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 منصور حکمت 

ميخواهم بگويم قلب کمونيسم کجاست، ميخواهم 
 . بگويم حزب کمونيست کارگری قلبش کجا ميزند

من فکر ميکنم ما شانس داريم براى اينکه اکثريت               
عظيم مردم در جهان کمونيست هستند و خودشان               

من فکر ميکنم زيپ پوست هر انسان                    .  نميدانند
منصفى را باز کنيد يک کمونيست بلشويک را                      

در وجود   .  ميبينيد که ميخواهد از آن بيرون بيايد              
تک تک ما سوسياليستهاى پرحرارتى نهفته است که        

از قالبهايى که     .  ميخواهد از اين قالب بيرون بزند          
قالب .  اند  هيچکدام از آنها از بدو تولد همراه ما نبوده         

نژادى، قالب مذهبى، قالب ملى، قالب قومى، قالب             
سنتى، قالب جنسيتى، هيچکدام اينها هوّيت ما را در           

من معتقدم آن سوسياليسم    .  اند  بدو توّلدمان شکل نداده   
درونى ما، آن آدم سوسياليستى که داخل پوست جلد            
ماست زير بار هويتهايى که در اول زندگيش برايش         
تراشيده ميشود مدفون است، بار هويتهايى که آنرا              

  .در فضا حس ميکنيد که هر روزه هست
 . به اين حزب بپيونديد

 از سخنرانی منصور حکمت
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 منصور حکمت از سخنرانان دو جلسه گفت و     ٧٩ و فروردين ١٣٧٨در آبان  
برگ                  ن وت شنود علنی با رهبران حزب کمونيست کارگری در شهرهای استکهلم و گ

ن      .   سوئد بود  متن پياده شده سخنرانی های منصور حکمت در اين دو جلسه را در اي
ا             .   جزوه مالحظه ميکنيد   اده ام ن و س شي در اين جلسات منصور حکمت با بيانی دلن

 . عميق، جوهر کمونيسم را توضيح ميدهد
ه                                   ی است ک ارگری و کسان واده های ک ان رای خ اين يک جزوه آموزشی ب

د          زن ي ا م . ميخواهند بدانند قلب کمونيسم کجاست و قلب حزب کمونيست کارگری کج
ا و از حزب                                 يست ه ون م سم، از ک ي ون م م از ک اک آخوندها و روشنفکران طبقه ح
کمونيست کارگری تصويری دروغين به مردم ميدهند که مردم را از آن دور کنند تا 
ا                          رج ا ب م پ اک ای ح ه ل بازار خرافات آنها رونق داشته باشد و بساط مفتخوران و انگ

دن     .   اين جزوه کمکی به رو کردن دست آنها و شناساندن حقيقت است  .   بماند ان اس ن ش
ر و رو                 .   اين حقيقت که اين وضع نه ازلی و نه ابدی است      د زي اي د، ب ن ر ک بايد تغيي

خوران و                             .   شود ت ف ع کردن بساط م م و جم کمونيسم راه زير و رو کردن اين جهن
 . ساختن جامعه ای انسانی است

اين سخنرانيها چشم بسياری از مردم را بروی حقايق مهمی از اين جهان و راه    
دی             .   خالصی از آن باز ميکند     ان جدي ت بعالوه اين جزوه کمک بزرگی است به دوس
را از                .   که به اين حزب ميپيوندند     ی آن کمک ميکند که حزبشان را و آرمانهای انسان
 .زبان بنيانگذار آن بشناسند

د                                ن خوان د ب ي ن ق ک م تشوي ان را ه ت ان اي . اين جزوه را بخوانيد و دوستان و آشن
ان اعضای                                   ي ا در م د و ي ي ن ه ک ع طال ميتوانيد در يک محفل دوست و آشنا با هم م

 . خانواده خود بخوانيد و حول آن به بحث بپردازيد
 .جزوه را هرتعداد که ميتوانيد تکثير کنيد و به دوستان و آشنايان خود بدهيد

 منصور حکمت 

خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى                        
  .عميق و ناگسستنى داشته است

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى             
و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و                   
اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى                        

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه . ميکند
سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل                 

  .جامعه طبقاتى، مبتنى است
کمونيسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعى                   

تفاوت جنبش کمونيسم کارگرى    .  جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند        
با ساير جنبشها و احزاب کارگرى در اينست که اوال، در مبارزه طبقاتى                    
در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر               
ميافرازد و ثانيا، در مراحل و جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه کارگر،                          

کمونيسم کارگرى الجرم   .  مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگى ميکند      
جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزى             
و هدف نهايى مبارزه طبقاتى را بدرستى ميشناسد و ميکوشد بخش هاى                      

  .مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد
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کمونيسم کارگرى جنبش پرولتاريا است، طبقه اى که خود محصول            
طبقه اى که از فروش       .  عروج سرمايه دارى و توليد مدرن صنعتى است           

نيروى کار خويش زندگى ميکند و جز نيروى کار خويش وسيله اى براى                 
پرولتاريا برده نيست، رعيت نيست، استادکار و         .تامين معاش خويش ندارد   

صنعتگر نيست، نه تحت تملک و انقياد کسى است و نه خود مالک وسائل                  
هم آزاد و هم ناگزير است تا نيروى کار خويش را در                   .  کار خويش است   

پرولتاريا، محصول سرمايه دارى و صنعت             .  بازار به سرمايه بفروشد       
  .مدرن و طبقه استثمار شونده اصلى در اين نظام است                                                           

 
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى           

نقدى از زاويه طبقه     .  و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است            
تلقى .  کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                               

زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت                        
بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات                    
اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت                  

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و              .  است
تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از                            

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان        .  برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد         
توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى                    
که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده                          

پرولتاريا  .است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد                
نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                          

برابرى امرى نه صرفا حقوقى،         .  وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود            
                  .اجتماعى است   -بلکه همچنين و در اساس اقتصادى            

 
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جهان نگرى و مبارزه سياسى                                      
آزاديخواهانه و رهائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص 
کمونيسم کارگرى ظهور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت                  

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ           .  نظرى عظيمى دست يافت     

 منصور حکمت  ٤٥
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متن پياده شده سخنرانى منصور حکمت در 

 جلسه عمومى پرسش و پاسخ
 )١٣٧٨آبان  (١٩٩٩اکتبر  -سوئد، استکهلم 

 
 

رفقا من هم ميخواستم به سهم خودم بگويم که چقدر خوشحالم که در اين 
ام و شما را ميبينم به خليل کيوان حسوديم  جلسه هستم و االن که اينجا آمده

ميشود و فکر ميکنم يکى از اولين پيشنهادهايى که در برگشتن از اين سفر 
بکنم اين است که من و خليل جايمان را با هم عوض کنيم تا من بيشتر 

ام اما متاسفانه  من يادداشتهايم را آورده. بتوانم در اين جلسات شرکت کنم
 !  جوکهايى که ميخواستم بگويم را يادم رفته

به بحثهاى مشخص و تشکيالتى و تاکتيکى و احتماال بحثهاى سياسى 
من شخصا مشتاقم بدانم چه . حتما در بخش سؤال و جواب ميپردازيم

مسائلى مطرح است و ما بايد چه جيزى را روشن کنيم و من هم به سهم 
خودم از شما سؤال دارم و در بخش بعدى من هم سؤاالتم را از شما طرح 

  .خواهم کرد
تر در مورد  تر و شايد ابتدائى اينجا ميخواهم در مورد چند مسأله کلى

اى حزب را  پايه! خودمان صحبت کنم و به يک معنى ميخواهم اسرار
به اين معنى که اين حزب بر سر چيست و چرا ما فکر . برايتان آشکار کنم

ميکنيم بايد به آن پيوست و چرا فکر ميکنيم از نظر فيزيکى پيوستن به 
حزب ممکن است و چرا فکر ميکنيم حرف و پيامى که داريم حرف قابل 

قبول براى انسانهاى زيادى است، چرا که ما به يک پروژه محکوم به 
. ايم و فکر ميکنيم که اين کارهائى که ميگوئيم عملى است شکستى دل نبسته

چون قطعا هر کدام از ما سناريوى بهترى براى زندگيمان گير ميآوريم 
وگرنه اگر قرار بود فکر کنيم اين کار خاصيتى ندارد و به نتيجه نميرسد 
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کارگران :  اصلى که رودرروى يکديگر قرار گرفته اند سازمان يافته است           
  .و سرمايه داران، پرولتاريا و بورژوازى

تقابل اين دو اردوگاه در پايه اى ترين سطح سرمنشاء و مبناى کليه                 
کشمکش هاى اقتصادى، سياسى و حقوقى و فکرى و فرهنگى متنوعى                      

نه فقط حيات سياسى و           .  است که در جامعه معاصر در جريان است                  
اقتصادى جامعه، بلکه حتى زندگى فرهنگى و فکرى و علمى انسان امروز            
که بظاهر قلمروهايى مستقل و ماوراء طبقاتى بنظر ميرسند، مهر اين                         

اردوى  .صفبندى محورى در جامعه مدرن سرمايه دارى را بر خود دارند             
پرولتاريا، اردوى کارگران، با همه تنوع افکار و ايده آلها و گرايشات و                     
احزابى که در آن وجود دارد، نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع                   

اردوى بورژوازى، باز با کليه       .  توده محروم و تحت ستم در جامعه است           
مکاتب و احزاب سياسى و متفکرين و شخصيت هاى رنگارنگش، خواهان            
حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار آزاديخواهى و مساوات                    
طلبى کارگرى از نظام سرمايه دارى و قدرت و امتيازات اقتصادى و                          

 .          سياسى بورژوازى دفاع ميکند
صفى در   .  کمونيسم کارگرى از اين مبارزه طبقاتى سر بر ميکند                

کمونيسم کارگرى جنبش انقالبى طبقه کارگر براى          .  اردوگاه پرولتارياست 
واژگونى نظام سرمايه دارى و ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه و بدون                   

  .استثمار است
 

  کمونيسم کارگرى
ات و                               ق ان محو طب ى آرم که حت ل رى، ب اما، نه فقط آزادى و براب

بش هاى                .   استثمار، ويژه کمونيسم کارگرى نيست     رچم جن ا پ اين آرمان ه
آنچه کمونيسم   .   مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پيشين هم بوده اند          

اعى از تالش هاى                                م ان اجت بش و يک آرم کارگرى را بعنوان يک جن
ظر              آزاديخواهانه و مساوات طلبانه پيشين متمايز ميکند، اينست که چه از ن

ه دارى،                     اي عملى و اجتماعى و چه از نظر آرمانى و فکرى در برابر سرم
 . يعنى متاخرترين و مدرن ترين نظام طبقاتى، قد علم ميکند

٤٤ 
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  آزادى، برابرى، رفاه
 

. تصوير همه از يک زندگى مطلوب و يک دنياى ايده آل بيشک يکى نيست           
اما با اينهمه مقوالت و مفاهيم معينى در طول تاريخ چند هزار ساله جامعه                
بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت انسان و تعالى جامعه به طرق                       
مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که ديگر بعنوان مفاهيمى مقدس                

آزادى، .  در فرهنگ سياسى توده مردم در سراسر جهان جاى گرفته اند                   
  .برابرى، عدالت و رفاه در صدر اين شاخص ها قرار دارند

دقيقا همين ايده آلها بنيادهاى معنوى کمونيسم کارگرى را تشکيل                    
کمونيسم کارگرى جنبشى براى دگرگونى جهان و برپايى جامعه اى  .ميدهند

  .آزاد، برابر، انسانى و مرفه است
 

  :مبارزه طبقاتى
 پرولتاريا و بورژوازى

کمونيسم کارگرى اما فرقه مصلحين خيالپرداز و قهرمانان مشتاق                
جامعه کمونيستى الگو و نسخه اى ساخته و پرداخته            .  نجات بشريت نيست  

کمونيسم کارگرى جنبشى است که از           .  ذهن خردمندانى خيرانديش نيست     
بطن خود جامعه سرمايه دارى معاصر برميخيزد و افق و آرمانها و                              

  .اعتراض بخش عظيمى از همين جامعه را منعکس ميکند
. تاريخ کليه جوامع تاکنونى تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتى است                

جدالى بى وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، ميان طبقات استثمارگر و استثمار                
شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جريان بوده                           

اين جدال طبقاتى است که منشاء اصلى تحول و تغيير در جامعه                       .  است
  .است

برخالف جوامع پيشين که عموما بر سلسله مراتب طبقاتى و                               
قشربندى هاى پيچيده اى بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمايه دارى تقسيم                  

جامعه معاصر، عليرغم تنوع وسيع          .  طبقاتى را بسيار ساده کرده است           
مشاغل و تقسيم کار گسترده، بطور کلى بر محور دو اردوگاه طبقاتى                           

 منصور حکمت  ٤٣

هيچکدام از ما زندگى دلچسب و عاديمان نميتوانست اين باشد بلکه اين يک 
حرکت سياسى است که فکر ميکنيم بايد به نتيجه برسد و اين که چرا ما 
فکر ميکنيم که کمونيسم ميتواند پيروز شود، بحثى است که من ميخواهم 

  .امروز راجع به آن با شما صحبت کنم
چرا کمونيسم ميتواند پيروز شود؟ اگر کسى به من نشان بدهد که                      
کمونيسم نميتواند پيروز شود ما ديوانه نيستيم اين کار را بکنيم، ما قصد جا               

هايى در خاک جهان که بعدا آيندگان آن را کشف کنند و به                       گذاشتن کتيبه 
ما ميخواهيم   .  سطح فکر و انساندوستى ما احسنت بفرستند، را نداريم                      

اتفاقاتى در زمان حيات خودمان براى مردم عادى معاصر خودمان بيفتد و              
فکر ميکنيم اين کار جوابگوست و فکر ميکنيم اين راه آن است و اگر                            

منتها من   .  معلوم باشد جوابگو نيست خوب ما طبعا اين کار را نميکنيم                     
ميخواهم به شما بگويم چرا ما به اين که اين کار عملى است خوش بين                           

چرا کمونيسم ممکن است؟ چرا کمونيسم ميتواند پيروز شود و چرا             .  هستيم
  ما شانس داريم؟

من فکر ميکنم ما شانس داريم براى اينکه اکثريت عظيم مردم در                    
من فکر ميکنم زيپ پوست هر       .  جهان کمونيست هستند و خودشان نميدانند      

انسان منصفى را باز کنيد يک کمونيست بلشويک را ميبينيد که ميخواهد از     
در وجود تک تک ما سوسياليستهاى پرحرارتى نهفته است           .آن بيرون بيايد  

از قالبهايى که هيچکدام از آنها از بدو . که ميخواهد از اين قالب بيرون بزند
قالب نژادى، قالب مذهبى، قالب ملى، قالب قومى،           .  اند  تولد همراه ما نبوده    

قالب سنتى، قالب جنسيتى، هيچکدام اينها هوّيت ما را در بدو توّلدمان شکل             
من معتقدم آن سوسياليسم درونى ما، آن آدم سوسياليستى که داخل              .  اند  نداده

پوست جلد ماست زير بار هويتهايى که در اول زندگيش برايش تراشيده                     
ميشود مدفون است، بار هويتهايى که آنرا در فضا حس ميکنيد که هر                           

  .روزه هست
يکى از کارهايى که يک حزب کمونيستى بايد بکند اين است که اين               
فضا را کنار بزند و آن آدم سوسياليستى که در وجود ما، در وجود اکثريت                 
ما، الاقل در وجود آن بخشى از ما که آدمهاى منصفى هستيم، را بيرون                       

به نظر من فقط کافى است منصف باشيم تا اگر اينجا را بکاويم يک       .  بياورد
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من کارى به    .  فقط کافى است منصف باشيم       .  سوسياليست در آن پيدا کنيم       
شان آنقدر قوى است که حتى منصف                   آدمهايى که نفع پرستى شخصى          

اما اگر يک نفر، حتى يکروز در برابر يک واقعه در                          .  نيستند، ندارم  
زندگيش انصاف به خرج داده باشد به نظر من اگر وسايل حفارى بياوريم و 

و من ميخواهم راجع به اين       .  بکاويم داخل آن آدم يک کمونيست پيدا ميکنيم        
  .با شما چند کلمه صحبت کنم

به ما ايراد ميگيرند، و يا خودمان هم اصرار داريم بگوئيم، که ما                     
به ما ايراد ميگيرند که با              .  مرتب مشغول مرزبندى با ديگران هستيم             

. هيچکس نميسازيد و مرتب داريد فرقتان را ميگوئيد، و مرز ايجاد ميکنيد              
به ما تذکر ميدهند که اين          .  انگار کمونيسم بر سر مرز ايجاد کردن است            

از بحث اتحاد عمل با           .  مرزبنديها ظاهرا دارد ما را به حاشيه ميراند                  
ديگران که بيائيد روى مشترکاتمان اتحاد عمل کنيم تا اينکه چرا به خانواده              
مسلمان ايراد ميگيريد که حجاب سر دخترش کرده است و چرا خاتمى را                  
نميپديزيد و يا نميبينيد که قدم مثبتى است، يا اينکه چرا به اين سازمان و آن                 
سازمان سر جزئيات بهانه ميگيريد، يا چرا نسبت به ناسيوناليسم اينقدر تند               

به ما ايراد   .  ها برخورد ميکنيد    برخورد ميکنيد يا اينکه چرا به مذهب توده         
ميگيرند و مدام از ما سؤال ميکنند که شما چرا اين مرزبنديها را ميکنيد؟ و               
ظاهرا از نظر خيليها اين مرزبنديهاى دائمى و اين تالش ما براى اينکه                       
بگوئيم اين بحث ما نيست، خيلى هم با شما سر اين موضوعات اختالف                       

  .داريم، دارد ما را به حاشيه ميراند
اى است که  اين تنها راه کندن از آن پوسته. به نظر من برعکس است

فکر ميکنيم روى همه ما را گرفته است و متصل شدن به آن سوسياليسم                      
ما داريم  .  ما مرز ايجاد نميکنيم    .  جهانشمول همگانى است که همه ما داريم        

براى اينکه به آن آدمى که فکر ميکنم          .  هاى اين خرافات را باز ميکنيم        اليه
در تک تک وجود ما هست و يک انسان سوسياليست و آزاديخواهى که                       

پرستى، مرزپرستى، نژادپرستى،            هست و زير بار ناسيوناليسم، قوم                  
ما بايد  .  خودخواهى روزمره و رقابت طلبى اقتصادى مدفون است، برسيم           

با اسالم يک عده مرزبندى کنيم براى اينکه با نصف دنيائى که حجاب                          
ما وقتى داريم راديکال ميشويم ميرويم        .  اند رابطه برقرار کنيم      سرش کرده 
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 “ يک دنيای بهتر”
 برنامه حزب کمونيست کارگری 

 !را بخوانيد
 

در يک جزوه جداگانه از سری جزوات " يک دنيای بهتر"برنامه 
جهت آشنائی . آموزشی حزب کمونيست کارگری چاپ و تکثير شده است

 . شما با آن، اينجا گوشه ای از آنرا نقل ميکنيم
 
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها                
عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه     .  در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است      

و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن                          
امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع                   
موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع                        
مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى                            

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از             .  اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است          
محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين                          
اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و                      
چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه                      

           .است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد                
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد                            
انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک 

               .جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است                
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ما وقتى ميزنيم زير دگمها و خرافات اين ما هستيم که داريم به                       .  به متن 
بستر اصلى بشريت ميپيونديم و آن کسى که نشسته و کمونيسم او از اينجا                   
ناشى ميشود که مرکز استان لرستان نبايد خرم آباد باشد و بايد بروجرد                       
باشد، يا اينکه چرا ايران ذوب آهن ندارد يا چرا ما ايرانيها نميتوانيم                               
سينماى خودمان را بچرخانيم، يا اينکه ما بايد مذهب و روشهاى خودمان را 

ما داريم با آن    .  داشته باشيم، آن فرد است که مدفون است و در حاشيه است            
انصاف بشريت تماس ميگيريم، با آن انسانيت عمومى که در همه ما هست،  

. بحث من زياد به ذات بشر ربط چندانى ندارد             .  پشت خرافات همه ماست    
نه تحقيق کرده ام، نه         ...  نميدانم اين ذات هست يا نه، خوب است يا بد                    

اما معتقدم اگر هر کدام از ما بدهکار نباشيم،            .  روانشناسم و نه بيولوژيستم    
مرعوب نشده باشيم، گرسنه نشده باشيم، مريض نشده باشيم، خسته نباشيم و      
برويم باالى يک کوه زيبا رو به دريا بنشينيم و پايمان را آويزان کنيم و                         

هيچکس نميگويد بروم سر    .  فکر کنيم، قشنگترين چيزها به فکرمان ميرسد       
يکى را ببرم، نگذارم يکى زبان مادريش را حرف بزند، يک ارتش درست             

هرکدام .  کنم و يک عده را بگيرم بيندازم زندان، هيچکس اينکار را نميکند             
ترين احساس را نسبت      از ما در بهترين لحظات زندگيمان آنجائى که شريف        

به خودمان داريم و فکر ميکنيم، پاکيم، معصوميم، انسانيم، در آن لحظات                 
چه ميخواهيم؟ آيا کسى در آن لحظات طرفدار کاهش دستمزد است؟                              
ميگوئيم کاشکى همه مردم همه چيز داشته باشند، ميگوئيم کاشکى کسى                    

هائى   قطارى تصادف ميکند خودمان را جاى پدر و مادر بچه         .  مريض نشود 
اش را از دست داده، جاى کسى که                اند، جاى کسى که نوه         که کشته شده   

معلول شده، حتى جاى کسى که ميتوانست بخواند و ديگر نميخواند چون                    
خودمان را مدام جاى همديگر           .  اش زخمى شده است، ميگذاريم             حنجره

اينکه ميتوانيم خودمان را جاى همديگر         !  ميگذاريم و اين سوسياليسم است      
اينکه بطور مساوى من ميتوانم جاى شما باشم و شما ميتوانيد جاى . بگذاريم

اين .  من ميتوانم درد تو را بفهمم و تو ميتوانى درد مرا بفهمى                  .  من باشيد 
راستش نميدانم   .  به نظر من ما اينطورى به دنيا ميآئيم               .سوسياليسم است  

اينطورى به دنيا ميآئيم اما ما ميتوانيم اينطورى باشيم و اين، اکثريت عظيم               
  .مردم دنيا که ريگى به کفش ندارند را در بر ميگيرد
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اگر حزب کمونيست کارگرى روى برداشتن حجاب کودکان اصرار 
ميکند و با يک سرى آدمهاى دوست داشتنى که ما هم دوستشان داريم بر 

سر اين مساله دعوا ميکند و متلک بار هم ميکنيم که شما عقبمانده و 
شرقزده هستيد، براى اين است که ميخواهيم به آن انصاف داخلى همه ما 

وقتى ما شعار ميدهيم که . اى را نبايد اذيت کرد، وصل شويم که هيچ بچه
همان روز اول که سر کار بيائيم کار مزدى را لغو ميکنيم از چپ و راست 

به ما ميگويند زود است، دير است، نميشود، ذهنى گرائى نکنيد، شعار 
وقتى ما داريم اين را ميگوئيم داريم به آن . توخالى ندهيد، چپ نمائى نکنيد

مان رجوع ميکنيم و به احساس قلبى تک تک شما  احساس واقعى تک تک
اش را به کسى بفروشد  دست ميبريم که ميگوئيم دليلى ندارد آدمى قوه بدنى

و بعد از سى سال ديگر اين قوه بدنى را نداشته باشد و آن کسى که اين قوه 
بدنى را خريده دم و دستگاهى براى خودش درست کرده، روى دوش 

مصرف همين قوه بدنى قدرتى درست کرده که چنان مهيب و غول آسا 
. است که امروز ديگر من و شما نميدانيم چگونه بايد با آن طرف شويم

اين جمله . سرمايه روى دوش کارگرى که کار کرده، قوى شده است
  ."هرچه کارگر بيشتر کار ميکند سرمايه قويتر ميشود: "مارکس است

براى اينکه   .  هرکدام از ما در خانه خودش ميتواند اين را بفهمد                     
چه معنى دارد يک نفر سى سال     . ميتوانيم خودمان را بگذاريم جاى همديگر 

ايم که از زندگيمان      ما به دنيا آمده   .  ايم که کار کنيم     کار کند؟ ما به دنيا نيامده     
ايم که خلق کنيم و از         ايم که کار کنيم، به دنيا آمده          لذت ببريم، به دنيا نيامده     

قرار  .محصول خالقيت خودمان، دسته جمعى يا فردى هر دو، لذت ببريم               
نيست برويم از بوق سحر تا غروب در کارخانه کار کنيم و بعد از سى سال 

ام،   نگاه کنيم که چه شد؟ من تقريبا از يک شعاع ده کيلومترى بيرون نرفته                
موسيقى خيلى از موسيقيدانها را نشنيدم، شعر خيلى از شعرا را نخواندم،                  

سنم هم شصت سال است و حاال بايد              .  عاشق خيليها که ميشد بشوم نشدم         
اش را به من بدهد که تا هفتاد سالگى عمر              ببينم چه کسى حاضر است کليه      

الزم نيست  .  کنم؟ قرار است زندگى آدمها اينطورى باشد و ما اين را ميدانيم    
شما لنين يا مائو و تروتسکى باشيد، الزم نيست کمونيستى باشيد که اين                        

 حزب   ٢٤ و     ٢٢مرزبنديها را خوانده و استاد باشيد و بدانيد در کنگره                     

 منصور حکمت  ٩

بايد پيوست، بايد آستين را باال زد و اگر          .   جديدى است  ٥٦اآلن سال   
خيليها که نميآيند بما     ...  کسى خودش را از بيست سى سال گذشته دور کند             

گذشته را بايد   !  تمام شد ...  اند  بپيوندند، براى اينست که قبًال رزمندگانى بوده       
  !گذاشت گذشته باشد، بايد از آن رد شد

در ايران امروز يک حزب سياسى وجود دارد که ميشود به آن  !  رفقا
بشرط چاقو     -ممکن است شکست بخوريم         .  پيوست و با آن انقالب کرد          

مان قلع و قمع بشويم و فرار         ممکن است شکست بخوريم، يک عده      -نيست  
ولى بايد به اين حزب پيوست و اين پروسه را شروع کرد، وگرنه                    .بکنيم

. سى سال ديگر زندگى شصت ميليون مردم را يک عده اوباش رقم ميزنند               
تان بخواهيد و بياييد که در           اين دعوت ما است بشما، و اميدوارم که همه             

 . صفوف هم باشيم
 خيلى متشکرم 

 
 

 

٤٠ 



 !اين حزب شماست

اند، به آنها گفتم           راجع به انتخابات گفتند که مردم تصميمشان را گرفته                  
آقاجان اگر خود من، خود شما و يا رضا پهلوى کانديد بوديم، اين اخوى                        

  .داستان اين است. آقاى خاتمى پنج تا رأى هم از هيچ جا نميآورد
رفقا، رشدى که ما اآلن        .  انقالبى است  -اين يک سازمان قوى پيشا       

ما با کسى تعارف      .  ميکنيم، در دو ماه اول انقالب ضربدر هزار ميشود               
ما يک جريان خجالتى، از قدرت        .  نداريم و براى همين هم خيز برميداريم        

ما .  ترسيده، فقط براى نگهداشتن خاطرات مشترک زندانمان نيستيم                         
اگر کسى اين را از حزب کمونيست                  .   صورت بدهيم     کارىميخواهيم   

اين حزب کمونيست   .  کارگرى تا حاال نفهميده باشد، بنظرم نگاهش نميکرد         
  . صورت بدهدکارىکارگرى ميخواهد يک 

اصغر کريمى گفت، اولين روزى که اين حزب دستش بقدرت برسد،     
حتى در دو وجب از خاک يک کشور، همان روز اول همه برنامه يک                         

اين وعده انتخاباتى ما      .  دنياى بهتر را بعنوان قانون اساسيش اعالم ميکند            
نيست، اين برنامه ما است، معنى زندگى ما است، همانطور که برايتان                       

 . گفتم
فقط ميخواهم يک مقدار بخودتان و        .  به هر حال زياد صحبت کردم       

داريم وارد يک دوره جديدى در      .  به اين واقعياتى که اآلن هست رجوع کنيد   
بنظر من جمهورى اسالمى از اين مهلکه جان سالم بدر                    .  ايران ميشويم  

اند با اين رژيم يک کارى بکنند، ولى اينکه                    مردم تصميم گرفته    .  نميبرد
مردم با آن چکار ميکنند، کامًال بستگى دارد به اينکه چه ابزارهايى براى                  

  .تحول در آن جامعه هست
 همه سياسى     ٥٦در سال    .  ما يکى از مهمترين اين ابزارها هستيم           

گفتم من به کسانى پيوستم که تازگى قرآن را            .  شدند و همه تشکيالتى شدند     
هيچ  - از روى تاقچه برداشته بود و کاپيتال مارکس را بجايش گذاشته بود              
و فقط     -کدامش را هم نخوانده بود، شايد هم قرآن را بيشتر خوانده بود                        

من به آنها پيوستم،    .  معتقد بود که بورژوازى تا مغز استخوان وابسته است          
هزاران نفر مثل من اينکار را       .  درس و مشقم را ول کردم و به آنها پيوستم          

  .کردند

 منصور حکمت  ٣٩

اگر .  شما سوسياليست هستيد  .  شوروى چه اتفافى افتاد تا سوسياليست باشيد        
باشرف هستيد سوسياليست هستيد، اگر منصف هستيد سوسياليستيد، اگر در          
خيابان ميبينيد کسى دارد به کسى زور ميگويد و ميرويد قد علم ميکنيد شما               

 چون داريد اجتماعى فکر ميکنيد و خودتان را جاى                   .سوسياليست هستيد  
کس ديگرى ميگذاريد و ميگوئيد من با اين آدم برابرم و اين کارى که سر                    

کمونيست بنابراين يک   .  اين آدم ميآيد اگر سر من ميآمد، اعتراض ميکردم          
اند   دستگاه خلق شده، يک قاب مينياتورى نيست که روى آن کلى کار کرده                

. برعکس يک شعار قديمى و ابتدائى انسان است            .  تا به اينجا رسيده است      
. منظورم از برابرى انطباق آدمها با هم نيست            .  شعار برابرى انسانهاست   

اينکه در  .  منظورم اين نيست که مثل هم لباس بپوشند و مثل هم کار کنند                   
جهان خودمان يک شأن داشته باشيم و اينکه اگر خواستيم بتوانيم يک کارى       

بنا به طبقه، نژاد يا هر چيز           .  با زندگيمان بکنيم، با هم فرق نداشته باشيم           
  .اين کمونيسم است. ديگرى با هم تفاوت نداشته باشيم

کاريها کار آن        ها، آن َکنده       آن مينياتورکاری  .  کمونيسم ساده است    
مکاتبى است که خواستند از کمونيسم تئوريهائى بسازند تا بوسيله آن مرکز             
استان لرستان را از خرم آباد به بروجرد منتقل کنند يا ذوب آهن بسازند که                

مکاتبى که   !  خوب سوزن هست برو بخر        .  سوزن را خودمان توليد کنيم        
تئورى سوسياليسم را به تئورى استقالل ملى، تئورى برترى قومى، تئورى            

  .المللى و غيره تبديل کردند توليد بوروکراتيک، تئورى رقابت بين
 .من که در چهارده، پانزده سالگى فکر ميکردم سوسياليست هستم               

اين جالب است بعدا که رفتم دانشگاه               (کتابهاى مارکس نبود که بخوانم            
معلوم شد کتابهاى مارکس در کتابخانه بود و يکى از دانشجويان بعدا                            

و ما  !  تعريف کرد که کتابهاى مارکس را از کتابخانه کش رفته که بخواند               
به هر حال ما که در چهارده       )  بعدا کتابهاى مارکس را در انگلستان خوانديم      

پانزده سالگى مارکس را نخوانده بوديم اما ميدانستيم که ما از برابرى                          
شما هم همينطور، الزم نيست براى کمونيست شدن قبال                 .  خوشمان ميآيد  

کمونيسمى .  مکتبش را استاد شده باشيد چون کمونيسم بر سر مکتب نيست              
که امروز سر آن بحث ميشود اين است که دولت چيست و حزب چيست و                  
انقالب شوروى چه شد، لنين چه کرد، بوخارين چه کرد و استالين چه کرده     
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وقتى به کسى ميگوئيد بحث تئوريک          !  و به آن ميگويند تئورى کمونيسم         
بکند فکر ميکند بايد تاريخ شوروى و تاريخ حزب بلشويک را توضيح دهد              

بحث تئوريک را مارکس کرده است         .  يا بگويد شوروى چرا مضمحل شد        
که ميگويد به ما ميگويند ميخواهيد زنان را اشتراکى کنيد، شما خودتان                       

وقتى ميگويد کارگر    .  ها است   ترين بحث   اينها تئوريک .  ايد  اينکار را کرده   
کار ميکند و نيروئى خارج از او قوى ميشود و هرچه بيشتر کار ميکند                        

اما اينکه  .  هيوالى روى سرش سنگين تر ميشود، اين بحث تئوريک است             
چرا اين براى بوخارين پشت پا گرفت و بوخارين افتاد و بعد دوتائى                              

اگر .  گاوبندى کردند و سر سومى را بريدند، اين تئورى سوسياليسم نيست              
اينها تئورى باشد زمان مارکس تئورى سوسياليسم وجود نداشت چرا که                    
هنوز بوخارين نيامده بود که براى استالين پشت پا بگيرد و استالين هم                         

  .ديديم چه بالئى سر او آورد
. ايد  سوسياليسم بر سر مانيفست کمونيست است که همه شما خوانده              

بر سر شعار اول مانيفست است که صحبت از آزادى انسانها ميکند و اين                   
وجه مشترک همه ما است چه در حزب کمونيست کارگرى باشيد چه                            

فکر ميکنم بسيارى از شما عضو حزب کمونيست کارگرى هستيد              .  نباشيد
براى اينکه ما داريم از اين کاراکتر شما            !  فقط حق عضويتتان را نميدهيد      

استفاده ميکنيم براى قدرت سياسى خودمان و شما داريد از حضور ما براى 
اين واقعيت رابطه ما با     .  بلند کردن سرتان در کوچه خودتان استفاده ميکنيد        

ايد عضو حزب خودتان           اما شما عضو نيستيد نيامده         .  خيلى از شماست    
اما اگر فردا سر اين حزب را ِبُبرند يک بالئى سر   . بشويد، خوب خوشحاليد 

اگر حزب کمونيست کارگرى را فردا            .  زندگى شما ميآيد، مطمئن باشيد        
آنوقت ايرانى بايد   .  تعطيل کنند توى کوچه شما يک اتفاقى براى شما ميافتد           

آنوقت ايرانى بايد خودش را با داريوش          .  خودش را با مصدق تعريف کند       
همايون تعريف کند، آنوقت بايد بگوئيم فرهنگ بومى ما ميگويد زن بايد                    
برود در مطبخ قرمه سبزى درست کند و چه غذاى جالبى است داريم                            

آنوقت ميشود پذيرفت خانواده اسالمى        !  ميخوريم چون مال خودمان است       
کسى اجازه ندارد بگويد     .  اش چه ميپوشد    بايد خودش تصميم بگيرد که بچه       
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ايم که اين فقط يکى از شهرهاى اروپا             باشد، جريانى به اين وسعت ساخته       
  .است، يکى از شهرهاى اروپا است رفقا، که ما داريم در آن جلسه ميگيريم

چرا ُپز پيشروى ساواک عليه ما را به ما ميدهيد؟ به کسى که ميگويد 
 کسى نيستيم، به اين دليل         اآلنشما که کسى نيستيد ميگويم عزيز جان ما              

شما اجازه بدهيد ما     .  اند   ما را کوبيده    دوستان شما اند،    ساده که ما را کوبيده     
در يک کشور فعاليت کنيم، شما اجازه بدهيد ما بدون ترس از ترور و                           

مان را    اعدام و شکنجه فعاليت کنيم، شما اجازه بدهيد ما راديو و تلويزيون               
هايى که از مردم را که ميگيريد، بما              دائر کنيم، شما بخشى از آن ماليات          

بدهيد، مثل همه جا، باألخره ما هم بخشى از مردميم، شما هجوم نبريد و                      
نکشيد، شما دروغ نگوييد، پيچ راديو را عوض نکنيد و يک برنامه ديگر                  

  .آنوقت ببينيم شش ماه بعد چه کسى در صحنه است... نگذاريد
پيش از انقالب       حزب کمونيست کارگرى را با احزاب                     !  رفقا
 مقايسه کنيد، با بلشويکهاى قبل از انقالب فوريه، با مائويسم قبل              کمونيستى

؟ ١٩١٥ها در سال      تر است؟ ما اآلن قويتريم يا بلشويک  کى قوى. ١٩٢٨از  
يا  قويتريم   اآلن؟ ما   ١٩٢٦ما اآلن قويتريم يا حزب کمونيست چين در سال            

ANC        بست برسد؟ کى قويتر است؟ در         قبل از اينکه آفريقاى جنوبى به بن
يک شرايط مساوى، در شرايطى که ما دسترسى مشابهى به مردم داشته                    

اين را ميگويم و پايش هم       .  ترين حزب جهان ميشود     باشيم، اين حزب عظيم   
و بنظر  .  پايش هم ميايستم، يعنى اينکه سعى ميکنم که ثابتش کنم               .  ميايستم

شما يک راديوى نيم ساعت در روز        .  من هيچ دليلى ندارد که اينطور نباشد       
ميگذاريد، مردم به شما زنگ ميزنند و ميگويند نقطه اميد در قلبمان بارور               

و ميخواهند بدانند ما کى      .  ما چهل نفر اينجاييم و همگى با هم ميشنويم           .  شد
ايم؟ چند تا بچه داريم؟          ايم، نکرده   هستيم، چه شکلى هستيم، ازدواج کرده         

  .ميخواهند بيشتر حرف بزنيم
يک دسته نظامى ما ميرود اطراف شهر مريوان، مردم دورش حلقه             

شما فکر ميکنيد اگر بهزاد نبوى             .  ميزنند که ببينند چه ميخواهد بگويد            
تشريف ببرند تهران، کسى ميآيد جواب سالمش را بدهد؟ ميگويند يک                        

در برنامه   .  اند   اى هزار نفر به او رأى داده                 ميليون و دويست و خرده         
وقتى داريوش همايون و خانبابا تهرانى       .  سى هم همين را به او گفتم       .بى.بى
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و  .ايم پيروز بشويم     ايم پيروز بشويم، ديگر توانسته        ايم، و اگر توانسته      آمده
  .اين جلسه براى دعوت به اين پيروزى است

به هر حال هدف ما طى اين بيست سى سال اين بوده که حزبى را                      
بگذاريم در دسترس کارگر، در دسترس انسان آزاديخواه، در دسترس شما،      

يک ابزارى است براى مبارزه در راه         .  که بتوانيد از طريقش متحد بشويد       
طلبى که همه شما در قلبتان حس ميکنيد و به طرق                  آن انسانيت و برابرى    

آرزو ميکنيد که سوسيال دمکراتها در سوئد ... مختلف ميخواهيد نشان بدهيد 
رأى بياورند، در صورتى که ته قلبتان ميدانيد اين هم همان ُپخى است که                    

تان هيچ راه خروج ديگرى براى           آن يکى هست، به خاطر اينکه انسانيت          
  .نشان دادن خودش ندارد

اميدواريد فالن خواننده چپگرا يک آهنگ چپ بخواند، براى اينکه                
ولى انسانيت  .  تان هيچ راه ديگرى براى نشان دادن خودش ندارد               انسانيت

بشرط اينکه يک جنبش        .  شما ميتواند يک انقالب اجتماعى ببار بياورد              
سياسى وجود داشته باشد، احزاب سياسى وجود داشته باشند که اين قدرت                 

اين هدف ما و فلسفه وجودى      .  عظيم را سازمان ميدهند و به نتيجه ميرسانند       
  .حزب کمونيست کارگرى است

باألخره اين را هم بگويم که خيلى از حرفهاى ما را مسخره ميکنند،               
البته  .ميگويند چه خبرتان است، خودتان را بزرگ ميکنيد، کسى نيستيد                  

باألخره اآلن دشمنان ما رشد         ...  اينها را کسانى ميگويند که خودشان هم            
، همانهايى نيستند که     "کسى نيستيد "کسانى که اآلن بما ميگويند          -اند    کرده

اينها آنهايى هستند که خودشان کسى هستند، و            .  سابق ميگفتند کسى نيستيد    
: و من به کسى که مثال ميگويد        -اند و بما ميگويند کسى نيستيد         شروع کرده 

، ميگويم چرا ُپز      "تان اينست   شما که فقط اينقدر نفريد و يا چرا نشريات              "
آى و سيا و ساواک را بما        .بى .هاى و پيشرويهاى زندان اوين و اف        پيشرفت

ميدهيد؟ ما را زديد، کشتيد، از تماس روزمره با مردم محروم کرديد، اعدام         
ها دروغ ميگوييد، با اين حال در          کرديد، به مردم از باالى منبر، از رسانه         

 -شرايط غير قانونى، بدون اينکه ُدَمم به هيأت مديره فالن مجتمع صنعتی                 
نظامى بند باشد، بدون اينکه دهشاهى پول از آسمان به صندوقمان افتاده                     
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بچه را از زير دست اينها در بياوريد يا بگويد کسى اجازه ندارد بچه را به                   
  .شکل دلقک در بياورد و اينور و آنور بفرستد و بچه را محروم کند

تان و        اگر حزب کمونيست کارگرى نباشد شما کمتر کمونيسم                       
تان را اجرا ميکنيد و اگر شما نباشيد ما کمتر از اين هارت و                        سوسياليسم

با هم هستيم فقط شما       .  هايى که اآلن داريم ميکنيم را ميتوانيم بکنيم              پورت
اين مرزبنديهائى که گفتم حياتى        .  بايد يک گام ديگر به سمت ما برداريد             

. اصرار ما به اصل کمونيستى و کوتاه نيامدن از آن حياتى است                        .است
ميدانم اگر ما کوتاه بيائيم محبت و احترام دوستانمان در راه کارگر يا فدائى               

ايم که راه        يا فالن سازمان را بيشتر بدست ميآوريم اما ما به دنيا نيامده                      
ايم و در اين عرصه پا گذاشتيم که                  ما بدنيا آمده    .  کارگر را راضى کنيم      

ما هم مثل همه احزاب        .  سياستى را در زمان حيات خودمان متحقق کنيم             
ديگر دنيا ميخواهيم آموزش و پرورش را بدهيم دست اين ديدگاه و اين خط               
مشى اداره کند، ميخواهيم طب مجانى شود، ميخواهيم يک روز صبح که                  
مردم پا ميشوند هيچکس ديگر کارگر مزدى نباشد و ديگر چيزى به اسم                     

حاال اگر به خاطر اين فعاليتها يک عده          .  دولت روى سر مردم حاکم نباشد       
آدم با شرف و زندانيهاى سياسى قديمى و کسانيکه هنوز محيط فکريشان آن 

کاريهاى مکتب و گرايش و اردوگاه خودشان است و از بنده دلخور                    ُمنبت
  .اشکالى ندارد! ببخشيد. ميشوند

ما داريم ميرويم وصل ميشويم به آن سوسياليستهايى که گفتم زير                    
زيپ پوست تک تک آدمهاى زحمتکش و منصف دنيا هست و ما از اين                      

من گفتم  .  حزب کمونيست کارگرى تصميمش را گرفته است       .  نگران نيستيم 
چرا ما ميتوانيم پيروز بشويم براى اينکه تحقيقات ما نشان ميدهد تعداد                         

. آدمهايى که ميخواهند آزاد باشند از آدمهايى که نميخواهند زيادتر است                     
کسانيکه دوست دارند در جامعه برابرى زندگى کنند از کسانى که                                  
نميخواهند زيادتر است و معتقدم که اين پيام ما نيست، پيام مشترک ماست                 

ايم و    و ما يک گروه فعال هستيم و يک بلندگو براى اين پيام درست کرده                   
ايم وگرنه حرف، حرف انسان        ابزارى براى برش دادن به آن درست کرده         

  .جهان ماست
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ايم که معروف     يک سلسله بحثها هست که ما اين اواخر مطرح کرده           
که بعضى محافل    "  حزب و قدرت سياسى    "و  "  حزب و جامعه   "اند به      شده

من ميخواهم چند کلمه راجع به آن          .  را برآشفته کرده و بعضى را اميدوار         
  .حرف بزنم

من تا االن گفتم چرا به نظر من پيروزى کموينسم ممکن است، چون             
کسى که  .  و اين ما هستيم که جريان اکثريت هستيم            .  حرف دل خيليهاست   

ميخواهد در کردستان زبان مادريش را حرف بزند اکثريت نيست، کسى که          
البته ما هم ميخواهيم مردم       .  ميخواهد آزاد باشد در کردستان اکثريت است         

کسى که ميخواهد دانشگاهها زير        .  بتوانند به زبان مادريشان حرف بزنند         
سانسور حکومت نباشد و يا نويسندگان هر کتابى ميخواهند بنويسند و فرض 
کنيد شعرا بتوانند هر شعرى ميخواهند بگويند اکثريت جامعه نيستند،                           
اکثريت جامعه مسأله اصليش اين نيست، ما هم اين را ميخواهيم اما اکثريت           

اى هستند که همه آزادى را ميخواهند و همه خوشبختى را                   جامعه آن عده   
در نتيجه اين حزب افراطى ما به مردم نزديکتر است تا احزاب              .  ميخواهند

حزب افراطى . رو نه سيخ بسوزد و نه کبابى که تعدادشان هم کم نيست ميانه
ما به مردم نزديکتر است و روزى که اين پيوند برقرار شود و روزى که                   
اين رودخانه به آن دريايى از انصاف، شرف و برابرى طلبى که اسمش                     

آنروز .  مردم دنياست، برسد، آنروز کسى نميتواند جلوى ما را بگيرد                       
کسانى هم که از ما دلخورند ميآيند و از ما معذرت ميخواهند يا اصال                              
معذرت هم نميخواهند و خودشان ميآيند در اين صف چون آنها هم جزء اين              

  .درياى انسانيت هستند
بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى روى اين بحث است                  

بقيه بحث را روى اينکه چگونه           .  که چرا پيروزى کمونيسم ممکن است          
چون هر چيز ممکنى لزوما به وقوع       .  ميشود کمونيسم پيروز شود بنا ميکند     

ممکن است يک چيزهايى ممکن باشد، کما اينکه بيست سال پيش           .  نميپيوندد
بيست سال پيش ميشد حکومت چپگرا در ايران         .در ايران ممکن بود و نشد     

قرار نبود همه ما برويم     .  يک دولت ساندنيستى هم ممکن بود     .  سر کار بيايد  
ميتوانست يک دولت       .  زير سايه سياه مذهب بيست سال زندگى کنيم                      

اگر فدائى پديده ديگرى بود به نظرم              .  ساندنيستى در ايران سرکار بيايد        
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ما فرقه تملق   .  حزبى است که ميگويد بايد قوى شد       .  بايد قوى شد  .  اجتماعى
هر کسى در اين صف        .  متقابل و تشويق يکديگر نميخواهيم تشکيل بدهيم          

است همانقدر در اين صف است که هست، و هر چه بيشتر باشند بهتر است 
و هر کس با ما احساس خوانايى ميکند بايد در اين صف باشد، و ميخواهيم                 

. با کسى هم تعارف نداريم      .  آنقدر زياد باشيم که بزنيم و قدرت را بگيريم             
  !!استالينيسم است؟ باشد

است که بايد   "  هايی  ايسم"ک  نميدانم چرا تا نوبت ما ميشود، ي        !  باشد
از آن اجتناب کرد، ولى آقاى خاتمى را ميشود بعنوان رئيس جمهور قبول                 
کرد؟ چرا حزب کمونيست کارگرى بعد از سى سال مبارزه صالحيت                        

 ميفهمم که اگر رأى       !به داليل تئوريک   تشکيل دولت را نبايد داشته باشد؟          
نياورد و يا مردم پشت آن نباشند، خوب معلوم است که قدرت را تشکيل                       

! چرا؟!   کمونيستها نبايد بيايند سِر کار              به داليل تئوريک     ولى   .  نميدهد
آنوقت آنموقع با ما چکار          !  اسممان را عوض ميکنيم و ميآييم سِر کار                

  ميخواهيد بکنيد؟
اى که طبقه حاکم با ما شروع کرده بنظر من به درد                              اين بازى  

هاى يک     ميخورد که دقيقَا بازمانده       چپىاى و سکتاريستى        هاى فرقه   گروه
تعارف،  اين حزب کمونيست کارگرى حزبى است بى. نوع چپ ديگر هستند

. آموخته و دست طرف مقابل را خوانده، براى قدرت سياسى تالش ميکند                 
چون به هيچ ترتيبى، هيچ انتخاباتى که ما        .  حزب ما با انقالب پيروز ميشود     

ما مجبوريم با انقالب      .  در آن رأى بياوريم را، بدون کودتا بدرقه نميکنند              
در نتيجه غصه اين که يک روزى ما با کلک مرغابى و با                    .  پيروز شويم 

رأى انداختن در صندوقهاى انتخابات الکى، يا کودتاى يک عده از                                 
. سربازهاى طرفدارمان بياييم سر کار را همه بايد از سرشان بيرون کنند                 

  !البته اگر مقدور بود، ميکرديم. براى ما مقدور نيست
. اگر راه مستقيمى به قدرت سياسى پيدا شود، ما آن را استفاده ميکنيم

باش است و در نتيجه اگر ما          ولى جامعه بورژوايى در مقابل کمونيسم آماده       
 درصد آدمهايى که از بيماريهاى                ٩٠پيروز شويم، مطمئن باشيد آن                

ما حزب آنهاييم و به ميدان            .  اند با ما هستند          واگيردار در بچگى نمرده       
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اعتصابش باشى، با آن در شوراها باشى و اگر الزم شد در جنبشهاى                             
 سال   ٢٠آرزويى که من داشتم،        !  بشود به آن پيوست     .  اش باشى   مسلحانه

ميروم و به کمونيسم ايران ميپيوندم و به اين جنبشى که جلوى چشم                  -پيش  
آنطور .  من در جريان است ميپيوندم و ديگر بر نميگردم که درس بخوانم                

حاال کسى که از سوئد يا از آلمان يا از                 .  نشد ولى اين دفعه ميتواند باشد         
، اين  "ميروم ايران :  "انگلستان، توپ، تانک مسلسل را ميشنود و ميگويد            

انتخاب عظيم را دارد و اين تفاوت عظيم تاريخى را در موقعيت خودش                     
ميتواند به يک حزبى بپيوندد که ميداند از اول تا آخر چه                       :  ميتواند ببيند  

ميگويد و چه ميخواهد، با کى فرق دارد، از کى دفاع ميکند، از کى دفاع                     
. نميکند، به هيچ قيمتى سر چه چيزى کوتاه نميآيد، براى چه تالش ميکند                   
  .ميتواند به آن بپيوندد و مطابق قوانين و مقرراتش برود و رهبرش بشود

هنوز هم من نميدانم اگر شما بخواهيد رهبر فداييان خلق بشويد بايد                 
چه کار کنيد؟ من اگر امروز بخواهم بروم در کميته مرکزى راه کارگر بايد 
چکار بکنم؟ اگر بخواهم بروم در حزب ملت ايران و رئيس آن بشوم بايد                    
چکار کنم؟ در حزب کمونيست کارگرى امروز عضو ميشوى، فردا کنگره           
است، ميروى و رأى ميآورى و اگر رأى آوردى به کميته مرکزيش                               

ات را داير     ات را درست کن، نشريه      يا تشويقت ميکنند که روزنامه    .  ميروى
برو حرف بزن و عکس خودت را چاپ . کن، يا بيا و برو راديو درست کن

براى اينکه شما فعالين آن صف عظيم سوسياليسم انسانى هستيد که ما               .  کن
  .ميخواهيم

يک !  تان را چاپ ميکنيد      ما را مالمت ميکنند که چرا عکس فعالين          
دوربين داريم و اين انتخاب را داريم که در جهان از چه کسى عکس                               

به نظر شما از کى بايد عکس بگيريم؟ همان کسى که عکس خاتمى .  بگيريم
اى که   آتشه اش بما ميگويد چرا عکس کمونيست دو را انداخته روى روزنامه 

از حقوق زن، حقوق کارگر، حقوق کودک دفاع ميکند و کوتاه نميآيد، چرا               
  !بما خرده ميگيرند! هرهفته روى نشريه است؟

شبيه  .اين حزب کمونيست کارگرى يک کمونيسم بدون تعارف است         
. شبيه گروههاى ديگر چپ نيست. هايى که قبًال در ايران بود نيست کمونيسم

تبديلش کرده به نبرد          .  مسأله را ساده کرده         .  يک حزب سياسى است         
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ها آن جريانى بودند که در آن مقطع آن قدرت را داشتند و               چون فدائى .  ميشد
دل مردم را هم داشتند و مردم به آنها به عنوان جريان چپى که ميتواند                            

ميتوانستند  .کارى بکند، نگاه ميکردند و فدائيان اين نقش را ايفا نکردند                    
  .ميخواهم بگويم اينها از نظر تاريخى غير ممکن نيست. کرده باشند

ولى ما چگونه ميخواهيم پيروز شويم، چگونه ميخواهيم متحد کنيم؟              
راجع به  .  بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى راجع به اين است               

اينکه حزب کمونيست کارگرى با چه مکانيزمى ميتواند پيامش را ببرد و                  
. بپيوندد به آن سرچشمه اصلى قدرتش که انسانيت درونى همه است                             

اى پچ پچ کنيم؟ برويم از پشت            مکانيزم اين کار چيست؟ برويم يک گوشه         
ديوار و اسممان را نگوئيم و اطالعيه بيندازيم آنطرف ديوار؟ برويم در                      

اى چپى که محصول اختناق است زندگى کنيم و دنيائى به                   فرهنگ حاشيه 
اين وسعت را کنار بگذاريم و به آن سنتها بچسبيم؟ اين چپى که ما داريم،                     
چپى نيست که از حزب کمونيست ايتاليا و فرانسه الهام گرفته و آنطور کار              

چپى است که تحت رژيم پهلوى و اسالمى سعى کرده باقى بماند و                 .  ميکند
. راه و چاهش را هم ياد گرفته که اينطورى ميشود در اين اوضاع ماند                         

بايد راه  .  حزب کمونيست فرانسه را ببريد در ايران يکروزه متالشى ميشود         
 .و رسم بقا در چنين شرايط اختناقى را از سازمانهاى ايرانى ياد بگيرد                      

آيا ما بايد همينطورى و در همين          .  بنابراين اين سنت مال آن شرايط است         
مقياس کار کنيم؟ با آن الگوها و افکار؟ حاال کارى به تفاوت ايده آلهايمان                   

  .ندارم
معتقد نيستيم که احزاب راديکال بايد گروه          .  ما اين را قبول نميکنيم      

. تر جامعه   تر و آدم بزرگتر و جو گندمى          فشار باشند و احزاب ديگر اصلى      
کى اينرا گفته؟ کى گفته احزاب سنتى بايد هميشه قوى باشند و گروههاى                    
راديکال مانند جوان پرشورى باشند که به آنها فشار ميآورند؟ بگذاريد از                  

له بايد گروه فشار باشد روى حزب                له صحبت کنم، کى گفته کومه             کومه
دمکرات و جناح راديکال جنبش ملى؟ چرا خودش نميتواند ناجى جنبش                     

قرار نيست چپها گروه فشار       .  کردستان باشد؟ اين بحث همان موقع ما بود          
باشند و وجدان بيدار و لبه تيز تيغى باشند که قرار است سر کار آمدن                             

اينجا در سوئد کمونيستها بدوند و جان بَکنند         .رو را درست کند احزاب ميانه 
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خود اين   !  که سوسيال دمکراسى رأى بياورد؟ قرار نيست اينطور شود                  
راديکاليسم ميتواند و بايد توده گير شود و بحث حزب و جامعه اساسا راجع               

اى جلوى    ما يک پروژه  .  به روشهاى توده گير شدن کمونيسم راديکال است        
با .  ايم که با پروژه تونى بلر و هر کس ديگرى فرق ميکند                خودمان گذاشته 

با تمام کمونيسم تا     .  پروژه حزب کمونيست فرانسه و ايتاليا هم فرق ميکند            
آنها وقتى ميخواستند به قدرت فکر کنند و به اجتماعى              .  کنونى فرق ميکند  

اگر .  شدن فکر بکنند، سازش با وضع موجود را از آن نتيجه گرفتند                            
ميگويند کلينتون  .  ميخواهيد رأى بياوريد به راست، به سمت مرکز بچرخيد         

يا .  راى آورد  )  از همان موضع دمکراتش      (چون به سمت مرکز چرخيد           
سوسيال دمکراتهاى سوئد بايد کمى به مرکز بچرخند تا رأى بياورند يا ليبر             

راست .  انگليس بايد به مرکز بچرخد تا رأى بياورد          )  حزب کارگر (پارتى  
اى که    هم ميگويند معموال وقتى به مرکز ميچرخند رأى ميآورند و آن گوشه            

پروژه ما اين است چگونه ميشود کله خرى                          .  هستند رأى نميآورند       
انقالبى سازش ناپذير حزب اصلى شود و کسانى که ميگويند              -سوسياليستی

فعال صنايع را دست نزنيم و فعال کار مزدى را يک قانون گذارى کوچک                 
اش بکند، گروههاى فشار      در موردش بکنيم و حاال بگذاريم حجاب سر بچه         

چه اشکالى دارد؟ غير ممکن است؟ در لوح سرنوشت ما              .  روى ما بشوند   
اند که بايد هميشه زندانى سياسى باشيم؟ اعدامى باشيم؟ جلو دانشگاه                 نوشته

جيغ بزنيم و تانکهاى آنها بيايند از روى ما رد شوند؟ قرار است اين باشيم؟                
  !ما اينرا قبول نميکنيم. داستان ما اين است؟ ما قبول نميکنيم

راه اينکه کمونيستها حزب اصلى باشند و احزاب بورژوا فرعى،                   
که ميخواستم اينجا      !  چيست؟ اين پروژه ماست و يکى از آن اسرارى                     

ميخواهيم حزب    .  کلکى که زير سر ماست اين است                   .  برايتان بگويم   
کمونيست کارگرى حزب اصلى جامعه ايران باشد و مردم ايران بگويند                    
خدا پدرشان را بيامرزد اگر اينها ده درصد اين برنامه دنياى بهتر را اجرا                 
کنند و به قولشان وفا کنند، حتى اگر نود درصد حرفهايشان هم دروغ باشد،              

ما ميخواهيم   .  اينجا جائى ميشود که کمونيست سوئدى آرزويش را دارد                  
گر    ميخواهيم در دعواى بعدى نظاره          .  حزب اصلى جامعه ايران باشيم          

ميخواهيم يک طرف   .  دعواى دو نفر ديگر بر سر سرنوشت خودمان نباشيم        
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" اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر       "فوزيه اسلحه گرفتند، آيا باز هم        
به فعاليت خودش     "  سازمان رزمندگان  "و   "  گروه نبرد براى رهايی      "و   

اين کمونيسم آن   .   موضوعيت داشت  آنهابنظرم اين سؤال از      !  ادامه ميدهد؟ 
منتها پروسه انقالب آنقدر سريع بود که بسرعت همه آن                   .  موقع اين بود    

بسرعت .  هاى مارکسيستى رشد کرد     قضيه را متحول کرد، بسرعت انديشه      
جنبش کارگرى رشد کرد و در ظرف چهار سال، پنج سال، واقعا نوعى                     

  .کمونيسم که ديگر بشود به آن پيوست، بوجود آمد
اى    ساله ٢٧-٢٦جوان  .  به هر حال ما از آن موقعيت محروم بوديم            

اآلن به ايران برگردد، با يک واقعيت متفاوتى                   -مثل آنموقع من          -که   
و اين به لطف کارى است که خيليها که در اين سالن هستند                  .  روبرو است 

اى که در اين سالن نيستند و ديگر             اند و به لطف کارى است که عده            کرده
امروز کمونيسم ايران بعنوان يک جريان                .اند   نميتوانستند باشند، کرده     

. در ايران است  .  متشکل، صاحب يک برنامه و افق روشن روى نقشه است         
  .، ميشود به آن پيوستهست

تمام بحث راجع به مارکس، گرايش نزولى نرخ سود، تئورى                            
-بحران، بورژوازى، پرولتاريا، جناحهاى حکومت، امپرياليسم، سوسيال            

امپرياليسم، تز سه جهان براى اين بود که ما بتوانيم يک روزى حزب                           
کمونيست کارگرى درست کنيم که روى نقشه باشد، سِر خيابان باشد و                        

 ما يک عده مرتاض و درويش         !بدون طى اين مراحل     .بشود به آن پيوست    
و صوفى و اهالى فرقه مذهبى نيستيم که فکر کنيم هر مسيرى که ما تا حاال            

 ناگزير بوديم برعکس، ما يک عده بوديم که           .  ايم، همه بايد بپيمايند       پيموده
 آن  ناگزير بوديم  آن چيزها را بنويسيم،       ناگزير بوديم وارد آن بحثها بشويم،      

براى ...   مخفى بشويم  ناگزير بوديم  فرار کنيم،    ناگزير بوديم جدلها را بکنيم،    
اينکه يک روزى بيايد که يک حزب قوى کمونيستى وجود داشته باشد که                  

الزم نباشد آکادمى علوم ديده باشى تا بتوانى                 .   مخفى باشد    ناگزير نباشد  
عضوش باشى، الزم نباشد کتاب کاپيتال را سه دفعه پشت و رو خوانده                        

بتوانى، اگر قلب تو هم همانجايى ميتپد که اول                 ..باشى تا عضوش باشی     
بروى و به آن بپيوندى، سِر             -اگر برابرى انسانها را ميخواهى             -گفتم   
در تظاهرات و    .  تان است، فقط يک فرم ُپر کنى و عضوش بشوى                 کوچه
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است، سياستهايم اين است، نظرم راجع به مبارزه مسلحانه اين است، راجع             
به شوراها اين است، راجع به سنديکاها اين است، راجع به مسأله ملى اين                 
است، راجع به مسأله زن اين است، راجع به سقط جنين اين است، راجع به               
فحشاء اين است، راجع به مجازات اعدام، حقوق محکومين، حقوق متهمين، 

ما مجبور شديم اولين کسى را که گفت           .  وجود خارجى نداشت   ...  اين است 
، در آغوش بگيريم و         "بورژوازى ايران تا مغز استخوان وابسته است            "

يک جدال شروع شد، يک ! اينها کمونيستهاى ايرانند! پيدايش کرديم: بگوييم
جنگ شروع شد، يک تالش بسيار سخت و ُپر مشقت شروع شد، براى                       

  .بيست و چند سال طول کشيد. گذاشتن کمونيسم روى نقشه ايران
بيست،  .حزب کمونيست کارگرى ايران محصول اين روند است                

بيست و دو سال پيش وقتى من بعنوان يک کمونيست رفتم که فعاليت                             
ميخواستم   -هيچ ادعايى هم نداشتم، البته اآلن هم ندارم                -کمونيستى بکنم    

بروم و خودم را معرفى کنم به يک سازمان کمونيستى، بگويم اين تواناييها              
تان را فالن جا بفروشم و فالن جا روى                       را دارم و ميتوانم مثال مجله            

چهارپايه در مورد عقايد کمونيستى صحبت کنم، چنين سازمانى وجود                       
 که وجود داشت جناح      جنبشى . وجود نداشت   جنبشىنداشت که هيچ، چنين      
رفرميستى ايران بود که ميخواست            -گرا   ملى  -زده   افراطى جريان شرق    

آهن داشته باشد، رژيم شاه را سگ زنجيرى امپرياليسم و                           ايران ذوب  
و وقتى هم با      .  باشد"  خودى"عروسک آن ميناميد و ميخواست حکومت            

بورژوازى تا مغز استخوان وابسته        "همان سران آن جريانى که ميگفتند            
آنموقع ميگفتند    -، در ميدان فوزيه قدم ميزديم، وقتى پاسداران کميته            "است
با لباس آالپلنگى استتار شرکت ميکردند، دوستمان برگشت و           -ها    چى  کميته

گفتم برادر چه     !  وقتى اينها را ميبينى قلبت گرم نميشه؟              :  از من پرسيد    
ميدان فوزيه،   !  ...  ميگويى؟ اين که جلوى ماست ارتجاع اسالمى است                

 ! جوانهاى کميته
اينقدر فقط ضد شاه بود و آنقدر فقط ضد آمريکا بود که کافى بود                        
بچه مسلمانهاى کميته لباس استتار و پاراميليتارى بپوشند و بيايند و با يک                 

شايد اين  !  تفنگ آنجا بايستند تا ايشان فکر کنند که امرشان به تحقق رسيده              
هاى کميته در ميدان          حاال که بچه    :  سى از او درست ميبود        .بى.سؤال بى  
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ممکن است در پيدا کردن راه      .  دعوا باشيم و بحث حزب و جامعه يعنى اين         
و چاه آن کمى سرمان به ديوار بخورد اما ما راهش را پيدا ميکنيم و يک                      

  .حزب اجتماعى وسيع ميخواهيم بشويم
تعداد چپهايى که   .  تر است   بحث حزب و قدرت سياسى از اينهم ساده         

در جهان در نشريات تئوريک سوسياليستى در خانه و زندگى من و شما در  
ديديد استالين چه شد؟     "افکار روزمره در دانشگاه، سر کار به ما ميگويند             

بايد در ديکتاتورى پرولتاريا تجديد         !  ديديد کمونيست چه ميشود؟ استبداد        
تعداد اينها  ".  نظر کرد، بايد مواظب بود کمونيسم به ديکتاتورى تبديل نشود          

تعداد .  فوق العاده بيشتر از کسانى است که ميخواهند کمونيسم را پياده کنند             
يعنى کسانی که نصيحتشان اين     .  ها از مارها و همه ما بيشتر است       مارگزيده

است که کمونيستها ديکتاتور ميشوند، اگر کمونيستها سر کار بيايند جامعه               
حاال انگار جامعه روسيه چه شکلى است، مثل اين               ...  مثل روسيه ميشود   

است که يک نفر در اتوبوس نشسته راننده فکر ميکند مهاجر محرومى                       
در .  است که حق رأى هم ندارد و به زور هم دارد خرجش را ميگذراند                      

اگر من بيايم سرکار چگونه از             "ذهن اين مهاجر ميدانيد چه ميگذرد؟                
حاال شما غصه نخور، شما بيا سرکار ما                         "  ديکتاتورى اجتناب کنم       

يک نفر با يک عقايد چپى سر کار بيايد بعدا   . نميگذاريم شما ديکتاتور شوي 
تعداد کسانى که ميخواهند استالين         .  براى ديکتاتوريش يک فکرى ميکنيم        

. تکرار نشود صدها برابر تعداد کسانى است که ميخواهند لنين تکرار شود             
 ميترسند صدها برابر بيشتر از تعداد کسانى شده          ١٩٢٨تعداد کسانی که از     

  .اين داستان ماست.  را دارند١٩١٧است که آرزوى 
 ١٩٢٨ نه   ١٩١٧حزب کمونيست کارگرى حزبى است معطوف به          

به اندازه   !"  نميشود، نکنيد  " نشريات تئوريک و گروه هاى            ١٩٢٨براى  
. ١٩١٧بگذاريد ما يک حزبى درست کنيم براى تکرار                       .  کافى هست  

جرم است؟ چرا براى آقاى فروهر جرم            .  ميخواهيم به قدرت دست ببريم       
نيست؟ چرا براى دکتر سنجابى جرم نيست؟ چرا براى آقاى طالقانى جرم                 
نيست؟ چرا براى مهدى بازرگان جرم نيست؟ چرا براى فاشيست امروز                 
اتريش جرم نيست؟ چرا براى تونى بلر جرم نيست؟ چرا براى ما جرم                        

  است؟
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هايش را    ايم و داده    به نظر من، ما يک فرهنگ تحميلى را باور کرده          
انگار از وجود خودمان در         .  ايم   هاى فرهنگ خودمان تبديل کرده           به داده  
. ما هم به خودمان ميگوئيم اجازه نداريم        .  به ما ميگويند اجازه نداريد      .ميآيد

اند   درست مانند ذهنيت زنى که در رابطه سنتى بزرگ شده و تو سرش زده              
اند و ميگويد من حجاب را مظهر آزادى خودم      و حجاب و چادر سرش کرده 

او هم فکر ميکند اين از وجود خودش                      !  خوب بيخود ميدانی      .  ميدانم
برخاسته، فکر ميکند اين زندان را خودش با عقل خودش براى خودش                        

حاال به ما ميگويند بايد داوطلبانه و آگاهانه از بردن اسم                       .  گذاشته است  
شما کمونيست هستيد، تئوريتان کو؟ يک             .  قدرت سياسى صرفنظر کنيد       

استاد دانشگاهى بود که خود را کمونيست ميدانست و دوستدار دورادور                    
چرا؟ به کى ثابت کنيم؟         .  ميگفت ما بايد صداقتمان را ثابت کنيم            .  ماست

کسى که امروز در بوسنياست و يا کوسوو است ميتواند تصميم بگيرد                          
حزبى درست ميکند و تصميم ميگيرد قدرت را دست بگيرد مجبور نيست                
صداقتش را ثابت کند، اما من کمونيستى که بيست سال است کتک ميخورم              
ولى باز ميروم و ميآيم و مرتب ميگويم زنده باد آزادى، يکبار ديگر بايد                      
صداقتم را به ژورناليستها، به دانشگاهيها، به جبهه ملى، به طرفداران                       
مشروطه سلطنتى، به احزاب ملى، به گروههاى قومى ثابت کنم؟ يک                         

صداقتم را از همين راه دارم ثابت . نطرف دعوا شما هستيد و يک طرف م
کمونيستى که به نظر من از بحث قدرت          .  ميکنم و از اين دعوا پس نميزنم        

سياسى پس ميزند و قرار نيست قدرت را بگيرد و خودش هم ميداند که                         
اى به آن ندارد و با من که ميخواهم قدرت را بگيرم، دعوا ميکند، به                   عالقه

آنوقت ما را مالمت       .  نظر من جزو صورت مسأله است نه جز راه حل                 
ما داريم سعى ميکنيم کمونيسم . نکنيد که مدام داريد با اينها مرزبندى ميکنيد 

ما داريم سعى ميکنيم کمونيسم را به بستر اصلى                 .  را از قفس آزاد کنيم        
 را بدون هيچکدام از اين          ١٩١٧سال  .  خودش ببريم که روز خودش بود         

  .حرفهايی که امروز به ما ميگويند، انجام دادند و قدرت را گرفتند
کمونيسم يک خاصيت      .  بگذاريد حرفم را با يک نکته تمام کنم                    

کمونيسم يک اسم ديگرى براى تمام انسانيت، تمام           .  جهانشمول همه ماست  
کمونيسم .  برابرى طلبى، تمام آزاديخواهى ما در بهترين حالتمان است                    
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برگشتم ايران و براى       .  دارى در ايران نقدى سوسياليستى بنويسم           سرمايه
استاد مشاورم يک نامه نوشتم که آنچيزى که من ميخواستم بنويسم، دارد                    

خيلى ممنون از لطفتان،    .  اينجا اتفاق ميافتد، در نتيجه من ديگر بر نميگردم         
  .اسم من را از دانشکده خط بزنيد

ما در  .  آن چيزى که آنجا اتفاق افتاد، آن نبود که من فکر ميکردم                    
همه اينها را در قامت     ...  کتابها، لنين و مارکس و ببل و تروتسکى و مائو و          

لنين را در    .  غولهايى هستند .  شان، از آخر تاريخ، نگاه ميکنيم         پيروز شده    
رفتيم آنجا ديديم کمونيسم     .  موقعيت صدر جمهورى شوراها نگاهش ميکنيد       

ببينيد، تصور من از کمونيست کسى بود که طرفدار            !  وجود خارجى ندارد  
مانيفست کمونيست است و همان حرفهايى ميزند که من اآلن زدم، باضافه                

  .همه آن فرمولها و کتابها، البته
کمونيسم آن موقع که ما پيدا کرديم و مجبور شديم در آغوشش                             

 وابستهبورژوازى تا مغز استخوان           "بگيريم، کسانى بودند که ميگفتند              
در ايران آنروز کسى نبود که        !  نزديکتر از اين کسى گير نياورديم       ".  است
زنده باد انقالب پرولترى، زنده باد حزب کمونيست، زنده باد                          :  بگويد

برابرى، زنده باد آزادى، محو باد کار مزدى، زنده باد تشکيل حزب                              
... کار علنى، زنده باد شوراهاى کارگرى          -کمونيست، زنده باد کار مخفی      

، که مذهبيها بودند و       "سالم بر مجاهد   "يک عده ميگفتند      !  اين حرفها نبود   
در نتيجه شما بين    .  ، که اينها چپيها بودند    "درود بر فدايى  "يک عده ميگفتند    

انتخاب تاريخى درود بر فدايى و سالم بر مجاهد، بايد کمونيسم را پيدا                          
درود بر    -وقتى نگاهش ميکردى که چه ميگويد        -  کمونيسم ايران .  ميکرديد

بورژوازى ايران تا    "گفتم که نزديکترينش آن بود که ميگفت              .  فدايى بود 
که البته در بخش        -يک تقى شهرامى بود          -"   است وابستهمغز استخوان    

ولى ما نگاه کرديم و          -منشعب مجاهدين که مشکالت ديگرى هم داشتند              
گفتيم لنين و تروتسکى و لوکزامبورگ و امثالهم پيشکش، در اين مملکت                  

بجز اين چيز      .  کمونيستها آنهايى هستند که اين فرمول را بکار ميبرند                    
  .بيشترى نبود

اى داده باشد و بگويد من           يک حزب کمونيستى کارگرى که برنامه        
ميخواهم سِر کار بيايم، اين کارها را بکنم و تاکتيک من اين است، افقم اين                 

٣٢ 



 !اين حزب شماست

فکرش را بکنيد در      ...  دهند که همه ما حتما خيلى از آنها را سراغ داريم                
  !يک جامعه آزاد چه انفجارى از خالقيت و انسانيت خواهيم داشت

حزب کمونيست کارگرى   .  اين هدف حزب کمونيست کارگرى است       
در خاورميانه شروع    "  گربه"حزب با نقشه     .  با خمينى يا شاه شروع نشده       

حزب کمونيست کارگرى ادامه يک ُسنت جهانى سوسياليستى است              .  نشده
الملل عظيم       براى برابرى، رفاه و آزادى انسانها، بخشى از يک بين                          

اى نمايندگيش      درست است که اآلن اداره          .  سوسياليستى است    -کارگرى
نميکند و پرچمش باالى هيچ ساختمانى نيست، ولى وجود دارد و شما را به               
اين سالن آورده، عظيم است و هيچ کس تاب مقاومت در مقابل آن نخواهد                   

  .اگر متحد شويم -داشت 
  .بگذاريد برگردم به ايران و چند کلمه از آن صحبت کنم

 سال پيش مثل رفيق اصغر برگشتم به تهران، منتها ايشان ٢٢من هم  
اى که اصغر      در آن دوره   .  از زندان آمد بيرون و من از انگلستان برگشتم            

در زندان بود من در انگلستان مارکس ميخواندم و انصافا خوب هم خواندم، 
هايى که اآلن     همان حرف .  هر چه گيرم ميآمد خواندم و يک کمونيست بودم         

  .ميزنم، آن موقع هم حرفم بود
 ديگر  تحصنتوپ، تانک،    :  "اآلن شعار ميدهند   .  انقالب شروع شد   

، منظورشان تحصن آخوندها در قم است، آن موقع ما در                            "اثر ندارد  
گفتيم "...  توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد     :  "تلويزيون ديديم که ميگويند   

درس و مشق را بايد ول کرد،          .  بابا اين ديگر انقالب است، شوخى نيست         
ماشين را بايد فروخت يا نفروخت و گذاشت َدم دِر خانه و رفت، برگشت و                

من اول   .  ما يک جمع سه چهار نفره بوديم            .  در اين انقالب شرکت کرد        
. هاى ديگر بيايند       برگشتم و قرار بود دو هفته بعدش حميد تقوايى و بچه                    

گفتم که من کاپيتال خوانده بودم، ايدئولوژى          .  برگشتيم به عنوان کمونيست    
کاپيتال را به ايرانيهاى آنموقع درس               .  مآلمانى و مانيفست خوانده بود           

بعنوان کمونيست برگشتيم ايران به اين اميد که به جنبش کمونيستى          .  ميداديم
  .ايران ميپيونديم و در اين جدال عظيمى که شروع شده کارى ميکنيم
توسعه "من آن موقع در دانشگاه لندن تز مينوشتم در مورد                                   

هدفم اين بود که در مورد توسعه           ".  دارى و نقش دولت در ايران          سرمايه
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کمونيسم داستان کل      .  مکتبى در جوار عقايد ديگر آزاديخواهان نيست                 
به اين اعتبار فکر ميکنم خيلى از ماهايى که اينجا                       .  آزاديخواهى است  

ايم با هر ديدگاهى که داريم اگر کسانى هستيم که دلمان از ظلمى که                   نشسته
اين کمونيسم  .  به کسى وارد ميشود، ميگيرد يا از فقر کسى ناراحت ميشويم           

برنامه بايد چه باشد، چطور حزبى       .  باقى بحث بر سر چگونه است      .  ماست
بايد ساخت، چه حرکاتى بايد داشت، چه تاکتيکى بايد داشت، ِکى بايد جنگ               
کرد، ِکى نبايد جنگ کرد، چگونه بايد در سازمان تضمين کرد که هر کسى         

 .است"  چگونه"بتواند حرفش را بزند، مکانيزم تصميمگيرى اينها                          
کمونيستها ميتوانند بر سر چگونگى حيات سياسيشان هر بحثى که ميخواهند 

. با هم بکنند اما بر سر آن کمونيسم مشترکمان، بحثى نيست که بکنيم                             
خيليهايمان هستيم و ما به عنوان حزب کمونيست کارگرى وظيفه خودمان               

مان اين است و از حاال تا وقتى که ما در اين حزب                         ايم و پروژه     گذاشته
باشيم ميبينيد که داريم راجع به اين حرف ميزنيم که ميشود اين کار را کرد، 
ميشود صف عظيمى درست کرد و داستان زندگى الاقل مردم ايران را، من 
فکر ميکنم به اعتبار مردم ايران مردم جهان را هم، يکبار ديگر از دست                   

شان اين است که فرماندارى مرکزش کجا باشد و اينکه با              احزابى که مسأله  
ميتوانيم آزاديخواهى را انجام    .  چه زبانى فيلم را بايد دوبله کرد، در بياوريم         

اگر .  اگر کار غير ممکن است دوست دارم کسى در اين جلسه بگويد             .  دهيم
اما اگر فکر ميکند شدنى است            .  اينکار نشدنى است دوست دارم بگويد           

آنوقت چه بخواهد چه نخواهد، چه حق عضويت بدهد و چه ندهد در يک                     
بحث کتک  .  حزبيم و اين حزب را ديگر بايد ساخت چون بحث عقايد نيست            

کارى در خيابان است، بحث اعتصاب، بحث سازماندهى قيام و بحث اداره              
جامعه و بحث قانونگذارى و پياده کردنش و مبارزه کردن با نيروهاى سفيد          

اينها همه کارهايى است     .  در جامعه، با نيروهاى ارتجاعى در جامعه است         
روى دوش ما و به نظر من کسى نميتواند با کلک از زيرش در برود و با                     
مرزبندى با حزب کمونيست کارگرى نميتواند خودش را از زيرش در                       

  .ببرد
به نظر من هيچ چيزى با شکوهتر از راديکاليسمى که به قدرت                        

وقتى رفرميسم به قدرت ميرسد ميگويد طول ماههايى          .  رسيده است، نيست  

١٨ 



 !اين حزب شماست

که بيمه بيکارى به شما تعلق ميگيرد از هشت ماه به نه ماه ونيم ارتقا پيدا                     
اما شما پانزده روزى که بلشويکها      .  خيلى ممنون !!  چه هيجان عظيمی  .  کرد

سر کار بودند و قوانينى که در جامعه اعالم کردند را يا آن يک روزى که                   
دارى را لغو ميکند را در نظر بگيريد           يک نفر ميرود پشت تريبونى و برده      

و فکر کنيد پاى اين تريبون هستيد يا اصال بهتر فکر کنيد خودتان داريد                        
دارى را  ايد و لغو برده فکر کنيد خودتان پاى تريبون رفته. آنرا اعالم ميکنيد

  .بغض گلويتان را ميگيرد. اعالم ميکنيد
اعالم اينکه نرخ پايه ماليات از سى و دو درصد به سى درصد رسيد     
خيلى خوب است اما اعالم اينکه امروز از اين تاريخ بردگى مزدى در اين               
جامعه لغو ميشود، اعالم اينکه از اين تاريخ زن و مرد به يک چشم نگاه                      
ميشوند، اعالم اينکه از اين تاريخ کودک انسان است، اعالم اينکه از اين                   
تاريخ کسى جلو دهن کس ديگرى را نميتواند بگيرد، اعالم اينکه از اين                     
تاريخ زندانها را خراب کرديم و سوزانديم و اعالم اينکه کسى ديگر اعدام                
نميشود، اعالم اينکه کسى حتى به حبس طوالنى مدت محکوم نميشود،                       
اعالم اينکه طب، بهداشت و سالمتى يک حق است نه يک امتياز که                              
بعضيها ميتوانند داشته باشند، بلکه همه دارند، اعالم اينکه دسترسى به                       

ايم آموزش و پرورش يک          دانش بشريت پيش از ما که اسمش را گذاشته             
وظيفه جامعه در قبال شهروندانش است، اعالم اينکه همه مردم مستقل از                 
رنگ و نژاد و جنسيت و زبان و هر چه ديگر بايد آزادانه در کنار هم                             

اعالم اينکه اين کشور ما شهروند ندارد و هر کس پايش به                   .  زندگى کنند 
اينجا رسيد ميتواند مثل بقيه زندگى و کار کند، اعالم اينکه با نام هيچ                              
مقدساتى نميشود جلوى هيج کسى را گرفت و حتى آن چيزى که براى شما                
ممکن است مزخرف به نظر برسد ولى براى کس ديگرى ميتواند اوج                        
خالقيت باشد و بايد بگذاريم مردم اين يک بارى که پا روى کره ارض                          

  .ميگذارند حرفشان را بزنند، اعالم اينها نقطه و لحظه با شکوهى است
حزب کمونيست کارگرى ممکن است در ايران چهار روز آنهم                       

اى به وسعت چهار کيلومتر مربع سر کار بيايد، ممکن  چهار روز در منطقه
ممکن است بريزند و به خونش بکشند، ممکن است بعد             .است اينطور شود  

بريزند و نابودش کنند، ممکن است حزب کمونيست کارگرى بتواند به                        
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ولى حزب  .  اين چيز عجيبى نيست    .  بنوع ديگرى، لذت ببريم، ولش ميکنيم      
  .کمونيست کارگرى يکى از احزاب يک جنبشى است که ادامه دارد

شروعش از  .  اگر برنامه ما را باز کنيد، شروعش از کمونيسم نيست         
و مبارزه تاريخى بشر      .  مبارزه تاريخى بشر براى بهبود اوضاعش است           

براى بهبود اوضاعش الاقل يک قرن و نيم هيچ پاسخى جز کمونيسم پيدا                    
نکرده است؛ جنبش کسانى که همينها را گفتند که ما ميخواهيم، هماينها را                  

کسانى هم البته هستند که ممکن است ميخواهند            ...  خواستند که ما ميگوييم    
 درصد پايين بياورند يا باال ببرند، يا        ٣ يا   ٢سِر کار بيايند تا نرخ ماليات را        

 درصد قيمت دارو را      ٢٥مهد کودک را يکساعت مجانى کنند يا نکنند، يا              
اينها هم افق اجتماعى کسان ديگر         - درصد آن را     ٧٥از مشترى بگيرند يا     

برايش تالش ميکنيم و موظفيم تالش       .  افق اجتماعى ما اين است گفتم      .  است
  .کنيم

سؤالى که جلوى همه ما هست اين است که اين جامعه چيست و چرا               
آن را نميخواهيم و واقعا چه ميخواهيم ازخودمان بجا بگذاريم؟ هر کسى که             
با نسل بعدى خودش سر و کار داشته باشد، شايد اين سؤال را از خودش                       

ما داريم چه چيزى برايشان بجا ميگذاريم؟ قرار است بعد از ما             :  کرده باشد 
  در چه دنيايى زندگى کنند؟

اگر اين فلسفه و اين روح را از انسان بگيرند، بنظر من تمام تحرک               
ما ميخواهيم چه چيزى بجا بگذاريم؟ من فکر ميکنم              .  تاريخى قطع ميشود   

وجود ما است و وجود ميليونها آدم مثل ما در سالنهاى متعدد جهان امروز                 
تر باشد، و اجازه داده         است، که اجازه نداده است بربريت از اين هم حاکم             

گفتم باالخره اگر ميشود دور . هنوز خنده و لذت از زندگى معنى داشته باشد
آتش جمع شد و يکجايى باز همچنان خنديد، اگر بشر امروز ميتواند البالى               
اين همه مشقات، اين همه محروميت، اين همه ناامنى و اين همه تهديد،                        
گاهى احساس خوشبختى بکند، نشان دهنده پتانسيل قوى انسان امروز است            

  .براى اينکه خوشبخت شود
انسانهايى که ميتوانند در اين موقعيت جهانى امروز، در اين موقعيت 
اقتصادى، با اين وضعيت نظامى و غيره جهان، با اين محروميتها و                              

هايى از انسانيت را نشان        مشقتها، نوعدوست باشند، قهرمانى کنند و نمونه        
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نتيجه اگر انسانيت در وجود کسى هست، بنظرم سوسياليسم در وجودش                    
هست و اين سرمايه اصلى ما است و براى همين فکر ميکنيم آينده مال ما                    

  .است
بعدا راجع بقدرت خودمان، چه در ايران و چه در سطح جهان حرف 

براى اينکه ما با آنچيزى که ميشود به آن گفت               .   است ماآينده مال    .  ميزنم
ميشود به آن گفت افق،           -ذات بشر شايد کلمه خوبى نيست               -ذات بشر     

اش نگذاشته باشند، خوانايى       آرمانهاى بشر، وقتى کسى اسلحه روى شقيقه         
هر بشرى که در آسايش و آرامش بتواند فکر کند، همان چيزهايى را . داريم

براى همنوع خودش ميخواهد که حزب کمونيست کارگرى ميخواهد، که                  
بشر مجبور و محروم ممکن         .  مارکس ميخواهد، که سوسياليسم ميخواهد        

ممکن است فاشيست بشود، ممکن است خودکشى             .  است هر کارى بکند      
  .کند، ممکن است ديوانه شود، ممکن است هر کارى بکند

ولى بشرى که در آسايش و رفاه و بدون تناقض زندگى ميکند و                         
ميتواند فکر کند، بنظر من جز برابرى و انصاف براى همنوعش چيزى                    

طلبى در وجودش چيزى         نميخواهد و کسى که از اين انصاف و برابرى               
اين جلسه و جلساتى مثل اين        .  بروز داده باشد، بنظر ما در صف ما است            

براى اين است که اين صف را متحد کنيم و بتوانيم در ميدان جامعه ظاهر                   
جدل . اند هاى اين جدل اى و خاتمى خرده ريزه ايران و کديور و خامنه. شويم

وگرنه .  المللى و تاريخى است و بايد به نتيجه برسد             جهانى است، جدل بين    
هر چند وقت يکبار شما يک هيروشيما داريد، و گرنه هر چند وقت يکبار                  

و گرنه  .  شما يک يوگسالوى داريد، يک بيافرا داريد، يک سومالى داريد               
شما هر چند يکبار يک جنگ جهانى داريد، هر وقت چند يکبار يک قانون                 

بايد اين جدل بنفع ما       .  اى و ضد سوسياليستى رضاخانى داريد         ضد اتحاديه 
  .يک جايى تمام شود، بايد پيروز شد

سى و در جواب هر کسى که ميخواهد                .بى.بنابراين در جواب بى      
معنى زندگى را از زاويه حزب کمونيست کارگرى ببيند، ميگوييم اين                         

ما ميآييم به آن ميپيونديم و هر وقت هم واقعا نتوانيم،                  .  مبارزه ادامه دارد   
نخواهيم و نِکشيم، خسته بشويم و بخواهيم از باقى زندگيمان، شايد بيشتر و               
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عنوان حکومت هفت روزه تهران اسم ببرند ولى باور کنيد و تمام قولى که ما                    
داريم در اين جنبش ميدهيم اين است که اين هفت روز راجع به ماليات و                               

روز اول ميرويم و     .  افزايش و کاهش ماههاى بيمه بيکارى حرف نخواهيم زد           
اينها را اعالم ميکنيم و بعد ميايستيم ببينيم کى ميخواهد، کدام تانکها ميخواهند از 

 است که    !اين داستان و تمام کلکى      .  روى ما رد شوند و سعى ميکنيم نگذاريم           
بعد از مدتها يک کمونيسمى پا به          .  پشت حزب کمونيست کارگرى نهفته است       

عرصه وجود گذاشته و من خوشحالم که ما عناصر آن هستيم و با اين زبان                        
داريم از آن حرف ميزنيم، من خوشحالم که در اين کمونيسم شريکم، يک                            
کمونيسمى پا به وجود گذاشته که بدهکار جنبشهاى ملى و قومى و نژادى و                        

  .ها و اينها نيست صنعتى شدن
کمونيسمى راجع به آن که گفتم کل آزاديخواهى، کل تساوى طلبى و کل               

شما ممکن است باور نکنيد . ايم اين کمونيسم را به نظرم ما ساخته. انسانيت است
ايد و يا هنوز هستيد، ممکن است نخواهيد بپذيريد چون  چون قبال راه کارگر بوده

اما ما  .  ايد و هستيد يا مال جبهه ملى هستيد يا مال حزب توده هستيد                  فدائى بوده 
ما فکر ميکنيم اين هستيم . ايم اين اعتقادمان است، خودمان را اينطورى گول زده

در اين حزب   .  و حاضريم هر کسى با هر ابزارى که ميخواهد بيايد تستمان کند            
باز است و هر کسى با هر بدبينى و سوء ظنى به ما بيايد و بشکافد و بگويد ببينم 

  شما اينطورى که ميگوئيد هستيد يا نه؟
اگر معلوم شد هست و يا اگر معلوم شد ميتواند باشد من ديگر برايم قابل                
قبول نيست که يک کمونيست که موافق اين جريان است، بيرون اين حزب                       

  .من فکر ميکنم جاى خيلى از شماها در اين حزب است. باشد
اى در زندان يا       اين حزب ادامه هيچ محفلى نيست، ادامه هيچ دارودسته          

حزب اين   .  هاى فالن دوره دانشگاه تهران نيست              هاى شهرستان يا بچه         بچه
و اگر شما امروز بيائيد در اين حزب و اين اعتقاداتتان باشد، اين . اعتقادات است

نه حزب آذربايجانى    .  در اين حزب محفل نيست      .  حزب ابزار فعاليت شماست    
حزب کسانى است که    .  هاست نه حزب کردهاست نه حزب دانشکده فنى هاست        

  .مانيفست کمونيست مبناى کارشان است
من هم مثل بقيه رفقا آرزو ميکنم خيلى از شما را در حزب کمونيست                     

  .کارگرى ايران پيدا کنم
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 سخنرانى در گوتنبرگ سوئد
 

 )١٣٧٩فروردين  (٢٠٠٠مارس 
 

 
من هم ميخواهم چند      .  من هم به سهم خودم به شما خوشامد ميگويم              !  رفقا
اول از سؤالى شروع       .  اى در مورد کمونيسم کارگرى صحبت کنم                کلمه

از "  پای صحبت اهل نظر    "سى در برنامه     .بى.ميکنم که چند روز قبل بى       
حاال که جناح دو خرداد، اکثريت کرسيهاى مجلس           :  من کرد و آن اين بود       

را بدست آورده، حزب کمونيست کارگرى هنوز ميخواهد به فعاليتش ادامه             
  دهد يا نه؟

اند معنى زندگى را          در طول تاريخ تفکر بشر فالسفه سعى کرده               
اش مي نشست و به آسمان        از آنکه در يونان باستان کنار بره      .  توضيح بدهند 

ها چه هستند، تا اآلن که شما ميتوانيد روى  نگاه ميکرد و نميفهميد اين ستاره
اش بحث بر سر معنى زندگى         اينترنت با فالسفه مختلف پلميک بکنيد، همه        

سى بنظر خودم معنى زندگى خودمان را       .بى.بشر است و ما با آن سؤال بى       
  !دريافتيم

واقعًا حاال که جميله کديور در مجلس است، مارکس و انگلس                             
ميتوانند آسوده بخوابند، ما ميتوانيم تشکيالت را تعطيل کنيم چون آقاى                        

 خرداد به بعد دوباره رفته به          ٣٠بهزاد نبوى سخنگوى جمهورى اسالمى        
مجلس و با خيال راحت ميشود امور را به محمد رضا خاتمى، اخوى آقاى                 
خاتمى، سپرد و مطمئن شد که رئيس دايره ايدئولوژيکى سپاه پاسداران در               
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. ميخواهيم که مبتنى باشد بر آزادى، برابرى، خوشبختى و رفاه انسانها                      
کسانى هستند که ميتوانند يک بادام بخورند، به آسمان نگاه کنند و صفا                         

َمسکن .   درصد ما براى خوشبختى احتياج به امکانات داريم                    ٩٩!  کنند
. ميخواهيم بتوانيم خودمان را در صحن جهان جابجا کنيم                          .  ميخواهيم

. هاى صوتى احتياج داريم             ميخواهيم اصواتى را بشنويم و به دستگاه                  
. ميخواهيم از حال همديگر خبر داشته باشيم، ميخواهيم برويم روى اينترنت         

ميخواهيم با   .  ميخواهيم بتوانيم با هر کسى که خواستيم فوتبال بازى کنيم                 
خوشبختى براى يکنفر شايد بتواند يک          .آدمهاى خيلى زيادى مالقات کنيم      

بادام باشد و نشستن بر روى تختى از ميخ، ولى براى بقيه ما خوشبختى                       
 .مان مان و رفاه مان، آزادى ربط مستقيمى دارد با برابرى

حزب کمونيست کارگرى و هر کمونيست ديگرى در جهان شروع               
در نتيجه بنظر من ما حزب اکثريت        .  کارش اينجا است و قلبش اينجا ميزند       

. اند  حزب همه آنهايى هستيم که از آن بيماريهاى قابل عالج نمرده                .  هستيم
 .حزب همه آنهايى هستيم که فکر ميکنند دنيا ميتواند طور ديگرى باشد

ميتوانيم بعدا بر سر تاکتيک، روش، سياست، راه آينده و راه                               
ولى يک چيز را بنظرم بايد اينجا تثبيت            -مان با هم َجّر و بحث کنيم          گذشته

بنظرم اين  .  کنيم و آن اينکه کمونيسم يعنى بشريت و بشريت يعنى کمونيسم            
معادله است، پشت وجود ما، پشت کار هر روزه ما و پشت خسته نشدن                       

 .اند آدمهايى که بابت اين کارهايشان حتى تحت سرکوب
اش   طرف بيست سال حقوق بگيرد و در يک شرکت بماند حوصله                

ولى کسانى هستند که بيست سال زير تهديد ترور، شکنجه و                  .  سر ميرود 
  شان سر نميرود، چرا؟ اعدام زندگى ميکنند و دربدرى ميکشند و حوصله

اش از کار و زندگيش سر ميرود، ولى               حوصلهر بی ام و       چرا مدي 
فعال جنبش زنان و يا فعال جنبش کارگرى يا عضو حزب کمونيست                             
کارگرى اين قضيه را ول نميکند؟ با اينکه بايد از جيبش هم مايه بگذارد،                   

بخاطر اينکه واقعيت      ...  از زندگى شخصيش و از جانش مايه بگذارد                   
عميقترى وراى تبليغات حزب ما، کتاب مارکس، فرمول سوسياليسم و                      

رابطه ما با جهان       .  سى، رابطه او را با جهان تعيين ميکند              .بى.اميال بى  
در .  اى است بر مبناى تغييرش و ايجاد يک جامعه برابر و انسانى                   رابطه
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اى را تصور کنيد که       جامعه.  تصور کنيد که ملتى را از سفر محروم ميکنند        
اى روى سرش ميکنند، براى اينکه خودش از                  بچه را ميگيرند و پارچه        

  .رفتارش با بچه خودش مطمئن نيست
اى را فکر کنيد که اگر آدم سه هفته بيمار شود و مرضى                            جامعه

اش را از مدرسه بردارد و بگذارد             بگيرد، ممکن است مجبور بشود بچه         
اين تازه در     .  ممکن است مجبور شود شهرش را ترک کند               .  جاى ديگر  

وگرنه در آنجايى که من و شما از آن ميآييم،      . کشورهاى متمدن غربى است 
اند، به کسى که کارش را کرده و               دو سال است که به خيليها حقوق نداده            

معلوم نيست مطابق نظريه طبقه حاکمه،         .  تحويل داده و حقوق هم نگرفته        
  ايشان بايد از چه راهى زندگى ميکرده؟

درست است که    .ترى قلبش اينجا ميزند اى کمونيسم در يک سطح پايه 
ولى قلب حزب کمونيست کارگرى اينجا           !  اند   خانم کديور به مجلس رفته        

ربط زيادى به هيچ تک        .  اين حتى ربط زيادى به ايران هم ندارد             .  ميزند
ايم و ميدانيم که دنيا         به اينجا ربط دارد که ما آدميم و ديده             .  کشورى ندارد 

اساس .  ميتواند متفاوت باشد و بشر ميتواند طور ديگرى زندگى کند                           
شان   اش ميتواند بر مبناى برابرى آدمها باشد، بر مبناى آزادى مطلق              جامعه

. مبناى زندگى باشد    -و نه رقابت    -ميشود تعاون . شان باشد و بر مبناى رفاه 
اين شروع کمونيسم است و تا اينطور نشود، کمونيسم هست، کاريش                            

آنوقت است که ميبينيم کوهى از کتاب و فرمول و تحليل و              .  نميتوانند بکنند 
اى است که ميشود          اى براى يک چنين مبارزه           گنجينه علمى، چه اسلحه      

هاى تخصصى هم بخودش           و آنجا است که کمونيسم جنبه            .  شروع کرد  
  .ميگيرد ولى خود کمونيست بودن به هيچ تخصصى احتياج ندارد

 که در استکهلم بوديم دقيقا اين را گفتم که بنظر من                     در جلسه قبلى   
زيپ هر کسى را که يک جو شرف داشته باشد باز کنند يک کمونيست در                  

داخل هر آدمى که يک جو شرف داشته          .  آن است که ميخواهد بيرون بيايد       
هر کسى که معتقد است اين وضعيت           .  باشد يک سوسياليست بالقوه هست      

  .ديگر قبول نيست و آدمها ميتوانند برابر باشند
به هر حال تغيير اوضاع از آنچه که هست به آن چيزى که بايد باشد                

اى     جامعه.  فلسفه وجودى کمونيسم و حزب کمونيسم کارگرى است                         
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 از آزادى همه ما دفاع خواهد کرد و همه آرمانهاى ما را متحقق                    ٦٢سال  
 ! خواهد کرد

بنظر من قضيه برميگردد دقيقا به اينکه کمونيسم را بکجا ميخواهند             
هل بدهند و تصورشان از کمونيسم چه هست و انتظارشان از ما چه هست؟    
حاال که خانم کديور رفته مجلس، آيا ما بفعاليت خودمان خاتمه ميدهيم يا                      

فکر ميکنم  !  البته خانبابا تهرانى ممکن بود بگويد آره خاتمه ميدهيم               !  نه؟
  .چنين چيزى هم گفت کمابيش

ولى من ميخواهم راجع به حزب کمونيست کارگرى صحبت کنم و                
بگويم که چه وقت به فعاليت خودش پايان ميدهد، چرا هست، چرا وجود                     

ميخواهم سعى کنم اينها     .  دارد، کجا بايد برود و چقدر از راه را رفته است             
هاى هميشگى کمونيستى مثل مبارزه طبقاتى،         را بدون اشاره به فرمولبندى     

ديکتاتورى پرولتاريا، بورژوازى، خرده بورژوازى، سوسياليسم در يک              
ميخواهم .  توضيح بدهم ...  کشور، گرايش نزولى نرخ سود، رويزيونيسم و          

  .بدون استفاده از اين مقوالت صحبت کنم
ميخواهم چند کلمه راجع به اين صحبت کنم که قلب کمونيسم کجا                     

راجع به مغزش ميشود صحبت کرد، ولى قلب کمونيسم کجا ميتپد و               .  ميتپد
داستان کمونيسم بر سر چيست و حزب کمونيست کارگرى قلبش کجاست؟              
در مورد تاريخچه و سياستهايش هم ميتوانيم بحث کنيم، ولى قلب اين حزب              

  کجاست و معنى زندگى حزب کمونيست کارگرى چيست؟
اند و نه خيلى از ما که          ما، نه من و نه کسانى که اينجا نشسته         !  ببينيد

هاى   ايم، از روى کتاب و بخاطر فعاليت           اسم خودمان را کمونيست گذاشته      
هاى زيباى لنين و بخاطر انسجام نظرى اين ديدگاه           قشنگ مارکس و فعاليت   

هيچکدام از ما  . نيست که بلند ميشويم و شب و روز کارى ميکنيم که ميکنيم 
بخاطر کتابهايى که خوانديم فعال نشديم و بخاطر کتابهايى که خوانديم در                  

هيچکدام از ما بخاطر فرمولهايى که شنيديم در صحنه                     .  صحنه نمانديم  
هايى که کرديم، ديدگاههايى که       نيستيم، بخاطر فرمولهاى که شنيديم، پلميک     

بعضى رفقا    -اخذ کرديم، بخاط اينها نيست که بيست و چند سال، الاقل من               
بخاطر اينها نيست که ما هر روز بلند ميشويم        -!از دوره مشروطيت تا اآلن 
يعنى بخاطر اينکه کار     .  اين شغل ما هم نيست     .  و از نو اين کار را ميکنيم        
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ممکن است بعضيها . ديگرى از ما بر نميآيد هم نيست که اين کار را ميکنيم
در عالم سياست باشند چون شايد کار ديگرى از دستشان برنميآيد و اين                       

ولى باور کنيد که ما بخاطر اين            .  اند   اى است که پيدا کرده         بهترين رشته 
ايم تا  مان را در اين بيست سى سال اخير َصرف کرده نيست که صبح تا شب

  .ايم و ميخواهيم با آن کار کنيم اين حزب کمونيست کارگرى را ساخته
وراى فرمولها، وراى کتابها، وراى ... اين رابطه عميقتر از اينهاست

شعارها، وراى سياستها، وراى جمالت قشنگ و بحثهاى عميق علمى که                 
پشت سر کمونيسم هست، وراى اين تاريخ دويست ساله کمونيسم، يک چيز             

ترى ما را، معنى زندگى سياسى ما را و معنى زندگى                      عميقتر و مستقيم   
  .حزب ما را تشکيل ميدهد و من ميخواهم به آن اشاره کنم

 ميليون کودک در جهان از         ٤٠با آمار خود سازمان ملل، هر سال            
 مطابق آمار    ميليون کودک در سال     ٤٠!  بيماريهاى قابل پيشگيرى ميميرند    

اگر فرض کنيم کوفی     .  طبقات حاکمه از بيماريهاى قابل پيشگيرى ميميرند        
عنان عامل نفوذى حزب ما در سازمان ملل است و دو برابر در اين ارقام                  

دارى بدهد، ما      اغراق کرده و هدفش اين بوده که تصوير بدى از سرمايه                
 ميليون نفر کودک از بيماريهاى قابل        ٢٠ميتوانيم مطمئن باشيم که در سال        

اينها کودکانى نيستند که در جنگ ميميرند، کودکانى                 .پيشگيرى ميميرند  
ها و يا کار            نيستند که تصادف ميکنند، کسانى نيستند که در کارخانه                      

اينها کسانى  ...  اينها کسانى نيستند که بقتل ميرسند     .  ساختمانى از بين ميروند   
و شما  ...  هستند که از بيماريهاى قابل پيشگيرى که واکسن دارند ميميرند               

 ٦٠ ساعت و بعد        ٢٤ روز و بعد        ٣٦٥ ميليون را تقسيم کنيد به           ٢٠اين  
با هر َدم و بازَدم ما يک بچه در جايى از دنيا دارد               ...   ثانيه ٦٠دقيقه و بعد    

  !ميميرد
يعنى از همين اآلن که صحبتم را شروع کردم،         !  با هر دم و بازدم ما     

شما ميتوانيد . همين اآلن دارد اتفاق ميافتد. اند حدود پانصد ششصد بچه مرده
نفسهاى خودتان را بشمريد و از نفس افتادن يک بچه را در يک گوشه از                    

اين فقط چراغى نيست که خاموش ميشود، عددى نيست که            .  دنيا تجسم کنيد  
و فکر ميکنم هر کدام از شما که           .   است که ميميرد      خط ميخورد، يک بچه    

در يک جامعه متمدن يا نيمه متمدن زندگى کرده باشد، تا چه برسد که پدر                  
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بدون .   شروع ميشود     اينجاحزب کمونيست کارگرى و کمونيسم              
اينجا شروع   .  مارکس، بدون انگلس، بدون هيچکس، اينجا شروع ميشود              

يک عده عقل دارند، شعور دارند و         .  ميشود که يک عده اين را نميخواهند        
اند که دقيقا اين عقل و شعور را دارند و ميگويند                   درصد جامعه   ٩٠همان  

اين وضع را نميشود ادامه داد چرا بايد اينطورى          .  اين وضعيت قبول نيست   
باشد؟ ميبينيم که جهان ميتواند طور ديگرى باشد، ميبينيم که اين جهان                         

ميبينيم ميشود از مواهبش برخوردار . ميتواند تغيير کند و به اين َسمت برود
چرا نميتوانم اگر   .  ميبنيم تکنولوژى به اين عظمت چکار ميتواند بکند         .  بود

بخواهم بروم شنا کنم، شنا کنم؟ يا اگر بخواهم بروم ديوار چين را ببينم،                       
بتوانم؟ يا اگر بخواهم دوست دوران کودکيم را در آمريکا پيدا کنم، بتوانم؟                
يا اگر بخواهم بروم به مردم آفريقا کمک کنم که بعد از سيل زندگيشان را                    
بسازند، بتوانم؟ چرا بايد صبح بيايم به کارخانه تو کار کنم؟ چرا بايد کار                     

ام را نميتوانم بدهم و        کنم؟ براى اينکه اگر نيايم و کار کنم، فردا قسط خانه             
  .ام را از من ميگيرند خانه

هايشان را خوردند و      آخر شب که خوب شالق     .  هايند باالخره   از برده 
شان   شان ميزند، يکى    هايشان را شنيدند، دور آتشى جمع ميشوند، يکى          فحش

ولى هم خود آنها و هم ما که آن             .  ميخواند و ظاهرًا از زندگى لذت ميبرند         
حلقه دور آتش را ميبينيم، ميفهميم که بشر طور ديگرى ميتواند زندگى کند،           

  !واين قبول نيست، اين قبول نيست
. بوزينه که نيستيم   .  ميتواند طور ديگرى باشد، عقلمان ديگر رسيده          

دليلى ندارد که من بدنيا بيايم و        .  ميدانيم که طور ديگرى ميشود زندگى کرد       
اول براى تو کار کنم و هر وقت که با يکى اختالف پيدا کردى، من را در                     
ميدانهاى مين و يا جاى ديگرى بدون دست و سر و تن ول کنى، دليلى                            

چرا بايد اين را قبول کنم؟ دليلى ندارد که سرنوشت آدمى که بدنيا                    !  ندارد
  .ميآيد اين باشد

 ميتواند اين وجود خودش را تجربه       يکبار بدنيا ميآيد، يعنى     يکبارآدم  
.  فقط ميتواند بخندد، بسازد، خلق کند، معاشرت کند                    يکبار  !رکباي.  دکن

. اى را تصور کنيد که طرف را از روابط جنسى محروم ميکنند                          جامعه
اى را    جامعه.  آور است که يکى را از معاشرت محروم کنند               اصًال شگفت 
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اگر .  اگر اعتصاب کنند ممکن است کشته بشوند و به زندان بيافتند                
اگر در ايران   .  اتحاديه تشکيل بدهند هم ممکن است به همين صورت باشد            

اتحاديه تشکيل بدهند ممکن است کشته شوند، اگر در سوئد اتحاديه تشکيل               
اين آدمها به احتمال قوى       .  شان را کنترل کنند      بدهند ممکن است تلفن خانه      

هيچوقت پايشان را به مدتى بيشتر از چهار روز از دويست کيلومترى                         
  !اى به اين بزرگى تر نميگذارند، در کره شان آنطرف خانه

غروب آفتاب را که در فيلمها ميبينند، يا فالن گوشه زيباى جهان را               
اند،   صبح رفته  .با آدمهاى زيادى آشنا نميشوند      .  هيچوقت نميروند که ببينند    

تمام روز را که خورشيد کارش را ميکرده، و بعضا هم تمام شب را در                        
اند، به اين اميد که             يک جايى به اسم واحد توليدى يا اقتصادى گذرانده                  

درآمدى دارند که بتوانند با آن زندگى کنند، بخش معّينى از آن چيزى را که               
اين آدمها هيچوقت هنر را به آن         .  اند را به زندگيشان برگردانند       ايجاد کرده 

اين آدمها تمام    .  صورت که بايد احساس نميکنند، چون امکانش را ندارند              
اينها آنهايى  .  لطف زندگى را در يک پروسه سى ساله کار از دست ميدهند             

  .اند هستند که زنده مانده
شان  اند که بايد از نيروى جسمى جرم کرده! اند که کارگرند جرم کرده

. امرار معاش کنند يا خودشان را در بازار در معرض فروش بگذارند                        
عده کمى  .  ترين آدمهاى جهانند، کسانى که کار ميکنند          بنظرم اينها با شرف    

ها ندارند و همچنان زندگى ميکنند، و شايد          هستند که احتياجى به اين پروسه     
  .به همه چيزهايى که اينها از آن محرومند، آنها دسترسى دارند

 درصد مردم جهان کسانى هستند که اگر در آن پروسه                       ٩٠ولى   
نه فقط در يک    .  اى ميشوند   کودکى که گفتيم نميرند، وارد يک چنين زندگى         

به زندگى انسانى مثل خود ما، به زندگى يک شهروند اين . مانده کشور عقب
اگر کاَرت  .  هاى بزرگ غرب است نگاه کنيد        کشور سوئد که يکى از تمدن      

آنوقت .  ات را از مهد کودک به خانه ميفرستند                  را از دست بدهى، بچه         
براى اينکه اآلن    .  هايش خداحافظى کند و بيايد خانه          ات بايد از دوست      بچه

به اعتبار  !  آن بچه به اعتبار کار شما آدم است          .   را نگهدارى     ميتوانى بچه 
اين جامعه متمدن   !  هايى بازى کند و بخندد       کار شما ميتواند با اسباب بازى       

  .اول قرن بيست و يک است
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 .اى را دوست داشته باشيد ميفهميد اين يعنى چه          اى باشيد يا بچه     و مادر بچه  
اى در زندگى عده زيادى بوجود ميآيد و با              يعنى با هر َدم و بازَدم ما حفره         

دارد انجام ميشود، تيک تيک،       .   بوجود ميآيد     هر َدم و بازَدم ما يک فاجعه         
  .هر لحظه ميتوانيد تصور کنيد که اين اتفاق دارد ميافتد. مثل ساعت

اين واقعيت است، جلوى چشم ما نيست، ولى آمار رسمى دارد اين                  
آنهايى  .اى است که در آن زندگى ميکنيم         اين واقعيت جامعه  .  را بما ميگويد  

که کشته ميشوند را کنار بگذاريم، آنهايى که ميميرند را کنار بگذاريم،                         
... مرغان نميشود   آنهايى را که برايشان که دو ريال َصرف واکسن زدن آبله          

آنهايى که زنده ميمانند را دنبال کنيم، کسانى که نميميرند، کسانى که شانس               
هشتاد نود درصدشان تبديل ميشوند به      .  ميآورند و در اين مخمصه نميميرند     

آدمهايى که قرار    .  آدمهايى که قرار است بروند کار کنند و اهانت بشنوند               
نه شرکت در   !   بروند و کار کنند و اهانت بشنوند، نه يک بار           سال ٣٠است  

يک مسابقه گالدياتورى که ممکن است پشت حريفت را بخاک بمالى و                       
 از صبح بايد برود براى  سال، هر روز٣٠ .باألخره از آن مهلکه در بروى

 ٣٠ !اند  و افتخار کند که استخدامش کرده       -خودش  -کارش مشترى پيدا کند     
 تنها عمرى که طبيعت به بشر داده را َصرف اين بکند که کار بکند و                   سال

محروم باشد از اينکه     .  بهش بگويند شهروند درجه دو هستى      .  اهانت بشنود 
  .در جهان امروز کار ديگرى بجز آن کار بکند

هر کدام از     -آخرش، بعد از سى سال، وقتى به زندگيش نگاه ميکند             
 -ما که به سن پنجاه رسيده باشيم، ميدانيم که تقريبًا از اين ببعد لطفى ندارد                  

آخرش نگاه ميکند که زندگيش گذشته، کارش را کرده و اآلن بايد به اين                      
فکر کند که از اين به بعد که ديگر نميتواند کار کند، چطور قرار است زنده 

افتاده    اگر فکر ميکنيد که اين وضعيت بعضى از کشورهاى عقب                  .  بماند
  .است، تمدن غربى را در نظر بگيريد

اى   اند و ثروتهاى افسانه       در حالى که مالياتهاى مردم را باال کشيده            
اند، وقتى بفکر جلوگيرى از تقلب ميافتند، به صندوقهاى بيمه               درست کرده 

بيکارى کنترل بيشترى ميگذارند، از کسى سين جيم بيشترى ميکنند که                      
 ميليونى  ١٨٠ميخواهد يک کمک هزينه َمسکن از آنها بگيرد، زندگى آن                

  .که نميميرند وارد اين مسير ميشود

٢٤ 


