بلند نکرد          

اين واقعيت در بحثهاي دروني حزب صريح و روشن و مستدل نشان داده                 . سياستهاي حزب بود  
شد اما با اين همه هيچگاه از جانب اين دوستان که اکثريت باالئي از آنان از کادرهاي برخاسته                     

اين سئوال مطرح ميشود که چرا؟ چرا اين          . از جنبش در کردستان بودند، برسميت شناخته نشد         
براي اين دوستان اهميت     . واقعيت را طرح نکردند و از اينجا دوباره برميگرديم به بحث سابقه                

بحثهاي کورش مدرسي، مضمون آن و دوري و نزديکي اش به مارکسيسم و کمونيسم کارگري                     
نبود، اهميتش در آن بود که يک سابقه اي را تقديس ميکرد و ارج ميگذاشت و محترم                                      

و در حزب بعد از منصور حکمت مصونش                  . ميکرد "glorify"بقول انگليسها      . ميشمرد
سابقه رفقائي که تعبير کورش از حزب و قدرت سياسي را با                    . ميکرد و محفوظش ميداشت     

 . داستان زندگيشان منطبق مي يافتند
داستان زندگي اين رفقا انقالب سراسري نبود، اعتصاب کارگري هم نبود، تظاهراتها و                         
شورشهاي شهري هم نبود، اگر هم در دوره اي بود، به هرحال در دوره اي که به کوه زدند و شدند                         

. کومه له زحمتکشان و بعد کومه له حزب کمونيست ايران، داستان زندگيشان چيز ديگري بود                   
کاري . داستان زندگيشان پيشمرگايتي و پادگان گيري و مبارزه نظامي با جمهوري اسالمي بود              

که کورش مدرسي کرد اين بود که با تئوري که براي حزب و قدرت سياسي آورد اين نوع مبارزه                      
را که دوره اش حتي در کردستان هم به سر آمده در محور و صف اول استراتژي تصرف قدرت                            

ميشود خانه سه نفر را گرفت      . گفت با چهل هزار نفر هم ميشود رفت فتح کرد       . حزب تعريف کرد 
ميشود انقالبي هم در کار نباشد و قدرت را بگيريم و اصال به احتمال زياد                   . و کار را تمام کرد     

گفت حکومت حزبي داريم، گفت ميشود دولت موقت با احزاب ديگر                  . انقالبي در کار نيست     
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گفت اين انقالب سوسياليستي نيست و سوسياليسم مردم را رم ميدهد و غيره و                     . درست کرد 
وقتي اين تزها را کار هم ميگذاريد ميبينيد تصوير کاملي از همان جنبش ملي و مبارزه     .  غيره

پيشمرگايتي به انقالب احتياجي ندارد چون            . پيشمرگايتي در کردستان بدست داده ميشود           
حکومت احزاب جزئي از سنت جنبش              . بقدرت خود پيشمرگه همه کارها را ميشود کرد                  

. کردستان است و مليون کرد از قاضي محمد تا امروز هميشه براي حکومت حزبي جنگيده اند                  
جنبش پيشمرگايتي مبارزه و انقالب شهري را نميديد و يا حداکثر پشت جبهه خود تعريف                           

با همان زبان   " انقالب سواري نکنيد  "و  " انقالبي در کار نيست   "ميکرد و امروز هم اين دوستان با    
و غيره هم به سنت        " انقالب دموکراتيک است   "و  " دوره سوسياليسم نيست   "و  . سخن ميگويند 

ناسيوناليسم خلقي ميچسبد، چون معني همه اينها هم يعني مبارزه پيشمرگايتي مهم است و                  
اين تئوريها بخاطر مضمونش     . پيشمرگه به اين اعتبار هم قهرمان اصلي داستان باقي ميماند            

نبود که دوستان ما را جذب کرد بلکه به اين دليل بود که يک سابقه اي را تئوريزه کرد و در                                 
فکر نکنيد تظاهرات شهري و       "محور گذاشت و اينبار هم بطور مستقيم و غير مستقيم گفت                  

اينها خيلي خوب است    . اعتصاب ها و قيامها و آنهم با پرچم سوسياليسم قرار است اتفاق بيفتد            
در ". البته، آرمان ماست، ولي بعدا، بعد از تعيين تکليف با جمهوري اسالمي، اتفاق ميافتد                   

يعني فعال  ! بيانيه حزب جديدشان انقالب را رسما به بعد از تصرف قدرت سياسي حواله کردند                 
تا سرنگوني جمهوري اسالمي، که همه داستان هم بر سر همين است، دوستان ما قهرمانان                           
اصلي مبارزه ميمانند چون اين دوستان استاد سرنگوني بدون انقالب و استاد تشکيل دولت                       

اين روايت از حزب و قدرت سياسي و اين روايت از                . ائتالفي و استاد حکومت احزاب هستند       
منصور حکمت داستان زندگي اين دوستان است و طبيعي است که بدلشان ميچسبد و جذبشان                  

اين روايت ناسيوناليسم خلقي از تئوري تصرف قدرت سياسي است و بر ميگردد به                        . ميکند
 . سنت کومه له قبل از حزب کمونيست ايران

تراژدي براي دوستان ما در اينست که در             . اينجاست که آن دوره گذشته       " تراژدي"منتهي  
براي نوستالژي کرد   " تراژدي. "شهرهاي کردستان کسي ديگر اين اهميت را به پيشمرگه نميدهد           

اينست که در کردستان شهرها، کارگران و زنان وجوانان و کودکان بپاخاسته اند و پيشمرگايتي و               
اما براي کمونيسم شهري، کمونيسم کارگري، تمام            . کوه و کيش اسلحه حاشيه اي شده است             

امروز ديگر اعتصاب کارگران نساجي و کارخانه شاهو و             . جذابيت و شفافيت قضيه اينجاست      
وقتي کارگران شاهو آهنگ پاپ        . فستيوال آدم برفي جنبش در کردستان را نمايندگي ميکند              

کردستان خوشه خاکي     "را به کارگران نساجي تقديم ميکنند و نه سرود                    life is lifeغربي   
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يا آهنگهاي شوان و رزازي را، روشن ميشود که تا چه حد                " کس نه له کورد موردوا     "و  " دلگيره
جنبش در کردستان از تصوير سنتي هل پرکه و جامانه و حتي لهجه و زبان کردي اصيل دور                           

تراژدي . تراژدي براي دوستان ما در اينست       . شده و انقالب شهري را در دستور قرار داده است              
سابقه مهم و محترم است اما وقتي گذشته بر حال سايه                       . حاکم شدن گذشته بر حال است           

مياندازد، وقتي مواضع امروزتان را با نوستالژي ديروزتان ميخواهيد توجيه و تئوريزه کنيد اين           
بازهم تکرار ميکنم   . است" حال"ديگر ربطي به بزرگ داشتن گذشته ندارد، اين نشانگر وخامت             

بقول منصور حکمت سابقه بدرد کتاب بيوگرافي ميخورد ولي به کار جدل سياسي و مبارزه                         
کورش مدرسي با تئوريهايش به اين دوستان امکان داد که ديروز را با امروز                        . نظري نميآيد 

اگر اين نوستالژي را کنار ميگذاشتند                . اشتباه بگيرند و به گذشته خودشان لم بدهند                      
اگر خودشان را وراي يک دوره مبارزه راديکال در کردستان            . ميتوانستند به اين موقعيت نرسند     

ميديدند و خودشان را قهرمانان امروزي کمونيسم کارگري بحساب ميآوردند مساله فرق                           
اگر به استقبال بحث حزب و جامعه مي آمدند و باستقبال بحث رهبران عملي مي                           . ميکرد

کورش مدرسي با حرفهائي که         . آمدند مساله حل ميشد ولي متاسفانه اين کار را نکردند                   
صورت ظاهرش را هيچکس قبول ندارد و کورش خودش هم نيمي از آنها را قبول ندارد اين                             
دوستان را حول سابقه و گذشته شان جمع کرد و وقتي اين بحثها از هر طرف در حزب زير فشار                        

علت اينکه بخش اعظم دوستان منشعب از کميته           . انتقاد قرار گرفت آنان را با خود بيرون برد           
اين را هم    . کردستان و از کادرهاي با سابقه در جنبش کردستان بودند در اين واقعيات است                       

اعضا و آن بخشي که از       . بگويم که صحبت من در مورد دوستان رده باالي بخش انشعابي است             
رده هاي پاتين تر رفتند به هزار و يک دليل ديگري رفتد، سوابق و دوستيها و کمپينهاي تلفني                      

بحث من بر سر اکثريت اعضاي انشعابي کميته مرکزي           . که راه انداختند همه اينها نقش داشت       
دوستاني که قهرمانان مبارزه در آن دوره کردستان بودند و اين سابقه نقش تعيين کننده                     . است

 . اي در موضع گيريها امروزشان دارد
اين دوستان ما سابقه درخشاني داشته اند ولي مثل هر انساني اين سابقه مملو است از                           

بايد جنبه هاي منفي اش نقد بشود کنار زده شود و جنبه هاي مثبتش                  . هزار و يک افت و خيز      
سابقه من اينطورست، سابقه شما اينطور است و سابقه هر مبارزي همين                  . گرامي داشته شود   

ولي اين دوستان وقتي حزب را ترک ميکردند تکيه کالمشان اين بود که حزب قدرت                           . است
من در  . سياسي داستان زندگي ماست و حتي برخي خودشان را رهبران مادام العمر ميدانستند               

صحبتي گفتم رهبري بايد هر روز کسب شود و مادام العمر نيست و در مقابل اين دوستان                              
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گفتند رهبر مادام العمرند و رفتند که رهبر بمانند چون ميدانستند در اين حزب شانس زيادي                     
 . براي حفظ صندلي رهبري برايشان نمانده است

مساله سابقه به نحو مستقيم تر و صريح تري نيز در موضع گيريها و گفته هاي اين دوستان                   
اولين باري که بحث      . از شروع اختالف نظرات در حزب تا همين امروز خود را نشان ميدهد                      

اگر اشتباه نکنم در بحثهاي     . سابقه مطرح شد از جانب کورش مدرسي بود در پاسخ به خود شما             
داخلي که در مورد شورا داشتيم شما جواب يک نوشته او را داده بويد و ايشان در دفاع از                                   

آن موقعي که من و رفقاي هم نظر من در                : مضمون بحثش يکي از استداللهايش اين بود که           
اين نوع نحوه رجوع به سابقه و مقايسه سابقه         ! کردستان چنين و چنان ميکرديم شما کجا بوديد؟  

من همان موقع اين نکته را       . ها در بحث و جدل مغاير همه سنتها و پرنسيبهاي جنبش ماست              
به کورش ياد آور شدم اما در ادامه بحثها اين نوع رجوع به سابقه بارها در گفته ها و نوشته                              
هاي اين دوستان تکرار شد و در نوشته اخير ايرج هم داستان زندگي پر افتخار اين دوستان                              

آخرين باري که در بحثهاي        ! يکبار ديگر با غيبتهاي کبري و صغري من مقايسه شده است                   
داخلي اين نوع گرو کشي از گذشته را مقابل من گذاشتند گفتم فرض کنيد ديروز به اين حزب                       

گفتم فرض کنيد با امضاي ناشناس نقدتان کرده ام، . پيوسته ام و دارم نظرات شما را نقد ميکنم
من يادم مي آيد در دوره بحث با           . معضل دوستان اين بود که جواب نداشتند        . جوابم را بدهيد  

عبداهللا مهتدي او نيز به همين شيوه پاي سابقه را به ميان کشيده بود و در پاسخ منصور                                 
حکمت نوشته بود آن زمان که عمر ايلخاني زاده در ميان کارگران کوره پزخانه ها فعاليت                               

مثل اينکه  . ميکرد تو کجا بودي؟ حاال عين همين حرف را اين دوستان تحويل ما ميدهند                      
 ! راهها و افقها که به هم نزديک بشود استداللها هم يکي ميشوند

نکته جالب اينست که در پرونده سوابقي که ايرج فرزاد رو کرده جانباختن پيشمرگان با شعار      
بله اين سابقه درخشاني است اما نميفهمم چه        ! زنده باد سوسياليسم را بپاي خودشان نوشته است     

آيا ادامه و آخر عاقبت سنت جنگيدن با شعار زنده باد                . ربطي با ايرج فرزاد و دوستانش دارد         
سوسياليسم اين تز است که سوسياليسم مردم را رم ميدهد؟ آن پيشمرگه ها جان باختند که                          
امروز بگوئيم شرايط براي سوسياليسم آماده نيست؟ با شعار زنده باد سوسياليسم جان باختند                 

 سال بعد کساني که خودشان را حکمتيست ميدانند بگويند نوبت سوسياليسم هنوز فرا                 ٢٠که  
ادامه جنگ پيشمرگه   . نرسيده؟ نه دوستان عزيز اينجا ديگر در سابقه سازي به کاهدان زده ايد                

سوسياليست جنبشي است که پرچم سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض را بلند کرده است که                  
 . اين هم ديگر نه با گذشته بلکه با حال رفقاي سابق ما کامال متناقض است
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لطفا يک مقدار به پايه هاي اجتماعي اين واقعيت که در حزب اتفاق                     : مصطفي صابر 
منظورم اينست که به هر حال اين تحوالت را صرفا نميشود با                        . افتاد اشاره بکنيد    

مکانيسم دروني خود حزب کمونيسم کارگري و با سابقه اين دوستان و اينکه از کجا                       
سئوال جدي  . آمده اند و چه تمايالتي را دنبال ميکردند، با اينها نميشود توضيح داد                   

اينست که چرا بعد از مرگ منصور حکمت اين دوستان خودشان را به نوعي بقول شما                     
بي پناه ديدند و به سابقه شان رجوع کردند؟ چه اتفاقي افتاد؟ هر کسي فعاليت ميکند                   
نسبت به فعاليتهايش رو بجامعه جا و مقامي براي خودش دارد و ميتواند به آن اتکا                     

چطور شد که اين دوستان خودشان را در سابقه شان غرق کردند و چطور شد که                       . بکند
عليرغم اينکه نظراتي را قبول هم نداشتند پشت اين نظرات رفتند؟ زمينه هاي                                

 اجتماعي اين امر چه بود؟ 
من فکر ميکنم زمينه هاي اجتماعي حتما نقش تعيين کننده اي داشت ولي نه                  : حميد تقوايي 

ببينيد آن سابقه اي که من ميگويم       . لزوما وضعيت اجتماعي همان لحظه اي که اين اتفاق افتاد         
زندگي خصوصي اين دوستان را در نظر ندارد، بلکه سابقه يک جنبش اجتماعي عظيم است که                     

پايه هاي اجتماعي اين تحول امروز           . به آن ميگويند جنبش خلق کرد، جنبش پيشمرگايتي              
اين را بعدا توضيح ميدهم اما تا آنجا که به شرايط امروز            . درحزب ما در نهايت آن جنبش است      

مربوط ميشود، به اين نکته بايد توجه داشت که در شرايط حاضر جنبش ملي کرد در کردستان                   
عراق، و در کل عراق، بسيار فعال شده است و نمايندگانش، بارزاني و طالباني، به قدرت محلي                  

اين ناسيوناليسم کرد در ايران را هم تقويت ميکند و به احزاب                     . و مرکزي راه پيدا کرده اند         
. ناسيوناليستي در کردستان اميد و زمينه جديدي براي نزديک شدن به قدرت سياسي ميدهد                     

و غيره را داشته باشيد      " انقالب سواري نبايد کرد   "بخصوص اگر مثل کورش تئوري فروپاشي و          
حکومت احزاب در کردستان يک سير محتمل است و اينکه بدون انقالب و بصورت حکومت                        

اين سناريو با تزهاي عمومي     . احزاب بايد الاقل در کردستان قدرت گرفت ممکن به نظر ميرسد           
اين دوستان در رابطه با حزب و قدرت سياسي در کل ايران کامال خوانائي دارد، يا بهترست                            

وقتي کسي تئوري   . بگويم آن تئوريها اساسا براي توجيه اين نوع سياستهاي عملي ساخته شده               
اش سوسياليسم زود است و عدم اعالم جمهوري سوسياليستي پس از تصرف قدرت و حزب                          
اقليت و حکومت حزبي و دولت موقت و غيره باشد قاعدتا در کردستان هم سياستش برپائي                        
نوعي حکومت موقت ميشود که احتماال حزب دموکرات و يا کومه له ابراهيم عليزاده هم                           

در خود صفوف ما اين نوع سناريوها از جانب کورش و رفقاي                         . جائي در آن داشته باشند        
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، که االن با      ٢٠٠٢مقارن با بحث استراتژي در دفتر سياسي در اکتبر                 . همنظرش مطرح شد   
روي سايتهاي حزب     " در نقد توهم تصرف قدرت سياسي بدون انقالب و سوسياليسم                  "عنوان   

هست، در کميته کردستان اين هم مطرح بود که يک نوع حکومت حزبي و يک نوع ائتالفي با                           
حتي اين دوستان در مورد      . کومه له ابراهيم عليزاده و حزب دموکرات ممکن است عملي باشد            

ضرورت حکومت حزبي در کردستان، در شرايطي که حکومت مرکزي ضعيف شود، با ارجاع به                 
و من فکرميکنم اگر در آن         . نمونه سياست و شيوه حزب دموکرات صريحا صحبت ميکردند             

جلسه دفتر سياسي برخورد تاييد آميزي به تز هاي راست روانه کورش ميشد اين سياست                               
قبال هم گفته ام که     . ائتالفي با احزاب کرد به شکل صريح تري در دفتر سياسي نيز مطرح ميشد         

 به  ١٦من و رفقاي همنظرم در دفتر سياسي اجازه نداديم تئوريهاي کورش مدرسي پس از پلنوم                 
 . سياست عملي حزب تبديل شود و يک نمونه اش همين مورد کردستان است

اينها آن نکاتي است که در مورد زمينه هاي اجتماعي سر برآوردن اين نظرات درحزب در                       
گرچه همانطور که گفتم زمينه اجتماعي اين نظرات اساسا به            . شرايط امروز ميتوانم اشاره کنم     

اين عوامل مربوط نميشود بلکه حتي همين امروز هم جنبش خلقي در کردستان در دوره                               
 در کردستان در پوشش جنبش      ٥٧ مرداد خميني و ادامه انقالب       ٢٨اوجش، يعني پس از يورش  

ملي و بميدان آمدن وسيع ناسيوناليسم ميليتانت و سنتهاي پيشمرگايتي در کومه له و کال چپ                
اين تاريخچه و گذشته در موضعگيري             . کردستان را عوامل اجتماعي قوي تري مي بينم                 

دوستان ما عامل بمراتب مهمتري است تا آنچه در کردستان ايران و عراق درحال حاضر دارد                        
 . بگذاريد اين را بيشتر توضيح بدهم. اتفاق ميافتد

در جلسه ورک شاپ جوانان هم تم بحث من تفاوت            . ببينيد اينجا مساله نسلها مطرح است      
منصور حکمت هم بارها، اگر اشتباه نکنم آخرين بار در سمينار آيا کمونيسم در                       . نسلها بود 

ايران پيروز ميشود، به همين فاکتور نقش نسلها در روند تحوالت کمونيسم در ايران اشاره کرده                  
مساله مشخصا اينست که ذهنيت و سبک فعاليت و آمال و آرزوها و شناخت و انتظار از                      . بود

ما . خود و جامعه براي نسل جوان امروز کامال متفاوت است از زماني که ما جوان بوديم                             
عادت کرده بوديم که آهسته برويم و بيائيم و سر چها راه ها جزوه و شبنامه با يکديگر رد و دل                         

جوان امروزي بلند ميشود در جلسه سخنراني خاتمي در دانشکاه حرفش را صريحا                            . کنيم
ميزند، شعار نان و آزادي و برابري را هم باال ميبرد و طوري با رژيم در ميافتد که انگار چپ                            

به . بحث من هم در همان چارچوب است      . منصور حکمت به اين واقعيت اشاره کرد      . فرانسه است 
اين معني از نقطه نظر اجتماعي کمونيسم و تصور عمومي در جامعه از چپ و کونيست بودن و                   
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و بحث من در ورک شاپ اينست که از لحاظ            . مبارزه کمونيستي کردن يک موضوع نسلي است       
اين . نظري و حزبي کمونيسم منصور حکمت با انتظارات و بينش نسل جوان خوانائي دارد                          

کمونيسمي است که از يکسو از لحاظ نظري به نقد عميق مارکسيستي از سرمايه داري مبتني                 
است و در نقد پوپوليسم و کمونيسم غير کارگري نسل گذشته شکل گرفته است و از سوي ديگر                    
از لحاظ اجتماعي بر هيچ يک از دستاوردها و مقاطع پيروزي خود اکتفا نکرده است و لم نداده                     

مدام پيش رفتن و عميق تر و همه جانبه تر شدن يکي از                        . است و مدام به پيش رفته است           
براي او پيروزي بر پوپوليسم پايان کار نيست، تشکيل حزب            . خصوصيات منصور حکمت است   

نقد به کم قانع     . کمونيست ايران هم همينطور و تشکيل حزب کمونيست کارگري هم همينطور               
شدن و به پيشرويها دلخوش کردن و به گذشته لم دادن يک وجه هميشگي کمونيسم منصور                            

منصور حکمت مدام مصافهاي      . حکمت و رمز شادابي و سر زندگي و پيشروي مدام آنست                   
ولي اين  . امروز را مي بيند و مينويسد و ميگويد و بنابراين پرچمدار نسل امروز هم هست                        

خصوصيت لزوما براي همه کادرهاي حزب ما صادق نيست و بخصوص براي کساني نظير                           
و اين گذشته   . دوستان منشعب ما که گذشته پر افتخاري دارند گذشته بر حال سنگيني ميکند              

اگر ما  . همانطور که گفتم يک جنبش اجتماعي است و نه موقعيت و خصوصيت شخصي افراد                 
سياسي خودمان را تحليل و نقد نکنيم، اگر داستان زندگيمان را با              -مدام اين گذشته اجتماعي   

کمونيسم کارگري اشتباه بگيريم، اگر نفهميم که واقعيت امروز تجارب گذشته و مواضع مبتني               
به آن را مدام نقد و رد ميکند، اگر مدام مثل لنين تزهاي آوريل و مثل منصور حکمت                                     
مارکسيسم و مصافهاي امروز ننويسيم و مطرح نکنيم و جا خوش کنيم در مواضع، طرز فکر و                 
سنت و دستاوردها و افتخارات تا کنوني مان آن وقت کمونيسم ما نه تنها ربطي به کمونيسم                        

منصور . کارگري و حکمتيسم ندارد بلکه نقطه مقابل آنست، آنتي حکمتيسم مطلق است                          
حکمت هميشه مخالف سر سخت اين دلخوش کردنها و لم دادنها بود و اين دوستان منتخب                         
متاسفانه به گذشته پرافتخار و تاريخ زندگيشان لم داده اند و آنرا حتي تا سطح موضعگيري و                      

 . سياستهاي امروز تئوريزه کرده اند
 

چرا امروز اين نوع لم دادن به گذشته و تئوريزه کردن آن ضروري شده                      : مصطفي صابر 
 است؟ چرا تا زماني که منصور حکمت زنده بود با اين مسائل مواجه نشديم؟ 

اين نياز به اتکا به گذشته وتئوريزه کردن آن، خود از تغييرات سياسي در جنبش                  : حميد تقوايي 
 . مبارزاتي مردم در کردستان و در سطح کل ايران ناشي ميشود
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امروز اوال جنبش کردستان آن جايگاه مهمي که در دوران کومه له و حزب کمونيست ايران                     
در رابطه با کل مبارزه مردم در ايران داشت را ندارد و ثانيا در خود جنبش در کردستان                                     

جنبش کردستان بعد از سقوط شاه در           . پيشمرگايتي جايگاه سابق خود را از دست داده است              
مقاومت مسلحانه اي که در برابر يورش خميني به کردستان                      .  بود  ٥٧واقع ادامه انقالب        

درگرفت ربطي به مساله ملي و خود مختاري و غير نداشت، مردم در کردستان مثل بقيه                               
مناطق ايران بر عليه رژيم شاه انقالب کرده بودند و جمهوري اسالمي را بعنوان رژيم بر آمده از                     

در برابر يورش دولت مرکزي، انقالب در کردستان به قالب ملي فرو                  . انقالبشان نمي پذيرفتند   
رفت، به کوه زد و با اتکا به سنت مبارزه مسلحانه و پيشمرگايتي در برابر جمهوري اسالمي                         

در شرايطي که رژيم انقالب را در مناطق ديگر به عقب رانده و به شکست کشانده شده                     . ايستاد
. بود، کردستان به پايگاه انقالب و صف اول مبارزه عليه ارتجاع تازه بقدرت رسيده تبديل شد                     

کومه له بعنوان شاخه چپ اين جنبش متولد و سريعا توده اي شد و بعد هم حزب کمونيست                            
ايران در مناطق آزاد کردستان و تحت حمايت نيروي پيشمرگ، در شرايطي که رژيم هزاران                            

مارکسيسم انقالبي و سپس کمونيسم      . کمونيست را دستگير و اعدام کرده بود، تاسيس گرديد           
اما . يک جزء مهم آن بود     -بخش راديکال و چپ آن       -کارگري پرچم نظري حزبي شد که کومه له         

از نظر اجتماعي، همچنان موقعيت ويژه جنبش مسلحانه کردستان بود که به حزب جايگاه                          
تمام کوششهاي آن دوره منصور حکمت براي نشان دادن اهميت                     . اجتماعي ويژه اي ميداد      

شهرها و مبارزات کارگري در شهرها و تعريف نيروي پيشمرگ بعنوان بازوي مسلح جنبش                         
پيشمرگايتي کومه له صورت     -سوسياليستي در کردستان در نقد همين سابقه اجتماعي کردي            

 دور تر ميشديم موقعيت ويژه جنبش کردستان نيز بيشتر رنگ             ٥٧اما هر چه از انقالب      . گرفت
از يکسو رژيم سلطه اش بر کردستان را ميگستراند و نيروي پيشمرگ را به خارج از                      . ميباخت

شهرها ميراند و از سوي ديگر در سراسر ايران جنبش توده اي تازه اي، جنبش سرنگوني طلبانه                    
 ١٦ تيرها و      ١٨.  بر نميگشت، وسيعتر و قويتر ميشد          ٥٧اي که ديگر سابقه اش به انقالب            

آذرها و شورشهاي شهري و مبارزات کارگري در يک سطح سراسري شکل ميگرفت و پيش مي                     
. اين جنبش بويژه در دو سه سال اخير شکل و مضمون راديکال تر و چپ تري بخود گرفت                      . آمد

. نقش حزب کمونيست کارگري در زمينه سازي و شکل دهي به اين جنبش غير قابل انکار است                 
حزبي که حلقه رابطش با جامعه و اساس نفوذ اجتماعي اش جنبش انقالبي در کردستان و در                         
محور آن مبارزه مسلحانه پيشمرگان بود، امروز در يک مقياس سراسري و به اتکا به سياستها                   
و پراتيک بيست و پنجساله خود در يک مقياس سراسري نفوذ اجتماعي کسب کرده و جايگاه                        
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 . ويژه اي در عرصه سياست پيدا کرده است
به موازات اين تحول در خود کردستان نيز شهرها و مظاهر مبارزات کارگري و شهري، باز                    
عمدتا به يمن فعاليتهاي حزب، نقش برجسته و تعين کننده اي پيدا کرد و پيشمرگه و                                      

بيرون "پيشمرگايتي در عرصه مبارزه مردم عليه جمهوري اسالمي نيز حاشيه اي شد و به                              
امروز چهره جنبش در کردستان را فستيوال          . ي جنبش سرنگوني طلبانه مردم رانده شد         "مرزها

 مارس و اعتصاب کارگران نساجي سنندج ترسيم ميکند و اين                  ٨آدم برفي و اول مه سقز و             
ديگر از لحاظ سابقه و فرم و سنتها نيز نه تنها هيچ ربطي به ناسيوناليسم کرد چه ميليتانت و                       

آنچه در حزب     . يا غير ميليتانت ندارد، بلکه عمال و اجتماعا در نقطه مقابل آن قرار دارد                          
کمونيست ايران منصور حکمت در سطح نظري و سياسي براي تحقق اش ميجنگيد امروز با                        

مبارزه اي که امروز در کردستان      . پيشرويهاي حزب او و روند تحوالت جامعه متحقق شده است          
امروز ويژگي کردستان در مبارزه          . جاري است با کمونيسم کارگري تماما تنيده شده است                  

مسلحانه و اشکال به ارث رسيده از جنبش ملي نيست، بلکه در رنگ سرخي است گه حزب ما                      
جنبش در کردستان از لحاظ سياسي و حزبي و اجتماعي، در               . به جنبش در کردستان زده است       

اين کمونيسم کارگري اجتماعي شده است و        . شکل و محتوي، تماما از جنبش ملي بريده است          
از اين نقطه نظر، يعني از لحاظ پايگاه و نفوذ اجتماعي و درجه دخالت و فعاليت حزب، جنبش                   

 . در کردستان موقعيت جلوتري نسبت به ايران دارد
انعکاس و ترجمه اين وضعيت اجتماعي در حزب ما رنگ باختن ويژگي کادرهاي برخاسته                 

آنها در فعاليتها و حضور و نفوذ اجتماعي              " داستان زندگي "از جنبش مسلحانه کردستان و          
موقعيتي که روزي شرايط جامعه به اين دوستان ميداد،               . حزب حتي در خود کردستان است         

تزهائي که کورش تحت     . امروز در غياب اين شرايط بايد در سطح نظري از خود پاسداري کند                 
عنوان حزب و قدرت سياسي مطرح کرد در واقع نوعي کردستانيزه کردن کل سناريوي انقالب                      

موقعيتي که حتي در کردستان از دست رفته، در نظر و ذهن در کل ايران بازسازي                      . ايران است 
همانطور که در باال     . ميشود و اين اجازه را ميدهد که دوستان ما رهبران مادام العمر بمانند                  

اشاره کردم، تاکيد من بر سابقه و داستان زندگي رفقا در موضع گيريهاي امروزشان يک امر                          
خصوصي و شخصي نيست بلکه خود يک فاکتور اجتماعي و متاثر از تغيير شرايط عيني در                      

 . عرصه جنبش مبارزاتي مردم است
اوال در زمان حيات منصور حکمت      . در رابطه با بخش دوم سئوال بايد به دو نکته اشاره کنم            

 ١٦. هنوز اين تغيير شرايط به سطحي که در دوسال اخير شاهد بوده ايم اتفاق نيفتاده بود                             
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 و فستيوال آدم برفيها و اول ماه مه           ٨٢ تير   ١٨ روزه   ٢٠آذرهاي آزادي برابري و انقالب شبانه         
 مارس سنندج و شورشهاي متعدد شهري و غيره همه پس از مرگ منصور ٨سقز و نساجي ها و  
نکته دوم و شايد مهمتر اينکه حضور و وجود خود منصور حکمت                            . حکمت اتفاق افتاد     

تا منصور حکمت زنده بود نميشد       .   برداشتهاي راست روانه از نظرات او را غير ممکن ميکرد          
به عبارت  . را مصادره کرد و به داستان زندگي خود تبديل نمود          " حزب و قدرت سياسي   "مبحث  

ديگر تا زماني که منصور حکمت زنده بود، نه از لحاظ اجتماعي هنوز سابقه جنبش کردستان                   
تماما به شرايط امروز بي ربط شده بود و نه امکان تئوريزه کردن اين سابقه و سرايت دادن آن به                      

من شک ندارم که اگر       . امکانپذير بود " استراتژي حزب و قدرت سياسي      "کل ايران تحت عنوان       
منصور حکمت زنده بود با توجه با واقعياتي که اشاره کردم با تاکيد و برجستگي بيشتري بر                         

 درجه با تعابير    ١٨٠انقالب و سوسياليسم تاکيد ميکرد و راهي را جلو پاي ما ميگذاشت که                 
 . راست دوستان ناحکمتيست ما متفاوت بود

 
بنظر ميرسد که جدال جنبشها بخصوص در جامعه کردستان در حزب                : مصطفي صابر 

به قول خود شما آن جنبش ناسيوناليستي ميليتانت که بعد از               . ما منعکس شده است    
يورش جمهوري اسالمي ميدان پيدا کرد اين به نظر ميرسد که در جدال با جنبش                               

يعني جدال جنبش شهري و مدرن و متکي بر مبارزه                     . کمونيسم کارگري هم هست      
کارگران و گرايشي انترناسيوناليستي و انساني در جامعه که بالنده است و جنبشي                        
متکي بر تمايالت ناسيوناليستي و محلي که رو به زوال است هر چند اين افتخار را                         

به نظر ميرسد بحثهاي ايرج فرزاد         . دارد که همواره عليه جمهوري اسالمي بوده است            
بيش از پيش دارد رو بهمين جنبش عقب مانده ناسيوناليسم ميليتانت صحبت ميکند               

 آيا شما با اين ارزيابي موافقيد؟ . و سعي ميکند از آنها نيرو بگيرد
من نميدانم تا چه اندازه آگاهانه اين کار را ميکند ولي معني عملي اش همين                     : حميد تقوائي 

در . من دراين بحث يک نوع رقابت با جريانات ناسيوناليستي ميبينم             . است که شما ميگوئيد    
همين . کومه له قديم هم خود را در رقابت با حزب دموکرات ديدن يک گرايش قوي و مسلط بود                  

که ايرج به دار و دسته مهتدي ميگويد شما چيزي نگوئيد من جوابش را ميدهم اين خيلي گويا                   
اما . خوب به درست باند مهتدي هم احساس خطر کرده چون به مقدساتش حمله شده است               . است

ايرج براي آنکه با اين جريان تداعي نشود، براي اينکه معني واقعي حمله اش به ما يعني                                
هدف اين  "دفاعش از ناسيوناليسم کرد بر مال نشود، مجبور است خود را سپر کند و بگويد                         
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و در واقع خود در مقام دفاع از ناسيوناليسم کرد، نوع ميليتانت و                " شوونيسم فارس من هستم   
طرف خطاب اين نوشته بروشني سنتهائي است که خود اين دوستان وقتي             . خلقي آن، ظاهر شود   

حزب ما مدتهاست بر اين تاکيد         . در کميته کردستان حزب ما بودند مورد نقد قرار ميدادند               
ميکند که جنبش کردستان امروز نوع ديگري است، مبارزه شهرها در آن اهميت اساسي پيدا                      

 مارسها چهره جنبش در کردستان را           ٨کرده است، و اعتصابات کارگري و اول ماه مه ها و                    
آن موقع دوستان منشعب هم در اين تحليلها و نظرات با ما شريک بودند و هنوز                . ترسيم ميکند 

تحليل ما اين بود که جامعه بويژه در        . معتقد نشده بودند که راست دست باال را پيدا کرده است           
 به بعد نظر من اين بود که چپ هر چه                  ١٦مشخصا از پلنوم      . کردستان به چپ چرخيده است      

اين هم  . بيشتر در جامعه مومنتم ميگيرد و قوي ميشود و اين دوستان هم ظاهرا موافق بودند                
وقتي رفتند و سازش را کنار گذاشتند طرف خطاب                 . از قرار جزو سازشهاي رفقا بوده است            

بحثهايشان هم از کارگر و زن و جوان مدرن شهري به ناسيوناليسم وامانده و جامانده از تحوالت                  
در هر حال ميخواهم بگويم اين نوع موضعگيريها صد و                . در جنبش کردستان تنزل پيدا کرد        

هشتاد درجه متفاوت است با کوششي که همواره حزب و جنبش ما، از همان زمان تشکيل                           
تمام . حزب کمونيست ايران، براي بلند کردن پرچم شهرها و کارگران در کردستان داشته است                      

من نسل جوان را تداعي ميکنم با مبارزه شهري و             . بحث من در ورک شاپ جوانان همين است         
خودم را مثال ميزنم که براي جوان قديمي اي نظير من پيشمرگه قهرماني بود که به کوه زده بود                    

اين در ذهنيت همه حتي کمونيستهاي کردستان بود          ! و يک روز براي نجات شهرها بر ميگشت         
حتي تا همين اواخر بحث اين دوستان اين بود که اگر تقي     . که اين پيشمرگه است که آزاد ميکند 

که من  .  نفر پيشمرگه بيايد و شهر را بگيرد            ٢٠٠به توقي بشود حزب دموکرات ميتواند با             
کدام شهر را؟ سنندجي را که کارگران و زنان وجوانانش با پرچم ما خيابانها را                     : جوابم اين بود  

 مارس و آدم    ٨قرق کرده اند؟ اگر اين مبارزه شهرهاست، اگر ادامه مبارزات کارگران نساجي و                
برفيها است که رژيم را فلج کرده باز هم قهرمان همچنان نيروي پيشمرگه است؟ شکي نيست که                   
وقتي مبارزات شهري رژيم را به عقب براند پيشمرگه مهمان ما خواهد بود و نه قهرمان و ناجي                   

ميخواهم بگويم چطور آن سابقه و ذهنيت ناشي از آن بر تحليلهاي دوستان ما سنگيني                         . ما
طرف . اين ذهنيت درنوشته ايرج فرزاد ديگر تمام و کمال خود را به نمايش ميگذارد                     . ميکرد

ايرج به من ميگويد داري تحريک      . خطاب او ناسيوناليستهائي آماده براي تحريک قومي هستند       
ميگويد بيائيد اين شونيست را بزنيد، نميبنيد            . قومي ميکني تا آنها را بجان من بياندازد            

مگر چطور به لهجه و رقص و لباس ملت مظلوم کرد توهين کرده است؟ واضح است که طرف                         
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يک هفته بعد از اين بحث بود که کارگران          . خطاب اين بحث شهرها و مبارزه مدرن شهري نيست         
اين جواب دندان      . را به کارگران اعتصابي نساجي تقديم کردند                life is lifeشاهو آهنگ      

کارگران با اين اقدام       . شکني به تحريک کنندگان و تحريک شوندگان قومي در کردستان بود                    
و اين پاسخ      . اعالم کردند که مظاهر سنتي جنبش کردستان برايشان پشيزي ارزش ندارد                         

 . اجتماعي من به ايرج فرزاد هم هست
 

. پاسخ اجتماعي به ايرج فرزاد است        life is lifeگفتيد تقديم آهنگ     : مصطفي صابر 
چقدر فکر ميکنيد اين عکس العمل هيستريک ايرج فرزاد خود بازتاب اين فعال شدن                    
مبازات شهري در کردستان و فعال شدن حزب ما بخصوص بعد از انشعاب در رابطه با                   

يادم مي آيد اولين    . اين روند البته از قبل از انشعاب شروع شده بود          . اين موضوع است  
جشن آدم برفيها که در سنندج بر پا شد اين شما بوديد که گفتيد اين جنبش ماست و                         

اين جنبش  . آنرا دليلي دانستيد بر گردش به چپ بيشتر جامعه و گسترش نفوذ حزب                    
 ١٦گسترده کمونيسم کارگري بعد از انشعاب بطور محسوسي فعال شده و بخصوص                     

به نظر ميرسد ايّّن نوشته ايرج      . آذر و اعتصاب سنندج اين واقعيت را بروشني نشان داد          
فرزاد نوعي مقابله با اين موقعيت اجتماعي حزب ما است؟ چقدر فکر ميکنيد                              

 ميخواهد نيروي جنبش ديگري را پشت سر خودشان بسيج کند؟ 
همانطور که در ابتدا گفتم اساس اين نوشته ايرج و ديگر برخوردهاي هيستريک                  : حميد تقوائي 

 . اين دوستان، شکستها و بن بستها و استيصال آنان در عرصه هاي ديگر است
وقتي که اين دوستان از ما جدا شدند و قبل از تشکيل کنگره پنجم سريعا شروع کردند به                       

رسما و علنا نوشتند که حميد تقوائي          ! تبليغ اينکه حزب کمونيست کارگري منحل شده است          
رو به رفقاي داخل انحالل حزب را اعالم کردند تا حدي که رفقائي                   . حزب را منحل کرده است      

به همه ميگفتند حزب نمانده است        . تلفن ميزدند و با نگراني حقيقت ماجرا را جويا ميشدند              
. منتهي بسيار صريح تر و وقيح تر از آنها          . درست نظير مستعفيون در دوره قبل      . بيائيد بيرون 

راديو تلويزيون و نشريات و سايتهاي و همه ارگانهاي حزب حتي يک روز هم متوقف نشد و اين                     
من همان موقع و از جمله در خود کنگره پنجم گفتم که اين              ! دوستان ميگفتند حزب منحل شده    

بزودي مردم ميفهمند که حزب نه         . تبليغات موقت است و بيشتر از يکي دوهفته عمر ندارد               
. تنها منحل نشده بلکه فعالتر از گذشته دارد کارش را ميکند و همه اين حرفها باد هوا ميشود     

نه . و اين تا حد زيادي در صفوف آنها مساله ايجاد کرد و ياس ايجاد کرد             . همين اتفاق هم افتاد 
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تنها معلوم شد حزب منحل نشده بلکه در عرصه هائي که اين دوستان مثل ترمز عمل                                    
تلويزيون زنده تر و       . ميکردند انرژيها آزاد شد و با شتاب بيشتري از گذشته به پيش رفتيم                        

شاداب تر شد و توانستيم با دست باز و خيال راحت مباحث حزب و جامعه در ايران را عملي                           
و البته خود و    . (کنيم، بحثي که آقاي ايرج فرزاد در نوشته اش با صفت کذائي از آن ياد ميکند                

 آذر نقش    ١٦توانستيم در اتفاقاتي نظير        !) دوستانشان در پلنوم بيستم به آن راي داده بودند              
 آذر را تدارک ديديم و سازمان داديم و براي اولين بار                ١٦. موثر و تعيين کننده اي داشته باشم        

نمونه ديگر   . حزبمان وارد سازماندهي و رهبري مبارزات روزمره در يک سطح اجتماعي شد                      
اعتصاب کارگران نساجي بود که حتي جمهوري اسالمي و نمايندگان کارفرما مجبور شدند                       
نقش ما را علنا برسميت بشناسند و اسم حزب ما چندين بار در مذاکرات با نمايندگان کارگران                  

 . اعتصابي مطرح شد
اين اتفاقات براي ما يک گام بزرگ به پيش بود و حزب ما را کامال در جاي ديگري قرار                             

حاال اين واقعيات را در برابر کسي قرار بدهيد که يک ماه پيش تبليغ ميکرده که حزب                           . داد
چه احساسي به اين فرد دست ميدهد؟ همان آتشفشاني که گفتم سر ريز مي                   ! منحل شده است  

حزب که معلوم شد     ! اينجا ديگر مجبور ميشوند موقعيت اجتماعي حزب را انکار کنند            . کند
بايد اين واقعيت را که جامعه به        . منحل نشده است، پس بايد حضور اجتماعي آنرا منحل کرد           

چپ چرخيده و حزب ما در اين چرخش به چپ تقش تعيين کننده داشته، واقعيتي که خود اين                         
يا ال اقل به آن رضايت داده           (دوستان تا زماني که در صفوف ما بودند به آن اعتقاد داشتند                   

ناگهان کشف کردند    ! را تماما کنار گذاشت و اعالم کرد جامعه به راست چرخيده است                ) بودند
کشف کردند که رهبري فدراسيون در اوج               ! که همه پيشرويها و فعاليتهاي ما جعلي است                

کشف کردند که    ! موفقيتهايش در کمپين بزرگ و گسترده اي که در سوئد داشت، فاسد است                    
کشف کردند که شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض                  ! جعلي است " کودکان مقدمند "

کشف ! وجود خارجي ندارد، اگر هم گفته شده اهميت زيادي نداشته است، نبايد بزرگش کرد                        
کشف !  آذر هم اتفاق چنداني نيفتاده، واين روز از قديم االيام چپ بوده است                     ١٦کردند که در     

! کردند پرچم سرخ کودکان مقدمند در سنندج هم اصال در هيچ عکس و گزارشي وجود ندارد                       
انکار حزب در تفکر اين دوستان به انکار واقعيت اجتماعي و مبارزاتي حزب تبديل شد تا از                       
آنچه ترک کرده اند هيچ چيز باقي نماند، راست در جامعه دست باال پيدا کند و راه را براي                                  

دولت "و   " سوسياليسم زود است    "و   " انقالبي در کار نيست       "و   " فروپاشي"پراتيک بر مبناي        
 . و غيره هموار کند" ائتالفي
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. اين نوع تبليغات و از جمله نوشته ايرج بيشتر براي اين دوستان کاربرد دروني دارد                                 
بخودشان دلگرمي ميدهند که گرچه حزب منحل نشده اما جعلي است، فاسد است، غير                              
اجتماعي است، چپ سنتي است، و از اين نوع گوجه فرنگيها و تخم مرغ گنديده هائي که در                          

اما . هم بطرف ما پرت کرده بودند           )  نفر  ٢١بيانيه   (بيانيه مک کارتيستي قبل از جدائي               
در عرصه سياسي و نظري که       . واقعيت اين اظهار مرحمتها را به صورت خودشان بر ميگرداند            

از ابتدا حرفي براي گفتن نداشتند، ادعاهاي ايشان مبني بر اينکه ما چپ مريخي هستيم و                         
حزبيت سرمان نميشود و محفل بازيم و سازماندهي بلد نيستيم و غيره و غيره، نيز معلوم شد                     

 . به همان اندازه بي ربط و پوچ و خالي از حقيقت است
در اين چارچوب عمومي روشن ميشود که چطور نوشته ايرج شديدا از نقش و جايگاه حزب                    

اين حرفها براي جامعه، براي مردمي که با شاخص هاي                   . ما در تحوالت اخير متاثر است          
اجتماعي با راديو و تلويزيون و کمپينها و مبارزات و فعاليت و دخالتگريمان در تحوالت اخير                   
ما را ميشناسند نوشته نشده، اين نوع تبليغات پر کينه و نفرت براي دوستان کاربرد دروني                          

توسل به ناسيوناليسم حربه تازه اين              . دارند صورتشان را با سيلي سرخ نگهميدارند               . دارد
قدمي که ايرج فرزاد برداشته ميتواند اولين گام در راهي باشد            . دوستان در اين مجاهدتها است    

رفقاي سابق در مرزبندي و کينه و        : من اين هشدار را ميدهم     . که عبداهللا مهتدي به آخر رساند      
. نفرت پراکني عليه ما تا آنجا پيش نرويد که مرزتان با ناسيوناليسم کرد کامال از بين برود                         

 . اميدوارم اين آينده شما نباشد
 

بعنوان آخرين سئوال فکر ميکنيد سر انجام اين دوستان چه ميشود و                 : مصطفي صابر 
اين هيستري ضد کمونيستي که اينجا و آنجا بيرون ميزند سر انجامش چه خواهد شد؟                  
آيا اين قرار است به يک خط تبديل شود و حاکم شود بر حرکت اين دوستان؟ من شخصا                    

 نگران اين خط و جهت گيري اينها هستم، نظر شما چيست؟ 
. به نظر من براي حزب اين دوستان آينده باز است          . من هم اميدوارم اينطور نشود    : حميد تقوايي 

دو روند متفاوت ممکن است در حرکت اين حزب اتفاق بيافتد که نطفه هاي هردو آنها امروز                         
از يک طرف اينها بخودشان حکمتيست ميگويند و سابقه شان در حزب کمونيست                 . وجود دارد 

ادامه اين سنت را بصورت کمپينهائي عليه اعدام و سنگسار و              . کارگري ايران را با خود دارند      
و باين اعتبار متمايز و متفاوت       . جمهوري اسالمي و در اين نوع حرکتهاي اعتراضي ميبينيم          

از يک طرف ديگر گرچه تزهاي       . ميشوند از بقيه نيروهائي که در ايران بخودشان چپ ميگويند            
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کورش مدرسي به شکل صريح و مستقيم در حزب جديد پذيرفته نشده ولي تحليلهائي نظير                         
با خود اين نوع حرکات     " انقالبي در کار نيست   "و  " هژموني خط راست در وضعيت سياسي ايران " 

به اين  ! تزهاي کورش فعال به شکل سلبي خود را نشان ميدهد                 . راديکال در تناقض ميافتد     
. صورت که انقالب و سازماندهي و رهبري انقالب از زبان و قلم حزب جديد جاري نميشود                            

سياست و خطي که در کنگره چهارم تصويب شد و خود اين دوستان هم به آن راي داده                                          
اين تمايز دوستان با ما و گذاشته                . لقب ميگيرد و تحقير ميشود          " انقالب سواري  "بودند،

خودشان است و اين مرزبندي در مواردي بجائي ميرسد که همين راديکاليسم کمپيني را به                         
کنار ميگذارند و در حرکت رو به عقب به اولين پناهنگاه، يعني  ناسيوناليسم کرد، اتراق                              

من در نوشته ايرج فرزاد به شکل صريح و برجسته و زننده اي اين رجعت به گذشته را                     . ميکنند
پناه بردن به سنتهاي ناسيوناليسم ميليتانت براي کوبيدن حزب و بخيال خودش                          . مي بينم  

حتي اگر لحن نوشته را ناديده بگيريد در نفس               . پرووکاسيون جنگ فارس و کرد در حزب ما            
معضل اين  . اين روند خطرناکي است   . اتخاذ چنين موضعي ناسيوناليسم کريهي بچشم ميخورد      

رفقاي سابق ما اينست که هويت مستقل آنها از حزبي که ترک کرده اند نميتواند راديکال و                             
هويت کمونيسم کارگري باشد چون در اين صورت اين سئوال بيجواب در برابرشان قرار ميگيرد                  

 که چرا جدا شديد؟ 
ما بر خط منصور حکمت و بر فوريت سوسياليسم و بر انقالب             . ما چيزي را تغيير نداده ايم     

و بر سازماندهي شهرها و بر رهبري و سازماندهي انقالب متکي بوديم و متکي مانديم و جلو                     
جدا شد و جالب اينستکه کساني که        . کورش مدرسي گفت نه و راه ديگري را مطرح کرد          . آمديم

با کورش جدا شدند تماما اين نه را قبول ندارند و در کنفرانس اولشان مجبور ميشوند بگويند                     
اما آنچه بطور صريح و مستقيم         . خط و مصوبات حزب از گنگره اول تا چهارم را قبول داريم                 

کنفرانسشان نپذيرفت از در ديگري وارد پراتيک اين حزب شده است، و اين تزها اين حزب را                           
راست دست  "و  " انقالب نميشود "اعتقاد به    . زمين خواهد زد چون کامال شکست طلبانه است           

در هر صورت بردي در کار        . به اين ميماند که انسان روي تيم مقابل شرط ببندد             " باال را دارد   
بنابر اين اگر گرايش اول، راديکاليسم عملي اي که در فعاليتهاي کمپيني اين حزب خود               . نيست

را نشان ميدهد دست باال را پيدا کند و براي اينکه حتي بتواند ادامه داشته باشد ناگزير است                       
تحليلهاي شکست طلبانه موجود را کنار بگذارد و به يک افق انقالبي و استراتژي انقالبي                              

معناي عملي اين امر از بين رفتن مرزبنديها از حزب ما و بازگشت به اين حزب                     . متکي شود 
اما اگر گرايش دوم به حفظ مرزبنديها و تفاوتها با حزب ما مسلط شود که آنوقت بايد                      . است
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اين . گفت اين ره به ترکستان است، و شايد در اين مورد خاص بايد گفت اين ره به کردستان است          
و حداکثر  . روند خواه ناخواه دوستان سابق ما را در چهارچوب جنبش ملي کرد قرار خواهد داد                  

 . به جرياني شبيه حزب کمونيست ايران در کردستان تبديل خواهد شد
من صميمانه اميدوارم روند اول به پيش برود و انقالب و سوسياليسم دوباره به پرچم پراتيک                  

 .و تحليها و تاکتيکهاي عملي اين دوستان ما تبديل شود
 
 

 . به شکل ضميمه نشريه جوانان کمونيست منتشر شد۲۰۰۵ اين نوشته اولين بار در فوريه 



 ديپلماسي تصرف قدرت سياسي 
 

 "هنوز نوبت کمونيستھا فرا نرسيده" از داستان کھنه ىروايت تازه ا
  

 بخش اول  - در نقد نظرات کورش مدرسى ئىسمينار حميد تقوا
 

 . اين نوشته عينا از نوار بحث شفاهي پياده شده است
 . متن شفاهي بحث نيز روي سايتهاي حزب قابل دسترسي است

  ٢٠٠٤ ژوئيه ٢١
 
 

امشب من نقد سياسي ديدگاه و بحثهائي که رفيق                . صحبتهايي که من دارم دو بخش است           
درست مثل يک   . و فقط اين نظرات را نقد مي کنم        . کورش مطرح کرده را اينجا مطرح مي کنم        

مي خواهم بگويم حزب، حزبيت، موقعيت من، موقعيت رفيق           . نظري که در جامعه مطرح شده      
کورش، کادرها، تعدد نظرات در حزب، حزب چه مي شود، بعد چه کار مي کنيم و غيره، همه را                    

از اينها به اصطالح انتزاع مي کنيم، اينها را کنار مي گذاريم و من يک                           . مي گذاريم کنار   
همانطور که اگر يک آدم ناشناسي در يک يوميه اي مثال فرض                  . سيستم نظري را نقد مي کنم        

کنيد روزنامه شهروند در اينجا اينها را مي نوشت من چطوري نقدش مي کردم، همين کار را                       
بنابراين امشب فقط نقد نظرات است و اين نظرات هم قبال مآخذش را برايتان                         . خواهم کرد 

بحثهاي مربوط به حزب و قدرت سياسي، حزب و سرنگوني و غيره که مورد                     . معرفي کرده ام   
 و  ١٩ دقيقه اي    ٤٥دوم است در روي اسناد، مباحث شورا و گفتم کدامهايش و همان نوار بحث                
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اميدوارم رفقا اينها را خوانده باشند و شنيده             .  که آن هم روي سايت هست          ٢٠٠٢ اکتبر    ٢٠
البته اينجا و آنجا    . من اين نظرات را نقد مي کنم       . باشند و آماده تر باشند براي طرح اين بحث         

اساسا همينها است که خدمتتان عرض         . هم اسناد ديگري هست که مهم هايش همين هاست            
البته رفيق کورش آن موقعي که من اين اسناد را معرفي کردم اين سمينار را نداده بود                        . کردم

االن بعد از سمينار وي خود محتويات سمينار هم يک منبعي است که اميداورم خيلي از رفقا                       
اين . که اينجا هستند در سمينار رفيق کورش هم شرکت داشته و بحثهايش را شنيده باشند                         

مجموعه را من به عنوان يک سيستم نظري نقد مي کنم و همانطور که گفتم نه من در اين بحث                      
به عنوان حميد تقوايي نقشي در اين حزب دارم و نه گوينده اين بحثها، نه رفيق کورش هيچ                             

دو سيستم نظري است مستقل از گويندگانش که بايد نقد شود و                      . نقشي در اين حزب دارد       
بايد مکان  . مقابل هم بحث کنند و اين به نظرم من راه سالم و واقعي مناظره درون حزبي است                     

حزبي، پستهاي حزبي و غيره اينها را ناديده بگيريم و بحث را در چهارچوب فقط نقد، و نقد                            
 . و من امشب اينکار را مي کنم. سياسي و نظري پيش ببريم

يک بحث حزب بوده و     . اما خوب طبيعي است که اين بحث، اين نقد خارج از حزب داده نشده           
اينها مطرح شده، کم کم به تدريج اسنادش جمع شده و به هر              ) منصور حکمت (بعد از مرگ نادر   

اين است که بايد در متن حزب و به عنوان يک ديدگاهي که در حزب                 . حال در حزب اتفاق افتاده    
و آنوقت ديد که بحث چيست، جناح       . کمونيست کارگري ايران مطرح مي شود هم به آن نگاه کرد          

و اين کاري است که من در       . بندي بوده، نبوده، حزب تعدد نظرات است يا نيست، و غيره و غيره            
يعني امشب در انتزاع از حزب و به عنوان يک سيستم فکري و نظري نقد                    . جلسه فردا مي کنم    

مي کنم همانطور که هر کسي مي توانست، هر ايکس آدمي مي توانست اين بحثها را نوشته                       
امشب اينکار را مي کنم و فردا اين را مي              . باشد در هر روزنامه و من به نقدش مي نشستم             

چرا اين بحثها االن    . گذارم بر کانتکست و بر زمينه حزبيش و آن وقت ببينيم در حزب چه گذشت               
 چه شد؟ جلسات دفتر      ٤ چه شد؟ کنگره      ١٦علني مي شود؟ چرا قبال علني نشد؟ و در پلنوم               

از جمله نکاتي که رفيق کورش در سمينار اولش مطرح کرد بر سر به                     . سياسي و غيره و غيره      
امشب فقط  . همه اينها را فردا شب بهش مي پردازم           . اصطالح کرونولوژي و تاريخچه مباحث      

 . بحث من بحث نظري است
. قبل از شروع باز يکبار ديگر اينرا بگويم که رفقا من االن نظرات يک جناح را نقد نمي کنم                   

. اين را فردا شب مفصلتر صحبت مي کنيم       . من اصال قبول ندارم جناحي حول اين نظرات هست        
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من يک  . حتي نظرات رفيق کورش مدرسي به عنوان رهبر حزب هم اينجا به آن وارد نمي شوم                      
نظراتي که فرض کنيد نوشته شده و امضايش هم پايش هست به دست من رسيده و من نظرات                      
يک فرد معيني را، يک نوشته ها و حرفهاي معيني را نقد مي کنم و به همين خاطر به هيچ وجه                      
بحث من نه شخصي هست و نه ذره اي شخصي اينجا نقد مي شود، کوبيده مي شود و يا تجزيه                     

اگر مي گوييم يک سيستم نظري راست           . يک سيستم نظري اينطور مي شود         . تحليل مي شود   
بحث من بر سر اشخاص نيست، بر سر                 . است آن سيستم راست است نه شخص گوينده آن                  

و ميخواهم با دست باز، فارغ و            . يک سيستم نظري را مي خواهم نقد کنم             . گويندگان نيست 
عميق و هرچه به نظرم مي رسد در نقد اين بحث و حتي االمکان مستدل با رفرنس و دقيق بحث                      

مي خواهم خواهش کنم بنابراين شخصي گرفته نشود، بحث جناحي نيست، بحث            . را مطرح کنم  
بحثي است در نقد يک نظري است        . باندي نيست و فعال امشب حتي بحث درون حزبي هم نيست            

که نوشته هايش و گفته هايش را همه شما شنيده و خوانده ايد و با هم شريکيم و من به همان ها                
 . رجوع مي کنم و بحثم را با اجازه تان شروع مي کنم

از . نظراتي کامال راست  . اين نظرات از ابتدا بگويم به نظرم از نقطه نظر سياسي راست است              
از نظر تئوريک يک التقاطي ست از         . غير مارکسيستي است  . نظر متدولوژيک متافيزيکي است    

به نظر من ليبراليسم چپ، منشويسم و کال چيزي که در آن اساسا غايب است تز مبارزه طبقاتي                 
من اين را ادعا مي کنم و اميدوارم امشب بتوانم نشان            . و تز دولت طبقاتي است در اين نظرات       

 . دهم که هم از نظر سياسي و هم از نظر تئوري و هم از نظر متد چرا اينطور است
 مطرح شد و روي سايت هست و شما               ١٦اين بحث اولين بار در پلنوم            . شروع مي کنيم   

در بحثهاي کتبي هم به اندازه کافي به آنها رجوع            .  را شنيده باشيد   ١٦اميدوارم آن بحث پلنوم      
در آن بحث رفيق کورش اينطور مطرح مي کند که جمهوري اسالمي در معرض فروپاشي                   . شده

البته با ضربه مردم و مردم يورشي مي کنند و جمهوري اسالمي فرو             . است و دارد فرو مي پاشد     
و بعد مي گويد که سئوال ان است که بعدش چه مي شود که خودش به اين سئوال                           . مي پاشد 

اينطور جواب مي دهد که با فروپاشي جمهوري اسالمي دولت مي افتد در دست نزديکترين                         
قدرت مي افتد در دست      . نيروئي که به اصطالح به قدرت هست که آن موقع بود دوخردادي ها                

و بعد رفيق کورش مي گويد که بايد از باال و پايين دخالت کرد                . دوخردادي هاي درون حکومت   
و بايد پروسه شرکت در دولت را االن پيش رو گذاشت به منظور اينکه به مردم فرجه اي بدهيم                         

براي اينکه اينکار را بکنيم، اوال بايد يک بيانيه اي بدهيم، بيانيه              . براي اينکه در ميدان بمانند    
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آزادي ها و يا حقوق پايه اي مردم ، آن موقع يک همچين اسمهاي مي برد و رئوسش را مي                                
بيانيه اي بدهيم که اين      . آزادي هاي بي قيد و شرط، لغو مجازات اعدام و غيره و غيره                 : گويد

و مي گويد که به نظرم مجاهد خيلي        . بيانيه را سعي کنيم سلطنت طلب، مجاهد و غيره بپذيرد         
اگر اينها بپذيرند با آنها دولت تشکيل مي دهيم و اگر نپذيرند خودمان               . امکان دارد که بپذيرد   

اين خيلي موجز و فشرده بحثي ست که رفيق کورش آنجا              . يک دولت موقت  . تشکيل مي دهيم  
مفصل نوارش هست، نوشته اش هست و رفقا مي توانند به آن رجوع کنند ولي اين                       . مي کند 

اين نظرات را من نظراتي      . اساسش اين است که اين اتفاق دارد مي افتد          . اساس اين بحث است   
چرا؟ نه به خاطر به اصطالح دولت حجاريان و غيره بحثي که همه جا                      . کامال راست مي دانم     

حتي اگر اسم حجاريان هم برده نمي شد و گفته نمي شد باز اين                          . به اين کاري ندارم     . هست
حتي اگر نمي گفت دولت مي افتد بغل دو خردادي ها باز اين نظرات راست                 . نظرات راست است  

 . است
چرا راست است اين نظرات؟ اجازه بدهيد چند تا نکته ديگر هم اضافه کنم که بتوانم بحث را                  

بعد در نوشته هايش رفيق کورش صحبت را اين طور مي کند که يک                          . جمع و جورتر بکنم     
فرمولي مي دهد به اسم دولت موقت و يا دولت موقت انقالبي بعالوه مجلس موسسان به                              

بحثش اين است که يک دولت موقت               . مي گويد اين فرمول جواب ميدهد            . اضافه رفراندم  
تشکيل مي شود، که اين دولت مجلس موسساني تشکيل ميدهد براي تعيين نوع حکومت،                     
بعد از يک مدتي که آن بيانيه اي که گفتم، بيانيه آزادي سياسي پياده شد و غيره و بعد                                        
رفراندمي مي گذاريم براي اين که آن نظر مجلس موسسان به تاييد مردم برسد و مردم راي                             

در بحثهاي قبلي هم البته نافرماني مدني را هم رفيق کورش قبلش آورده، پالتفرمي که                 . بدهند
رد شده در بحثهاي دفتر سياسي و در ادامه بحثها هم بحثي مي کند که قيام خشونت است يا                         
خشونت تحميل شده به ماست و راه دمکراتيک و متمدنانه گذار قيام نيست چون قيام خشونت                     

اين مجموع، همين حکمها و همين کلمات يعني شما اگر تو خيابانهاي                       . تحميل شده است    
) اسم هيچ کس را نبريد    (تهران برويد و هر کس که با سياست ايران اندک آشنايي دارد را ببينيد                 

و بگوئيد يک حزبي هست که مي گويد رژيم جمهوري اسالمي دارد فرو مي پاشد و دولت                                
موقتي تشکيل مي شود، اين دولت موقت يک مجلس موسساني مي گذارد که ممکن است در                  
اين دولت موقت مجاهد باشد، سلطنت طلب باشد يا دوخردادي هاي که نزديک قدرتند و قدرت                  
فوري افتاده بغلشان باشند، اينها باشند، يک حزبي هست که مي گويد در اين دولت شرکت مي                   
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و . کنم يک مجلس موسساني مي گذاريم، نوع حکومت را تعيين مي کنيم و رفراندم مي کنيم                   
به اين هم مي گوييم راه مسالمت آميز و متمدنانه و دمکراتيک راه رسيدن به قدرت و مي گويد                    
قيام خشونت است و خشونت تحميل شده است و در ضمن نافرماني مدني هم يک تاکتيک است                    

اگر اين شنونده آشنا باشد به سياست در ايران مي گويد البد يکي از                      . که بايد از پيش گرفت      
يک جائي بين راه      . يکي از اين احزاب بايد باشند         . جمهوري خواهان ملي ايران را مي گوييد           

رفيق کورش مي    . يک نيروئي اينجاها اين حرفها را مي زند          . کارگر و اکثريت و خانباباتهراني      
مگر کلمات نجسند؟ اين کلمات نجس نيستند، من اين کلمات را بکار بردم با يک                      "گويد که    

رفراندم . "تک تکش را مي گويد      ". تئوري ديگري، با يک معني ديگري، در يک جايگاه ديگري              
بعد البته خودش مي      ". مجلس موسسان مگر بد است      . خودمان گفتيم رفراندم   . مگر بد است   

. گويد مثل اينکه يک کمي هم بد است ولي در هر حال آلترناتيو ديگري نداشتم اين را گذاشتم                       
. قيام خشونت مي کند   . قيام هم خشونت است خوب خشونت است       . دولت موقت مگر بد است     "

نافرماني مدني هم مگر بد است خوب مردم دارند اعتراض مي کنند و نافرماني مدني مي                         
به نظرم رفيق کورش متوجه نيستند که صحبت بر سر اصحاب           . "کلمات که نجس نيستند   . کنند

. انسکلوپديستها با هم بحث نمي کنند، احزاب سياسي با هم بحث مي کنند            . .ديکشنري نيست 
احزاب سياسي با يک ترمهايي، با يک اصطالحاتي، با يک تاکتيکهايي، با يک شيوه هايي                             

شما اگر بگوييد قيام، اگر بگوييد          . تداعي مي شوند، معرفي مي شوند، معروف مي شوند               
انقالب، اگر بگوييد شورا، اگر بگوييد بي خدايي، اگر بگوييد دولت سکوالر، اگر بگوييد آزادي                

يا در  . امروز که حزب کمونيست کارگري ايران است        . بي قيد و شرط، مي گويند اين چپ است           
اگر بگوييد مجلس   . يک کشور ايکس مي گويند يک نيروي چپ راديکال اين حرفها را مي زند                  

موسسان، رفراندم، قيام خشونت است، نافرماني مدني، دولت موقت با شرکت چندين حزب                       
مي گويند اين يک حزب پارلماني ليبرال چپي است که حداکثر اين حرفها                . راست و چپ و غيره     

کسي نمي آيد در ديکشنري بگردد و کسي نمي          . همه جاي دنيا همين را مي گويند       . را مي زند  
آيا تئوري هاي پشت مجلس موسسان شما        . آيد از شما بپرسد که تئوري هاي پشتش چي هست          

همان است که مجاهد مي گويد مثال يا تئوري پشت رفراندم شما همان است که آنها مي                                 
که البته بعد نشان مي دهم که تئوري اش هم تازه همان است ولي حاال فعال براي اينجاي . گويند

وقتي حزب توده فرض کنيد مي آيد و با اسالم             . بحث به اين مربوط نيست که تئوريش چيست         
دعوايي نمي کند و آقاي طبري اسالمي مي شود و مي رود در جمهوري اسالمي، مي گويند                        
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همه مي دانند طبري بي خداست همه مي دانند يک تئوري هاي ديگري                  . حزب توده راست شد    
حزب توده را برده درون جمهوري اسالمي نه اسالم صفوي يا علوي يا اسالم               " تئوري دوران "مثال  
در سياست اين ديگر مهم نيست چه        . ولي اين ديگر مهم نيست     . همه اين را مي دانند     . خميني

شما يک سناريوئي چيديد که جمهوري اسالمي مي افتد،             . تئوري هايي شما را به کجا رسانده         
دولت مي افتد در دست نزديکترين نيرويش و ما مي رويم در آن دولت شرکت مي کنيم با يک                         

مجلس موسسان نوع دولت    . بيانيه اي و آن بيانيه را پياده مي کنيم و سعي مي کنيم پياده شود               
را تعيين مي کند و اين دولت را به رفراندم مي گذاريم و در کنار اين مي گوييم اين راه                                        
مسالمت آميز و راه دمکراتيک است و قيام خشونت است و کنارش مي گوييم نافرماني مدني                    

اينها نظرات يک بلوک راست است،       . هم چه اشکالي دارد مبارزه ماست و جزيي از مبارزه است             
اين ترمها   . نظرات جمهوري خواهان و سلطنت طلبان و دوخرداديان خارج از حکومت است                       

 . معني دارند اينطوري نيست که کلمات از روي ديکشنري معني اش در مي آيد
دمکراسي کلمه بدي است؟ خيلي هم مثبت تر از رفراندم، خيلي هم             . دمکراسي. مثالي بزنم 

ولي ما   . مثبت تر از دولت موقت و خيلي هم مثبت تر از مجلس موسسان است و غيره                                
مدتهاست دمکراسي را بکار نمي      . مي گوييم آزادي  . دمکراسي را بکار نمي بريم در ادبياتمان        

شما برويد ببينيد معني دمو چيست و معني          . چون مي گوييم اين دمکراسي مهم نيست       . بريم
اين دمکراسي در کانتکست و چارچوب سياسي امروز             . کراسي چيست و بگوييد مردم ساالر        

همان بحثهاي مفصلي که در بحث        . دنيا، اين يک پرچم جنگ سردي عليه کمونيسم بوده است             
ما بکار نمي بريم اين کلمه       . نوشته است ) منصور حکمت (نادر" دمکراسي، تعابير و واقعيات   "
تازه ما  . تازه اين کلمه خيلي بي آزار ترست از همه کلماتي که کوروش سر هم کرده است                          . را

در ادبيات ما   . دمکراسي انتزاعي را هم بکار نمي بريم نه در سياست ايران، نه هيچ جاي دنيا                   
نمي . حتي دمکراسي شورائي را هم مدتهاست نمي گوييم         . مي گوييم آزادي  . دمکراسي نيست 

با همين استدالل رفيق کورش مي         . پس بحث بر سر کلمات نيست        . گوييم دمکراسي شورايي   
چه اشکالي داره آقا با دمکراسي بدي؟ دمو          : شود گفت، و مي گويند در جنبش هم مي گويند            

با مردم ساالري بدي؟    . مردم ساالري . يعني حکومت مردم  . يعني مردم، کراسي هم يعني ساالر     
اگر يکي بيايد و در ادبيات ما          . خود بورژوازي، خود سلطنت طلبها مي گويند مردم ساالري            

مهم نيست  . مردم ساالري بنويسد خوب همه مي گويند که اين دارد به راست متمايل مي شود                
مهم اين است که در آن مبارزه       . يا چقدر مترقي است   . در ديکشنري اين کلمه چقدر بي آزار است       
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همه اينها که رفيق     . سياسي و در آن بک گراند و در آن کانتکست چطوري به کار برده مي شود                     
کورش مي گويد، مجلس موسسان، رفراندم، قيام خشونت است، نافرماني مدني، دولت موقت،             
همه اينها به وسيله جريان راست غير سرنگوني خواه، اپوزيسيون پرو رژيمي، اپوزيسون پرو                         

لغات نجس نيستند ولي آن کانتکست سياسي همه             . غربي بکار برده شده و معني مي دهند            
مي . با لغت شناسي و انسکلوپدي و ديکشنري سراغش نمي رويم           . است، لغات سياسي هستند   

حزب ما با شورا تداعي      . رويم ببينيم در چارچوب سياسي ايران اين لغات چه معني مي دهند               
با سکوالريسم و جدايي      . با انقالب و آزادي هاي بي قيد و شرط تداعي مي شود                    . مي شود 

مذهب از دولت و اصال جارو کردن مذهب از جامعه و با بي خدايي و ضديت با مذهب تداعي                        
و حزب آنها با گذار مسالمت آميز و قيام خشونت است و رفراندم و مجلس موسسان                   . مي شود 

. شما بگوييد تئوري هايمان فرق دارد     . و دولت موقت و نافرماني مدني و غيره تداعي مي شود           
. نمي شود دست برد و ترم سياسي طبقات و اقشار ديگر را برداشت تئوري ديگري زيرش گذاشت        

تلقي عمومي در جامعه نه فقط در نزد آن طبقه، آن طبقه اي که آن حزب مال آن هست، در نزد                         
 اولين بحثم اين بود که        ١٦من در پلنوم     . افکار عمومي جامعه آن تلقي هست که آنها گفتند           
نافرماني مدني هم   . رفراندم هم همينطور  . رفيق کورش مجلس موسسان صندلي اش اشغال شده       

بحث هست و رفقا مي توانند بروند          . نافرماني مدني هم خيلي بيشتر      . حاال آنجا بحثش نبود    
اصال ترمينولوژي   . اينها، اينها را يک طبقه ديگري و يک جنبش ديگري بکار برده                      . ببينند

مي بينيم چرا رفيق کورش هم اتفاقا        . بعد مي بينيم چرا اين ترم مال آنهاست        . مناسب آنهاست 
 . با همان تئوري ها آنها را بکار مي برد

حاال گيرم بگوييم باشد لغات مهم نيست و تئوري هاي                     . االن مي روم سر همين نکته           
رفراندم را   . ببينيم رفيق کورش چه تئوري هايي را پشت اينها داشته                  . مختلفي گذاشته شده    

. رفيق کورش مي گويد که رفراندم مي کنيم براي اينکه نوع حکومت را تعيين کنيم                     . بگيريد
خوب مگر سلطنت طلب چه مي گويد؟ سلطنت طلب هم مي گويد رفراندم کنيم و حکومت                           

رفيق کورش  . زمانش فرق دارد  . مي خواهم بگويم تئوري اش هم زياد فرقي ندارد           . تعيين کنيم 
رفيق کورش خيلي جاها، در           . اين هم بگذاريد توضيح بدهم          . مي گويد بعد از سرنگوني          

مي دانم شما گفتيد بعد     . سمينارش هم بارها گفت من گفتم بعد از سرنگوني، بعد از سرنگوني            
 سرنگوني را   ١٦از سرنگوني ولي سئوال اين است که سرنگوني را به چه مي گوييد؟ در پلنوم                      

که خودتان گفتيد   . اينطوري تعريف کرديد رژيم ميرود و دولت مي افتد دست نزديک ترين نيرو               
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خوب يعني چي ؟ يعني زدن ولي فقيه          . به اين گفتيد سرنگوني    . دوخرادي هاي درون حکومتند    
شما عمال در    . خوب سلطنت طلبها هم به همين ميکويند سرنگوني            . زدن جناح راست   . ديگر

 به زدن جناح راست و افتادن رژيم        ١٦، بعدا البته فرمول را دقيق کرديد، ولي در پلنوم           ١٦پلنوم  
در دست دو خردادي ها که نزديکترين نيرو به حکومتند، شما اينجا گفتيد که خوب بايد وارد                      

و . يک دولت موقت تشکيل مي شود نمي تواند بماند و بايد رفت بيانيه داد و غيره                     . بازي شد 
حتي اگر اين هم را نمي گفتيد در هر حال اينکه رفراندم براي تعيين نوع حکومت است مهم                            

هيچ جاي دنيا نوع حکومت را با رفراندم تعيين              . نيست بعد از سرنگوني و قبل از سرنگوني           
قيام و  . مگر بعد از انقالب، مثل رفراندم جمهوري اسالمي يا رفراندمهاي ديگر                  . نمي کنند 

که حاال وارد اين بحث هم        . انقالب هم که رفيق کورش گفت که اصال اتفاق نمي افتد در ايران                  
من مي دانم    . هيچ جاي دنيا   . نوع حکومت را رفراندم تعيين نمي کند در هيچ جا              . مي شويم 

مثال براي پيوستن به اروپاي واحد رفراندم مي گذارند و براي نوع پول ، پول را يورو کنيم يا نه                         
. در همين کانادا کبک براي جدائي از کانادا رفراندم مي گذارند                      . کنيم رفراندم مي گذارند      

رفراندم . اينها بله . خودمان در کردستان گفتيم يک جائي مي شود که ما رفراندم را قبول داريم                 
نوع حکومت، بخصوص نوع نظام و       . در مقابل يک اتفاقات سياسي که پاسخش آري يا نه است            

نوع کابينه را هم     . نوع حکومت را هم نمي کند      . حکومت را نميتواند اصال رفراندم تعيين کند        
کجاي دنيا يک کابينه را با يک رفراندم عوض کرده اند؟ رسوايي مي شود، نخست                        . نمي کند 

. رفراندم نمي کنند  . وزيرش استعفا مي دهد، معاون مي آيد مي گيرد تا چهار سالش تمام شود              
چه برسد  . مي گويند آقا انتخابات    . هيچ جاي دنيا حتي کابينه را با رفراندم تعيين نمي کنند               

اين . يک نظامي را، چه برسد يک سيستمي را، يک سيستم حکومتي را با رفراندم عوض کنند                      
يک گوشه نقد ما به رفراندم سلطنت        . همان نقدي ست که ما به سلطنت طلبها داريم         . توهم است 

آن هم تازه    . طلبها اين نيست که زمانش مال قبل از افتادن جمهوري اسالمي يا بعدش است                     
جمهوري اسالمي که افتاده به دامن نزديکترين نيرويش که راستش زياد فرقي نمي کند با قبلش                

بحث ما اصال تازه هرچه باشد بر سر سرنگوني، بحث اساسي ما به سلطنت طلبان سر                  . و بعدش 
رفراندم اين نيست که شما چرا قبل از افتادن جمهوري اسالمي مي گوئيد و بعدش اشکاني                           

. اين پوچ است اين توهم است      . مي گوييم اصال نوع حکومت با رفراندم تعيين نمي شود           . ندارد
 . همچين اتفاقي نمي افتد

مي خواهم بگويم بنابرين اگر به تئوري هاي پشت اين هم نگاه کنيد مي بينيد کامال راست                  
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مجلس موسسان تعيين مي شود معموال             . حاال مجلس موسسان را در نظر بگيريد               .است
ولي يک حکومتي که       . تشکيل مي شود براي اينکه قانون اساسي يک حکومت را بنويسد                      

يک سيستمي که تکليفش في الحال معلوم           . تکليفش في الحال تعيين شده در عرصه ديگري            
مثل بعد از انقالب     . شده، مجلس موسسان تشکيل مي شود که قانون اساسي اش را بنويسد                 

مجلس موسسان هم نوع حکومت را هيچ       . مشروطه و يا انقالب کبير فرانسه و يا خيلي انقالبها       
اين توهم تعيين نوع حکومت با اين شيوه ها جايگاه اساسي دارد در فکر و                . جا تعيين نمي کند   

ولي در هر حال مي خواهم      . نوشته هائي که من دارم نقد ميکنم و بعدا به آن مفصلتر مي پردازم 
قيام خشونت است که ديگر اظهرمن الشمس            . تئوري مجلس موسسان هم تماما رايت است           

حتي . من همان موقع در جواب رفيق کورش نوشتم رفيق کورش قيام خشونت نيست                        . است
و با خشونت سرکوبش مي      . قيام را خشونت بوجود مي آورد      . خشونت تحميل شده به ما نيست      

اگر يکي تو گوش شما زد و شما جلوي دستش           . به همين دليل دقيقا قيام خشونت نيست       . کنند
. اگر مقاوت کردي و زديش زمين به شما نمي گويند خشن            . را گرفتيد به شما نمي گويند خشن       

. اگر کسي با شمشير به شما حمله کرد و شما با مشت خالي زديدش به شما نمي گويند خشن                         
اگر نمي کرديد که مي کشتدندت، مي           . مي گويند از خودتان دفاع کرديد در مقابل خشونت             

قيام در نهايت منطق سياسي اش اين است که مردم مي خواهند رژيمي برود نمي رود و                 . زدندت
رفيق کورش مي گويد قيام        . مي کوبد و سرکوبشان مي کند و آنها عليه اش قيام مي کنند                    

خشونت است و بعد بدتر از آن در مقابلش اين را مي گذارد که مجلس و رفراندوم استراتژي گذار      
خوب سلطنت  . قيام هيچ کدام از اينها نيست         . مسالمت آميز و متمدنانه و دمکراتيک است           

من در نوشته ام هم گفته       . چقدر راه است بين قيام تا انقالب       . طلبان هم که همين را مي گويند       
ديگر راهي   . ام مگر مي توانيد شما بگوئيد قيام خشونت است ولي انقالب خشونت نيست                       

مگر سلطنت طلبان همين را نمي گويند؟ مگر آنها هم            . نيست تا بسط اين ايده به خود انقالب        
راه مسالمت آميز و دمکراتيک و غير خشونت آميز را با رفراندم تعيين نکردند؟ شما هم همين                   

مگر نافرماني مدني جز اين هست که راه مسالمت آميز و دمکراتيکي                    . کار را کرديد ديگر     
نافرماني مدني هم که در      . است در مقابل خشونت؟ خوب شما هم که به قيام گفته ايد خشونت               

حاال تئوري هايشان خيلي با هم فرق دارند؟ خيلي                . رفراندم هم که هست     . اين سيستم هست   
تئوري هائي که رفيق کورش مي گويد انقالبي و راديکال است پشت اين کلمات؟ و تئوري هاي                    

شما فقط جابجايي زماني اش را عوض        . آنهاي ديگر راست است؟ اين يک سيستم است در واقع          
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وگرنه رفراندم شما هم مي خواهد نوع حکومت را تعيين کند، قيام هم از نظر شما                              . کرديد
و گذار  . مجلس موسسان شما هم جمع ميشود باز نوع حکومت را تعيين کند                 . خشونت است 

خوب من نمي دانم اين تئوري         . مسالمت آميز و دمکراتيک و متمدنانه تان هم همين هاست               
پس اين  . چقدر فرق مي کند با چيزي که مثال ممکن است يک جمهوري خواه ملي به ما بگويد                    

 . هم از نظر تئوريک
ببينيد يک نکته اينجا هست که رفيق کورش هي مي گويد که، دولت فرو مي باشد و نادر                       

مي ). بعد اين رجوع ها به نادر را من بعدا بهش مي رسم                 (هم گفته که دولت فرو مي پاشد            
اين بعد انقالب شروع     . گويند نادر هم گفته دولت فرو مي پاشد و بعد انقالب شروع مي شود                    

. مي شود البته کم کم از نظر رفقا مي رود کنار و فقط اين مي شود که دولت فرو مي پاشد                              
درست است که نادر گفته به احتمال زياد احتمال اين هست که دولت اول فرو بپاشد و بعد انقالب            

در ! شروع شود ولي هيچ طرحي نادر نداده که وقتي دولت فرو مي پاشد چطوري برويم تو دولت                    
مي رويم در همين دولت و         . نظر رفيق کورش دولت فرو مي پاشد و بعدش هم انقالبي نيست                  

دولت حزب کمونيست کارگري     . اسمش هم هست دولت موقت، دولت سوسياليستي هم نيست             
مي رويم در اين دولت موقت با سلطنت طلب، با مجاهد، با آن نزديکترين نيروهاي                  . هم نيست 

نادر ! اين کجاش چه ربطي دارد به بحث نادر        ! که قدرت به بغلشان افتاده، مي رويم تو حکومت         
وقتي مي گويد انقالب شروع مي شود آيا انقالب بر عليه ما شروع مي شود؟ بحث نادر اين                           
است که آن انقالب است که شما بايد برويد، و تازه نوبت شماست و تازه مي رسد، تازه مي گويد                      
اين جمهوري اسالمي که با يک ضربه ممکن است فرو بپاشد، روزنه ايو فرصتي است که ما بايد                   

رفيق کورش بحث را مي کشد جلو و مي             . برويم آن انقالب را رهبري کنيم تا به قدرت برسيم              
و وقتي مي خواهد يک کاري بکند اساس            . گويد در همين فرو پاشي ما بايد يک کاري بکنيم              

رفيق کورش ديپلماسي   . قضيه اين است که به نظر من و اين را عميقا من مي خواهم نشان بدهم            
ببينيد رفقا مجلس     . با سياست اشتباه مي گيرد         . را با سياست طبقاتي اشتباه مي گيرد              

موسسان، رفراندم، دولت موقت، نافرماني مدني حتي، اينها اجزا سياست درستي هستند براي               
وقتي کابينه ها عوض مي شود، اينها اجزا              . طبقه بورژوازي . طبقه حاکمه . احزاب يک طبقه   

نظامها . در سياست اينها به درد نمي خورند         . اجزا مبارزه طبقاتي نيستند    . ديپلماسي هستند 
. يک دست به دست شدن طبقاتي قدرت الزم است           . انقالب الزم است  . اينطور زير رو نمي شوند     

رفراندم و مجلس موسسان و دولت موقت، اين راههاي مسالمت آميز و متمدنانه و دمکراتيک،                
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براي تغيير حداکثر حکومتهاي نظامي . اينها راههاي احزاب بورژوايي براي تغيير کابينه هاست 
براي رفتن شاه با شاه        . به حکومتهاي پاپيوني پارلماني و بر عکس مثال در امريکاي التين                  

تازه براي اين هم اگر تغيي کمي اساسي باشد                . ديگر و يا رئيس جمهور ديگر با حفظ نظام               
در هر حال اين نوع تغييرات در بين خود طبقه حاکم                . انقالب الزم است به اين سادگي نيست         

اين ديپلماسي به درد تغيير دولت به معني تغيير کابينه           . من به اين مي گويم ديپلماسي     . است
به سيستم حکومتي، به نظام         . تغيير حتي دولت تا آنجا که به نظام دست نزند                    . مي خورد  

و مدام دارند اين کار را مي          . به درد اينها مي خورد      . اقتصادي، به نظام اجتماعي دست نزند       
. حزب توري مي رود حزب ليبرال مي آيد       . حکومتهاي حزبي . احزاب مي آيند و مي روند     . کنند

در امريکا در   . دمکرات مي رود محافظه کار مي آيد        . حزب ليبر مي رود حزب غيره مي آيد          
اروپا در انگليس در همه جاي دنيا که پارلمان دارند احزاب اينجوري دست به دست مي کنند                        

اين ماتريال، مجلسس موسسان، رفراندم ، دولت انقالبي و غيره و بخصوص تز قيام                  . قدرت را 
. خشونت است و تز نافرماني مدني در اين سيستم بکار مي رود که به آن مي گوييم ديپلماسي                     

ببينيد، کمونيستها و احزاب راديکال انقالبي که مي خواهند سيستم عوض کنند، مي خواهند                
رفيق کورش اصرار دارد که ما برويم در           . نظام را عوض کنند، در اين بازي راهشان نمي دهند            

دولت که بحث قدرت سياسي را اين طور فهميده که حزب بايد برود در دولت و به دولت نگاه                            
ولي يک سئوال اين است که آيا راهمان مي دهند؟ باالخره              . باشد اينکار را بکنيم   . کنيم و غيره  

ما کمونيست هستيم، راديکاليم، قيام گفته ايم، انقالب گفته ايم، مي خواهيم سرمايه را بر                        
راهمان مي دهند در دولت؟ آيا در اين بازي زائده نمي شويم؟ مثل حزب توده ته مانده                 . بيندازيم

جمهوري اسالمي نمي شويم؟ که مثل دستمال استفاده مان بکنند و بياندازند دور؟ آيا مثل                         
بابک زهرايي زائده بني صدر نمي شويم؟ که مثل دستمال استفاده مان بکنند و بياندازنمان دور؟              

هميشه . رفقا کمونيستهايي که خواستند وارد ديپلماسي بشوند هميشه کاله سرشان رفته است                
. از اين نوع چپها کم نداشتيم      . شده اند زائده  . هميشه شدند پل به قدرت رسيدن بقيه        . باخته اند 

در ايران از همين االن از بهمن نيرومند تا خان بابا تهراني تا انواع شاخه هاي فدايي و غيره از                         
رفقا بحث ما بر سر تغيير حکومت هست          . اين نوع چپ هائي هستند که وارد ديپلماسي شدند          

. حزب ما يک حزب کارگري است         . منتها تغيير حکومتي که قدرت را بدهد بدست حزب ما                
ما نمي خواهيم ولي فقيه بياندازيم       . قدرت را از دست يک طبقه در بياورد و نظام را عوض کند              

اگر کسي فکر کند که کمونيستها در اين بازي              . مي خواهيم يک نظامي را عوض کنيم         . فقط
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توهم . ديپلماسي مي توانند اينکار را بکنند آن وقت ديگر پايش روي زمين نيست به هيچ وجه                  
و مبارزه طبقاتي و اصال جوهر مارکسيسم و جوهر بحث مارکسيستي بر سر                      . عظيمي دارد 

مبارزه طبقات و مکانيزمهاي اجتماعي که نادر مي گويد که به آنها برمي گردم، مکانيسمهاي             
مکانيسمهاي درون طبقاتي اش را        . اجتماعي براي انقالبات و تغيير حکومتها را نمي بيند               

حزب و قدرت سياسي، رفيق کورش و رفقاي        ) و من بارها اين را گفتم     (و وقتي مي گويند     . ديده
پارلمان، . ديگري هم بعضي جاها در بحثشان استفاده مي کنند، به باال نگاه مي کنند                                  

کريدورها، دولت موقت، مجلس موسسان، قانون اساسي، رفراندم، بيانيه ها، قواعد بازي،                        
نه عزيز  . اينها را مي بينند و فکر مي کنند که بورژوازي با ما امضا مي کند و رعايت ميکند                  

من، بورژوازي مي گويد يک حزب کمونيست ديگري گير آوردم از نوع احزاب کمونيستي که                         
ما هم  ". توده اي هستم و همراه امام       "مثل  . مدام به من سرويس دادند و اين هم يکي ديگرش             

مي رويم همراه سلطنت طلبان و مجاهد، بر فرض راهمان هم بدهند و قبولمان هم کنند، رفتيم                     
 . من حاال اين را بيشتر باز ميکنم. تو زمين اون و شده ايم زائده اش

تو تئوري  . در هر حال اين به نظرم در تمام سير نظري رفيق کورش از اول تا آخر مي دود                           
تو بحثهاي ديگرش هم اينطور     . حزب سياسي اش هم همينطور است که من اين را نشان ميدهم            

و . است که کال ديپلماسي، يک حزب پارلماني، ترمها، شيوه ها، روشها، اينها از آنجا مي آيد                    
بحث مفصلتر سر اين االن کتبي هست         .  بود با اين بحثي که کردم        ١٦شروعش در همان پلنوم      

 . من وارد نمي شوم چون خيلي نکات هست که بايد بپوشانم. رفقا مي تواند به آن رجوع کنند
 ٤٥بحثهاي  . و بعد ما وارد بحثهايي مي شويم که من گفته بودم به رفقا با آن رجوع کنند                    

 دقيقه که    ٤٥ هست که آنجا مفصال هرکدام          ٢٠٠٢ اکتبر    ٢٠ و    ١٩مقصودم نوار    . دقيقه اي 
عمال فکر کنم بيشتر، رفيق کورش و من نقطه نظراتمان را بعد از آن بحثهاي، بيانيه و منشور و                   

جدا از  . غيره که در دفتر سياسي گير افتاده بود باالخره گفتيم برويم بحث اساسي مان را بکنيم                  
و رفيق کورش آنجا نقطه نظراتش       . سناريو و محتمالت و غيره هر کس نقطه نظراتش را بگويد             

 . اميدوارم نوارش شنيده باشيد من خالصه اش را اينجا مي گويم. را گفت
و اين نتيجه را مي گيرد که انقالب يک انقالبي             . رفيق کورش مي گويد انقالب سلبي است        

و يک دولت موقتي را بوجود مي آورد اين          . بر سر سوسياليسم نيست   . است بر سر آزادي و غيره      
و بعد با رفراندم مي رويم سوسياليسم را مي          . انقالب، در اين دولت موقت ما بايد شريک شويم         

مي گويد حتي اگر دولتي که بعد از فروپاشي به قدرت برسد دولت يگانه حزب باشد، به                      . آوريم



 داستان زندگي انشعاب  84

نبايد بگوييم دولت       . به آن نمي گوييم سوسياليسم            . آن مي گوييم دولت موقت انقالبي                
و بعد اين را باز      . اين دولت سوسياليستي نيست    . حتي اگر خودمان تنها باشيم     . سوسياليستي

مردمي که پشت    . چون اگر بگوييم سوسياليسم، مردم رم مي کنند           . مي کند و مي گويد چرا        
شما اينها را براي آزادي زن، براي عليه مذهب، عليه ظلم                . شما جمع شدند پراکنده مي شوند       
و براي آزادي بي قيد و شرط جمع کرديد و وقتي بگوييد                       . ملي و غيره و غيره جمع کرديد           

رفيق کورش مي گويد     . و پراکنده مي شوند بنابرين نمي شود گفت           . سوسياليسم رم مي کنند    
اين نتيجه را از بحث سلبي اثباتي گرفته که مردم از سر سوسياليسم شما را انتخاب نمي کنند                     
از سر نه شما را انتخاب مي کنند و چون اين نه است بنابرين دولتي که شما تشکيل ميدهيد                          

خودتان . اين دولت موقت است     . حتي اگر فقط خودتان باشيد اين دولت سوسياليستي نيست              
 ماه صبر کند که اين           ٦و بعد اين دولت موقت بايد             . بايد به خودتان بگوييد دولت موقت          

مردمي که از سر نه ، از سر نه به مذهب، از سر نه به شونيسم مرد ساالرانه، از سر نه به خفقان                          
و غيره پشت سر ما جمع شدند قانع بشوند به سوسياليسم در يک مدت چند ماهي و بعد رفراندم                   

خوب نقد من را هم      . اين بحثي است که آنجا رفيق کورش دارد         . کنيم و سوسياليسم را بياوريم     
نقد من هم اين بوده که چرا وقتي ما بقدرت مي رسيم به خودمان                 . اميدوارم رفقا شنيده باشند   

نمي گوييم جمهوري سوسياليستي؟ قرار نبود فقط انقالب دمکراتيک سلبي باشد، انقالب                         
حال کار ندارم بعد معلوم مي شود در           . انقالب کمونيستي هم سلبي است     . انقالب. سلبي است 

در بحثهاي   . اين را بعدا به آن مي رسيم             . ديدگاه رفيق کورش اصال انقالبي در کار نيست                
اثباتي معلوم نيست اصال از کجا       -سلبي  . سمينارش مي فهمم که اصال انقالبي در کار نيست         

ولي در هر حال فعال آن بحثي که آنجا دارد اين است که                    . مي آيد چون انقالبي در کار نيست         
. اين سلبي بودن اجازه نمي دهد سوسياليستي باشد         . انقالب دمکراتيک به اصطالح سلبي است      

و بنابرين وقتي که به قدرت برسيم، بعد از افتادن                      . چون سلبي است سوسياليستي نيست         
بايد به خودمان بگوييم      . جمهوري اسالمي ، بعد از فروپاسي به قدرت برسيم، نبايد بگوييم                   

من مي گويم خوب چه حزبي در دنيا به تنهايي به قدرت رسيده و به خودش گفت                    . دولت موقت 
من بحثم آنجا اين است که وقتي حزب         . و چرا رفراندم کنيم و مردم را قانع کنيم         ! دولت موقت؟ 

يک فاز از مبارزه       . تمام شد ديگر    . ما به قدرت رسيده يعني مردم چپ را انتخاب کرده اند                    
حزب کارگري، کمونيستها به قدرت رسيدند حزب ما قدرت را             . طبقاتي، فاز مهمش تمام شده     

به رسميت  . اين به رسميت نشناختن پيروزي است       ! گرفته، به خودمان هنوز مي گوييم موقت؟        
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رفيق کورش حتي آنجايي هم که با قدرت انقالب، حاال                   . نشناختن اصال قانون مبارزه است        
خودش مي گويد فرو پاشي، هر چيزي، حزب ما به تنهايي به قدرت رسيده باز محو ديپلماسي                     

مي گويد ساکت، شلوغ      . باز شروع مي کند به رفراندم گذاشتن          . مقهور ديپلماسي است   . است
حتي اگر دولت موقت با باقي هم باشيم، به طريق اولي مي گوييم که بايد رفراندم کنيم                    . نکنيد

من نمي دانم اين کجاي مبارزه           . و مي گوييم که شلوغ نکنيد و قانع مي کنيم به رفراندم                       
اگر . طبقاتي است؟ رفقا اين ديپلماسي حتي در خود بورژوازي هم به رسميت شناخته نمي شود                 

پارلمان و همه اينها را رعايت مي کنند براي اينکه احزاب تقريبا هم زور                           . زور يکي برسد    
يک حزبي سياست معيني داشته باشد، بخش عمده جامعه را داشته باشد                   . هستند در جامعه   

مي زنند زير پارلمان    . مي شود خونتاهاي نظامي   . مي شود نازيسم  . خوب هيتلر مي شود ديگر    
. زير رفراندم و مجلس موسسان و همه چيزشان مي زنند           . و مارلمان و همه اين قوانين بازيشان       

اين را من گلويم پاره شد پلنوم بعد از             . نيرو است در خيابانها    . اساس سياست رفقا، زور است      
براي حتي احزاب بورژوايي    . نيرو در خيابانهاست، اساس قدرت ما در خيابان است          . پلنوم گفتم 

اينکه چقدر ارتش و نيروي سرمايه پشتم باشد و بتوانم حکومت              . هم قدرت از پارلمان نمي آيد      
رفيق کورش به نظر من اساس ديدگاهش             . مگر نديديم بارها    . کنم، پارلمان را هم مي بندم          

است، از بحث حزب و قدرت سياسي         ) من به آن مي گويم ديپلماسي قدرت        ( ديپلماسي قدرت   
يک چيزي  . غايب است . رفيق کورش به نظرم فقط اين را گرفته که اين اصال در بحث نادر نيست                

تا جائي که حتي وقتي         . ديگر را گرفته به آن سنجاق کرده و آن هم ديپلماسي قدرت است                         
خودمان يگانه به قدرت مي رسيم به قول کورش باز هم به خودمان نمي گوييم جمهوري                                    

. شروع مي کنيم به رفراندم با اين توهم که مردم به سوسياليسم قانع مي شوند                   . سوسياليستي
توي مبارزه طبقاتي من را انتخاب کردند به قدرت رساندند حاال قرار است با ترويج چه جوري                      

خوب بحث من آنجا اين است       . به سوسياليسم بايد قانع شان کنم      ! نمي دانم بايد قانع شان بکنم      
اگر نمي داند نمي    . که اگر اکثريت جامعه ايران زير خط فقر است به سوسياليسم قانع است ديگر             

يعني چي پراکنده مي شود اگر من                 . وقتي پياده اش کني دورت جمع مي شود                  . شناسد
شرايط ابژکتيو پس آماده نيست در ايران؟ برگرديم به آن تزها؟ قدرت را                       . سوسياليست باشم 

گرفته اي، راديو و تلويزيون دستت است، تمام ارگان دولتي دستت است، از باال همه امکانات                     
نمي تواني به مردم بگويي دولت سوسياليست           . دستت است، هنوز مي خواهي کم کم بگويي           

گفت تو گوش شاه مي زنم تو گوش          ) سلبي بود خميني هم ديگه     (هستي؟ همانجور که خميني      
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امريکا مي زنم، بختيار بايد بره، اين بايد بره اون بايد بره، اين حرفها را گفت و آمد قدرت را                            
خوب من   .  درصد آرا ديگر      ٩٥گرفت سه هفته بعدش هم رفراندم کرد جمهوري اسالمي با                      

سوسياليست هم مي گويم اين بايد بره، تو گوش اين مي زنم، سلبي سلبي به قدرت مي رسم                          
مي گويند راي نگرفتي ؟ کي مي گويد؟ بورژوازي چلنجم               . مي گوييم جمهوري سوسياليستي    

. سازمان ملل چلنجم مي کند      . از رژيم افراد از تخت افتاده چلنجم مي کنند             . مي کند ديگر   
 درصد  ٩٩. مي گويند راي نگرفت مي گويم چشم اين هم راي ديگر                . امريکا چلنجم مي کند    

مگر نادر در همان بحث سلبي اثباتي اش نگفت کسي که سلبي               . مي گويند سوسياليسم ديگر   
رفيق کورش مي گويد نه اثباتي اش فراري           . اش را با من آمده اثباتي اش را هم باما مي آيد                

من . بايد برويم قانع شان کنيم     . مي دهد چون اينها سلبي با تو آمده اند اثباتي فرار مي کنند                
نفهميدن و نديدن پايه اي ترين به        . به رسميت نشناختن پيروزي   . هم به اين گفتم فرار از پيروزي       

حاال بعد به اين برمي      . اصال نديدن کل مبارزه طبقاتي     . نظرم قوانين و مسايل مبارزه طبقاتي      
من مي خواهم    .  دقيقه اي رفيق کورش مي گويد          ٤٥اين بحثي ست که در آن سمينار             . گردم

ما . بدانم کجاي دنيا با رفراندم کسي سوسياليسم آورده رفقا؟ همان بحثي که کردم دفعه اول                       
يک نظام ديگر به جايش     . داريم يک نظام حکومتي ، اقتصادي و اجتماعي را زير و رو مي کنيم               

بحث بر  . با رفراندم اين کار را مي شود کرد؟ بحث بر سر جابجايي کابينه ها نيست               . مي گذاريم 
دولت موقت مي دانم خيلي جاها ،دولت        . سر دست به دست شدن قدرت در دل يک طبقه نيست             

ولي همه اين دولتهاي      . دولتهاي موقت . دولتهاي انتقالي . دولت گذار خيلي داريم     . گذار داريم 
موقت وقتي تشکيل مي شوند که قبال تکليف قدرت يک جاي ديگري، در خيابان تعيين شده،                     
يا در جنگ داخلي و يا در انقالب و يا هر جوري تعيين شده و اين دولت گذار فقط مي آيد                                  

مثل رفراندمي که قرار است      . مثل رفراندم براي کرزاي    . مشروعيت فرمال و قانوني به آن بدهد        
 ماه  ٦مثل رفراندمي که خونتاهاي نظامي مي کنند در امريکاي التين بعد از             . در عراق بکنند  

 ماه دولت موقتم و بعد مي         ٦.  ماه صبر کن و رفراندم هم نمي کند           ٦مي گويد دولت گذارم،      
اين مثالهايي که در نوشته زدم اخيرا خواندم يادم است و به                 . دهد به يک کراواتي مثل خودش       

بابا جان رفراندم، مجلس موسسان و دولت        : در آن بحث، آنجا بحث من اين بود         . شما مي گويم  
. موقت اينها همه مکانيسمهاي دست به دست شدن قدرت از يک طبقه به يک طبقه ديگر نيست                 

ما هم ممکن است دولت موقت، دولت گذار در شرايط انقالبي داشته باشيم منتها گذار از                            
قرار نيست اين دولت موقت وقتي تمام شد قدرت را برگرداند به سرمايه                  . خودمان به خودمان  
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اگر آن زوري که اول آن دولت موقت را آورده اساسا با                         . عکسش هم همينطور است      . دارها
هژموني بورژوازي و نيروهاي بورژوازي است مطمئن باشيد مجلس موسسانش، رفراندمش، هر              

به خاطر اينکه اگر نکند کودتا مي کنند عليه             . سيستمي، بورژوازي را به تخت خواهد رساند         
مگر توهم  . مگر با بچه کودکستاني طرفيم    . مگر شوخي است مبارزه طبقاتي    . نمي گذارند . تان

اسمش را هم مي گذارد          . اين براي رفيق کورش نقشه عمل است ولي                . داريم به اين حرفها      
تمام بحث رفيق    . دخالتگري در حکومت و بحث حزب و قدرت سياسي و به باال نگاه کردن                         

کورش تحت عنوان حزب و قدرت سياسي به نظر من ديپلماسي قدرت است به همين معني که                     
و براي ما اگر ما برويم پاش ما را زائده احزاب            . و بنابرين کامال، کامال غير عملي است      . گفتم

دو راه شما داريد يا بايد برويد بگذاريد راديکاليسمتان را کنار و با آن                           . بورژوايي مي کند    
قوانين برقصيد که هنوز راهتان نمي دهند به خاطر گذشته کمونيستيتان حاال حاالها راهتان                     
نمي دهند، يا بايد بشويد يک نيروي منزوي اي که آن گوشه جامعه حرفهاي هپروتي مي زند و                       

بنابرين رفراندم، دولت موقت و مجلس موسسان معلوم             . کسي هم به حرفش گوش نمي دهد          
است که اينها ابزارهاي سياسي معيني هستند و ترمهاي معيني هستند تئوريهاي مختلفي هم               
مي توانيد پشتش بگذاريد ولي تمام تجربه تاريخ، تئوري طبقاتي دولت، تئوري مارکسيستي                  
مبارزه طبقاتي همه اينها و همه تجربه به ما نشان مي دهد که با اين سيستمها، با اين شيوه ها       

نمي شود حکومتي را از       . نمي شود حکومتي را جابجا کرد        . نمي شود نظامي را جابجا کرد        
در دل يک طبقه يک جاهائي چنين اتفاقاتي مي افتد و هر               . دست يک طبقه به طبقه ديگري داد       

من گفتم خميني    -بگذاريد اين را هم توضيح بدهم         -من گفتم خميني    . روز هم دارد مي افتد     
آمد سلبي به قدرت رسيد بعد گفت جمهوري اسالمي به راي گذاشت و گفت نه يک کلمه زياد نه                      

 درصد، راي شان هم درست بود و تقلبي هم در آن              ٩٥يک کلمه کم، جمهوري اسالمي، راي آورد         
مردم گفتند  . اتفاقي که افتاد شروع کرد پدر مردم را در آورد           . شد جمهوري اسالمي ايران   . نبود

يک عده که همان موقع مي دانستند و به مردم مي گفتند                 .  ماه ٦عجب غطلي کرديم بعد از        
اما در  . توده مردم هم بعد از يک سال فهميدند داستان چي هست             . مثل خود ما  . نکنيد نکنيد 

مورد ما چي؟ مردم سرشان کاله ميرود؟ فرض کنيد زني که براي آزادي زن آمده من بيايم                               
بروم . سوسياليسم را برايش بياورم، فرار مي کند؟ سوسياليسم را نه اينکه ترويج بلکه پياده کنم               

 درصد آن جامعه که زير خط       ٩٠. به قول نادر در اولين اقدام، اتوبوس و آب و برق را مجاني کنم             
قرار ! استثمار لغو کردند؟  ! فقر است فرار مي کند؟ مي گويد آخ آخ اينها مالکيت را گرفتند؟                 
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اين را مي گويد؟ مي گويم ببينيد         ! بود فقط زن آزاد بشود قرار نبود آب و برق مجاني بشود؟               
و چقدر مي افتد    . از سوسياليسم فرار مي کنند چقدر بي پايه است         ! چقدر ذهني است اين قضيه    

در همان ديپلماسي نافرماني مدني، رفراندم، مجلس موسسان          . گوشه همان سيستمي که گفتم     
چون مردم که آنها مي گويند از           ! البته معني دارد مردم از سوسياليسم فرار مي کنند ديگر               

. اين ترمها ترمهاي آن طبقه است      . آنها همه فرار مي کنند     . خرده بورژوازي متوسط به باالست     
همانها که از نافرماني      . همانها که قيام برايشان خشونت است از سوسياليسم فرار مي کنند                 

باز . بگذاريد نافرماني مدني را هم اينجا يک کمي درباره اش صحبت کنم             . مدني فراتر نميروند  
ببينيد رفقا در نوشته من گفتم         . نوشته من هم هست روي اين موضوع ولي اين را هم بگويم                  
. مي گويد نافرماني ولي مدني        ! نافرماني مدني اساسش در کلمه مدني است نه نافرماني                 

اينطور نيست که اين کالس اول اعتصاب است خوب اين را بگوييم کالس دومش را هم مي                           
که رفيق  . کسي که مي گويد نافرماني مدني خواه ناخواه مي گويد نامدني اش بد است                . گوييم

قيامش را الاقل که مهمترين نامدني است رفيق کورش مي                . کورش هم مي گويد يک جوري        
از طرف ديگر اين طور نيست که هر زني          . خشونت تحميل شده به ماست    . گويد متمدنانه نيست  

از خود زني که چادر به سر        . اين کار را نمي کند    . که چادر به سر نکند نافرماني مدني مي کند         
نمي کند، حجاب بسر نمي کند در ايران بپرسيد مي گويد دارم جمهوري اسالمي را بهش دهن                      

نمي . دارم به اين آخوندهاي فالن فالن شده مي گويم نه            . مي خواهم بياندازمش  . کجي مي کنم  
اين زيادي پاپيون زده است و        ! براي اعتراض . گويد من دارم قانون حجاب را زير پا مي گذارم             

مردم اين را نمي       . همان سلطنت طلبها بايد اينجور راجع به نافرماني مدني صحبت کنند                     
! مدني چيست؟ من دارم مي زنم زير آن       . مردم به مبارزه شان نمي گويند نافرماني مدني   .  گويند

آخه اگر بگوييد نافرماني مدني آن وقت اعتصابي که طبق قانون اعتصاب نيست نامدني مي                    
شما مي گوييد نافرماني مدني و غيرمدني هر دوشان را                  . جلويش را مي گيرند     . شود ديگر 

اصال چرا نافرماني؟ کسي     . بگو نافرماني . قبول داريد پس از همان اول چرا مدني را گذاشتي              
اصال . با فرمان بدون فرمان   . فرماني داده شما زيرش زده ايد؟ شما زير يک نظام داريد مي زنيد               

نافرماني مدني در اين کشورهايي که اين توهم         . قانونش را قبول نداري   . فرمانش را قبول نداري   
هست که قانون منافع عمومي را نمايندگي ميکند و پيش همه رعايت مي شود باز معني                           

از ترافيکش با پول حل مي شود تا معامالت ملکي اش،            . در ايران که اصال قانون نيست     . دارد
نافرماني مدني چي؟ قوانين را زير پا         . اصال قانوني در کار نيست     . تا اسم نويسي بچه مدرسه     
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رشوه مي   . کدام قوانين؟ خود کارمندان نافرماني مدني مي کنند از صبح تا شب                     ! بگذاريد
يک کمي زيادي لوکس است اين      . قانوني در آن مملکت در کار نيست      . گيرند مي زنند زير قانون    

خوب نافرماني مي   . حاال رفيق کورش مي گويد نافرماني مدني که خوب چيزي نيست              . قضيه
شما اين لغت را بر      . يعني نافرماني غيرمدني نه    . نه عزيز من اين ترم معني دارد        . کنيم ديگر 

خوب بگو نافرماني   . مي داريد مي خواهيد بگوييد هم نافرماني مدني هم نافرماني غير مدني            
اگر شما هم نافرماني مدني را قبول داريد هم نافرماني غير مدني را، صفت مدني اينجا                 . ديگر

نافرماني توده اي اش را      . چکار مي کند؟ و بعد هم که همه سلطنت طلبها همين را مي گويند                
مگر ما  . نافرماني ها ضبط شد، برده شد، تمام شد        . هم که االن يک عده ديگر دارند مي گويند         

نمي توانيم بگوييم تظاهرات، اعتصاب، مبارزه، قيام، اعتراض؟ کمپين عليه حجاب داريم،                    
هزار و يک جور کمپين داريم، مگر مجبور شده ايم بگويم يک جاي               . کمپين عليه سنگسار داريم   

اصال مي گويم هر روز دارد       . گوشه قانوني زير پا گذاشته شده؟ ما کل آن قانون را قبول نداريم                
 . قوانين زير پا گذاشته مي شود

مي خواهم بگويم اين نافرماني مدني هم چطور در آن ديد                  . اين هم راجع نافرماني مدني      
و شيوه هاي        . و ترمهاي ديپلماسي       . قدرت از طريق ديپلماسي          . قدرت ديپلماتيک است       

و اين توهم که با اين ديپلماسي بازي ها مي شود قدرت                . و دخالت گري ديپلماسي    . ديپلماسي
شما را مي کنند زائده خودشان بازيتان مي دهند و               . غير ممکن است   . را کمونيستها بگيرند   

چند هزار بار اين بر سر کمونيستها آمده              . بعد مثل دستمال مصرف شده مي اندازنتان دور             
 است؟ 

ببينيد ظاهرا به منصور حکمت     . دولت موقت . و بعد بحث دولت موقت هم يک چيزي بگويم  
منتها چيزي که رفقا مي گويند و رفيق           . استناد مي شود به بحث دولت در دوره هاي انقالبي             

کورش مي گويد ربطي به دولت در دوره هاي انقالبي ندارد چون اصال انقالبي در کار نيست به                        
و . يک فرو پاشي است که با چهار درجه تخفيف به آن مي گويد انقالب دمکراتيک                  . قول خودش 

مدام مي گويد انقالب نبود ها، انقالب فوريه هم انقالب نبود ولي حاال تخفيف ميدهيم بهش                     
خوب اگر انقالبي در کار نيست پس دولت در دوره هاي انقالبي من سئوالم                  . مي گوييم انقالب  

ترانزيشنال "اين است از کجا آمده؟ شما داريد دولت گذار، دولت موقت، دولت آشتي ملي،                          
اين ربطي به دولت در دوره هاي انقالبي منصور حکمت ندارد رفقا،                  . را مي گوييد   " گاورمنت

دولت نوع کرزاي، دولت نوع عراق، دولتي که خونتا هاي نظامي درست مي                  . هيچ ربطي ندارد  
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کنند براي سه ماه و به مردم قول ميدهند بعد از سه ماه انتخابات مي گذاريم، اينها چه ربطي                       
. به دولت در دوره هاي انقالبي دارد؟ شما رفقا از دولت در دوره هاي اتتالفي صحبت مي کنيد                    

دولت در  . دولت در دوران فروپاشي   . رفيق کورش در واقع صحبتش دولت در دوران ائتالفي است          
دولت در  . رفيق کورش از اين صحبت مي کند         . دولت در دوران ديپلماسي    . دوران غير انقالبي   

. دوراني انقالبي وقتي که انقالبي نباشد، بحثش هم به طريق اولي بايد از پنجره برود بيرون ديگر              
ربطي به اين ندارد و     . بنابرين اين دولت موقت را هيچ ربطش ندهيد به بحثهاي منصور حکمت             

 . من در اين مورد بعد بيشتر صحبت مي کنم
در بحثهاي   . و بعد در اين بحثهاي رفيق کورش مي بينيم اصوال انقالبي در کار نيست                         

رفيق . اولي فرو پاشي است   . سميناري اش رفيق کورش اين را بيشتر باز کرد و عميقتر هم گفت              
درست است که مردم ضربه مي زنند، با ضربه         . کورش اصرار دارد و مي گويد اين انقالب نيست        

رفيق کورش با    . خوب باشد قبول مي کنيم      . انقالب نيست . مردم مي افتد ولي فروپاشي است       
خوب بعد  . قبول دارم اين انقالب نيست    . تسامح و دو درجه تخفيف مي گويد انقالب دمکراتيک        

! انقالب اين وسط رفقا غيب شد      . چي؟ بعدش هم با رفراندم مي خواهيم برويم براي سوسياليسم          
از انقالب ايران شروع کرديم از مبارزه شروع کرديم، از            ! رفت تو کاله و از کاله کبوتر آمد بيرون         

تصرف قدرت به وسيله حزب شروع کرديم، انقالب، کاراکتري که رفت بيرون و اين بيشتر و                             
يک فرو پاشي     ! پس ما در دوران ديپلماسي هستيم ديگر            ! بيشتر جايش را به ديپلماسي داد          

بعد که مي بينيم حاال        . هست، بعدش هم يک رفراندم هست، بعدش هم سوسياليسم مي آيد                  
و بعد رفيق کورش اينجا       . حاال با بحثهاي بعدي اش هم مي رسيم          . نوبت کمونيست ها نيست    

خوب اينطوري که شما مي     . مي گويد قدرت حزب کمونيست کارگري معادل سوسياليسم نيست        
يک چپهايي  . انقالبي در کار نيست اصال      . حتما معادل سوسياليسم نيست    . گوييد حتما نيست   

هستند که از نوع شايد نمي دانم کي ها مثل بابک زهرائي که با بني صدر رفت يا خان بابا                                 
آنها هم  . تهراني و بهمن نيرومند، يک نوع چپهاي از اين نوع ممکن است اينجوري حرف بزنند                   

يک ديد  " بعدها فرا مي رسد    . "آنها هم آرمانش را دارند     . مي گويند سوسياليسم در کار نيست       
حاال سر سمينارهايش اينها را بحث        (مرحله اي که رفيق کورش اصرار دارد مرحله اي نيست                

در هر حال بحثي که رفيق کورش کرده تا اينجا اين                ) مي کنم که مرحله اي هست يعني چي؟          
بعدش هم يک رفراندم مي کنيم مي رويم به               . است که يک فرو پاشي هست که انقالب نيست              

با يک چرخش ديپلماتيک انقالب از         . انقالب اجي مجي حذف شد      . طرف انقالب سوسياليستي   
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ولي به جاش تا دلتان بخواهد رفراندم داريم، دولت موقت داريم، مجلس                      . پنجره رفت بيرون   
. نه بعدش نه قبلش   . موسسان داريم، راي مي گيريم داريم، نافرماني مدني داريم، انقالب نداريم          

اين چه ربطي دارد به بحث نادر وقتي گفت که ممکن است سناريو برعکس اتفاق بيافتد، اول                        
جمهوري اسالمي بيافتد بعد انقالب داشته باشيم؟ رفيق کورش که بعدش هم مي گويد که                            

مي گويد قوانين بازي را رعايت مي کنند ما مي رويم در آن دولت بيانيه مان                     . انقالبي نيست 
مردمي که از   . را پياده مي کنيم، راي مي گيريم، رفراندم مي کنيم، سوسياليسم مي آيد ديگر                

سوسياليسم فرار مي کنند بعد از اينکه قانع شدند دور ما مي مانند و سوسياليسم را مي                             
گفتم بحث حزب و قدرت           . انقالب الزم نيست در اين بحث             . پس انقالب الزم نيست       . آورم

. بحث قدرت ديپلماتيک است     . سياسي، تصرف قدرت، جمهوري سوسياليستي و اينها نيست             
 . قدرت از طريق ديپلماسي

رفيق کورش مي گويد تحوالتي هستند که                 . و حاال بريم سر بحثهاي سمينار کورش                
و بعد هم اصرار دارد       . به اين گفته اند انقالب دمکراتيک       . کمونيستها را به قدرت نمي رساند       

يعني . مي گويد اين مرحله نيست، خصوصيت انقالب يک جوري هست که دمکراتيک است                       
من هم مي گويم يک ديد مرحله اي انقالب                . انقالبي داريم که خصوصيتش دمکراتيک است         

مي گويد چون نيروهاي مولده رشدش کافي نيست و          . داريم که بحث را ربط مي دهد به اقتصاد         
ديد سه جهاني و      . ، بنابرين انقالب دمکراتيک است       )ديد منشويکي کالسيک   (غيره و غيره،      

خصلت انقالب  . رفيق کورش اين را نمي گويد، ولي مي گويد انقالب مرحله اي است                       . غيره
و اين تحول دمکراتيک هم بنا به تعريف کمونيستها را به                     . نشان مي دهد دمکراتيک است        

بعد رفيق کورش مي گويد که بچه اي که بدنيا نيامده اسم برايش نمي                            . قدرت نمي رساند    
از پيش نمي شود گفت انقالب دمکراتيک است يا               . چون نادر در بحثش اين را گفته           . گذارند

رفيق کورش ميگويد همين انقالبي که         . انقالبي بايد در حال جريان باشد        . سوسياليستي است 
. هست انقالبي که در ايران بوجود آمده خصوصيتش سوسياليستي نيست، دمکراتيک است                      

اين انقالب کمونيست ها را نمي تواند به قدرت              . اين کمونيستي نيست   . سوسياليستي نيست 
بعد از  . کمونيستها با انقالب کمونيستي مي آيند روي کار            . بنابرين دمکراتيک است   . برساند

وي مي پرسيم که انقالب کمونيستي کدام است؟ مي گويد کمونيستي همان است که کمونيستها   
چي شد؟ انقالب، اين انقالب خصوصيتش دمکراتيک است، انقالب                ! را به قدرت مي رساند       

ميگوئيم چشم مي رويم دنبال      . دمکراتيک انقالبي است که کمونيستها را به قدرت نمي رساند            
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انقالب کمونيستي کدام است؟ انقالب کمونيستي همان است که کمونيستها          . انقالب کمونيستي 
! دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من دلبر جانان من                     . را به قدرت مي رساند     

حاال من بايد چکار کنم؟ از اين دور تسلسل چه جوري بياييم بيرون؟ رفقائي که در سمينار رفيق                   
گفت انقالبي که کمونيستها را به قدرت برساند         . کورش بودند عينا اين دو تعريف را شنيده اند          

و انقالب غير کمونيستي و دمکراتيک بنا به تعريف کمونيستها را به قدرت                  . کمونيستي است 
در ايران هم که اين انقالب فروپاشي است حاال         ! تمام شد رفت، تکليف ما روشن شد      . نمي رساند 

رفيق کورش به ما تخفيف داده و به آن گفته انقالب دمکراتيک قراره کمونيستها را به قدرت                          
نه، اين بحثي است که      ! و اين بحث حزب و قدرت سياسي منصور حکمت است؟             . نرساند ديگر 

ببينيد رفقا منصور حکمت چي     . منصور حکمت در نقدش حزب و قدرت سياسي را نوشته است           
گفت کمونيستهايي هستند که زور مي زنند، فداکاري مي کنند، مبارزه مي کنند،                           . گفت

سيانور زير زبان مي گذارند، بدبخت مي شوند، انقالبي در مي گيرد، مي آيند بيرون و وقتي                         
اين انقالب انقالب شما     . مي گويند قدرت سياسي، بهشان مي گويند نوبت شما نرسيده است                

ضد امپرياليستي است، تضاد عمده نيست، تضاد               . نيروهاي مولده رشد نکرده اند         . نيست
فرعي نيست، خصلتش دموکراتيک است، و کمونيستها مي گويند آه آره نوبت ما نيست باشد                    

حاال رفيق  . عينا اين مثال را رفيق منصور دارد      .  سال ديگر  ٢٥و مي روند در غارشان تا       . باشد
ما آمده ايم بيرون مي     . کورش هم يکي از آنهاست که مي گويد اين انقالب يکي از همان هاست              

رفيق کورش مي   . گوييم جمهوري سوسياليستي، حکومت کارگري مي خواهيم قدرت را بگيريم          
و بنابه تعريف انقالب     . گويد نه نه نه نوبت شما نيست اين انقالب خصلتش کمونيستي نيست                

. مي گويم بر گردم به غار مي گويد نه نه نه              . دمکراتيک کمونيست ها را به قدرت نمي رساند          
مي توانيم بريم مجلس    . مي گويد نرو تو غار بيا بيا       . سفره ديپلماسي را جلوي من پهن ميکند       

موسسان بگذاريم، مي توانيم بريم رفراندم کنيم، مي توانيم بريم نافرماني مدني شعار بدهيم و                 
انقالب اصال   ! فقط مواظب باشيم از سوسياليسم و انقالب سوسياليستي حرفي نزنيم                   . غيره

يک راه دمکراتيک و      . قيام که خشونت است     . خشونت است اصال اگر بود هم زياد جالب نبود              
مي گويد کمونيستهاي سنتي، يا مي خواستند               ) منصورحکمت(نادر! متمدنانه برايت دارم    

سازش کار  . راديکال باشند منزوي مي ماندند يا مي خواهند دخالتگر بشوند راست مي شوند               
خوب رفيق کورش منزوي نمي خواهد بماند، نمي خواهد ما را ببرد تو غار، ولي                        . مي شوند 

اين انقالب من نيست    . ديپلماسي را جلوي ما مي گذارد     . سياست راست را جلوي ما مي گذارد      
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، فروپاشي است و فروپاشي هم هماني است که           )حاال وارد همه اينها مي شويم      . (بنا به تعريف  
اين تعريف تعريف جديدي از انقالب دمکراتيک است و               . به آن مي گويند انقالب دمکراتيک         

پس حرف جمهوري   . بنابرين انقالب دمکراتيک هم که قرار نيست کمونيستها را به قدرت برساند           
قدرت يگانه هم، تازه يگانه هم خودتان بگيريد نبايد بگوييد                    . سوسياليستي را لطفا نزنيد      

سوسياليستي چون مردم رم مي کنند در اين مرحله از سوسياليسم، بنابرين چه خودتان به                             
تنهايي به قدرت برسيد و چه نه، سفره ديپلماسي را بايد باز کنيد شروع کنيد به رفراندم بازي،                       

خوب . اين اتفاقي است که رفيق کورش به ما مي گويد          . راي گيري و بيانيه دادن و غيره و غيره         
را در نقد نظراتش      " حزب و قدرت سياسي     "اين يکي از همانهائي نيست که منصور حکمت                

که مدام به ما مي گويند نوبت شما نيست، انقالب شما                      " کمونيستي"نوشت؟ تئوري هاي       
نيست، خصلتش نيست، مرحله اش نيست، تضاد عمده اش يک چيز ديگر است، نيروهاي                             
طبقاتي فراهم نيستند؟ رفيق کورش در آن بحث هم گفت شاطرها اعتصاب مي کنند اگر ما                        

همين حرفها را به ما زدند و نگذاشتند برويم          . مردم رم مي کنند   . برويم سوسياليسم پياده کنيم   
ببينيد ما دو   . رفيق کورش البته نمي گويد برگرديم تو غار، فعال است            . قدرت را بگيريم ديگر    

يک نوع تروتسکيست داريم مثل چپ ايتاليا،          . در دنيا هم   . نوع تروتسکيست داشتيم در ايران      
رفيق کورش هم   . مي گويد جز انقالب کمونيستي انقالبي نداريم       . همان نوعي که نادر مي گويد      

زنده باد  "به من مي گويد تو گفته اي           . مي گويد جز انقالب کمونيستي انقالب ديگري نداريم          
. غلط است، بايد بگوئي انقالب کمونيستي       " انقالب ما را فرامي خواند     "غلط است و     " انقالب

منتها چون نوبتش فرا نرسيده بود رفت        . مي دانم بابک زهرايي هم مي گفت انقالب کمونيستي          
وحدت کمونيستي، چپ جبهه    . بابک زهرايي اين کار را کرد ديگر اگر يادتان باشد           . با بني صدر  

ملي که آناتومي را نوشته عليه شان منصور حکمت، مي گفت انقالب کمونيستي و انگار                            
مي گفت انقالب ديگري به غير از انقالب کمونيستي را به رسميت نمي                   . خيلي راديکال است   

ضد مذهب است، عليه             . ولي انقالب حاضر کمونيستي نيست                ! خيلي ممنون    . شناسم
به قول کورش   . امريکاست، تضاد عمده اش يک چيز ديگر است، مرحله اش يک چيز ديگر است                

پس نوبت  . دمکراتيک هيچي، فرو پاشي است    . خصلتش دمکراتيک است، اصال فرو پاشي است       
يا چپ ايتالياست که مي     . مي خواهيد فعال باشيد برويد با بني صدر اين دوره ديگر          . من نيست 

هنوز نوبت حزب کمونيست      . گويد انقالب نيست برگرديم تو غارمان، نوبت ما هنوز نرسيده                 
در بحث نادر بيچاره مگر چيزي جز نقد همين نظرات            . کارگري ايران نرسيده تزهاي رفيق کورش      
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بود در بحث حزب و قدرت سياسي؟ حاال به اسم بحث قدرت سياسي سفره ديپلماسي در مقابل                     
 ما پهن مي کنيد؟ 

رفيق کورش مي گويد که اين انقالب              . و اما حاال خوب گيرم انقالب دمکراتيک باشد               
. دمکراتيک است لنين هم گفته، اتحاد مبارزان هم گفته، اينها انقالب مشخصي بوده و غيره                    
. اوال رفيق کورش نمي گويد وقتي ما انقالب دمکراتيک را از برنامه برداشتيم چي بجايش آمد                  

کسي يادش هست؟ به جايش گذاشتيم انقالب سوسياليستي و بجاي جمهوري دمکراتيک                            
اينها در   . و بعدش گذاشتيم جمهوري سوسياليستي         . انقالبي هم گذاشتيم حکومت کارگري         

در تمام    . غايب بود   . نيست اينها   . بحثهاي رفيق کورش معلوم نيست چه بر سرش آمده                        
يکبار من نديدم رفيق کورش از جمهوري سوسياليستي در اين          . سمينارها و بحثهايش غايب اند   

. البته ميگويد بايد جمهوري سوسياليستي رابگوئيم     . مرحله، يا در اين دوره صحبت کرده باشد        
نقشه عملها، تاکتيکها،    . ولي فقط بايد بگوئيم     -مي گويد حکومت کارگري هم بايد بگوئيم           

هنوز نرسيده  . هنوز زود است رفقا   . سياستها، اينجا ختم نمي شود چون اين دوره هنوز زود است           
 . هيچ جور ديگري نمي شود. االن فقط مي شود ديپلماتيک در قدرت شرکت کرد. موقعش

کي تئوري اتحادمبارزان راجع به انقالب دمکراتيک اين        . ثانيا همان اتحاد مبارزان   . اين يک 
بود؟ کي تئوري بلشويکها اين بود؟ تئوري لنين اين بود در انقالب دمکراتيک که نوبت                                  

کمونيستها مي توانند و    . کمونيستها نيست؟ مي گفت انقالب دمکراتيک به رهبري کمونيستها        
بايد در مبارزه براي دمکراسي هژموني داشته باشند، حاال با شريک بي                 . بايد به قدرت برسند    

تمام جوهر لنينيزم دخالتگري است و اينکه طبقه         . شريک، با دهقانان مثال ديکتاتوري دو طبقه      
کاري ندارم آن تحوالت دمکراتيک است و        . کارگر و حزب طبقه کارگر در راس آن تحوالت باشد           

" خطوط عمده "در  . تز لنين است  " انقالب دمکراتيک به رهبري پرولتاريا    . "خصلتش هرچي هست 
کي گفته انقالب    . اتحاد مبارزان هم صحبت از رهبري کمونيستها در انقالب دمکراتيک است               

دمکراتيک باشد کمونيستها به قدرت نمي رسند؟ اين از کجا آمده؟ اين تز را کي گفته؟ اين                           
مي گفت اين انقالب مرحله ايست      . منشويسم مگر چيزي غير از اين بود      . منشويسم است ديگر  

. و دمرکراتيک است قدرت را بدهيد دست بورژوا ليبرالها، کادتها، چه مي دونم هر کي که بود                     
رفيق کورش نمي گويد که در          . ما بايد در اپوزيسيون بمانيم       . نوبت ما نيست   . بدهيم به آنها   

قدرت به  . اپوزيسيون بمانيم ولي مي گويد مي رويم در قدرتشان ولي باالخره قدرت ما نيست                   
اين تز انقالب دمکراتيک هم بر فرض قبول کنيم معلوم نيست چرا               . دست کمونيستها نمي رسد   
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چرا . يا فروپاشي  . قرار است انقالب دمکراتيک بنابه تعريف کمونيستها را به قدرت نرساند                     
. فروپاشي نبايد کمونيستها را به قدرت برساند؟ مي گويم چرا و مي تواند اينطوري بشود حتي                  

با سياست انقالبي   . با ديپلماسي هيچ وقت شما به هيچ جا نمي رسيد         . ولي با ديپلماسي نه البته    
 . مي رسيد

. اجازه بدهيد حاال که بحث حزب و قدرت سياسي شد دو تا يا چند نکته ديگر هم بگويم                          
ببينيد بحث حزب و قدرت سياسي، بحثي که همه جا ذکر مي شود که نادر گفته با صد نفر هم                       

آن بحثي است که     . مي گيريم با يک مليون هم مي گيريم با نمي دانم ده درصد هم مي گيريم                       
نادر دارد مي کند در مقابل همين نوع ديدگاهها که مي گويند نوبت ما نرسيده، مردم رم مي                      

نادر مي گويد نه خير اين حرفها را نداريم با ده             . کنند، خصلت دمکراتيک است نوبت ما نيست       
. نه سر ممکن بودنش   . بحث بر مجاز بودن، مجاز بودن گرفتن قدرت است        . درصد هم مي گيريم   

سناريو گرفتن قدرت، نقشه عمل گرفتن         . امکان گرفتن قدرت را نادر آنجا صحبت نمي کند              
ببينيد ما در    . من اين مثال را هم زدم يک جائي براي رفقا ديگري               . قدرت از اينجا نمي گذرد      

منتها شما برويد دم مغازه بگوييد            . مجازيم. اين جامعه همه ما مجازيم اتوموبيل بخريم             
مي گويند پولش را داري؟ پس پيش            . مجازم اتومبيل بخرم که به شما اتوموبيل نمي دهند              

ما مجازيم هر موقع بخواهيم قدرت را بگيريم ولي بايد                . شرط دارد بايد رفت پول جمع کرد          
خود . در جامعه . با ديپلماسي نيرو گير نمي آيد        . در جامعه . برويم نيرو جمع کنيم در جامعه        

بورژواها تو ديپلماسي همديگر را برسميت مي شناسند به همان اندازه که لوله هنگش حزبشان                  
تازه بورژوازي که وارد ديپلماسي مي شود             . آب ور مي دارد تو طبقه خودش يا تو جامعه                   

چرا من را بايد سر سفره ديپلماسي بنشانند؟ تا آنجا که نيرو              . اينطوري به خودش نگاه مي کند      
قبول دارم  . اگر مي خواهيد حتي شريک قدرت بشويد         . دارم در جامعه، تا آنجا که قدرت دارم           

به شرط اينکه استراتژي ديپلماسي       . مجلس موسسان نجس نيست، و همه اينها         . نجس نيست 
نتيجه جبري روش انقالبي شما باشد هر جا الزم شد تو پارلمان هم مي رويم تو                 . خط شما نباشد  

ولي به شرط اينکه افق و چشم اندازتان و                 . اين درست  . خوکدوني هم به قول لنين مي رويم            
اين را کار    . سياست و نقشه شما براي رفتن به قدرت اين مرحله بندي و اين ديپلماسي نباشد                      

شما ميرويد مي   . ولي کي در آن خوک دوني شما را راه ميدهند؟ اين دو طرف دارد                   . مي کنيم 
گوييد به بورژوازي و آنها هم مي گويند بفرما تو؟ بهمين سادگي؟ کي مي گويند بفرما تو؟ به                      

اگر انقالب  . با صد نفر، شما را راه نمي دهد کسي          . اندازه اي که قدرت داشته باشيد در جامعه         
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بعد يک تالطم انقالبي      . اين را بارها رفيق کورش اول مي گفت            . نباشد شما را راه نمي دهند         
) حسين زاده (رفيق رحمان   . نه، بدون انقالب نمي شود    . اضافه کرد که تالطم انقالبي مي خواهد      

سئوال اين است چه جوري بدون انقالب         . که تا همين امروز هم مي گويد بدون انقالب مي شود             
کلمه ديپلماسي را نمي گويند ولي      . مي شود؟ جوابي که رفقا مي دهند مي گويند با ديپلماسي           

مي بينم که در نظر رفيق      . با ديپلماسي مي رويم قدرت را مي گيريم       . در واقع با ديپلماسي است    
اول فروپاشي است و بعد هم      . اصال انقالبي در کار نيست    . کورش انقالب از پنجره پرت شد بيرون 

اين در بهترين حاالت     . با ديپلماسي . تا سوسياليسمش هم مي رويم همينجوري        . رفراندم است 
. پاي اين خط روي زمين نيست     . اصال پاي اين سياست روي زمين نيست      . توهم تام و تمام است    

انقالب تحليال در آن     . اشکال اساسي اين ديد اين است که به نظر من انقالب در آن غايب است                   
در اين سمينار اخير که ديگر رسما و با فرمول بندي دقيق رفيق کورش رسما و                          . غايب است 

يک فروپاشي داريم، يک انقالب دمکراتيک      . انقالب را نمي خواهد   . واقعا انقالب را گذاشت کنار    
اگر اين را هم     . انقالبي در کار نيست    . که بهش فعال تخفيف مي دهيم بعدش هم رفراندم داريم            

نمي گفت، من تحليال اين را بار ها گفتم، من گفتم حلقه بين حزب و قدرت سياسي انقالب                             
کمونيستها يا يک حزب سياسي راديکالي که مي خواهد نظام را، نه فقط کمونيستها، هر                . است

اجتماعي را عوض کند، اگر مي            -اقتصادي   . حزبي که مي خواهد يک سيستم عوض کند              
خواهد فئوداليسم را بياندازد، اگر مي خواهد حتي نژاد پرستي افريقاي جنوبي را هم بياندازد،                   

. اقتصادي جامعه بدهد، انقالب الزم دارد         -يعني يک تغيير بنيادي در ريشه هاي اجتماعي              
چرا؟ براي اينکه طبقه حاکمه با زبان خوش که نمي رود بساط                   . انقالب ضرورتش همين است     

مي دهد به    . با زبان خوش قدرت را مي دهد به کابينه بغل دستي اش                . جامعه را به هم بريزد      
به . شايد بدهد حتي به جناحهاي ضعيفتر بورژوازي در شرايط فوق العاده           . جناح ديگر بورژوازي  

به . نمايندگان موقتش مثل خميني در شرايط انقالبي ايران که بيايند انقالب را خاموش کنند                 
ولي ديگر به حزب چپ راديکال که بخواهد سيستم را عوض کند که با                                 . خرده بورژوازي  

براي تغيير نظام    . مي کوبدت . شما بايد انقالب کني عليه اش         . ديپلماسي قدرت را نميدهند     
کجاي دنيا کمونيستها    . براي گرفتن قدرت سياسي انقالب مي خواهيد           . انقالب مي خواهيد   

اين را در سمينار حزب و انقالب گفتيم          . بدون انقالب آمده اند روي کار؟ که ما دوميش باشيم            
ولي هنور در اين حزب دارند مي گويند بدون انقالب هم               . در تمام جلسات گفتيم، بحث کرديم       

رفقا نه نيت راستي دارند و نه             . اين رفقا، راست است      . با ديپلماسي هم مي شود        . مي شود  
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رفتن تو زمين ديپلماسي بدون     . راست روي کامل تمام عيار است     .ولي نتيجه عملي اش     . هيچي
اينکه در خيابان نيرويش را جمع کرده باشي، وقتي استراتژي ات بر اساس ديپلماسي باشد وقتي                 
بگويي اين انقالب مال کمونيستها نيست، خصلتش دمکراتيک است مال ما نيست بنابرين                       
برويم تو حکومت شرکت کنيم که با ديپلماسي برويم طرف سوسياليسم، بورژوازي يک لبخندي                  

يک سوپاپ اطميناني     . مي زند و مي گويد خوب باز از آن نوع ديگرش يکي گيرمان آمد                           
. شش ماه با آن بازي مي کنيم و بعد مثل دستمال مصرف شده مي اندازيمش دور                 . گيرمان آمد 

اساس اين بحث اين     . ته قضيه اين است به نظر من            . اگر اصال راهت بدند، اگر به تو نخندند           
اين . (است که انقالب درش غايب است براي همين من بحث سمينار حزب و انقالب را گذاشتم                  

سمينار حزب و انقالب که همه بحث من سر                ) سمينار روي سايت حزب قابل دسترس است              
به نظر من حلقه اصلي بين حزب و قدرت سياسي انقالب            . همين است که مکان انقالب کجاست     

اين به اين معني نيست      . بدون انقالب حزب ما نمي تواند قدرت سياسي را بدست بگيرد             . است
که در مجلسي شرکت نمي کنيم، پاي ائتالفي نمي رويم با دولت موقتي، همه اين کارها را مي                    

مردم را اينطوري تربيت نمي       . ولي از امروز افقتان اين نيست       . کنيم وقتي شرايط روزش باشد      
همان طوري که ما مي گوييم تازه خيلي بدتر از آن              . اينطوري نمي توانيم نيرو جمع کنيم      . کنيم

رفرم براي ما خوبه و ما هر رفرمي را مي           . ولي يک مثال يک کمي شبيه اين مي شود مثل رفرم           
رويم به استقبالش، ولي اگر افق من رفرم باشد، براي رفرم مبارزه کنم، چشم انداز رفرم را بگذارم              

و بدتر از آن اگر     . و بعد بگويم مثال انقالب خشونت است و رفرم متمدنانه است رفرميستم ديگر             
رفرم را برداريد بجايش     . فکر کنم با اين رفرمها مي توانم سوسياليسم را بياورم ديگر متوهمم               

من قبال گفتم   . اين اتفاق تو ديدگاهي که نقدش مي کنم دارد مي افتد            . بگذاريد قدرت سياسي  
که به نظر من حزب و قدرت سياسي بحثش اساسا در نقد چپي ست که از گرفتن قدرت فرار مي                      

رفيق کورش در سمينارش مي گويد اينطوري نيست خوب خيلي ها معلوم است قدرت مي            .  کند
حزب دمکرات قدرت مي خواهد، نمي دانم مجاهد قدرت مي خواهد، سلطنت قدرت                 . خواهند

نادر . بحث حزب و قدرت سياسي در نقد آنها نيست بر عکس است                 ! رفيق کورش . مي خواهد 
بني صدر،  . مي گويد هر چهار تا بورژوايي دور هم جمع مي شوند مي خواهند قدرت را بگيرند                 

ته مانده هاي جبهه ملي، شاخه هشتم نمي دانم مشروطه چي ها اينها همه مي خواهند قدرت                     
بعد مي گويد نوبت کمونيستها که        . را بگيرند، بي حزب و با حزب همه مدعي قدرت هستند               

مي . مي رسد تئوري هاي خودمان را جلوي خودمان مي گذارند دست ما را از پشت مي بندند                   
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گويند مرحله اش نرسيده، تضاد عمده اش نرسيده، نيروهاي مولد رشد نکرده، به قول شما                             
و تمام بحث حزب و قدرت سياسي نقد اين            . خصلتش دمکراتيک است، نوبت شما نرسيده است        

اين براي مجاز بودن براي اينکه هر موقع            . اساس بحث آنجا اين است      . من اين را گفتم    . است
مرحله اقتصادي و يا سياسي فرقي            -به فاز و مرحله و اينها             . بخواهم قدرت را مي گيرم        

رفيق نادر در نقد اين حرفها بحث حزب و قدرت سياسي را              . به اين مراحل کاري ندارم     -نميکند
در بحث حزب و جامعه        . و اين منسجم است، مي چسبد به بحث حزب و جامعه                  . مي گويد 

هست که منصور حکمت سراغ مکانيزمهاي اجتماعي مي رود و مکانيسمهاي اجتماعي                          
ديپلماسي در آن بحث     . اساسش را نمي گذارد ديپلماسي      . قدرت اساسش را مي گذارد انقالب        

نه در بحث حزب و قدرت سياسي اش و نه در بحث حزب و جامعه                       . نادر هيچ جا جايي ندارد      
و براي همين پالتفرمهائي که نادر مي نويسد، پالتفرم ليدر شيپش، يک پاراگراف بزرگ                      . اش

 راجع  ٣قطعنامه کنگره   . هيچي راجع به حزب و قدرت سياسي ندارد         . روي حزب و جامعه دارد     
 سر انقالب    ٣قطعنامه کنگره    . به حزب و جامعه دارد و حزب و قدرت سياسي توش نيست                    

است، سر سوسياليسم است، سر اينکه اکثريت مردم، اکثريت کارگران حتي بايد بيايند بگويند                 
به اينها هم بعدا مي رسم ولي در عين حال مي خواهم بگويم که                  . سوسياليسم تا بتوانيم برويم    

من يک گوشه اي مي خواستم بزنم به بحث حزب و قدرت سياسي و اينکه بحث مجاز بودن،                             
بحثي که ما در نقد چپ مريخي فراري از قدرت سياسي داريم، را اشتباه ميگيرند با نقش عمل                    

رفيق کورش حتي علني اش را هم           . و اين اشتباه تو بحثها هست        . براي گرفتن قدرت سياسي     
اميدوارم رفقائي که اين     -يک مقاله اي دارد در شهروند، يک نوشته اي دارد رفيق کورش            . نوشته

 بود رفيق کورش يک تابستاني        ٢٠٠٣ بود يا     ٢٠٠٢را خوانده اند يادشان بيايد فکر کنم سال            
اينجا بود و در شهروند که مصاحبه اي با وي کرده رفيق کورش مي گويد که اوال بدون انقالب                        

بحثهاي که در بحث حزب و انقالب   . خيلي ممنون. نمي توانيم بيايم روي کار و انقالب الزم است 
در يک  . به آنها گفتم را آنجا رفيق کورش مي گويد، اما نظر خودش را هم خيلي خوب مي گويد                

قسمت بحث ميگويد که يک راه ديگري هم غير انقالب هست و آن هم اينکه با ده هزار نفر بريم                       
بعد هم مي    . رفسنجاني و خامنه اي و خاتمي و کارشان را تمام کنيم               . خانه سه نفر را بگيريم      

منصور حکمت يک همچنين چيزي گفته؟ اين نمونه فاحش               . گويد منصور حکمت گفته است       
عوض کردن و اشتباه گرفتن بحثي است که منصور حکمت در نقد مجاز بودن دارد با نقشه                            

من سئوال مي کنم رفيق کورش خوب ما راههاي مختلفي داريم، چپها براي             . عمل گرفتن قدرت  
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فرض کنيد محاصره شهرها از طريق دهات، جنگ             . گرفتن قدرت تئوري هاي مختلفي دارند        
دراز مدت طوالني، جنگ چريک شهري، موتور کوچک و موتور بزرگ، انقالب، قيام، اينها را                      

اين تئوري ها باالخره معنائي دارند تئوري ميدهند، ممکن است يکي توضيح بدهيد                     . داريم
چطوري با ده هزار نفر ما مي رويم مي گيريم؟ اين ده هزار نفر روز مي روند؟ شب مي روند؟                             
مسلح اند؟ مسلح نيستند؟ يک حزبي که االن در شرايطي است که دو نفر را به هم وصل نمي                            
کند و سازماندهي منفصل دارد ده هزار نفر چطوري دور هم جمع شدند؟ چطوري خبر شده اند؟                     
تو خيابانها راه ميروند؟ آيا با هلي کوپتر از باال نمي زنند شان؟ بعد از اينکه خانه رفسنجاني                       
را گرفتند مي گذارند به خانه دوم برسند؟ ارتش و سپاه پاسداران راه نمي افتد تا شليک کند به                        
آنها؟ انقالبي که در کار نيست که اگر انقالب بود که ديگر تئوري ده هزار نفر نمي خواستيم مي                     

من مي فهمم ابتکارهاي     . گفتي قيام مي کنيم و مبارزه مي کنيم و مي رويم مي گيريم ديگر                 
چپ فدايي هم باالخره يک تزي که داشت مي           . اينطوري را در دل يک انقالب براي يک جرقه زدن            

اينها باالخره معني   . گفت موتور کوچک جرقه اي ست که موتور بزرگ را با حرکت در مي آورد                 
راه ديگر با ده هزار نفر آن هم مي رويم خانه سه نفر را مي                       . ولي انقالب يک راه    . اي مي دهد   

راديو و تلويزيونها و پادگانها را دست نمي زنيم مي رويم خانه آن             ! گيريم، اين را ديگر نمي فهمم  
سه نفر را مي گيريم؟ آن هم جمهوري اسالمي ده هزار تا سر دارد خانه هر کدام را بگيري هر                              

خوئيني ها و چه مي دانم امثال         . کدام ديگرش ده تا سپاه پاسداران و کميته زير دستش هست              
کروبي را چه کار مي کنيد؟ حجاريان را چکار مي کنيد؟ سردار نمي دانم فالني و سرکار بهماني                

و اين  . را چکار مي کنيد؟ خانه آنها را نمي گيريد؟ خوب مي ريزند پدرمان را در مي آورند که                     
ده هزار نفر چطوري راه مي افتند اصال من نمي فهمم اين سناريو از کجا مي آيد؟ اين نمونه                            
مطلق اشتباه گرفتن بحثي در نقد چپي ست که مي گويد مجاز نيستيم، مثل خود رفيق کورش                    

در نقد  . که مي گويد اين انقالب خصلتش دمکراتيک است و حزب کمونيست به قدرت نمي رسد               
آنها نادر مي گويد آقا جان با يک مليون هم مي روم و اين عدد را پائينتر مي آورم با صد هزار                         

رفقا . اين را اشتباه مي کنيد با آن          . بحث اکثريت و اقليت نيست       . نفر هم مي روم اگر بتوانم        
وقتي انقالب را مي گذاريد کنار در سيستمتان، خواه ناخواه نيتتان هر چه باشد به دو جا مي                         

 و بعد در بحثهاي داخلي داد،       ١٦غلتيم يا به سازش و ائتالف، تزهاي که رفيق کورش در پلنوم              
از سر کوه سرازير مي شويم که بقول خودش که در مصاحبه با شهروند گفته،                   . يا به آوانتوريسم  

اين انقالب اينقدر غايب است که يک بحث           . با ده هزار نفر مي رويم خانه سه نفر را مي گيريم                
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دارد اميدوارم خوانده باشيد در بحث شورا، رفيق رحمان مي گويد، دقت کنيد، مي گويد پروسه                 
انقالب حذف شده جايش     . نادر مي گويد انقالب سلبي است       ! تصرف قدرت سياسي سلبي است     

چرا؟ چون راه هاي غير انقالبي هم رفقا به آن معتقدند و                    . آمده پروسه تصرف قدرت سياسي       
و . اصال معتقدند اين مي شود و اين اصال بيشتر مي شود، توي فاز اول که حتما اين مي شود                     

من نمي فهمم پروسه تصرف قدرت سياسي         . اين چه ربطي به بحث دارد      . آنوقت اين سلبي است    
يعني چي  ! چه جوري سلبي است؟ مثال با ده هزار نفر سلبي مي رويم خانه سه نفر را مي گيريم؟                  

تازه گفت جنبش      . نادر اگر گفت سلبي، گفت انقالب امري سلبي است                     ! اصال اين حرف؟     
سوسياليستي اثباتي است بحث بر سر هژموني يک جنبش اثباتي يعني جنبش سوسياليستي،                 

در بحث رفيق رحمان شده     . لطفا برويد نوار ها را گوش کنيد      . بر جنبش سلبي يعني انقالب است     
رفقا اينقدر اين انقالب بيگانه است با اين سيستم که            . پروسه تصرف قدرت سياسي سلبي است      

به من گفتند   ! من پلنوم به پلنوم گفتم انقالب، به من گفتند آژيتاتور            . اسمش را هم نمي آورند     
االن من مي خواهم بگويم که خيلي خوب من            . تو آژيتاتوري و غيره    . انقالب ايدئولوژيک است  

به بحث هاي من اشاره مي کند بدون اينکه اسم مرا               (رفيق کورش بعد مي گويد که         . آژيتاتور
کدام انقالب؟ من ميگويم      " زنده باد انقالب   " "انقالب ما را فرا مي خواند        "مي گويد    ) بياورد

.  ما پيش نوشت در ايران انقالب ميشود            ٦رفيق کورش همان انقالبي که مجله اکونوميست            
همان انقالبي که امام جمعه ها سه ماه يک بار در منبر، هر دو هفته يکبار در منبر دارند مي                         

همان انقالبي که مردم مي گويند امروز نه فردا دارد             ! گويند که دارد يک همه چيز به مي ريزد           
همان انقالبي که منصور       . همان انقالبي که يک عمر ما دادش را زديم                 . مي آيد در خيابان      

يعني چي کدام انقالب؟ اين انقالب          . همان انقالب زنده باد     . حکمت راجع به آن قطعنامه داد         
کمونيستي نيست پس به درد نمي خورد؟ غارت سوپر مارکتهاست و کمونيستي نيست؟ اين چه                

کدام !  کسي سوپر مارکت غارت کرد؟ هيچ کمونيستي اي هم نبود                   ٥٧حرفي است؟ انقالب      
 کسي سوپر مارکت غارت کرد؟ ضد           ٢٠انقالب، حتي در تحوالت جنبش ملي نفت شهريور              

مردم مغازه اي آتش زدند؟ هيچ کمونيستي        . انقالب و شعبان بي مخ بود که آمد مغازه آتش زد           
اين چه حرفي است؟ اين چه جور تحقير انقالب و تو سر انقالب زدن هست؟ انقالب                         . هم نبود 

کمونيستي نيست بعد از شما مي پرسند انقالب کمونيستي کدام است؟ انقالب کمونيستي                         
همان روز اول که در       . اين که اين همان گويي است       . انقالبي که کمونيستها به قدرت مي رسند         

اين هيچ  . گفتم اين همان گويي است    . سمينار قبلي اش هم رفيق کورش در جواب بحث من گفت          
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ديپلماسي تصرف قدرت   . انقالب غايب است از اين سيستم       . اين دور تسلسل است    . چيز نيست 
ببينيد انقالب اينقدر غايب است که پروسه تصرف قدرت سياسي سلبي است نه                    . داريم و بس   

که انقالبي هم     ! انقالب اينقدر غايب است دولت در دوران انقالبي شده دولت موقت                    . انقالب
رفقا اسمش دولت در دوران انقالبي است         . و بعد مي گويند نادر گفته نادر گفته         . پشتش نيست 

انقالب . ديپلماسي را هم گذاشته ايد جلوي من           . شما اينرا کرده ايد دولت در دوران ائتالفي             
بگذاريد اين مداحي انقالب    ! هر کي از انقالب حرف بزند مداح انقالب است        ! اينقدر بيگانه است  

االن ديگر رفيق کورش به من گفت که مداحي هم مي               . به من خيلي گفتند آژيتاتور     . را بگويم 
اوال مداحي انقالب من مي خواهم بدانم چه عيبي دارد؟ اوال چرا به آن مي گوييد                                   . کني

مداحي؟ چرا نمي گوييد آژيتاتور؟ چرا نمي گوييد آژيتاسيون انقالبي؟ کدام رهبر کمونيستي در               
دنيا بوده که آژيتاتور نبوده؟ تروتسکي؟ لنين؟ فيدل کاسترو؟ منصور حکمت؟ اينها هيچ کدام                 
آژيتاتور نبودند؟ آژيتاسيون روي انقالب حاال ديگر بد شده است؟ مي دانيد چرا بد شده است                        

و اين آژيتاسيون مي شود      ! چون خود انقالب مثل اينکه رگي را در قلبي به حرکت در نمي آورد                
! پايت روي زمين نيست   . "مي شود مداحي  . همانطور که به ما مي گفتند تربچه هاي پوک         ! پوچ

اگر هم  . اگر هم بشود سوپرمارکتها را به آتش مي کشند         . مگر نمي بيني انقالبي در کار نيست       
. من هيچ انقالبي را به غير از انقالب کمونيستي قبول ندارم               . بشود انقالب کمونيستي نيست    

و . و آژيتاسيون انقالبي مي شود امري مذموم       ! من مي شوم مداح   " پس چرا مداحي مي کنيد؟    
. ببينيد در ديپلماسي هيچ کس آژيته نمي شود رفقا                 . به درد نمي خورد      . بايد گذاشت کنار    

آرام، خونسرد، سخنراني هاي مبسوط در مورد اينکه دولت ها کي مي روند و               . ديپلماسي است 
. رفيق کورش خودش ادعا مي کند از باال و پائين            . کي ميآيند و چه جوري صحبت مي کنيم          

باشد، از پايين که چيزي از ايشون نشنيده ايم از باال يک ذره بين دست مي گيرد مي گذارد روي                      
دولت و شروع مي کند اول کي مي افتد، در بغل کي مي افتد، کي کجا مي رود، دولت موقت                        

با دقت مينياتوري تصوير مي کند و ما هم بازيگر اين صحنه ايم و قوانين را روشن                 . چه و غيره  
از اين بيشتر بگوييد      . سر انقالب، يک نسيم انقالب به ما مي خود و کافي است                    . مي کنيم 

مداحي که گفتم اصال عيبي ندارد، حاال بر فرض عيب دارد من مي خواهم                         ! مداحي کرديد 
رفقا روي انقالب در اين دوره بعد از نادر               . بگويم کدام يک از مقاالت من مداحي بوده است              

مداحي است؟ تزهاي که من دادم کدام است؟ من گفتم                   . بيشترين مقاالت را من نوشته ام          
يک معني اش اين     . جنبش سرنگوني به جنبش انقالبي تبديل شد و اين معاني مشخصي دارد               
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است که ديگر اينکه به رژيم چه بگوييم مهم نيست مهم اين است که در کنار انقالب باشيد يا                         
تز بعدي من گفتم جنبش کارگري، من گفتم ظاهرش اقتصادي    . اين يکي از مداحي هاي من.  نه

اين ظاهر اقتصادي و مطالباتي بيشتر توازن قواي        . و مطالباتي است ولي مضمونش اين نيست      
اين جنبشي است متعلق به       . جنبش کارگري و رژيم را نشان مي دهد تا مطالبات واقعيش را                

من گفتم که حزب و جامعه در            . اين مداحي دوم   . جنبش سرنگوني جنبش اقتصادي کارگري       
در . من راه نشان دادم که چطوري اين را بسازيم         . من گفتم کمپينها، تشکلها، شخصيتها    . ايران

نمي گويم همه اش      . و جامعه جواب داده     . جنبش کارگري، در جنبش زنان در جنبش جوانان             
حرفهاي من بوده، جامعه نشان داده مقداريش کار ما بوده و مقداريش از نظر ابژکتيو جامعه به                  

رفيق کورش به    . تزهاي ما را فرا خوانده است        . انقالب ما را فرا خوانده است        . آغوش ما آمده   
. همه اينها و آن مقاله اي که تيترش را گفت اين حرفها در آن زده شده است، ميکويد مداحي                          
. سخنراني آلمان هم که مقاله بعدش نوشتم و رفقائي که از آلمان هستند مي دانند بحث را                             

آناتومي . من پلنوم بعد از پلنوم گفتم انقالب را بگذاريد روي ميز حالجي کنيم                 . حالجي کردم 
آناتومي نيروهايي که    . رفيق کورش آناتومي دولت را جلوي ما مي گذارد             . انقالب الزم داريم   

اين . دولت بعدي که ما نيستيم را تشکيل مي دهد و ما چطوري برويم با آنها بازي کنيم                                 
اگر کسي مي خواهد    . اين ديپلماسي قدرت است نه بحث حزب و قدرت سياسي         . ديپلماسي است 

شناخت قانونمندي هاي   . قدرت سياسي براي کمونيستها را بگيرد آناتومي انقالب را الزم دارد            
اين مکانيسمها  . مکانيزمهاي اجتماعي تصرف قدرت    . انقالب آن چيزيست که نادر مي گويد         

به من گفتند     . به من گفتند آژيتاتور      . مقاله به مقاله اينکار را کردم          . را بايد رفت شناخت      
تو سيستمي که انقالب نباشد از انقالب حرف زدن تربچه          . االن مي فهمم چرا گفتند مداح     ! مداح

آدمهاي ديپلمات که از انقالب آژيته      . آژيته نمي شوند با اين حرفها     . حرف مفت است  . پوک است 
انقالب اگر خشونت است و اگر غير متمدنانه است، کسي که آژيته مي کند مداح                     . نمي شوند 
همان حرفي را به من مي زنند که ديپلماتهاي کريدورهاي قدرت به هر انقالبي مي                  . است ديگر 

رفيق کورش مي گويد راه نشان نمي دهي،                  . شما راه نشان نمي دهيد         . شما مداحيد  . زنند
اينها که گفتم راه نبود؟ يک قلم حزب و جامعه در ايران راه به کسي نشان نداد؟ وارد                          . مداحي

 . اين بحثها فردا مي شوم رفقا اين فقط يک اشاره به آن بود
. رفقا چند نکته ديگري مانده که فکر کنم زيادي خسته شديد نزديک دو ساعت صحبت کردم      

خيلي . خيلي ممنون که حرفهاي مرا گوش کرديد سر صبر و تکست نزديد              . استراحت مي دهيم  
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 . متشکرم
 نکته ديگري که ميخواستم تحت عنوان همين بحث انقالب و حزب و قدرت سياسي به آن                     

. اشاره کنم بحثي است که رفقا از جمله رفيق رحمان حسين زاده يکي دو بار مطرح کرده اند                            
رفيق رحمان در شوراي کادرهاي کردستان، همين آخرين کنفرانس که منهم درآن حضور داشتم                   

منصور حکمت به اين دليل روي کومله سرمايه گذاري کرد که کومله خيره شده بود                            "گفت  
چيزي که ميخواهم   . کاري ندارم که ترم جالبي نيست     " سرمايه گذاري "فعال به اصطالح    ". بقدرت

تاکيد کنم اينست که آنچه منصور حکمت را واقعا به کومله جلب کرد و نقطه قوت کومله بود                      
اين خيره شدن بقدرت را من        . به نظر من اجتماعي بودن کومله بود و نه خيره شدنش به قدرت                 

کومله که کانديد رياست جمهوريش مسعود رجوي بود، کدام خيره شدن           . راستش زياد نمي فهمم   
منصور حکمت به    . بقدرت؟ اصال درآن دوره مساله قدرت سياسي مطرح نبود به شکل امروز                 

اين را فردا بيشتر باز ميکنم که چطور دوره ها را قاطي ميکنيم و مسائل و                          . اين فکر نبود   
مقوالت و موضوعات و تز هاي يک دوره را عقب و جلو ميبريم و به دوره ديگري تسري                                     

و فکر ميکنيم که چون اآلن بحث حزب و قدرت سياسي براي ما خيلي مهم است در                        . ميدهيم
 هم ذهن منصور حکمت را اين گرفته بود و از آنطرف هم کومله خيره شده بود بقدرت و                    ٥٨سال  
اوال کومله بقدرت خيره نشده بود ثانيا همانقدر هم که شده بود نقطه قوتش نبود چون کم                    . غيره

نکته مهم اين بود که کومله يک            . فراوان بودند . نبودند نيروهائي که بقدرت خيره شده بودند           
که همانطور که قبال هم       . جريان راديکال اجتماعي بود که بر ميگردد به بحث حزب و جامعه                 

در . اميدوارم وقت بشود بعدا بيشتر راجع به اين صحبت کنم                     . گفتم اساس بحث آنجاست       
يادداشتهايم ديدم اين نکته جا افتاده خواستم اين توضيح را بدهم و بعد بروم دنبال ادامه                                

در بحث گفتم که چطور در نظراتي که دارم نقد ميکنم ديپلماسي و مانورهاي ديپلماتيک                   .بحث
منظورم اين نيست که در اين ديد انقالب          . جاي انقالب و سازماندهي انقالب مردم را ميگيرد         

انقالب يک زمينه ايست که زياد به آن کاري نداريم، آنجا هست، مفروض و                   . اصال جائي ندارد  
هر وقت صحبت شده ميگويند معلومه،         . داده شده است، معلوم است که ما انقالبي هستيم              

ولي ظاهرا  . معلومه که ما انقالب را سازمان ميدهيم اينکه گفتن ندارد، اين کار را که ميکنيم      
سازماندهي انقالب و مردم و رهبري انقالب و غيره کاريست که خيلي ساده و روتين است و                           
اسمش هم دخالتگري نيست، اسمش تبليغ و ترويج است اما تا بحث عمل و دخالت و                                       
سازماندهي و کاري بجز تبليغ و ترويج بميان مي آيد کار رو به باال و ديپلماسي است ، رو به                            
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انقالب و مردم هيچ کار عملي، هيچ نوع تاکتيکي، هيچ نوع شناختن و بکار گرفتن                                         
ميخواهم بگويم انقالب در اين ديدگاه هست ولي يک زمينه ايست               . مکانيسمهائي الزم نداريم  

که هر وقت الزم باشد اسمش را ميبريم مثل بحث تالطم انقالبي که در تزهاي سمينار آخريش                       
که البته رفيق رحمان ميگويد اينهم الزم               -رفيق کورش ميگويد تالطم انقالبي الزم است                

، آن پشتها يک تالطم انقالبي الزم است تا من بتوانم اين مانورها را در جلوي صحنه                         -نيست
و بعد نميگويد آن تالطم انقالبي قوانينش چي است و چطور بايد برويم و اين تالطم را                          . بدهم

بحث سازماندهي و    . تبديل کنيم به يک انقالب واقعي و چطور سازماندهي و رهبريش کنيم                    
بحث رفقا رهبري و     . اين بحث از اين طرف مطرح شد         . رهبري انقالب غايب است در اين ديد         

پروسه تصرف قدرت   . سازماندهي انقالب نيست و حتي اسم انقالب را نمي آورند در بحثهايشان            
به (انقالب هم مثل شورا      . است و اين پروسه اساسا ديپلماسي و رابطه با احزاب و با باال است                 

اگر باشد خوب     . از نظر رفقا بودن و نبودنش علي السويه است                ) بحث شورا بعدا ميپردازيم      
 . است، ما اگر هم نباشد يک جور ديگر ميرويم قدرت را ميگيريم

اما اجازه بدهيد در ادامه همين ديد و همين بحث ديپلماسي که گفتم به تز حزب سياسي را                    
رفيق کورش   . هم که رفيق کورش چندين بار به آن اشاره کرده و بر آن تاکيد دارد بپردازيم                                

ميگويد حزب سياسي حزب تعدد نظرات و وحدت عمل است و بخصوص حزب بعد از منصور                     
و اگر اين تعددنظر را قبول نکنيم يک فرقه ايدئولوژيک               . حکمت ديگر بايد حتما اينطور باشد        

يعني در اين نظريه بين ايدئولوژي و نقشه عمل هيچ فاصله اي نيست، من قبول دارم                      . هستيم
زمان منصور حکمت هم نبايد ميبوديم، زماني هم که بقول کورش             . فرقه ايدئولوژيک نبايد بود   

ولي آيا يک نظر سياسي واحد هم نبايد داشته باشيم؟ تعد نظرات                 . قائد داشتيم نبايد ميبوديم    
يعني چي؟ تعدد تئوري ها را تا حدي مي فهمم ولي تعدد نظرات سياسي چطورممکن است؟ آيا                  
بين ايدئولوژي وعمل، سياست و تاکتيک و اهداف سياسي و استراتژي سياسي نيست؟ اگر حزبي           
بخواهد سر اينها نظر واحدي داشت باشد باز هم فرقه ايدئولوژيک است؟ ميتوانيم مثال                                  
استراتژي هاي مختلف بقدرت رسيدن داشته باشيم؟ تاکتيکهاي مختلف داشته باشيم و هنوز                   

ميدانم ايدئولوژي و يا حتي تئوري      ! چطور چنين چيزي ممکن است؟    ! وحدت عمل داشته باشيم؟   
مستقيما به عمل نميرسد، ولي ئئوري از حلقه سياست رد ميشود، از حلقه تاکتيک رد ميشود،                  

خوب چطور وحدت عمل داريد وقتي اينها همه        . از حلقه نقشه عمل رد ميشود و ميرسد به عمل   
مختلفند؟ ميخواهم بگويم اين حزبي که درش تعددنظرات هست اصوال چطور ميتواند دست به                
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عمل بزند؟کورش ميگويد حزب سياسي و پشتش را هم ميدهد به بحث از گروه فشار تا حزب                       
ولي اين بحث همانقدر به منصور حکمت ربط دارد که                          . سياسي منصور حکمت ظاهرا        

يعني کامال بي    . ديپلماسي قدرت به بحث حزب و قدرت سياسي منصور حکمت ربط داشت                   
درست است که درش باز        . حزب سياسي منصور حکمت حزب تعدد نظرات نيست            . ربط است 

است و همه ميتوانند عضوش شوند ولي منصور حکمت ميگويد کادرهاي اين حزب                                     
مارکسيستند و رهبريش يک خط دارد و يک سياست دارد و راديکال است، ميخواهد از يک                           
روزنه کوچک حزب را بقدرت برساند، بايد نبضش کامال باهم بزند، اين تعدد نظرات در کادرها و              

فرقه ايدئولوژيک  ! رهبري اگر باشد که ديگر معلوم نيست اصال چطوري و کجا ميخواهيم برويم               
نباشيم اما از ايدئولوژي تا عمل ده ها حلقه است که به آن ميگويند سياست، استراتژي،                                

روي اينها هم تعدد     . تاکتيک، خط سياسي، چشم انداز سياسي، افق، اهداف سياسي، شعارها              
رفيق کورش اين   . نظرات اشکالي ندارد؟ اين حزب بدرد هر چيزي بخورد بدرد انقالب نميخورد               

حزب مدرن باشد و ضوابط داشته باشد، آئين نامه ها           . تعدد نظرات را ميگويد بعالوه مدرنيسم     
اين ميشود  ). بحث ليدر را بعدا واردش ميشويم       ( معلوم بِاشد و غيره و ليدر هم داشته باشد              

. منصور حکمت حزب سياسي را اصال با اينها تعريف نميکند             ! حزب سياسي منصور حکمت    
اين مدرنيسم و ضوابط و غيره در بحثهاي ديگر منصور حکمت هست ولي حزب سياسي او                          

پرچم انقالب را بلند ميکند،      . حزبي است که پرچم سوسياليسم را ميکوبد در وسط ميدان شهر            
مدعي قدرت است و در پي جلب اجتماعي طبقه کارگر در يک سطح سراسري است و نه فقط در                      

اساس رهبري اجتماعي و سراسري است و راجع به اين بارها صحبت کرده                . سطح رهبري محلي  
 آمده و در اين قطعنامه            ٤در قطعنامه هاي کنگره          . ايم و ده ها تز و قطعنامه داده ايم                  

که از نظر منصور حکمت      . پيشنهادي من در مورد استراتژي آمده و در هزار و يک مقاله آمده                
حزبي که نميخواهد براي اينکه قدرت سياسي را بگيرد سازش کار             . يک حزب سياسي يعني چي    

حزب . حزبي که راديکاليسم را توده اي ميکند         . بشود و براي اينکه رايکال بماند منزوي شود          
حزب رهبران عملي، حزب رهبران اجتماعي، حزب که خودش را اجتماعا مطرح ميکند             . رهبران

و مدعي قدرت است، حزب علني کار که پرچم خودش، پرچم انقالب سوسياليستي را در ميدان                  
حزبي که فعالين و رهبران عملي را بخود جلب               . شهر ميکوبد و نه پرچم مجلس موسسان را            

احزاب چپ  . اين حزب سياسي منصور حکمت است      . و شخصيتهاي سرشناسش را دارد    . ميکند
من نمي فهمم حزب تعدد نظرات بعالوه يک سري قوانين و                   . سنتي هيچکدام اينطور نيستند     
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مناسبات از کجاي اين بحث در مي آيد؟ ميدانم در حزب تئوريهاي مختلف ميتواند باشد ولي                  
اگر آن تئوريهاي مختلف به استراتژيهاي مختلف و به تاکتيکهاي مختلف ختم شود که ديگر                     

اينطور شده است، در همين حزب ما دارد در جلوي چشممان اتفاق                . وحدت عملي بجا نميماند    
حزب سياسي اسمش با خودش است بايد حول يک               . اين ربطي به حزب سياسي ندارد        . ميافتد

سياست باشد، يک حزب راديکال بايد بدنه اش يعني کادرهايش همراه رهبري مثل يک قلب                          
ئتوريهايش مختلف  . حول يک استراتژي و سياست و تاکتيک واحد     . واحد بزند، نبضش با هم بزند 

ولي اساس همه بحث درها     . باشد و ايذئولوژي هم اصال مطرح نيست و اعضايش هم همه باشند            
اين کادرها بايد مارکسيست باشند و هم خط و         . را بروي اعضا باز کنيم نادر، حزب کادرها بود        

اين حزب تعدد نظرات به نظر من نميتواند انقالب را                . با خودشان و با رهبري      . هم افق باشند   
يکي از مغرب ميکشد و يکي از             . چنين حزبي بدرد رهبري انقالب نميخورد          . رهبري بکند  

حزبي که وارد نقالب ميشود حزبي که ميخواهد رهبر و سازمانده انقالب باشد بايد بدنه            .  مشرق
کادريش و رهبريش مثل يک گلوله منسجم باشد و متحد باشد حول تزهاي معيني و استراتژي                    

حول کمونيسم کارگري و تزهاي حزب و قدرت سياسي و حزب و جامعه منصور                                . معيني
بحث حزب سياسي    . حزب بايد مارکسيست باشد و نقد عميقي به جامعه داشته باشد              . حکمت

اينکه منصور حکمت قائد ما بود و رفت پس حاال حزب             . منصور حکمت بر اينها مبتني است     
پس تا وقتي منصور حکمت بود حزب           . سياسي چيز ديگريست اين را هم من خوب نميفهمم             

سياسي نميتوانستيم داشته باشيم؟ تعد نظرات را شرط حزب سياسي تعريف کردن به نظر من                     
. در مورد حزبي که به انقالب ربطي نداشته باشد اين حرفها را ميشود زد                 . پوچ و بي ربط است     

. احزاب پارلماني ميتوانند هزار يک جور نظر داشته باشند چون مساله راي و انتخابات است                       
کانديد واحدي بايد داشته باشند و کار زيادي نميکنند غير از اينکه بروند توي پارلمان و کابينه                  

ميخواهم بگويم سفره ديپلماسي را که جلويمان         . و با يکي سازش کنند و با يکي ائتالف کنند            
پهن کنيد آنوقت تعدد نظرات اشکالي ندارد، ولي اگر حزب ميخواهد مثل يک گلوله منسجم                     
بدل جامعه بزند و رهبر و سازمانده انقالب بشود، بله آنوقت حتما نبايد فرقه ايدئولوژيک باشد،                  

ممکن است دو خط    . ولي بهمين خاطر بايد حول سياست و تاکتيک و استراتژي واحدي کار کند              
در حزب باشند ولي اين ديگر جزو تعريف حزب نيست، آن خط مسلط بايد مارکسيست و                              

ميتوانيم بگوئيم چندين نظر در حزب است اما يک نظر خط را تعيين ميکند،                    . راديکال باشد 
يک نظر پشت فرمان حزب است، آن نظر معين ديگر بايد مارکسيست و کمونيست کارگري                           
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باشد، اگر نباشد که ديگر چه حزب سياسي و مدرني؟ اين که قوانين و ضوابط داشته باشيم،                          
ولي تعريف  . مدرن باشيم، مناسبات داشته باشيم و غيره، همه اينها سر جاي خودش درست                     

حزب سياسي حزبي است که براي کسب قدرت سياسي بجنگد و                   . حزب سياسي که اين نبود       
تز . و براي اينکار بايد نبض واحدي داشته باشد          . بتواند قدرت را بگيرد و قدرت را حفظ کند            

حزب سياسي رفيق کورش از آنجا که اساسش تعدد نظرات و قوانين بازي است نميتواند حزب                      
ميتواند حزب   . انقالب را که بگذاريم کنار اين حزب مشکلي نخواهد داشت                    . انقالب باشد  

 . پارلماني خوبي باشد
بحث ديگري هست در اين استنباط خاصي که از بحث حزب و قدرت سياسي و از حزب                           

بي . در اين استنباط فعال محلي و کادر حزب در محل نميداند چکار بايد بکند               . سياسي هست 
مثل راه انداختن خانه حزب و پخش           . فقط يک کارهاي روتيني بايد بکند و بس           . وظيفه است 

اين احزاب در    . اينهم باز ميبنيد که با احزاب پارلماني جودر در ميآيد               . نشريات و ازينقبيل   
در اين تزها هم ميخواهم       .  سال يکبار   ٤محل کار زيادي ندارند جز کمپينهاي انتخاباتي هر              

ببينم اعضا بجز پخش عکس ليدر چکار ميکنند؟ تمام بحثهائي که مربوط ميشود به                                 
مکانيسمهاي انقالب، شناختن اين مکانيسمها و در دست گرفت آنها و سازماندهي انقالب،                    

اما اگر نخواهيد انقالب سازمان      . رهبري انقالب همه اينها يک بخشش در محل انجام ميشود            
من اين را بارها در بحثهايم گفته ام که رفقائي که از                    . بدهيد زياد به محل احتياجي نداريد        

رفقا من ديگر صحبتم    . حزب و قدرت سياسي اين تصور را دارند حرفي براي فعال محلي ندارند             
من در اول بحث گفتم که اين نظرات از نظر            . يک جمعبندي از صحبتهايم بکنم     . را تمام ميکنم  

سياسي راست است، از نظر تئوريک التقاطي است، چيزي بين منشويسم وليبراليسم چپ است،                 
اميدوارم نشان داده   . کنار گذاشتن مبارزه طبقاتي است و از نظر متدلوژي هم متافيزيکي است            

. از نظر تئوريک کمي بيشتر توضيح ميدهم        . باشم که چرا اين تزها از نظر سياسي راست است             
چرا اينطورست؟  . ببينيد تئوريهائي که در پشت اين نظرات مطرح ميشود اساسا التقاطي است             

براي اينکه با تئوري مارکسيستي بخصوص مارکسيسم منصور حکمت نميشود اين نظرات را                
در نتيجه مجبوريد شما التقاطي و اکلکتيک برويد از اين گوشه           . خيلي سخت است  . فرموله کرد 

شيوه رجوع به منصور حکمت هم نقل قول جمالت بريده از متن             . و آن گوشه حرفهائي را برداريد     
مثال منصور حکمت ميگويد ما با اقليت قيام ميکنيم و مقصودش فعالين و رهبران                      . است

عملي طبقه کارگر و مردم انقالبي است مقصودش اينست که همه طبقه انقالب و قيام نميکند                   
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و تا  ! بعد از اين بحث اين در مي آيد که ما حزب اقليتيم              . اقليتي از فعالين آن هستند و غيره        
. معني عمليش چيست؟ چرا اين را ميگويد؟ معلوم نيست           ! قدرت را نگيريم اکثريت نميشويم     

بعد رفقا ميمانند که چي شد؟ يا         . بعد يک مقاله از رفيق نادر مي آوريم که ما حزب اکثريتيم               
 درصد هم اگر بتوانيم قدرت را ميگيريم و بعد در قطعنامه ديگري نادر                           ١٠نادر گفته با       

حاال تکليف  ! ميگويد بايد اکثريت طبقه کارگر بيايد زير پرچم سوسياليسم تا قدرت را بگيريم               
چيست؟ ظاهرا نادر تبديل ميشود به يک سري نقل قولهائي که مدام يکديگر را نقض ميکنند و            

منصور حکمت کنگره   . منصور حکمت ده سال قبل ديگر قبول نيست        "مجبور ميشويم بگوئيم    
" دوم با قبل از آن فرق دارد، بحثهاي شورا مال پانزده سال پيش است و کهنه شده و غيره                                    

وگرنه منصور حکمت به يک آدم التقاطي تبديل ميشود که به                     . مجبوريم اين کار را بکنيم        
مناسبتها و شرايط حرفهايش را مدام عوض کرده است و ما هم بدلخواه يک نقل قول را بر                               

اما از منصور حکمت بعنوان يک سيستم فکري و           . ميداريم و نقل قول ديگر را کنار ميگذاريم         
نص صريح منصور حکمت در      . يک متدلوژي و يک تئوري منسجم اين حرفها استنتاج نميشود            

همان نوشته حزب و قدرت سياسي جواب اين نوع استنتاجات را داده، بحث او مکانيسمهاي                       
اينکه اين انقالب کمونيستي نيست و نميتوانيم                  . اجتماعي کسب قدرت و انقالب است              

اينکه انقالب دموکراتيک است و ما      . سوسياليسم را بياوريم در هيچ جاي منصور حکمت نيست 
 و  ٢٠٠٠منصور حکمت نه تنها سال       . را بقدرت نميرساند اصال ربطي به منصور حکمت ندارد         

که کمونيستها بقدرت   .  هم تزهايش اين نبود     ٥٧ بلکه منصور حکمت قبل از نقالب           ٢کنگره  
از منصور حکمت منسجم اينها در نمي       . نميرسند و بايد برويم با بقيه دولت موقت درست کنيم         

ولي از دولت در دوره هاي انقالبي، انقالبيش را بزنيد، به دولتش صفت موقت بدهيد،                            . آيد
اينجوري ميشود از منصور حکمت هر      . آنوقت ميتوانيد تبديلش کنيد به بحثهائي که ميبينيم        

پروسه تصرف قدرت سياسي      "بحث انقالب سلبي است را تبديل کنيد به               ! چيزي نتيجه گرفت   
و بعد هم از بحث سلبي نتيجه خودتان را بگيريد که چون سلبي است سوسياليستي                " سلبي است 

! نيست، بله اينجوري ميشود آدم حرف خودش را بزند و به گردن منصور حکمت بياندازد                              
با اينهمه  . منصور حکمت گفته انقالب سلبي است نه اينکه انقالب دموکراتيک سلبي است                    

ظاهرا انقالب سوسياليستي انقالبي      . ميگويند چون انقالب سلبي است پس دموکراتيک است           
چه دولت در دوره هاي     . ميخواهم بگويم اينجوري به منصور حکمت اتکا ميکنند        ! است اثباتي 

انقالبي منصور حکمت و چه بحث سلبي و اثباتي و بحث حزب و قدرت سياسي او ربطي به اين                     
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يک . حرفها ندارد، ربطي به حزب اقليت و تز با ده هزار نفر خانه سه نفر را ميگيريم ندارد و غيره                   
که بعدا خود نادر بر         . گاهي از نادر نقل قولهاي شفاهي ميشود            . نکته را بايد اينجا بگويم        

حرفهايش را اديت کرده و فرمولبنديها را دقيق        . اساس اين بحثهاي شفاهيش مقاله نوشته است      
اگر آن   . وقتي مقاله هست ما محق نيستيم باز هم به بحث شفاهي رجوع کنيم                        . کرده است  

جمالت شفاهي که در کتبي نيست خصلت نماي نظرات اوست چرا در مقاله نيامده؟ نميگويم                      
اين جمالت غلط است، در کانتکست بگذاريد آنها هم درست است ولي کسي که مدام مجبور                      
ميشود برود از بحث شفاهي وقتي نسخه کتبي آنها وجود دارد نقل قول بياورد رجوع درستي به                   

اين نوع گفته هاي شفاهي که در اديت و متن کتبي که بر اساس اين                    . منصور حکمت نميکند  
مثال منصور حکمت کل بحث حزب و           . گفته ها خود نادر نوشته نيامده است، سنديت ندارد             

قدرت سياسي را بعنوان يک زير تيتر مقاله حزب وجامعه آورده است حاال اگر مدام به                                       
تئوري و سياست و متدولوژي منسجم منصور             . سخنرانيش رجوع کنيم شيوه درستي نيست          

ميخواهم بگويم اين اکلکتيسيسم واين         . حکمت را بايد شناخت و اين راهنماي کار ماست                 
التقاطي گري تئوريک ازينجا ناشي ميشود که مارکسيسم منصور حکمت و اصوال مارکسيسم               

انقالب من چندين بار گفته ام که جوهر و قلب مارکسيسم                  . اين نوع نظرات را تاييد نميکند        
دقيقا چون ايده هاي انقالبي است، روشها هم بايد                  . نه تنها بعنوان ايده هاي انقالبي          . است

مساله فقط  . نميشود. ايده هاي انقالبي را کسي با پارلمان نميتواند پياده کند               . انقالبي باشد 
 . اين نيست که غلط است، مساله اينست که ممکن نيست

از نظر متدولوژيک اين نظرات متافيزيسم است بخاطر اينکه ميگويد انقالب کونيستي                      
اين جوابي است    . اين سئوال متافيزيکي است    . نيست پس کمونيستها نميتوانند بقدرت برسند       

که کائوتسکي، آن موقع که هنوز اتوريته سوسيال دموکراسي جهاني بود، به اين ستوال داده                       
است که آيا انقالب آتي روسيه دموکراتيک است يا سوسياليستي؟ کائوتسکي جواب ميدهد اين              

لنين در يکي از نوشته هايش به اين اشاره ميکند و ما هم در دوره                       . سئوال متافيزيکي است   
براي اينکه متدولوژي لنين را در برخورد به            .  خيلي به اين نوشته رجوع ميکرديم          ٥٧انقالب  

اين شيوه متافيزيکي است بخصوص وقتي اين دور تسلسل را جلوي ما              . انقالب توضيح بدهيم  
ميگذارد که خصلت انقالب دموکراتيک است و لذا کمونيستها را بقدرت نميرساند و انقالب                       

متافيزيسم که  . اين ديگر عين متافيزيسم است    ! کمونيستي هم آنست که ما را بقدرت ميرساند       
رفقا من ديگر بيشتر وققتان را      .اين هم از نظر متد    . هيچ اصال يک تناقض منطقي در خود است       
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من در اين بحث فقط يک نظر را نقد کردم نه رفيق             . فقط چند توضيح را تکرار ميکنم     . نميکيرم
من يک نظريه را نقد کردم      . و نه حتي بعنوان نظري در حزب      . کورش را و نه هيچ گروه وجناحي را       

به همين خاطر هيچ تخفيفي      . همانطور که اگر آنرا در يک روزنامه اي ميخواندم نقدش ميکردم             
من هيچ تخفيفي    . به نظر من اين راه اصولي و درست مبارزه نظري است               . در اين انتقاد ندادم    

ندادم و اين نظر را کوبيدم ولي ميخواهم روشن باشد که من يک نظرات معيني را گفتم راست                         
نميگويم رفيق کورش راست است و حتي نميگويم رفيق کورش در همه نظراتش راست                        . است
ميدانم رفيقي که اين نظرات را دارد خيلي جاها انقالبي             . يک نظرات معيني را نقد کردم      . است

فرض . امروز خارج از چارچوب حزبي ضحبت کردم       . فردا اينها را بحث ميکنم     . عمل کرده است  
آنهم نوشته هاي معيني،      . کردم رفيق کورش کسي است به اسم ايکس و نظراتش را نقد کردم                   

دهها نوشته و سمينار    . بحثهايش بر سر استراتژي تصرف قدرت و انقالب را و نه همه نظراتش را             
 . ميخواهم اين روشن باشد. در مورد مسائل ديگر هم رفيق کورش دارد که من با آنها موافقم

 ! روز و شب همه شما بخير. زحمت را کم ميکنم



 
 : ضميمه

 

 قطعنامه در مورد انشعاب راست از حزب
 

 مصوب کنگره پنجم حزب کمونيست کارگري ايران
 به اتفاق آرا تصويب شد

 
 در حزب کمونيست کارگري ايران صورت گرفت، انعکاس          ٢٠٠٤انشعابي که در اواخر اوت       ) ١

جامعه ايران براي حل بحران و بن        . واقعيت هاي سياسي پايه اي و اساسي در جامعه ايران است            
بست جمهوري بيش از پيش به انقالب و آلترناتيو چپ روي مي آورد و در قطب مقابل، آلترناتيو                  

آلترناتيو راست ميکوشد تا از طريق کنار گذاشتن                   . راست در برابر انقالب قرار ميگيرد             
جمهوري اسالمي از باال و يا با دخالت هرچه محدوتر مردم انقالبي و حل و فصل مساله قدرت                     
از باالي سر آنها، بحران انقالبي حاضر را مهار کند و نظام سرمايه داري را از تهديد يک انقالب                     

آلترناتيو چپ برعکس، ميکوشد تا جمهوري اسالمي را به نيروي                     . اجتماعي عظيم برهاند    
انقالبي مردم سرنگون کند، بيشترين عرصه دخالت مستقيم توده هاي وسيع کارگران و مردم را                 
فراهم آورد، سرنگوني جمهوري اسالمي را به يک انقالب اجتماعي تمام عيار تبديل کند و با                        
برقراري جمهوري سوسياليستي پيروزي قاطع و همه جانبه بر جمهوري اسالمي و سرمايه داري                  

اين جدال اجتماعي بين چپ و راست در حزب کمونيست کارگري منعکس شد و               . را تضمين کند  
 .اکثريت قاطع حزب خط رسمي و تاکنوني حزب يعني آلترناتيو چپ را انتخاب کرد

 
مباحث و اختالف نظرات درون حزب پس از در گذشت منصور حکمت عمدتا بر سر همين                      -٢

مساله اساسي در مقابل جامعه ايران يعني بر سر استراتژي حزب براي تصرف قدرت سياسي و                    
اين اختالفات اساسا حول ديدگاهي بوجود        . حل انقالبي بحران جمهوري اسالمي صورت گرفت        

در اين ديدگاه انقالب به بهانه هاي           . آمد که بوسيله رفيق کورش مدرسي در حزب مطرح شد               
مختلف از استراتژي تصرف قدرت سياسي حذف ميشود و بجاي آن ديپلماسي قدرت و تشکيل                 

توهم به تصرف قدرت بدون انقالب عمال به دست شستن از                    . دولتهاي اتتالفي قرار ميگيرد     
ائتالف وسازش طبقاتي و يا            . تغيير نظام اجتماعي و تحقق سوسياليسم منجر ميشود                    
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 .آوانتوريسم از نتايج گريز ناپذير اين نوع خيره شدن بقدرت و ناديده گرفتن انقالب است
 

مواضع و تزهائي نظير حذف انقالب از استراتژي تصرف قدرت، عدم امکان بقدرت رسيدن                  -٣
کمونيستها در مبارزات و جنبش انقالبي جاري عليه جمهوري اسالمي، طفره رفتن از                                   
سازماندهي انقالب سوسياليستي و کال دست شستن از انقالب، توهم به سرنگون کردن رژيم با                  
حمله به خانه سه نفر از مقامات حکومتي، جانشين کردن جمهوري سوسياليستي با حکومت                    
حزب، طرح اين نظر که قيام خشونت است و راه متمدنانه تصرف قدرت مجلس موسسان و                             
رفراندوم است، طرح اينکه در شرايط حاضر مردم از سوسياليسم رم ميکنند و در صورت کسب                 
قدرت حزب بايد از اعالم سوسياليسم خودداري کند، و مواضع مشابهي که صريحا از جانب                       
منشعبين در مباحثات درون حزبي مطرح شد آشکارا با کمونيسم کارگري، برنامه و سياستهاي               

 .حزب و مصوبات کنگره هاي قبلي در تناقض کامل قرار دارد
 

 تن از منشعبين منتشر شد بيانيه اي بغايت          ٢١ اوت به امضاي     ١١بيانيه اي که در تاريخ       -٤
اين بيانيه يک ادعانامه تماما جنگ سردي و مک کارتيستي                 . راست و ضد کمونيستي است       

که عليه حزب   " کالسيکي"عليه حزب و مملو از افترا، اهانت و ترور شخصيت است و اتهامات                
اتهامات و  . طرح ميکند ساخته و پرداخته دستگاه هاي تبليغي غرب در دوره جنگ سرد است                

 .ادعاهاي اين بيانيه عليه حزب و شخصيتهاي حزبي تماما بي پايه و کذب محض است
 

با توجه به نکات فوق کنگره انشعاب اخير از حزب را يک انشعاب از راست ميداند، و اعالم                           
ميکند حزبي که منشعبين تاسيس کرده اند اگر اين نظرات را مبناي سياستها و فعاليتهاي                        

 .خود قرار بدهد، جائي در جنبش کمونيسم کارگري نخواهد داشت
کنگره همچنين اعالم ميدارد که مبارزه همه جانبه نظري که حول اين نظرات در درون حزب                  
درگرفت و نقد آنها از جانب بخش وسيعي از رهبري و کادرها اکنون حزب ما را به مراتب براي                       
انجام وظيفه تاريخي اش يعني قرار گرفتن در پيشاپيش جنبش کارگران، زنان و جوانان و توده                    
هاي مردم و براي سرنگوني جمهوري اسالمي و برقراري جمهوري سوسياليستي و تحقق آزادي و                

 .برابري و رفاه آماده تر، منسجم تر و مصمم تر ساخته است
*** 


