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 یادداشت سردبیر
 به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت

 
بسته ميشود، اما     ٢٠٠٢ژوئيه    ٤زندگينامه ژوبين رازاني با در گذشت نابهنگام وي در       

زندگي منصور حکمت پايان نيافته است، سرگذشت حزب و جنبش ما همواره داستان                      
تاثيرات ميراث عظيمي که او براي ما بجا             . زندگي منصور حکمت باقي خواهد ماند         

تا زماني که فقر و استثمار و          . گذاشته است به دوره ما و نسل ما محدود نخواهد بود                
بيعدالتي و نابرابري در جهان وجود دارد منصور حکمت و جنبش کمونيسم کارگري که او            

 . پرچمش را برافراشت زنده خواهد بود
 )٢٠٠٢  حميد تقوايي در اولين مراسم بزرگداشت منصور حكمت در لندن،(

 
اما، همانطور که درباره مارکس مـي گـويـنـد،         .  وسعت تئوريک آثار او خارق العاده است

بـا  ".   از همه باالتر يک انـقـالبـي بـود        " او ".  عالم بودن توصيف نصف وجودش هم نيست"
بـا دو رژيـم مـتـوالـي بـه مـبـارزه                   .  پا پـس نـکـشـيـد       "  نقد سالح" تمام انسان دوستيش از 

برخاست که اگر نه وسعت رذالت، باري عمق رذالتشان با هـمـه آنـچـه در تـاريـخ خـونـيـن                  
منصور حکمت بخاطر اين مبارزه شـايسـتـه      .  دوران جديد جهان ديده شده برابري مي کند

حتي کساني که با ايـده آلـهـاي او مـخـالـفـنـد               .   احترام هر انسان شايسته احترامي  است
ميتوانند در نوشته هايش موارد اتفاق نظر زيادي با او پيدا کـنـنـد، و يـا مـوارد زيـادي               

 .  پيدا کنند که بتوانند حول آن بحث هاي سازنده اي ارائه دهند
 ) *۲۰۰۳. کشف منصور حکمت. کن مک الد(

 
انتشار اين شماره نشريه کمونيسم کارگري مصادف شد با دهمين سالي که منصور حکمت                  

اما چشم جهان در اين دهسالي که منصور حکمت در ميان ما                   . چشم از جهان فروبسته است      
جهان در اين دهسال شاهد تحرکات و تحوالتي بود که هر             . نبود، بر اتفاقات شورانگيزي باز شد      

اتفاقاتي که  . کدام بي ترديد ميتوانست اشک شوق بر چشمان اين انقالبي مارکسيست جاري کند          
هر کدام به نحو برجسته اي بر صحت نقد و تصويري که اين متفکر تيز بين صف طبقه کارگر،                         

 . انقالب و انسانيت ارائه داد تاکيد ميگذارد
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اگر کسي بخواهد به عمق نظري، دقت تحليلي، نقد عميق و انساني منصور حکمت از نظام                  
حاکم بر جهان پي ببرد؛ با ابعاد انزجار او از نابرابري حاکم بر زندگي بشر، خوش بيني اش بر                            
تالش بشر براي رهايي از اين وضعيت، و عزم و تالش خستگي ناپذيرش در اين راه آشنا شود؛                         
تصوير عميقا انساني او در باره يک دنياي بهتر را بشناسد؛ از متدش در تحليل سياسي و                                
راهگشايي پراتيکي تصوير داشته باشد؛ از تالشها و ابتکارات و خالقيتهاي سياسي اش در                         
عرصه سياست و تاکتيک و سازمان شناخت پيدا کند؛ و باالخره از تالش شبانه روزي اش براي                        
سازمان دادن مبارزه واقعي در جهان واقعي عليه اين وضعيت تصوير داشته باشد؛ بايد سري به                    
کوه عظيم آثار کتبي، سخنرانيها و سمينارها و کنفرانسهاي او که در سايت منصور حکمت                         

و البته براي کساني که شانس همکاري و همرزمي از نزديک با                   . جمع آوري شده اند بزند      ** 
منصور حکمت را داشتند، عجله دائم و تعطيل ناپذير او براي رهايي از نکبت و درد و رنج                               

 .  حاکم بر اکثريت مردم جهان و ايران فراموش نشدني است
منصور حکمت به جنبش خالف جريان، جنبشي که فلسفه جودي اش نه گفتن به نظم حاکم                     

جنبشي که ميخواهد نظم وارونه حاکم را روي قاعده            . سرمايه داري و تغيير آن است تعلق دارد          
آنچيزي که منصور حکمت را به سخنگوي راستين اين جنبش در جهان معاصر                 . خود قرار دهد  

تبديل ميکند؛ نقد عميق و همه جانبه اش و جسارتش در نه گفتن به همه جلوه هاي ايدئولوژيک                     
منصور حکمت کمونيستي است که مبارزه با جنبشهاي اصلي                 . و سياسي نظم کنوني است        

مثل ناسيوناليسم، دمکراسي و رفرميسم که هر کدام در دوره هاي مختلف به                  _ طبقات حاکم   
را به مثابه يکي از اولويتهاي نظري و سياسي             _ پرچم بخشهاي مهمي از چپ تبديل شده بود             

اش اعالم کرد؛ محتواي واقعي اين جنبشها را به درخشانترين وجهي افشا کرد و يک جدال                              
مثل همه زمينه هاي ديگر، آثار ارزنده او  در            . نظري و سياسي همه جانبه عليهشان راه انداخت        

 .   اين زمينه هم منبع سرشاري از آموزش براي نسلهاي آتي است
در دوره حيات سياسي منصور حکمت، تحوالت مهمي چه در ايران و چه  در سطح جهان رخ                    

و سرکوب خونينش، عروج اسالم سياسي، يکه تازي راست تاچري و ريگاني،                     ۵۷انقالب  : داد
سپتامبر و جنگ دو قطب        ۱۱فروپاشي بلوک شرق و پايان جهان دوقطبي، عروج  ناسيوناليسم،             

. تروريستي، بر زندگي همه نسلهاي بيش از سه دهه گذشته اثرات عظيمي برجاي گذاشته اند                       
منصور حکمت در هيچ کدام از اين مقاطع، اميدش به طبقه کارگر به عنوان رهاييبخش خود و                    
جامعه و همچنان اميدش به آزاديخواهي و عدالت طلبي ميليونها انسان شريف جهان را از                           
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دست نداد و در همه اين مقاطع تالشش براي متحد کردن صف کمونيستها، صف مبارزه عليه                     
 . دنياي تيره و نابرابر را بيشتر و بيشتر کرد

 
 .  به دو مورد اشاره کوتاهي ميکنيم

 
 : پایان جهان دوقطبی

وجه مهمي از زندگ سياسي پربار منصور حکمت مربوط به دوره اي است که ارتجاع سرمايه                        
داري عظيم ترين و سيستماتيک ترين هجومش را عليه طبقه کارگر و توده هاي محروم جهان                        

دوران تيره اي که بعد از فروپاشي بلوک شرق بر جهان حاکم شد را کسي نميتواند                       . سازمان داد 
دوره اي که در صف بورژوازي براي پيروزي سرمايه داري بازار آزاد و مرگ                              . فراموش کند  

جشن و پايکوبي ميکردند؛ و در صف چپ، طيف وسيعي در مقابل                " پايان تاريخ "و  " کمونيسم"
اين هجوم سرگيجه گرفته بودند و باورشان شده بود که واقعا تاريخ مبارزه براي آزادي و انسانيت                 

منصور حکمت در چنين دنياي تيره و تاري، پرچم آزاديخواهي، پرچم برابري و                   . تمام شده است  
انسانيت را بلند کرد و قطب آزادي و برابري و حرمت انساني را با صالبت و شور وشوق تمام                             

او با اتکا به نقد عميق مارکسيستي اش از نظم حاکم و تناقضات و تضادها و                     . نمايندگي کرد 
محدوديتهايش، بر گذرا بودن ابرهاي تيره تعرض راست تاکيد کرد، روشنايي انتهاي تونل                            
تاريک را ديد و با عزم و اعتماد بنفسي مختص خود صف بزرگي از کمونيستهاي همرزمش را                      

آري،  در    . براي مبارزه با اين وضع متحد نگه داشت و تعداد زيادي را به اين صف جذب کرد                        
دوره اي که مارکسيسم و کمونيسم و مبارزه براي زندگي انساني زير توپخانه سنگين تعرض                         
راست قرار داشت و بخش مهمي از چپ با کاله ناسيوناليسم و دمکراسي بورژوايي در انظار                           

 : ظاهر ميشدند، منصور حکمت بر حقانيت نقد مارکس از جهان پاي فشرد
هزار شوروي بيايد و برود تغييري در          . جدايي از مارکسيسم جدايي از حقيقت است         "... 

انتقاد من بعنوان يک مارکسيست نسبت به جامعه موجود، تبييني که از جامعه                              
شايسته انسان آزاد دارم و نيروي اجتماعي اي که براي تحقق اين جامعه نوين در متن                          

، ۱۹۹۲مارکسيسم و جهان امروز، فوريه           ." (جامعه فعلي سراغ ميکنم داده نميشود          
 ) ۱۳۷۰اسفند 

و به اين ترتيب او يکدم از تالش همه جانبه و خستگي ناپذيرش براي متحد کردن، سازمان                      
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تالشي که  . دادن و رهبري کردن صف بزرگي از انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب باز نايستاد                    
نتيجه عملي مشخص اش در ايران، در قامت سربلند حزب کمونيست کارگري ايران متبلور                         

 . است
 

 : آغاز جهان دو قطبی جدید
هنوز بوي چرک و خون  و کثافتي که با پايان جهان دو قطبي و پيروزي سرمايه داري بازار آزاد                            

سپتامبر دنيا را وارد دوره ديگري از               ۱۱دنيا را پرکرده بود به مشام ميرسيد که قتل عام                    
اين بار بشريت زير منگنه دو نيروي مخرب، ميليتاريسم           . رقابت خونين دو قطب بورژوازي کرد      

 .    تروريستي دول غرب و تروريسم اسالمي له ميشد
. به سراغ اين وضعيت رفت      " سپتامبر  ۱۱دنيا پس از     "منصور حکمت، با مقاله درخشان         

اگر چه او نتوانست اين مطلب را تمام کند اما در همان مقاله ناتمام، جهنمي که قرار بود دنياي             
 : سپتامبر را به کامش بکشد به تصوير کشيد ۱۱بعد از 

جهان را در آستانه يکي از تاريک ترين و خونبار ترين               ... سپتامبر    ۱۱جنايت هولناک   "
آنچه هيات حاکمه آمريکا به آن جنگ جهاني             . دوره هاي تاريخ معاصر قرار داده است          

عليه تروريسم اطالق ميکند، در حقيقت ورود دنيا به فاز جديد و ويرانسازي در جنگ                       
در دو سوي اين کشمکش ضد بشري، دو ارودي اصلي                          . ...  جهاني تروريستهاست  

تروريسم بين المللي قرار گرفته اند که مهر خونين خود را به زندگي دو نسل از مردم                             
 ." جهان ما کوبيده اند

اين متفکر جسور کمونيسم و طبقه کارگر، اين مبارز راه رهايي بشريت، اين سخنان را                           
همان دو کمپي که کمي پيشتر گل ميگفتند و گل                      _ زماني گفت که دو کمپ ارتجاعي               

يکباره به جان هم افتادند و اپوزيسيونهاي رنگارنگ، از جمله خيل وسيعي از چپ                _ ميشنيدند  
بخشي به نام دموکراسي و در دفاع از دمکراسي به دامن                   . را دچار سرگرداني سياسي کردند       

تروريسم دول غرب غش کردند و بخشي ديگر به نام مبارزه با آمريکا به دامن اسالم سياسي                           
در متن اين سرگيجگي سياسي، منصور حکمت در همان مقاله با وضوح تمام نشان                      . افتادند

داد که اوال، اين دو کمپ، اين بازيگران اصلي نمايش خونين در جهان، هر دو ارتجاعي هستند؛                    
يک نيروي  "و  " اين دورنما محتوم نيست، صحنه به دو سوي اين جدال محدود نيست                 "و ثانيا،    

او خطاب به بشريتي که به نظر          ." سوم، يک غول خفته، وجود دارد که ميتواند ورق را برگرداند               
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 : کرده اعالم کرد" قطع اميد"ميرسيد 
اين دوره ميتواند، اگر اين غول بيدار شود، سر آغاز تحوالت مثبت و تحقق آرمانهايي                   "

. در جهان باشد که بشريت در دهه هاي آخر قرن بيستم ديگر از آن قطع اميد کرده بود                           
بوش و بلر و خامنه اي، آمريکا و ناتو و اسالم سياسي، نميدانند که واقعا يک بشريت                           
متمدن، يک جهان متمدن، وجود دارد که ممکن است در اين ميان برخيزد و در مقابل                        

عليرغم همه اين تاريکي و وحشتي که در برابر ما               . جنگ تروريستها از خود دفاع کند       
اين روزهاي  . قرن بيست و يکم ميتواند قرن بربريت کاپيتاليستي نباشد          . مردم گرفته اند  

 ."تعيين کننده اي است
اين را فقط کسي ميتوانست بگويد که عليرغم درد و رنج و غم فراوانش از دنياي سراپا                             

منصور حکمت نه   . خشونت و رنج و ستم، مقهور توحش خونين تقابل دو قطب تروريستي نشود              
فقط به خاطر تعلق خدشه ناپذيرش به آرمانهاي انساني، بلکه بيشتر از آن به خاطر شناختش از                     
پتانسيل بشريت عدالت طلب؛ به خاطر وقوفش به اين حقيقت که آنجا که ستم و تبعيض و بهره                      

عليرغم _ کشي هست، مبارزه عليه اين ستم و تبعيض و بهره کشي هم حتما هست؛ هرگز                             
" جهان متمدن "اميد و اعتماد و خوش بيني اش به اين            _ نيروي مخرب اين دو قطب تروريستي        

 . را از دست نداد
زنده . منصور حکمت بيشتر از يک سال و نيم اين قرن را نديد                   . قرن بيست و يک فرارسيد       

نماند تا ببيند که چگونه در آستانه دهمين سال درگذشتش، آن غول بيدار شده است و هر دو                             
قطب را به مصاف طلبيده است؛ که غول جهان متمدن، جهان کارگران،  جهان زنان و جوانان                           
انقالبي، اين قرن را با  شکوه و عظمت تمام آغاز کرده است؛ که بخشي از اين غول جهان متمدن                       
در ايران، با نبرد جانانه اش عليه يکي از آن دو قطب تروريستي، عليه يکي از آن حکومتهايي                         

، "عمق رذالتشان با همه آنچه در تاريخ خونين دوران جديد جهان ديده شده برابري مي کند                     "که  
بقيه جهان متمدن را به تحسين واداشت؛ که يک بخش ديگر آن جهان متمدن، در ويسکانسن و                       

با قطب ديگر آن توحش جهاني در جنگ و گريز است؛ که                  ... وال استريت و ميدان خورشيد و          
خاورميانه و شمال آفريقا، آنجا که همه رذالتهاي اقتصادي و سياسي دنياي سرمايه داري در                         
قالب روساي جمهوري مادام العمر چند دهه بهره کشي و تحقير و توهين را بر ميليونها انسان                       

آري همچنانکه منصور حکمت    . تحميل کرده بودند؛ همچنان در معرض طوفانهاي انقالبي است         
از پيش ديده بود و اميد داده بود، آن روزهاي تعيين کننده فرا رسيد، آن غول بيدار شد و با بلند                        
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کردن پرچم حرمت انساني در اولين دهه اين قرن، فرياد زد که نميخواهد قرن بيست و يک، قرن                         
 .  بربريت کاپيتاليستي باشد

 . *يادش گرامي باد
 

*** 
. به انگليسي است و توسط کن مک الد نوشته شده است                      " کشف منصور حکمت    "مقاله   * 

ترجمه فارسي اين مطلب که توسط جمشيد هاديان انجام شده است، در همين شماره در دسترس                   
 . خوانندگان است

 
آدرس سايت آثار منصور حکمت که که محصول تالش ارزنده خسرو داور است به قرار زير                     ** 
 http://hekmat.public-archive.net: است



 کشف منصور حکمت
 

 کن مک الد
 جمشید هادیان : ترجمه

 G. E. M. De Ste. Croixپری اندرسون در مروري که بر کتاب حجيم و عظيم دو سن کروا              
نوشته گوشزد ميکند که اولين شگفتي اين کتاب خود            “مبارزه طبقاتي در يونان باستان     ”بنام    

فرض عمومي اين بود که ستارگان آسمان تاريخ نويسي مارکسيستي در                   . نام نويسنده آنست   
، Hillنامهائي مانند هيل        . بريتانيا مانند هفت خواهران ثابت برج ثور بر همه آشکارند                      

، تامپسون، و سايرين را همه شنيده بودند، اما  دو سن کروا  ديگر از                     Hobsbawmهابسبام  
 کدام بقول معروف سوراخ پيدا شده بود؟  

فکر مي کردم اسامي الاقل همه مارکسيست           . من اين اواخر دچار شگفتي مشابهي شدم          
آگهي يک جلسه عمومي که قرار بود کسي از حزب               . اشتباه مي کردم   .  هاي بزرگ را مي دانم      

کمونيست عراق سخنران آن باشد مرا به سايت اين حزب و بعد سايت حزب خواهر بزرگترش،                          
حزب کمونيست ايران، و از آنجا به مجموعه آثار بنيانگذار اين حزب، منصور حکمت فقيد،                        

مثل اين بود که آدم کشف کند هم عصر ناشناسي بنام رزا لوکزامبورگ داشته                        . رهنمون شد 
 . است

در . نمي توانم بگويم که با جرياني که خود را کمونيزم کارگري مي نامد بکلي ناآشنا بودم                     
که در لندن زندگي مي کردم کساني از ايران و عراق را ديده بودم که با بحث                             ۱۹۸۰سالهاي  

هائي کامال متفاوت با بحث هاي اکثر انقالبيون تبعيدي در تظاهرات يا جلسات دخيل مي                         
اينها بجاي متقاضي کمک بودن  تالش مي کردند اغتشاشات فکري چپ را برطرف                           . شدند

اين که عده اي از کوه هاي کردستان سرازير               . کنند، و به اين ترتيب عرضه کننده کمک بودند             
شوند و با بحث هاي پيچيده مارکسيستي نه تنها چپ ايران بلکه چپ غرب را زير نقد بگيرند،                       

 . پديده اي ناديده و تقريبا غيرطبيعي بود
مجموعه آثاري که اولين قلم آن عنوان              .  حاال مي فهمم اين بحث ها از کجا مي آمد                    

را بر خود دارد شايد بنظر بسياري خوانندگان           “خطوط عمده  –انقالب ايران و نقش پرولتاريا       “
اشتباهي که علتش را خود             -اين اشتباه است        . مهجور بيايد؛ اگر نگوئيم کامال نچسب            
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با اکثر آنچه در دهه هاي اخير تحت نام مارکسيزم                     “تفاوت هاي ما    ”نويسنده در توضيح       
 :عرضه شده، به روشني توضيح مي دهد

تئوريسين مارکسيست به کسي تقليل پيدا کرده که ميتواند پاسخ کساني را بدهد که                 ” 
از پيش  " بازار"بيرون اين محيط، بيرون اين        . بدوا خود را با او هم مکتب اعالم کرده اند             

معلوم، تئوريسين مربوطه حتي متفکر و منتقد معتبر و با نفوذي در جهان معاصر خود                  
حتي راستش از نظر کاليبر فکري و ظرفيت معنوي معموال متفکر درجه دومي                    . نيست
  “.است

اگر . فکرش مصرف درون فرقه اي دارد و به اعتبار فرقه و جريانش اهميت پيدا ميکند                 ”
. شما مائوئيسم را از صحنه پاک کنيد بتلهايمي در صحنه تفکر انتقادي باقي نميماند                    

بنظر من تئوري کمونيستي، و به اين اعتبار تئوريسين و منتقد کمونيست، بايد بعنوان                 
بايد . بايد جهان را براي توده هاي عظيم طبقه مفهوم کند            . منتقدآراء حاکم قد علم کند     

 “.در شکل دادن به شعور عمومي طبقاتي نقش بازي کند
من با خواندن همه آنچه که از آثار او به انگليسي ترجمه شده ادعا مي کنم که منصور                                
حکمت متفکري بود که واقعا از عهده چالش هائي که خود در اينجا در ميان نهاده برآمده                               

براي او، همچنانکه براي مارکس، سوسياليزم نه يک ايده آل که دنيا مي تواند اتخاذش                      .  است
بکند يا نکند، بلکه بروز و بيان آگاه مقاومت خودجوش طبقه مزدبگير است در مقابل نظام                          

از اين ديدگاه، منصور حکمت مي تواند         . مزدبگيري و دست ردي که به سينه اين نظام مي زند             
را نقد کند، و عملي بمنظور تغيير آن پيشنهاد            -از شرق و غرب و شمال و جنوب            -همه عالم   

  “.چيزي جز توحش پيچيده در زرورق تکنولوژي نيست“مي گويد آلترناتيو سوسياليزم . کند
سقوط شرق  ) ، و از لحاظ محتوائي بايد گفت بسيار پيش از،                (منصور حکمت پيش از        

نقدي که   –خطوط عمده يک نقد بديع و راديکال سوسياليستي از تجربه شوروي را ارائه داد                          
 : نمي داد)  در توضيح ماهيت نظام اتحاد شوروي( “سو استفاده از لنين”آوانسي به تز مد روز 

داري دولتي    هاي لنين از سر دشمني با بلوک سرمايه           هلهله براي بزير کشيدن شدن مجسمه      ”
لنين را بعنوان سمبل جسارت طبقاتي کارگر به ساحت          . وامانده و شکست خورده در شرق نيست 

مقدس سرمايه، به عنوان سمبل تالش توده انسانهاي کارکن و فرودست براي تغيير جهان، بزير                   
 “.ميکشند

و استالينزم هميشه  و همه       (مي گويد بحث کردن با جريان ناسيوناليستي مانند استالينيزم           
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درباره انحراف از مارکس، همانقدر بيهوده و در نهايت کم               ) جا يک جريان ناسيوناليستي است      
تشخيص .  عقلي است که کسي با نژاد پرستان بر سر برداشت نادرستشان از داروين جدل کند                       

اتحاد شوروي  و بقيه بعنوان سرمايه داري دولتي، نتيجه ايست که براحتي از منطق تحليل او                        
 .زاده مي شود

امروز مدافعان شوروي براي سوسياليستي قلمداد کردن اين کشور به فقدان مالکيت                           ”
. شخصي بورژوائي بر وسائل توليد در اين کشور و غلبه مالکيت دولتي انگشت ميگذارند                          

بخش اعظم منتقدين اين تبيين از سوسياليسم را ميپذيرند و هم و غم خود را صرف اين                                   
و لذا مالکيت دولتي در اين مورد             " دولت شوروي پرولتري نيست      "ميکنند که نشان بدهند         

تقليل سوسياليسم به اقتصاد دولتي به عينه يک تحريف                   . معين معادل سوسياليسم نيست      
المللي رواج    اين آن تبييني است که بورژوازي در سطح بين         . بورژوائي در تئوري مارکسيسم است    

ها در مقابل اين تحريف       اي توسط مارکسيست    ميدهد و متاسفانه تا امروز مقاومت جدي نظري 
 “.بنيادي در افق اقتصادي طبقه کارگر صورت نگرفته است

در . داري است   اي بورژوائي از سرمايه     محور چنين تبيين بورژوايي از سوسياليسم، ارزيابي       ”
ها با هم       داري نه به اعتبار کار و سرمايه، بلکه به اعتبار رابطه سرمايه                       اين ديدگاه سرمايه   

. داري است     دار منفرد و لذا ديدگاه بورژوازي به سرمايه                 اين ديدگاه سرمايه    . شناخته ميشود  
و لذا در مقابل آن، بعنوان         . داري فرض ميشود     رقابت و آنارشي توليد، اساس و بنياد سرمايه           

تمام جرياناتي که      . ريزي قرار داده ميشود          داري، مالکيت دولتي و برنامه             تز سرمايه     آنتي
داري را بر اساس وجود رقابت درک ميکنند، سوسياليسم را به مالکيت دولتي تنزل                           سرمايه
هائي که    براي مارکس، و براي ما بعنوان مارکسيست         . اين، يک قاعده عمومي است      . ميدهند

اند، درک اين نکته ساده است که           داري را دريافته    اساس نقد مارکس بر اقتصاد سياسي سرمايه        
 “.اش با کار مزدي تعريف ميشود سرمايه در قلمرو توليد اجتماعي و به اعتبار رابطه

 
(...) 

 
وجود کار مزدي، کاال بودن نيروي کار و سازمانيابي توليد اجتماعي بر مبناي                                “

 “.داري بودن اقتصاد شوروي کافي است کارمزدي، براي اثبات سرمايه
بنابراين، به نظر منصور حکمت، اينکه اين فرماسيون اجتماعي  نهايتا در مقابل بازار زانو            

 . زد، پايان سوسياليزم نبود
اين پايان سوسياليسم نبود، اما سرنخي بود به اينکه پايان سوسياليسم واقعا چه                            “
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کابوسي ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و بدون                   
 “.سوسياليسم، به چه منجالبي بدل ميشود" خطر"

کساني را که سقوط شوروي را شيپور ترک ميدان مبارزه                   “تاريخ شکست نخوردگان   “در  
 : براي يک دنياي بهتر گرفتند شالق کش مي کند

. ياس نشان خرد شد، رها کردن آرمان هاي واالي بشري واقع بيني و درايت خوانده شد                    “
ناگهان معلوم شد که هر ژورناليست تازه استخدام و هر استاديار تازه به کرسي رسيده و                      
هر سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاي فکري جهان مدرن، از ولتر و روسو تا مارکس و                         
لنين، را دارد و کل معضل آزاديخواهي و برابري طلبي و تالشهاي صدها ميليون انسان                   

پايان "در چند قرن اخير، جز اتالف وقت بيحاصلي در مسير رسيدن به عمارت با شکوه                      
 “.نبوده است و بايد هرچه زودتر به فراموشي سپرده شود" تاريخ

 
(...) 

 
اما بايد افزود که تاريخي که             . گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مي نويسند                   ”

چرا که اين دومي    . شکست خوردگان مي نويسند به مراتب دروغين تر و مسموم تر است             
 “.جز همان اولي در لباس تعزيه و نوحه و تسليم و خودفريبي نيست

نقدش بر  .  قرار مي دهد    “دموکراسي“منصور حکمت آزادي را در مقابل ايده آل لغزنده                 
، همچنانکه نقدش بر آنها که اميد هاي ترقيخواهانه به آن گره مي زنند، همه جانبه و                    “مذهب“

 . بيرحمانه است
صد سال قبل بشريت آوانگارد به اينکه رهايي بشر بدست کشيشان و از راه تعديل                            “

امروز . مذهب و عروج روايات و تعابير جديد از درون کليسا بدست آيد ميخنديد                               
محققان و انديشمندان حرفه اي ميتوانند نسخه بپيچند که زن ايراني فعال ميتواند                            
سکوالريسم را با اضافه شدن رنگ سرمه اي به رنگهاي هاي مجاز دولتي براي حجاب                       

 “.معني کند
را  “تحميل حجاب “دفاع از کودکان در مقابل         -بحث برانگيز     -منصور حکمت فراخوان     

 : داد
مربوط به کساني     . بحث آزادي انتخاب حجاب اسالمي، مربوط به بزرگساالن است                “

است که الاقل از نظر صوري و از نظر قانون حق انتخاب دارند و مسئوليت عواقب                                
هرچند حق انتخاب زن بزرگسالي هم که چاقو و            (انتخاب آزاد خود را بر عهده ميگيرند          
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بحث آزادي پوشش هيچ      ). شيشه اسيد اسالمي را ميشناسد صوري تر از صوري است                
چيز راجع به حقوق کودک و دختران خردسال و نوجواني که در يک خانواده اسالمي تحت                       

 “.تکفل پدر و مادر خود زندگي ميکنند نميگويد
 

(...) 
 
. به هيچ فرقه مذهبي اي نپيوسته است          . کودک مذهب و سنت و تعصب خاص ندارد            “

انساني است جديد، که به حکم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اي با مذهب و                     
جامعه موظف است تاثيرات منفي        . سنت و تعصبات خاص پا به حيات گذاشته است              
جامعه موظف است شرايط يکسان و        . اين بخت آزمايي و قرعه کشي کور را خنثي کند             

منصفانه اي براي زندگي همه کودکان و رشد و شکوفايي آنها و شرکت فعال آنها در                              
کسي که بخواهد راه زندگي اجتماعي متعارف يک کودک را             . حيات اجتماعي فراهم کند    

کور کند، درست مانند کسي که بخواهد بنا به فرهنگ و مذهب و عقده هاي شخصي و                      
گروهي خودش جسم کودک را مورد تعرض قرار بدهد، بايد با سد محکم قانون و عکس                      

شدن، ) مثله(هيچ دختر نه ساله اي شوهر کردن، ختنه            . العمل جدي جامعه روبرو بشود     
آشپز و خدمتکار افراد ذکور فاميل شدن، از ورزش و تحصيل و بازي محروم شدن را                            

کودک در خانواده و در جامعه مطابق رسم و رسوم و مقرراتي که وضع                . نميکند" انتخاب"
شده است بار ميايد و اين افکار و رسم و رسوم را بطور خودبخودي بعنوان روش متعارف                    

صحبت از انتخاب حجاب اسالمي توسط خود کودکان مسخره تر از                   . زندگي ميپذيرد 
 “.مسخره است

ش بعنوان ميثاق نهائي او براي هميشه زنده          “سپتامبر  ۱۱دنيا بعد از    “مقاله چهار بخشي    
 : خواهد ماند

روايت خود  . رسانه ها سيماي ايدئولوژيکي و معنوي واقعي جهان را منعکس نميکنند            ”
. روايتي که بدردشان ميخورد            . را ميگويند، روايت حاکم، روايت طبقه حاکم                         

ميليتاريسم، تروريسم، راسيسم، قوم پرستي، فناتيسم مذهبي و سودپرستي، در صدر                   
يک نگاه ساده به    . اخبارند، اما در عمق ذهن اکثريت مردم دوران ما جاي محکمي ندارند         

دنيا، نشان ميدهد که توده هاي وسيع مردم جهان از دولتها و رسانه ها چپ ترند،                                 
مردم . نوعدوست ترند، صلح دوست ترند، مساوات طلب ترند، آزاد ترند، آزاديخواه ترند               
هيات . در دو سوي اين کشمکش ننگين، تمايلي به سواري دادن به سران بورژوازي ندارند                
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حاکمه ششلول بند آمريکا فورا متوجه ميشود که عليرغم يکي از عظيم ترين جنايات                     
تروريستي، عليرغم نمايش زنده و لحظه به لحظه از طپش افتادن يکباره قلب هزاران                          
انسان، عليرغم ماتم و خشمي که به هرکس که وجدانش را به منفعتي نفروخته باشد                           
دست ميدهد، باز همين جامعه غربي، همين مردم هرروز مغز شويي شده، همين ها که                    

ميبينند، خواهان   " آموزش"از بام تا شام با راسيسم و بيگانه گريزي طبقه حاکمه                             
مردم خاورميانه که چه در        . احتياط، انصاف، عدالت و عکس العمل سنجيده ميشوند            

دنياي کثيف درون جمجمه خامنه اي ها و خاتمي ها و مالمحمد عمر ها و شيوخ ريز و                       
درشت جنبش اسالمي، و چه در استوديوهاي دولوکس سي ان ان و بي بي سي امت                                

تصوير ميشوند، دوشادوش مردم آمريکا        " تمدن اسالمي "متعصب مسلمان و اعضاي        
فهميدن اينکه اکثريت مردم خاورميانه، از      . ماتم زده ميشوند و به اعتراض بلند ميشوند    

اسالم سياسي متنفرند، فهميدن اينکه بخش بسيار وسيعي از مردم اروپاي غربي و                            
آمريکا از دست اجحافات دولت اسرائيل به تنگ آمده اند و با مردم محروم فلسطين                          
سمپاتي حس ميکنند، فهميدن اينکه اکثريت اين مردم خواهان لغو تحريم اقتصادي                       
عراقند و قادرند خود را جاي پدر و مادرهاي دلسوخته عراقي بگذارند که کودکانشان را                  
بيدارويي بکام مرگ ميبرد، فهميدن اينکه اين توده وسيع مردم با شرف و با وجدان جهان              
در جنگ بوش و بن الدن، دوستان قديمي و رقباي امروزي، با هيچيک نيستند، هوش                         

اين بشريت متمدن زير آوار پروپاگاند و مغزشويي و ارعاب در غرب و                . زيادي نميخواهد 
. شرق به سکوت کشيده شده، اما بروشني ميشود ديد که اين مزخرفات را نپذيرفته است                 

بخاطر آينده بشريت، بايد به ميدان        . ميتواند به ميدان بيايد    . اين يک نيروي عظيم است     
 “.بيايد

را زير سوال مي برد و به        “جنگ تروريست ها  “منصور حکمت در ادامه تعابير رايج از علل       
آمريکا براي دفاع از تمدن، گسترش دموکراسي يا بچنگ آوردن نفت              : راهنمائي(نقد مي کشد    

در )آمريکا و غرب  (او ناکامي هاي     ). اسالميست ها ضد امپرياليسم نمي جنگند      . نمي جنگد 
ضد جنگ را از پيش توصيف مي         _ بسيار مثبت   _ و ضعف هاي جنبش        “جنگ با تروريزم  “

که بتواند اين اردوگاه را به             “اردوگاه بشريت  “کند، و در اين کار ارائه يک استراتژي براي                     
 . پيروزي، و به تبع آن به صلح، برساند، را مد نظر دارد

اما، همانطور که درباره مارکس مي گويند،             . وسعت تئوريک آثار او خارق العاده است             
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با تمام    .“از همه باالتر يک انقالبي بود       “او    .“عالم بودن توصيف نصف وجودش هم نيست         “
با دو رژيم متوالي به مبارزه برخاست که اگر           . پا پس نکشيد  *  “نقد سالح “انسان دوستيش از    

نه وسعت رذالت، باري عمق رذالتشان با همه آنچه در تاريخ خونين دوران جديد جهان ديده شده                      
منصور حکمت بخاطر اين مبارزه شايسته احترام هر انسان شايسته احترامي                . برابري مي کند  

حتي کساني که با ايده آلهاي او مخالفند ميتوانند در نوشته هايش موارد اتفاق نظر                         .  است
زيادي با او پيدا کنند، و يا موارد زيادي پيدا کنند که بتوانند حول آن بحث هاي سازنده اي                              

 .  ارائه دهند
 

نقد فلسفه حقوق   “مارکس،  ( “روشن است که سالح نقد را نمي توان جانشين نقد سالح کرد             ”* 
 )“مقدمه –هگل 
 ۲۰۰۳دسامبر  ۳
 

***  
 *کيست؟  (Ken McLeod)کن مک الد 

  
 Isle)در جزيره لوئيس        (Stornoway(در استورنووي   ۱۹۵۴کن مک الد در دوم اوت          

of Lewis)    با همسرش کارول ازدواج کرد، و داراي دو           ۱۹۸۱در سال   . در اسکاتلند بدنيا آمد
 . فرزند بنام شارون و مايکل است

پس از پايان تحصيالت در دانشگاه گالسگو در رشته جانورشناسي، بعنوان برنامه نويس                     
و در اين ضمن توانست تز فوق ليسانس خود را در رشته              . کامپيوتر در جاهاي مختلف کار کرد      

اين روزها کارش همانست که از يک              . به پايان برساند     (biomechanics)مکانيک زيستي     
تحقيق مي کند، مي نويسد، در کنوانسيون ها شرکت مي کند،                       : نويسنده انتظار مي رود      

 ...پيرامون کارهايش در جاهاي مختلف جلسات بحث مي گذارد، و 
گروه مارکسيست بين       “تجربه سياسي او از سالهاي دانشجوئيش و با عضويت در                              

، بخشي از انترناسيونال چهار، در              (International Marxist Group=IMG) “المللي
 Communist) “حزب کمونيست بريتانياي بزرگ        “سالهاي هفتاد و سپس عضويت در                 

Party of Great Britain=CPGB)        دانش مک الد از     . در سالهاي هشتاد شروع مي شود
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 . چپ به او امکان مي دهد در بحث هاي سياسي در اينترنت براحتي از مواضع خود دفاع کند
 

  ken@libertaria.demon.co.uk: آدرس تماس
 

 :در سايت کن مک الد “من کيستم“برگرفته از مطلب * 
 http://kenmacleod.blogspot.com  



 منصور حکمت، يک بيوگرافي مختصر
 

 سهیال شریفی 
 

بيوگرافي سياسي منصور حکمت دربرگيرنده  بيست و پنج سال فعاليت پيگير و خستگي ناپذير             
است که طي اين سالها منصور حکمت مهر غير قابل انکار خود را بر نقشه سياسي ايران و                              

او با نوشته ها و سخنرانيهايش، با بحثهاي تئوريک و جهت             . تاريخ متحول ايندوره گذاشته است    
گيريهاي سياسيش، با بنيان گذاشتن حزب و سازماندهي دهها سازمان و نهاد مبارزاتي از                          
همان ابتداي انقالب پنجاه و هفت مانند ستاره اي روشن در آسمان پر تحول ايران مي درخشد و                      
ده سال بعد از مرگش ما هنوز به او مراجعه مي کنيم و رهبران و فعاليتهايمان را با متر و                                 

اگر او بود چکار مي کرد سوالي است که تقريبا در هر تندپيچي و                     . قياس او اندازه مي گيريم      
براي هر تصميمي به ذهنمان خطور مي کند و با هر پيروزي و شکستي چشمانمان پر آب مي                           
شود و مي گوئيم کاشکي زنده بود و مي ديد و يا کاشکي زنده بود و ما را از اين گذرگاه هم                                

 .عبور مي داد
در تهران در يک     )  ۱۹۵۱ژوئن  ( ۱۳۳۰در خرداد ماه سال      ) منصور حکمت (ژوبين رازاني   

با وجود اينکه کودکي او نسبتا آرام و بي دردسر گذشت اما                     . خانواده نسبتا مرفه بدنيا آمد       
فضاي سياسي جامعه و خانواده اش بي شک تاثيرات قابل توجهي در شکل دادن به آينده او                              

طنز سياسي و به نقد کشيدن سيستم جامعه و                      . بعنوان يک رهبر سياسي منتقد داشتند             
مدرنيسم و راديکاليسم از خصوصيات بارز اين خانواده بودند و ژوبين براي بدست آوردن                               

. سيستم فکري سياسي و کتاب خواندن و کسب نگاه نقاد به نابرابري جامعه ماتريال کم نداشت                   
او تحصيالت ابتدائي و متوسطه  را در تهران بود و سپس براي گذراندن دوران دانشگاه به شيراز                    
رفت جائي که بقول خودش به يمن فضاي چپ و انقالبي و مطالعه آثار غولهاي اقتصادي دنيا                         

زمانيکه در انگلستان به تحصيالتش ادامه مي داد با          . مانند مارکس از آن مارکسيست درآمد     
محافل مارکسيستي آندوره ارتباط برقرار نموده و  سعي کرد با مراجعه مستقيم به مارکس و                      
يافتن راديکاليسم و انساندوستي آن جواب سواالت بيشمار خود را پيدا کند و راهش را از                               

کمونيسم نوع روسي و چيني و مائوئيسم و سوسيال            . روايات تحريف شده از مارکس جدا نمايد        
دمکراسي و تروتسکيسم و غيره که در دهه هاي شصت و هفتاد ميالدي در اروپا و کشورهاي                        
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ديگر دنيا رو دور بودند از نظر منصور حکمت که با ولع تمام ايده هاي انساندوستانه و برابري                         
طلبانه مارکس را مي بلعيد، هيچ سنخيتي با مارکسيسم نداشتند  و با به نقد کشيدن اين نوع                     

 . کمونيسم بود که منصور حکمت مارکسيسم انقالبي را پايه گذاري کرد
بعد از انقالب پنجاه و هفت و زمانيکه جامعه در غليان تحوالت مي جوشيد منصور                              
حکمت و دوستانش دور هم جمع شدند و با تشکيل گروه سهند تالش کردند در فضاي سياسي                         

انقالب داشت در صحنه و در کوچه و خيابان جواب بسياري از                           .  آنزمان نقش بازي کنند       
چپ سنتي ايران بيربطي خود را به مسائل جامعه  هر روز             . معضالت و مسائل جامعه را ميداد     

جامعه نياز به جرياني پيشرو و جدي داشت که گره گاههاي اصلي را                      . بيشتر نمايان مي کرد     
چپ بايد پرچم نظري خود را بلند مي کرد و                . بگشايد و آلترناتيوي واقعي پيش پايش بگذارد          

مارکسيسم را از زير آوار طبقات ديگر در مي آورد و اين نقش را منصور حکمت  با مارکسيسم             
در ايندوره بود که بيشترين آثار تئوريک مارکسيسم انقالبي نوشته شده و         . انقالبيش بعهده گرفت

دورنماي "،  "اسطوره بورژوازي ملي و مترقي     "منصور حکمت در جزوهائي مانند        . انتشار يافت 
جنبش دهقاني پس از حل       "و  " سه منبع و سه جز سوسياليسم خلقي          "،  "فالکت و تئوري بحران     

، نشان داد که برخالف ادعاهاي بعضي از جريانات چپ                "امپرياليستي مسئله ارضي در ايران      
آنزمان جامعه ايران يک جامعه سرمايه داري است و چيزي به نام بورژوازي ملي و مترقي وجود                      
ندارد و تمام تالش بورژوازي در اشکال مختلفش اين است که تا مي تواند طبقه کارگر را                                 

نوشته هاي منصور حکمت     .  استثمار کرده و از اين طريق سود دهي بازار کارش را بيشتر کند                 
در مورد اينکه چرا بورژوازي در ايران نمي تواند و نمي خواهد آزاديخواه باشد هنوز هم از                                 
معتبرترين مباحث او بشمار مي روند و گذشت سالها و تحوالتي که جامعه ايران از سر گذرانده                   

مارکسيسم انقالبي بقول خود     . است حقانيت اين تئوري را بيش از پيش به ثبوت رسانده است                 
 . منصور حکمت نماينده مارکسيسم واقعي در برابر قطبهاي کاذب کمونيسم موجود بود

عليه " در عرصه عملي هم مارکسيسم انقالبي با دخالت در مبارزات کارگري، انتشار نشريه            
، تالش براي سازماندادن مبارزات  کارگران و مقاومت مردم در برابر حمله ارتجاع به                    "بيکاري

در ايندوره است که مخصوصا منصور حکمت بر ضرورت داشتن                .  انقالب نقش ايفا مي کند      
برنامه و حزب و مبارزه متشکل تاکيد کرده و تالش مي کند سازمانهاي ديگر چپ و فعالين                         

در همين راستا است که او برنامه اتحاد                . کمونيست را نيز بر اهميت اين مسئله آگاه کند                 
مي نويسد و آنرا به راي گيري در ميان اعضا مي گذارد و                 ۱۳۵۹مبارزان کمونيست را در سال      
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اين برنامه حاوي     . بعدا بعنوان برنامه اتحاد مبارزان کمونيست اين برنامه منتشر مي شود                   
اهداف سوسياليستي طبقه کارگر، دولت مورد نظر اين طبقه و همچنين مطالبات و خواسته                       

اين برنامه از اين نظر که هم انقالب اجتماعي و تغيير بنيادي                . هاي فوري مردم و کارگران بود       
جامعه را در نظر داشت و هم اينکه مطالبات فوري مردم را بشکل رفرم مطرح مي کرد صف                          

دسته اول چپهائي بودند که از          . مارکسيسم انقالبي را از دو دسته چپهاي ديگر جدا مي کرد                  
شدت راديکاليسم هر نوع رفرمي در جامعه سرمايه داري را غير ممکن مي دانستند و مبارزه                    
کارگر را به انقالب نهائي گره مي زدند و دسته دوم چپهاي سوسيال دمکراتيک بودند که امر                           
انقالب اجتماعي کارگر را بکلي فراموش کرده و تماما براي ايجاد رفرم در سيستم سرمايه                            

 . داري مي جنگيدند
انتشار برنامه اتحاد مبارزان کمونيست باعث جلب توجه جريانات ديگر چپ و                                         
کمونيستهاي متشکل در اين جريانات شد و عده زيادي را به اتحاد مبارزان کمونيست جلب                        

اما مهمترين واقعه بعد از انتشار اين برنامه پذيرش اين برنامه و ديگر نظرات اتحاد                          . نمود
کومله سازماني  . مبارزان کمونيست توسط کومله سازمان انقالبي  زحمتکشان کردستان است             

چپ با افکار پوپوليستي و مائوئيستي بود که در کردستان محبوبيت و نفوذ توده اي وسيعي                        
داشت و در تقابل با سازمانهاي ناسيوناليست و مذهبي ديگر کردستان، انقالب و مقاومت                         

پذيرش . مردم کردستان در برابر حمله جمهوري اسالمي را نمايندگي مي کرد و سازمان مي داد                 
ايده هاي اتحاد مبارزان کمونيست توسط کومله نقطه عطف مهمي بشمار مي رفت چرا که                          
متحقق شدن تشکيل حزب را خيلي عملي تر و قابل اجرا تر مي کرد و همچنين داشتن مناطق                       
آزاد در کردستان در شرايطي که جمهوري اسالمي به سرکوب خونين کمونيستها در ايران دست                    

بعد از چند مالقات با رهبران کومله منصور حکمت به کردستان            . زده بود اهميت ويژه اي داشت     
او با بحثها و تئوريهايش سعي مي کند           . سفر کرده و در مباحث داخلي کومله شرکت مي کند            

جناحي از کومله را که کمتر آلوده ناسيوناليسم کرد است و بيشتر به مباحث اتحاد مبارزان                          
 . کمونيست تمايل دارد جذب کرده و مقدمات تشکيل حزب را فراهم نمايد

کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست در مناطق آزاد کردستان برگزار                ۱۳۶۱در پائيز سال       
شد که در آن کنگره منصور حکمت سبک کار پوپوليستي را نقد کرده و مباني سازماندهي و                          

او در  . سبک کار کمونيستي را بيان کرد و بر اهميت تشکيل حزب کمونيست ايران تاکيد گذاشت        
اينباره به نقد ديدگاههاي سنتي چپ در مورد حزب و تئوريهائي مانند تئوري پيوند پرداخته و                    
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چرا که طبقه کارگر در     . معتقد بود که مارکسيسم انقالبي مي تواند و بايد حزب را تشکيل دهد         
او مدت زماني    . آندوره بنظر منصور حکمت بيش از هميشه نياز به حزب متشکل خود داشت                 

بعد برنامه حزب کمونيست ايران را نوشت که به تصويب اتحاد مبارزان کمونيست و کومله                          
رسيد و موجي از بحث و جدل را در ميان جريانات چپ براه انداخت و منجر به تشکيل                                        
فراکسيونهائي در درون اين سازمانها در دفاع از تشکيل حزب و نظرات اتحاد مبارزان                                  

 . کمونيست شد
در روستاي مشکپه در يکي از مناطق آزاد کردستان اتحاد                    ۱۳۶۲در شهريور ماه سال        

و افراد و فراکسيونهاي        ) کومله(مبارزان کمونيست، سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان               
مارکسيسم انقالبي از ديگر سازمانها دور هم جمع شدند  تا حزب کمونيست ايران را تشکيل                        

از اين اتفاق تاريخي بيش از پنجاه نوار بجا مانده است که نشان دهنده اهميت اين                               . دهند
موضوع و حساسيتي که منصور حکمت و بينانگذاران ديگر حزب در مورد چگونگي پيشبرد                    

تشکيل حزب   . کنگره، شناساندن نمايندگان و تصويب بند بند برنامه نشان مي دادند بود                         
کمونيست يک نقطه عطف مهم در تاريخ جنبش کمونيستي ايران محسوب مي شد و موجب                         
دلگرمي و قوت قلب فراواني در ميان فعالين جنبش  چپ و کسانيکه در زندانها بسر مي بردند                     

تشکيل حزب در آن شرايط خفقان و شکنجه و کشتار                 . و يا تحت تعقيب و پيگرد بودند شد             
حرکتي شجاعانه بود و نشان مي داد که کمونيستها درمقابل موج سرکوبهاي سي خرداد و بعد                   
از آن عقب ننشسته اند بلکه با تشکيل حزب و شعله ور نگه داشتن آتش انقالب در کردستان                           

 . دست به تعرض و پيشروي زده اند
منصور حکمت حزبي انترناسيوناليست و مارکسيست مي خواست که متشکل کننده بخش             
راديکال و سوسياليست جنبش کارگري باشد و در سوخت و سازهاي جامعه نقش بازي کند و                         

نوشته هاي او در ايندوره نشاندهنده تالش عظيم او براي ساختن چنين                 . موثر و دخالتگر باشد    
مقاالت و جزوه هائي مانند سياست سازماندهي ما در ميان کارگران، عضويت                     . حزبي است 

کارگري، آژيتاتورها و محافل کارگري، سمينارهاي قانون کار، طرحهاي او براي بازسازي                           
تشکيالتهاي شهري و دخالت و نقش بي نظير او در تشکيالت کردستان و در مبارزات توده اي                      
مردم کردستان  از جمله مراسمهاي پرشکوه اول ماه مه در سنندج درايت و تيزبيني و روشنگري                    

او با نوشتن بيانيه حقوق پايه اي زحمتکشان در کردستان                . يک رهبر واقعي را نشان مي دهد          
نشان مي دهد که برخالف جريانات ناسيوناليست موجود در کردستان که براي داشتن سهمي در                 
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قدرت مي جنگند کمونيستها امرشان بهبود زندگي مردم است و مي خواهند و مي توانند                           
زندگي واقعي مردم را جائي که در آن زندگي مي کنند و امکانش را دارند عوض کنند و بهبود                       

حتي در عرصه نظامي هم نقش و متد فکري بي نظير او راهگشا و پيشبرنده است                            . بخشند
بطوريکه تاکتيکهاي نظامي او چه در جنگ با حزب دمکرات و چه در جنگ با جمهوري                                 
اسالمي  در شرايطي که شيوه هاي سنتي مبارزه مسلحانه به بن بست رسيده بودند کومله را                          

 . نجات داده و راه پيشروي را در برابر آن قرار مي دهد
از جمله مباحث تئوريک و کليدي منصور حکمت بررسي تجربه شوروي بود که در فاصله                        

اين . منتشر شد  " مارکسيسم و مسئله شوروي      "بصورت بولتنهاي        ۱۹۸۸تا      ۱۹۸۶سالهاي   
مباحث که بنظر خيليها از مهمترين تزهاي مارکسيسم معاصر هستند اتفاقي که در شوروي                     
افتاد را از نقطه نظر مارکسيستي و علمي بررسي کرده و جواب بسياري از سواالت را مي                               

در حاليکه منتقدين ديگر شوروي براي توضيح شکست طبقه کارگر و سوسياليسم در                      . دهند
شوروي به قدرت گيري بوروکراسي و ديکتاتوري مي پرداختند، در حاليکه خيليها تالش مي                       
کردند کشف کنند که آيا انقالبي که در شوروي اتفاق افتاد سوسياليستي بود يا نه، در حاليکه                      
کساني مانند سوئيزي تالش داشتند ثابت کنند که بخاطر عدم وجود رقابت در اقتصاد شوروي                  
اين حکومت به معناي کالسيک آن سرمايه داري نبود، منصور حکمت با مراجعه به مارکس و                    
با تحليلي روشن و علمي نشان داد که آنچه در شوروي اتفاق افتاد يک انقالب کارگري بود و                             
حکومتي که بر سر کار آمد در ابتدا حکومت کارگري بود که دستاوردهاي برجسته اي در خود                      

اما از نظر منصور حکمت بلشويکها و طبقه کارگر در عرصه              . شوروي و دنيا براي مردم داشت      
اقتصادي آلترناتيو روشني در برابر جامعه قرار ندادند و در نهايت در عرصه هاي ديگر هم                              

اين مباحث در واقع جواب بسياري از مسائل اساسي از جمله مناسبات                          . شکست خوردند  
اينکه ديکتاتوري پرولتاريا    (اقتصادي در جامعه سوسياليستي، ساختار ديکتاتوري پرولتاريا            

هيچ ربطي و هيچ شباهتي به ديکتاتوري به معناي حکومتهاي پليسي و غيره ندارد بلکه                              
عبارتي براي اين حقيقت است که طبقه کارگر با قدرت گيري، برنامه هاي خود براي جامعه و                        
رفاه و آزادي جامعه را به مثابه قانون و از طريق يک حکومت شورايي اعمال ميکند همچنانکه                     

، وضعيت  )بورژوازي حتي در دموکراسيهاي غربي برنامه طبقه سرمايه دار را  ديکته ميکند                   
دولت در دوره  گذار، موضوع سوسياليسم در يک کشور و تئوري حزب و طبقه را از نقطه نظري                       

منطق تحليلي منصور حکمت با روشني تمام پيچيدگي مسئله              . مارکسيستي روشن مي کند    



  5 کمونیسم کارگري،   شماره   20

او از همان متدي استفاده مي کند که چند سال قبلش براي رد مترقي                 . شوروي را آسان مي کند     
بودن بورژوازي در ايران استفاده کرده بود، يعني مراجعه مستقيم به مارکس و تئوري اقتصادي                   

وجود کار مزدي، کاال بودن نيروي کارو سازمانيابي توليد                    "منصور حکمت مي گويد          . او
 ."اجتماعي بر اساس کار مزدي براي اثبات سرمايه داري بودن شوروي کافي است

در کردستان تشکيل شد و آنجا بود           ۱۳۶۴کنگره دوم حزب کمونيست ايران اواخر زمستان          
که منصور حکمت براي اولين بار بحثهاي کمونيسم کارگري را مطرح نمود و از کمونيسم                              

او اين تزها را     . کارگري بعنوان يک رگه فکري و عملي متمايز در درون جنبش کارگري نام برد                    
بعد تر در کنگره سوم حزب شکافته و تحليل خود از دنياي معاصر و  نياز به حزبي متفاوت که                        
قادر به سازماندهي انقالب کارگري در زماني که انسانيت و آزاديخواهي به عقب رانده مي                           

. شدند و جريانات دست راستي مانند تاچر و ريگان به قدرت مي رسيدند را به کنگره ارائه داد                       
خيلي از رهبران حزب کمونيست ايران عجله و حرص و جوشي را که منصور حکمت براي تغيير                     

مگر نه اينکه حزب پيشرفت شاياني کرده         . بنيادي حزب ار خود نشان مي داد درک نمي کردند            
اين جريان توانسته بود مارکسيسم را از زير آوار رويزيونيسم و پوپوليسم بيرون بکشد،                         . بود

پرچم مستقل طبقه کارگر را برافرازد و نيروهاي کمونيست و انقالبي ايران را در بدترين شرايط                      
حزب کمونيست ايران به يک حزب پرقدرت و              . اختناق در حزب کمونيست ايران متشکل کند           

محبوب تبديل شده و توانسته بود توازن قوا را در کردستان به نفع کمونيسم عوض کند و                                 
از طريق راديو    . ناسيوناليسم کرد و حزب دمکرات را رسما در جنگ با کومله شکست دهد                      

صداي حزب کمونيست ايران بحثها و نظرات رهبران حزب به ميان مردم مي رفت و فعالين                            
بولتنهاي شوروي و بسوي سوسياليسم بحثهاي         . شهرها را حول اهداف حزب متشکل مي کرد           

از نظر جامعه و چپ موجود          . تئوريک و خالف جريان صاحبنظران حزب را منعکس مي کرد                
اينها همه دستاوردهاي عظيمي براي چند سال              . حزب کمونيست ايران منتهي اليه چپ بود             

فعاليت محسوب مي شدند و نارضايتي منصور حکمت از وضعيت حزب براي خيليها قابل                        
 . درک نبود

او حزبي مي خواست که انقالب طبقه          . منصور حکمت اما اهداف واالتري را در سر داشت           
او حزبي دخيل و پر نفوذ و موثر مي               . کارگر بر عليه نابرابري و سرمايه داري را رهبري کند               

خواست و حزب کمونيست ايران بنظر او بيش از اندازه متاثر از تاريخ خود و جريانات تشکيل                        
او . دهنده آن بود که بتواند در شرايط حساس آنزمان از عهده نقشي که برعهده داشت برآيد                             



 21 منصورحکمت، یک بیوگرافی مختصر

از نظر او حزب       . معتقد بود که دستاوردهاي تا آنزمان حزب با ارزشند ولي کافي نيستند                         
کمونيست ايران و جريان مارکسيسم انقالبي به جائي رسيده بود که يا ميبايست با يک جهش                        
عظيم پايگاه طبقاتي و سبک کار خود را عوض مي کرد و يا شاهد رشد و جان گرفتن گرايشات                       

همينطور هم شد   . راست و ناسيوناليستي که تا آنموقع سکوت کرده بودند  در درون خود مي شد                
و با طرح بحثهاي کمونيسم کارگري بخشي از کادرها و رهبران کومله که در واقع بدليل بن                             
بست ديدگاههاي پوپوليستي کومله به مارکسيسم انقالبي روي آورده بودند به مخالفت شديدي                

منصور حکمت با طرح    . پرداختند و شروع به سمپاشي عليه منصور حکمت و طرفدارانش کردند      
روشن نظراتش سعي کرد به تشکيالت و بدنه کادري آن توضيح دهد که ناسيوناليسم يک جنبش                   
اجتماعي متفاوت است که  با مارکسيسم هيچ قرابتي ندارد و هرچند عده اي در کومله بخاطر                     
به بن بست رسيدن سياستهاي پوپوليستي کومله ناچار شدند براي مدتي زير پرچم مارکسيسم                    
انقالبي گرد آيند اما اين جنبش از بين نرفته و حضورش در سياستها و عملکردهاي مختلف                         

 . رهبري کومله خود را نشان مي دهد
جنگ خليج و دست يافتن ناسيوناليستهاي کرد عراقي به بخشي از قدرت به يمن حمله                           
آمريکا به عراق، باعث شد گرايش ناسيوناليست درون حزب کمونيست ايران که در مرحله اول                      

عبداهللا . بحثها و اختالفات شکست خورده بود و به عقب رانده شده بود بار ديگر سربلند کند                       
مهتدي قطعنامه اي در حمايت از ناسيوناليستهاي کرد عراقي به دفتر سياسي آورد که مورد                       
نقد قرار گرفت و به اين ترتيب موج جديدي از اختالفات بين گرايش ناسيوناليستي و گرايش                          

از مدتها پيش منصور حکمت هشدار داده بود که            . کمونيسم کارگري در درون حزب باال گرفت        
ماندن کومله در خاک عراق بعد از پايان جنگ ايران و عراق به ضرر حزب کمونيست ايران است                      
و باعث خواهد شد که کومله بيشتر به دولت عراق و يا نيروهاي قدرمند منطقه وابسته شود و                        

رقابت با سازمانهاي ناسيوناليست     . نتواند بعنوان يک نيروي مستقل و سازش ناپذير عمل کند            
کرد در منطقه و تالش براي حفظ نيروي مسلح بعنوان وسيله اي براي بند و بست و به قدرت                             
رسيدن از باالي سر مردم و با اتکا به حمالت نظامي امريکا و متحدينش به منطقه از نظر                              

و همزمان به         ۹۰منصور حکمت خالف پرنسيپهاي کمونيستي بود مخصوصا در اوايل دهه                 
قدرت رسيدن جريانات راست در آمريکا و اروپا و شروع حمله اين جريانات به انسانيت و                                  

 . آزاديخواهي  و کمونيسم تحت نام حمله به بلوک شرق
کنگره سوم حزب کمونيست ايران مقطعي بود که منصور حکمت دريافت عليرغم اينکه                       
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بحثها و قطعنامه هايش با اکثريت آرا راي مي آورد اما سياستهاي گرايش راست و گرايش                             
ميانه در عمل و در سطح راي گيري پيش مي افتد و به اين نتيجه رسيد که نمي تواند بعنوان                            

بقول خودش دنيا   . دبير کميته مرکزي و در رهبري حزب بماند و خط سياسي خود را پيش ببرد                   
در تالطمي عظيم بسر ميبرد و سرنوشت مارکسيسم و کمونيسم در ابهام بود و او نمي خواست                     

بعد از کنگره او اعالم کرد که       . وقت خود را صرف مبارزه با گرايشات خرد و ريز درون حزب کند             
از آن به بعد مباحث خود را از چهارچوب رسمي حزب بيرون کشيده و بعنوان يکي از گرايشات                        

در همين راستا بود که او از سيستم اداري حزب کناره                . درون حزب صحبتهايش را خواهد کرد       
اولين سمينار کمونيسم کارگري در سال         . گيري کرد و کانون کمونيسم کارگري را تشکيل داد             

در اين سمينار منصور حکمت کمونيسم کارگري و حزبي که             . در شهر مالمو برگزار شد       ۱۹۸۹
او براي رسيدن به هدف انقالب اجتماعي در نظر دارد را تشريح کرده و تفاوتهاي اين کمونيسم با            

عليرغم اينکه رسما در سطح            . کمونيسمهاي بورژوائي آن دوره را مورد بررسي قرار داد                       
تشکيالتي گرايش راست در حزب شکست خورده بود و در پلنوم شانزده حزب طرفداران اين                            
گرايش مجبور شدند از کيمته رهبري استعفا دهند  و اکثريت کادرها و اعضاي حزب با نوشتن                    
نامه اي طرفداري خود از بحثهاي منصور حکمت را اعالم کرده بودند منصور حکمت همچنان                   
در خارج از سيستم اداري رهبري حزب ماند و زمان تعيين تکليف با گرايشات ديگر حزب را                         
کنگره چهارم حزب اعالم کرد و در آن فاصله اقدام به تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگري کرده                    
و تالش کرد حزب کمونيست ايران را حفظ کرده و آنرا به تغيير ريلي که در نظر داشت هدايت                            

 . کند
ناشي از يک وضعيت جهاني     "اختالفات درون حزب کمونيست ايران به گفته منصور حکمت             

طبعا ما  . ريشه آن در اوضاعي بود که جهان و کمونيسم بطور کلي در آن قرار داشت                 . خاص بود 
هم مانند ساير احزاب چپ دنيا و مانند همه کسانيکه مدعي کمونيسم بودند از اين وضعيت                        

."  ما هم تغيير کرديم      . خيلي از جريانات منحل شدند، خيليها انشعاب کردند               . متاثر شديم  
آخرين تلنگر به اوضاع نامتعادل حزب را عبداهللا مهتدي با برافراشتن پرچم ناسيوناليسم و                          

مباحث ايندوره که  بعدها تحت عنوان اسناد خليج منتشر شد             . راست و جذب گرايش سانتر زد      
بقول حميد تقوائي تصوير روشن     " فقط دو گام به پس    "و مخصوصا نوشته منصور حکمت به اسم      

اين نوشته ها انسجام فکري و روشن بيني و            . و گويائي از سير مباحث اين دوره  ارائه مي دهد             
درايت سياسي يک رهبر واقعي را بخوبي نمايش مي دهد و در عين حال درجه باالي پرنسيپ                          
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اخالقي او در بحث با مخالفينش و تيز بيني و آينده نگري منصور حکمت را به نمايش مي                             
طرح منصور حکمت براي مبارزه سياسي بر مبناي پالتفرمهاي روشن درون حزب                            . گذارد

کمونيست ايران ديگر عمال شکست خورده بود و اميد او براي حل مشکالت در کنگره چهارم به                   
 . ياس مبدل شده بود

او در پلنوم بيستم طي نامه اي اعالم کرد که در پلنوم بعدي از حزب جدا شده و حزب                                   
اين يکي از جسورانه ترين و خالف جريانترين تصميمهاي تاريخ چپ             . ديگري تشکيل خواهد داد   

او دست خالي از حزبي مي رفت که با           .  بود که حتي دوستان نزديک خودش را هم متعجب نمود           
تمام قوا براي تشکيل و پيشبرد اهدافش مبارزه کرده بود و اکثريت اعضا و کادرهايش خود را                      

چرا منصور حکمت اينکار را کرد؟       . طرفدار او مي دانستند و به قطعنامه هايش راي مي دادند            
چرا بسادگي دست به تصفيه ناسيوناليستها و گرايشات ديگر نزد؟  او مي توانست طبق                                 
موازين حزبي حزب را پشت سر خود بسيج کند و با گرايشات ديگر تصويه حساب نمايد اما او                      
اينکار را نکرد و حزب و اسم  و محبوبيت و امکانات مالي و رايو و انتشارات و سيستم                                    
ارتباطي و همه چيز ديگر را که خود در ساختن همه آنها نقش بسزائي داشت رها کرد و بقول                             

بنظر او فضاي ضد کمونيستي در ميان دولتها و قدرتمندان           . خودش تنها با قلمش از حزب رفت      
منطقه به گرايشات راست درون حزب امکان مي داد که پشت خود نيرو و چه بسا امکانات جمع            

او مهمتر از همه     . کنند و ممکن بود در فضاي نظامي کردستان جنگ و خونريزي راه بياندازند                
در شرايط  . نگران سرنوشت کساني بود که در کردستان و تحت شرايط نظامي فعاليت مي کردند              

غير نرمال کردستان انتخاب آزاد براي کسانيکه جائي نداشتند بروند کار سختي بود و به همين                   
دليل بود که منصور حکمت از پلنوم بيستم تا پلنوم بعدي که رسما استعفا داد تمام تالش خود                     
را کرد که فضائي مدرن و سياسي و آزاد ايجاد کند که کسي مجبور نباشد بخاطر شرايط                                 

او مصمم بود که دوره انتقالي را چنان سرپرستي کند             . زندگيش و برخالف ميلش تصميم بگيرد      
که کسي بخاطر شرايط محل زيستش از امکان دخالت و ابراز وجود سياسي محروم نماند و                           

در . هرکسي با هر تصميمي که مي گيرد از امکانات پايه اي انساني براي بقا برخوردار باشد                       
اين خصوص متن توافقنامه اي امضا شد که بر اساس آن قرار شد تمام کسانيکه در کردستان                         
فعاليت مي کردند صرف نظر از اينکه تصميم به ماندن در حزب و يا استعفا ميگرفتند تا زمان                  
انتقالشان به کشوري امن تحت پوشش زيستي و امنيتي کومله بمانند و طي يک طرح فشرده                        

 . رفقائي که مي خواستند از کردستان خارج شوند در اين امر ياري داده شوند
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در کردستان و   . پروسه جدائي زير نظارت دقيق منصور حکمت با کمترين مشقت پيش رفت              
در فضاي مسلح، جائي که ديگران انشعاب مي کردند و کارشان به جنگ و خونريزي کشيده مي                 
شد جدائي از حزب کمونيست ايران در فضائي انساني و مناسب پيش رفت و نه تنها يک گلوله                        
شليک نشد بلکه نهايت تالش شد تا فضائي دوستانه و مدرن و با فرهنگ باالي سياسي غالب                        

اکثريت اعضا و کادرهاي حزب کمونيست ايران و کومله استعفا دادند و از حزب جدا                          . باشد
بعضيها به حزب کمونيست کارگري که بالفاصله بعد از پلنوم بيست و يکم تشکيل شد                     . شدند

پيوستند و بعضيها هم به هيچ حزبي ملحق نشدند اما چيزي که منصور حکمت مي خواست                         
 . مبني بر دادن فرصت به افراد براي تصميم گيري و احترام به تصميم آنها بخوبي پيش رفت

منصور حکمت از حزب کمونيست ايران جدا شده و                ۱۹۹۱نوامبر    ۳۰سرانجام در تاريخ     
حزب کمونيست کارگري در شرايطي تشکيل       . همان روز حزب کمونيست کارگري را تشکيل داد         

ميشد که بلوک شرق در حال سقوط بود، مجسمه لنين را در برابر دوربينهاي جهان پائين مي                         
بازار آزاد  و       . کشيدند، پايان تاريخ را نويد مي دادند و کمونيسم را مرده اعالم مي کردند                         

رقابت بي قيد و شرط سرمايه داري تنها سيستم اقتصادي دنيا معرفي شده و از فردگرائي و                            
پايان کمونيسم بنظر مي رسيد پايان         . رقابت بعنوان تنها راه رسيدن به مقصد نام برده ميشد              

در اين شرايط  که همه جريانات چپ          . دستاوريهاي بشري است که انسانها برايش جنگيده بودند         
تا آنزمان داشتند بسرعت القاب مارکسيستي و کمونيستي خود را رها کرده و دنبال پسوندها و             
پيشوندهاي دمکراتيک براي خود مي گشتند تشکيل حزب کمونيست کارگري و برافراشتن پرچم         

سه سال بعد در سخنراني افتتاحيه اولين کنگره          . مارکسيسم واقعي کاري بس خالف جريان بود        
حزب کمونيست کارگري ايران منصور حکمت در مورد تشکيل اين حزب در آن شرايط مي                            

 : گويد
آنچه ما بايد عليرغم همه چيز به آن مفتخر باشيم اين است که ما نه فقط جزو قربانيان                      "

. ايندوره نبوديم بلکه از معدود اتفاقهاي مثبتي بوديم که در اين دوره از جهان رخ داد                        
اگر نوع ما را از صحنه حذف مي کرديد ما و آدمها و جرياناتي چون ما که همچنان پاي                     
فشردند که خير آزادي معني دارد، برابري انسانها معني دارد، جنبش طبقه کارگر معني            

کساني و نيروهائي که       . دارد، آنگاه اين يک گسست اساسي در تاريخ جهان مي بود                      
مقاومت کردند و کوشيدند روي دنيا را از اين حال کثيف و آينده کثيف تري که وعده داده            
ميشد به سمت گذشته اش بچرخانند و يادش بياندازند که ايده آلهائي وجود داشته،                            
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مارکسي وجود داشته، آرمان سوسياليستي وجود داشته، بيمه بيکاري وجود داشته،                      
ما جزو اين مقاومتها بوديم، جزو پلهائي که دنيا را به                . حقوق مدني وجود داشته است      

رگه هاي انسانيت و مدرنيت در گذشته اش متصل نگه ميداشت و در نتيجه تعرض در                      
 ." آينده را دوباره ممکن مي کرد

. راه اندازي حزب جديد با مشکالت متعددي که سر راه آن بود بهيچوجه کار آساني نبود                        
اين حزب از کمترين امکانات برخوردار بود، فعالين آن اکثرا کساني بودند که به تازگي از                              
کردستان خارج شده بودند و عالوه بر مسائل جاگير شدن در کشورهاي جديدي که به آنجا رفته                       

کمونيست بودن خيلي سخت شده بود و        . بودند با مشکالت مالي و زبان و غيره هم روبرو بودند            
با وجود  . فعاليت کمونيستي و بنيان نهادن هر نوع  گروه و سازماني خالف نرم محسوب ميشد                 

همه اينها منصور حکمت مصمم بود که حزب را به جلو رانده و آنرا گسترش دهد  و فعالين                              
در شهر مالمو اولين کنفرانس       ۱۹۹۲در ژوئن   .  کمونيست را حول سازمانهاي ان متشکل نمايد 

منصور حکمت در سخنراني خود در اين                 . کادرهاي حزب کمونيست کارگري تشکيل شد             
 : کنفرانس به اهميت نقش اين حزب و مشخصات اساسي حزب مورد نظر خود پرداخت

الگوئي که من از حزب کمونيست کارگري در نظر دارم يک حزب مارکسيست، جايگير                  "
در جنبش کارگري و متشکل کننده بخش سوسياليست و راديکال اين جنبش، مدعي،                    

هر تصويري کمتر    . دخالتگر و بشدت روشن بين و مسلط به جنبه هاي کار خويش است                 
 ." از اين نسخه اي براي شکست است

آن روزها براي بيشتر مردم و حتي خيلي از شرکت کنندگان در آن کنفرانس داشتن چنين                          
اما منصور حکمت معتقد بود که موج ضد کمونيستي دهه              . حزبي رويائي دوردست مي نمود     

نود بزودي به پايان ميرسد و مارکسيسم بار ديگر تبديل به تئوري انقالبي طبقه کارگر براي                           
 .  تغيير دنيا خواهد شد

منصور حکمت همانطور که قول داده بود با قلمش و با حزبي که ساخته بود به جنگ دنياي                     
يک تبيين مارکسيستي و        " دمکراسي، تعابير و واقعيات       "نوشته   . سياه اوايل دهه نود رفت         

او معتقد بود که دمکراسي تبيين طبقاتي                 . روشن از دمکراسي در شرايط معاصر است                
مشخصي از مقوله آزادي است و در مقاطعي بورژوازي توانسته است مقوله دمکراسي را بجاي                  

بعد از  " دمکراسي"اما  . آزادي نشانده و به اين ترتيب مشروعيت حکومتش را از مردم بگيرد                 
سقوط بلوک شرق و پيروزي بازار ديگر با دمکراسي دروان مارکس و انگلس و حتي لنين هم                            
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دمکراسي پيروز غرب امروز رسما ابزار سلطه بورژوازي است و بايد توسط                              . تفاوت دارد  
ما آزاديخواهيم، ما سوسياليستيم،      . ما دمکرات نيستيم   : "او مي گويد   . کمونيستها نقد شود   

او ". ما مدافع انسان و حقوق و حرمت آن اعم از جمعي و فردي در برابر نظام حاکم هستيم                                
همچنين در نوشته هايش به بازتعريف و بررسي مجدد مقوالتي مانند ناسيوناليسم در عصر                      

اين بحثها   . جديد پرداخته و جواب مسائلي مانند حق تعيين سرنوشت و غيره  را مي دهد                           
 . درافزوده هاي منصور حکمت به تئوريهاي مارکس و لنين محسوب مي شوند

ساختن يک حزب کمونيست کارگري در عراق يکي ديگر از پروژه هاي منصورحکمت بود و                   
باالخره با تالشها و راهنمائيهاي فراوان او فعالين و محافل مختلف چپ در عراق در سال                                

منصور حکمت   . دور هم جمع شده و حزب کمونيست کارگري عراق را تشکيل دادند                       ۱۹۹۳
هميشه با عالقه و پيگيري زيادي پيشرويهاي اين حزب را دنبال مي کرد و در مورد پيشبرد                           

ساختن يک قطب کمونيستي قوي در منطقه         . کارهايشان با فعالين اين حزب مشورت مي کرد          
يکي از آرزوهاي منصور حکمت بود و تشکيل حزب کمونيست کارگري عراق اولين گام در اين                    

 . مسير محسوب ميشد
برگزار شد منصور      ۱۹۹۴در اولين کنگره حزب کمونيست کارگري ايران که در تابستان                   

حکمت متن پيش نويس دنياي بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگري را به کنگره ارائه داد که با               
يکي از برجسته ترين آثار منصور         " دنياي بهتر . "تغييرات کمي توسط نمايندگان تصويب شد        

حکمت است که تا کنون به زبانهاي بسياري ترجمه شده و کمونيستهاي زيادي در دنيا آنرا                               
اين برنامه در جامعيت و توانائي فوق العاده اش در جوابگوئي به معضالت                 .  مطالعه کرده اند  

دنيا و تبيين برنامه کمونيستها براي تغيير دنيا با مانيسفست کمونيست مارکس و انگلس                       
برابري مي کند و توانسته است اساسي ترين و مهمترين پايه هاي تئوري مارکسيسم را که در                        

پاراگراف اول  . مانيفست هم آمده اينبار به زباني مدرن و منطبق با دنياي امروز فرموله کند                     
اين برنامه اميد و آرزوي انسان براي تغيير و تالش او را براي ساختن دنيائي بهتر به صورتي                           

 : زيبا فرموله مي کند
تغيير جهان و ايجاد دنيائي بهتر يک اميد و آرمان هميشگي انسانها در طول تاريخ                         "

عليرغم رواج ايده هاي قدرگرايانه و خرافي اعم از مذهبي و                    . جامعه بشري بوده است     
غير مذهبي حتي در دنياي به اصطالح مدرن امروز، ايده هائي که هريک به نحوي عالج                    
ناپذير و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ مي کنند، زندگي واقعي و عمل روزمره توده                       
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هاي وسيع مردم همواره حاکي از يک اميد و باور عميق به امکان پذيري و حتي اجتناب                      
اين اميد که دنياي فردا ميتواند از محروميتها ومشقات و            . ناپذيري يک آينده بهتر است    

کمبودها و زشتيهاي امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسانها چه جمعي و چه                   
فردي در تعيين چند و چون دنياي فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در                            

 ."  جامعه است که زندگي و حرکت توده هاي وسيع مردم را جهت مي دهد
حزب کمونيست کارگري ايران به رهبري منصور حکمت و با برافراشتن پرچم دنياي بهتر به                   
مبارزه با جهان وارونه سرمايه داري رفت و در عرصه هاي مختلفي با سازمانها و نهادها و                             

در خارج از ايران سازمانهاي زنان و کودکان و پناهندگان                     . کمپينهاي خود نقش بازي کرد         
تشکيل شده و فعالين اين حزب بطور مستقيم و يا غير مستقيم اين عرصه ها را رهبري و                                

ديدگاههاي خالف جريان و راديکال منصور حکمت در رابطه با مسائلي                    . هدايت مي کردند   
مانند پناهندگي، برابري زن و مرد، عليه اعدام و نسبيت فرهنگي راهنماي عمل فعالين حزبش                 
بودند که در اين عرصه ها ابراز وجود کرده و در عوض کردن قوانين در کشورهاي محل                                     

 . زيستشان تالش مي کردند
، "دمکراسي، تعابير و واقعيات     "در عرصه جهاني منصور حکمت با نوشته هائي مانند                  

"  دنيا پس از يازده سپتامبر     "و بحثهاي   " ملت، ناسيوناليسم و برنامه حزب کمونيست کارگري          "
به جنگ توحش و بربريتي که سرمايه داري قصد داشت بر جامعه تحميل کند مي رود و به                               

او سياستهاي ضد   . بررسي و تشريح و راه نشان دادن در مورد چه بايد کرد تغيير دنيا مي پردازد                 
بشري دول دست راستي غرب و يکه تازي و ميليتاريسم آمريکا از يکطرف و تروريسم لجام                            
گسيخته اسالم سياسي از طرف ديگر را عوامل اصلي نا امني و بي حقوقي اکثريت مردم دنيا                      
مي داند و معتقد است که کمونيستها بايد خود را تقويت کرده و در برابر اين بي حقوقيها                                

فعالين حزب کمونيست کارگري بطور مشخصي در عرصه مبارزه با تئوري ارتجاعي               . بايستند
نسبيت فرهنگي فعال بودند و در افشاي اين تئوري  ضد انساني و سياستهاي دست راستي دول                     

 . غربي در تفرقه افکني بين مردم تالش مي کردند
تا جائيکه به سياست ايران بر ميگردد منصور حکمت نماينده نقد عميق و ريشه اي و                              
سازش ناپذير در برابر اسالم سياسي و جمهوري اسالمي و تمامي جناحها و دسته هاي مختلف                    

تحليلهاي او در مورد جمهوري اسالمي مخصوصا بعد از سرکارآمدن خاتمي و رژه                      . آن است 
او در نوشته     . اپوزيسيون طرفدار حکومت در حمايت از او عميقا روشنگرانه و راهگشا بود                      
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نشان داد که رژيم جمهوري اسالمي نه به لحاظ سياسي و نه به لحاظ اقتصادي                         " بحران آخر "
توانائي تعديل و رفرم و اصالح شدن را ندارد و نمي تواند به يک رژيم متعارف بورژوائي تبديل                        
شود و پروژه هائي مانند پروژه خاتمي و رفسنجاني محتوم به شکست خواهند بود و بحراني که                    

مشکل . "رژيم با آن دست و پنجه نرم مي کند قابل عالج نبوده و رو به بدتر شدن خواهد رفت                           
مشکل بورژوازي ايران      . جمهوري اسالمي نظير مشکل برزيل نيست به روسيه شبيه است                      

 ". اقتصادي نيست، سياسي، ايدئولوژيک و حکومتي است
برخالف خيليهاي ديگر منصور حکمت معتقد بود که با راي دادن به خاتمي مردم قصد                         
سازش و کنار آمدن با جمهوري اسالمي را نداشتند بلکه برعکس اين اقدام بيش از هميشه عزم                    

در راستاي اين نظرات و خط حزب تحت            . راسخ آنها براي سرنگوني اين رژيم را بيان مي کند               
رهبري منصور حکمت بود که فعالين حزب کمونيست کارگري توانستند جلسات و سمينارهائي          
که در خارج از ايران براي سران دو خردادي برگزار ميشدند را به صحنه اعتراض مردم به                                    

جلسات فايزه هاشمي      . جمهوري اسالمي و افشاگري عليه جنايات اين رژيم تبديل کنند                         
رفسنجاني و يزدي و مهاجراني و شکست مفتضحانه آنها از اين دست جلسات بودند اما                               
مهمترين آنها کنفرانس برلين بود که از طرف بنياد هانريش بل سازمان داده شده بود و تعدادي                     
از سران و دست اندرکاران  رفرميست شده رژيم و تعدادي اکتيويست و نويسنده دو خردادي براي                   

حزب کمونيست کارگري به بنياد هانريش بل نامه           . سخنراني در مورد ايران دعوت شده بودند         
داده و ضمن اعتراض به دعوت سران رژيم براي سخنراني در اين کنفرانس اعالم کرده بود که                           
اجازه نخواهد داد کسانيکه تا ديروز در کشتار مخالفين دست داشتند و هنوز هم از همان                               
روشها استفاده مي کردند بدون اعتراف به جناياتشان ناگهان ژست رفرميست بخود بگيرند و در             
خارج کشور رژيم اسالمي را بعنوان يک رژيم اصالح طلب و سازگار با دنياي مدرن معرفي                             

اين کنفرانس بعد از سه روز تظاهرات و اعتراض فعالين حزب و عده قابل توجهي از                             . کنند
مخالفان رژيم کامال به شکست کشانده شده و عوامل رژيم و دوم خرداديهاي همراهشان دست از            

 . پا درازتر به ايران بازگشته و دعواهاي درون جناحهاي رژيم بر سر اين مسئله باال گرفت
الهام بخش فعالين حزب براي ابراز وجود اين چنيني در سطح علني و با اسم و رسم و چهره،                        
سخنرانيهاي منصور حکمت و بحثهاي او در کنگره دوم حزب بود که در مورد حزب و قدرت                          
سياسي و حزب و جامعه صحبت کرده و بر اين تاکيد کرده بود که در جامعه بشدت متحول                              
ايران الزم بود که از يک گروه فشار عبور کرده و به حزب سياسي قدرتمند و موثر در زندگي                                
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او مي گويد سالها مبارزه زير اخنتاق و سرکوب باعث شده که کمونيستها به                   . مردم تبديل شد  
مبارزه در شرايط مخفي و محدود عادت کنند و به مرور زمان يادشان رفته است که براي ايجاد                 
تغيير بايد مبارزه رسمي و  علني کرد و پرچم اين تغيير را درميدان شهر جائيکه همه مردم                              

او معتقد بود که اگر حزب بخواهد از  گروه فشار عبور کره و به يک حزب                             . ببينند برافراشت 
موثردر تحوالت سياسي ايران تبديل شود بايد مکانيسمهاي قدرت سيسي را بشناسد و به                           

حزب کمونيست  . مردم بقبوالند که مي تواند و شانس پيروز شدن و در قدرت ماندن را دارد                         
کارگري ايران در سالهاي آخر زندگي منصور حکمت عرصه هاي مبارزه خود را گسترش داده و                     

.  با سازمان دادن کمپينها و راه اندازي سازمانها و نهادهاي متعدد نقشي فعال و موثر داشت                      
از اعتراض به حضور سران جمهوري اسالمي در خارج گرفته تا کمپينهاي عليه سنگسار و                            
حجاب اجباري و آپارتايد جنسي و کمپين حمايت از کارگران صنعت نفت و کمپين براي آزادي                      
محمود صالحي از فعالين کارگري سقز، حزب به رهبري منصور حکمت نقش بازي مي کند و                      

حزب در اين سالها گسترش قابل توجهي کرد و             . خود مبتکر و سازماندهنده اين کمپينهاست       
ارگانها و نهادهاي زيادي درست کرده و تعداد نشريات هفتگي و ماهانه آن افزايش يافت و حتي                   

منصور حکمت اصرار داشت که براي اينکه حزب کمونيست              . راديو موج کوتاه راه اندازي شد        
کارگري ايران بتواند نقش موثري در تحوالت ايران داشته باشد بايد در دسترس مردم باشد و                          

او مصمم بود که حزب بايد به ابزاري مانند             . مردم صدايش را بشنوند و رهبرانش را بشناسند          
 .  راديو تلويزيون و اينترنت مسلح باشد و نشريات و روزنامه ها و ادبيات متعددي داشته باشد

طبيعتا با وضع مالي حزب همه اينها قابل تحقق نبود اما بلند پروازي و توقع باالي او از                        
حزب راديو داشت، نشريه هفتگي داشت       . فعاليت حزبي  و کار توده اي حزب را به جلو مي راند               

تقريبا تمام هزينه هاي حزب از          . و نشريات ماهانه در عرصه هاي مختلف منتشر مي کرد                 
طريق حق عضويتها و کمکهاي مالي دوستدارانش تامين مي شد و اين واقعيت براي خيلي از                      
دشمنان حزب قابل هضم نبود و در تبليغاتشان عليه حزب و منصور حکمت اتهام دست داشتن                   
با اسرائيل و يا جائي  ديگر را مي زدند و منصور حکمت در جواب اين اتهامات مي خنديد و                         

يا ! کاش دممان جائي بند بود، کاش قطبي، دولتي، بين المللي، کارگر ميلياردري                 "مي گفت    
کسي پيدا ميشد که به اين حزب افراطي خالف جريان و بدقلق ما کمک مي کرد که بتوانيم                               

 ". کارمان را گسترش بدهيم و گوشه اي از اين نابرابري نجومي را از ميان برداريم
آخرين تجمع سراسري حزب       ۲۰۰۰کنگره سوم حزب کمونيست کارگري ايران در اکتبر سال             
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کنگره بنا به پيشنهاد او علني      . بود که در آن منصور حکمت حضوري پرقدرت و درخشان داشت        
برگزار شد و بغير از نمايندگان و کادرهاي حزب مهماناني از ميان شخصيتهاي سياسي ايران و                    

دو سخنراني او در اين         . از سازمانهاي اپوزيسيون که از آنها دعوت شده بود حضور داشتند                   
او از يک فرصت تاريخي       . کنگره با استقبال وسيع حاضرين اعم از نماينده و ناظر روبرو شدند                  

صحبت کرد که براي اولين بار در برابر کمونيستهاي ايران بوجود امده آست که بتوانند کاري                         
تاريخساز و مهم انجام دهند و بر سرنوشت ميليونها نفر چه در ايران و چه در منطقه تاثير                                

از نظر ژئوپوليتيک جهاني و از نظر جايگاهش در دنياي غرب و حرکتي که در آن مي                     : "بگذارند
يک حرکت کمونيستي مقتدر در ايران بار ديگر              . تواند اتفاق بيافتد ايران کشور مهمي است           

او اين تئوري را در بحث انجمن مارکس در لندن تحت         ".  کمونيسم را روي نقشه جهان مي گذارد
ادامه داده و مورد موشکافي بيشتري قرار مي           "  آيا کمونيسم در ايران پيروز مي شود         "عنوان  

 . پاسخي است که او در جواب اين سوال مطرح ميکند" سخت است ولي عملي است. "دهد
متاسفانه بيماري سرطان به او مجال نداد که زنده بماند و کمونيستها را در به پيروزي                              

بعد از مدتها دست و         ۲۰۰۲ژوئيه    ۴او در تاريخ      . رساندن آرمانهايشان در ايران رهبري کند        
پنجه نرم کردن با بيماري سرطان جان باخت و به اين ترتيب فعالين حزب کمونيست کارگري                           
رهبري محبوب، الهامبخش، تيزبين و با درايت و جنبش کمونيستي  مارکسيستي متفکر و                     

 . برجسته را از دست دادند
آثار منصور حکمت، نوشته هايش، مقاالتش، تحليلهاي تئوريکش، بحثهاي نظري و                           
سياسيش، طرحهاي سازمانيش، قطعنامه ها و نقشه عملهايش گنجينه عظيمي هستند که از                  
او به جا مانده اند و ده سال بعد از مرگش هنوز هم هر چند وقت يکبار بحثي و يا سخنراني از                             
او منتشر مي شود که انگار براي همين امروزو در پاسخ سواالت و چه بايد کردهاي آن نوشته                          
شده و با همان درايت و تيزبيني هميشگي با همان نثر زيبا و گيراي منصور حکمت با همان                            
سرسختي و سماجت هميشگيش و همان سازش ناپذيريش راه را نشان داده، وظايف کمونيستها                  

 :را يادآوري کرده و توقعاتي که از حزب مورد نظرش دارد را مطرح مي کند
مردم از آن چيزهايي که در ويترين باشد يکي را انتخاب مي کنند، و اينکه آيا شما در                       "

ويترين نيروهاى سياسي ايران هستيد، اينکه در فضاي سياسي ايران هستيد يا نه، که                       
اجازه مي دهد كه شما را انتخاب کنند يا نه؟ اكنون اگر مردم ما را انتخاب نكنند،                             
امکان ندارد آلترناتيوي انقالبي انتخاب کنند، به نظر من آنگاه انتخاب بين دوم خرداد و             



 31 منصورحکمت، یک بیوگرافی مختصر

سلطنت طلب و خامنه اي و جنبش ملي اسالمي، و از ميان يک ليستي از سازمان هاي                      
سياسي اين طيف که جلو مردم ميگذارند است که آينده مملکت را ممکن است رقم                            

انقالب بستگي به وجود يا عدم وجود ما در اين             ) آري يا نه  (در نتيجه به نظرمن      . بزنند
 ." صحنه دارد

اينها بخشي از صحبتهاي منصور حکمت در پلنوم سيزدهم حزب کمونيست کارگري ايران                  
در مورد حزب و سازماندهي و رهبري است که هنوز به همان اندازه                        ۲۰۰۰در دسامبر سال      

تصويري که او از انقالب و انتخاب مردم مي دهد و تاکيد              . دوازده سال پيش معتبر و تازه است       
او بر اهميت وجود حزبي که مردم بتوانند آنرا انتخاب کنند مخصوصا در تحوالت چند سال                          

ايران بيش از هميشه مبرميت و           ۱۳۸۸گذشته و با شروع و به عقب رانده شدن انقالب سال                    
اولويتهاي حزب کمونيست کارگري ايران و شرايط حساس و متحول جامعه ايران را منعکس                       

 . مي کند
انساندوستي و برگرداندن اختيار انسان به او، مبارزه با نابرابري و بيعدالتي،  روياي تغيير                    

و برپائي دنيائي بهتر، پرچمي است که منصور حکمت در طول زندگي کوتاه ولي پربار خود                            
برافراشت و امروز اين پرچم را مي شود در دست ميليونها انساني که در سطح دنيا عليه                                   

پرچمي که او بلند کرد را مي توان          . کاپيتاليسم و برعليه سلطه يک درصد به پا خواسته اند ديد             
، در دست جمعيت عظيم جنبش         ...در دست جوانان ايراني و مصري و تونسي و اسپانيائي و                   

نود و نه درصدي و در دست زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلبي که حاضر نيستند مشقات و                      
 .*محروميتهاي تحميل شده به آنان را بپذيرند ديد



 



 "  حزب و قدرت سياسي"جايگاه نظريه 
 در تحزب سياسي طبقه کارگر

 حمید تقوائی 
 

نظريه حزب و قدرت سياسي که يکي از درافزوده هاي مهم منصور حکمت به مارکسيسم است                     
ابعاد و مولفه هاي متعددي دارد که هنوز در ادبيات کمونيسم کارگري باندازه کافي مورد                            

خود منصور حکمت اين نظريه را ابتدا درکنگره دوم حزب                 . بررسي و تعمق قرار نگرفته است        
و " حزب، حزبيت و قدرت سياسي      "و سپس  بطور فشرده و موجزي در زير تيتر                 )  ۹۸آوريل  ( 

بسياري از سخنراني ها و        . بعنوان بخشي از مبحث وسيع تر حزب و جامعه بيان کرده است                    
سمينارها و مقاالت منصور حکمت که بدنبال انتشار اين نظريه بيان و مکتوب شده است بطور                  

 -و حزب و جامعه        -مستقيم و يا غير مستقيم ادامه و بسط مبحث حزب و قدرت سياسي                      
آيا پيروزي    "بعنوان چند نمونه ميتوان به سخنراني افتتاحيه کنگره سوم، سمينار                              . است

و باالخره بحثي در مورد        " سلبي و اثباتي   "، بحث موسوم به        "کمونيسم در ايران ممکن است       
هدف اين نوشته     . نتايج سياسي و عملي تز سلبي بودن انقالب در پلنوم سيزدهم اشاره کرد                         

بررسي تمام اين نوشته ها و سخنراني ها نيست بلکه نشان دادن نگرش، متدولوژي و رويکرد                         
و بسياري از ديگر آثار منصور حکمت که در اينجا             ( منسجم و نويني است که  دراين ادبيات            
در قبال قدرت سياسي و امر تصرف قدرت سياسي و           )  حتي فرصت ليست کردن همه آنها نيست      

اين نگرش در واقع يک خود ويژگي مهم، و يک                . بر اين متن مقوله حزب و حزبيت وجود دارد             
وجه تمايز عميق کمونيسم کارگري از چپ سنتي و کل جريانات و گرايشهاي کمونيسم غير                            

 . کارگري است
اين ويژگي بخصوص بر متن شرايط سياسي امروز ايران و جهان اهميتي دو چندان يافته                          

هيچ زمان مانند امروز تحوالت سياسي و اجتماعي در شرق و در غرب اين چنين حول                         . است
مساله سرنگوني ديکتاتوريها، حاکميت يک درصديها و دخالت مستقيم مردم در اداره جامعه                  

در اين نوشته تالش شده کاربرد و معني امروزي نظريه حزب و قدرت                          . متمرکز نبوده است    
 .سياسي نيز مورد بحث و بررسي قرار بگيرد
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 در نقد نظرات چپ غير کارگري
 

از گروه فشار تا حزب         : حزب و جامعه    "اولين نکته مود تاکيد منصور حکمت در جزوه                 
جايگاه تعيين کننده رابطه حزب با قدرت سياسي در متمايز کردن يک حزب کمونيستي            " سياسي

 :منصور حکمت مينويسد.  کارگري از ديگر سازمانها مدعي کمونيسم است
آنچه که يک سازمان را يک حزب سياسي ميکند و آن را از گروههاي فشار، محافل                           " 

هاي محفلي متمايز     هاي ادبي و انتشاراتي و شبکه          فکري، فرقه هاي عقيدتي، کانون       
ميکند، در درجه اول رابطه آن سازمان با قدرت سياسي است، چه بعنوان يک مفهوم در                       

 ." انديشه آن سازمان و چه بعنوان يک واقعيت در حيات و پراتيک آن سازمان
اين تز صرفا بيانگر جايگاه مبارزه براي قدرت سياسي نيست بلکه مهمتر از آن تبيين                             

همانطور که منصور حکمت در همين جزوه توضيح ميدهد                 . جديدي از حزب و حزبيت است          
اينجا حزب نه برمبناي عرض و طول تشکيالتي و يا حتي ابعاد فعاليت آن در عرصه هاي                               

. مختلف مبارزه، بلکه بر مبناي نگرش و پراتيکش در برخورد به قدرت سياسي تعريف ميشود                 
بحث بر سر سياستها و تاکتيکها و ابعاد                 . اين يک تبيين هويتي و خصلتي از حزب است                  

تشکيالتي نيست بلکه بر سر آن کيفيت و خصلتي است که يک سازمان و تشکيالت کمونيستي                    
بحث بر سر برخورد به قدرت سياسي بعنوان يک محک و شاخص                      . را به حزب تبديل ميکند       

چپ سنتي تشکيل دهنده اين       . ممايز کننده حزب سياسي طبقه کارگر از گروههاي فشار است              
طبقه " از کارگر پناهي و تز           : گروههاي فشار البته تئوريها و توجيهات ويژه خودش را دارد                  

تا پاسيفيسم  ايدئولوژيک و منزه طلبانه و تا تز                            " کارگر خودش بايد قدرت را بگيرد               
هنوز نوبت  انقالب کمونيستي فرا           "اولوسيونيستي شرايط براي سوسياليسم آماده نيست و               

نتيجه همه اين نوع تئوري پردازيها با همه تفاوتهائي که با هم دارند چيزي جز                       ". نرسيده است 
ايست که نبايد به آن نزديک        " ميوه ممنوعه "اين نيست که قدرت سياسي بقول منصور حکمت             

نبايد در مرکز     -که هيچوقت فرا نميرسد     -شد و يا در هر حال فعال و تا مساعد شدن شرايط                   
خصلت غير پرولتري و بايد گفت ضد کارگري اين          . توجه و در دستور کار کمونيستها قرار بگيرد        

نظرات آنجا خود را نشان ميدهد که انحصار احزاب و جنبشهاي بورژوائي بر  قدرت سياسي و                       
مبارزه بر سر قدرت سياسي را عمال ميپذيرد و برسميت  ميشناسد و لذا هميشه طبقه کارگر را                  

ظاهرا کار کمونيستها اينست که حداکثر       . از عرصه مبارزه بر سر قدرت سياسي دور نگهميدارد         
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در مبارزات صنفي طبقه کارگر حضور بهم برسانند، بقول منصور حکمت براي صف پيکت                         
ببرند، اما در عرصه مبارزه براي قدرت سياسي کارگران را با احزاب بورژوائي                   " دلمه"کارگران  

حال اين اجتناب از مبارزه بر سر قدرت سياسي يا با راديکاليسم منزه طلبانه و                    . تنها بگذارند 
تخطئه جدال بر سر قدرت بعنوان يک جدال غير کارگري و بي ربط به طبقه کارگر و يا با ديد                               

" بجلو سوق دادن چرخ تاريخ        "منشويکي و اولوسيونيستي فرصت دادن به احزاب ديگر براي                   
 .توجيه ميشود

امروز چنين نظراتي  و فرقه هاي سنتي حامل اين نظرات به يمن تحوالت دو سه سال اخير                        
در يک سطح جهاني اجتماعا نقد شده و بي ربطي            -تا امروز   ٢۰۰۸مشخصا از زمستان     -دنيا  

واقعيات خيره کننده جهان     .  خود به تحوالت زير و روکننده جاري را به همگان نشان داده است                
 . سياسي منصور حکمت است -امروز تماما مکمل و مويد نقد نظري

 
 تا کنگره دوم حزب کمونيست کارگري"  سمينار شمال"از : سيرتاريخي بحث

 
نقد اين نوع نظرات از جانب منصور حکمت در واقع مدتها قبل از تشکيل حزب کمونيست                           
کارگري و  با نقد تئوري پيوند در سمينار مقدماتي تدارک تشکيل حزب کمونيست ايران در                          

در آن مقطع منصور حکمت        . آغاز شد  -معروف به سمينار شمال      -) ٦۱زمستان  ( کردستان  
از تشکيل حزب طفره        " عدم برقراري پيوند با طبقه کارگر           "در برابر گرايشاتي که به بهانه              

ميرفتند و يا هر تالشي براي تشکيل حزب را تخطئه ميکردند اين تبيين از حزب را بدست داد                      
حزب کمونيست   . "که حزب تجسم استقالل طبقاتي طبقه کارگر در تمامي عرصه ها است                         

تز دوم  " ( سمبل، نماينده و مدافع استقالل طبقاتي پرولتاريا در کليه وجوه مبارزه طبقاتي است              
و هر سازماني بتواند از لحاظ تئوريک،          ) از ده تز ارائه شده به سمينار تدارک حزب کمونيست              

سياسي، و پراتيکي در همه عرصه هاي نبرد طبقاتي، طبقه کارگر را نمايندگي کند آن سازمان،              
رجوع کنيد  . ( مستقل از عرض و طولش و يا رابطه اش با آحاد طبقه، حزب طبقه کارگر است                    

محور قرار دادن قدرت سياسي در         ) ٦٢،  دوره اول، مردادماه         ٦به بسوي سوسياليسم شماره       
تعريف و تبيين حزبيت در واقع در ادامه اين تعريف اوليه از حزب در متن جامعه و جنبشهاي                        

در مقطع تشکيل حزب کمونيست ايران نقد و جدل منصور حکمت اساسا بر                      . اجتماعي است 
از  -درون خود جنبش موسوم به جنبش کمونيستي و نظريات و تئوريهاي اين جنبش                                      

متمرکز بود و نقد تئوري پيوند نيز در               -سوسياليسم خلقي تا اسطوره بورژوازي ملي و غيره             
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ادامه منطقي همين برخورد و روند و ميشود گفت بعنوان آخرين تعرض بر نظريات گروههائي                      
اما در بازگشت منصور حکمت به تئوري          . که امرشان اساسا تشکيل حزب نبود مطرح ميشد          
نمايندگي کردن طبقه کارگر در همه وجوه             "حزب و نظريه حزب و قدرت سياسي يک وجه از                    

در نوشته  . يعني وجه مبارزه بر سر قدرت سياسي محوري و برجسته ميشود               " مبارزه طبقاتي    
حزب و جامعه، حزب بروشني بعنوان نيروي نماينده و سازماندهنده طبقه کارگر در عرصه جدال                 

 : بر سر قدرت سياسي تعريف ميشود
اي شکوه ميکنيم، منظورمان اين نيست که         وقتي از نبود حزب طبقه کارگر در جامعه        " 

لزوما گروههاي کمونيستي وجود ندارند، نشريات و راديوهاي کمونيستي وجود ندارند،                
هاي سوسياليستي کارگران و مرتبط با سازمانهاي چپ و کمونيست                   محافل و شبکه   

بلکه منظور اينست که طبقه کارگر فاقد حزبي است که در قلمرو سياست                   . وجود ندارند 
اش کند و سازمانش بدهد و نيرويش را بکار                      سراسري، در جدال قدرت، نمايندگي          

بنظر من رابطه يک سازمان با قدرت سياسي شاخص حزبي بودن               . بياندازد و هدايت کند    
حزب صرفا يک سازمان و گروه سياسي و فکري نيست            . و نبودن کارآکتر آن سازمان است      

حزب سازماني است که پا به جدال            . که از نظر کمي به حدنصابي از رشد رسيده باشد                
سازمان . پا به قلمرو سياست در يک مقياس اجتماعي گذاشته است            . قدرت گذاشته است  

و نهادي که بيرون قلمرو سياست سراسري و بيرون جدال واقعي بر سر قدرت و تعيين                              
صاحبان قدرت در جامعه زيست ميکند، سازماني که چه بنا به تصميم آگاهانه خود و                      
چه بدليل مشخصات کمــّي و کيفي خود بيرون اين جدال قرار ميگيرد، يک حزب سياسي                  

 )حزب و جامعه." (نيست
طرح شده در سمينار     " همه وجوه مبارزه طبقاتي    " از ميان   " جدال قدرت "علت اين تاکيد بر      

در مقطع تشکيل حزب       . شمال خود ناشي از پيشرويها و پيروزيهاي کمونيسم کارگري است                   
کمونيست کارگري در عرصه نظري و سياسي چپ غير کارگري عميقا و وسيعا بوسيله منصور                     

و بدنبال آن سمينارهاي کمونيسم کارگري بر آيند پيشروي           " تفاوتهاي ما . "حکمت نقد شده است   
ازينرو با   . و پيروزي کمونيسم کارگري بر شاخه هاي مختلف کمونيسمهاي بوورژوايي است                      

تشکيل حزب کمونيست کارگري بحث حزب و حزبيت از حيطه نظر و سياست و نقد نظري                                
سياسي گرايشات مختلف چپ غير کارگري فراتر ميرود و بر متن جامعه و جنبشهاي اجتماعي                 

و در اين متن اجتماعي آنچه اهميت تعيين کننده اي مي يابد رابطه حزب با                          . قرار ميگيرد 
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اين بار طفره رفتن کمونيسمهاي بورژوائي، نه  از تشکيل حزب بلکه از                      . قدرت سياسي است   
در واقع بايد گفت که فاصله      . حضور در عرصه جدال بر سر قدرت سياسي، به نقد کشيده ميشود            

حزب "تا نظريه    " حزب بمثابه نماينده استقالل پرولتاريا در همه وجوه مبارزه طبقاتي                "بين تز    
بوسيله پيشرويهاي نظري و      " بعنوان نماينده طبقه کارگر در عرصه جدال بر سر قدرت سياسي                 

. سياسي کمونيسم کارگري و موقعيت کمونيسم کارگري بعنوان يک جنبش اجتماعي پر ميشود               
اين سير پيشروي از مارکسيسم انقالبي و حزب کمونيست ايران تا کمونيسم کارگري بوسيله                        

 :خود منصور حکمت چنين جمعبندي ميشود
اگر يک چيز بخواهد جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت ما را در اين بيست سال                          "

بيان کند، تالش براي شکل دادن به يک کمونيسم کارگري است که نه در حاشيه جامعه،                      
بلکه در مرکز سياست در جامعه، در متن جنگ قدرت، طبقه کارگر را به ميدان بکشد و            

 ) حزب و جامعه." (نمايندگي کند
 

 تئوري حزبيت، استنتاجي از تئوري جنبشها
 
نظريه حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي يک برآيند و نتيجه سياسي نظراتي است که                                  

منصور حکمت در بدو تشکيل حزب کمونيست کارگري در تفاوتهاي ما و سپس در سمينار اول                   
از اين نقطه نظر نظريه حزب و قدرت سياسي          . و دوم کمونيسم کارگري به تفصيل بيان کرده است         

 .را ميتوان همطراز و مکمل نقد نظريه جنبشها دانست
نقطه عزيمت کمونيسم کارگري اين واقعيت پايه اي است که مبارزه طبقاتي مستقيما و                        

اقتصادي طبقات به حزب و سازمان و شخصيت سياسي            -بالواسطه از منافع عيني و اجتماعي      
در اين ميان حلقه مهم جنبشهاي اجتماعي وجود دارد و احزاب و شخصيتها بر مبنا و                  . نميرسد

اين تز پايه اي در تفاوتهاي ما به تفصيل باز شده است و               . (در بطن اين جنبشها شکل ميگيرند      
يک پايه بحث حزب و قدرت سياسي نيز            ). خواننده عالقمند ميتواند به اين نوشته رجوع کند           

از همين رو اين مبحث به شکل زير بخشي           . (مکان اجتماعي کمونيسم بعنوان يک جنبش است       
 ).از مبحث حزب و جامعه مطرح شده است

مساله اينست که غياب کمونيسمهاي غير کارگري از عرصه جدال بر سر قدرت سياسي نه                    
بخاطر بدفهمي هاي نظري و يا تجديد نظر در احکام مارکسيستي بلکه اساسا بخاطر منافع و                     

. اهداف جنبشهاي غير کارگري ايست که بستر اجتماعي اين نوع کمونيسمها را تشکيل ميدهد           
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منصور حکمت در سمينار دوم کمونيسم کارگري رفرميسم، ناسيوناليسم و دموکراسي را سه                     
منشاء سه  "او ميگويد اين سه گرايش عمده         . منشا کمونيسمهاي غير کارگري معرفي ميکند       

مباني کمونيسم   "از   ."  (جور آزاديخواهي بوده اند که به خودشان لقب کمونيسم داده اند                          
روشن است که اين نوع آزاديخواهي به زيرو رو کردن وضع موجود و لذا تصرف قدرت                  ")  کارگري

بعبارت ديگر در اينجا نيز، مانند تمام عرصه هاي ديگر تمايز ميان                       . سياسي نيازي ندارد    
کمونيسم کارگري و کمونيسمهاي بورژوائي، بحث بر سر تفاوتهاي نظري و سياسي و يا                                   
رويزيونيسم و کج فهمي احکام مارکسيستي و غيره نيست بلکه تمايز ميان اهداف و افقهاي                        

 .  متفاوت جنبشهاي مختلف اجتماعي است
در واقع ضد      -منشا کمونيسم کارگري نه ناسيوناليسم مدل چيني و ضد امپرياليسم                        

منشا . مدل تروتسکيستي است و نه رفرميسم نوع سوسيال دموکراسي                             -آمريکائيگري
کمونيسم کارگري نفي استثمار و کار مزدي است و اين امر نيازمند تغيير بنيادي وضع موجود                   

يعني خلع يد سياسي از           -روشن است که براي چنين جنبشي تصرف قدرت سياسي                     . است
همانطور که منصور حکمت تاکيد ميکند             . نقش تعيين کننده اي پيدا ميکند             -بورژوازي

تصرف قدرت سياسي کليد گذار از تفسير دنيا به تغيير دنيا است و حزب ابزار اصلي اين تغيير                     
 . است

از سوي ديگر تبيين مبارزه طبقاتي در شکل جدال ميان جنبشهاي اجتماعي هم پديده                          
حزب و هويت و موجوديت حزبي و هم رابطه حزب با قدرت سياسي و مکانيسمهاي تصرف                            

حزب يک پديده اجتماعي است، سازماني است که          . قدرت را در يک متن اجتماعي قرار ميدهد         
براي نمايندگي کردن طبقه کارگر در جامعه و در عرصه جدال اجتماعي بر سر قدرت بوجود                            
آمده است و تنها ميتواند با اتکا به مکانيسمهاي اجتماعي تصرف قدرت، قدرت سياسي را                       

پائين تر خواهيم ديد که اين مکانيسمها مشخصا چيست و تا چه حد از تصور                          . بدست آورد 
اما ابتدا الزمست اين را          . رايج نيروهاي چپ سنتي از مبارزه براي سرنگوني متمايز است                   

توضيح بدهيم که نظريه حزب و جامعه نه تنها رابطه حزب با قدرت سياسي  بلکه رابطه حزب با                 
قرار ميدهد و از     -و لذا واقعي و عيني     -طبقه و کال توده هاي مردم را بر يک مبناي اجتماعي              

 .اين نظر نيز کامال از تلقيات چپ سنتي متمايز است
 

  نماينده طبقه در جدال بر سر قدرت: حزب
اولين تفاوت تبيين حزب بعنوان نماينده طبقه کارگر در عرصه جدال بر سر قدرت سياسي با                          
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تلقيات چپ سنتي اينست که حزب طبقه کارگر قدرت را تصرف ميکند و نه توده طبقه، يا                             
تشکلهاي صنفي و توده اي کارگري، و نه حتي شوراهاي کارگري و يا تشکلهاي نوع کمون که                         

که از    -نه تنها ديدگاه هاي آنارکوسنديکاليستي            . معموال در روند انقالب شکل ميگيرند           
بلکه حتي ديدگاه     -کارخانه و مبارزات صنفي روزمره کارگري ميخواهد بقدرت سياسي بپرد               

نيز از نظر عملي تخيلي و غير واقعي و از لحاظ نظري و                        " شوراها قدرت را ميگيرند     "رايج  
طبقه کارگر قدرت را ميگيرد ولي طبقه کارگري که              .  سياسي مکانيکي و غيراجتماعي است      

براي رسيدن به اين هدف سازمانيافته باشد و اين سازمان تنها ميتواند حزب سياسي طبقه                           
حکومت کارگري حتما به شوراها و يا تشکلهاي توده اي نوع شورائي متکي است                  . کارگر باشد 

اما تصرف قدرت سياسي، همانطور که تجربه انقالب اکتبر نشان داد، حتي اگر شوراها وسيعا                    
چرا چنين  . در دل انقالب تشکيل شده باشند تنها بوسيله حزب سياسي طبقه امکانپذير است                    

 است؟ 
طبقه کارگر براي تصرف قدرت سياسي بايد در يک مقياس کالن اجتماعي در عرصه جدال                    

درصد مردم به تنگ       ۹۹ -بر سر قدرت سياسي حضور بهم برساند و در اين جدال کل جامعه                     
بدون . بدنبال اهداف و سياستهاي رهائي بخش خود بسيج کند            -آمده از سلطه سرمايه داري را       

و نه    -تنها حزب ميتواند اوال در همه عرصه هاي نبرد طبقاتي                . حزب اين امر ممکن نيست     
و در مقابل دولت و جنبشهاي             -صرفا در مبارزه  صنفي بر سر شرايط فروش نيروي کار                       

نقد طبقاتي و سياست و        ) اسالمي در ايران    -نظير جنبش ناسيوناليستي و ملي          ( بورژوائي  
اهداف طبقه کارگر را نمايندگي و پراتيک کند و ثانيا در عرصه هاي مختلف مبارزه، از مبارزه                   
عليه ناسيوناليسم  تا نقد دموکراسي و رفرميسم و قانونگرائي تا نبرد عليه مصائبي که                                

نظير مبارزه عليه     -سرمايه داري بر کل جامعه و بخشهاي مختلف مردم تحميل کرده است                    
 -سلطه مذهب و عليه ستمکشي زن و عليه تبعيضات قومي و ملي و نژادي و غيره و غيره                              

 .  حضور بيابد و در راس اين جنبشها و حرکات اعتراضي قرار بگيرد
حزب و حزبيت در هر دو اين وجوه متناظر با هويت و واقعيت وجودي طبقه کارگر بعنوان                         

طبقه اي که نه صرفا در       . است -و نه صرفا يک صنف و طبقه توليد کننده          -يک طبقه اجتماعي    
کارخانه و بعنوان توليد کننده بلکه در زندگي هر روزه اجتماعي در خانه و مدرسه و محله و در                       
کل جامعه  بعنوان يک شهروند از مصائب جامعه سرمايه داري در رنج است و خواهان تغيير                          

 .وضعيت موجود است
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از افزايش   -اين موقعيت اجتماعي است که مبارزه بر سر خواستها و اهداف اخص کارگري                 
را به مبارزه عليه ستمکشي زن، مبارزه براي خالصي فرهنگي،                  -دستمزدها تا لغو استثمار     

کارگر . مبارزه عليه اعدام و قصاص و سنگسار و مبارزه عليه مذهب و غيره پيوند ميدهد                          
. بعنوان شهروند و بعنوان زن و کودک و جوان و سالمند از کارگر بعنوان توليد کننده جدا نيست                      

همانطور که مصائب کارگران تنها به کارخانه محدود نميشود، اعمال تبعيض و بيحقوقي و                       
ستم سرمايه داري نيز تنها منحصر به کارخانه  نيست و دقيقا بهمين دليل است که  مبارزه                            
طبقه کارگر عليه سرمايه داري  فراتر از چارچوب کارخانه  و يک مبارزه همه جانبه اجتماعي به                     

حزب نه تنها ابزار پيشبرد اين مبارزه بلکه نماينده و تجسم                         . گستردگي کل جامعه است       
حزب و حزبيت طبقه کارگر اولين گام در نقد اجتماعي سرمايه داري و لذا                   . تشکيالتي آن است  

 .ورود طبقه کارگر به عرصه مبارزه براي تصرف قدرت سياسي است
 

 اهميت درخود حزب
 

اهميت در خود حزب     ) و همچنين حزب و جامعه     ( يک مولفه مهم نظريه حزب و قدرت سياسي           
طبعا حزب بعنوان يک تشکل       . بعنوان يک پديده سياسي و واقعيتي فراتر از ابزار مبارزه است                

مبارزاتي، بعنوان ماشين تبليغ و ترويج و سازماندهي و پراتيک انقالبي در تمامي وجوه و                             
عرصه هائي که اشاره شد، نقش منحصر بفرد و حياتي در مبارزه عليه سرمايه داري ايفا                                 
ميکند اما تا آنجا که به بحث حزب و قدرت سياسي و رابطه حزب با قدرت سياسي مربوط                             
ميشود حزب بايد عالوه بر نقش پراتيکي و مبارزاتي اش، و فراتر از آن، بعنوان يک پديده                                

بعبارت ديگر وجود و هويت خود       . سياسي راسا و مستقال جايگاه ويژه اي در جامعه کسب کند             
حزب بعنوان يک پديده سياسي و شناخت و درک و تلقي اي که توده کارگر و کل جامعه از حزب                          

حزب بايد چنان موقعيتي در جامعه کسب کند         . دارد يک امر تعيين کننده در جدال قدرت است         
که کارگران و توده مردم حزب را بعنوان يک آلترناتيو قابل اعتماد و قابل انتخاب در برابر قدرت           
حاکم ببيند و اين قبل از هر چيز در گرو حضور اجتماعي حزب در عرصه جدال بر سر قدرت                               

حزب بايد چنان موقعيتي پيدا کند که در اين جدال از جانب توده کارگر قابل انتخاب                           . است
بينيد؟ در   اين جنگ را مي   " ... به نحوي که بقول منصور حکمت بتوان به کارگران گفت             . باشد

." کمونيسم کارگري يک نيروي بالفعل و موجود است        . اين جدال ميتوان کمونيسم را انتخاب کرد  
 . و اين انتخاب تماما در گرو نقش و جايگاه و خصوصيات خود حزب در جامعه است
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. حزب ما بايد در مقياسي ظاهر بشود که کارگر ايراني بتواند انتخابش کند                            " ... 
منظورم اينست که کارگر به مثابه يک طبقه اين حزب را                . منظورم در انتخابات نيست    

يک بعد دائمي و     . برگزيند و بگويد من از ميان آلترناتيوهاي موجود با اين حزب ميروم              
بعد ديگر فعاليت ما     . مان را فعال کنيم     اليتجزاي فعاليت ما اينست که روابط کارگري        

اينست که در پهنه جامعه و در جدال قدرت حزب را بعنوان يک ابزار واقعي در دسترس                       
طبقه کارگر قرار بدهيم تا براي تعيين تکليف بنيادي جامعه آن را به عنوان حزب خود                      

 )همانجا."  (بدست بگيرد
اين قابل انتخاب بودن حزب اساسا به حضور خود حزب در جامعه، به موجوديت و هويت                       

بعبارت ديگر پيشروي و در نهايت پيروزي        . خود حزب بعنوان يک پديده سياسي  گره خورده است          
در جدال بر سر قدرت سياسي بين طبقه کارگر و بورژوازي حاکم به وجود و حضور يک حزب                               
سياسي مدعي قدرت، قابل اعتماد و قابل اتکا توده طبقه کارگر براي کسب و حفظ قدرت                            

اينجا ديگر بحث بر سر رابطه حزب با توده طبقه و با توده مردم و حتي                      . سياسي  وابسته است    
منصور حکمت بارها در     ( در شکل دادن به مبارزات و جنبشهاي اعتراضي و انقالب  نيست                  

توضيح اين نظريه  تاکيد ميکند نقش حزب دامن زدن به جنبشهاي مبارزاتي نيست بلکه وجود               
مبارزه و اعتراض را بايد فرض گرفت و نحوه دخالت در آنها و ايفاي نقش رهبري در آنها را                               

، بلکه نکته اينست که خود حزب چه جايگاه و مکاني در جامعه و در                         )مورد بحث قرار داد     
 -بويژه در يک جامعه متحول و بي ثبات و پر تپش           . مبارزه بر سر قدرت سياسي احراز کرده است   

تمام مولفه هاي ديگر از رابطه طبقه کارگر و توده هاي                   -نظير شرايط امروز در جامعه ايران        
مردم با حزب گرفته تا کسب رهبري انقالب خود کامال به نقش و جايگاه حزب بستگي پيدا                           

 . ميکند
روشن است که فعاليتهاي روتين حزبي، تبليغ و ترويج و سازماندهي در عرصه هاي                                  
مختلف، دخالتگري در جنبش کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضي، و همچنين کارزارها و                        
عرصه هاي مبارزاتي که با ابتکار عمل حزب سازمان مييابد و به پيش ميرود، مستقيما در                       

اما نکته مهم اينست که اين            . موقعيت اجتماعي حزب و تلقي جامعه از حزب نقش دارد                    
حزب ميتواند در همه اين زمينه ها فعال            . فاکتورها با تمام اهميت و ضرورتش، کافي نيست           

حضور در عرصه جدال بر سر قدرت مستلزم فراتر           . باشد اما همچنان يک گروه فشار باقي بماند         
رفتن از اين فعاليتها و تمرکز آگاهانه حزب بر اين عرصه و کسب خصوصيات الزم براي                                   
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 .  پيشروي و پيروزي در اين جدال است
منصور حکمت در  اين مورد در سميناري در باره نتايج عملي نظريه سلبي بودن انقالب                         

و " تبليغ"که شکل مکتوب آن تحت عنوان               (  ٢۰۰۰همزمان با پلنوم سيزدهم  در دسامبر             
) ، يا سازماندهي و رهبري سياسي روي سايت منصور حکمت قابل دسترسي است                   "آگاهگري"

 : چنين ميگويد
بحث به نظر من مي رسد در قلمرو وجود، نه تبليغات، نه تاکتيک، بلكه بحث                                      "

بحث بيشتر راجع به تصوير حزب کارگري است، اينكه حزب كارگري                   . موجوديت است 
اكنون در صحنه سياست چگونه پديده اي است؟ آيا اين حزب يک پديده روشنگر است که                     
مردم را به راه درست سوق ميدهد، يا نه خود ما داخل صحنه  هستيم، يک حزب سياسي                     
هستيم که مي خواهد سنگر بندي آنجا سازمان بدهد تا بريزيم يک جائي را بگيريم؟ يا                        
برميگردد به جايگاه ما از منظر مردم، اينكه در چشم مردم ما چگونه هستيم؟ هر چقدر                  

اگر . هم درست بگوئيم، ولي اگر در چشم مردم روشنگر باشيم، انقالبي به جلو نمي رود                     
در چشم مردم يک حزب سياسي هستيم که تصميم گرفته است مي تواند احتماال امور را                    

 ."اداره کند، و پروسه را بپايان برساند، آن وقت ما شانس داريم
اين تصوير از حزب بويژه در شرايط انقالبي، در شرايطي که جامعه قدرت حاکم را نميتواند                    

اينجا . تحمل کند و سرنگوني طلبي به يک امر توده اي بدل شده، اهميت حياتي اي پيدا ميکند                   
ديگر حضور اجتماعي خود حزب و خصوصيات خود حزب بعنوان رهبر انقالب و نماينده                               

 . سرنگوني طلبي در جامعه برجسته و محوري ميشود
از طريق  . به کس ديگري است   " واگذاري"ما گاها دخالتمان در سرنوشت جامعه از طريق          "

به كاري است ، رابطه تبليغي مان با توده ها چگونه                     ) توده ها  (واداشتن کس ديگري    
است؟ وقتي تبليغ و ترويج مي شود مديوم و ابزار اينکه ما در انقالب دخالت کنيم، اين                     

يعني  در نتيجه    . است که انقالب کار کس ديگري است و ما بايد ذهن ها را عوض کنيم                 
طوري ديگري بينديشند، نوعي ديگري فکر کنند ونوع               Bيا   Aاگر ما کاري کنيم که       

من مي گويم در دوره هاي عادي اين طوري                  . ديگري بخواهند، پس پيروز مي شويم          
 Aاست، رابطه حزب با جامعه در دوره هائي که انقالبي در کار نيست همين طوري است، 

خودش  Aيک جور ديگر بينديشد، وقتي که انقالب شروع مي شود              Bبايد کاري کند که     
مطلقا جايگاه مستقل خودش را در تصوير دارد و آن به نظرم پر کردن جايگاه رهبري در                      
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اين چنين نيست كه شما بتوانيد خالء رهبري در جامعه را که جامعه اکنون             . جامعه است
در چنان شرايطي ديگر نمي توانيد كه         . نياز دارد، با جواب دادن به چيز ديگري پر کنيد             

توده ها را به دلخواه خود قانع کنيد، اتفاقا آنوقت ديگر توده هاي مردم نمي خواهند                           
طور ديگري بينديشند، آنها مي خواهند ببينند ماتريال پيروزي موجود هست يا خير؟                   
ماتريال پيروزي در يک جايي رهبري است، يک سازمان رهبري کننده که توده ها مي                           
گويند اين سازمان وجود دارد، اين سازمان توانائي هدايت را دارد، توانايي پاسخگويي                  

 )همانجا." (به لحظات مختلف را دارد ، پس مي شود پيروز شد
اين تاکيد بر وجود و حضور سياسي حزب بعنوان يک پديده قائم بالذات و بعنوان ماتريال                         
پيروزي و عامل رهبري به نظر من يکي از مهمترين مولفه هاي نظريه حزب و قدرت سياسي و                       

بخصوص . يک وجه تمايز پراتيکي عمده آن از  شاخه هاي مختلف کمونيسم غير کارگري است                    
در شرايط امروز که سرمايه  داري بحران زده همه جا با جنبش هاي وسيع اجتماعي و انقالبي                          
روبروست، اين درک از حزب و حزبيت و يافتن راههاي عملي براي عروج کمونيسم کارگري                              
بعنوان ماتريال پيروزي و رهبري جنبشهاي جاري از اهميت و مبرميت حياتي و تعيين کننده                      

 . اي برخوردارست
يک جنبه مهم اين تبيين از جايگاه حزب فراتر بردن مبارزه و پراتيک کمونيستي از حيطه                        

بحث اينجا حتي بر سر سازماندهي و تاکيد بر                     . آگاهگري و اقناع به حيطه رهبري است               
بحث اين نيست که در شرايط انقالبي که مورد          . سازماندهي در مقايسه با تبليغ و ترويج نيست        

بلکه  . نظر منصور حکمت است سازماندهي نقش مهمتر و عمده تري از آگاهگري پيدا ميکند                  
بحث اساسا بر سر حضور سياسي حزب، و شناخت و تصوير و انتظاري است که جامعه از حزب                       

نطريه حزب و جامعه به تبليغ و ترويج و سازماندهي حزبي نيز ويژگيهاي معين ميبخشد                   . دارد
از جمله محوري بودن     (که آنرا تماما از تلقي رايج چپ در مورد اين فعاليتها متمايز ميکند                     

در اين مورد رجوع کنيد به      . پراتيک اجتماعي و پيشي گرفتن سازماندهي مبارزات بر آگاهگري         
اما اينجا  ). ٢۰۱۱مه    ٣مقاله سازماندهي حزبي و اصالت پراتيک، کمونيسم کارگري شماره              

بحث بر سر وجود و حضور حزب بعنوان عامل           . بحث بر سر موجوديت و هويت خود حزب است          
رهبري و ماتريال پيروزي يک انقالب است و اين امري است که  بحث را از حيطه آگاهگري و                              

يک استنتاج مهم اين نظريه اينست که  براي تحقق  نقش رهبري                      .  سازماندهي فرا تر ميبرد     
کننده حزب بايد نقشه عمل ويژه اي را در دستور گذاشت که بسيار فراتر و کامال متفاوت از کار              
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. روتين تبليغ و ترويج و سازماندهي و حتي موضعگيريها و عملکردهاي تاکتيکي حزب است                    
از زاويه پراتيکي اساس بحث اتکاي حزب به شيوه ها و اهرمهائي است که منصور حکمت آنرا                      

 .قدرت مينامد" مکانيسمهاي اجتماعي"
 
 مکانيسمهاي اجتماعي قدرت 

 
در مورد مکانيمسمهاي اجتماعي تبديل شدن به                 " حزب و جامعه     "بخش عمده بحث         

 : منصور حکمت در اين زمينه ميگويد. آلترناتيو قدرت و دست بردن به قدرت سياسي است
اين ما نيستيم که تصميم ميگيريم چگونه ميتوان در جهان امروز به يک نيروي قدرتمند          " 

هاي زير و رو شدن خود را          خود جامعه بنا بر مشخصاتش مکانيسم       . سياسي تبديل شد  
هايي که اجازه ميدهد       مکانيسم. ها را شناخت    بايد اين مکانيسم   . نيز تعريف ميکند   

ما، جنبش و حزب کمونيسم کارگري، رشد کنيم، نفوذ پيدا کنيم، نيرو جمع کنيم، به                         
حزب و   ." (مان را پياده کنيم       انقالب بکشانيم، قدرت را از دستشان درآوريم، برنامه               

 )جامعه
و در ادامه از قيام و انقالب و خيزش و شورش و جنگ بعنوان مکانيسمهاي اجتماعي                              

بدست گرفتن و متکي شدن به اين مکانيسمها وظايف             . تغيير جامعه معاصر صحبت ميکند      
ويژه اي را در دستور حزب ميگذارد که ظاهرا با سنتهاي کالسيک مبارزه کمونيستي مغايرت                     

يا بعبارت دقيقتر در نقطه مقابل آن شيوه هاي فرقه اي و غير اجتماعي اي قرار دارد که                        . دارد
 . چپ غير کارگري از مبارزه کمونيستي بدست داده است

اتفاقي که براي کمونيسم افتاده است اينست که بورژوازي توانسته است با تحميل                           "
شکستها و سرکوبها و اعمال فشار هرروزه بر کمونيستها، کمونيسم يعني يکي از احزاب                 

ها  مدعي قدرت سياسي در جامعه که صد و پنجاه سال پيش با همين مکانيسم                                 
اي تبديل کند که      مذهبي حاشيه  - ميکوشيد قدرت را به کف بگيرد، را به يک فرقه شبه             

اي از جامعه تعريف ميکند و هويت خود را در آن گوشه                زندگي سياسي خود را در گوشه      
در اين حاشيه    . ... پيدا ميکند و خود اساسا قصد ندارد ديگر از اين گوشه بيرون بيايد                  

ما و امثال ما ياد ميگيريم که حزب کمونيستي را از ابزاري براي مبارزه تبديل کنيم به                     
کار بجايي ميرسد که انگار         . ... داالني براي بيتوته کردن و زندگي، ظرفي براي بودن               

اي  براي خود اعضاي اين جريان، کمونيسم ابزار مبارزه نيست، بلکه کيشي است که عده                
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شان به زندگي در حاشيه جامعه محکوم           که با سرکوب و تبليغات وسيع بورژوازي عليه          
اند، براي احساس شرافت کردن و معني دادن به زندگي خود و براي باوراندن اين به                        شده

 )همانجا." (اند خود که دست اندرکار تغيير جهانند، براي خود ابداع کرده
کمونيسم اجتماعي منصور حکمت درست در نقطه مقابل اين نوع کمونيسم سنتي قرار                        

 : او اعالم ميکند که. دارد
هاي جامعه براي جابجا کردن نيرو و         انزوا از جامعه، ناتواني از دست بردن به مکانيسم         "

ابراز وجود سياسي، عدم حضور در جنگ قدرت، بيتفاوتي به معضالت جاري جامعه و                   
اي، اينها سنتهاي کار         اي و حاشيه      جاخوش کردن در يک موجوديت صنفي و فرقه                 

 ." کالسيک کمونيستي نيست، بلکه ميراث اختناق و سرکوب و شکست است
بعبارت ديگر بحث بر سر نقشه عملهاي متفاوت و اجتماعي تر و يا بيشتر فعاليت کردن و                     

بلکه بحث اساسا   . يا تاکيد بر سازماندهي در تمايز از روشنگري و تبليغ و ترويج و غيره نيست                  
تفاوت ميان کمونيسم بعنوان يک پديده اجتماعي و سياسي و فعال و دخيل در مبارزه بر سر                            

 .محصول اختناق و سرکوب است" کمونيسم"قدرت با 
اين تلقي از کار کمونيستي و اين سنتهاي فرقه اي و غير اجتماعي نه تنها در نظر فعالين و                      

و اين يک هدف پايه      . مدعيان کمونيسم بلکه در اذهان جامعه بايد کامال در هم شکسته بشود               
 .  اي منصور حکمت در تمام دوره فعاليتهاي سياسي اش بوده است

از آغاز فعاليت سياسي       -سير حرکت و پيشروي عملي و نظري کمونيسم منصور حکمت                 
در واقع سير تکوين و تعميق تئوريها، سياستها،           -تا آخرين روزهاي حياتش      ۵۷اش در انقالب    

تاکتيکها و شيوه هاي عملي، و پراتيک و سبک کاري اي است که کمونيسم را از قالب تنگ                              
که  بعد از مقبوليت يافتن کمونيسم در اثر پيروزي بلشويکها همه جا                -جنبشهاي طبقات ديگر  

تحت نام کمونيسم فعاليت کرده اند اما هيچ ربطي به طبقه کارگر و کمونيسم کارگري مارکس                     
خارج کند و در مکان اجتماعي و سياسي واقعي اي که درخور و شايسته آنست                          -نداشته اند 
 .قرار بدهد

با طرح ضرورت انتشار       ٦٢منصور حکمت از بدو تشکيل حزب کمونيست ايران در سال                 
که کامال در نقطه مقابل        -مقاالت و طرح نظرات با اسم و رسم نويسندگان و نظريه پردازان                     

سنت مخفي کاري و بي هويتي نويسندگان و رهبران سازمانهاي کمونيستي که هنوز هم در                          
و سپس با تاکيد بر نقش آژيتاتورها در جنبش                    -برخي از سازمانها رايج است قرار داشت             
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کارگري و نقش شخصيتها و چهره هاي شناخته شده کمونيست در مبارزه  و باالخره با علنيت و                     
سنت گذاري تشکيل کنگره هاي علني حزب، در واقع پرچمدار کمونيسم اجتماعي اي بود که در                  

 .بحث حزب و جامعه  در يک سطح جامع و بنيادي اي معرفي و نمايندگي ميکند
ادعاي کسب قدرت سياسي، اين نظريه که حزبيت حزب اساسا بخاطر حضورش در عرصه                     

جدال قدرت است، و اين واقعيت که تنها با اتکا و دست بردن به مکانيسمهاي اجتماعي                                 
ميتوان در اين عرصه حضور بهم رساند همه از جمله بديهياتي است که هر انقالبي خواستار                           

اما همين بديهيات به زعم         . تغيير بنيادي دنياي حاضر نميتواند ترديدي در آن داشته باشد                  
غير کارگري موجود بدعت گذاري غير قابل قبول و يا بقول خود منصور حکمت            " کمونيسمهاي"
 -براي منصور حکمت نقد نظري و نقد اجتماعي اين نوع کمونيسمها               . محسوب ميشود " کفر"

نه بخاطر اهميت و جايگاه درخود آنها بلکه              -که به شکل جامعي در تفاوتهاي ما بيان شده              
 .بخاطر ترسيم چهره و افق کمونيسم کارگري در مقابله با کمونيسم طبقات ديگر است

در ادامه بحث مکانيسمهاي اجتماعي قدرت، منصور حکمت در بحث سمينار پلنوم                          
تصوير، " سيزدهم که باالتر به آن اشاره شد  به سه خصيصه مهم حزب سياسي تحت عنوان                              

 . تاکيد ميکند" حضور و دسترسي
منظور از تصوير آنست که حزب بايد بعنوان يک پديده سياسي با برنامه و سياستها و                               
فعاليتهايش، با چهره و خصوصيات و حتي اخالقيات رهبران و کادرهايش، و با مکانيسمهاي                   
تشکيالتي و شيوه انتخاب رهبري و کنگره ها و مراسمها و فعل و انفعاالت درون تشکيالتي                         

 .اش براي سطح هر چه وسيعتري از مردم معرفه و شناخته شده باشد
مولفه حضور حزب ناظر بر اينستکه حزب بايد در جامعه، چه در خارج ايران و چه بويژه در                      

داخل کشور در هر محله و در هر کارخانه و دانشگاه حضور ملموس داشته باشد و مردم بدانند                      
مردم . که در پشت فالن اعتصاب و يا حرکت اعتراضي حزب و فعالين حزبي حضور داشته اند                     

بايد بدانند که حزب يک سازمان غيبي و يا دور از دسترس نيست، تشکيالت حزبي در محله                          
شان حضور دارد، اطالعيه ها و تراکتها و شعارنويسي هايش را ببينند و حزب برايشان يک                            

 .  موجوديت محلي و ملموس داشته باشد
حزب بايد براي توده مردم در          . عامل سوم تاکيد بر ضرورت در دسترس بودن حزب است                

دسترس باشد به اين معني که مردم بايد بتوانند با رهبران و فعالين و کميته ها و نهادهاي                              
در خارج کشور    . حزبي براحتي تماس بگيرند، حرفشان را بزنند و از نظرات حزب مطلع بشوند                  
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بتوانند در کنگره ها و مراسم علني حزب شرکت کنند و از ايران و همه جاي دنيا بتوانند از                               
طريق تلفن و ايميل و سايتهاي اعالم شده با نه تنها کميته ها و ارگانها بلکه با تک تک افراد                             

 .  رهبري و کادرهاي حزب ارتباط برقرار کنند
اين خصوصيات تماما در نقطه مقابل آن تصويرغيبي، زير زميني و خانه تيمي است که                       

برخورداري از اين خصوصيات،    . معموال در جوامع اختناق زده از کمونيسم بدست داه شده است            
که بايد حزب براي کسب آنها نقشه عمل و وطايف تعريف شده و معيني را در دستور بگذارد،                         

مردم بگويند اين حزب رهبر ما است، اينها حرفشان              "بقول منصور حکمت باعث خواهد شد           
 )   همانجا".  (معلوم است، اين يک حزب جدي سياسي سراسري در ايران است

 پراتيک حزب  و نتايج عملي بحث حزب و قدرت سياسي در شرايط امروز
از جنبه عملي و پراتيکي تاکيد بر مکانيسمهاي اجتماعي قدرت به معني بکار گرفتن و                      
اتکا بر ابزارها و شيوه هائي اي است که در يک سطح کالن اجتماعي حزب را بعنوان يک عامل                        
سياسي حاضر در صحنه جدال بر سر قدرت معرفي و براي کارگران و توده مردم قابل دسترس و                       

 . قابل انتخاب کند
. جنبه هائي از اين نوع فعاليت را در عرصه هاي مختلف پراتيک حزب ميتوان مشاهده کرد            

از کنفرانس برلين تا کميپين نجات سکينه محمدي آشتياني، از کمپين جهاني در حمايت از                        
اعتصاب کارگران نفت تا نمايندگي هر ساله کارگران ايران در کنفرانس سازمان جهاني کار                          

، از براه اندازي راديو حزب تا تلويزيون کانال جديد و از تشکيل فدراسيون سراسري                     )آي ال او  ( 
پناهندگان تا تشکيل کميته عليه اعدام و سنگسار و تا مبارزه عليه اسالم سياسي در دل اروپا،               

هر کس فعاليت و مبارزه حزب       . جنبه هاي مختلف اين سبک کار  اجتماعي قابل مشاهده است            
در اين عرصه ها را با سبک کار و فعاليت سازمانهاي ديگر در دوره بيست ساله اخير مقايسه                         
کند بخوبي متوجه تفاوت کيفي پراتيک حزب و در نتيجه خود حزب کمونيست کارگري با ديگر                   

اما هنوز نتايج عملي نظريه حزب و جامعه در وجوه مختلف آن،              . سازمانها و احزاب خواهد شد    
که باالتر توضيح داده شد، به يک شيوه و               " تصوير و حضور و دسترسي       " و فعاليت براي تحقق     

 .سبک کار جا افتاده در صفوف حزب تبديل نشده است
منصور حکمت در مقطع طرح بحث حزب و قدرت سياسي اين ارزيابي را از فعاليتهاي                           

 :حزب دارد
اي از حيات حزب ميشويم که مساله نفوذ سياسي در جامعه،                        ما داريم وارد دوره      "
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هاي جابجا کردن نيرو در جامعه بطور جدي           حضور در جنگ قدرت و بدست گرفتن اهرم         
ها و قلمروهايي که بنا به مشخصات جامعه معاصر دست             اهرم. براي ما مطرح ميشود   

گرفتن آن و پاگذاشتن در آن براي نيرويي که براي تغيير اجتماع تالش ميکند، اجتناب                      
ايم، ولي بنظر ميرسد گاه از          ها اندکي دست برده     الحال به اين اهرم     ما في . ناپذير است 

قدرت خود متعجب و حتي نگران ميشويم، از موفقيتهاي خود ميترسيم و ميدويم به                       
بعضي با اين تحرک و ابراز وجود سياسي             . درون خانه و پشت مادرمان پنهان ميشويم          

کمونيسمي که در محالت و محافل تبليغ و ترويج ميکند،              . احساس بيگانگي ميکنند  
کمونيسم حاضر در سر قرارهاي سازماني و جلسات کوچک پنهاني برايشان آشنا و خودي                
است، اما با کمونيسمي که پرچم خود را وسط شهر بکوبد، کمونيسمي که چنان همه                           

اش حضور نداشته     ببينند و به رسميتش بشناسند که آن کارگري هم که حزب در کوچه                    
اما بيرون اين پنجره      . بلند شود و بخواهد به اين کمونيستها ملحق شود عادت ندارند                 

 )حزب و جامعه." (جنگ قدرت هر روز در جريان است
از مقطع طرح اين بحث در جهت و مسيري که نظريه حزب و قدرت سياسي در برابر ما                               

" نگراني از موفقيتهاي خود    "ترسيم ميکند بسيار جلو رفته ايم اما هنوز ابهامات و ترديدها و                
 . مورد اشاره منصور حکمت تماما از صفوف ما ريشه کن نشده است" احساس بيگانگي" و 

و در يک سطح      -از سوي ديگر بايد توجه داشت هم حزب و هم شرايط سياسي جامعه ايران                    
تغييراتي بسياري کرده اند که هم مباني و جهت گيري و نتايج عملي                   -عمومي جامعه جهاني  

بحث حزب و قدرت سياسي را بيش از پيش برجسته و محوري ميکند و هم ايجاب ميکند که از              
 .  اين نظريه  استنتاجات عملي مشخص درخور شرايط امروز را بدست بدهيم و بکار بگيريم

واقعيت آنست که در دوره بعد از منصور حکمت اتفاقاتي در جامعه ايران و جامعه جهاني                     
رخ داده است که به نحو چشمگير و غير قابل انکاري صحت و مبرمبت نطريات وي را ثابت                            

از جشن آدم برفيها در سنندج که يکسال بعد از درگذشت منصور حکمت اتفاق                          . کرده است 
افتاد، تا برافراشته شده شدن شعار آزادي و برابري در دانشگاهها و تا قدم بميدان گذاشتن                               
نهادها و رهبران شناخته شده در جنبش کارگري، تا توده گير شدن مخالفت با اعدام و                                      

آنطور که خود منصور حکمت       -پيشرويهاي جنبش سکوالريستي و حتي ضد مذهبي در جامعه         
،  تا دستاوردهاي حزب در مبارزه عليه اسالم سياسي در اروپا و به عقب                       -پيش بيني ميکرد   

راندن مجازات سنگسار در ايران و ممانعت از رسميت يافتن قوانين شريعه در کانادا و اروپا و                      
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غيره و غيره، همه اين تحوالت نشاندهنده  تاثيرات مستقيم و غير مستقيم  پراتيک و سياست                      
 . عملي منتج از نظريه حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي است

اين تحوالت در عين حال کمونيسم کارگري را در موقعيتي قرار داده است که نيازمند                            
بعنوان . ( تعميم و کاربرد اين نظريه منطبق بر شرايط امروز دنيا و  موقعيت تازه حزب است                       

"  تصوير و حضور و دسترسي      "نمونه امروز مکانيسمهاي اجتماعي نوين و موثري براي تامين               
نظير تلويزيون ماهواره اي، مدياي اجتماعي، و تلفنهاي هوشمند و غيره وجود دارد که ميتواند                 

 .)    و بايد فعاالنه از جانب حزب بکار گرفته بشود
تا آنجا که به شرايط سياسي ايران مربوط ميشود امروز بحث قدرت سياسي و آلترناتيوهاي                 
جمهوري اسالمي به يک مساله و گفتمان روز در ميان نيروهاي اپوزيسيون و در ميان جامعه                         

دخالت مستقيم حزب در اين جدال مشخص و شيوه ها و اشکالي که اين                           . تبديل شده است    
دخالت ميتواند به خود بگيرد و بخصوص ابتکارات و نقشه عملهاي مشخصي که حزب در                          
مقابل طرحهاي آلترناتيو سازي اپوزيسيون بورژوائي بايد بکار بگيرد و در دستور کار خود                          
بگذارد، همه از اولويتهاي مهم حزب در شرايط حاضر است و تنها ميتواند با عزيمت از نظرات                   
حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي و معناي مشخص اين نظرات در شرايط امروز تبيين                          

و در انقالبات مصر و ليبي و تونس و                -مساله در ايران      . بشود و در دستور کار قرار بگيرد          
حضور حزبي است که بتواند بعنوان آلترناتيو قدرت از جانب طبقه                -همچنين در جنبش اشغال    

حزب تا کنون هم از لحاظ      . کارگر و نود و نه درصديهاي معترض به وضع موجود انتخاب بشود            
بعنوان نمونه رجوع کنيد به مصوبات کنگره هشتم و همچنين مقاالت                        ( سياسي و نظري       

،  حزب سياسي و فرقه هاي        ٢۰۱۱مه    ٣سازماندهي و اصالت پراتيک کمونيسم کارگري شماره         
، و غول خفته بيدار ميشود ضميمه          ٢۰۱۰جوالي       ٣۰،    ۵۹ايدئولوژيک انترناسيونال شماره     

و هم از لحاظ عملي گامهائي در اين جهت بجلو           ) ٢۰۱۱جوالي    ۱۰،  ٤۰۸انترناسيونال شماره   
از قدرت خود متعجب و      " برداشته است اما همچنان گاه ترديد ميکنيم، به گذشته برميگرديم،             

 ".   حتي نگران ميشويم  و از موفقيتهاي خود ميترسيم
به صدر مسائل رانده       -و پايه اي تري     -در سطح دنيا بحث قدرت سياسي در شکل ديگر               

در انقالبات منطقه بحث آلترناتيو دولتهاي سرنگون شده و يا در حال سرنگوني به                      . شده است 
مساله محوري جامعه تبديل شده است و غياب حزب کمونيست با تبيين و خصلتي که منصور                  

 .حکمت بدست ميدهد اساسي ترين ضعف اين انقالبات است
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در غرب جنبش وسيعي شکل گرفته است که سلطه يک درصديها را در يک مقياس جهاني                       
جنبشي که در مضمون خود عليه پارلمان و بوروکراسي و ماشين دولتي                  . به زير سئوال ميبرد    

جنبشي که زمينه هاي اجتماعي       . مافوق مردم است اما هنوز شکل حزبي بخود نگرفته است              
طرح و بجلو راندن دولت و جامعه کموني را فراهم آورده است اما از کمونيسم و حزب                                          

 . کمونيستي که اين پرچم را بلند کند محروم است
در محور و مرکز جنبشهاي جاري در سطح جهاني، در غرب و در منطقه و مشخصا در                            

در تاريخ معاصر هيچ زمان مانند امروز مساله           . ايران، مساله دولت و قدرت دولتي قرار دارد          
قدرت دولتي، ديکتاتوريهاي چندين دهه اي در شمال آفريقا و خاورميانه، بوروکراسي و                                 
دموکراسي و پارلمان و دولت مافوق مردم در کشورهاي غربي، و بود و نبود کل نظام جمهوري                     
اسالمي در ايران، و در همه جاي دنيا موضوع دخالت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت سياسي              

 . خود، اين چنين مطرح و مبرم نبوده است
در سطح بين المللي معني امروزي حزب و قدرت سياسي بزير سئوال بردن کل ماشين                              

جنبش نود و نه درصديها به يک درصد حاکم و                " نه"دولتي مافوق مردم، تبديل شدن به پرچم            
 .نمايندگي کردن قدرت مستقيم مردم و جامعه نوع کموني است که امروز جهان تشنه آنست

غول خفته اي که منصور حکمت در دنيا پس از يازده سپتامبر خيزش اش را نويد ميداد                          
اين . بيدار شده است و کليت سرمايه داري بحرانزده و مستاصل و بي افق را بچالش کشيده است                  

به استقبالش  " تفاوتهاي ما "چالشي است که منصور حکمت در آستانه ريزش ديوار برلين با                     
و امروز  چه در سطح جهاني، چه در             . رفت و با نظريه حزب و جامعه راه پيروزي آنرا نشان داد                

منطقه و چه در ايران اين کمونيسم منصور حکمت است که پاسخگو است و ميتواند راه                                   
امروز دنيا، و مشخصا بويژه شرايط سياسي در ايران، بيش از             . پيشروي و پيروزي را هموار کند      

سئوال . هر زمان ديگري کمونيسم نوع منصور حکمت را مي طلبد و بميدان فرا ميخواند                            
آيا حزب ما ميتواند اين نقش را ايفا کند؟ منصور حکمت يازده سال قبل به سئوال آيا                     : اينست

با همان شيوه پاسخ به اين سئوال نيز مثبت            . کمونيسم در ايران پيروز ميشود پاسخ مثبت داد          
. اما در هر دو حالت پاسخ مثبت مشروطي که تماما به پراتيک حزب ما گره خورده است                    . است

 !*راه برو: مانند لقمان ادهم در جواب به رهروئي که ميپرسيد کي بمقصد ميرسد بايد گفت



 طبقه کارگر از نگاه منصور حکمت
 

 شهال دانشفر 
 

دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت است و از دست دادن او ضايعه اي بزرگ براي جنبش                      
ياد منصور حكمت را در سالروز               . كمونيستي، طبقه كارگر و جنبش انقالبي ايران است                   

ياد او را با نوشته هايش و گنيجينه با ارزشي که از خود به جا                           . درگذشتش گرامي ميداريم   
در اين نوشته من تالش دارم که  با رجوع به برخي نوشته هاي                      . گذاشته است گرامي ميداريم    

 . منصور حكمت، تصويري از نگاه منصور حکمت به طبقه کارگر و جنبش کارگري بدست دهم
اتفاقاتي که در سه ساله اخير خصوصا بعد از خيزش انقالبي مردم در ايران شاهدش بوديم،                    
انقالبات شمال آفريقا و خاورميانه، يک جنبش قدرتمند عليه سرمايه داري در سطح جهاني و                       

درصدي ها ميخواند و کال شتاب سريع تحوالت سياسي بيش از                ۹۹جنبشي که خود را جنبش       
هر وقت مباحثي پايه اي بر سر تعريف خود طبقه کارگر، شکل سازماينابي اين طبقه، رابطه                         
طبقه کارگر و جنبش هاي ديگر، طبقه کارگر و حزب، طبقه کارگر و انقالب را به ميان کشيده                       

در ميان تبيين هاي مختلف از اين مفاهيم ما بعضا در ميان جرياناتي که خود را چپ                        . است
ميخوانند تعاريفي مي بينيم که آشکارا جنبش هاي راست بورژوايي را نمايندگي ميکنند و در                  

اين مباحث بخش مهمي از        .سياست نيز کنار ارتجاعي ترين جريانات سياسي قرار ميگيرند               
مباحث منصور حکمت بر سر کمونيسم و مارکسيسم و تفاوتهاي ما با جنبش هاي اجتماعي                     

منصور حکمت در نوشته هاي بسياري با تبيين روشني از جنبش ما و                        . موجود ديگر است   
مباحثي که  . کمونيسم کارگري جايگاه عملي و پراتيکي اين مباحث را به دقت نشان داده است                 

من در اين رابطه     . بويژه در مقطع سياسي کنوني مرورشان بيش از هر وقت الزم و ضروري است                 
قبال نوشته اي داشتم که اتفاقات سالهاي اخير ماتريال غني اي بدست ميدهد که همان بحث را                    

نوشته زير تالشي است براي بازکردن هر کدام از سر             . با فاکتهاي زنده تري مورد تاکيد قرار داد         
 . تيتر هايي که برشمردم

 
 منصور حكمت و تعريف طبقه كارگر

 
منصور حكمت   . اولين نقد منصور حكمت به دركي وارونه از مفهوم خود طبقه كارگر است                       
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 : ميگويد 
خود مقوله پرولتاريا يکي از مقوالت محوري اي است که در انواع کمونيسم بورژوايي                    "

براي . پرولتاريا هم ايده آليزه شده است             . مورد دست اندازي و تحريف قرار ميگيرد               
. مارکسيسم پرولتاريا يک پديده عيني و يک محصول مادي پيدايش سرمايه داري است                  

وقتي اصول کمونيسم را ميخوانيد، مي بينيد انگلس در تعريف پرولتاريا دارد از يک                       
موقعيت عيني اجتماعي حرف ميزند، اشکال توليدي ماقبل سرمايه داري را که                              

. ايدئولوژي آلماني و مانيفست کمونيست هم همينطور            . ميخوانيد همين را ميبينيد      
 " پرولتاريا يک پديده عيني است

 : و بعد ادامه ميدهد
شايد . پرولتاريا در ديدگاه چپ غير کارگري به تجسم انساني يک آگاهي تبديل ميشود                   "

ريشه اين روش برخورد برميگردد به مقوله خرد در فلسفه آلماني که مورد نقد مارکس                       
پرولتاريا به عامل انساني اجراي طرحهاي اجتماعي حکيمانه و خردمندانه ويژه اي              . است

عنصر و عامل انساني اي است با چهره نوراني که قرار است پيش بيني                      . بدل شده است   
اما پرولتاريايي که مارکس تعريف کرد يک پديده              . هاي تئوري را جامه عمل بپوشاند         

در حقيقت مارکس پرولتاريا را تعريف نکرد، بلکه مشاهده کرد، از             . عيني اجتماعي بود  
اکنون در ادبيات اين نوع چپ، پرولتاريا ديگر شباهتي به آن کارگر                            . آن شروع کرد    

. پرولتاريا به چيزي تبديل شده که ديگر ميتواند کارگر نباشد          . محصول توليد بزرگ ندارد   
ميتواند هرکسي باشد، مشروط بر اينکه بخواهد عامل انساني اين تغييرات                                      

مباني کمونيسم کارگري،جلد ششم مجموعه آثار منصور حکمت، صفحه                          " (بشود
٢٨٨.( 

بعد از اين توضيحات است كه منصور حکمت در مورد خصلت ابژکتيو تعريف پرولتاريا                      
بعنوان سنک بناي درک مبارزه سوسياليستي و اهداف بويژه اقتصادي اش در جامعه سخن                            
ميگويد و بر اين تاکيد ميکند که  اگر اين مقوله تحريف شود، راه براي تحريف کارآکتر                                   

خصلت : "اجتماعي مبارزه کمونيستي و بنياد آقتصادي انقالب کمونيستي هموار تر ميشود                  
ابژکتيو تعريف پرولتاريا، سنگ بناي درک مبارزه سوسياليستي و اهداف بويژه اقتصادي                            

اگر اين مقوله تحريف شود، آنوقت راه براي تحريف                   . مبارزه سوسياليستي در جامعه است         
 ."کارآکتر اجتماعي مبارزه کمونيستي و بنياد اقتصادي انقالب کمونيستي هموار تر ميشود
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در همين رابطه او با ارجاع به ماركس ميگويد كه ماركس و انگلس در تعريف طبقه كارگر                     
و پرولتاريا از يك موقعيت اجتماعي و عيني صحبت ميكنند و براي ماركس كارگر انسان مزد                  

يعني قلمرويي كه در آن طبقات اجتماعي متعين ميشوند و به اين             . بگير در قلمرو اقتصاد است  
اعتبار براي وي كارگر يك پديده عيني و يك محصول پيدايش سرمايه داري است نه هر كسي كه                  

 . در ازاي كارش اجرتي ميگيرد و يا اينكه طور خاصي فكر ميكند
از : حزب و جامعه   "سپس منصور حکمت  همين مبحث را در نوشته ديگرش تحت عنوان                   

، به روشني باز کرده و با          ١٣٧٨، خرداد    ٢٩، انترناسيونال شماره     "گروه فشار تا حزب سياسي      
 :تاکيد بر اينکه کارگر به خاطر تبيينش از کاپيتاليسم است که مرکز توجه ماست مينويسد

اي   مطمئن باشيد زن پابرهنه   . اگر شما طرفدار مستضعفها باشيد، مستضعف زياد است   "
بدتر است، به   " دگنام"که در اکوادور دارد موز ميچيند، وضعش از کارگر کارخانه فورد                

بيماريهاي بيشتري دچار ميشود، گرسنگي بيشتري ميکشد، و زودتر ميميرد و کمتر                    
اگر به خاطر دفاع از محرومين، و          . تلويزيون نگاه ميکند و کمتر در خيابان قدم ميزند            

شما بعنوان آن حکيم باشيها باشيد که با يک سلسله نوشدارو براي نجات اقشار ستمديده                   
مارکس به خاطر نگاه به        . تر از کارگر زياد است         به ميدان آمده ايد، خوب آدم بدبخت           

مشقات کارگر نيست که تز انقالب کارگري را مي آورد يا کارگر را در مارکسيسم مطرح              
به خاطر تبيينش از جهان معاصر و جامعه کاپيتاليستي و جايگاه کارگر در                      . ميکند

واضح است اگر کارگر اين جايگاه را داشته باشد ولي آرمانهاي                    . جامعه معاصر است   
انساني و شخصي مارکس را ارضا نکند، خوب اين جايگاه اساسي را به آن نميدهد و                          

ولي وقتي مارکس متوجه ميشود اين پديده ديگر آخريش                  . تحليلش ميکند و ميرود      
اي است که ميشود آدمها را استثمار کرد، بنابراين آخرين                         است، اين آخرين مرحله       

استثمار شونده ميتواند تسمه نقاله آزادي کل بشر باشد از کل اين تاريخ طبقاتي،                               
 ."  اينجاست که ما ميبينيم اين پديده باشکوه را داريم که اسمش در مارکسيسم مي آيد

 :در ادامه اين بحث منصور حكمت توضيح ميدهد
مارکس به خاطر جايگاه کارگر در جامعه کاپيتاليستي، جايگاه عيني کارگر در                            "

نه به خاطر اينکه       . واقعيت جهان معاصر است که تئوريش را روي کارگر بنا ميکند                    
تر است يا بيشتر ميفهمد يا بيشتر از همه             تر است، يا في الواقع انقالبي        کارگر با معرفت  

نه به خاطر اينکه     . تر است و يا هر چيز ديگري که شما فکر کنيد               زجر ميکشد، يا انسان    
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 ." انسانهاي بهتر، برگزيدگان، را پيدا کرده است
و باالخره  او با ارجاع به نوشته هاي مختلف ماركس، كاپيتال، ايدئولوژي آلماني، تزهاي                     

فويرباخ چنين نتيجه ميگيرد كه  کارگر در جهان عيني معاصر مارکس، جهاني که مارکس                        
قرار است آنرا تغيير بدهد، جزء اليتجزاي آن عينيت و جزء اليتجزاي تغيير آنست و به اين شكل                    

 .لب مساله را بيان ميكند
اين نقد تيز منصور حكمت است كه براي جريانات پوپوليست و حاشيه نشين، جرياناتي كه                   
با دركي سطحي و مذهبي  از كارگر در خلسه لذت بردن از كارگر كارگر كردن بسر ميبرند و                             

 .  عمال كارگر را از سياست احتراز ميدهند، آرام و قراري نگذاشته است
 

 طبقه کارگر و جنبش هاي اجتماعي ديگر
 

يكي از موضوعات ديگر مورد بحث در برخورد به طبقه كارگر رابطه طبقه كارگر با جنبش                           
از گروه  : حزب و جامعه   "منصور حکمت در جايي ديگر از  نوشته              . هاي اجتماعي ديگر است     

 : مينويسد" فشار تا حزب سياسي
اند که      براي مارکس اين نکته جالب است که ميگويد يک نوع آدمهائي بوجود آمده                       "

ديگر نبايد بگويند زمين ميخواهم، چون رعيت در دوره فئودالي اگر ميخواست آزاد                        
ولي اين عنصر جديد در جامعه، اين آدم               . بشود ميگفت زمين بايد مال خودم باشد            

جديد، وقتي ميخواهد آزاد بشود بايد بگويد نبايد شرايطي وجود داشته باشد که يک                          
اي انحصار مالکيت وسايل توليد را داشته باشند و تا بقيه مجبور شوند براي آنها                        عده

موقعيت . کار کنند تا بتوانند معاش شان را تامين کنند، اين وضعيت را بايد تغيير داد                
کارگر اگر  . اي جامعه   عيني کارگر ايجاب ميکند که برگردد به يک تغيير راديکال و ريشه            

بخواهد رها بشود، و نه فقط اگر بخواهد وضعيتش بهتر شود، رهائي کارگر که امر                            
خودش است ايجاب ميکند که آن مناسبات معين از بين برود، يعني مالکيت بورژوائي                 

کارگر براي او آن پديده اجتماعي است          ! جايگاه کارگر براي مارکس اين است       . لغو بشود 
که ميتواند واقعيت عيني امروز دنيا را در جهتي که مارکس فکر ميکند بايد در راه                          

مارکس رسالت کارگر را هم چنين تعريف کرده                . رهائي بشر انجام شود، ببار بياورد          
اي که مارکس پيش بيني ميکند،            در جامعه . کارگر از اين رسالت گريزي ندارد         . است

اي که جامعه به آن       کارگر در اول صحنه قرار دارد، نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان پديده           
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 ." نياز دارد
در ادامه همين بحث او نتيجه ميگيرد که آزادي طبقه کارگر، اين قشر جديد و پديده اي که                      
جامعه سرمايه داري به صورت ميليوني توليدش ميکند به آزادي جامعه گره ميخورد و                               

 :مينويسد
مارکسيسم ميگويد کافي است که کارگر بزند زير کار مزدي تا زير هر نوع استثماري                     "

اخالقي هم نيست، مسواک بزند يا نزند، بلد است چه جوري غذا بخورد يا نه، زبان                     . بزند
هاي خارجي را بلد است يا نه، در نقش جايگاه کارگر از نظر مارکسيسم تاثير ندارد،                           

در نتيجه خود    . کارگر مجبور است براي اينکه واقعا آزاد بشود همه را با هم آزاد کند                     
بخود جنبش اين طبقه در پيشاپيش جنبش جامعه قرار ميگيرد و عمال هم ميبينيم که                   
اينطور شده است، عمال ميبينيم که جنبش کارگري در هر کشور در طول کل قرن با                             
بهبود اوضاع اقشار فرودست و کساني که ستم و زوري بر آنها شده است، تداعي شده                            

 ."است
سخنراني در   -سمينار دوم (همچنين منصور حکمت در مبحث مباني کمونيسم کارگري               

در رابطه با اين گفته که کارگر آزاد نميشود مگر اينکه               )  ۲۰۰۱ژانويه   -انجمن مارکس لندن  
 : همه را با خودش آزاد کند توضيح ميدهد که اين موضوع

آنقدر به يک سياست ائتالفي و جلب اقشار مختلف برنميگردد تا اينکه به آن موقعيت                     "
اگر به جنبش فمينيستي      . عيني که طبقه کارکر براي رهايي خودش به آن احتياج دارد                 

نگاه کنيد، که براي رهايي زن يا براي گرفتن حقوق زن مبارزه ميکند براي مثال، اين                          
مجبور نيست مناسبات ملکي را از بين ببرد، ميتواند در مناسبات فعلي خواهان حذف           

داري به يک چشم به جنسيتهاي               بگويد لطفاً جامعه سرمايه       . تفاوت زن و مرد باشد         
حاال ممکن است از نظر عملي چنين کاري دشوار باشد ولي از نظر                     . مختلف نگاه کند   

داري به جنسيت       تئوريکي غير ممکن نيست که بشود فرض کنيم يک جامعه سرمايه                   
هر که کارگر است کارگر است، هر که هم کارفرما است کارفرما                       . آدمها کاري ندارد    

زنان بيشتر ميروند    . همانطور که ميبينيم اين مرزها بتدريج دارد سست ميشود             . است
در سياست هم بيشتر نقش     . در بازار کار و در مديريت هم دارند بيشتر نقش پيدا ميکنند        

داري برابري را قبول دارد،         از نظر تئوريکي، در آن چهارچوبي که سرمايه           . پيدا ميکنند 
ولي عملي نيست   . داري زن و مرد برابر باشد        چيزي مانع اين نيست که در جامعه سرمايه        
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داري کارگر مزد بگير برابر باشد با کسي که وسايل توليد را در                       که در جامعه سرمايه     
اي را بوجود مي آورد که آن          بخاطر خصلت انقالبي که کارگر ميکند جامعه       . اختيار دارد 

را ازبين ميبرد   " زير استثمار و ستم در اَشکال ديگر       "جامعه اساس اقتصادي و اجتماعي       
واضح است که خود همين به او            . و در نتيجه کارگر همراه خودش بقيه را آزاد ميکند                

اجازه ميدهد که طبقات محروم را دعوت کند به جنبش خودش بپيوندند، شايد در صدر                  
يعني . ولي بحث مارکس از سر ابژکتيو و مادي است          . جنبشهاي رفع تبعيض قرار بگيرد    

کارگر نميتواند آزاد شود مگر اينکه همه اَشکال ستم را، همراه آن شکل از ستم، در                              
 .".جامعه از بين ببرد

 :و بعد با اشاره به موقعيت عيني طبقه  کارگر مينويسد
چون اگر اين رابطه استثمار      . به خاطر موقعيت عينيش مجبور است کارگر چنين باشد           "

کار مزدي باقي بماند بقيه هم همراه آن ميمانند، نميشود مزدبگيري موجود باشد اما                     
کار خانگي را نداشته باشيد، نميشود سي سال هر روز کارت را براي امرار معاش                                
بفروشي ولي سيستم تربيتي بر مبناي آزاد انديشي سازمان يافته باشد، و ديسيپلين و                      

چون جامعه را براي سرپا نگاهداشتن و         . خفه کردن کودک جزئي از تعليم و تربيت نباشد           
اي نميشود کار مزدي داشت ولي ارتش         در چنين جامعه  . حفظ کار مزدي سازمان داده اند 

راسيسم در جامعه بدون وجود کار مزدي ممکن نيست              . و زندان و دادگاه نداشته باشد        
در نتيجه براي    . براي اينکه همه اينها اجزائي است که کار مزدي را برقرار نگاه ميدارند                 

اينطور . مارکس، کارگر، و مقدرات او در سطح فلسفي وارد بحثهاي تئوريک ميشود                     
نيست که گويا مارکس مثل يک حکيم باشي دنبال کساني در جامعه ميگردد که جامعه                  

. را با آنها شفا بدهد، مارکس اول آزاديخواه نبوده است که بعدا کارگر را پيدا کرده است                     
مارکس با اين واقعيت مواجه شده است که عنصر آزاديخواهي در اين جامعه ميتواند                      

مارکس کارگر را پيدا نکرده است، در تئوري او کارگر به عنوان تنها عامل                 . کارگر باشد 
و اين موضع با موضع کساني که از موضع باصطالح سوسياليسم               . آزادي ظاهر ميشود  

دلسوز به حال اهالي، سوسياليسم مستضعف پناه، يا از موضع فرودست پناهي،                              
 ."سوسياليسم را تبليغ ميکنند، متفاوت است

بدين ترتيب تعريفي كه منصور حكمت از طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي بدست ميدهد و                        
ارجاع او به ماركس و ماركسيسم، تماما بيربطي جرياناتي را كه به اسم چپ و تحت عنوان                             
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، کارگر را از سياست، از احزاب و از مبارزات هر روزه اي که در                        "صف مستقل طبقه کارگر     "
همچنين . جامعه عليه مصايب سرمايه داري صورت ميگيرد حذر ميدهند، نشان ميدهد                        

جرياناتي که وقتي صحبت از          . مکان عيني و اجتماعي چنين جرياناتي را توضيح ميدهد                  
مبارزه عليه اعدام، عليه تبعيض بر زن، عليه مذهب و براي آزادي هاي اجتماعي ميشود، بين                    

و " حقوق بشر "کارگران خط فاصلي ميکشند و تحت عنوان           " امر مهم طبقاتي  "اين مبارزات و     
اينكه بورژوازي هم ميتواند مدعي چنين مطالباتي باشد، چنين عرصه هاي مهمي از نبرد                          

بدون اينکه ذره اي به ذهن خود خطور دهند که               . طبقاتي جاري در جامعه را کوچک ميشمرند         
خيلي از چيزهايي که  امروز حقوق بشر مينامندش مثل حق تشکل، مثل آزادي بيان و غيره                         
خود دستاوردهاي جنبش کارگري و جنبش هاي آزاديخواهانه مردم است که به بورژوازي تحميل                

بگذريم که همين امروز ما شاهد اين هستيم که بسياري از جريانات اپوزيسيون                          . شده است  
بورژوازي نيز ما را به حقوق بشر ارجاع ميدهند، بدون اينکه روي زمين خاکي آنجا که واقعا                          

بطور واقعي نيز مي بينيم که         . حقوق انسانها زير پا له ميشود رد و نشاني از آنها يافت شود                   
ارزش مصرف چسبيدن به واژه حقوق بشر براي اپوزيسيون بورژوايي، چيزي جز همسويي با غرب                 

جنگ ها و    " دموکراسي"چنانکه در سطح جهاني نيز تحت همين عناوين و                 . و آمريکا نيست   
به نظر من جريانات چپ فرقه اي نيز با حاشيه اي شمردن                   . لشگرکسي ها صورت گرفته است      

عمال و به لحاظ عيني و اجتماعي در کنار همين                " حقوق بشر "چنين مبارزاتي تحت عناوين       
اينها در بهترين حالت به چنين مبارزاتي اداي احترام کرده                . جريانات بورژوازي قرار ميگيرند     

سايه افكنده شود و مبارزه      " مبارزه طبقاتي كارگر  "اما همه حواسشان اينست که مبادا بر روي           
 .  كارگر را به حاشيه برد

 :منصور حکمت بحث فوق را  چنين ادامه ميدهد. اما اجازه بدهيد به موضوع برگردم
براي مارکسيسم مهم نيست که کارگر چهار تا يخچال و سه تا ماشين هم داشته باشد و                   "
باشد و غروبها هم روي اسب شرط بندي کند، با همه اينها اگر بخواهد آزاد                     " فاسد شده "

در صورتي که برعکس،     . بشود با تمام اموالي هم که دارد بايد کار مزدي را از بين ببرد                
 ."سوسياليسم مستضعف پناه به مستضعف احتياج دارد

 : سپس در توضيح اين نکته مينويسد
هاي قبل باقي مانده اند،            اگر در جامعه يک عده با دستهاي پينه بسته که از دوره                      "

موجود نباشند که اين نوع انقالبيون لوگوي آنرا نگيرند، اينها نميتوانند به شما نشان                      



  5 کمونیسم کارگري،   شماره   58

گويا کارگر از منظر اينها آدمهائي هستند که همه                 . بدهند که سوسياليست بوده اند        
ها را بايد به آنها داد و از بقيه انتقام گرفت، به نظر من اينها                     اموال جامعه و خوشبختي   

اند که در رگ و ريشه تاريخ بشر هست و متاسفانه در سوسياليسم هم خود                   عقايد مذهبي 
اين جايگاه کارگر    . کمونيسم براي مارکس هيچ رگه مذهبي ندارد           . را تحميل کرده اند     

 ." است براي ما
در ادامه همين مبحث است که منصور حکمت در مورد جايگاه اين بحث و تعريف ما از                         

 :خود طبقه کارگر مينويسد
خصلت ابژکتيو تعريف پرولتاريا، سنگ بناي درک مبارزه سوسياليستي و اهداف بويژه                "

اگر اين مقوله تحريف شود، آنوقت راه          . اقتصادي مبارزه سوسياليستي در جامعه است        
براي تحريف کارآکتر اجتماعي مبارزه کمونيستي و بنياد اقتصادي انقالب کمونيستي                 

 ." هموار تر ميشود
او در ادامه بحثش و تبييني که از تعريف طبقه کارگر بدست ميدهد، همچنين به جنبه مهم            
ديگري از موضوع  پرداخته و  قضاوت اخالقي درمورد کار مولد و غير مولد و تقديس کارگر                        

مقدمه "صنعتي از سوي چپ غير کارگري را مورد نقد قرار ميدهد و در نوشته اي تحت عنوان                      
بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره       " (درباره کار مولّد و غير مولّد         -به مقاله کارل مارکس       

باز رجوعش به مارکس است و          ) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران        - ١٣٦٤آذرماه   -دوم  
 : مينويسد

مارکس گنجينه تئوريک سرشاري براي تحليل مشخصات پرولتاريا بمثابه يک طبقه و                  "
. اَشکال گوناگون رويارويي بخشهاي مختلف طبقه کارگر با بورژوازي فراهم ميسازد                     

کار غير مولّد اين        . استخدام ميشود  " نامولّد"بخشي از طبقه کارگر توسط سرمايه               
کارگران از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعي به همان درجه ضروري است که کار کارگران                       

اما همين واقعيت که کارگران غير مولّد ارزش اضافه توليد نميکنند، آنان را در                   . مولّد
نحوه استثمار اين کارگران، نقش آنان در            . موقعيتي ويژه در قبال سرمايه قرار ميدهد           

پروسه بازتوليد کل سرمايه اجتماعي و رابطه کارگران مولّد و غير مولّد با يکديگر،                          
اينها از جمله نکات اساسي است که مارکس با تحليل خود از کار مولّد و غير مولّد                             

وحدت عملي طبقه کارگر در مبارزه عليه بورژوازي در گرو                     . بدرستي تشريح ميکند    
شناخت اشتراک منافع واقعي بخشهاي مختلف طبقه کارگر، اعم از مولّد و غير مولّد، و                 
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درک اَشکال اقتصادي، سياسي و فرهنگي ويژه است که بورژوازي از اين تفاوت در                                
صفوف طبقه کارگر براي حفظ سودآوري و نيز قدرت سياسي و اجتماعي خود بهره                              

" توليد ارزش اضافه  "مارکس چگونه کار مولّد را بدرستي کاري تعريف نمود که          . ميگيرد
 ." داري است اين تعريف کار مولّد در جامعه سرمايه. مينمايد

 :و بعد در همين مبحث ادامه ميدهد و مينويسد
تفکيک کار مولّد و غير مولّد در تئوري مارکسيسم ابداً براي تقديس کار مولّد و تکفير                  "

اين مقوالت در مارکسيسم در رابطه با جايگاهشان در توليد                   . کار غير مولّد نيست      
بخصوص در توليد       . داري و از زاويه توليد ارزش اضافه تحليل ميشوند                             سرمايه
قضاوت اخالقي درباره کار مولّد و غير مولّد            . داري هر دو نوع کار ضروري اند           سرمايه

مارکس با تحليل کار مولّد و غير        . است" توليدي"دار بخش     امر بورژوازي و آنهم سرمايه     
. مولّد، امکان ميدهد تا موقعيت بخشهاي مختلف طبقه کارگر بدرستي شناخته شود                 

زيرا تنها شناخت عيني از رابطه سرمايه با بخشهاي مختلف کارگران امکان ميدهد تا                   
-اما در چپ ايران قضاوت اخالقي ناسيونال        . وحدت واقعي کل طبقه کارگر تأمين شود        

 ."بسيار رايج است" کار مولّد و غير مولّد"صنعتي در مورد 
خالصه كالم اينكه منصور حكمت در نوشته هايش و از جمله در مبحث سياست                                       

" احزاب كمونيست "سازماندهي ما در ميان کارگران، تالش ميکند که نشان دهد که  چگونه                     
نگرشي كه  . سنتي كارگر را از دريچه نگرش بورژوا در توليد و بصورت آحاد و اتميزه مينگرند                   

كارگر را در قامت اجتماعي و بصورت يك پديده اجتماعي نمي بيند، درك روشني از                                        
مكانيزمهاي مبارزه آن ندارد و موقعيت كارگر را نه در توليد و به مثابه يك طبقه اجتماعي و                       
محصول توليد مدرن بلكه در موقعيت مصرف کننده و بصورت پديده فقر و محروميت مي                         

نگرشي كه  در سياست نيز آشكارا ميتوان مكان اجتماعي اش را در كنار اپوزيسيون                           . بيند
 . بورژوازي و بعضا حتي در كنار بورژوازي حاكم نشان داد

 
 مفهوم طبقه كارگر در ماركسيسم

 
منصور حكمت به مفهوم طبقه كارگر در ماركسيسم اشاره ميكند و ميگويد اگر كارگر را از                       

با اين کار اساسا ديگر تئوري                  . ماركسيسم بگيريم ديگر ماركسيسم معنايي ندارد                      
ماركسيستي اي به جا نمي ماند و همانند اين است كه بورژوازي را بگيريد و بخواهيد از                                 
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سپس نتيجه ميگيرد كه ماركسيسم يك            . ليبراليسم، فاشيسم و محافظه كاري حرف بزنيد             
همچنين مارکسيسم تئوري    . نه دستگاه فكري مربوط به كارگر         . دستگاه فكري كارگري است     

او توضيح ميدهد که  براي چپ            . كارگران براي انقالب است، نه تئوري انقالب براي كارگران               
موضوع از اين قرار است که براي رشد نيروهاي مولده، يا براي رشد اجتماعي، و يا براي عدالت                    

اما . اجتماعي و رفاه و غيره كارگر بايد به صحنه بيايد و اين محور همه تبليغاتش است                                
مارکسيسم اساسا يک نگرش و سيستم فکري است و  اينکه كارگر بعنوان طبقه مزدبگير                                

در . نميخواهد ستم و تبعيض و نابرابري باشد و ميخواهد آزاد گردد، برايش يک فرض است                           
 . همين راستاست که او تاکيد ميکند که ما ماركسيست هاي درون جنبش كارگري هستيم

بدين ترتيب شما در تمامي تعابيري که منصور حکمت از طبقه کارگر و جايگاه محوري آن                   
در مارکسيسم ميدهد،  ماركس و ماركسيسم را ميبينيد  كه دارد قدم به قدم وارونگي ها را                        

 .نشان ميدهد و همه چيز را جاي خود ميگذارد
 

 كمونيسم كارگري، جنبشي در درون طبقه كارگر
 

منصور حكمت كمونيسم كارگري را بعنوان يك حركت آگاهانه در درون طبقه كارگركه عليه                         
او . مبارزه اي كه قدمت آن به قدمت وجود سرمايه است            . سرمايه شكل ميگيرد تعريف ميكند     

نشان ميدهد که چگونه اين مبارزه لحظات و دقايق خود را دارد و در خيلي از اين لحظات مثل                      
انترناسيونال اول و انقالب روسيه اين كمونيسم كارگري با لحظات جنبش کارگري يكي بوده                         

او همانجا تاكيد ميكند كه كمونيسم كارگري يك جريان دائمي و اجتناب ناپذير در قرن                     . است
بيستم است و مبارزه كارگران معدنچي انگلستان را بعنوان مثال در سنت اين كمونيسم كارگري            

 : قرار ميدهد و ميگويد
براي کسي که از بيرون ياد گرفته جنبش ها را با شعارها و باورهائي که از خود بروز                             "

ميدهند قضاوت کند، ممکن است اعتصاب معدنچيان هيچ ربطي به کمونيسم پيدا                       
ولي جنبش اجتماعي طبقه کارگر عليه سرمايه داري، اعتصاب معدنچيان                           . نکند

وقتي که معدنچي را بيکارش ميکنند و          . انگليس را بطور قطع در خودش جاي ميدهد          
مجبور است ذغال جمع کند، از معدني که خودش روي آن کار کرده است، خرده                                     
ذغالهايي هائي که اينجا و آنجا ريخته است را جمع ميکند، و وقتي پليس ميايد                                

من پول  : "نگذارد، اين جمله را ميگويد که بنظرمن فقط تکرار مانيفست کمونيست است      
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". اينها مال من است       . اين ذغالها را جد اندر جد با خون خودم و پدرم پرداخته ام                            
 )٢٦٣همانجا صفحه (

منصور حکمت تاكيد ميكند كه آنجا كه در جنبش طبقه كارگر بورژوازي زير سئوال                               
ميرود، مشروعيت استثمار و مالكيت بورژوايي نيز زير سئوال ميرود و اين اعتراض از زاويه                       

از همين رو اين مبارزات را  مبناي دائمي و            . سوسياليستي و طبقاتي است که صورت ميگيرد       
وققه ناپذير وجود و پيدايش كمونيسم كارگري بعنوان يك پديده عيني دانسته و ادامه ميدهد و                    
ميگويد که اينها ابداع ماركسيستها نيست بلکه اين موقعيت عيني كارگر است ، اين حركتي                   

و توضيح ميدهد كه در دل       . است كه در تمام دنيا جريان دارد و به اين ترتيب دقايق خود را دارد                
. اين جنبش است كه سوسياليسم و كمونيسم بمثابه انديشه و نقد و جهان نگري عروج ميكنند                     

به عبارت روشنتر از نظر او كمونيسم، سوسياليسم و حزب كمونيست كارگري بر بستر يك چنين                  
 .مبارزه واقعي و چنين تالش عيني اي در اين جامعه در درون خود طبقه كارگر شكل ميگيرد

تبييني که منصور حکمت از کمونيسم کارگري بعنوان جنبشي در درون طبقه کارگر ميدهد            
را امروز ما با شکل گيري يک جنبش جهاني گسترده عليه سرمايه داري  هر روزه  و از زبان                               
کارگران در اعتراضات مختلف و در اينجا و آنجا ميشنويم که دارد کل توحش سرمايه داري و                      

و همانطور که در قطعنامه کنگره هشت حزب کمونيست               . ساختارهايش را به چالش ميکشد       
کارگري آمده است، بطور واقعي  دوره تازه اي از انقالبات و جنبشهاي توده اي آغاز ميشود که                      
کمونيسم نه تنها به معني نفي استثمار و تبعيض و منادي برابري اقتصادي و اجتماعي بلکه                       
بويژه به عنوان نقد و نفي ريشه اي دولت بورژوائي و به معناي برقراري دولت و جامعه کموني را                     

 . بميدان فراميخواند
 

 طبقه كارگر و تحزب
 

موضوع ديگر مورد نقد منصور حكمت در برخورد به گرايشات ديگر موضوع طبقه كارگر و                       
اينجا نيز او بحث خود را با نقد گرايشات ديگر و ديدگاه چپ سنتي به تحزب                           . تحزب آنست 

طبقه كارگر كه همچون نردبان ترقي از محفل به اتحاديه و سازمان صنفي و بعد به عنوان پله                         
 : نهايي به حزب ميرسد، آغاز ميكند و  در تقابل با اين نگرش مينويسد

داري هستند و اين       توده عظيمي از انسانها در ارتباط با هم در حال اعتراض به سرمايه               "
اعتراض وجوه و دقائق و لحظات گوناگوني دارد و اينها در اشکال مختلفي بروز و تعين                    
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اين حزب نماينده و سازماندهنده      . پيدا ميکنند که يکي از آنها حزب سياسي طبقه است           
فعاليتي دائمي و ادامه کار براي امر انقالب اجتماعي است و همه مبارزات ديگر را در                     

اين تحزب   . چهارچوب اين مبارزه عمومي براي انقالب اجتماعي بهم مرتبط ميسازد                 
بنابراين ابدا آلترناتيو و بديلي در مقابل ساير اشکال فعاليت طبقه کارگر                                              

 )سياست سازماندهي ما در ميان کارگران." (نيست
طبقاتي دست   -و همين جا توضيح ميدهد كه نميتوان جدا از کل اين حرکت اجتماعي                        

کسي که ميخواهد يک حزب کمونيستي         . بکار ساختن يک حزب سياسي براي طبقه کارگر شد             
عضو يك واقعيت     . کارگري بسازد بايد در کل اين مبارزه همه جانبه و مرکب دخيل بشود                         

 .اجتماعي بزرگ و به رسميت شناخته آن باشد و اين يعني قدرت حزب
بله منصور حكمت از مبارزه عمومي براي امر انقالب اجتماعي و  مرتبط كردن همه                              
مبارزات ديگر در چهارچوبي عمومي و دخيل بودن حزب در كل اين مبارزه همه جانبه و مركب                    

از جمله نمونه اخيرش را در        . چيزي كه براي چپ سنتي غريبه و ناشناخته است            . سخن ميگويد 
همين مباحث مربوط به فتواي قتل عليه شاهين نجفي و مبارزه عليه مذهب و ارتجاع و دفاع                      

از زبان اين چپ ميشنويم و ميخوانيم كه توصيه اش به كارگران                     . از آزادي بيان ميتوان ديد       
را تحت الشعاع قرار دهد و حاشيه اي            " امر طبقاتي "اينست كه اجازه ندهند كه جنگ فتواها            

 . كند و با اينكار عمال كارگر را از يك مبارزه همه جانبه طبقاتي در جامعه دور ميسازد
در حاليکه بطور واقعي كارگران و كل مردم در ايران با جنگ هر روزه شان در تمام                          
جبهه ها با رژيم اسالمي سرمايه داران درگير يك نبرد طبقاتي زنده و هر روزه اند و                                

نبردي كه  . مبارزه عليه مذهب و عليه مقدسات يکي از جبهه  هاي مهم اين نبرد است                    
يكسرش مبارزه براي افزايش دستمزدها و عليه فقر و گراني و دستمزدهاي پرداخت                            
نشده و جهنمي است كه رژيم براي كارگران و كل جامعه ساخته است، و سر ديگرش                               
جنگ هر روزه عليه حجاب، عليه سنگسار، قوانين ارتجاعي اسالمي ، و براي دست                          

جنگي كه كليت حاكميت رژيم        . يابي به جامعه اي آزاد، سكوالر، برابر و انساني است                
اما براي چپ سنتي و        . اسالمي را با ماشين سركوب و جنايتش به چالش كشيده است                 

اينها همه جرياناتي هستند      . فرقه اي ديدن اين واقعيت عظيم و همه جانبه دشوار است                
که به اسم چپ سخن ميگويند و عمال در کنار راستترين جناح و سياستهاي حاکميت                           

 .قرار ميگيرند
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 رابطه حزب و طبقه كارگر 
 

منصور حكمت درك مشخص از رابطه حزب و طبقه كارگر را يكي از شاخص هاي مهم جريان                       
 :ما ميداند و در نقد نگرش چپ غير پرولتري مينوسد

توده ها   -يکي از ارکان نگرش تشکيالتي چپ غير پرولتري در ايران دو قطبي حزب                       "
در اين تصور در يکسو حزب يا سازمان قرار دارد به مثابه يک ارگانيسم فشرده،                       . است

منضبط، رزمنده و آگاه براي عمل انقالبي، و در سوي ديگر، توده هاي کارگر قرار                               
ميگيرند، بصورت جمع عددي آحاد کارگر، يک توده بي شکل از کارگران منفرد، متفرق،            

کارگران را  " درد"مظلوم واقع شده ساده دل و بي اطالع از علل فقر و رنجشان، سازمان                      
ميداند، آنان را آگاه ميکند، به ضرورت مبارزه واقف شان ميسازد و يک به يک آنان را به                    
صفوف خود، يعني به مبارزه مضبط تشکيالتي در درون سازمان، جذب                                              

 ٢٨به نقل از کمونيست شماره          . سياست سازماندهي ما در ميان کارگران         ." ( ميکند
 ). ١٣٦٥مهر ماه 

در ادامه همين بحث است که او توضيح ميدهد که اين برداشت از رابطه حزب و طبقه در                           
واقع تعميمي مبتني بر زيست اجتماعي و مکانيسم رهبري و مبارزه سياسي خرده بورژوازي                       

به   ٤٩و    ٤٨سپس در سميناري در باره سازماندهي كارگري كه در کمونيست شماره هاي               . است
به   ۲۴۶تا    ٢١٩و نيز جلد ششم مجموعه آثار صفحات           ٦٨و فروردين     ٦٧تاريخ انتشار اسفند    

چاپ رسيده است، مفصلتر اين بحث را باز ميکند  كه چگونه نگرش سرمايه به کارگر در                                 
و توضيح ميدهد که چگونه      . توليد، پايه و مبناي نگرش چپ به کارگر در عرصه سياست است               

وقتي اين چپ ميخواهد از کارگر سخن بگويد صرفا متوجه محروميت و فقر اوست و در تئوري                    
 :هايش هم کارگر به روشني از زحمتکش و رنجبر و فقير بطور کلي قابل تميز نيست و مينويسد

اين چپ راجع به اينکه اين طبقه کارگر بعنوان يک پديده اجتماعي در چه موقعيتي                           "
است و چه ميکند، آيا اساسا زندگي و سوخت و ساز سياسي، فرهنگي، معنوي و                                  

اي دارد يا خير، آيا اعتراضي در درون آن در جريان است يا خير و اشکال اين                                    هنري
اين چپ کمترين تبيين و تحليل را از اين              . اعتراض کدامند و غيره چيز زيادي نميداند         

 ." مساله دارد که کارگر در آنسوي توليد و اشتغال در اجتماع چيست
جلد ششم  " (مباني وچشم اندازها   "سپس  از همين زاويه به موضوع نگاه کرده و در نوشته                  

، بر اين نکته تاکيد ميگذارد که  رابطه حزب با طبقه کارگر در واقع مبتني بر                       )مجموعه آثار 
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رابطه آن گرايش درون طبقاتي با کل طبقه کارگر است و نتيجه ميگيرد که به اين معني  اوال،                         
اين حزبي نيست که يک عده مصلح اجتماعي براي نجات طبقه کارگر تشکيل داده باشند، بلکه                   
حزبي است که بخش و گرايشي در درون خود طبقه کارگر براي متحد کردن و هدايت کل طبقه                         

ثانيا معلوم است که حزب کمونيست          . کارگر در جهت اهداف طبقاتي اش تشکيل داده است              
مستقل از نگرش و اهداف سياسي و اجتماعي شان نيست و                       " همه کارگران  "کارگري حزب     

سپس . کارگري جايش در اين حزب است که در نگرش و اهداف اجتماعي اين حزب شريک است                     
با اشاره بر اينکه رابطه حزب و طبقه براي ما به معني رابطه سوسياليسم کارگري با گرايشات                       
ديگر در درون طبقه کارگر و کل توده هاي اين طبقه است، بر اين نکته تاکيد ميکند که ما نه                          
يک حزب سياسي خارج طبقه  بلکه حزب يک گرايش انتقادي، با نگرش اجتماعي معين، در                           
درون خود طبقه هستيم که مواجهه فکري و سياسي و عقيدتي با گرايشات ديگر درون طبقه                          

 . کارگر براي ما جايگاه مهمي دارد
در همين مبحث است که منصور حكمت در مورد  جايگاه سازمانيابي حزبي در دل                                 

 : مبارزات جاري كارگري توضيح ميدهد و مينويسد
نکته ديگري که بايد بحث شود جايگاه حزب در دل اين مبارزه جاري و تعطيل ناپذير                        "

حزب و تحزب يک وجه معين و يکي از اشکال تعين اين مبارزه وسيع اجتماعي                        . است
براي چپ سنتي حزب پله نهائي يک نردبان               . اين مبارزه  " حلقه آخر تکامل    "است و نه       
در مقاله سياست    . از محفل به اتحاديه و سازمان صنفي و سپس به حزب                  . ترقي است 

سازماندهي به اين نکته تاکيد شده بود که تحزب يکي از وجوه يک مبارزه و يک واقعيت                     
ها و غيره وجوه ديگر        ها و شورا    واقعيتي که محافل کارگري و اتحاديه       . چند وجهي است  

توده . آنرا تشکيل ميدهند و همه مجموعا يک پديده اجتماعي مرکب را ميسازند                           
داري هستند و اين          عظيمي از انسانها در ارتباط با هم در حال اعتراض به سرمايه                       

اعتراض وجوه و دقائق و لحظات گوناگوني دارد و اينها در اشکال مختلفي بروز و تعين                    
 ." پيدا ميکنند که يکي از آنها حزب سياسي طبقه است

 : منصور حكمت در همانجا تاکيدي نيز بر خصلت کارگري حزب دارد و ميگويد
در . حزب خصلت کارگري اش را بايد از رابطه اش با مبارزه کارگري گرفته باشد                               "

وقتي مارکس  . مبارزات کارگري دخيل باشد و يکي از شاخه هاي مبارزه کارگري باشد                
از اين حرف ميزند که کمونيستها چه هستند و چه نيستند، فورا به رابطه کمونيستها با                     
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ميگويد کمونيستها آن بخشي از طبقه            . ساير بخشهاي جنبش کارگري اشاره ميکند           
کارگر هستند که در تمام دقايق اين مبارزه و اعتراض طبقه حضور دارند اما آن بخشي                     
از طبقه کارگرند که افق سراسري و فراگير طبقه کارگر را گم نميکنند و در همه دقايق و                       

 )مباني کمونيسم کارگري." (مراحل مبارزه آنرا دنبال و نمايندگي ميکنند
 

 سازمانيابي حزب در ميان كارگران
 

در اين بحث منصور حكمت با نقد چپ سنتي و تصوير تجريدي، ذهني گرايانه و اختياري از            
طبقه كارگر و برداشت تقليل گرايانه اش از كارگر بعنوان فقير و پابرهنه، تالش ميكند دركي                       
مادي و عيني از روند شكل گيري يك حزب انقالبي و كمونيستي در درون طبقه كارگر و                                   

او در اين بحث بر برخي خصوصيات اساسي طبقه               . مكانيزمهاي مادي اين روند بدست دهد         
كارگر در زيست و مبارزه كه اساسا از چشم چپ سنتي مخفي مانده اند، بعنوان يك امر مهم                          
براي سازماندهي طبقه كارگر تاكيد ميگذارد و ميكوشد اين بحث را با توجه به ويژگيها                               
واوضاع و احوال مشخص طبقه كارگر در ايران و محدوديتها و ويژگي هاي زيست و مبارزه اين                     

بر همين اساس براي سازمانيابي حزب در ميان كارگران بر مباني پايه اي زير                   . طبقه بيان كند  
 :تاكيد ميگذارد

بلكه حتي در بدترين       . طبقه كارگر يك توده بيشكل مركب از آحاد منفرد نيست                    _"
شرايط از اشكال معيني از سازمانيابي خودبخودي و سوخت و ساز و آرايش تشكيالتي                    

سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر بدون برسميت شناختن اين اشكال و             . برخوردار است 
سياست ." (بسط و گسترش دادن به آن و متكي شدن به آنها امكانپذير نيست                                     

 )سازماندهي ما در ميان کارگران
تحت هر شرايطي يك مكانيسم دروني رهبري و شبكه          . طبقه كارگر صف بدون رهبر نيست   _

او به جايگاه اجتماعي اين رهبران و جذب آنان به حزب               . رهبران عملي و مستقيم خود را دارند        
اينها كساني هستند كه     . رهبر روزمره دارد  . تاكيد ميگذارد و ميگويد كارگر رهبر عملي دارد         

بطور مثال اگر به شورا راي مثبت بدهند         . در محيط فعاليتشان كارگران را بدور خود جمع دارند  
و هر چقدر هم كه ما كار كرده ايم باالخره يك عده             . كارگران هم راي ميدهند اگر نه راي نميدهند        

از اينرو مقوله رهبر كارگري و       . اي تحت تاثير اين رهبران تصميم ميگيرند و مخالفت ميكنند           
 .كارگر ذينفوذ جايگاه مهمي در موقعيت اجتماعي حزب دارد
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در درون طبقه كارگر گرايشات مختلف وجود دارد و اين گرايشات پايه عيني احزاب                          _ 
هستند و همينجا به وجود گرايش راديكال سوسياليست كه يك گرايش قوي در جنبش كارگري                     

خصوصيات اين گرايش را      . است كه قدمت آن به قدمت خود سرمايه داريست، اشاره ميكند                  
نشان ميدهد و اين گرايش را پايه اجتماعي حزب ميداند و ميگويد كه حزب يعني تعين                                 

 . بخشيدن به اين گرايش
او ميگويد   . نكته ديگر مورد تاكيد منصور حكمت مبارزه اقتصادي طبقه كارگر است                    

و . نفس وجود طبقه كارگر يعني مبارزه هر روزه با بورژوازي براي بهبود اوضاع اقتصادي خود                    
آنوقت تاكيد ميكند كه براي حزب جنبش اجتماعي و          . اين خصوصيت وجودي طبقه كارگر است     

مبارزه روزمره و دائمي طبقه كارگر عليه سرمايه داري در صدر اولويت قرار دارد و اين مبارزه                      
 .كانون تشكيل و رشد حزب در درون طبقه كارگر است

و باالخره اينكه تاكيد بر اين حكم پايه اي كه كمونيست ها هيچ منافعي جدا از طبقه                             _
كارگر ندارند و مبارزه براي وحدت طبقه كارگر و بهم بافته شدن كارگران در هر شكل ممكن، كه             

و در همين رابطه       . تشكل حزبي تنها يكي از آنهاست، جزء اليتجزاي كار كمونيستي است                      
 .سكتاريسم در كار سازماني چپ سنتي را به نقد ميكشد

 
 تبيين چپ سنتي از مبارزه طبقاتي

 
يك محور ديگر نقد منصور حكمت تبيين عجيب و غريب و اساطيري چپ سنتي از مقوله                             

سمينار  -در اين رابطه منصور حكمت در نوشته مباني کمونيسم کارگري          . مبارزه طبقاتي است  
 :مينويسد ١٩٨٩اول کمونيسم کارگري مارس 

در تئوريهاي برخي جريانات مبارزه طبقاتي يک پديده ايده آليزه اي تصوير ميشود که                   " 
. ظاهرا هر اعتراضي جزو مبارزه طبقاتي نيست              . هرکسي نميتواند به آن دست بزند           

مبارزه طبقاتي بايد اين يا آن مشخصـات را داشته باشد و به اين يا آن حد نصابها رسيده                    
از طرف ديگر وجود چنان درجه اي از             . باشد تا بتوان به آن مبارزه طبقاتي اطالق کرد             

انتظار ميرود که يک ماترياليست ديگر نميتواند آن را           " مبارزه طبقاتي "عنصر آگاهي از    
ميگويند مبارزه طبقاتي آن است که کارگر در آن از                . موتور محرکه تاريخ تعريف کند      

پيش بداند که هدف نهايي اش چيست، چه جامعه اي ميخواهد بياورد و چه ايسمي بايد                    
اما اگر بنا باشد مبارزه طبقاتي اين باشد، مارکس هيچوقت نميتوانست             . پشت آن باشد  
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 ." بگويد اين موتور محرکه تاريخ است
 :بعد ادامه ميدهد و ميگويد

بعضي تصور ميکنند مبارزه طبقاتي صرفا در دوره هاي خاصي و با شرط تحقق                             "
اينگونه تبيين ها     . ملزومات عقيدتي و سياسي و حزبي معيني جريان پيدا ميکند                     

تماما ناظر بر انکار وجود يک مبارزه طبقاتي دائمي در جامعه ميان طبقات اصلي،                         
اساس همه اينها باز بنحوي انکار طبقه و موجوديت و                        . يعني کارگر و بورژواست       

انکار جنبش سوسياليستي کارگر بعنوان يک جريان اجتماعي            . اعتراض جاري اش است    
. است و الجرم انکار تعلق مارکسيسم به جنبش سوسياليستي و کمونيستي کارگري است              

 ."  و تمام اين تئوريها براي اينست که اين پرچم دست کس ديگري بماند
 : در بازكردن بيشتر اين مبحث باز منصور حكمت ارجاعش به ماركس است و مينويسد

مارکس ميگويد  . مبارزه طبقاتي يک مبارزه دائمي است، يک مبارزه وقفه ناپذير است              "
مارکس ميگويد مبارزه طبقاتي    . که هرجا که استثمار هست مقاومت هم عليه آن هست          

مبارزه . موتور تاريخ آن چيزي است که دائما تاريخ را به جلو ميبرد                . موتور تاريخ است  
اين مهمترين   . تاريخ واقعي تاريخ اين مبارزه طبقاتي است           . طبقاتي وقفه ناپذير است     

خيلي ها اين را قبول نميکنند که بطور دائمي يک مبارزه طبقاتي                 . موضوع تاريخ است  
ميگويند مبارزات ملي هست، مبارزات نژادي هست، مبارزات سياسي          . در جريان است  

اما تمام بحث مارکس اينست که پشت همه اينها يک کشمکش            . و فرهنگي هست و غيره  
تاريخ چيزي نيست جز        . اساسي طبقات آن دوره جامعه و آن شيوه توليد وجود دارد                       

وقتي يک مارکسيست از تاريخ حرف ميزند، دارد از قانونمندي آن و از              . قانونمندي تاريخ 
تاريخ را که ميخواهيد توضيح بدهيد بايد بگوئيد چرا جامعه           . ديناميسم آن حرف ميزند   

دارد تغيير ميکند، چرا اين وقايع دارد رخ ميدهد چرا جامعه از يک شکلي به شکل                             
براي اينکه مبارزه طبقاتي را ببينيد        . پشت اينها مبارزه طبقاتي است     . ديگر درمي آيد  

مبارزه . بنابراين الزم نيست فقط کارگران را در ميدانها با شعارها و پرچمهايشان ببينيد             
 ."طبقاتي را ميتوانيد در انعکاس آن در بورژوازي ببينيد

طرح "به طرح رياضت اقتصادي حكومت تحت عنوان            . در اين رابطه باز مثال ها فراوانند         
طرحي كه نتيجه اش فقر و فالكت بيسابقه كارگران و مردم              . نگاه كنيم " هدفمند كردن يارانه ها    

اين وسط چپي پيدا ميشود كه از خاصيت اجراي اين طرح براي شكوفايي                   . در ايران بوده است    
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اقتصاد جامعه و متعارف شدن حكومت و گشايش بازار كار براي كارگر سخن ميگويد و عمال                    
چپ است اما كنار رضا پهلوي و كل           . كنار راستترين جناحهاي حكومت اسالمي قرار ميگيرد        

منصور . بورژوازي و راه حلهايشان براي برون رفت از بحران اقتصادي موجود ايستاده است                         
حكمت يك تاكيدش همه جا اينست كه مهم نيست كه احزاب و جريانات مختلف در مورد خود                     

و اين  . مهم اينست كه منافع واقعي چه بخشي از جامعه را نمايندگي ميكنند                  . چه ميگويند 
شاخص مهمي است كه ما همواره هر جا كه بحث بر سر آلترناتيو مردم است بر روي آن تاكيد                           

 . ميگذاريم
 

 ايجاد سازمانهاي کارگري امر  خود کارگران است
 

اين گفته منصور حکمت بطور واقعي محور         . ايجاد سازمانهاي کارگري امر خود کارگران است        
فعاليت فعالين و رهبران کارگري در ايران و نسخه عملشان بوده و به نظر من  تاثيرات عملي                           

نمونه اش سنديکاي شرکت      . اش  را ميتوان در مبارزه كارگران براي ايجاد تشكلهايشان ديد                  
واحد، سنديکاي نيشکر هفت تپه، اتحاد آزاد کارگران ايران، کميته پيگيري و کميته هماهنگي                 

تشکلهايي که رهبرانش بخاطر آن زنداني شده و زير فشار دايمي قرار داشته اند و                    . و غيره است  
در تاکيد بر اين موضوع منصور            . بطور واقعي دستاوردهاي جنبش کارگري در ايران است                

 :حکمت مينويسد
هيچ بخشي از    . ما کمونيستها با اينگونه درخواست شورا و سنديکا از دولت مخالفيم               "

طبقه کارگر به اندازه کمونيستها مدافع اين نيست که کارگران سازمانها و تشکلهاي                       
اما ما با اين    . اين الزمه پيشروي طبقه کارگر است      . اي خود را بوجود آورند       علني و توده  

ها، تشکيل شوراها و سنديکاها را از دولت و                مخالفيم که کارگران تشکيل اين تشکل        
با اين مخالفيم که کارگران از دولت و                    .  داران درخواست کنند        وزارت کار سرمايه     

. ها و شوراها سازمان دهند       داران بخواهند که آنها را متشکل کنند و در اتحاديه             سرمايه
ما با اين مخالفيم که کارگران با دست خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او                          

نمايندگان کارگران  " صالحيت"کند و قاضي      " نظارت"بخواهند که بر انتخابات کارگري         
تشکيل شورا و سنديکا امر خود کارگران است و محتاج اجازه قبلي دولت و                     ما ميگوييم   . بشود

ايجاد سازمانهاي کارگري امر خود          . نظارت نماينده و يا بازرس مواجب بگير وزارت کار نيست                     
 )١٣٦٢آذر  ٣٠ - ٣کمونيست، ارگان مرکزي حزب کمونيست ايران، شماره . (کارگران است
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 طبقه كارگر و سازمانيابي توده اي 
 

در مورد سازمانيابي توده اي طبقه كارگر منصور حكمت قبل از هر چيز اشاره به اين دارد كه                        
در زمينه سازمانيابي عمومي مبارزاتي طبقه کارگر          : "ما به چه سنتي تعلق داريم و ميگويد           

ما حزبي هستيم   . و اين نيز يک وجه متمايز کننده جريان ماست         . ما به سنت شورايي تعلق داريم     
مدافع سازمانيابي شورايي و عمل مستقيم کارگري و از زاويه اين سنت به اشکال ديگر                                   

 ) مباني کمونيسم کارگري." (سازمانيابي طبقه کارگر برخورد ميکنيم
 :منصور حكمت در برخورد به اتحاديه ها مينويسد

مادام که شما آلترناتيو يک تشکيالت واقعي و موجود نداريد، مادام که يک                                       "
سازمانيابي واقعي و در دسترس براي کارگران نيست که بتواند مسائلش را بدست بگيرد                

اما . و پاسخ بدهد، فراخوان دادن عليه اتحاديه ها بنظر من کاري جدا ضد کارگري است                  
اگر جنبش شورايي پاگرفته باشد و عمال بتواند آن وجوهي از مبارزه تدافعي را که                                
اتحاديه ها سازمان ميدهند را بر عهده بگيرد، آنوقت کامال درست و اصولي است که از                   

. کارگران بخواهيم از اتحاديه ها بيرون بيايند و به شوراها و جنبش شورايي بپيوندند                        
هيچکس حق ندارد هيچ دو خشتي را که کارگران از نظر سازماني در مبارزه جاري و                            
عمدتا دفاعي شان روي هم گذاشته اند را با اين نوع استدالالت که اين يکي دموکراتيک                    

مباني کمونيسم   ." (نيست و يا به اندازه کافي چپ و راديکال نيست و غيره برچيند                          
 ) کارگري

برخورد به اتحاديه ها نميتواند از نوع برخورد به نهادهاي دولتي              : "منصور حكمت ميگويد  
اگر جنبش ديگري     . هيچکس نميتواند خواهان انحالل اتحاديه ها باشد              . و يا مذهبي باشد       

توانسته باشد آلترناتيو بهتري را عمال شکل بدهد، کاري که ميشود کرد اينست که کارگران                        
 : و بعد ادامه ميدهد) همانجا." (تشويق به پيوستن به اين جنبش بهتر و اصولي تر بشوند

اتحاديه بهرحال   . به يک معني اين به بحث رابطه انقالب و اصالحات برميگردد                            "
. اصالحات و دستاوردهاي کارگري و اجتماعي خاصي را به هر شکل حفظ ميکند                            

ميتوان تصور کرد که امروز در فقدان              . سازماني است براي کسب و حفظ اصالحات             
آلترناتيوهاي سازماني بهتر کارگري، با قلم گرفتن اتحاديه ها چه وضعيت سياهي بر                       

از طرف ديگر، برسميت شناختن مطلوبيت اتحاديه در غياب يک                   . دنيا حاکم ميشود    
آلترناتيو شورايي کارآمد به معني اين نيست که ما اين تشکلها را تقديس ميکنيم و يا                    
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 )همانجا." (موضع مستقل خود در قبال آنها را از کف ميگذاريم
در بحث مربوط به تشکل هاي توده اي طبقه کارگر، منصور حکمت تاکيد ميکند که در                       
کنار تشکلهاي حزبي طبقه، تشکلهاي توده اي کارگري يک رکن اساسي مبارزه طبقاتي کارگران                

او تاکيد ميکند که پيشروي و پيروزي در مبارزه طبقاتي بدون پيدايش و تقويت اين                             . است
به عبارتي روشنتر    . تشکلها و اتحاد وسيع توده هاي طبقه کارگر از طريق آنها ممکن نيست                    

منصور حکمت بحث بر سر تشکلهاي توده اي کارگري را فراتر برده و به شکل معيني از اين                            
اين مبحث از نوشته هاي او به نوبه خود بار            . سازمانيابي يعني جنبش شورايي تاکيد ميگذارد      

ديگر چشم ما را بروي گرايشات مختلف درون جنبش کارگري و آلترناتيو هاي طبقاتي متفاوت                 
 : او در مورد جنبش شورايي مينويسد. براي سازمانيابي توده اي کارگران باز ميکند

اينهم فقط يک الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک جريان اجتماعي خاص و يک گرايش                            "
شوراها اگر چه تاريخا بدرجه      . خاص در درون طبقه کارگر براي سازماندهي کارگري است          

زيادي مورد توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور روزافزوني با                               
تجاربي نظير کمون پاريس و انقالب اکتبر،           . کمونيسم تداعي شده و پيوند خورده است          

ايده شوراها و سازمانيابي شورايي کارگران را به تئوري کمونيسم و سياست کمونيستي                   
جنبش شورايي نيز به اين ترتيب جزئي از يک حرکت اجتماعي متمايز،                . جوش داده است  

ايده   ٥٧اينکه در انقالب     . با افق و دورنماي سياسي، اقتصادي و اداري خاص خود است             
شوراها بر ايده سنديکاها در درون طبقه کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس بي پايگي و                        
ضعف رفرميسم و سوسيال دمکراسي و غلبه عمومي ايده هاي عام کمونيستي و                               

 ."سياست راديکال در بين کارگران بود
خالصه كالم، بحث شورا و       : "و بعد در بحث حول تشكلهاي تودهاي طبقه كارگر ميگويد               

اين انعکاس  . سنديكا، بحثي بر سر انتخاب يکي از الگوهاي تشکل توده اي کارگري نيست                     
گرايش کمونيستي و راديکال و     . جدال آلترناتيوهاي دو گرايش اساسي در درون طبقه کارگر است          

و ) تشکلهاي توده اي طبقه کارگر جلد ششم مجموعه آثار             ." (رفرميستي و سوسيال دمکرات     
تر و      بعد در همين رابطه و در نقد گرايشات ديگر ميگويد هر چه سازماني غيراجتماعي                              

تر و    اي  تر است، هرچه سازماني فرقه       تر و غير سياسي      اش از کارگر صنفي      تر باشد، تلقي     اي  فرقه
اما نکته جالب     . تر است    تر و صنفي      تر است، سياست کارگريش سنديکاليستي            آکسيونيست

کارگر براي اينها صنف است و       . اي از سنديکا و سنديکاليسم است        توجه تلقي چپ راديکال فرقه    
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کارگر بطور کلي تلقي ميکنند و نه           " غريزي و خود بخودي     "در نتيجه سنديکاليسم را تمايل          
 .يکي از سنتهاي متنوع مبارزاتي در درون جنبش کارگري

خالصه اينكه منصور حکمت همه جا تاكيد ميكند كه ما به جنبش شورايي معتقديم و                         
شعار اصلي و سياست عمومي ما در زمينه سازماندهي توده اي، تبليغ و ايجاد شوراهاي                             

او سازمان شورايي را پيشروترين شکل              . کارگري و سازماندهي شورايي طبقه کارگر است               
سازمانيابي توده اي کارگران نام ميبرد و ساختمان اين شوراها را توضيح داده و ميگويد شورا                     

او با توضيح و ترسيم دقيق ساختمان شوراها          . مجمع عمومي منظم و سازمانيافته کارگر است        
به شرايط مشخص ايران ميپردازد و ميگويد يک راه حل فوري براي سازماندهي توده اي طبقه                      
کارگر در شرايط امروز شکل گيري و گسترش جنبش مجمع عمومي کارگري است و مجامع                        

 .عمومي کارگري را نطفه هاي پايه تشکيل شوراها ميداند
بحث مجامع عمومي کارگري منصور حکمت يکي از شاهکارهاي وي در روشن کردن                           

پاسخ به سؤاالتي در باره         "او در نوشته اي تحت عنوان             . آلترناتيو سازمانيابي کارگري است      
مجمع عمومي کارگران، هيأت نمايندگي، سنديکا و اتحاديه، در بحثي در همين رابطه در                          

 :مينويسد ۱۳۶۶زمستان 
اتفاقا تمام زيبايي جنبش مجمع عمومي در همين است که چپ است بدون آنکه تخيلي                 " 

چپ است براي اينکه توده وسيع           . تر است     چپ است و از همه آلترنانيوها شدني            . باشد
تر است براي اينکه بجاي اينکه تشکل کارگري را به              شدني. کارگران را به ميدان ميکشد     

رضايت دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدني،                    
اش رهبران کارگري را به جلسات پنهاني فرابخواند            گره بزند، بجاي اينکه براي راه اندازي       

هاي من درآوردي و مقررات دلبخواهي            و به خطرشان بياندازد، بجاي اينکه اساسنامه           
وضع کند و برود و بيايد تا رضايت گرايشات را جلب کند، از کارگران ميخواهد که                              
جلوي چشم دولت و کارفرما دقايقي چند در کانتين جمع شوند و راجع به يک موضوع                          
نظرشان را بگويند و حکمي را تصويب کنند که بشود بنام کارگران و با مسئوليت همه                      

هيچ نيرويي در دنيا       . کارگران و بعنوان مطالبه همه کارگران جلوي مقامات گذاشت                 
در اين  . جويي بشود   نميتواند مانع جمع شدن علني کارگران ناراضي يک واحد براي چاره              

. نما و اخراج کنند      کسي را نميتوانند انگشت    . تر است   روش دست دولت و کارفرما بسته       
گري بزنند، کارگر را نميتوانند تک گير بياورند و                         به کسي نميتوانند اتهام توطئه          
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چون حرف حرف     . بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال کارگري را منزوي کنند و بکوبند                   
 ." مجمع عمومي است

بحث مجامع عمومي کارگري منصور حکمت، امروز بيش از هر وقتي کارآيي خود را نشان                 
از جمله همانطور که در قطعنامه کنگره هشت حزب تاکيد گذاشتيم،  امروز در سطح                     . ميدهد

و همچنين انقالبات مصر     " جنبش اشغال وال استريت    "جهاني مبارزات و اعتراضات موسوم به         
و تونس که با اتکا به مجامع عمومي و تصميم گيريهاي مستقيم جمع هاي بزرگ و وسيع                               
معترضين پيش رفته و پيش ميرود، بطور گسترده اي توجه عمومي را به جايگاه مجامع                               
عمومي جلب کرد و اهميت و کارايي مجمع عمومي بعنوان شکل عملي و موثر اعمال اراده                          
مستقيم توده اي در جامعه و در اوضاع سياسي را بيش از پيش اثبات نموده و جلوي چشم                                

در ايران نيز مجمع عمومي کارگري يک رکن اصلي مبارزات کارگري بوده و                     . همگان گذاشت 
ن به اجتماعات کارگري و دخالت و         آيکي از داليل پيشروي و قدرتمندي جنبش کارگري اتکاء              

از همين رو ما بار ديگر بر تشکيل مجامع                . تصميم مستقيم توده هاي وسيع کارگران است           
عمومي و دامن زدن به اين جنبش در سطحي سراسري و گسترده بعنوان  يک گام حياتي در                               

نان در اوضاع سياسي متحول       آسازمانيابي توده اي کارگران و ايفاي نقش مستقيم و قدرتمند                
امروز يک مشخصه فعال کمونيسم در ايران تعلقش به جنبش شورايي و                 . امروز تاکيد گذاشتيم  

 .جنبش مجامع عمومي کارگري است
 

 منصور حكمت و مطالبات كارگري
 

وقتي به مبارزات جاري نگاه ميكنيم ميبينيم منصور حكمت مثل يك رهبر كارگري                                    
كه متن كتبي    " كار ارزان كارگر خاموش     "ما اين چهره را در كتاب           . كمونيست ظاهر ميشود   

. مباحثي است كه در ميزگردي حول قانون كار جمهوري اسالمي تشكيل شده بود، مي بينيم                      
وقتي به اين كتاب رجوع كنيد و بحث هاي او را دنبال كنيد، به روشني مي بينيد كه بحث                                
هايش به  راستي يک درافزوده مهم به نگرش ما به طبقه کارگر، موجوديتش، مبارزاتش و                              

در اين مباحثات وقتي از سطح توقعات و خواستهاي کارگران صحبت                          . خواستهاي اوست  
ميشود، از اينکه يک قانون کار کارگري بايد بر چه مطالبات و خواستهايي استوار باشد،                                
منصور حکمت با اشاره به اينکه شرايط سرمايه گذاري در دنيا به سمت استاندارد شدن ميرود                     
اما شرايط کارکردن در چهارچوبه اي که مرزي دور آن کشيده اند و در زير سرنيزه طوري ديگري                       
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او بر اين نكته تاكيد دارد  كه  يک شاخص مهم در بر شمردن مطالبات طبقه کارگر                                 . است
اينست که اين مطالبات و خواستهاي کارگر با پيشرويهاي انسان قرن امروز و پيشرويهايي که                     

. طبقه کارگر در سطح جهاني داشته و نيز با رشد هر روزه تکنولوژي مطابقت داشته باشد                               
الگوي او آخرين پيشرفت هاي جهان متمدن امروز است و در تعيين حقوق و مطالبات کارگران                     
بر مطالبات بخش پيشرو جنبش طبقاتي در جهان تاکيد دارد و با همين ديدگاه به بحث ساعت                    

و باالخره اينکه   . کار، ميزان دستمزد کارگر و حقوق و مطالبات ديگرطبقه کارگر پاسخ ميدهد              
منصور حکمت تاکيد دارد که بايد تصوير کارگر را از خودش و از موقعيتش در جامعه تغيير                       
داد و بر همين اساس ذهنيت جامعه را نيز از موقعيت کارگر و زندگي و مبارزه اش بايد عوض                      

منصور حکمت در عين حال به شرايط مشخص توجه دارد و از توازن قوا و اينکه کارگر                         . کرد
چقدر زورش ميرسد تا مطالبات و خواستهايش را بکرسي بنشاند سخن ميگويد و بر يک مبارزه             

با اين متدلوژي است که         . دائمي و بي وقفه طبقه کارگر براي بهبود زندگي اش اشاره دارد                       
چنانکه اساس اين    . منصور حکمت به مبارزه اقتصادي طبقه کارگر و مطالباتش نگاه ميکند               

با اين ديدگاه    . نگرش را ميتوان در شکل شفاف و فرموله تري در برنامه يک دنياي بهتر ديد                       
منصور حکمت ميکوشد بينش طبقه کارگر نسبت به خودش و موقعيت اجتماعي اش را تغيير                  

اينکه کارگر بعنوان يک انسان حق دارد همانند هر شهروند ديگري در جامعه از نعمات آن                   . دهد
اينکه کارگر در دنياي متمدن جهان امروز با توجه به پيشرويهايش در                 . جامعه بهره مند باشد    

عرصه تکنولوژي و دستاوردهايش از باالترين استانداردهاي زندگي بشر متمدن امروز برخوردار              
باشد و همچنين جهانشمول بودن حقوق طبقه کارگر همه و همه گوشه هايي از نحوه نگرش او به                     

با اين ديدگاه منصور حکمت افق و           . طبقه کارگر، خواستها و مطالبات او و مبارزاتش است             
تصوير روشني از مطالبات و مبارزه اقتصادي در مقابل طبقه کارگر قرار ميدهد و همه جا                           

 ٠تمايز خود را با گرايشات چپ سنتي و بي ربطي شان به طبقه کارگر نشان ميدهد
 

 طبقه کارگر و مطالبات اقتصادي آن 
 

. درک معمول از مبارزه اقتصادي طبقه کارگر در ميان چپ سنتي، تحقير اين مبارزه است                            
منصورحکمت در مباحث بسياري بر سر مبارزه اقتصادي طبقه کارگر و جايگاه آن صحبت                         
کرده است چرا که از نظر او اين مبارزات جايگاه مهمي در موقعيت اجتماعي طبقه کارگر و                           



  5 کمونیسم کارگري،   شماره   74

او از يک مبارزه دائمي و بي وقفه طبقه کارگر براي بهبود زندگيش سخن                   . انقالب کارگري دارد  
ميگويد و اين مبارزات را همان مسيري ميبيند که در آن طبقه کارگر قويتر و قويتر ظاهر                             

در نوشته ها و مباحث       . ميشود و در موقعيت مساعدتري براي انقالب کارگري قرار ميگيرد              
زيادي از منصور حکمت ميبنيم که بر اجتناب ناپذير بودن مبارزه اقتصادي براي طبقه کارگر                    

کارگر براي  . تاکيد دارد و ميگويد کارگر براي اينکه مبارزه اقتصادي بکند يا خير مخير نيست           
بهبود اوضاع خود، براي جلوگيري از تنزل سطح موجود زندگي خود و براي حفط حرمت انساني                  
اش در جامعه سرمايه داري ناگزير و دائما بايد دست به مبارزه براي بهبودهاي اقتصادي و                            

او در توضيح جايگاه و اهميت مبارزه اقتصادي طبقه کارگر بر اين اشاره دارد                    . اجتماعي بزند 
که تنها طبقه کارگري که در جريان پيشروي طبقاتي باشد ميتواند به همه چيز چنگ بيندازد و                     

و نتيجه ميگيرد که پيشروي در مبارزه اقتصادي است که                    . کل انقالب کارگري را بخواهد        
منصور حکمت در برابر اين استدالل که       . مبارزه براي انقالب کارگري را تقويت و تسهيل ميکند 

گويا رفاه طبقه کارگر را فاسد ميکند و گويا فقر و محروميت طبقه کارگر کافيست که او را به                       
خيابانها و به اعتراض بکشاند، توضيح ميدهد که استيصال و بن بست مايه عصيان خرده                            
بورژوازي است و اتفاقا اين فقر است که مبارزه کارگري را به انحطاط و فساد ميکشاند و نه                            

منصور حکمت از مبارزه اقتصادي طبقه کارگر            . رفاه و بهبود اوضاع اقتصادي طبقه کارگر           
بعنوان جزء اليتجزاي وجود اجتماعي او و مبارزه اي تعطيل ناپذير سخن ميگويد و نتيجه                            
ميگيرد که حزب کمونيستي که ميخواهد حزب کارگران باشد بايد بدوا در اين قلمرو فعال                             

 : در توضيح بيشتر اين موضوع منصور حكمت به ماركس اشاره كرده و ميگويد. باشد
اصال نقد مارکس از اقتصاد سرمايه داري اينرا نشان ميدهد که کارگر بودن يعني                            "

چون اين بهبود اوضاع، در شرايطي که تشديد                  . مبارزه روزمره بر سر بهبود اوضاع            
استثمار بخشي از ديناميسم سيستم است، شرط حفظ اوضاع و اجتناب از محروم تر                        

اگر کسي تئوري ارزش اضافه را قبول کرده و بحث ارزش نيروي کار را قبول                     . شدن است 
کرده بايد اينرا بفهمد که مبارزه براي افزايش دستمزد، مبارزه اي است دائمي براي                             

و اين چيزي جز اين نيست که اين مبارزه، مبارزه            . گرفتن ارزش نيروي کار در اين جامعه       
بنابراين مبارزه براي اصالحات امر تعطيل ناپذير        . براي حفظ معيشت طبقه کارگر است      
 ." و جز خواص وجودي طبقه کارگر است

او نديدن رابطه انقالب و اصالحات را آوانتوريسم و آنارشيسمي ميداند که ربطي به كارگر                      
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حزب کارگري  . مبارزه براي اصالحات و انقالب مانعه الجمع نيستند          :"ندارد و توضيح ميدهد      
حزب انقالب اجتماعي نميتواند در صحنه مبارزه          . حزب اصالحات و حزب انقالب هردو است         

چون کارگران آنجا     . براي تغيير جامعه، تغيير دائمي و روزمره جامعه، حضور نداشته باشد                     
 ".اگر نباشند نميتوانند زندگي کنند. هستند

 :منصور حكمت در همين رابطه در نقد گرايشات ديگر ميگويد
در تاريخ در خيلي از مواقع در مبارزه براي رفرم، اين شخصيت ها و نهادها و خيريه                        " 

ها ي طبقات حاكم و در بهترين حالت احزاب چپ بورژوازي ميدان اصالحات را بدست                      
ميگيرند و رد يک آدم کمونيست راديکال طرفدار انقالب کمونيستي را مشكل ميتوان                    

اما بدون داشتن افق       . براي اينها اصالحات و انقالب مانعه الجمع هستند               . پيدا كرد  
انقالب اجتماعي نميتوان مدافع پيگير اصالحات بود و بدون حضور وسيع اجتماعي                       
بمثابه مدافع دائمي بهبود اوضاع نميتوان در جامعه نيروئي براي انقالب اجتماعي بسيج       

 ." کرد و به ميدان آورد
او تخطئه اصالحات را اساسا کالم سکت هاي شبه سياسي و ضداجتماعي، و روشنفکران                      
شکم سير جامعه در کشورهاي مختلف ميداند که انقالبيگري را از هرنوع ربط به رهايي و رفاه                    

 .بشريت تهي  و به يک جهاد شبه مذهبي تبديل کرده اند
بحث در سمينار حزب کمونيست        "در تاکيد بر اهميت همين موضوع منصور حکمت در                

نيز درجه وقوف طبقه کارگر به منافع خاص                      " ۱۹۸۵-هاي کارگري       ايران درباره اتحاديه     
اقتصادي و مطالبات خاص اقتصاديش را بستري براي قدرتگيري کمونيست ها ميداند و                            
تاکيدش بر اين است که هر اصالح و بهبود جزئي را بايد به عنوان نيروي همبستگي و رزمندگي                 

و همه جا بر اين تاکيد دارد که                 . دار و دولت او تحميل کرد              طبقه کارگر به طبقه سرمايه         
 . اصالحات نتيجه جنبي مبارزه انقالبي است

 
 مبارزه اقتصادي طبقه كارگر، رابطه انقالب و اصالحات

 
منصور حكمت رابطه انقالب و اصالحات و جايگاه مبارزه اقتصادي طبقه كارگر را نيز يكي                       
ديگر از شاخص هاي ما با چپ غير كارگري و سنتي برميشمرد و تاكيد ميكند كه همانطور كه                    
عنصر کمونيست انقالبي در طبقه کارگر بدون حضور در متن اعتراض جاري در جامعه، در                         
حاشيه و غير اجتماعي باقي ميماند و لذا انقالبيگري سوسياليستي اش زمينه اي براي بروز و                     
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تاثير گذاري بر کل طبقه پيدا نميکند، به همان درجه اين هم درست است که گرايش                                            
سوسياليستي کارگري بدون نمايندگي کردن سوسياليسم و انقالب کارگري در درون طبقه کارگر                
نه فقط به هدف انقالبي خود نزديک نميشود، بلکه جنبش هاي اصالح طلبانه را هم در اسارت                       
افق و خط مشي محدود نگرانه بورژوايي باقي ميگذارد و همينجا توضيح ميدهد و                                        

کمونيسم ما آنجا شروع ميشود که در خود همين جنبشها، در درون طبقه خود،                            :"ميگويد
بعنوان يک جريان انتقادي از گرايشات غير سوسياليستي، بعنوان جرياني که امر اساسي تر و                       
تحولي ريشه اي تر در نظام اجتماعي را دنبال ميکند، بعنوان يک جريان مارکسيست که نگرش                  

 :و تاكيد ميكند كه." خاصي را به درون طبقه کارگر ميبرد ظاهر شويم
ما آن گرايشي در جنبش کارگري هستيم که طبقه کارگر را صاحب صالحيت و موظف                   "

به دخالت اجتماعي در مقياس وسيع، در قلمرو اقتصاد، سياست، فرهنگ و ايدئولوژي                   
ميداند و ميخواهد کارگر در قامت ارائه کننده آلترناتيوي براي کل جامعه بشري ظاهر                   

افق، نقد اجتماعي، تئوري، اتحاد براي انقالب اجتماعي از نظر ما مهم است،                        . شود
همانطور که افزايش دستمزد، بيمه بيکاري، آزادي اعتصاب و متحد شدن براي بهبود                      

هر يک  . اوضاع اقتصادي و سياسي اقشار کارکن جامعه در هر مقطع براي ما مهم است                 
از اين وجوه مبين بعدي از حيات و مبارزه و ابراز وجود طبقه کارگر است و از نظر ما                            

تمام آن گرايشات اجتماعي، اعم از کارگري و             . قابل تفکيک و قابل چشم پوشي نيست          
غير کارگري، که اين کليت را ميشکنند، که انقالب اجتماعي را از کارگر و کارگر را از                      

مباني کمونيسم   ". (انقالب اجتماعي دور نگاه ميدارند، بايد زير انتقاد ما باشند                        
 )کارگري

بدين ترتيب مي بينيم كه چگونه منصور حكمت با سالح تيز نقدش راه را براي پيشروي                           
صف مستقل   "چگونه در مقابل گرايشاتي كه به اسم چپ و به اسم                      . طبقه كارگر باز ميكند     

 . ، كارگر را از سياست و از تحوالت سياسي جامعه دور ميكند مي ايستد"كارگر
و خيزش    ۸۸بدون شك با نگاهي بر اتفاقاتي كه در همين چند ساله اخير خصوصا از سال                       

انقالبي مردم ايران تا كنون گذشته است، هر كدام از ما صدها مثال و نمونه را خواهيم يافت كه                      
بطور مثال همه بياد داريم درست در          . نقدهاي منصور حكمت به روشني به آنها پاسخ ميدهد            

و طنين انداختن فرياد مرگ بر ديكتار در همه جا، اين               ۸۸وسط خيزش ميليوني مردم در سال        
وظيفه خود را به خانه     " صف مستقل كارگر  "جريانات حاشيه نشين و پوپوليست چگونه با تابوي      
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از جمله در اول مه همان سال بود كه به كارگران نهيب ميزدند              . فرستادن مردم تعريف كرده بودند
بشويد و اندرزشان به كارگران اين بود كه در             " جنبش سبز "كه مبادا به خيابان بياييد و لشگر            

اينها جنبش انقالبي    . كارخانه هايتان بمانيد و در صف مستقلتان اول مه تان را جشن بگيريد                  
را سبز ميخواندند، و كرديت رهبريش را به كساني ميدادند كه ادعايشان                       ۸۸مردم در سال      

بازگشت ايران به دوره خميني و قانون اساسي جمهوري اسالمي بود و ديديم كه چگونه مردم با                       
و بدين ترتيب همه تالش اين      . شعار موسوي بهانه است، كل رژيم نشانه است پاسخشان را دادند           

در اول مه امسال نيز ديديم كه  باز سر وكله اين                          .  جنابان  روانه خانه كردن كارگران بود             
 ۹۹گرايشات پيدا شد و  هنگاميكه جنبش جهاني اشغال با شعار همه خيابانها در اشغال ما                        

درصدي ها، همگان را به اعتراضي جهاني و تبديل اين روز به روز اعتصاب  بزرگ در همه جا                         
، باز در پي شكل دادن        "دست جنبش هاي ديگر از اول مه كوتاه         "فراخوان ميداد، اينها با شعار       

 .  خود و سكت مذهبي خود بودند" صف مستقل كارگري"به 
مباحث منصور حكمت در رابطه با طبقه كارگر و سياست، طبقه كارگر و تحزب، طبقه                          

حزب و  "،  "مباني كمونيسم كارگري  "كارگر و كسب قدرت سياسي در نوشته هاي ارزنده اي چون               
از جمله مباحثي است كه در آنها منصور حكمت به                  " از گروه فشار تا حزب سياسي         : جامعه

 . جنگ اين گرايشات عقب مانده که عمال جاده را براي راست ارتجاعي باز ميکنند، ميرود
 

 مبارزه سياسي طبقه كارگر
 

نقش طبقه كارگر در تحوالت سياسي و مبارزه سياسي و اقتصادي و جايگاه هر كدام موضوع                       
ديگريست كه منصور حكمت به آن ميپردازد و در اين جا نيز بارديگر عدم شناخت چپ                                    
بورژوايي و غير كارگري از سوخت و ساز دروني كارگر را نشان ميدهد و جهت و افق روشني به                         

 .اين مبارزات ميدهد
بحث بر سر مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه کارگر، بحث بر سر مکانيزم مبارزه طبقه                            
کارگر و تفاوت آن با مبارزه بخش هاي ديگر جامعه بحثي است که منصور حکمت در يکي از                        

. سخنراني هايش در رابطه با قطعنامه کارگري در کنگره سوم حزب کمونيست کارگري ارائه کرد           
او در اين بحث و در رابطه با اوضاع سياسي امروز و ورود طبقه کارگر به عرصه مبارزه                                      
سياسي، ميگويد بطور کلي مبارزه اقتصادي طبقه کارگر در جامعه کاپيتاليستي تقابل                             
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سياسي در جامعه را نشان ميدهد و طبعا در ايران مبارزه طبقه کارگر بنا به ماهيت شرايط                          
در همين رابطه او از شکل بروز        . کامال سياسي است، حتي اگر کارگر فقط دستمزدش را بخواهد          

اعتراضات کارگري و تفاوت آن با مبارزات بخش هاي ديگر جامعه صحبت کرده و بر قدرت                         
کارگر در موقعيت اقتصادي اش تاکيد ميگذارد و مثال مي آورد که چگونه کارگران نفت در                         

او با توجه به شرايطي که طبقه          . زمان شاه با اعتصاباتشان توليد را تحت کنترل خود گرفتند              
کارگر در ايران بسر ميبرد و با توجه به تهاجمي که هر روزه به زندگي و معيشت آن ميشود                               
استدالل مي کند که فقر و ناامني کارگر الزاما به اعتراض و مبارزه منجر نميشود و حتي                              

و يا کارگري که ماهها دستمزدي نگرفته           . ميتواند کارگر را در مبارزه اش محافظه کار کند              
بنابراين در مقابل اين وضعيت      . ممکن است نتواند براي مدتي طوالني دست به اعتصاب بزند            

و همانجا  . جنبش کمونيستي وظيفه دارد که استراتژي روشني در مقابل طبقه کارگر قرار دهد                 
ميگويد مجمع عمومي کليد مهمي براي        . خود بر نقش مجامع عمومي کارگري تکيه ميکند          

کارگر بطور تکي بشدت منزوي و ضعيف است و             . برون رفت طبقه کارگر از اين وضعيت است          
قدرت معجزه آساي مجمع عمومي که پايه جنبش شوراييست در اين است که کارگران منفردي                   
را که تک تک در يک موقعيت مقهور نسبت به سرمايه دار و کارفرما قرار دارند، بتوانند قدرت                      

در همين بحث منصور حکمت وقتي از رابطه خواستها و             . خود را لمس کنند و آنرا نشان دهند         
مبارزات طبقه کارگر با بخش هاي مختلف جامعه سخن ميگويد به تقابل با گرايشات موسوم                  

، گرايشاتي که کارگر را تنها بصورت يک صنف ميبيند و آنرا از سياست و                     "کارگر کارگري "به  
احزاب برحذر ميدارد، گرايشي که به نظرشان مبارزه زنان، دانشجويان و ديگر بخش هاي جامعه          

. کارگر بودن به معني بايکوت بقيه جامعه نيست        : "ربطي به کارگر ندارد، مي ايستد و ميگويد        
خلقي ترين، ملي ترين و ناسيوناليست ترين جريانات سياسي طرفدار جنبش هاي کارگري اي در                 
کارخانه هستند که فقط در کارخانه بماند، به کسي هم کاري نداشته باشد و بشود شاخه کارگري            

در ادامه اين بحث است که ميگويد کارگر بايد بخواهد روي اقشار                " . حکومت مصدقي ايشان  
او معترضانه به     . ديگر تاثير بگذارد، از تحرکشان استقبال کند و آنرا بخودش مربوط بداند                     

بحث خود ادامه ميدهد و ميگويد کارگر را ميفرستند دنبال مزدش و سياست را به ديگري مي                    
سپارند و تاکيد ميکند که مقابله با جريانات ناسيوناليست و ليبرالي که ميخواهند کارگر                          

 . کارگر باشد وظيفه ماست
منصور حكمت در عين حال رابطه پيشروي هاي طبقه کارگر و تاثير آن بر مبارزات بخش                      
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هاي ديگر جامعه را توضيح ميدهد و ميگويد يکي از عرصه هايي که در آن طبقه حاکمه زير                         
اگر کارگر  . فشار قرار ميگيرد تا به آزادي رضايت بدهد مبارزه کارگر براي حقوق کارگري است                

حق تشکيل سنديکا و شورا و استقالل و آزادي عمل و اينها را بگيرد و اين حق را تحميل کند،                         
آنوقت طبعا شرايط براي انتشار آزادانه روزنامه ها و آزادي بيان و حق تشکل براي کل جامعه                        
فراهم تر خواهد بود و نتيجه ميگيرد که اين مبارزه کارگري و گرفتن اين حقوق توسط کارگر                          
است که تعيين ميکند که شهروند بطور کلي در جامعه چه حقوقي دارد واين حقوق را تضمين                        

 .ميکند
مصداق آنچه كه در اين نوشته ها منصور حكمت آنها را به نقد ميكشاند، گرايشاتي است                     
كه همين امروز در برابر كمپين جهاني در اعتراض به فتواي قتل شاهين نجفي و در دفاع از حق                      

. آزادي بيان و حق نقد مذهب، هشدارش به كارگران اينست كه مبادا خود را به خطر بيندازيد                        
شما را تحت الشعاع قرار دهد و با صرف            " مبارزه طبقاتي "اين موضوع حاشيه ايست و مبادا         

 . اعالم موضع محكوم كردن فتوا، طبقه كارگر را در قبال اين موضوع مهم بي وظيفه ميكند
در آخر خالصه كالمم اينست كه يک جنبه بسيار آموزنده و مهم در نگرش منصور حکمت،                    
برخورد او به جنبش کارگري و تبين او از قانونمنديهاي حرکت طبقه کارگر در زيست، در توليد                     

منصور حکمت ميگويد براي سازماندهي طبقه کارگر بايد اين قانونمنديها             . و در مبارزه است    
را شناخت و ويژگي ها و اوضاع و احوال مشخص طبقه کارگر در ايران و در اوضاع سياسي                               

کارگر "معين را توضيح داد و او خود با اين کار خط متمايز روشني با چپ سنتي و گرايشات                          
سياست "نوشته هاي        . و گرايشات غير مرتبط به طبقه کارگر بدست ميدهد                            " کارگري

عضويت "،   "حزب و جامعه    "،   "مباني كمونيسم كارگري    "،   "سازماندهي ما در ميان کارگران        
، بحث پيرامون تشکل هاي توده اي طبقه کارگر، بحث در باره آژيتاتور و آژيتاسيون                       "کارگري

علني و همچنين مباحث او در ميز گرد حول قانون کار جمهوري اسالمي و باالخره سخنراني او                    
در کنگره سوم حزب در مورد مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه کارگر از جمله شاهکارهايي                           

. هستند که جوهر ديدگاه او را در رابطه با طبقه کارگر و مبارزات اين طبقه بيان ميکند                                 
روشن است که بحث بر سر منصور حکمت و                       . منصور حکمت را بايد خواند و آموخت                

ديدگاههاي او در زمينه جنبش کارگري بحث وسيع و همه جانبه ايست اما من كوشيدم در                             
 .*خطوط كلي به گوشه هايي از بينش منصور حکمت در اين عرصه اشاره کنم



 



 کمونيستها و مساله مذهب
 

 حمید تقوائی
  

 .تهيه شده است ۲۰۰۸در تاريخ نوامبر  ۳۱اين نوشته بر مبناي بحث يک سمينار در جوار پلنوم 
 

فکر ميکنم  . موضوع اين سمينار مساله مذهب و سياست هاي ما درقبال مساله مذهب است                
با توجه به نقشي که در        . نيازي به توضيح نباشد و همه تان مي دانيد اهميت اين بحث چيست                 

کل مذهب و جنبش اسالم سياسي در ايران دارد يک رکن فعاليت هاي ما براي سرنگوني                                  
اينکه چرا اين بحث در اين مقطع الزم             . جمهوري اسالمي همين نقد و مبارزه با مذهب است             

است، به اين دليل است که ما هيچوقت ننشستيم جامع و مانع اين مساله را بررسي بکنيم و                          
روشن کنيم که تبليغات ما و موضع ما، چه امروز و چه بعد از بقدرت رسيدن در مورد مذهب                        

کمونيست ها چه رابطه اي با مذهب دارند و آنرا چطور مي بينند؟ چرا اين مسئله براي                    . چيست
جنبش ما مهم است و بايد در موردش صحبت کنيم و خالصه دقيق شدن در سياستهائي که                           

مسئله جدايي مذهب از      : هست" يک دنياي بهتر   "حزب مطرح کرده و همه اش هم در برنامه                  
دولت و تمام معاني و جنبه هاي مشخصي که از آن نتيجه ميشود، مبارزه ما با مذهب بعنوان                     

 . يک خرافه، عقيده و بعنوان يک بالي جامعه بشري علي العموم
بنظر من، اين سمينار به سؤاالتي مانند اين بايد پاسخ بدهد که اگر کمونيست ها فکر مي                     
کنند مذهب خرافه است و بايد در جامعه نباشد  پيش شرط هايش چيست و اين چه رابطه اي با                       
جدايي مذهب از دولت دارد؟ آيا جدايي مذهب از دولت موضع تاکتيکي ماست و حذف مذهب                   
موضع راديکال و استراتژيک و ماکسيماليستي ما؟ ما معتقديم  بايد مذهب را حتي بعنوان                       

اينها چه  . عقيده شخصي برانداخت ولي از آنطرف، از جدايي مذهب از دولت سخن مي گوييم                    
رابطه اي با هم دارند؟ اين تاکتيکمان است و آن استراتژي مان؟ اين موضع مينيماليستي است                    
و آن ماکسيماليستي؟ اگر جامعه بطرف حذف مذهب بيايد، ما هم بايد آنجا برويم؟ در چنين                       

مبارزه فکري ــ عقيدتي با مذهب و مبارزه         : شرايطي وظايف ما چيست؟ آيا ما دو عرصه داريم         
سياسي با مذهب؟ اينها به هم بي ربط هستند يا مربوطند؟ در پراتيک حزبي، اينها چه نقش و                       

 نسبتي با هم دارند؟  
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همه اينها بنظر من، نکاتي است که هيچوقت حزب ننشسته است بطور روشن در موردشان                   
بخاطر . حرف بزند و امروز مهم شده است بخاطر اينکه مساله ما ديگر فقط تبليغات نيست                       

اينکه حزب دست اندرکار و مدعي قدرت سياسي هستيم و بايد اعالم کنيم با مذهب چکار                            
نه آنکه عقيده شان      . بايد جامعه بداند که کمونيست ها با مذهب چه مي کنند                  . خواهيم کرد 

بايد بداند که اگر کمونيست ها به قدرت برسند، با مذهب چه مي                      . نسبت به مذهب چيست     
در عين حال، اين مسئله براي ما فقط از اين جهت مهم نيست که سياست آتي ما روشن                      . کنند
همين امروز بايد روشن باشد شما اگر به             . بايد تصوير فردا را از امروز به مردم بدهيم              . باشد

روشن است که وقتي بقدرت برسيم جدائي مذهب از              . قدرت برسيد، با مذهب چکار مي کنيد         
در جمهوري سوسياليستي مذهب از دولت جدا شده          . دولت حداقل چيزي است که بدست مي آيد        

است ولي بعد از آن چه؟ اگر قرارست حزب يا آن دولت سوسياليستي برود براي حذف مذهب چرا                      
 از امروز بجاي جنگيدن براي جدايي مذهب از دولت، مستقيما براي حذف مذهب نجنگيم؟ 

اين سؤاالت و اين مباحث باز و مطرح است و من ترديد ندارم اگر از کادرهاي حزب ما در                         
هر کسي از ظن خود يک تفسيري دارد از             . اين موارد بپرسيد، پاسخ هاي مختلفي مي شنويد           

حتي جدايي مذهب از دولت، از برخورد ما به مذهب بعنوان عقيده، جارو کردن مذهب از                               
اينها بايد براي ما      . جامعه و مذهب زدايي و اينکه اساسا مذهب زدايي از جامعه يعني چه                      

کامال روشن  .  روشن باشد نه بخاطر فردا، از همين امروز اينها در پراتيک ما تعيين کننده اند                   
است که يکي از ارکاني که انقالب بعدي حول آن شکل مي گيرد، مسئله مذهب است و دولت                          

حتي وقتي مي گوييم مسئله زن يک          . اين خيلي روشن است و ما از قبل هم گفته ايم               . مذهبي
مسئله اساسي است ــ که در انقالب آتي همينطور است ــ خود همين مسئله زن، امروز در واقع،                     
هشتاد درصدش مسئله مذهب است و سلطه اي که حکومت اسالمي به مثابه يک حکومت                           

اگر . مذهبي بر روي سرنوشت زنان دارد و پنجاه درصد جامعه را اساسا آدم حساب نمي کند                         
امروز شما بخواهيد بر سر حق آزادي زن مبارزه کنيد، خواه ناخواه مي بينيد نود درصد جدالتان                   

به همين خاطر مي خواهم بگويم که از نظر سياسي بسيار روشن است که                             . با مذهب است    
 . اهميت اين مسئله در چيست

 
 مذهب بعنوان يک مساله سياسي

 
اجازه بدهيد بحث را از اينجا شروع کنم که وقتي از برخورد کمونيستي به مذهب صحبت مي                        
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کنيم، اولين چيزي که فکر ميکنم هر کسي مي داند و ما بعنوان کمونيسم کارگري يا هر                                 
کمونيستي به شما خواهد گفت، اين است که مذهب هم بعنوان عقيده اشخاص مطرح است و هم               

البته فقط هم دولت نيست بلکه تا آنجايي که به           . بعنوان يک فاکتور سياسي در حکومت و دولت        
. اسالم برميگردد يک فاکتور مهم نقش سياسي مذهب در پديده جنبش اسالم سياسي است                          

کمونيست ها هم با مذهب بعنوان يک             . اينها دو رکن برخورد کمونيستي به مذهب هستند              
عقيده درمي افتند و هم با مذهب بعنوان دخالتش در جامعه، در قوانين و در دولت، به هر                              

خوب، جمهوري اسالمي نمونه فاحش دخالت مذهب در         . اندازه که اين دخالت وجود داشته باشد       
مثال  زمان شاه     .  دولت است ولي در همه جاي دنيا اساسا مذهب بدرجاتي در دولت دخيل است               

امام جمعه درباري   . باالخره مذهب رسمي داشتيم    . اينطور نبود که مذهب دخالتي نداشته باشد        
 .داشتيم و فقه و شرعيات در مدارس و غيره

وقتي شما راجع به همين دو رکن که گفتم، صحبت مي کنيد، من مي پرسم آيا نقش اينها                        
پنجاه به پنجاه است؟ هشتاد به بيست است؟ و يا اگر نخواهيم کمي صحبت کنيم، همانطور که                    
گفتم، آيا محور کار و استراتژي مان حذف مذهب است و تاکتيکمان جدايي مذهب از دولت؟ و                    
گذشته از اينها، آيا اين مباحث مستقل از شرايط سياسي روي ميز ما آمده است؟ آيا اگر ما                          
حزب کمونيست کارگري زمان شاه بوديم، اصال چنين سميناري راجع به مذهب مي گذاشتيم و                    
بحث مي کرديم؟ همين اآلن مثال اگر حزب کمونيست کارگري در آلمان فعاليت کند، بايد به                         

 اندازه ما روي مذهب خم شود؟
در نتيجه، وقتي سؤال مي کنيد کمونيست ها نسبت به مذهب چه مي کنند، مي پرسم چه                      

. زماني و در کدام شرايط سياسي؟ در کتاب ها همين چيزي را مي گويند که من مي گويم                               
مذهب را خرافه و بالي جان جامعه مي           . اينکه ما به مذهب بعنوان يک عقيده معتقد نيستيم           

دانيم که بايد از جامعه حذف شود و از آنطرف هم، مخالف مذهب در دولت هستيم و ــ مثل                             
همان انقالبيون کبير فرانسه ــ سکوالر هستيم و مي گوييم مذهب نبايد در دولت و قوانين و                           

شما کافي است در همان        ! اما اين براي کسي جواب نمي شود          . آموزش و پرورش دخالت کند       
اولويت ها  . روشن است که به دو گونه حرف مي زنيد         . ايران، زمان شاه را با امروز مقايسه کنيد        

فرق مي کنند، تبليغات فرق مي کنند، جايگاه مذهب در فعاليتهاي حزبي فرق مي کند و تمام                    
اينکه علي االصول کمونيست ها راجع به مذهب چه مي               . دعوا هم بر سر همين تفاوت هاست         

شما اگر جنبش   ! گويند، همين است که گفتم ولي اين علي االصول دردي از کسي دوا نمي کند                   
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اسالم سياسي را داشته باشيد يا نداشته باشيد، بحثتان دو شکل خواهد داشت و فرق خواهد                           
پرونده مسيحيت  . مي گوييم مذهب و همه مان مي دانيم که منظورمان اساسا اسالم است             . کرد

اگر شما برويد قدرت سياسي را در آلمان بگيريد و               ! را که دادند زير بغلش و فرستادندش رفت           
حزب کمونيست کارگري آلمان بيايد و يک سمينار در مورد مذهب بگذارد و به اندازه ما                                 
قطعنامه سر مذهب بدهد، اولين کسي که يقه اش را مي گيرد خود ما هستيم که خواهيم گفت                      

اگر . سوراخ دعا را گم کرده اي و در آلمان مذهب چنين نقشي ندارد که اينقدر به آن بند کرده اي                      
چيزي در آلمان مانع رسيدن طبقه کارگر به قدرت سياسي است، شايد فاکتور صدم آن مذهب                         

ابتدا بايد به جنگ نود و نه فاکتور ديگر برويد و بنظر من، از همينجا يک چيز روشن مي                      . باشد
شود و آن اينکه کمونيست ها وقتي در اپوزيسيون هستند، به مذهب بعنوان يک مانع براي                             

همان اندازه که آن مانع وزنه است، ما هم به همان اندازه روي آن               . رسيدن به قدرت نگاه مي کنند     
اگر . حال، استراتژيک، تاکتيکي، بعنوان خرافه يا بعنوان جدايي مذهب از دولت               . خم مي شويم   

مذهب در دولت نباشد ــ مثال در سوئد ــ اين شعار چه معنايي مي دهد؟ بايد تا آنجاييکه در                          
دولت دخيل است اين شعار را مطرح کرد اما آيا درد در آنجا همين است؟ و اگر بعنوان يک                                
عقيده در سوئد باقي مانده است، چرا مانده و ريشه هايش چيست و آيا اگر حزب کمونيست                            
کارگري در سوئد بخواهد قدرت سياسي را بگيرد، بايد ابتدا به جنگ مذهب برود و آن را بزند؟                      

آيا خود ما زمان شاه اينقدر راجع به مذهب حرف مي                . طبعا همه مي گويم نخير، الزم نيست        
 زديم؟ اينها چه چيز را نشان مي دهد؟

مسئله براي ما   . بنظر من، نفس اين بحث نشان مي دهد که مسئله براي ما سياسي است                  
عده اي هم هستند در آمريکا که فکر           . عقيده خرافي کم نيست    . علي العموم  و عقيدتي نيست       
با اين چکار مي توانيم بکنيم؟ نه مانعي بر سر گرفتن قدرت                     ! مي کنند زمين مسطح است       

اولين و آخرين خرافه که مذهب          . سياسي در آمريکا يا آلمان است و نه اولين و آخرين خرافه                    
راسيسم هم هست و جادو و          . شوونيسم مرد هم هست     . مردساالري هم يک خرافه است       . نيست

اعتقاد به روح و دنياي ديگر و غيره هم هست              . جنبل هم هست که به مذهب هيچ ربطي ندارد           
جامعه انساني   . هزار و يک عقيده خرافي داريم          . که باز هم مذهب فقط يک گوشه اش است                 

آماري ديدم که مي گفت      . جامعه اي است که يک ذره از هيچکدام اين عقايد در آن نمانده باشد                 
يعني ! در جامعه آمريکا بيست و پنج درصد مردم فکر مي کنند خورشيد دور زمين مي گردد                    

حال، حزب کمونيست     . از هر چهار نفر يک نفر فکر مي کند خورشيد دور زمين مي گردد                            
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کارگري آمريکا بايد برود با اين بجنگد؟ چرا برود بجنگد؟ مي دانم مذهب وسيع تر از اين                              
حرف ها است و در همان جامعه آمريکا هم مذهب بيداد مي کند و غيره، اما تا آنجا بايد                                

. بعنوان يک حزب سياسي به جنگش بروم که بعنوان يک مانع سياسي در مقابلم ايستاده است                        
اگر . ها هستيد، خير    "اته ايست  "اگر شما حزب سياسي هستيد، اينطور است و اگر انجمن                       

. ميخواهيد در هر کجاي دنيا انجمن اته ايست باز کنيد، بايد برويد ريشه مذهب را در بياوريد                    
جنگ عقيدتي بکنيد و غيره ولي اگر         . جنگ فکري بکنيد  . بايد برويد بي خدايي را رواج بدهيد       

حزب سياسي هستيد، مي رويد به همان اندازه اي انرژي مي گذاريد که براي شما مانعي براي                        
چون اگر قدرت سياسي را بگيريد مي توانيد هم مذهب را بر                         . تصرف قدرت سياسي است      

مي خواهم بگويم سؤال را      . چون که صد آيد نود هم پيش ماست         . بياندازيد و هم همه خرافات را      
به چه عنواني مطرح مي کنيد؟ آيا بعنوان يک روشنفکر، يک آدمي که به علم، انديشه و فرهنگ                    
مترقي فکر مي کند، از من سؤال مي کنيد؟ خوب، من مثل هر اته ئيستي پاسخم اين است که                      
بايد رفت ريشه مذهب را  زد و شکستش داد اما اگر از من بعنوان ليدر حزب کمونيست                                   
کارگري مي پرسيد، مي گويم جاي مذهب در سياست شما کجاست؟ شما از حزب کمونيست                        
کارگري در کجا داريد صحبت مي کنيد؟ در سوئيس؟ نخير، الزم نيست و اگر يک صدم ادبياتت                 

از همينجا معلوم مي شود که جايگاه جدايي مذهب از              . هم در مورد مذهب باشد، کافي است        
 .دولت در سياست هاي ما کجاست

مارکسيسم يکسري فرمول هاي از پيش در طاقچه چيده شده اي نيست که بشود جدا از                           
من بارها اين بحث را روي متدولوژي کرده ام و در مورد                  ! زمان و مکان آنرا برداشت و خواند         

اينکه کمونيست ها راجع به مذهب چه مي گويند، مي پرسم                         . مذهب هم همينطور است       
کمونيست ها در چه زماني؟ کمونيست هاي قرون وسطي؟ کمونيست هاي زمان جمهوري                             
اسالمي؟ کمونيست هاي زمان شاه؟ کمونيست هاي آمريکا در همين امروز؟ کمونيست هاي                     
سومالي؟ و تازه، وقتي مي گوييد مذهب، منظورتان چيست؟ اسالم را مي گوييد يا بوديسم را                   

اسالم سياسي پديده    . هم در نظر داريد؟ من چه مي دانم اصال با بوديسم در کجا بايد جنگيد                       
کدام مذهب؟ کجا و به چه عنواني صحبت مي کنيد؟ بعنوان يک حزب سياسي                      . ديگري است 

صحبت مي کنيد يا بعنوان يک بنگاه تنوير افکار؟ اگر بنگاه تنوير افکار هستيد، بله، بايد با                       
ادبيات دربياوريد و از نظر فلسفي و غيره          . برويد بجنگيد . هر مذهبي در همه جاي دنيا جنگيد       

بکوبيد ولي اگر حزب سياسي هستيد، بايد ببينيد جايگاهش در پراتيک شما براي تصرف قدرت             
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و حاال به مورد ايران که برمي گرديم، ديگر اظهر من الشمس است که مذهب                   ! سياسي کجاست 
اين هم روشن است که        . روي ميز است و جايگاه تعيين کننده اي در پراتيک کمونيستي دارد                    

برخورد به مذهب امروز براي حزب ما از نظر سياسي مطرح هست و نه از نظر ايدئولوژيک و                            
همين متدولوژي تا حد زيادي نشان ميدهد که برخورد ما به               . فکري و تنوير افکاري     -عقيدتي

 . مذهب بايد چي باشد و چگونه باشد
نکته  دوم اينکه بخش اساسي برنامه يک دنياي بهتر در قبال  مذهب  جدايي مذهب از                             

. دولت است و اين در برنامه باز شده  و ريشه اش و معاني مشخص اش توضيح داده شده است                         
ما گفته ايم که مذهب گرچه مانند باليا و مصائب ديگر تاريخا ريشه در جامعه طبقاتي دارد                        

بازهم مثل مسائل ديگري مانند اعتياد و فحشا و ستم کشي زن و غيره                 -ولي امروز اگر هست     
امروز سرمايه مذهب را نگهداشته      . اين نظام سرمايه داري است که  اينها را حفظ کرده است               -

صحبت اينست که ما بايد دقيق       .  همه اينها را در برنامه مان گفته ايم و توضيح داده ايم             . است
بشويم  و عميقتر فکر کنيم و ببينيم که معني عملي اينها چيست و سياست عملي ما بايد در                         

 برخورد به مذهب چه باشد؟
 

 مذهب زدائي از جامعه
 
در اين سفري که به لندن رفته بودم در برنامه تلويزيون زنده يکي              . اجازه بدهيد چند تا مثال بزنم    

زنگ زد و گفت که شما با مراسم تاسوعا و عاشورا چکار ميکنيد؟ منهم اين سوال را از شما                           
ميکنم، وقتي ما به قدرت برسيم با تاسوعا و عاشورا چکار ميکنيم؟ ميگوييد قدغن                                   

رفقا با مسجدها چکار ميکنيم؟ با کساني که بروند حج چکار ميکنيم؟ اين سئوالها                ! ميکنيم؟
حزب اگر به اين سئواالت همين امروز            . صرفا مربوط به بعد از تصرف قدرت سياسي نيست              
امروز در ايران مذهب در محور مبارزه           . جواب درست بدهد ميتواند قدرت سياسي را بگيرد            

 . است
زماني که ميگوييم جدايي مذهب از دولت، به مذهب بعنوان  فاکتور سياسي برخورد                             
ميکنيم چون  مذهب در دولت يک عقيده نيست بلکه يک سياست است، قانون است، امر حقوقي               

مذهب در دولت بمعني دخالت در جامعه است و بايد دستش را قطع کنيم و اين را هم                            . است
مذهبي که در آموزش و پرورش و در سيستم                    . اعالم کرده ايم که دستش را قطع ميکنيم                

آموزشي کشور وارد شده و دخالت ميکند ديگر عقيده نيست، خرافه اي است که به خودش گفته                   
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در مدرسه نميتوانيد خرافات درس بدهيد، و         .  و لذا بايد از سيستم آموزشي جارو بشود         "! علم"
ما . حتي در همان سطح فقه و شرعيات زمان شاه هم ممنوع است و  بايد دستش  قطع بشود                           

ميخواهم بگويم بحث فقط بر سر جمهوري اسالمي           . مذهب رسمي نداريم و نبايد داشته باشيم         
ما اجازه  . نيست بلکه کال بر سر برخورد به مذهب بعنوان يک فاکتور سياسي و اجتماعي است                   

نميدهيم مذهب جامعه بگرداند و اداره کند،  قانون بگذراند، در مدارس دخالت کند و حتي در                    
جامعه هر نوع ازدواجي را بهر        . مراسم  تولد و تدفين و مراسم ختنه سوران حضور بهم برساند                

ازدواج باالخره بخش زيادش امري شخصي           . شکل و هر جورش که باشد برسميت ميشناسد               
همانطور که افراد تصميم ميگيرند در مراسم ازدواجشان   چه نوع موزيک و خواننده اي                        . است

داشته باشند يا نداشته باشند و يا  چه رقصي بکنند يا نکنند و آيا مشروب سرو بکنند  و يا                               
چه نوع کيکي داشته باشند، همانطور هم  ميتوانند بگويند که يکي بيايد وردي هم بخواند و يا                     

ولي اين ورد خواندن هم مثل بقيه امري شخصي است و از نظر دولت و جامعه پيش                            . نخواند
بعبارت ديگر در جامعه سوسياليستي ازدواج يک امر سيويل و مدني است              . شرط ازداوج نيست  

مراسم مرگ هم همينطور است، اگر شما دوست داريد که آخوندي                    . و به مذهب ربطي ندارد       
بياوريد و يک چيزي بخواند مسئله شخصي شما است ولي ما در جامعه سوسياليستي مراسم                       

ختنه و ختنه سوران هم که اساسا ممنوع             . رسمي دفن نداريم که حتما بايد آخوند در آن باشد               
 . است چونکه تعرض بجسم کودک است

بنابراين وقتي ميگوييم برخورد سياسي به مذهب  صرفا يک بخشش اين هست که از دولت                    
يک بخش ديگرش که اين هم          . و قوانين و حقوق و آموزش و پرورش و غيره بايد حذف بشود                      

معموال فکر ميکنند که مذهب زدايي        . بهمان اندازه اهميت دارد مذهب زدائي از جامعه است           
. يعني برخورد عقيدتي به مذهب و  صرفا جدايي مذهب از دولت بخش سياسي قضيه است                           

مذهب زدائي از جامعه معني ديگر اين اصل             . مذهب زدايي هم سياسي است       . اينطور نيست 
مذهب امر شخصي است يعني تو حق نداري که به جسم پسر             . است که مذهب امر شخصي است     

اگر بچه ات هجده ساله شد و       ! بچه ات تعرض کني با اين توجيه که مذهب گفته که ختنه اش کن         
خواست که برود و خودش را ختنه کند خودش ميداند و آزاد است ولي شما بعنوان پدر و مادر او                  

. تو حق نداري اذان بلند بگويي و نگذاري مردم بخوابد           . نميتوانيد و حق نداريد اينکار را بکنيد       
اگر گوسفند ميکشي    . در تاسوعا وعاشورا حق نداري قمه بزني و خون توي خيابان راه بيندازي                 

ذبح اسالمي ممنوع است و زجرکش کردن گوسفند         . بايد طبق قوانين حمايت از حيوانات بکشي       
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در يک جامعه    . نه تنها حقوق انساني بلکه حقوق حيوانات هم بايد غير مذهبي بشود                     . است
ما . انساني حقوق انسان و حيوان بر مبناي آخرين سطح تمدن بشري بايد رعايت بشود                                   

کاري هم به با خدا و بي خدا نداريم،           . ميخواهيم  منتهاي تمدن بشري را در جامعه  پياده کنيم            
اگر کساني هستند که مذهبيند و يا آتش پرستند و يا اعتقاد دارند که کره زمين مسطح است،                      
اگر تو جزو طرفداران اين هستي که خورشيد دور زمين ميچرخد و هر چه که هستي من با اينها                      
کاري ندارم فقط اينرا ميدانم که اگر اين اعتقادات تو تبديل شود به پراتيک معيني و تعرض به                      

مجازيد هر عقيده اي داشته باشيد  ولي تعرض به             . انسانها و حيوانها بکني جلويت را ميگيرم        
اگر طرفداران مسطح بودن زمين مراسمي بگذارند که سر             ! جامعه و به انسانهاي ديگر ممنوع       

ميخواهم بگويم   . بچه شان را قمه بزنند آنوقت ممنوع ميکنيم و نميتوانند اينکار را بکنند                      
مذهب زدايي از جامعه به اين مفهوم است که حضور و تعرض و دخالت اجتماعي مذهب زماني             

 . که از يک شخص فراتر ميرود و به زندگي بقيه تعرض ميکند بايد ممنوع بشود
اما آيا اصل مذهب امر شخصي است بدين معني است که جلوي بروز اجتماعي مذهب را                      

آدمهايي که بالغ و عاقلند يک روزي ميخواهند بيايند بيرون            . ميگيرم؟ بنظر من اينجور نيست     
اگر بگوييم نه آنوقت      . و کارناوالي بگذارند به اسم تاسوعا و عاشورا، خوب بيايند و بگذارند                   

آزادي بي قيد و شرط بيان چي ميشود؟ حزب حق ندارد که نه االن چنين ممانعتي بکند و نه در                        
 .دولت سوسياليستي

دولت پديده اي سياسي است و برخوردش به مذهب بايد سياسي باشد و نميتواند عقيدتي                      
مثل اين ميشود که دولت بيايد و بگويد که فلسفه                    . باشد وگرنه ميشود دولت ايدئولوژيک        

آن دولت را بايد انداخت،     . اين پوچ است  ! رسمي دولت سوسياليستي ماترياليسم ديالکتيک است      
دولت نميتواند ايدئولوژي رسمي      . اين نميتواند دولت يک جامعه انساني و سوسياليستي باشد             

داشته باشد و حتي نميتواند بگويد که بي خدايي ايدئولوژي رسمي من است، آته ايسم مذهب                        
مبارزه فرهنگي و فکري و       . دولت نميتواند اين کار را بکند و نبايد اينکار را بکند               . من است 

شما . هنري سر جاي خود ولي دولت نميتواند برخورد حقوقي و سياسي به عقيده افراد بکند                          
خب اين يعني چه؟ منظورت      ! نميتوانيد بگوييد که اعتقاد به مسطح بودن زمين  ممنوع است             

نميتوان گفت چاپ کتاب درباره     . چيست که ممنوع است؟ من عقيده دارم که زمين مسطح است     
خب او کتاب چاپ ميکند و شما هم برو کتاب چاپ کن و عقايد                       ! مسطح بودن زمن ممنوع     

! نميتوانيد بگوييد که سفر حج ممنوع        . آزادي بي قيد و شرط عقيده يعني اين           . خودت را بگو   
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چرا؟ پس آزادي سفر چه شد؟ خواهند گفت ما يک عده آدم عاقل و بالغ   پولمان را جمع کرده ايم                         
ميخواهيم برويم    -چون مشروب براي ما ممنوع است           -و مثال بجاي اينکه مشروب بخوريم          

اين نوع ممنوعيتها راديکاليسم نيست بلکه بنظر من خالي             !  سفر مکه، به کسي چه مربوط؟       
. انسانها آزادند حتي اگر بخواهند به خرافه معتقد باشند         . کردن مفهوم جامعه آزاد انساني است     

ميدانيد قدرت ما در چيست؟ در اينکه اجازه مراسم تاسوعا  عاشورا بدهيم ولي بيشتر از                             
ديديم ! بايد اجازه بدهيم  وگرنه ما هم با استالين فرقي نخواهيم داشت              ! پنجاه نفر شرکت نکنند   

من ! که وقتي ديوار برلين ريخت در کشورهاي بلوک شرق مذهب از هر سوراخي بيرون زد                               
مذهب بايد آزاد    . برخورد سوئد را مدل ميگيرم و نه برخورد روسيه شوروي بعد از استالين را                     

 . باشد و هر آخوندي بتواند حرفش را بزند، و آنوقت منهم ميايم صحبت خودم را ميکنم
وقتي ميگوييد جدائي مذهب از دولت مکمل اش اينست که بايد آزادي بي قيد و شرط                            

دو مدل  . ببينيد به اين مساله بورژوازي هم دو جور برخورد ميکند          . عقيده را برسميت بشناسيد   
يک مدل اينست که ميگويد آزادي بي قيد و شرط عقيده تا آنجا که  توهيني به اشخاص                     . هست

در قطعنامه اي که چند ماه پيش پارلمان اروپا  در رابطه با اسالم  داد اساس اش                   . و افراد نباشد
يک برخورد  هم اينست که مثل بيانيه حقوق آمريکا                . اين بود که به اسالم نبايد توهين بشود           

(bill of rights)                              ميگويد که شرط توهين و غيره نداريم و اظهار هر نوع عقيده اي آزاد
هر که هر چه دلش خواست ميتواند بگويد و اگر به کسي توهين ميشود و يا اتهام زده                            . است

اما . ميشود فرد مربوطه ميتواند به دادگاه شکايت کند و هر مورد مشخصا بايد بررسي بشود                 
هرچه دلم خواست    . بعنوان يک اصل عمومي نميشود آزادي بيان را به عدم توهين مشروط کرد                 

من يکبار بدنيا آمدم و ميخواهم هرچه در          "بقول منصور حکمت  در کنگره سه          . ميتوانم بگويم 
"! دلم مانده بگويم، من به مقدسات تو توهين ميکنم خب تو هم بيا به مقدسات من توهين کن                    

 ! منتها بدبختي تو اينست که من مقدسات ندارم ولي تو داري
 

 اهميت سياسي و تاريخي آزادي بي قيد و شرط عقيده وبيان 
 

.  آزادي بي قيد و شرط  عقيده همانقدر براي ما مهم است که مبارزه با مذهب بعنوان يک عقيده                    
ببينيد آزادي بي قيد و شرط تاريخا وقتي بميدان  آمد که آته ايستها خواستند علنا خدا و                                

و گرنه آخوندها و مذهبيها که در تمام عمرشان آزاد بوده اند،                        . مذهب را نقد و نفي کنند          
حرفشان را زده اند، از پاپ و واتيکان گرفته تا کليساي ارتدوکس تا يهوديها و بوديستها و غيره                  
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تمام فکر و ذهن مردم را مسموم کرده           . همگي با مقدساتشان دنيا را روي سرشان گذلشته اند            
اند و هميشه هم آزاد بوده اند و هميشه هم مقدس بوده اند و هميشه هم جزمي و دگم بوده اند و                          

طبقه کارگر وقتي ميگويد       . هميشه هم دولتها و مديا و فرهنگ رسمي حمايتشان کرده اند                    
معني . آزادي بي قيد و شرط عقيده  براي اينست که ضد مذهبيها بتوانند حرفشان را بزنند                          

آزادي بي قيد و شرط تاريخا و عمال يعني آزادي مبارزه بامذهب،  يعني عليه مذهب آزاد                               
بحث که بر سر آزادي بيان در مورد آب و هوا نبوده                . بودن، وگرنه بقيه اش که حاصل بوده است         

آزادي بر سر اين نوع مسائل هميشه وجود              . يا بر سر مسائلي غير مقدس و غير تابو               ! است
من اته ئيست و ضد مذهب را هميشه  سوزانده               . مساله اساسا بر سر نقد مذهب است         . داشته

اند، زبانم را بريده اند و در دادگاه انگيزاسيون به صالبه ام کشيده اند براي اينکه گفته ام  از                               
و آنکه به عکس قضيه معتقد بوده چون ميخواسته که پاپ و              ! جمله زمين دور خورشيد ميگردد    

واتيکان و مسيحيت در مرکز جهان باقي بماند حکم داده است که مرا زنده زنده در آتش                                    
 ! بسوزانند

اينجا ديگر جنبش شما اثباتي است و         . رفقا نفس آزادي بي قيد و شرط عقيده بنفع ماست            
بايد برويد و يک عقيده اي را بعنوان يک عقيده نقد و بي اعتبار کنيد، راهش اين نيست که آن را                       

اگر ! راهش اينست که خودتان را آزاد کنيد، اين شما  بوديد که آزاد نبوديد و نه او                  ! ممنوع کنيد 
به . حقيقت با شماست و اگر قدرت سياسي دست شماست، موظف هستيد که همه را آزاد کنيد                    

يکي از رفقا ميگفت آيا ما اجازه ميدهيم که قرآن را چاپ                  . نفعتان است که همه را آزاد کنيد         
توي قران هم خيلي توهين به خيلي کس         . کنند؟ خب معلوم هست که اجازه  ميدهيم چاپ کنند           

بيان به   -اصل  آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيان            .  ها شده ولي بايد اجازه دهيم که چاپ کنند         
يعني شما بايد بتوانيد نمايش هم بدهيد           -و نه فقط سخن گفتن     ) اکسپرشن( معني عام کلمه     

. مذهبيون که خفه مان کرده اند      . و بتوانيد طنز بنويسيد و فيلم بسازيد و کتاب رمان بنويسيد             
اين ماييم که    . توي نمايش هستند و در همه جا هستند             . در سينما هستند   . در رمان هستند   

اگر اين آزادي را داشته باشم آنوقت بيست در صد ميدان را بما                   ! نگذاشته اند در جايي باشيم        
ولي نه با دولت، نه با قانون بلکه با برسميت                 ! بدهند صد درصدش را از دستشان درمياوريم          

تو بيا حرف بزن منهم       . با برسميت شناختن  آزادي بي قيد و شرط عقيده              ! شناختن آزدي شما   
فرق جامعه سوسياليستي اينست که کتابي مثل کتاب سلمان رشدي را                     . ميايم حرف ميزنم    

استـنداپ کمدينهايي پيدا ميشوند که         . کرور کرور مينويسند و پخش ميکنند و ميخوانند              
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همان روزي که دولت    . محمد را سکه يک پول ميکنند و حسن و حسين را سکه يک پول ميکنند                 
سوسياليستي اجازه ميدهد که تاسوعا عاشورا برگزار کنند در همان روز يا روز فردايش در                            

بايد اينطور برخورد کرد چونکه تا اينجا            . همان شهر کارناوال همجنسگرايان را برپا ميکنند           
ببينيد آنها آزادند که بيايند نمايش تعزيه        ! آزادي مرا گرفته اند و من را نگذاشته اند حرف بزنم             

مذهبيشان را بدهند، خب گريه ميکني بيا بکن، حاال ممکن است يکعده اي توي خيابان گريه                     
آيا شما  . بکنند و يکعده هم بخندند، خب آنوقت بگذار ببينيم مردم کدامش را انتخاب ميکنند               

 !  فکر ميکنيد اگر من يک کارناوالي مثل جامعه برزيل براه بياندازم مردم به تعزيه ميروند؟
ببينيد، تاسوعا و عاشورا در عين حال يک شکل حفظ موزيک است زير فشار مذهب و                             

نوحه سرايي ايراني طوري هست که همه دستگاههاي سنتي را در نوحه ها                 .  محرمات اسالمي 
نگهداشته اند و  در يک شهري مثل يزد که من سابقه اش را دارم عمال يک نوع کارناوال موزيک                        

از . در زمان شاه که اينجوري بود حاال در جمهوري اسالمي نميدانم چطور برگذار ميکنند               . است
يکماه پيش در محله ها ميرفتند و شعرش را ميگفتند  و خواننده اش را پيدا ميکردند و                                  
تمرينشان را ميکردند و مثل يک فستيوال از محله هاي مختلفي ميرفتند توي نوحه خواني و                      
رقابت ميکردند بر سر اينکه ببينند کي بهتر ميخواند و کي صدايش بهتر است و معموال هم                         

اين، فرم دفاعي و قانوني حفظ موزيک است و حاال               . بهترينهايشان از راديو سر در مي آوردند         
اگر من بيايم و موزيک را آزاد بگذارم و کارناوال موزيک راه بياندازم آنوقت ديگر چرا کسي                              

خب او هم ميايد موزيکش را ميزند و ميخواند و کارش را              ! تمايل پيدا ميکند که نوحه بگويد؟     
تمايل جوانها به شبهاي احيا براي اين است که دختر پسرها همديگر را ببينند،                    . ميکند ديگر 

خب اگر ما روابط دختر و پسر را آزاد کنيم آنوقت ديگر آن جوان  احتياجي به شبهاي احيا                                 
 !   ندارد
ميخواهم بگويم که اگر ميخواهيد با مذهب در بيافتيد چاره اش اينست که آته ايستها را                      

آزاد کنيد، علم را آزاد کنيد، موزيک و رقص و شادي را آزاد کنيد، حقيقت را آزاد کنيد، و                                 
آنوقت عقيده و اکسپرشن را هم براي همه از جمله مذهبيون آزاد بگذاريد، خواهيد ديد که                               

 !   مذهب دود خواهد شد
نه تنها از نظر تاکتيکي درست        . برخورد حقوقي و قانوني به مذهب بعنوان عقيده سم است            

جامعه اي که اينجور باشد جامعه         . نيست بلکه بطور آرماني و استراتژيکي هم درست نيست             
جامعه آزاد جامعه اي نيست که مردمي که فکر ميکنند خدائي هست از ترس                      . آزادي نيست 
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جامعه آزاد جامعه اي است که اساسا کسي فکر                 ! بزبان نياورند  چونکه عسس ميگيردشان          
تو آزاد هستي  بخاطر امام           . سفر آزاد است ولي کسي به حج نميرود              . نميکند خدايي هست    

بنظر من  .  حسينت يا هر چه  به آن معتقدي گريه و زاري کني ولي کسي دورت جمع نميشود                         
وقتي ما ميگوييم مذهب بعنوان عقيده آزاد است بايد بعنوان عقيده با آن درافتاد و براي                                
درافتادن با عقيده شما مجازيد و بايد و وظيفه تان اينست و راهش اينست که مبارزه فکري                           

 .و همين را از امروز بايد به جامعه گفت. کنيد و نه هيچ مبارزه اي ديگر
من اين تلقي را در بعضي از رفقاي خودمان ديده ام که مثال در فالن برنامه هاي تلويزيوني                     

بنظر من آنچه که ما ميگوييم صد مرتبه تاثيرش بيشتر از اينست                 ! چرا  ضد خدا حرف نزديم       
. اينکه ميگوييم در جامعه سوسياليستي هر کسي آزاد است                . که برويم ضد خدا حرف بزنيم         

ببينيد، فقط آته ايستها ميتوانند آزادي حتي مذهب را بياورند، آزادي مذهب بدهند، به جامعه         
يکي . آزادي وجدان و آزادي اخالقيات بدهند و آزادي تعبير از دنيا هرجور هر کس دوست دارد                     

ممکن است فکر کند که کره ارض دراز است و يکي فکر کند مسطح است و ديگري ممکن است                     
اگر چيزي خرافه است     . بگذار هرچي ميتوانند بگويند و فکر کنند        ! فکر کند مثلثي شکل است     

جامعه انساني جامعه اي است       .  و اگر چيزي حقيقت نيست آنوقت طبعا کسي بطرفش نميرود             
که اينرا تضمين ميکند که شما آزاد هستيد  هر تبييني از زندگي و دنيا و غيره داشته باشيد و                        

 .   آنرا تبليغ کنيد
کجا قضيه سياسي ميشود؟ در کجا اجتماعي ميشود؟ وقتي  که مذهبيون و معتقدين به                    

اينجا بايد با قدرت      . ديگر خرافات بخواهند بر اساس عقايدشان در زنگي بقيه دخالت کنند                   
کاري هم نداريم که کدام آخوند و مرجع تقليد و قديسي                   . قانون و دولت در مقابلشان ايستاد         

گفته که چنين کنيد، اگر کارتان با حقوق مردم و با قوانين جمهوري سوسياليستي متناقض                         
اما در حيطه عقيده و نظر و بيان نطرات به دولت مربوط نيست و                     . است جلويتان را ميگيريم    

اگر هم حرف کسي اين باشد که به مقدسات من توهين و بي احترامي شده جواب اينست که ما                       
نه اته ايسم مقدس است براي ما نه           . آزادي عقيده داريم و مقدسات نداريم، از طرف هيچکسي           

همه آزاديم که بياييم جلوي چشم جامعه بحث کنيم و ببينيم که                    . مقدسات نداريم . خداپرستي
 . کي کي را قانع ميکند

 
 راديکاليسم در برخورد به مذهب يعني چه؟

 
اجتماعي کامال    -بنابرين بايد بين مذهب بعنوان يک امر عقيدتي و بعنوان يک امر دولتي                        
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اينرا هم بگويم که اينجور نيست که هرچه             . اين يک تفکيک تاکتيکي نيست      . تفکيک قائل شد   
نه اينجور نيست؛ اينها دو         . راديکالتر ميشويم مذهب را بعنوان عقيده بيشتر نقد ميکنيم                 

راديکاليسم برخورد سياسي به مذهب در خود برخورد سياسي به مذهب است  و                . عرصه هستند 
اين استدالل درستي نيست که  چون مردم ايران نفرت زيادي از                 . نه در برخورد فکري به مذهب       

مذهب دارند و منهم که خيلي راديکالم پس زماني که از مذهب صحبت ميکنم چرا فقط روي                       
جدايي مذهب از دولت تاکيد ميکنم و  چرا فقط ميگويم که مذهب امر خصوصي افراد است؛                       

رفقا اين ظاهرا خيلي راديکال است ولي به نظر من            . بايد بگويم اصال مذهب بايد کال بر بيافتد        
 . اجازه بدهيد اينرا کمي توضيح ميدهم. اصال اينطور نيست

از  . ظاهرا موضع ماکسيماليستي ما را دارند      . ببينيد ما اته ايستهاي مرتجع کم نديده ايم         
ولي آته ايستي که ميرود از نظر          . تا احسان طبري  همه اينها اته ايستند          " اس دبليو پي   "حزب  

سياسي مذهب را انتخاب ميکند، بخاطر اعتقادش به خدا نيست بلکه بخاطر منافع سياسي                     
علت حمايت  اين نوع اته ايستها  از جمهوري اسالمي وحزب اهللا و حسن                            . . امروزش است 

نصراهللا و غيره بخاطر منافع و سياستهاي ارتجاعي آنها است و نه بخاطر تخفيف در بي                                 
راديکاليسم ما در برخورد       . اينطور نيست که اته ايسم منتهاي راديکاليسم است              . خدائيشان

در زمينه  برخورد فکري      . سياسيمان به مذهب است و نه در برخورد عقيدتي فکريمان به مذهب             
که برتراند راسل و ولتر، و همين امروز ريچارد داوکينز و غيره از ما اته ايست ترند و                                           

. بشود" اس دبليو پي    "خب هر اته ايستي ميتواند عضو             !  تاليفاتشان هم از ما بيشتر است          
ممکن است بگويد درست است که  خدا نيست اما امام موسي صدر و حسن نصراهللا   دارند                             

مگر احسان طبري بخاطر اينکه معتقد بخدا بود            ! پس زنده باد اينها      ضد آمريکا ميجنگند،   
؟ و يا حزب توده و فدايي؟ و حتي شيرين عبادي؟ آيا شما فکر ميکنيد                        !رفت آن حرفها را زد      

جنبش اته ايستي يک جنبش فکري است        . قضيه اين نيست  !  شيرين عبادي به خدا اعتقاد دارد؟      
و من ميتوانم يک دانشمند اته ايست خيلي موثر هم باشم و عليه خدا بنويسم منتها در                                    

بروم در هايد پارک لندن در دفاع از حسن نصراهللا عليه آمريکا                         ) اس دبليو پي    (تظاهرات   
 .هرروز دارد اتفاق ميافتد! ما صد تايش را ديده ايم! مگر کم ديده ايد؟! صحبت کنم

بهمين دليل من ميخواهم بگويم که برخورد فکري و سياسي به مذهب موضوعهاي                               
جداگانه اي هستند و راديکاليسم برخورد ما به مذهب در برخورد سياسي به مذهب معني دارد                  

و اساسا بخاطر همين هم بوده که مساله مهم و مطرح شده                     . و نه در برخورد فکري عقيدتي         
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اگر زمان شاه بود که اصال چنين سميناري نميگذاشتيم و چنين            . است، اصال بحث بر سر اينست     
مذهب از نظر سياسي آمده و خار چشم جامعه شده است و                    . بحثي اصال لزومي پيدا نميکرد       

 . شما بايد به آن جواب سياسي بدهيد
 

 مذهب عقيده نيست، بايد به عقيده تبديلش کرد
 

معموال وقتي از آزادي مذهب صحبت ميکنيم عقيده بودن مذهب فرض گرفته ميشود، در                 
. شما بايد مذهب را هرس کنيد و به سطح يک عقيده عقبش برانيد                . حاليکه واقعيت اين نيست    

مذهب اصال در جوامع طبقاتي عقيده نيست بلکه يک نهاد است، بقول منصور حکمت يک                           
مذهب در جوامع امروزي    . مذهب ارثي است  . مذهب يک دگم است، يک جزم است       . صنعت است 
اولين وظيفه ما که همپاي جدائي مذهب از دولت است اينست که مذهب را به                      . عقيده نيست 

 . يک عقيده تبديل بکنيم
بنظر ما بچه ها مذهب         . اولين معني عقيده بودن مذهب اينستکه مذهب ارثي نيست                 

ميدانيد چرا؟ بخاطر اينکه     .  و بزرگان هم مذهبشان را بعنوان عقيده انتخاب نکره اند             . ندارند
تا وقتي که بچه است مسلمان زاده است و وقتي هم که بزرگ شد و  هجده ساله شد اينطوري                               

نه ! نيست که ميرود به کتابخانه ها و انجيل و تورات و قران را ميخواند و انتخاب ميکند                              
نود ونه درصد مردم همان مذهب والدينشان را دارند حال کمي شل تر و يا کمي                    ! اينجور نيست 

اکثريت باالئي از مردم با همان مذهب بزرگ ميشوند و زندگي ميکنند و بعد هم                           . سفت تر 
. مذهب امروز عقيده نيست    ! ميميرند و فردايش هم آخوندي ميايد سر قبرش و فاتحه ميخواند             

اگر پدر و مادر شما ليبرال باشند به شما نميگويند ليبرال ولي اگر مسلمان و يا مسيحي باشد                       
بنابراين نکته اول بحث    . به شما ميگويند مسلمان و يا مسيحي يا هر مذهبي که والدينت دارند         

همانطور که شما    . ما اينست که مذهب ارثي نيست و ما بعنوان عقيده به آن نگاه ميکنيم                         
ميتوانيد به نسبيت انيشتين معتقد باشيد و يا نباشيد، همانطور هم ميتوانيد به روز معاد                         

بنابراين يک جنبه نقد    . در هر حال اين عقيده و فقط عقيده شما است           . معتقد باشيد و يا نباشيد    
امروز مذهب صنعت و نهاد و ارثي است         . مذهب اينست که به آن بعنوان عقيده برخورد ميکنيم     

زماني که قدرت سياسي را گرفتيم و بقدرت            . و دردولت است و همه جانبه بايد بجنگش رفت             
رسيديم آنوقت مذهب را بايد تبديل کنيم به عقيده  و بعنوان عقيده به آن برخورد ميکنيم و اين                      
يک پيروزي بزرگي براي ما خواهد بود، مذهب را بعنوان يک دگم، بعنوان يک چيز مقدس،                               
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. بعنوان يک امر ارثي و بعنوان يک صنعت و نهاد هرس کرده ايم و عقب رانده ايم و زده ايم                                   
 .  مذهب فقط مي تواند عقيده باشد و اين را ما از همين امروز بايد روشن کنيم و بگوييم

مثل اينست که من     . معتقدين به هر عقيده مراسمي دارند شما هم ميتواند داشته باشيد                
ميتوانم طرفدار گروه جاز باشم و يا طرفدار هنرپيشه سينما و يا اصال طرفدار فالن تيم فوتبال                       

و بعد از مسابقه هم ميرويم و ميريزيم به                 -که اين يکي براي ايران ملموس تر است              -باشم  
خيابان و شادي ميکنيم و در يک کافه اي مينشينيم و آبجو ميخوريم و  يک مراسم جمعي هم                           

تو هم که طرفدار يک گروه مذهبي هستي از اين کارها ميتواني بکني،               . آ زاديد . برگزار ميکنيم 
اما همانطوري که در آنجا  اگر يک طرفدار تيم فوتبال بد مستي کند ميگيريمش اگر تو هم در                         

رفقا منطق هر دوي اينها يکي است، او به تيم                     . مراسم عاشورا   قمه بزني،  ميگيريمت               
اين به دولت مربوط نيست هر اعتقادي داريد                  . منچستريونايتد معتقد است و تو به خدا              

نميتوانيد مزاحم ديگري شويد، عليه انسانيت نميتوانيد کاري کنيد، داد و بيداد زيادي هم                          
حال . نميتوانيد بکنيد، اذان هم نميتوانيد بگوييد و بچه را هم نميتوانيد مجبور به کاري بکنيد                

چه طرفدار تيم فوتبال هستي و چه طرفدار گروه موسيقي و چه مسلمان و چه گاو پرست و چه                             
من بعنوان دولت بايد     . هيچکدام اينها به من بعنوان دولت مربوط نيست         . سنگ پرست و غيره    

من به اين ميگويم مذهب زدايي       .  جامعه را اداره کنم و مذهب را از تعرض به جامعه منع کنم              
 .از جامعه و به اين ميگويم توي سوراخ کردن مذهب بعنوان عقيده

اگر مذهب منتقل نشود،    ! اگر شما بتوانيد اينطور عمل کنيد، ديگر بقيه اش سرازيري است            
بشرطي که همه حقوقش را      !  اگر ارثي نباشد و اگر دگم نباشد، در عرض دو نسل تمام مي شود                

 .بعنوان يک عقيده برسميت بشناسيد و بعنوان عقيده  با آن برخورد کنيد
به " از خود بيگانگي انسان   "حال، ميخواهم به نکته پايه اي تري اشاره کنم که قبال در بحث                 

 .آن پرداخته ام
 

 ضرورت طبقاتي وجود مذهب
 

فکر ميکنيد چرا مذهب هست؟ يک جواب اينست که سرمايه داري، يک دولتهائي و متفکريني                  
چون مذهب در طبقه      . و رسانه هائي، نگهش داشته اند  چونکه از نظر سياسي بنفع آنهاست                     

بنظر من اين بخشي از واقعيت هست اما پاسخ عميقي            .   کارگر تفرقه مياندازد و غيره و غيره       
. جامعه طبقاتي است که نياز به مذهب را بازتوليد ميکند             . به ضرورت وجودي مذهب نيست      
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چرا در سوئد مذهب هست؟ و در انگليس و                 . نياز به مذهب بعنوان ظاهرا يک انتخاب آزاد             
فرانسه چرا؟ اين بدين خاطر نيست که بورژوازي عامدانه و آگاهانه با دولتش مذهب را                                    

دولتهاي سرمايه داري يک امر و عملکردشان اين هست ولي مساله پايه اي تر                  . نگهداشته است 
مذهب يک عارضه است، يک قارچ       . تا وقتي شما جامعه طبفاتي داريد مذهب هم ميماند         . است

 .  هست و با تفاوت و تبعيض رشد ميکند و جلويش را هم نميتوان گرفت
برخورد سياسي را که توضيح دادم و برخورد              : بنظرم برخورد ما به مذهب سه جنبه دارد             

اگر بخواهيم مذهب را محو کنيم، بايد          . عقيدتي را هم که گفتم و سوم هم محو مذهب است                
مذهب مثل  دولت است و ارادي نيست و نميشود که در جامعه طبقات                  . طبقات را محو کنيم    

در جامعه  . چنين چيزي ممکن نيست    . باشد و استثمار باشد و تبعيض باشد ولي مذهب نباشد            
اي ميتوانيم مذهب را محو بکنيم که  ريشه هاي اجتماعي  و سياسي و اقتصادي تبعيض و                           

منصور حکمت هم به نوعي      . طبقات برچيده شوند و اينجا ديگر حيطه مبارزه جاي ديگر است              
. ميگويد شما مسئله فلسطين را حل کنيد، کمراسالم سياسي هم ميشکند               . همين را ميگويد   

اگر تبعيض و نابرابري را از ميان برداريد، اگر           . اين در يک مقياس عمومي تري هم صادق است          
معموال روي اين گفته مارکس که مذهب           . معضل فقر را حل کنيد، کمرمذهب شکسته است            

افيون توده هاست تامل و تعمق نميکنيم که يعني چه؟ توده محروم به مذهب نيازمند است                           
چراکه انسانيتش در اين جامعه متحقق نميشود و بعنوان انسان برسميت شناخته نميشود و                         

آدمي در عالم خاکي نميايد      " چون  . آنوقت ميرود و يک هويت ديگري براي خودش پيدا ميکند            
 .اگر آدمي بدست بيايد ديگر  شما عالم ديگر و خدا را نميخواهيد". بدست

اگر زندگي شما در همين عالم، بعنوان يک انسان و بعنوان يک موجود اجتماعي معنا پيدا                     
اعتقاد به شانس و تصادف و چهارشنبه سوري و            . کند، هيچ نوع خرافه اي را نخواهيد خواست          

مي خواهم بگويم بعنوان انعکاس واژگون يک جهان           . جن و پري و غيره را هم نخواهيد خواست            
غيرانساني، ستمکش و ستمگر و هر طبقه اي، به مذهب احتياج دارند براي اينکه اين دنيا،                          
دنياي انساني نيست و به همين دليل، بسيار سطحي خواهد بود اگر کسي فکر کند مي تواند                        

در مورد مبارزه فکري خود      . جامعه را طبقاتي نگاه دارد و با مبارزه فکري مذهب را بياندازد               
و . در سطح فلسفي اش و در سطح علمي و اجتماعي اش            . بورژوازي تا حد زيادي جلو رفته است       

لي هنوز مذهب وجود دارد نه صرفا به اين خاطر که دولت ها عامدانه و آگاهانه ظاهرا يک                               
به اين دليل   . همانطور که گفتم چنين توضيحي خيلي سطحي است         . طوري آن را نگاه داشته اند      
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از . احتياج به مذهب از آخوند درنمي آيد           . که ــ بقول مارکس ــ مردم به افيون احتياج دارند                 
معلوم . زندگي نابرابر و غيرانساني و از فقر درمي آيد و بعد مذهب بر رويش سوار مي شود                           

است که اگر شما بخواهيد خوشبختي خودتان را به يک دنياي ديگري حواله بدهيد، به مذهب                        
خوب، اگر عدل الهي تان و روز معاد و قيامتتان در همين دنيا باشد،                    . احتياج خواهيد داشت   

ديگر چرا بايد اينها را بخواهيد؟ البد در اين دنيا عدلي در کار نيست که مي گوييد بايد روز                           
 .معادي وجود داشته باشد

من اينرا زياد باز نميکنم چونکه در بحث از خود بيگانگي انسان در اين رابطه زياد                                   
رجوع کنيد به مذهب،       ( و اينجا الزم نيست بيشتر وارد اين بحث بشويم                    . صحبت کرده ام    

ناسيوناليسم و از خود بيگانگي انسان، بسوي سوسياليسم دوره سوم شماره اول، مارس                                 
۲۰۰۶  .( 

 
 جمعبندي و موخره

 
مذهب بعنوان عقيده و مذهب بعنوان امر سياسي بطور عيني و ابژکتيو دو چيز متفاوتند و                         

راديکاليسم حزب در برخورد     ! بايد متوجه باشيم که يکي تاکتيکي و ديگري استراتژيکي نيست           
سياسي به مذهب  فقط  در چارچوب رفع موانع خلع يد سياسي از بورژوازي و بقرت رسيدن                               

اما بعنوان يک    . بعنوان يک حزب سياسي بهمان اندازه بايد به آن بپردازيم                .    حزب معني دارد  
متفکر و يک اته ايست بايد به مبارزه عقيدتي با مذهب پرداخت و البته حزب هم در اين راه هر                        

راديکاليسم . اته ايستهاي ارتجاعي کم نداريم      . منتها مساله اين نيست    . کمکي بتواند ميکند   
از عقيده در نميايد بلکه راديکاليسم از موضع گيري سياسي تان نسبت به مذهب بعنوان يک                        

شما ميتوانيد آته ايست باشيد و فکر بکنيد که جمهوري اسالمي هم                   . پديده سياسي درميايد   
بنابراين ماگزيماليسم  ! دنيا پر است از اين نوع اته ايستها        . خوب است چونکه عليه آمريکاست       

حزب آنجا نيست بلکه منتهاي راديکاليسم ما در برخورد و عملکرد ما عليه مذهب بعنوان يک              
و اين مسئله  هم براي پس فرداي بقدرت رسيدن نيست بلکه مهم اينست                    .  پديده سياسي است  

. که از همين امروز به مردم چه ميگوئيم  و مردم چه تصويري  از رابطه حزب  با مذهب دارند                           
آيا ما مساجد را ميبنديم؟ عاشورا و تاسوعا را ممنوع ميکنيم؟ آيا مانع سفر حج مردم                                
ميشويم؟ مانع روضه خوانيشان ميشويم؟  اگر مردم چنين تصويري از ما داشته باشند هرگز به                   

ما بايد بگوييم که شما آزاديد که هر عقيده و مذهبي را که بخواهيد داشته                       .  قدرت نميرسيم 
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جامعه بايد بداند که  ما  به خدا              . اين امر شخصي شماست و مربوط به خودتان است            . باشيد
دولت . معتقد نيستيم و عليه مذهبيم ولي اينرا در حيطه قوانين و دولت وارد نميکنيم                                  

سوسياليستي دولتي است که به عقيده بعنوان عقيده برخورد ميکند و براي همه مذاهب آزادي                    
شرط ما شرطي اجتماعي سياسي است که به عملکرد مربوط                    .  بي قيد و شرط قائل است          

هر عقيده اي داريد نبايد مزاحم کسي شويد و در زندگي و                . ميشود و نه به آزادي عقيده و بيان         
امور اجتماعي مردم دخالت کنيد و مردم را مجبور کنيد که طبق عقايد مذهبي شما                                      

 . زندگيشان را تغيير بدهند و بوِيژه بچه ها را به کاري مجبور کنيد
نکته دوم  اينست که مذهب در جوامع امروزي يک عقيده نيست، بايد ابتدا به عقيده                                

در جامعه سوسياليستي مذهب نهاد        . تبديلش کرد تا بتوان بعنوان عقيده به آن برخورد کرد                 
نيست، مذهب صنعت نيست، مذهب جزمي نيست، مذهب دگم نيست، ارثي نيست، مقدس                    

مذهب عقيده است و چون عقيده است لذا همه آزادند که به آن مثل تمامي عقايد                                 . نيست
آزادي دفاع از     . آزادي بي قيد و شرط  اساسا و عمال يعني آزادي نقد مذهب                        . برخورد کنند  

ما . مذهب که هميشه بوده و در طول تاريخ هيچکس براي آخوندها قيد و شرطي نگذاشته است                  
هم نميگذاريم، و ميگوييم آخوند بيايد حرفش را بزند و منهم ميايم حرفم را ميزنم و اگر در اين                      
بيان آزادانه عقايد به کسي بربخورد و توهين حساب شود ميتواند شکايت کند و در دادگاه                            

اما همانطور که برنامه يک دنياي بهتر اعالم ميکند آزادي بايد بي قيد و                     .  رسيدگي ميکنند 
 .  شرط باشد

رفقا ما واقعا مقدسات     . در رابطه با برخورد به مقدسات هم گفتم که ما مقدسات نداريم                 
يک بخش مهم بحث       .  نداريم اما متاسفانه جنبش چپ از خودش اين تصوير را نداده است                       

اگر در  . جامعه سوسياليستي يک جامعه اوپن و باز است         : همانست که منصور حکمت هم گفت      
اين کشورهاي غربي هرروز کاريکاتور رئيس جمهورشان را ميکشند و  در شوهاي تلويزيوني                       
دستش مياندازند خب در جمهوري سوسياليستي بايد عليه ما ده برابر از اين کارها بتوانند                          
بکنند، و بايد همه حق داشته باشند که در تي وي جامعه سوسياليستي  مارکس را دست                                 

اگر اين سياست    . هر کسي بايد اين آزادي را داشته باشد          .بياندازند و هر چه ميخواهند بگويند       
 . ما نباشد به همان سوسياليسم خاکستري اروپاي شرقي تبديل ميشويم

امروز  دارند به ريش اوباما هنوز بقدرت نرسيده ميخندند و با طنزهايشان بوش را سکه يه                     
جامعه سوسياليستي ما اين طوري      ! اين نشد ! پول کرده اند ولي براي فيدل کاسترو ممنوع است          
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ميگويند که در جامعه سوسياليستي مارکسيسم مقدس است، مارکس مهم است، به                  . نيست
و به رئيس جمهور هم طبعا زياد نميتوانند بد بگويند چونکه              ! منصور حکمت نميشود بد گفت     

در جامعه سوسياليستي    . اما من ميگويم اين سوسياليسم نيست         ! جامعه سوسياليستي است   
مورد نظر ما هر نوع شو تلويزيوني و  فيلم سينمايي و غيره و هر نوع هجو و طنز عليه                                         
کمونيسم ومارکس و منصور حکمت و عليه حزب کمونيست کارگري و غيره کامال مجاز و آزاد                  

ما ميگذاريم که    ! رفقا عليه ما تابحال بوده است، ناراحت نباشيد            ! ما مقدسات نداريم   . است
آنها آزاد باشند منتها خودمان ميرويم و حرفهايي ميزنيم که تيراژ اين برخوردها را پايين                             

مردم بيشتر بروند برنامه طنز و جوک ما را عليه محمد                  . بياوريم و کسي به آنها توجه نکند          
ما ميخواهيم و موظفيم يک جامعه اوپن و باز و آزاد ايجاد کنيم و                      .  ببينند تا عليه لنين را      

 . هيچکس نبايد فکر کند که اين کمونيست کارگريها مساجد را ميبندند
يکسري مساجدي هستند که رژيم آنها       . بگذاريد اينجا در مورد مساجد هم توضيحي بدهم         

را بزور گرفته، غصبي است، جمهوري اسالمي ساخته بعنوان پايگاه قدرت سياسي خودش  که                     
اما يکسري  . ما آنها را پس ميگيريم و در خدمت رشد و رفاه جامعه قرار ميدهيم                   ! غلط کرده 

مساجد هم هستند که افراد مسلمان پولهايشان را روي هم ميگذارند و ميسازند، خب اگر                            
 .دولت  جلوي اين نوع مساجد را نميگيرد. اينطور است مجازند

عقيده تا زماني که پراتيک      . هيچکس نبايد فکر کند ما با قانون جلوي عقايد را ميگيريم              
اجتماعي عليه ديگر شهروندان نکند نميتوانيد جلويش را بگيريد و آزاد است، اگر آن پراتيک                        

چرا به آن کسي که ميايد و        !  اجتماعي ضرري بکسي نميزند با چه منطقي جلويش را ميگيريد؟          
در خيابان مکزيکي ميرقصد آزادي ميدهيد ولي براي آنکه ميخواهد نوحه بگويد ممنوعيت                     

قرار بود که دولت سوسياليستي      ! بخاطر اينکه دولت اته ايست است؟ اين نشد         ! ايجاد ميکنيد؟ 
اگر شما به نفع يک عقيده اي قانون بگذرانيد، اتفاقي که مي افتد اين است                    . ايدئولوژيک نباشد 

که عقيده مخالفش مي رود زيرزميني مي شود، مظلوم مي شود و مي آيد بعنوان يک فاکتور                       
از نظر سياسي ما به مسلمان ها اجازه مي دهيم حزب                     . سياسي مقابلتان قد علم مي کند          

 . درست کنند
يک عده آخوندها و        . ميگوييم جدائي مذهب از دولت و نه  جدائي مذهب از سياست                          

مقامات مصدر امور در اين رژيم بوده اند که بعنوان جاني بايد محاکمه بشوند  ولي کسي که                        
سابقه جنايت ندارد و ميخواهد حزب اسالمي مثال  الدعوه ايران را درست بکند خب برود                               
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ما به آزادي بي قيد و شرط احزاب معتقديم  و              . درست بکند و اگر مي تواند وارد شوراها شود           
زماني که حکومتي کمونيستي شد قيد و شرط گذاشتن بنفع کمونيستها همانقدر بد است که                      

. قيد و شرط بنفع حقيقت بضرر حقيقت است          . قيد و شرط گذارشتن سرمايه داري بنفع خودش          
تلويزيون داريد و اجازه بدهيد       . حقيقت را بايد رفت و گفت        ! حقيقت حمايت حقوقي الزم ندارد      

نيم ساعت  . من بروم و فالن استاد اسالم شناس  دانشگاه االزهر مصر هم بيايد صحبت کنيم                      
به نفع من است که او بيايد حرفش         . من بحث مي کنم و نيم ساعت او و بعد جامعه انتخاب کند             

 .فيلم سينمايي اش را بسازد و مناسک مذهبي اش را بجا بياورد. کتابش را بنويسد. را بزند
ولي اگر شما مبارزه     . اگر حقيقت با من است بايد بتوانم در مبارزه فکري شکستش بدهم                 

اگر شرط عدم توهين به           . فکري را تبديل کنيد به مبارزه حقوقي آنوقت ديگر باخته ايد                         
من به مقدسات تو توهين       ! مقدسات را بگذاريد طرفدار مذهب ميبرد چون خواهد گفت قبول              

 !   نميکنم تو هم به مذهب من توهين نکن و ميشود همين وضعي که تا حاال بوده است
ميخواهم بگويم از هر جنبه اي که نگاه بکنيد آزادي بي قيد و شرط بيان براي ما يک رکن                         

. سياسي و استراتژيک است و آنهم نه فقط براي حفظ قدرت در فرداي روزي که بقدرت رسيديم                         
مردم ايران و مردم دنيا بايد  تصوير يک                 . براي اينکه از همين امروز بتوانيم بقدرت برسيم              

جامعه اي که در آن       . جامعه باز و راحت و ريلکس و شادي را در جمهوري سوسياليستي ببينند               
همه   آزادي بيان داشته باشند، آزادي عقيده داشته باشند، آزادي طنز و هجو و مسخره کردن                           

مردم بايد اين را ببينند      . داشته باشند، آزادي تشکيل حزب و پيوستن به هر حزبي داشته باشد               
که اينها مقدسات ندارند و اينها عکسهاي خودشان را هوا نميکنند و بعد بگويند به رهبر حزب             

بگذار مردم آزاد باشند و بيايند عليه تو حزب درست کنند،             !  ما و يا رهبردولت ما توهين نکن       
اگر استثمار کنند مياندازيمشان     . اصال بگذار بروند و حزب دفاع از سرمايه داري درست کنند              

. زندان ولي بروند حزبشان را درست کنند و اگر ميتوانند وارد شوراها شوند و قدرت را بگيرند                      
اين تصوير خاکستري و کدري  که االن از کمونيسم در دنيا ارائه شده است براي اين است که                               

بايد يک جامعه آزاد، باز و ريلکسي داشته باشيم که              .  کمونيستها همينها را رعايت نکرده اند       
در آن مذهب و هر عقيده ارتجاعي بتواند حزب درست کند، بيايد در خيابان کارناوالش را                              
بگذارد و عزاداري اش را بکند و هر کاري که دلش مي خواهد بکند ولي از نظر دولت و از جنبه                        
حقوقي، سياسي و اجتماعي، جامعه قانون دارد نه بخاطر اينکه دولت اته ايست است، به اين                        

 . دليل که آن جامعه و آن دولت مدافع انسانيت است
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اينها آن مباني است که من فکر مي کنم ما بايد در برخورد به مذهب داشته باشيم و                                  
 . *اميدوارم توانسته باشم به سئواالتي که ابتدا طرح کردم پاسخ داده باشم

     
 .    با تشکر از هادي وقفي براي پياده کردن متن اوليه اين نوشته



 



 !انقالبي که همچنان بايد پيروز شود
 در ايران ۸۸سخنراني درباره تحوالت سال 

 
 مصطفی صابر 

 
 ! موخره بجاي مقدمه

 
در ايران ارائه     ۸۸سخنراني که متن مکتوب آن در اينجا و به مناسبت سومين سالگرد انقالب                 

آبان همانسال، يعني در گرماگرم تحوالت شورانگيز و            ۱۳ميشود، چند روز مانده به تظاهرات        
در اين سخنراني کوشش شده است تا          . در ايران، در شهر ونکوور ايراد شد           ۸۸خيره کننده سال     

عليرغم محدوديتي که تحليل يک واقعه عظيم اجتماعي در حال انکشاف اجازه ميدهد، سير                       
ضمن برشمردن تفسير و راه       .  حرکت و تاثيرات آن تحول بطور خالصه مورد بررسي قرار گيرد                

، اين سخنراني    ۸۸حل نيروهاي مختلف سياسي پوزيسيون و اپوزيسيون در قبال وقايع سال                      
. و ملزومات فوري پيروزي آن      ۸۸اول، سير بالفصل انقالب     : نهايتا  بر دو نکته متمرکز ميشود       

در . ، شرايط  و پتانسيل جهاني و تاريخي موفقيت آن             ۸۸و دوم، تاثيرات  درازمدت تحوالت          
هر دو جنبه نکاتي بطور فشرده مطرح ميشود که خواننده ميتواند در پرتو اتفاقات سه سال                           

 . گذشته آنها را مورد قضاوت و ارزيابي قرار دهد
اما نکته اي که در اين يادداشت بايد برجسته کرد موضوعي است که شايد بعنوان موخره                       

چنانکه پايين تر خواهيد در اين سخنراني براين تاکيد ميشود که            . اي به آن سخنراني بايد نوشت   
ايران در صورت پيروزي         ۸۸اوضاع خاورميانه در يک وضعيت بن بست قرار دارد و انقالب                     

  ۸۸اما اکنون ما ميدانيم که انقالب        . ميتواند راه حل و الگويي به منطقه و به جهان ارائه دهد             
نتوانست بر ضعف هايش که ضمن همين سخنراني به مهمترين جنبه آن اشاره ميشود، فائق آيد                  

اما در عين حال اينرا هم ميدانيم که آن انقالب عليرغم عدم پيروزي، نه               . و در نتيجه ناکام ماند 
چيزي که در اين سخنراني به آن پرداخته نشد          . فقط خاورميانه که جهان پس از خود را تغيير داد          

چرا که اوال قابل تصور نبود و ثانيا در دل يک انقالب طبعا هر ذره تمرکز و                     . و جايي هم نداشت   
صحبت در باره تاثيرات يک انقالب ناکام، در شرايطي که            . انرژي معطوف به پيروزي آن ميشود      

) عاشورا –دي    ۶(آن انقالب هنوز روبه اعتالء بود و واقعيت هم نشان داد که  تا نقطه اوج اش                    
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حدود  دوماه بعد از ايراد اين سخنراني فاصله داشت، نمي توانست موضوع جالب و مربوطي                       
در هر حال هرچند  در اين سخنراني با شور و اميد  بر اثرات همه جانبه منطقه اي و                                  . باشد

در صورت پيروزي تاکيد  ميشود، اما تصور تاثيرات پردامنه اي انقالب                     ۸۸جهاني انقالب    
حتي در صورت ناکامي و عدم پيروزي نه براي سخنران و نه فکر کنم براي کس ديگري                                ۸۸

آنچه که بعدا در خاورميانه و سطح جهان اتفاق افتاد واقعا خارق العاده و خارج از                    . ممکن نبود 
حد و ظرفيت هر تحليل و پيش بيني انقالبيون، ناظران سياسي، دولتها و احزاب چه راست و چه                     

 . چپ بود
در پي  " بن علي "را بخاطر داريد که پس از سقوط         " تونس تونس، ايران نتونس   "حتما عبارت  

اين . انقالب تونس  در محافل واقعي  و مجازي در خارج و داخل ايران بر سر زبانها افتاد                                 
عبارت که تيزي و نغزي شعارها و شعور توده اي را در خود دارد اوال اينرا به ما ميگويد که                              

ثانيا .  را از همان جنس حرکت مردم تونس ميدانند، يعني يک انقالب               ۸۸چگونه مردم حرکت     
و مهمتر اين عبارت در واقع  بهت و حيرت عمومي مردم انقالبي ايران را نشان ميداد که آنها                         

اما تونسي ها که با        .  نشدند" ديکتاتور"قريب به يکسال جنگيدند و موفق به سرنگون کردن                 
و بهمان شيوه و روش دست به انقالب زده بودند توانستند در عرض مدت                    ۸۸الهام از تحوالت     

در مصر هم که مدت کوتاهي بعد از تونس انقالب به                     . کوتاهي ديکتاتور را سرنگون کنند        
بعالوه . ميدان آمد ديديم که در اولين گام خود يعني پايين کشيدن ديکتاتور بسرعت پيروز شد                  

انقالب مصر و ميدان التحريرش الهام بخش موج عظيمي از انقالبات و جنبش هاي بي سابقه                      
ميالدي را    ۲۰۱۱اجتماعي  نه فقط در خاورميانه که در اروپا و آمريکا شد که سراسر سال                          

سالي که برخي مورخين تنها       .   از لندن تا  تل آويو تا بنغازي و تا نيويورک و غيره                  . درنورديد
ميالدي ميدانند که اروپا و جهان سرمايه داري             ۱۸۴۸نمونه مشابه آن در تاريخ را سال انقالبي 

بعد از  . البته حتي اين مقايسه بنظرم تقليل گرايانه و کوته نظرانه است           . آنزمان را به لرزه درآورد    
يعني سال بروز بحران اقتصادي            ۲۰۰۸که در واقع شروع تاريخي و نه تقويمي آن                   (  ۲۰۱۱

دنياي جديدي متولد شده که       )  ايران بعنوان اولين برآمد انقالبي است         ۲۰۰۹جهاني و انقالب     
بسرعت در حال انبساط است و فکر و تئوري بشر بايد ده برابر سريع تر  بدود تا مگر به گرد آن                           

 . برسد
عليرغم آنکه در باره آن زياد نوشته شده              " تونس تونس، ايران نتونس     "از جمله آن عبارت        

است،  هنوز همچون سوالي آزار دهنده بر فراز سر همه ما ميچرخد و زنگ آن در گوش همه ما                         
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چرا تونس توانست و ايران نتوانست؟  اما بنظرم براي رسيدن به جواب صحيح اکنون                 . باقي است 
 ؟ "ايران نتوانست"و " تونس توانست"آيا واقعا :  بايد آن عبارت را بدين صورت مطرح کرد

واقعيت اين است که انقالبي که در تونس شروع شد و توانست ديکتاتور را کنار بزند، هنوز                     
تا آنجا که به فاز اول انقالب و پايين کشيدن                . کامال پيروز نشده و  کارش پايان يافته نيست             

اما تا پيروزي واقعي انقالب هنوز راه درازي          . ديکتاتور بر ميگردد اين امر صورت گرفته است         
اين نکته اي است که در همين سخنراني          . همين حکايت در مصر هم برقرار است       . در پيش است  

سرنگوني جمهوري  "به اين صورت که      . بنوعي در قبال تحوالت ايران مورد تاکيد قرار ميگيرد           
و تاکيد ميشود که چطور اوضاع جهاني ايجاب ميکند که               ". اسالمي پايان کار انقالب نيست      

ايران که      ۸۸از سوي ديگر انقالب         .  انقالب را فراتر از سرنگون کردن جمهوري اسالمي برد                
عليرغم همه جانشفاني ها نتوانست ديکتاتور را سرنگون کند و در همان فاز اول که مصر و                            
تونس از آن گذشتند باقي ماند و از نفس افتاد، موضوعيت و ضرورتي بيش از پيش يافته و                            

مضافا . همچون شبحي چه باالي سر جمهوري اسالمي و چه کل بورژوازي در گشت و گذار است                  
به هدف بالفصل خود برسد، در عين حال آغازگر چنان تحوالت            " نتونس"اينکه همين انقالبي که 

بعبارت .  آنرا نمي کرد   " تونستن"عظيم و الهام بخش چنان تغييراتي شد  که هيچ کس تصور                    
ديگر اگر کمي از تحوالت بالفصل فاصله بگيريم و در بعدي تاريخي به اوضاع نگاه کنيم نه                            

رسيده اند  " نان و کرامت  "انقالب تونس و مصر هنوز پيروز شده و مردم به خواست هايشان يعني          
و نه با هيچ تعريفي دوره اي از ثبات متعارف بورژوايي و وضعيتي غير انقالبي در آنجا حاکم                         

همينطور در ايران نيز  نه بحران و بن بست جمهوري اسالمي تخفيف ياقته  و چشم                        . شده است 
که برعکس به شهادت همين تحريم هاي اقتصادي و دعواها و بن                      -اندازي براي بقاء يافته        

و نه مردم انقالب و مبارزه براي پايين کشيدن اين رژيم                -بست هاي دروني بمراتب شدت يافته       
اگر انقالب سوريه، اوضاع اسرائيل و موقعيت ناپايدار عراق           . را از دستور خود کنار گذاشته اند       

از فلسطين تا   "و افعانستان و پاکستان و غيره را هم اضافه کنيم مي بينيم  در کل خاورميانه و                     
اوضاع حتي با حدت و شدت بيشتر از آن چيزي که در اين سخنراني به آن                         " کوههاي هندوکش 

اوضاعي که با اضطرار بمراتب بيشتري همچنان       . اشاره ميشود زير يک عالمت سوال بزرگ است    
بعالوه چنانکه اشاره شد ما اکنون با پديده بالقوه عظيم تر و پردامنه تري روبرو              . پاسخ مي طلبد

و آن فوران جنبش    . هستيم که در زمان سخنراني نه وجود داشت و نه در مخيله کسي مي گنجيد           
هاي ضدکاپيتاليستي در غرب است که علنا  گل سر سبد سيستم سياسي موجود کاپيتاليستي                 
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را زير سوال برده و در مقابل حاکميت بانکها و وال استريت بر زندگي بشر                        " دمکراسي"يعني  
خواهان دخالت مستقيم شهروندان و برقراري  دولت نوع کموني است و بدست گيري اختيار                            

در هر حال آنچه که در اين سخنراني بطور کلي                 . بالفصل زندگي توسط مردم را طرح ميکند          
بعنوان مساله خاورميانه و جهان به آن اشاره ميشود اکنون با روشني و وضوح بيشتري در                              

هشدار و تاکيدي که در اين سخنراني مطرح ميشود که                      . مقابل همه ما قرار گرفته است           
سرنگون کردن جمهوري اسالمي پايان کار نيست بلکه تازه شروعي است براي اينکه به مسائل                     

بنا . واقعي که به کل جهان و منطقه مربوط است پاسخ دهيم،  همچنان به قوت خود باقي است                     
 پاسخ اوضاع فعلي منطقه و جهان چيست؟:  بر اين سوال سه سال پيش همچنان جلوي ماست

اگر بپذيريم که بورژوازي و سرمايه داري پاسخي جز ادامه کج دار و مريز وضع موجود                              
ندارد و اگر قبول داشته باشيم که  نفس انقالبات دو سه سال اخير عليه همين بن بست بورژوايي                      
برپا شده است، آنوقت اين سوال باقي ميماند انقالبات تا کنوني چه پاسخي ارائه داده اند و چه                        

تا اينجا عليرغم همه پيش روي ها، عليرغم آنکه               . دورنماي واقعي جلوي بشريت گذاشته اند         
انقالبات سه سال اخير همه صورت مساله ها را عوض کرده است، عليرغم اينکه جرقه هاي                           

که اين نکات در ادبيات      (اميد بخش اينجا و آنجا ديده ميشود و فضاي بسيار خوبي باز شده                   
، اما هنوز پاسخي جامع، عملي،  اميد بخش و بسيج کننده به مردم          ) ما مورد بحث قرار گرفته

: هنوز هيچ آدم معترض و هيچ انقالبي در دنيا نمي تواند به شما بگويد که                      . جهان نداده است   
ببين در مقابل اين اوضاع بردگي و قهقرايي که سرمايه داري قرن بيست و يک به ما تحميل                             
کرده است ما ميرويم و انقالب ميکنيم و از دولت موجود و مناسبات مالکيت موجود خلع يد                     
ميکنيم و زندگي را اينطور و آنطور مثل الگويي که در فالن جا برقرار شده است سازمان                                  

اين شايد مهمترين مساله    . و پاسخ ملموس و واقعي جايي وجود ندارد        " فالن جا "هنوز  . ميدهيم
 . اي است که مقابل همه انقالبيون جهان و همه به جان آمدگان از وضع موجود قرار دارد

. ادامه وضعيت کنوني جهان بدون ارائه  يک پاسخ مادي روشن و راهگشا زياد جالب نيست                  
دهکده "جهان الگوي واقعي و قابل تحقق براي اداره زندگي بشر در قرن بيست و يک و عصر                              

الگويي که قطعا ديگر سرمايه داري نيست و فقط با الغاء همه جانبه آن                        .  ميخواهد" جهاني
اما اگر اين پاسخي مشخص، عملي، قانع کننده  و بسيج کننده اي                         . ميتواند متحقق شود   

نباشد آنوقت جهان ميتواند در کشاکش کور و بي سرانجام نيروهاي متخاصم اجتماعي دوره                       
بنا بر اين سوال بطور دقيقتر اين              . بسيار سخت و بسيار مخاطره آميزي را از سر بگذراند                   
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 ميتواند باشد که چنين الگوي نجات بخشي چگونه و از کجا ميتواند سر برآرد؟
و تجارب    ۸۸و انقالب     ۵۷بي شک جامعه ايران به داليل تاريخي، به يمن درسهاي انقالب                

سياسي غني و به يمن عروج يک صف روشن بين و بدرجات متشکل آزاديخواهي و برابري طلبي                   
اينجاست که  . کارگري و کمونيستي از جوامعي است که  امکان ارائه چنين الگويي در آن هست                

و ضرورت پيروزي انقالب ايران و ارائه راه حلي به                ۸۸به پايان رساندن کار نيمه کاره تحوالت           
کل منطقه و جهان که ما بارها  و از جمله در همين سخنراني هم بر آن تاکيد کرده ايم،  اهميت                          

به عبارت ديگر وقايع سه سال گذشته به فراخوان هايي که در پايان اين سخنراني                     . پيدا ميکند 
 ) خرداد ۲۱،   ۲۰۱۲جون  ۸.  (آمده است مهر تاييد و تاکيد مجدد کوبيده است

 
 

 سخنراني در ونکوور
 

در اين صحبت ميکوشم  تصويري از وضعيت سياسي کنوني ايران  و موقعيت نيروها و                            ... 
يا  –سعي ميکنم  توضيح دهم آنچه که ما به آن انقالب ميگوييم                  . جنبش هاي مختلف بدهم    

  -اين حرکت، اين جنبشي که در ايران شروع شده است               :  هر اسمي ميخواهيد روي آن بگذاريد        
. شايد بايد روي اين نکته آخر بيشتر مکث کرد           . چه سير و سرانجامي دارد و به کجا بايد برود             

چون فکر ميکنم اين االن سوال همه است که اوضاع چه ميشود و چه بايد کرد؟  نيروها و جنبش                       
به جنبه  . هاي مختلف سياسي چه نقشي در اين اوضاع دارند؟ اينها چهارچوبه صحبت من است               

 .هاي بيشتر تئوريک و تحليلي ميتوان در بخش پرسش و پاسخ پرداخت
راجع به اوضاع و احوال کنوني و  اينکه چه وضعيتي برقرار است، ابتدا بايد توافقي در                               

چه اتفاقي در ايران دارد مي افتد؟ بر اساس تعريفي که از اين اوضاع                     . تعريف آن داشته باشيم    
ميکنيم ميشود سراغ اين رفت که قدم بعدي تحول اين اتفاق و پديده چه ميتواند باشد و به کجا                      

 . بنا براين، تعريف و تبيين اوضاع فقط يک اسم نيست. بايد برود
 

 !فتنه و اغتشاشات
 

به . با هر تعريفي که براي خودش دارد          . است" فتنه"براي مثال خامنه اي ميگويد اين اوضاع             
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است، نتيجه اي که      " فتنه"ولي بالفاصله بعد از اينکه ميگويد اوضاع امروز              . اين کاري ندارم   
بقول ! را بايد درآورد   " فتنه"ميگرد و  راه حل و قدم بعدي که تعريف ميکند اين است که چشم                       

 . بايد به همان شيوه اسالمي چشم اش را درآورد. اسالمي ها با فتنه کاري جز اين نبايد کرد
يا بقول بعضي از جوانها به نقل از               "! (اغتشاشات"يا مثال ديگر، احمدي نژاد ميگويد             

اين اسمي است که احمدي نژاد روي           "! خس و خاشاک   "يا ميگويد    ".)  اختشاشات"بسيجي ها    
بقول خودشان يک فتنه     . در واقع ميخواهد بگويد هيچ و پوچ است          .  حرکت حاضر گذاشته است    

حرف خامنه اي هم همين      . شکست خورد و رفت    . اي ميخواست شروع بشود اما ديگر تمام شد         
 . است

ولي خودشان بيشتر    " هيچ مشکلي نداريم   "و  " تمام شد "جالب است که دائم دارند ميگويند         
همين آخرين نمونه که البد در جريان هستيد، عده اي به            . از همه مجبورند راجع به آن حرف بزنند 

دانشجويي بلند شد و با         . اصطالح نخبگان  که دستچين شده اند را پيش خامنه اي بردند                       
البته در همان چهارچوبي که ميشود آنجا           .  جسارت تمام کارهاي خامنه اي را زير سوال برد              

خودشان مجبورند راجع به اين پديده        . ولي همه کارهاي خامنه اي را جلويش گذاشت          . حرف زد 
اما تفسيرشان از اين اوضاع اين است که اين فتنه بود، انقالب مخملي بود،                         . صحبت کنند 

من اينجا قصد ندارم به نقد تفسير و تعبير اينها از                    . براندازي نرم بود و تمام شد و گذشت             
گو اينکه اين دو مفهوم انقالب مخملي و براندازي نرم مفاهيم جالبي هستند                  .  اوضاع بپردازم 

 . که اگر روي آنها خم شويم ميتواند  توضيح بدهد که چه اتفاقي دارد در ايران مي افتد
 

 !بحران و کودتا
 

. او نمي گويد فتنه و يا اغتشاشات است          . او ميگويد بحران است    . مثال ديگر رفسنجاني است    
و نتيجه ميگيرند که  حاال بايد          . خاتمي هم کمابيش حرفش همين است        . ميگويد بحران داريم   

به .  اينها به اتفاقاتي که در ايران افتاده است ميگويند بحران           . بشينيم و اين بحران را حل کنيم       
چون فکر ميکنم جمعي که اينجا نشسته اين تعابير            . نقد تفسير اينها هم از اوضاع نمي پردازم         

شايد پرداختن به تعابير اپوزيسيون جمهوري اسالمي و کساني که با حرکت                       . را قبول ندارد    
 . جاري در ايران موافق هستند براي اين جمع جالبتر باشد

يک تعبير ديگر از اوضاع، تعبير موسوي و کروبي و آنهايي است که به خودشان ميگويند                       
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خامنه (اينها ميگويند ما بحران داريم، مشکل داريم، انتخاباتي شده و شما                  ". راه سبز اميد  "
کودتا کرده ايد و حق ما را خورده ايد و حاال مردم بلند شده اند حق شان را                            ) اي و نزديکانش   

نمي شود به مردم جواب نداد و گفت اتفاقي نيفتاده                . بايد جوابي به ايشان بدهيم      . ميخواهند
 . اين بحران است و بحران جدي هم هست. است

را مطرح ميکردند که االن آنرا هم مطرح نمي                 " الغاي انتخابات  "در ابتدا اينها خواست         
بهر حال تفسير اينها    . حاال در جستجوي يکجور سازش و توافقي با جمهوري اسالمي اند            . کنند

از وقايع ايران اين است که گويا مردم آمدند به خيابان و اينهمه تالش و  جنگ و جدال کردند و                          
گويا قانون اساسي جمهوري         !  کشته دادند که قانون اساسي جمهوري اسالمي اجرا بشود                      

تفسير موسوي و نظير آن خيلي روشن          . اسالمي تمام و کمال اجرا نمي شده و مشکل اين است               
ولي بعدا سعي ميکنم توضيح دهم که حکمت موسوي در اين تحوالت                 . است که احمقانه است    

و چرا  نقشي که ايقاء ميکند از اين حرفهاي عجيب و احمقانه در نمي آيد که گويا                          . چه هست 
مردم آمده اند اينهمه تظاهرات سه ميليوني کرده اند و ندا و اشکان و سهراب و اينها کشته شده                   

بلکه نقش او ناشي از چيز       . اند و بالي کهريزک بسرشان آمده براي اينکه برگردند به دوره خميني              
 .ديگري است که بعدا به آن ميپردازم

 
 جنبش حقوق مدني

 
براي مثال برخي فرنگي ها ميگويند آنچه که در ايران             . تفاسير ديگري هم هست که جالب است        

کساني مثل نوم چامسکي        . است)  جنبش حقوق مدني     "  (سيويل رايتز موومنت     "ميگذرد   
جنبش "ميگويند اين تحوالت ايران        . معادل ايراني اينرا هم داريم       . شايد اينطور حرف ميزنند     

که البته يک جنبه هايي از تحوالت اخير و حرکت مردم شايد  جنبش حقوق مدني                    . است" مدني
توده وسيع مردم آمده اند       . را تداعي بکند   )  قرن بيست ميالدي     ۷۰و    ۶۰در دهه    (در غرب    

. خيلي مسالمت آميز و  انساني، خيلي مترقي و با سطح فرهنگي باال دارند مبارزه ميکنند                       
آمريکا را ديده اند با ديدن       " سيويل رايتز موومنت  "و يا   ) فرانسه( ۶۸شايد  آن کساني  که مه          

از فعالين   " (جون بايز  "عجيب نيست که مي بينيد           . تحوالت ايران ياد آن جنبش ها بيفتند            
مي آيد و ترانه ميسازد و ميگويد بعد از سالها من دوباره جان گرفتم، زنده                  )  سرشناس آن دوره  

 .شدم و اميدوار شدم
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ولي اگر بپذيريم اين  تحوالت ايران يک جنبش مدني يا جنبش حقوق مدني است خوب                              
در نتيجه اولين چيزي    . اولين حرف يک جنبش مدني اين است که مردم حقوق مدني داشته باشند         

در ايران بايد از جلوي پاي خود بردارد يک حکومت مذهبي و                 " سيويل رايتز موومنت   "که  يک     
يعني ناگزير است که حکومت موجود را سرنگون کند و در نتيجه              . (ديکتاتور و سرکوبگر  است    

نمي دانم کدام    .)  از  چهارچوبه يک جنبش حقوق مدني و اصالح حکومت موجود فراتر رود                      
حکومت مذهبي است که  با هر تعبيري که از جنبش حقوق مدني داريم، ميتواند با آن خوانايي                    

فقط مگر گنجي    . فقط مگر آخوند باشيد که فکر کنيد ميتوانند همخوان باشند             .  داشته باشد 
فقط اگر دست خودتان در اين قتل و کشتارهاي جمهوري اسالمي               . باشيد که اينطور فکر کنيد     

مي فهمم،   . کاري به غربي ها و فرهنگي ها ندارم           . آغشته باشد ميتوانيد اينطور تفسير کنيد        
آنها وقتي از دور نگاه ميکنند و جنبش مردم ايران را مي بينند، چه بسا فکر کنند که اين                                

بحث من مربوط به آنها       . دارد" سيويل رايتز موومنت   "حرکت جاري در ايران شباهت هايي به            
بحث سر تفسير ايراني هست     . نيست و تفسير آنها هم چندان در اوضاع سياسي ايران تاثير ندارد            

 .که حرکت جاري را جنبش مدني قلمداد ميکند
براي مثال اتحاد جمهوريخواهان که همين چند وقت پيش در اروپا کنگره داشتند و                                  
قطعنامه اي هم صادر کردند، بحث شان اين است که اين جنبش مردم ايران تماما بخاطر اين                         

و چون انتخابات آزاد نبود مردم به خيابان ريختند و اين اوضاع                   . بود که انتخابات آزاد باشد      
و راه اين اوضاع هم اين است که يک انتخابات آزاد در ايران بگذاريم و همه چيز                                . پيش آمد 

تازه وقتي هم در بحث شان دقيق ميشويد مي بينيد همين انتخابات مجلس                     . درست ميشود 
بعبارت . (مورد نظر اينها باشد     " انتخابات آزاد "جمهوري اسالمي که دارد ميايد ميتواند آن             

" انحصار طلب "عبارت از انتخابات بين خودي هاي جمهوري اسالمي از             " انتخابات آزاد "ديگر  
و  -بنابر اين تفسير اينها اين است که  مردم اينهمه به خيابان آمدند                  .) است" اصالح طلب "تا  

آبان که چند روز ديگر ميايد مردم بشدت              ۱۳البته هنوز هم از خيابان نرفته اند، براي همين               
و اين کشاکش و تقابل و  کشت و کشتار صورت گرفت                 -تدارک مي بينند که به خيابان بيايند       

مثل خامنه اي که ميگويد اين فتنه است و بعد سعي ميکند چشم                  . نبود" انتخابات آزاد "چون  
فتنه را درآورد، کهريزک راه مي اندازد، نعره ميزند و عقب ميرود و جلو مي آيد، اين اتحاد                              
جمهوريخواهان هم که البته يک طيف هستند  فکر ميکنند مساله مردم انتخابات بوده است و                    

 .  اگر انتخابات آزاد باشد همه چيز درست ميشود و مملکت سر و سامان پيدا ميکند
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 انقالب و خشونت
 

و جنبشي  (کسان ديگري هم هستند که ميگويند تحوالت جاري در ايران يک انقالب نيست                         
حرکتي که   : و بعد براي اينکه نشان بدهند انقالب نيست ميگويند               ). براي اصالح امور است     

تعريفي که دارند اين است که انقالب يعني                  . جريان دارد اصال اهل اعمال خشونت نيست              
در اينکه مردم    .  خشونت و چون مردم اهل خشونت نيستند، پس اين تحوالت انقالب نيست                    

حتما آن ويدئو جالب را ديديد که مردم             . دارند بسيار متمدنانه مبارزه ميکنند بحثي نيست           
يکي از لباس شخصي ها را گرفته بودند و خود مردم داشتند محافظتش ميکردند که کسي او                      

که اگر يکي از اينها دست مردم انقالبي آن دوره مي                 ۵۷بر خالف دوره     .  را نزند و اذيت نکند     
ولي اينبار   . تازه همان وقت هم همه اينطور برخورد نمي کردند              . افتاد تکه پاره اش ميکردند       

ولي آن کساني که        . خيلي روشن بود که مردم با چه فرهنگ بااليي دارند مبارزه ميکنند                          
ميگويند اين مبارزات خشونت آميز نيست منظورشان اين است آنچه که خشونت آميز است                       

پس چون حرکات فعلي خشونت آميز نيست پس اين انقالب نيست بلکه همان                        . انقالب است 
 . است" سيويل رايتز موومنت"

انقالبات هيچوقت در طول تاريخ براي خشونت نبوده           . چند اشکال دارد اين تعبير و تفسير        
انقالب ميکنند چون راه     .  مردم نمي آيند انقالب کنند براي اينکه بزنند و خشونت کنند              . است

خشونت را در تمام انقالبات هميشه ضد انقالب به                  . ديگري براي بهبود زندگي شان نيست          
مردم . هم همينطور بود     ۵۷. مجبورش ميکند تا از خودش دفاع کند         . انقالب تحميل ميکند   

اين شاه بود که در      . آمدند تظاهرات کردند و ميگفتند مرگ بر شاه و ميخواستند که شاه برود                 
هم تماما از     ۵۷خشونت بعد از قيام     . شهريور مردم را به گلوله بست و دست به خشونت برد           ۱۷

انقالب همينکه شاه را انداخت ديگر خشونتي الزم              . جمهوري اسالمي بود نه از خود انقالب           
که يکي بعد از       ۵۷اعدام هاي بعد، از سران رژيم سابق تا خود فعالين همان انقالب                    .  نداشت

آمد و به نام انقالب قدرت را            ۵۷ضد انقالبي که در       . ديگري اعدام شدند کار ضد انقالب بود         
انقالب . منظورم خميني و دار و دسته جمهوري اسالمي است           . گرفت و  انقالب را سرکوب کرد        

. اکتبر را هم نگاه ميکنيد، خشونتي که به آن تحميل ميشود بخاطر فشار ضد انقالب است                         
 .انقالب ميخواهد به پيش برود و مجبور ميشود از خودش دفاع کند

در نتيجه اينهايي که ميگويند حرکات فعلي خشونت آميز نيست پس بنا براين انقالب                          
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نيست، در واقع سعي ميکنند تفسير خودشان مبني بر اينکه اين يک جنبش مدني است را به                        
اينها ميخواهند اين حرکت       . دارند واقعيت را يک جور تحريف ميکنند            . واقعيت قالب کنند    

 . مردم را در چهارچوبه نظام تعريف و مهار کنند
 

 ليبرال دمکراسي
 

در واقع يک عده زيادي بحث شان اين است که حرکت فعلي در چهارچوبه نظام است و در همين                          
در واقع شاخه هاي مختلف          " (جمهوريخواهان"نه فقط     .  چهارچوب هم حل و فصل ميشود           

،  نه فقط امثال گنجي و کساني که در واقع دنباله جمهوري اسالمي                          )اکثريت و حزب توده     
هستند، حتي کساني که يک وقتي ظاهرا سرنگوني طلب بوده اند يا به اين اسم شناخته                                     

ايشان بحث اش    . مثال فرض کنيد کساني مثل داريوش همايون         .  ميشدند، همين را ميگويند    
که البته معلوم    . است" ليبرال دمکراسي "اين هست که اين حرکتي که در ايران راه افتاده براي                  

نيست چطور اين ليبرال دمکراسي قرار است در چهارچوبه جمهوري اسالمي و در سازش با آن به                   
 . از همين ابتدا ميشود ديد که در اين ليبرال دمکراسي چه خبر است. نتيجه برسد

وقتي در دمکراسي اينها دقيق       . بعضي هم ميگويند اين حرکت ايران براي دمکراسي است            
کسي که در دوره      ! است" بزرگترين مرد آزاده حاضر     "ميشويد مي بينيد که آيت اهللا منتظري             

وقتي او کشتار      ۶۰خرداد    ۳۰بلکه همينطور در       ۶۷خميني و کشتارهايش، نه فقط در سال            
و اگر يادتان    . خميني بود و خيلي هم افتخار ميکرد         " وليعهد"ميکرد، آقاي آيت اهللا منتظري         

براي اينکه از او     . گذاشته بودند " گربه نره "باشد ايشان موضوع جک هاي مردم بود و اسمش را               
 ! در دمکراسي اينها منتظري ميشود آزاده ترين مرد دنيا. تنفر داشتند

فکر کنم بطور واقعي و عيني يک گامي به                . کاش ميشد در ايران ليبرال دمکراسي آورد           
اما ليبرال  .) هرچند که ميدانيم چنين چيزي روياي ممنوع بورژوازي ايران است           . (پيش مي بود  

دمکراسي که قرار است زير علم جمهوري اسالمي و حکومت مذهبي و آخوند و يا با حفظ                               
يعني آن چيزي که پرچم امثال آقاي داريوش همايون           -گوشه اي از جمهوري اسالمي سرکار بيايد       

ديگر هيچ معني نمي دهد جز اينکه شما ميخواهيد اين حرکت مردم در ايران را به                               -است
يعني اينکه بنا به تعريف      (قاعده ساده اي که اول گفتم         . شکست بکشانيد و متوقف اش بکنيد      

کسي که ميگويد جنبش    . اينجا هم صادق است   ) تان از اوضاع قدم بعدي را هم تعريف ميکنيد         
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حاضر در ايران براي ليبرال دمکراسي است که آنهم در چهارچوبه جمهوري اسالمي به نتيجه                          
درست همانظور که خامنه اي          . ميرسد، اينرا ميگويد که دقيقا اين جنبش به نتيجه نرسد                    

کساني هم  که ميگويند اين جنبش حاضر          . ميگويد اين فتنه است و بايد چشم  فتنه را درآورد             
براي ليبرال دمکراسي است و در چهارچوبه جمهوري اسالمي ميشود يک کارهايي کرد                                   

 . ميخواهند همان بالي خامنه اي را سر اين حرکت مردم بياورند
اعتراضات بعد  "اما بي بي سي فارسي در مورد حرکات حاضر چه ميگويد؟ مثال ميگويد                  

گويا مردم ايران    ".  موافقين يک کانديدا و مخالفين کانديداي ديگر          "يا ميگويد    " از انتخابات 
آمده اند به ميدان و اين همه اعتراضات که دنيا را تکان داده براي اين است که احمدي نژاد                               

و بر مبناي اين     . بي بي سي هنوز دارد اينطور صحبت ميکند          .  نباشد و موسوي بيايد سرکار      
تفسير ميتوان نتيجه گرفت و راه حل داد که اگر احمدي نژاد يک خرده کوتاه بيايد و اگر بشود                           

 . يک کاري کرد که موسوي سرکار بيايد مردم به خانه شان برميگردند
خيلي از اينها که نام بردم خودشان         . هم چند کلمه بگويم    " جنبش سبز "اجازه بدهيد راجع به      

. همين آقاي داريوش همايون هم خودش را جزو جنبش سبز ميداند            . را جزو جنبش سبز ميدانند     
يعني همان ليبرال دمکراسي که قرار است در جمهوري اسالمي به نتيجه برسد جزو جنبش سبز                    

امثال اکبر گنجي هم که آيت اهللا منتظري اش آزاده ترين مرد دنياست خودش را جزو                            . است
البته کسان ديگري هم هستند که خودشان را جزو جنبش سبز ميدانند ولي                . جنبش سبز ميداند  

يعني مشخصه شان سرنگوني      . (بر خالف اينها ميخواهند سر به تن جمهوري اسالمي نماند                
در همين تظاهرات روز قدس همين ها بودند که در            . در ايران از اينها کم نيستند      .)  طلبي است 

آزادي، "که در واقع شعار موسوي است، شعار          " آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي   "مقابل شعار   
يعني . يعني جمهوري اسالمي نه، جمهوري ايراني         . را مطرح کردند   " استقالل، جمهوري ايراني   

البته خيلي از مليون و ناسيوناليست ها تصور کردند حاال مردم خيلي                  . جمهوري غير مذهبي   
. منطق مبارزه مردم اينطور نيست    . بنظر من اينطور نيست. شيفته شعارهاي ناسيوناليستي اند

 ". جمهوري اسالمي نه، جمهوري خودمان، جمهوري ايراني: "مردم دارند به موسوي ميگويند
 

  چرا انقالب است؟
به اين ترتيب مي بينم اين اسامي و عناويني که نيروهاي مختلف به حرکت و جنبش فعلي                     
مردم ميدهند، بدون اينکه بخواهيم خيلي عميق شويم، براحتي نشان ميدهد که اين نيروها                         
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يعني (اما ما    . چطور وقايع حاضر را توضيح ميدهند و چه راه حلي در مقابلش قرار ميدهند                    
يک . چه ميگوييم؟ ما ميگوييم اين يک انقالب است که شروع شده                 ) حزب کمونيست کارگري   

انقالبي است عليه جمهوري اسالمي و در پيشرفت خودش عليه جمهوري اسالمي بايد تمام                          
 . جامعه را از بيخ و بنياد عوض کند و يک جامعه جديد و يک مناسبات جديد را برقرار کند

اول اينکه توده وسيع و         . چرا ميگوييم انقالب است؟ چون اين حرکات دو خاصيت دارد                   
دوم اينکه مردم به ميدان آمده اند نه براي راي شان، نه براي                . ميليوني مردم به ميدان آمده اند      

اين يا آن گوشه از خواسته هايشان، بلکه بر سر مساله حکومت، مساله نظام و آينده سياسي به                      
با هرکدام از مردم شرکت کننده در اين حرکات چه در داخل و چه در خارج                           .  ميدان آمده اند   

صحبت کنيد، بالفاصله متوجه ميشويد مساله اي که در دستور جامعه ايران قرار گرفته                              
يعني . عبارت از سرنوشت جمهوري اسالمي و نه فقط اين، که سرنوشت آينده آن جامعه است                       

 . اوضاع چه ميشود و به کدام سمت ميرود. همان سوالي که در ابتدا هم گفتم خيلي مطرح است
يعني سرنوشت  (وقتي توده وسيع ميليوني مردم به خيابان مي آيند و بر سر اين مساله                          

عکس العمل نشان ميدهند، شروع ميکنند به مبارزه کردن، تظاهرات کردن،                 ) قدرت سياسي 
جنگ خياباني کردن، در افتادن با حکومت،  از مرگ نهراسيدن، از جان و مال و همه چيزشان                         

.  انقالب تعريف ديگري ندارد     . هزينه کردن در همه جا، خوب روشن است اين يک انقالب است                  
انقالب وقتي است که توده هاي عظيم و ميليوني بر سر مساله قدرت سياسي و سرنوشت                                 

 .  سياسي جامعه به ميدان ميايند
وقتي ما ميگوييم اين حرکت يک انقالب است، طبعا راه حل اين است که اين انقالب بايد                        

بايد سرنوشت سياسي جامعه را همين مردم که انقالب کرده اند              !  بايد پيروز بشود  . پيروز بشود 
اولين گام در اين پيروزي اين است که جمهوري اسالمي بايد            . و آنطور که ميخواهند تعيين کنند  

و نه فقط جمهوري اسالمي بايد        . جمهوري اسالمي بايد برود    . اين اصال جاي بحث نيست     . برود
برود، بلکه بايد به جاي آن خود همين مردم، همين جامعه، همين کساني که انقالب کرده اند،                       
همين انسانهايي که براي زندگي شان به ميدان آمده اند و زندگيشان را در مشت شان گرفته اند                      

 . تا وضع را عوض کنند،  همين ها اختيار را بدست بگيرند
 

 "مرگ بر ديکتاتور"
 

.  سراغ خود اتفاقات برويم     ) و بيان واقعيت از منظر ديگران        (اما بگذاريد از اين مشاهدات و          
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اينکه مثال ما ميگوييم اين يک انقالب است آيا درست يا نه؟ خود واقعه چه ميگويد؟ تا اينجا                      
تا اينجا کوشيدم تا خيلي خالصه بگويم بقيه           . من در مورد خود واقعه هنوز صحبت نکرده ام            

از خامنه اي و احمدي نژاد و رفسنجاني            . چه ميگويند ) ۸۸تحوالت سال    (راجع به اين اتفاق       
گرفته تا موسوي و کروبي و اتحاد جمهوريخواهان و داريوش همايون گرفته تا حزب کمونيست                     

در مورد  ) و متضاد (سعي کردم بگويم که يک طيف وسيع از نيروهاي سياسي مختلف             . کارگري
ولي خود اين وقايع چه ميگويند؟ آيا ميشود يک تصوير ابژکتيو و                  . وقايع حاضر چه ميگويند    

 . کافي است آدم چشم هايش را باز کند. واقع گرايانه اي داشت؟ بنظرم خيلي راحت ميشود
شعار اصلي شان چيست؟    . وقتي نگاه ميکنيد مي بينيد ميليونها مردم به خيابان آمده اند            

اين . است" مرگ بر ديکتاتور   "براي هرکسي روشن است که شعار اصلي مردم در اين حرکات                     
ولي اينها در     . گفتند" ياحسين ميرحسين  "و يا مثال       " اهللا اکبر  "درست است که يک جاهايي           

اگر دقت بکنيد وقتي که فشار رويشان          . مبارزات جاري مردم شعارهاي فرعي و تاکتيکي اند           
که يکجور خودش را     " اهللا اکبر "زياد است، وقتي نيروي رژيم سنگين است، ممکن است بگويد               

" اهللا اکبر "حال به اين کاري ندارم که تازه همان شعار            .) چون اين شعار خود رژيم است      . (در ببرد 
" يا حسين ميرحسين   "از  ! جمهوري اسالمي را تبديل کرده اند به چيزي که گفتنش جرم است                    

تبديل " مرگ بر ديکتاتور     "ولي فورا  به           ) که يکجور پوشش امنيتي دارد          (شروع ميکند      
شعاري است که از ابتدا مطرح شد، دائم گسترش بيشتري پيدا کرد             " مرگ بر ديکتاتور. "ميشود

و االن با فاصله خيلي زياد به نسبت همه شعارهاي ديگر دارد شنيده ميشود و فرياد زده                                   
 . ميشود

مردم مساله  . روشن است که چه دارند ميگويند        " مرگ بر ديکتاتور   "وقتي مردم ميگويند     
بلکه اين است که ديکتاتوري يعني          . شان فقط  اين نيست که خامنه اي نباشد و حذف شود                    

مرگ بر ديکتاتوري يعني مرگ      . سيستم سياسي که ديکتاتوري را بوجود مي آورد، نبايد باشد            
مرگ بر  . يعني مرگ بر سيستم سياسي که االن در ايران حاکم است               . بر يک سيستم ديکتاتوري    

 . ديکتاتور فقط مرگ بر خامنه اي و احمدي نژاد نيست
خواستند . که صرفا منظور اين نبود که شاه نباشد            ۵۷در  " مرگ بر شاه  "درست مثل شعار     

)  به رياست فرح   (انجام دهند، که حاال شاه نباشد ولي مثال شوراي سلطنتي                 ۵۷اين کار را در      
از جبهه ملي و اينها باشد       ) مشروطه سلطنتي (شاه نباشد اما يک دولت ملي        . که نگرفت . باشد

تا وقتي که خميني اينرا تشخيص داد براي اينکه قاپ انقالب را بدزدد و                         . که اينهم نگرفت   
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را دست   " مرگ بر شاه   "مهار آنرا بدست بگيرد و به نام انقالب آنرا سرکوب کند، بايد شعار                         
با يک احترام و عزتي با شاه حرف            ۴۲خرداد    ۱۵خود خميني در    . بگيرد و بگويد شاه بايد برود      

ولي . برويد ادبياتش را بخوانيد، وجود شاه و اعليحضرت جزو سيستم سياسي اش است                 . ميزند
شعار مرگ بر ديکتاتور فعلي شباهت به شعار             . مي آيد و شعار مرگ بر شاه ميدهد              ۵۷در  

 . هرچند عينا يکي نيست. مرگ بر شاه آنوقت دارد
 

 دعوا بر سر آزادي
 

وقتي مردم ميگويند مرگ بر ديکتاتور، اگر بخواهيم معني اثباتي تري به آن  بدهيم، در واقع                      
بر سر آزادي    . و مردم چگونه آزادي يي ميخواهند؟ نکته جالب همينجاست             . آزادي ميخواهند 

اينجا خوبست به    . دعواي بزرگي در جامعه ايران در گرفته و اينکه آزادي از چه قرار بايد باشد                     
 . تعابير قبلي برگرديم

مثال موسوي آزادي را چطور تعريف ميکند؟ اينطور که بايد در چهارچوب قانون اساسي                       
ميگويد اگر همه بندهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي اجرا ميشد                . جمهوري اسالمي باشد   
ولي همان بند اول قانون اساسي اش که حکومت خدا و واليت فقيه و                       ! خيلي آزادي ميداشتيم   

و مردم اينرا   . بندگي انسان را ميگويد کافيست تا تمام جامعه را به اختناق و استبداد بکشاند                
 . مردم تفسيرشان از آزادي آنچيزي نيست که براي مثال موسوي ميگويد. قبول نمي کنند

مثال خيلي که جلو مي آيند از        . کسان ديگر هم که نام بردم تفسير خود را از آزادي ميدهند             
و آزادي را در اين چهارچوب تعريف         . و معاهدات مختلف سازمان ملل  ميگويند        " حقوق بشر "

اول اينکه  . که اينجاهم دوتا اشکال هست و با خواست مردم از آزادي خوانايي ندارد                   . ميکنند
حتي اگر فرض کنيم تعبير مردم از آزادي همان چهارچوبه حقوق بشر باشد باز اولين چيزي که                         

.  جمهوري اسالمي بايد سرنگون بشود    . بايد اتفاق بيفتد اين است که جمهوري اسالمي بايد برود          
دوم، .) و اين حضرات حقوق بشري اپوزيسون ايران هريک بنحوي با اين مساله مشکل دارند                     (

همانطور که گفتم وقتي مردم ميگويند مرگ بر ديکتاتور ديگرحاضر نيستند به يک سيستم                        
البته امثال  . مثال قرار نيست بيايند بگويند شاه و نظام سلطنت           . ديکتاتوري ديگر آري بگويند    

رضا پهلوي همچنان دارند در سالروز تولد کوروش کبير اطالعيه ميدهند و ميخواهند آزادي را                 
واضح است که مردم نمي آيند جمهوري اسالمي را                . به تعبير کوروشي به خورد مردم بدهند           
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به جوانان ايران فکر کنيد، آنها تعبيرشان از آزادي           . سرنگون کنند که خودشان بشوند رعيت شاه       
 ! چيست؟

ميخواهم نتيجه بگيرم آن نيروهايي هم که ميخواهند آزادي را در چهارچوبه حقوق بشر                          
تعريف کنند، فراموش ميکنند که اولين فاکتور دعواي آزادي در ايران خود جمهوري اسالمي                     

از شما   . شما نمي توانيد سر مردم کاله بگذاريد که حقوق بشر ميايد و فالن ميشود                           . است
ميپرسند سر اين جمهوري اسالمي چه ميگوييد؟ باشد يا نباشد؟ برود يا نرود؟ و اينرا خود                            

دعواي آزادي بر سر اين است که هيچ نوع سيستم               . انقالب و مبارزه واقعي مردم طرح ميکند         
آزادي بايد بي قيد و شرط        . ديکتاتوري مثل اين ولي فقيه و خميني و خامنه اي سرکار  نباشد                

".  آزادي بايد نبايد ندارد   .  "طرح کردند   ۵۷شعارش را اول بار در تظاهرات زنان در اسفند      .  باشد
بنا بر اين کسي که ميگويد حاال فعال با اين           . آزادي قيد و شرطي ندارد    . اين حرف دل مردم است  

جمهوري اسالمي اصالح شده بساز و بزک نمير بهار مي آيد و بعدا به شما حقوق بشر ميدهم،                         
که تازه خود آن حقوق بشر را هم اگر بخوانيد مي بينيد خيلي                 . مورد قبول مردم واقع نمي شود      

آزادي مقيد است به آزادي         ) بيانيه جهاني حقوق بشر      (در اين تعبير       . مقيد و محدود است      
و آزادي مالکيت هم يعني اينکه من سرمايه دارم و شما کارگر هستيد، شما مالک                       . مالکيت

صاف و ساده   . يعني من حاکم هستم و شما محکوميد       . بچرخ تا بچرخيم  . نيستيد و من مالکم   
البته اين آزادي به تعبير حقوق بشري خود بحث             . اش اين است که  آزاديي در کار نخواهد بود             

ولي بحث اصلي تر اين است که مساله آزادي بر سر جمهوري اسالمي و نگاه                    . جداگانه اي است  
 . داشتن سيستم ديکتاتوري گره ميخورد

 
 انقالب زنانه و انساني

 
يک خاصيت ديگر مباررزه مردم و اين حرکت و انقالبي که در گرفته، اين است که شديدا زنانه                         

شما هر ويدئويي از اين حرکات را نگاه کنيد، تقريبا بدون استنثاء، اگر يک مقدار دقت                        . است
کنيد متوجه ميشويد که در خيابان در صحنه عمل اعتراضي اين دختران و زنان اند که در صف                    

.  وقتي جمهوري اسالمي ضد زن را داريد انقالب هم زنانه ميشود              . و عجيب هم نيست    . اول اند 
" سيويل رايتز موومنت"است، خوب اين  " موومنتسيويل رايتز    "اگر ميگويد اين حرکت در ايران          

 . برود و اولين خواستش نيز اين است که همين حکومت مذهبي و ضد زن بايد!  زنانه است
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هر اسمي که بر اين        . آنها عليه اعدام اند     . يا يک نمونه ديگر، مبارزه مردم را نگاه کنيد               
.  ميگويد اعدام نبايد باشد       . حرکت ميگذاريد، جنبش مدني يا هرچه، بر عليه اعدام است                    

يک خاصيت ديگر مبارزه مردم اين است که فوق العاده           .  مستقل از همه جريانات اينرا ميگويد      
در ويدئوها  . احترام به انسان را در حرکات و رفتار و شعارهاي مردم مي بينيد                    . انساني است 

در برخورد با کسي که به او         . هم احترام به همديگر و هم حتي احترام به دشمن شان              . مي بينيد 
 .  گلوله زده يادش نمي رود که خودش انسان است و رفتار انساني دارد

در يک کلمه، اين حرکتي که در ايران به راه افتاده است، نه فقط ميخواهد جمهوري اسالمي                     
را پايين بياورد، نه فقط بر عليه ديکتاتور و کل سيستم سياسي حاضر است، نه فقط ميخواهد                     
اين روابط اجتماعي ضد زن را از بين ببرد، بلکه ميخواهد اين جامعه نابرابر، تبعيض آميز و                       

 .اين بطور واقعي يک انقالب انساني است براي جامعه انساني.  عليه انسان را از بين ببرد
تيتر برنامه هاي زنده ما در تلويزيون             " انقالب انساني براي جامعه انساني        "اين عبارت     
ما داريم يک واقعيت را در باره        . شعار حزبي نيست  . ولي اين پروپاگاند نيست   .  کانال جديد است  

بي دليل نيست، بي جهت نيست که جهان در احترام به اين حرکت از جا                 .  جامعه ايران ميگوييم  
به اين دليل است که اين حرکت نه خودش را با ناسيوناليسم و ملي گرايي تداعي کرد                     . بلند شد 

خودش . و نه با مذهب و نه با هيچ تعصب و عقب ماندگي که در دنياي امروز ميشود پيدا کرد                     
و مردم جهان اينرا ديدند     . را با بهترين روحيات، خاصيت ها، خواسته ها و اميال انساني گره زد        

 . که برايش کاله از سر برداشتند
بنابراين خود اين واقعه را بطور ابژکتيو که نگاه ميکنيد مي بينيد انقالبي است عليه                             
جمهوري اسالمي، انقالبي است براي عالي ترين خواسته هاي انساني، انقالبي است براي                              

 .  رهايي
 

 ملزومات بالفصل پيشروي
 

اين حرکت جاري در    ) تجريدي تر و تئوريک تر    (چون وقت کم است به ناگزير وارد تحليل طبقاتي           
در اين فرصت ميخواهم به سوال         . ايران نمي شوم و آنرا به بخش پرسش و پاسخ محول ميکنم                 

اين حرکت چطور به جلو ميرود؟ مسير پيشروي اش چيست؟ چه                 . اصلي که طرح کردم بپردازم      
 بايد کرد؟ چگونه بايد آنرا به پيروزي رساند؟
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. يکي سير بالفصل وقايع است      . در پاسخ به اين سواالت در دو جنبه ميتوان صحبت کرد                 
جنبه ديگر هم اين است که اين         . فورا چه اتفاقي قرار است بيفتد و اين حرکت به کجا بايد برود                

حرکت را در يک چهارچوبه تاريخي تر و درازمدتر و جهاني تر  ببينيم و سرانجامش را بحث                              
 . کنيم

تا آنجا که به سير بالفصل اين ماجرا اين انقالبي که راه افتاده بر ميگردد، اولين کاري که                        
بايد صورت بگيرد بنظر ما، بنظر حزب کمونيست کارگري، اين است که اين حرکت عليرغم                         
اينکه دائم به جلو آمده، دائم از روز اول راديکالتر و عميقتر شده ولي قدم بعدي اش اين است که                       

 .بايد رهبري واقعي خودش را بدست بياورد.  تکليف رهبري را روشن کند
به يک معني راست هم       . اگر دقت کنيد االن موسوي ميگويد رهبري دست خود مردم است               

.)  چون مردم بارها نشان دادند که به حرف او گوش نمي دهند و راه خود را ميروند                        . (ميگويد
اما معني اينکه رهبري دست مردم است، چيست؟ باالخره اين مردم اگر بخواهند رهبري را در                     

بگويند اين چيزي است که         . دست بگيرند بايد خواسته ها و مطالبات معيني داشته باشند                  
اين متاسفانه هنوز   . (ميخواهم، اين افق ما از آينده است و همين را ميخواهيم جايگزين کنيم                

اين انقالب و اين حرکت در قدم بعدي اش بايد بتواند از اين وضعيتي که دارد                     .) موجود نيست 
) يعني عدم تامين يک رهبري راديکال سياسي          (در توجيه وضع موجود        .  خود را جلوتر ببرد     

بعضي ميگويند همين خوبست که موسوي آنطرف اطالعيه بدهد، نيروهاي ديگر هم باشند، يک            
بعضي از اينها   . شبکه هاي وسيع اجتماعي باشد و در عين حال  هرکس خودش يک رهبر باشد                   

اگر در اين   . ولي نقطه ضعف آنرا هم دارد نشان ميدهد         . شايد نقطه قوتي براي اين انقالب باشد        
 . گام باقي بماند دير يا زود سر آن را مي برند

سرکوب کالسيک انقالبات زماني اينگونه بود که مثال يک کسي مثل آلنده مي آمد و                              
اصالحاتي را مطرح ميکرد و مردم دورش جمع ميشدند و اين آقاي آلنده  آنقدر اصالحات                              
اصالحات ميکرد و کاري انجام نمي داد تا باالخره دولت حاکم، ارتشي ها، ديکتاتورها نيرو                        

مصدق و کودتاي   . جمع ميکردند و ميزدند و ميکشتند و انقالب و مردم را سرکوب ميکردند                 
االن از اين خبرها نيست و از اين کارها نمي شود کرد، ولي                . عليه او هم يک چنين حالتي داشت       

شايد کاريکاتوري از آن در بيايد ولي        . مشابه کار آلنده را يک عده اي سعي ميکنند انجام دهند            
براي مثال برخي خيلي به به و چه چه ميکند که وضع                . دارند سعي ميکنند همان کار را بکنند        

يعني اينکه رهبري دست مردم است ولي در بين مردم هم معلوم نيست که رهبر                     . اينطور است 
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بنظر من اين حقه بازي محض است که ضعف و             ".  هرکسي يک رهبر است   "کيست و بقول اينها      
ما حزب و   "و  " هرکس يک رهبر است    "اگر همينطور پيش برود که       . ايراد مردم را به آنها نگوييد      

آنقدر ) خامنه اي (، مطمئن باشيد که يک روز طرف          "همه باهم آمده ايم    "و  " سازمان نياز نداريم  
 . قدرت بدست مي آورد که بزند و بکوبد

اگر ميخواهيد يک جامعه را تغيير بدهيد و قدرت را بدست بگيريد اتفاقا بايد سازمان                           
.  و بايد براي اينها خيلي کار بکنيد           . اتفاقا بايد خيلي منظم و متشکل باشيد           . داشته باشيد 

همه اين کارها   . من اينرا ميدانم که انواع و اقسام سازمان هاي توده اي و وسيع بايد بوجود آورد             
يک سازمان قوي     . ولي مهمتر از همه بايد يک رهبري تيز سياسي داشته باشيد                    . را بايد کرد   

رهبري بايد داشته باشيد که بتوانيد با اتکاء به آن مقابل دشمنان مختلف بايستيد و پيروز                            
 . اين اولين تحولي است که بايد صورت بگيرد. بشويد

اين تحول بخواهد متحقق شود يک تغييراتي در اوضاع اجتماعي و توازن قوا بايد صورت                      
خود اين انقالب البته به سمت اين تغييرات دارد ميرود ولي بايد بيشتر به آن سمت                             . بگيرد

بايد تناقضات و اختالفات و کشاکش هاي درون جمهوري اسالمي و حکومت  اينقدر                . هلش داد 
بگذاريد اينطور بگويم اگر االن     . حدت پيدا کند و باالبرود که اين رژيم کامال از وسط شقه بشود              

موسوي هست که ميتواند حرف بزند و مطرح باشد، اگر امثال گنجي هست و ميتواند حرف                         
بزند و موضوعيت دارد، حتي اگر امثال داريوش همايوني هست که ميتواند از اين حرفها که                        

اگر خامنه اي و سرکوبش نباشد که توي سر           . گفته شد بزند، اينها به يمن وجود خامنه اي است            
مردم بزند  و مانع آنها بشود که بيايند حرف دلشان را بزنند، مردم که کنار نمي ايستند تا يکي              

خوب مردم ميايند جلويش را ميگيرند که اين شعارها  را                 ". موسوي پاينده باد   "بيايد بگويد    
. از ترس خامنه اي و سرکوب است که اين شعارها و اين آدم ها جايگاهي دارند                           . جمع کنيد 

حکمت موسوي از    . حکمت موسوي که قبال اشاره کردم  و نقشي که ايفاء ميکند از اينجاست                   
انقالب بايد اينقدر جلو برود که اين مساله را حل            .  وجود خامنه اي و دستگاه سرکوبش مي آيد        

اينها . بشکند و فروبپاشاند   . بايد اينقدر جلو برود که اين دستگاه سرکوب را داغان بکند               . کند
يا اين گام ها را برميدارد و يا به جايي           . گام هاي بعدي است که خواه و ناخواه بايد برداشته شود           

 . نمي رسد
اين حرکت اينقدر قدرت دارد و سرعت اوليه اين انقالب آنقدر زياد و عظيم است که دارد به                      

قدم به قدم دارد تناقضات اينها شديد            . قدم به قدم دارد اين کار را ميکند             . آن سمت ميرود   
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اين انقالب براي پيروزي خودش بايد جامعه را کامال له و بر عليه جمهوري اسالمي                        . ميشود
جمهوري اسالمي  اولين چيزي است که در مقابل آسايش و زندگي مردم قرار گرفته                 .  قطبي کند 

طوري که ديگر جايي نباشد براي کسي که بيايد               . و بايد سر همين جامعه کامال قطبي شود            
انقالب فعلي  . بگويد اگر قانون اساسي جمهوري اسالمي اجرا ميشد اين وضع پيش نمي آمد                    

بايد اوضاع را به جايي برساند که يا شما کنار جمهوري اسالمي و آقا مي ايستيد و يا خواهان                         
اين ها  . سرنگوني جمهوري اسالمي و سپردن اختيار بدست مردم هستي و کنار ما مي ايستيد                 

 . گامهاي بالفصل بعدي است که بايد برداشته شود
 

 چشم انداز درازمدت پيروزي
 

اگر جمهوري اسالمي    .  اما چند نکته هم در مورد چشم انداز عمومي تر تحوالت ايران بگويم                  
پيچيدگي اوضاع ايران هم     . مساله اصلي اينجاست  . سرنگون بشود و برود، اين پايان کار نيست         

االن مبارزه و انقالب مردم بطور بالفصل بر سر جمهوري اسالمي گره             . دقيقا به همين برميگردد
خورده، اين درست، اما همه کس مي بيند و خود مردم مي بينند که سرنگوني جمهوري                                  

االن وقت نيست مفصل به اين       . چرا؟ اين برميگردد به اوضاع جهاني      . اسالمي پايان کار نيست   
 . بپردازم، اما اگر خالصه بخواهم بگويم اين برميگردد به اوضاع خاورميانه

بقول يک مفسري که امروز در يکي از راديوها به آن گوش                 . نگاه کنيد ببينيد چه خبر است       
. ميدادم ميگفت از فلسطين تا کوههاي هندوکش اوضاع بهم ريخته و بر سر و کول هم ميکوبند            

 ۳۰از همان   . اين يک معضل جهاني است و ايران در مرکز اين معضل جهاني قرار داشته و دارد                  
و حاال که اين انقالب      . شد ايران دائما در صدر اخبار جهان بوده است             ۵۷سال پيش که انقالب      

فعلي راه افتاده تمام دنيا بلند شده و دارد نگاه ميکند که راه حل چيست؟ انقالب ايران فقط به                        
يک وضعيت جهاني برقرار شده      . به مردم دنيا دارد راه حل ميدهد        . مردم ايران راه حل نمي دهد      

و شکست آن و بعد        " نظم نوين جهاني   "بعد از سقوط شوروي و پايان جهان دوقطبي و بعد                    -
معلوم نيست که    . شکست نئوکنسرواتيوها و بوش و آمدن اوباما، که يک حالت بن بست است                  

اما مردم ايران راه حل        . کسي راه حل روشني ندارد       . دنيا به کدام سمت ميرود و چه بايد کرد              
انقالب .  روشني ارائه ميدهد اگر بيايند اين گام هايي که انقالب بايد بردارد را عملي کنند                         

انساني شان را به سرانجام برسانند، يک حکومت و جامعه انساني بوجود بياورند که اساس اش                    
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حرمت آدم ها و آزادي و برابري  و رفع هرگونه تبعيض چه حقوقي و چه سياسي و چه اقتصادي                           
 .باشد
اوال ميتوانند راه حل ديگري به         .  اگر اين کار را بکنند يک الگويي به دنيا ارائه ميدهند                 

راه حل  . چون االن راه حل اين است که يا کرزاي بيايد و امثال چلپي                 . مسائل خاورميانه بدهند  
بنظرم مردم ايران اگر بتوانند راهي         .  روشني ندارند که سرنوشت اين بخش از دنيا چه ميشود              

نشان بدهند که خود آدم ها ميتوانند سرنوشت شان را بدست بگيرند، خود آدم ها ميتوانند                            
زندگي را بدست بگيرند، انسان ميتواند حاکم باشد، اگر يک چنين حکومتي ارائه دهند، آنوقت                  

اما اگر نتوانند اين کار     . بر تمام مسائل اين منطقه که گره گاه  مسائل دنياست تاثير ميگذارند      
چرا که مردم بايد روشن باشند وقتي که               . را بکنند روي مبارزه خودشان هم تاثير ميگذارد              

. جمهوري اسالمي را مي اندازند، در اين اوضاع و احوال منطقه و دنيا، چه جاي آن ميگذارند                       
براي اينکه مردم با دل و جان و با تمام قوا به ميدان بيايند بايد اين                  . اين يک مساله کليدي است  

که اين باز      . بايد آلترناتيو روشني داشته باشند          . مساله بدرجه اي برايشان حل شده باشد                
بايد جلوتر  . اين انقالب نمي تواند به همين شکل موفق شود         . برميگردد به همان که جلوتر گفتم      

و تنها پاسخ به اين        . بايد منسجم شود و رهبري الزم را بدست آورد             . بايد متشکل شود   . برود
معضل دوم هم اين است که مردم ايران يعني همه شهروندان بصورت يک حکومت انساني                               

تمام جامعه دخيل   . بصورت يک دولت متشکل شوند و نه فقط بصورت حزب و احزاب مختلف                
 . زندگي را بدست بگيرد. در حکومت بشود

 
 جايگاه حزب ما

 
حزبي که اين راه حل      . اگر اينها را قبول داشته باشيم، اينجا ميرسيم به حزب کمونيست کارگري             

و پيش از همين انقالب جاري منظما        . را دارد مطرح ميکند و از روز اول تاسيس اش گفته است            
و اينکه  . ميگفت دارد انقالب ميشود و انقالب بايد بشود و بهترين پاسخ اوضاع ايران است                      

خود بصورت   . نتيجه انقالب بايد اين باشد که خود انسانها سرنوشت شان را بدست بگيرند                         
اينرا حزب کمونيست کارگري از روز اول زندگي اش گفته و هم اکنون                . حکومت متشکل بشوند  

ما خود جزئي از واقعيت      . نيز در اين انقالب و حرکتي که جريان دارد پرچمدار اين راه حل است                 
اگر ما نبوديم شايد در همان ماجراي دوخرداد خاتمي را به جامعه فروخته                            . امروز هستيم  
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ما از آسمان نيفتاديم و      .  واقعا نمي شود  . البته نمي توان ما را از جامعه ايران جدا کرد            . بودند
 ۵۷اين حزب کمونيست کارگري محصول تحوالت جامعه ايران و انقالب             . از کره مريخ نياميدم   

بهر حال نکته اينجاست که پاسخ        . و مبارزات مردم و بخصوص کارگران در تمام اين سالهاست            
چه براي تحقق قدم بالفصل بعدي پيشاروي جامعه، يعني براي اينکه                . جامعه ايران ما هستيم    

اين انقالب برود و جمهوري اسالمي را سرنگون بکند، براي تامين  رهبري سياسي الزم،                                 
سازماندهي و تمرکز انقالب و عمق دادن به شکاف در باال احتياج به حزب کمونيست کارگري                       

چه براي روند درازمدتر اين انقالب و براي پاسخ دادن به معضالت پايه اي تري که جامعه                     . دارد
الاقل اين حزب است     . ايران و کل منطقه و کل دنيا با آن روبرو هست به اين حزب احتياج دارد                     

تمام  برنامه اش و همه کار و زندگي و تالش            . که چنين وظيفه اي را در دستور خود گذاشته است    
 . روزمره اش براي پاسخ به همين وظيفه است

بهمين دليل بعنوان آخرين کالم ميخواهم از تک تک شما دعوت کنم که به صف حزب                               
عضو اين حزب بشويد و اگر نمي توانيد يا نمي خواهيد عضو                      . کمونيست کارگري بپيونديد   

بي قيد  . اين ما هستيم که آب قاطي آزادي نمي کنيم          . شويد هر طور ميتوانيد به آن کمک کنيد         
اين ما هستيم که براي برابري بي قيد و              . و شرط تمام آزادي را ميخواهيم و نه يک گوشه آنرا                

اين ما هستيم که      . شرط  زن و مرد مي جنگيم، جنگيديم و بعد از اين هم خواهيم جنگيد                          
اين ما هستيم که بعنوان اولين حزب سياسي لغو مجازات اعدام             . انسانيت را به سياست آورديم    

را در برنامه مان آورديم و برايش سازمان درست کرديم و در صف مقدم جنبش عليه اعدام بوده                      
اين ما  . اين ما هستيم که دفاع از حقوق کودک را به سياست آورديم و پرچم آنرا برافراشتيم                    . ايم

اين ما هستيم که      . هستيم که شديدا عليه هرگونه خرافه مذهبي و ناسيوناليستي ايستاده ايم                
سفت و سخت عليه مذهب و دولت مذهبي و  دخالت مذهب در زندگي مردم جنگيديم و در                             

اين ما هستيم که آزادي روابط          . عين حال از حق مردم در داشتن هر مذهبي دفاع کرده ايم                     
جنسي آدمها را در يک کشور اسالم زده که توضيح المسائل آيت اهللا هايش سرتاپا توهين به                           

اين ما هستيم که جلو همه اين            . زنان و بچه هاست،  در برنامه مان بصراحت مطرح کرديم                   
جانوران ايستاده ايم و فکر ميکنيم اگر جامعه ايران بجايي بخواهد برسد و آينده اي داشته باشد                    

از همه شما تقاضا ميکنم به ما بپيونديد و بيش از               . بايد اين صف قوي تر  و محکم تر بشود            
 .*مرسي. پيش به ما کمک کنيد



 



 آنها" حقوق بشر"حقوق انساني ما  و 
 

 ناصر اصغري 
 

. انسان در جامعه طبقاتي، بعنوان انساني با حقوقي كه از وي سلب شده است متولد مي شود                       
در پروسه زندگي مجبور شده است براي به خود بازگرداندن آن حقوق تالش و مبارزه كند و در                           

حق حكومت  . "به او تحميل شده است      " حقوق"و  " حق"اين پروسه، سركوبگريهاي جديدي با نام          
نمونه " حقوق بشر . "كه دمكراسي نام گرفته است، يكي از اين نوع وارونه نمائي هاست               " بر خود 

، مندرج در نشريه        “"حقوق بشر  "دنياي واقعي      ”سعي كرده بودم كه در نوشته                . ديگريست
اينجا سعي خواهم كرد از      . تا حدودي اين موضوع را توضيح بدهم         ٤شماره  " كمونيسم كارگري "

 .تكرار خودداري كنم؛ اما نوشته حاضر در همان راستاست
صرفا به اين    . از زمان انتشار آن مطلب تا كنون، مجبور شدم آن را چندين بار مرور كنم                        

اينجا تا  . خاطر كه دوستان زيادي از زواياي مختلفي نكاتي را در مورد آن نوشته مطرح كردند                   
 .حدودي به اختصار، به آن نكات مي پردازم

 
 مسئله مالكيت خصوصي

 
سازمان ملل  " حقوق بشر " ١٩٤٨مسئله مالكيت خصوصي و تقدس آن، مركز ثقل بيانيه سال               

. انگليس هم هست       ١٦٨٩فرانسه و        ١٧٨٩نه تنها اين، بلكه مركز ثقل دو انقالب                  . است
تحليل ماركسيستي و ماركسيستها بر اين است كه اين دو انقالب هموار كننده تحوالت بعدي                   

در ادبيات ماركسيستي به درست، به نظر من، به اين انقالبات انقالب                     . سرمايه داري بودند   
هر دو اين انقالبات اتفاقات مترقي و مهمي در پيشرفت تاريخ                        . بورژوائي گفته شده است      

انقالب فرانسه در وهله اول بر قدرت آسماني و الهي شاهنشاهي نقطه پاياني                        . بشريت بودند 
او نماينده خدا بر روي زمين بود كه كليسا هم             . همه چيز بدون چون و چرا مال شاه بود           . گذاشت

 .اين نمايندگي و قدرت را تأييد كرده بود
گرچه در انقالب بورژوائي انگليس سر شاه بر دار نرفت، اما بر قدرت آسماني و الهي وي نيز                     

 (Megna Carta)سال قبل از انقالب انگليس، منشور كبير  ٤٧٥اما حدود . افساري زده شد
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در انگلستان هم خود يكي از اتفاقات تاريخي بسيار مهم و مترقي براي زمان خود                    ١٢١٥سال  
ذكاوت زيادي نمي    . (مي كرد " مردان آزاده "بود كه شاه را مؤظف به پذيرفتن حقوقي در برابر                 

شاه .) مي گفتند " مردان آزاده "خواهد كه بتوان حدس زد در قرن يازدهم ميالدي، به چه كساني                
" مردان آزاده "قدرت او توسط قانون محدود مي شود و به قانون و جمع                     "اين را قبول كرد كه         

واضح است كه   . منشور كبير پروسه اي بود كه منجر به پادشاهي مشروطه شد             ". حسابگو باشد 
، پادشاهي مشروطه براي هر انساني قابل تحمل تر          )و در همين عصر خود ما هم       (در دوره خود    

هم دقيقا اين است كه لگام          “"حقوق بشر "دنياي واقعي    ”بحث مقاله    . از پادشاهي مطلقه بود     
زدن بر قدرت بي پايان و آسماني شاهان در عصر فئودالي مترقي است؛ حتي اگر جنگ بر سر                           

 .باشد" مردان آزاده"مالكيت خصوصي بين شاه و آن 
عصر ما اما عصر انقالبات بوژوائي نيست و هر بيانيه و تغيير و تحولي كه بخواهد از                             
عينك دفاع از مالكيت خصوصي مسئله را ببيند و جنگ بي وقفه جاري در جامعه را بخواهد                      

سازمان ملل و دقيقا در شروع       " بيانيه حقوق بشر  . "از همين روزنه سازمان بدهد، ارتجاعي است       
در مقابل جنبش سوسياليستي، دفاع از مالكيت خصوصي و          . جنگ سرد، اين كار را كرده است    

تقدس آن را قانوني مي كند و با سر هم بندي كردن يكسري از حقوقي كه پرچمدار آنها كارگران                        
و طبقه كارگر بوده است، مي خواهد تقدس مالكيت خصوصي را در هاله اي از مسائل ديگر                         

اين مسئله مورد اعتراض من است و كنه اصلي نوشته                . نامربوط به خود، به دنيا حقنه كند          
 .نيز همين بود “"حقوق بشر"نياي واقعي ”

بنابر اين، گرچه انقالب فرانسه پرچمدار دفاع از مالكيت خصوصي بود، اما،                                
هم اين سئوال را جلوي خودمان               “"حقوق بشر  "دنياي واقعي      ”همچنانكه در نوشته        

هيچ كسي در پروسه انقالب         " دفاع از مالكيت خصوصي در برابر چه كسي؟              : "گذاشتم
ها "پاپتي"، به فكر دفاع از مالكيت خصوصي در برابر                 ١٧٩١فرانسه، حداقل تا سال        

(Sans-culottes) جنگ بر سر دفاع از مالكيت خصوصي در برابر قدرت                           . نبود
ها و در     "پاپتي"تنها بعد از پس زدن شاه و سازمان يافتن                   . اليزال آسماني شاهان بود      

عين حال سازمان يافتن بورژوازي در دم و دستگاه دولت و ارتش، و همچنين سر بلند                           
بود كه اينبار         Conspiracy of the Equalsكردن جمعيت بابوف و مطالبات                  

بورژوازي در مقابل طبقه تازه سر بلند كرده كارگر از مالكيت خصوصي به معناي                               
 .ارتجاعي امروزي آن قرار گرفت
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 "حقوق بشر"نگاه منفي به 
 

در " حقوق بشر . "منفي است " حقوق بشر "ماركسيستها به اين متهم مي شوند كه نگاهشان به              
موارد ديگر مندرج در آن، راه      . گيومه مقوله اي است كه پيام آن تقدس مالكيت خصوصي است           

بدون گيومه، مقوله اي تركيبي است از دو          " حقوق بشر . "گم كن هستند كه به آن خواهم پرداخت         
در كنار   . سازمان ملل دارد    " حقوق بشر  "درجه اي با          ١٨٠كه تفاوتي     " بشر"و   " حقوق"كلمه   

كسي حق ندارد به مالكيت خصوصي كس ديگري دست درازي               "و  " تقدس مالكيت خصوصي   "
تمام افراد بشر آزاد زاده مي       : "سازمان ملل همچنين آمده است كه      " حقوق بشر "، در بيانيه    "كند

هر کس مي تواند بي هيچ گونه           "،  ."شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند                  
تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر، و                         
همچنين منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه                          

به عالوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد که          . هاي ذکر شده در اين اعالميه بهره مند گردد           آزادي
مبتني بر وضع سياسي، قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق                         
دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت                 

هيچ "،  ."هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد            "،  ."آن به شکلي محدود شده باشد       
بردگي و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد،             : کس را نبايد در بردگي يا بندگي نگاه داشت          

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني                "،  ."ممنوع است 
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي اش در همه جا به رسميت                   "،  ."يا تحقير آميز قرار گيرد      

نبايد در زندگي    "،  ."هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد              "،  ."شناخته شود 
خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله هاي خودسرانه صورت                       

هر شخصي حق دارد در داخل هر کشور           "،  ."گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسي حمله شود              
هر شخصي حق دارد هر کشوري، از جمله          . آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند             

در برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر            "،   ."کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد                 
هر "،  ."شخصي حق درخواست پناهندگي و برخورداري از پناهندگي در کشورهاي ديگر را دارد                

مرد و زن بالغي حق دارند بي هيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويي                      
در تمام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در امور                . کنند و تشکيل خانواده بدهند     

ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ي زن و مرد                   . مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند        
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هر فردي  "،  ."هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود             "، ."صورت گيرد
حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و                                
نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطالعات و افکار، به تمام وسايل ممکن                           

هر شخصي حق دارد از آزادي تشکيل اجتماعات،           "،  ."بيان و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد         
هر شخصي حق دارد کار کند، کار خود         "،  ."مجامع و انجمن هاي مسالمت آميز بهره مند گردد         

را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در برابر بي                             
همه حق  "،  ."هر شخصي به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعي دارد          "، ."کاري حمايت شود

هر کسي که کار      "،  ."دارند که بي هيچ تبعيضي، در مقابل کار مساوي، مزد مساوي بگيرند                  
مي کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشي دريافت دارد که زندگي او و خانواده اش را                            
موافق حيثيت و کرامت انساني تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعي                     

هر شخصي حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد                 "،  ."کامل شود 
هر شخصي حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به               "،  ."و يا به اتحاديه هاي موجود بپيوندد         

ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي ها و تعطيالت ادواري با دريافت حقوق                       
هر شخصي حق دارد که از سطح زندگي مناسب براي تأمين سالمتي و رفاه                   "،  ."بهره مند شود  

خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت هاي پزشکي و خدمات                        
اجتماعي ضروري برخوردار شود؛ همچنين حق دارد که در مواقع بي کاري، بيماري، نقض                            
عضو، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به عللي مستقل از اراده ي خويش وسايل                              

مادران و کودکان    "،  ."امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعي بهره مند گردد                 
همه کودکان، اعم از آن که در پي ازدواج يا           . حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند          

هر "و  ." بي ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعي يکسان بهره مند گردند                       
فردي فقط در برابر آن جامعه اي وظايفي بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ي او را                                  

 ." ممکن مي سازد
سازمان ملل متحد     " حقوق بشر  "اين موارد نمونه هايي از حقوق اعالم شده در بيانيه                        

آمريكا، ايران، هند،    : آيا واقعا دولتمردان كشورهايي كه اين بيانيه را امضا كرده اند                . هستند
بريتانيا، مصر، اسرائيل، شيلي، روسيه، آذربايجان، عراق، محمدرضا پهلوي و غيره، قهرمانان              

؟ كدام انسان شريفي است كه براي يك لحظه هم اشتباهي فكر كند كه                              !اين حقوق هستند    
ممدرضا ! ؟ پينوشه؟  !بنيامين نتانياهو يكي از قهرمانان حتي يكي از اين شعارها باشد                          
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آدم بايد خيلي بي شعور باشد كه شعور ديگران را دستكم بگيرد و فكر كند دارد يك                          ! پهلوي؟
ابتدائي ترين حق مثل پناهندگي و مهاجرت را به يك                . چنين ترهاتي را به كسي مي باوراند          

بيكار كردن شعار همه دولتهاي عضو سازمان ملل است و دارند از حق                     ! كابوس بدل كرده اند    
سازمان دهندگان ابوغريب و كشتار صبرا و شتيال از اين حقوق                    ! داشتن كار حرف مي زنند       

صاحبان گوانتانامو از عدم شكنجه و برخورداري از وكيل و غيره حرف مي                       ! حرف مي زنند   
كساني كه باني وضعيت امروز افغانستان و عراق هستند دارند از حق زنده ماندن انسان                     ! زنند

كساني كه در برابر عدم اجازه به كودك افغانستاني از رفتن به مدرسه و يا عدم                    ! حرف مي زنند  
اجازه ازدواج مردان افغانستاني با زنان ايران و يا برعكس در ايران الم تا كام حرف نمي زنند،                          

هر مرد و زن بالغي حق دارند بي هيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت، يا دين با                                   "بيانيه   
حتي يكي از اين دولتها و         ! صادر مي كنند   " همديگر زناشويي کنند و تشکيل خانواده بدهند          

دولتمردان عدم اجازه دولت عربستان سعودي به زنان به شركت در المپيك تابستاني لندن در سال          
محكوم نكردن كه چه عرض كنم، حتي حاضر نيستند در باره                 . را محكوم نكرده است       ٢٠١٢

حاال اينها شده اند قهرمان مبارزه بر عليه                 . يك چنين مسئله اي دو كلمه حرف هم بزنند                  
 ؟!تبعيض

قهرمانان اوليه و اصلي موارد يادشده باال، همان قهرمانان اوليه طبقه كارگر، ژان ژاك                           
روسو، والتر، توماس پين و بابوف و ديگر رهبران انقالب فرانسه بودند كه امروز توسط كساني                    

توماس . چون ساركوزي و ملكه انگليس و ديگر رهبران دنياي سرمايه داري تقبيح مي شوند                      
كه حقوق ياد شده      (Rights of Man)" حقوق انسان "پين بخاطر دفاعش از انقالب فرانسه و           

باال را جزئي از حقوق غيرقابل انكار انسان مي دانست، در غيابش مورد پيگرد قانوني قرار                         
 . و نظم موجود فرا مي خواند" دارد مردم را به شورش بر عليه پادشاه"گرفت كه 

 The)" ساختار طبقه كارگر انگليس   "هم در كتاب     (E.P. Thompson)اي پي تامسون    
making of the English Working Class)             با جزئيات توضيح و نشان مي دهد كه اين

اتفاقا طبقه و جنبش كارگري انگليس بود كه پيشتاز جنگ و جدال براي همان شعارهايي بود                       
كه بيش از يك قرن بعد با اكراه و اعتراض بسياري از اعضاي سازمان ملل در آن بيانيه كذائي                         

نشان مي دهد كه اين طبقه و جنبش كارگري انگليس بود كه پيشتاز تالش و                           . گنجانده شد 
جنبش . بود (Bill of Rights)" منشور حقوق شهروندي      "مبارزه براي موارد مندرج در                 

چارتيسي را به ياد قهرمانان دورغين حقوق بشر مي آورم كه چگونه پيشتاز همين حقوق                                
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 . دمكراتيك بود و ماركس آن را اولين جنبش متشكل طبقه كارگر مي خواند
حقوق "باالخره، همه مواردي كه در باال ذكر آنها رفت و امروزه بسيار بي خاصيت در بيانيه                    

سازمان ملل نوشته شده اند، مواردي هستند كه بورژوازي آنها را بصورت صوري، و فقط                   " بشر
صوري، پذيرفته است و اگر جائي هم كارگران با زور سمباته خود يكي از آن موارد را به طبقه                           
حاكمه تحميل كرده باشد، دائم توسط اعضاي سازمان ملل و كساني كه اين بيانيه كذائي را                          

و باز اين كارگران و زحمتكشان هستند؛ نه                 . امضا كرده اند، مورد تعرض قرار مي گيرد                
قهرمانان موارد   . بورژوازي و امضا كنندگان بيانيه فوق، كه از آن مطالبات دفاع مي كنند                       

اما آنچه كه مورد اعتراض       . نه بورژوازها، كه كارگرانند    " حقوق بشر "يادشده مندرج در بيانيه       
كمونيستها و طبقه كارگر است، نه شعار مطالبات فوق؛ كه تقدس مالكيت خصوصي و                                
پيچاندن آن در هاله اي از دروغ دفاع از آزاديهاي يادشده است كه با اين دروغ، بورژوازي مي                            
خواهد خود را قهرمان دفاع از آزادي بيان، آزادي تشكل، برابري زن و مرد، مخالفت با تبعيض                    

 .اين است مورد اعتراض ما ماركسيستها. و غيره و غيره نشان بدهد
 

 سنگر دروغين اپوزيسيون راست
 

نه تز دانشگاهي است و نه         " حقوق بشر "براي انسانهاي سياسي مثل ما كه پرداختن به مقوله               
بايد مابازاء سياسي داشته باشد و راه         " حقوق بشر "سرگرمي ادبي، بحث درباره مسئله اي مثل          

اپوزيسيون راست  " حقوق بشر "در اينجاست كه بايد به حلوا حلواي          . گشاي مسائل سياسي باشد   
ناميده مي شود، حلقه اي از يك جنبش              " حقوق بشر  "آنچه كه امروز در ايران          . ايران پرداخت 

اجتماعي ارتجاعي است كه تالش دارد مقوله آزادي، رفاه و شايد مهمتر، حقوق شهروندي را با                    
اي از يك      حلقه. يك تعبير راست به خورد مخاطب و مخصوصا جامعه متالطم انقالبي بدهد                   

جنبش ارتجاعي دست راستي است كه سعي دارد در وهله اول مطالبه آزادي توسط اين جامعه                      
، تغيير  "جهان سومي "به پا خواسته را مالخور و مصادره كند و آن را با تعبير پارلمانتاريستي                   

تعبير اين جماعت از پارلمان و دمكراسي را هيچ كسي بهتر از حسين بشيريه در كتاب                     . (دهد
كشورهاي مثل ايران نبايد انتظارشان از دمكراسي چيزي         "فرموله نكرده كه    " گذار به دمكراسي  "

مثل پارلمان و دمكراسي در آمريكا و جهان غرب باشد، بلكه در واقع چيزي مثل لوئي جرگه                         
ايشان يك جامعه شناس غير حكومتي است؛             ". افغانستان است كه خود يك دوره گذار است             
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و دمكراسي و غيره پناه آورده اند، كامال         " حقوق بشر "حساب كساني كه از سر دفاع از اسالم به            
 .) جداست

در ايران از جانب جريانات راست، و سركوبگراني كه تا ديروز               " حقوق بشر "تاکيد بر مسئله     
براي جمهوري اسالمي شكنجه مي كردند، در كردستان قتل عام قارنا و قه التان راه مي                                  
انداختند، در تركمن صحرا رهبران شوراها را ترور مي كردند، دانشگاهها را از غيرخودي ها                       
پاكسازي مي كردند، و زير سايه شوم همين رژيم وحشي، دانشگاه رفته و دكتراي جامعه                                 
شناسي گرفته و فيلسوف هم شدند، به علت به اشتباه خود پي بردن و آزاديخواه شدن آنها                                  
نيست؛ بلكه دارند در مقابل فشار يک جنبش اجتماعي در آن كشور براي کسب آزادي با تعبير                      

همين جماعت در دوره اي دمكراسي را حلوا حلوا كرده بود             . چپ، عکس العمل نشان مي دهند      
كه با نقد اين مقوله توسط خود جامعه و با صدور دمكراسي به روسيه و افغانستان و عراق،                            
مردم حساب دستشان آمد و متوجه شدند كه اپوزيسيون مرتجع راست ايران چه خوابي برايشان                   

در ايران از سوي جريانات راست طرفدار امروزين              " حقوق بشر "بدست گرفتن پرچم      . ديده است 
نه از سر بشردوستي شان و داوطلبانه، كه گويا اكنون هابس و الك و روسو و وبر و                        " حقوق بشر "

دوركايم خوانده اند و متوجه اشتباهات گذشته خود و خوبي هاي احترام به حقوق ديگران شده                        
اي   اند، بلکه از سر فشار جنبش چپ است که آنها را مجبور کرده است كه با تعبير خود و مغلطه                  

 .آخوندي، آلترناتيوي ارائه بدهند
در همين اعتراضات کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، هيچ جرياني در اپوزيسيون                

بدست نگرفته است؛ چرا كه تعبير از مقوالت سياسي در آن                       " حقوق بشر  "آن كشورها پرچم       
لذا بورژوازي در اپوزيسيون      . جوامع و آن انقالبات هنوز يک تعبير چپ و سوسياليستي نيست                

در اين كشورها فعال پرچم دمكراسي و دمكراسي          . فعال نيازي به بلند کردن اين پرچم نمي بيند          
را شايد براي آينده در        " حقوق بشر "خواهي را دست مرتجعترين جريانات پروغربي داده اند و                 

 .ترشي گذاشته اند
براي يك لحظه به كساني مثل سروش، گنجي، فرخ نگهدار، حجاريان، پرويز ثابتي، بني                        

در اپوزيسيون   " حقوق بشر  "صدر، منتظري، جالئي پور، صادق زيبا كالم و ديگر طرفداران                      
. نفر را اعدام كردند      ٥٩كساني كه در كردستان فقط در يك فقره ناقابل             . راست ايران فكر كنيد    

. را براي جمهوري اسالمي سركوب مي كردند             " غائله كردستان و تركمن صحرا         "كساني كه     
كساني كه تئوريزه كننده واليت      . رهبري پاكسازي دانشگاهها از كمونيستها را در دست داشتند         
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كساني كه به اعضا و هواداران سازمان خود دستور توطئه و لو دادن رفيق بغل دستي                    . فقيه اند 
كساني كه رئيس شكنجه گران اند و كساني كه دم و دستگاه مخوف سپاه                      . خود را مي دادند    

پاسداران را سازمان دادند؛ اكنون بيايند و ادعاي پرچمداري و قهرماني آن شعارهايي را بكنند                    
حتي دفاع از     . سازمان ملل ليست شده اند       " حقوق بشر  "كه باالتر توضيح دادم كه در بيانيه              

در قد و قواره امروزي آن هم براي اين جماعت زيادي است و جز رياكاري و كمين                         " حقوق بشر "
 .براي مصادره اعتراضات و مبارزات مردم، رسالتي ندارند

 
 كورش كبير و حقوق بشر

 
. نپرداخته بودم " كورش كبير پدر حقوق بشر است     "به ياوه    “"حقوق بشر "دنياي واقعي   ”در نوشته   

خود مطلبي دارد تحت        ٢٠٠٨،  ٢٨در شماره    " اشپيگل"هفته نامه آلماني زبان        . دليل داشت 
بيان ) محمدرضا پهلوي  : "(در ابتداي اين مطلب آمده است          ". فرمانرواي قالبي صلح    "عنوان   

او . داشت که کوروش انساني ويژه بوده است با انديشه انساني، سرشار از محبت و مهرباني                          
شاه اين ديد خود را به         . را بنيان نهاده است    " آزادي انديشه "نخستين انساني بوده است که حق          

اکتبر که جشن در تخت جمشيد در اوج خود             ١٤در روز   . اطالع سازمان ملل متحد نيز رسانيد      
در . گام به بناي سازمان ملل متحد در نيويورک نهاد              ) اشرف پهلوي (بود، خواهر دوقلوي او        

او نيز  . ، دبير کل سازمان ملل هديه داد      "سيتو اوتانت "آنجا او کپي لوح منشور حقوق بشر را به         
. مورد ستايش قرار داد   " منشور باستاني حقوق بشر   "براي اين هديه تشکر کرد و آن را به عنوان             

هوشمندي را در احترام به      "پادشاه پارسي اين     : اکنون اين دبيرکل سازمان ملل بود که مي گفت          
سپس اوتانت دستور داد اين لوح گلي را که بيانيه اين کوروش دوم                 ." تمدن هاي ديگر نشان داد     

پيش از ميالد را در بر دارد، در يک ويترين شيشه اي در                      ٥٣٩به اصطالح انسان دوست سال        
اين لوح هنوز آنجاست، در کنار قديمي ترين                . بناي اصلي سازمان ملل به نمايش بگذارند             

شرق  (Josef Wiesehofer)بر خالف ادعاي شاه، جوزف ويزهوفر             . ... قرارداد صلح جهان    
او . نيست" پروپاگاند"شناس پرسابقه از شهر کيل مي گويد که اين لوح خط ميخي بيش از يک                     

اين که نخستين بار کوروش انديشه هاي حقوق بشر را طرح کرده است، سخني پوچ                    : "مي گويد 
، آشورشناس از هايدلبرگ نيز در اين          (Hanspeter Schaudig)هانس پتر شاوديگ     ." است

زيردستان او بايد پاهاي او را        . فرمانرواي باستاني، مبارز پيشاهنگ برابري و احترام نمي بيند           
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نزديک به سي سال اين فرمانروا شرق را به جنگ کشيد و ميليون ها انسان را در                      . مي بوسيدند 
محکومان به  . به دستور او بيني و گوش نافرمايان را مي بريدند          . بند مالياتي خود اسير ساخت    

: در ادامه آمده است    ." مرگ را تا سر در خاک مي کردند و خورشيد کار را به پايان مي رساند                      
در اينترنت نيز يک ترجمه جعلي پخش شده است که در آن کوروش حتي حداقل دستمزد و حق                        »

هر کشوري مي    . برده داري بايد در تمام جهان برچيده شود          . "پناهندگي را نيز تدوين کرده است       
در ادامه مي گويد شيرين         «."تواند آزادانه تصميم بگيرد که آيا رهبري مرا مي خواهد يا نه                   

من يک زن ايراني هستم، از نواده کوروش بزرگ، همان فرمانروايي که بيان                  : "عبادي گفته است  
در زمان نوشتن مطلب     ." داشت که نمي خواهد بر مردمي حکومت کند که او را نمي خواهند                   

 ٢٥٤٠در   " حق پناهندگي  "و   " حداقل دستمزد  "همين ياوه هاي        “"حقوق بشر  "دنياي واقعي     ”
كورش كبير فقط   " حقوق بشر "قبل به هر انسان مطلعي حق مي دهد كه از افسانه هاي بي مزه                    

اينكه كسي كه يكي از بزرگترين انقالبات عصر ما بر عليه دم و                           . با يك پوزخندي بگذرد      
دستگاهش به راه افتاد و سكه يك پولش كرد، بيايد و يك بيانيه بقول اشپيگل جعلي را به                                 

يك حرف مفتي است كه در همان         . سازمان ملل بفرستد، ديگر حتي يك جوك بي مزه هم نيست             
من با آن نوشته خواندني          . به مردم ايران مي گنجد         " حقوق بشر  "چهارچوب امروز فروختن        

درباره كورش كبير را نيز     " ياوه هاي بزرگ و مفت    "برخورد كرده بودم و بقول آن نوشته،   " اشپيگل"
اما دوست بسيار عزيزي گوشزد كرد كه ما انسانهاي سياسي در                    . اينجا و آنجا خوانده بودم       

مواجهه با شونيسم ايراني، الزم است كه موضوعات اينچنيني را حتما به مخاطبين مان                             
 . يادآوري بكنيم و اطالع داشتن جامعه از اين ياوه ها را فرض نگيريم

 
 حقوق انساني ما

 
" حقوق بشر  "سال پيش كورش كبير و               ٢٥٤٠" حقوق بشر  "حقوق انساني امروز ما اما از               

. سازمان ملل و فرخ نگهدار و پرويز ثابتي و منتظري و بني صدر و سروش كامال متفاوت است                    
ي كه توحش خميني را در ماه مي كند كه آرزوهاي آزادي و برابري يك جامعه به پا                      "حقوق بشر "

حقوق . خواسته را به يغما برده و مصادره كند، فقط يك قتل عمد و جنايتي سازمان يافته است                    
انساني ما، همان حقوقي است كه روسو، والتر، تامس پين، بابوف، چارتيستها، مانيفست                         
كمونيست، يك دنياي بهتر و يك دنيا از انسانهاي آزاده در راه آن مبارزه كرده و صدها هزار نفر                       



سال   ٢٠٠حقوق انساني ما حقوقي است كه نزديك به          . جان خود را در همين راه از دست داده اند     
سازمان ملل را به    " حقوق بشر "است كارگران براي آن مبارزه كرده و گام به گام ارتجاع طرفداران               

 . عقب رانده است
سازمان ملل امروز، كساني مثل حسني        " حقوق بشر "عجب طنز زشتي است كه طرفداران          

مبارك و بن علي به عناوين مختلف نان مردم را به گرو گرفته بودند و در خيابانها طرفداران                           
سر مي دهند و به جنگ طرفداران            " نان، رفاه، كرامت انساني     "حقوق راستين انساني، شعار        

 .*اين حكايت زمان ماست. سازمان ملل مي روند" حقوق بشر"
 

 ٢٠١٢ژوئن  ٢٤



 هنر و تحوالت اجتماعی
 

 منصور ترکاشوند 
 

اساسا انقالبي اهل تغيير، يک کمونيست کارگري دو آتشه ، به اجتماعي شدن تئوري ونظراتش                     
ميانديشد و براي اجتماعي شدنشان تالش مي کند، بدون همه گير شدن تئوري انقالبي پيروزي                   

لذا بايد در همه عرصه ها  تالش کرد تا حزب و جامعه به                       . نيز بدرستي  ميسر نخواهد بود        
بحث حزب سياسي  وجامعه وسيعتر از آن         . وسعيتر ين شکلي  با يکديگر درارتباط قرار بگيرند         

با پا گذاشتن  در اين عرصه مدام بايد از دربهاي تازه اي بگذريم، چرا                 . است که بشود تصور کرد
که جامعه فقط به عرصه هاي عريان نبرد و مبارزه، آن هم نبرد ومبارزه پيشروان، محدود                               

 .نيست
اگر چه در بحث حزب و جامعه، مثال  تشخيص عرصه هايي مثل مسئله زن و يا مسئله                           
کودک چندان سخت نيست، ولي با اين وصف شاهديم که چپ بدون فشار ما پايش را درهمين                           

به هر حال جامعه بسيار وسيع است وحزبي که                . عرصه ها نيز از حدودي جلوتر  نمي گذارد               
. بخواهد راديکال بماند و پا در همه عرصه هاي اجتماعي بگذارد بايد تالش مضاعفي بکند                       

بدون شک يکي از اين موانع و مشکالت            . بايد موانع را يکي بعد از ديگري پشت سر بگذارد               
برخورد يک حزب سياسي مثل ما با تحوالت هنري جامعه اي مثل                . است" حزب وهنر "عرصه    

ايران که در حال فارغ شدن از زايش يک رنسانس اجتماعيست چگونه بايد باشد؟ اگر جوامع                            
اروپايي چهار قرن پيش بر مسيحيت وکليسا افسار زدند و دين و باورهاي دورغينش را از                               

. سياست کنار زدند، اما در آسيا و خاورميانه اسالم و مسجد اش هرگز به زير کشيده نشدند                          
رنسانس آسيايي در    . هميشه بخشي از حاکميت سياسي تحت تاثير اين دين خونريز بوده است                 

عالئم و نشانه هاي اين رنسانس          . اين سالهاي انقالبات قرن بيست ويکمي کليک خورده است              
 .اجتماعي  بخصوص در عرصه هنر و در اين دوسال اخير در ايران ديده ميشود

تجربه "وبي نيازي به        " الگو برداري وتئوري بافي       "گوي تاريخ تکرار ميشود،پرهيز از               
دوباره جدل با الگو برداري و تئوري بافي چپي            . دوباره روي ميز ما قرار گرفته است        "  وامپريک

اينطور . که  تازگي و نو آوري برايش کفرآميز است روي ميزکار  سياسي  ما قرار گرفته ست                            
نيست که يک جامعه متالطم بشود و بعد از سالها تالش براي سرنگوني  دست به انقالب بزند،                      
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از سطحي به سطحي ديگر برود، ولي مثال هنرش ايستا بماند ودر جا بزند، بخصوص هنري که                      
جامعه يک مکانيزم زنده  و در حال حرکت          . از فرط تکرار و ماندن در گذشته جان به لب شده بود            

با اين   . وتغيير است، تمامي ارکانش در پروسه تحول اند، تحول  از سطحي به سطحي ديگر                          
بحثي که بايد به ما کمک بکند که در قبال تحوالت                . مقدمه ضرورت بحث هنر روشن ميشود       

حقيقت نزد  . هنري جامعه ساکت و صامت نباشيم و اتفاقا رو ي هنر و توليداتش اثر بگذاريم                      
ماست، حقيقت وقايع اجتماعي به لطف مارکس و منصورحکمت در دستان ماست، نبايد از                      

سينماي ايران امروز مي تواند تحت تاثير             . سرايت آن به همه عرصه هاي اجتماعي بهراسيم              
ما با تاثير روي هنر اين جامعه مي توانيم گامهاي بلندي براي توده گير                  . وجود ما قرار بگيرد   

دوران هنر تکراري به پايان رسيده             .نبايد از اين بهراسيم       . شدن تئورهاي انقالبيمان برداريم       
است،آل احمد هاي پالستيکي را ما نقد و رسوا کرديم،ولي حاال تحوالتي تازه اي را شاهيديم،                       

اتفاقا بايد بعد از نقد هنر فرسوده          . خاتمه بدهيم " درخانه بمانيد اين هنر از ما نيست         "بايد به    
اين يک عرصه جدل     . وتکراري آل احمدي،هنر تازه را،هنري  که رو بسوي آينده دارد را باد بزنيم                 

 .  ومبارزه براي تغيير است
اگرچه هميشه و تاريخا  نمايش و تئاتر و بازيگري  به عنوان هنر در جامعه  مطرح بوده                              
اند، اما شبيه سازي سينما حتي در عصر طاليي هنر يوناني با همه تصورات خالقانه اش                               

سينما که خود مجموعه اي از نقاشي، رنگ، موسيقي، ادبيات و حرکت رو                 . ممکن نبوده است  
و در يک سيستم        -سي دي يا دي وي دي          -ي يک پرده  و در يک سالن ويا يک لوح کمپکت                      

. سينماي خانگيست، بزرگترين تاثيرات را بعنوان يک هنر روي جامعه بشري داشته است                             
. تاثيراتي که در هيچ مقطع از تاريخ هنر ديده نشده و با هيچ هنر ديگري قابل قياس نيست                            

اصال حادثه نيست که در جامعه ما حاکميت اسالمي  به شديدترين شکلي سينما را کنترل مي                    
بسياري از آدمهاي  اهل سينما را بدون اينکه حرف سياسي خاصي زده باشند ممنوع                           . کند

وحتي ... خيليها را از حيث مالي له کرده است              . الکار، و بسياري ديگر را زنداني کرده است           
ما نبايد و نمي توانيم در چنين            . فيلمهاي توليدي کس و کار خودش را نيز تحمل نمي کند                   

اما حل تناقضات هنر،     . اينجا نيز يک عرصه فعاليت اجتماعي است         . عرصه اي ساکت بمانيم    
 .عين باقي عرصه هاي اجتماعي ضروريست

. مارکس در گروندريسه در دو صحفه آچهار بحث توليد هنر و تناقضاتش را باز کرده است                     
اساس  بحث مارکس در اينجا  نيز ادامه            . عالقه مندان  ميتوانند به اين بحث مراجعه بکنند           
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هنر بخشي از ذهن فعاله جامعه است و تاثيراتش در             . بحثهايش در  تز ها عليه فوئر باخ است           
در حالي که زيباي شناسي بحثي با سمت وسوي فردي            .تحوالت اجتماعي غير قابل انکار است        

حادثه نيست که هگل به زيبايي شناسي               . است،اما هنر اساسا يک مقوله اي اجتماعيست              
 !ميپردازد ومارکس به توليد هنر

چگونه "مارکس در هماندوصحفه اي گراندريسه  با طرح مثالهاي متعدد نشان ميدهد که                    
شکوفائي هنر در دوره هاي معيني از تاريخ بشر با تحول عمومي جامعه ونيز پايه ي مادي که                      

اما درک همين مسئله شايد بحث بر         ." به اصطالح استخوان بندي آن است تناسبي نداشته است           
مشکل چپ جامعه ما     . مشکل در سطح چپ کما کان بجاي خود باقي مانده است             . انگيز باشد 

ماترياليسمي که تصور مي کند ذهن بشر چيزي فراتر از                    . ماندن در ماترياليسم کهن است        
ماترياليسمي که در مقابل ايده اليسم عرصه اجتماعي           . دنياي مادي اطرافش نمي تواند باشد       

تفاوت بين ماترياليسم فوئر باخ با ماترياليسم مارکس همين جا و در بحث هنر               . را وا ميگذارد
" يکي از دوستان سابق وقتي نوشت که انتگره اي شناخت اش               . دوباره روي ميز ما ديده ميشود      

اين . در واقع فقط تکامل نهايي چپ سنتي را به نمايش گذاشت           * " ديدن، فهميدن و تغيير است    
فکر مي کند هر آنچه را که        . مدل چپ دنياي ذهن را فقط انعکاس دنياي مادي روبرو ميپندارد            

. ميبيند و يا حس مي کند واقعي است وسطح اسنادش از مشاهدات حسي اش باالتر نمي رود                     
اصال عجيب نيست که ما را در صحنه نمي          . خود ما کمونيستهاي کارگري برايش بي مفهوميم      

مگر کمونيزم کارگري از همان اول خالف جريان و نا هماهنگ با ساختاراجتماعي و                            . بيند
تمامي اسکلت  موجود نبود؟ مگر ما تماما خالف دنياي ماديي که اطرافمان را محاصره                            

فقط  منعکس کننده وهماهنگ باساختار اجتماعي            " ذهن"کرده است نيستيم؟ اگر قرار بود            
موجود باشد، خود ما، خود وجود ما کمونيستهاي کارگري چطور و چگونه قابل تعبير و تفسير                  
و فهم ميشويم؟ هنر نيز در مقاطعي از رشد جامعه از پوسته فيزيکي جهان اطرافش بيرون                             

اين درست که نماينده بشريت متمدن مائييم، اما اين               . ميزند، گام برمي دارد وجلوتر ميرود        
انسانهايي هم هستند که از پوسته        . نمايندگي انحصاري نيست و منحصراُ به ما ختم نميشود            

جامعه موجود به بيرون گام مي گذارند هر چند که لکنت انديشه دارند، هر چند که تصاوير                             
تصويري که شکسپير از انسان آزاد         . مثال شکسپير . مبهمي را مي بينند و نمايش مي دهند           

ترسيم مي کند زيباست، قابل تقدير است، به رغم کنگي و پايان تراژديک اين انسان                                          
شکسپري،اما اين انسان، انسان است،تصويرش  فارغ از ساختاريست که در زمان شکسپير خود                
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شکسپير در شروع يک جامعه اي تازه است جامعه ي که اتفاقا اصال                  . او را محاصر کرده است     
انساني به انسان نگاه نمي کند ولي تمام عظمت شکسپير در به تصوير کشيدن  موجوداتيست                     

 .شکسپيربعضا نقاش کارکتر بشريت متمدن است.که واري دنياي مو جود وي قابل تصوراند
. مر کز ثقل بحث باز هم تفاوت بين  ماترياليسم مارکس با ماترياليسم  فوئر باخ است                            

نقش اش در تغير دنيا را مي فهمد و فوئر باخ                  . مارکس ذهن فعاله را، ايده را، درک مي کند            
دوستي برايم  . مي ماند " فهم بقدر انعکاس دنياي مادي      "اما در شناخت نقطه به نقطه و دگم              

تمام محصوالت  ذهني بشر از جمله سياست و هنر تابعي از شيوه                "بنقل از مارکس  نوشته بود        
نهايتا  هنر تابعي از شيوه        "و از اين نتيجه گرفته بود که           **" توليد نيازهاي مادي بشر است      

تمام هنر مارکس همين بود که       "و يا در جاي ديگري نوشته بود         **." توليد اقتصادي بشر است   
اما  مسئله اين    **." نشان دهد چگونه هنر با ساختار و اسکلت اصلي جامعه  هماهنگ است               

تزها عليه ماترياليسم فوئر باخ       . است که مارکس نيازهاي مادي بشر را طور ديگري ميفهمد              
مارکس  ذهن فعاله را نيز بخشي از اين دنياي مادي مي فهمد؛ از نظر                            . جلوي ما هستند   

مارکس ذهن فعاله خود بخشي از دنياي مادي اطراف  ماست و صراحتا هم  با ذکر دهها مثال                      
نشان مي هد که اتفاقا هنر وخالقيت بشر در مقاطعي از تاريخ به هيچ وجه با ساختار واسکلت                      

مسئله اين نيست که ما اين عدم هماهنگي  را قبول داشته و يا                   . جامعه خوانايي نداشته است    
مسئله اتفاقا اين است که به گواه تاريخ اين نا هماهنگي وجود دارد و البته                            . نداشته باشيم 

ماترياليسمي که ذهن را انعکاس      .ماترياليسم کالسيک قادر به حل معضل تناقضات آن نيست          
نقطه به نقطه اي عين مي فهمد قادر به درک حقيقت نيست، چطور مي شود وقتي که ذهن ما                          

است و تابع دنياي مادي است از اين دنياي مادي سبقت بگيرد؟               " مادي"منعکس کننده دنياي    
بفهميم اين تناقض حل نمي شود و بايد بازي را به ايده                    " اقتصاد"اگر دنياي مادي را نهايتا          

 ! اليسم وا بگذاريم
مسئله در توليد هنر اين است که خلق اثر هنري تازه وخالقيت خود بخود در چهارچوب                            

نمي ماند؛ محدود به  انعکاس        -به معنايي که ماترياليسم کالسيک مي فهمد        -" مادي"دنياي  
نقطه به نقطه دنياي مادي و شيوه توليد اجتماعي دوران خود نمي ماند، نه فقط نمي ماند که                         

اين همه ي اتفاقي است که در         . نمي شود تازه بود و در پوسته اي کهنه گنجيد             . فراترهم ميرود 
. عرصه هنر در جامعه فعلي ايران و اتفاقا در اين دوسال اخير دارد جلوي چشم ما بروز مي کند                     

اينکه . خالقيت ونوآوري،اسالم وکهنگي مفرط، قابل جمع شدن نيستند، در مقابل هم اند                          
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جمهوري اسالمي يک اداره عريض و طويل براي سانسور سينما برپا کرده و در اين دوسال                                 
بشديدترين شکلي  به آن پر وبال داده، دليلش ضرباتي است که تازگي وهنر وخالقيت نوع بشر به              

 .اساس دين فرسوده و عهد عتيقي اسالم  زده و مي زند
جامعه موجود ما در آستانه يک تحول کيفي از سطحي به سطح ديگر است و يکي از داليل                      

نقاشي هاي جوانان، موسيقي هاي      : اين تحول را مي شود در آثارهنري ساکنان  اين جامعه ديد              
هنر . گوناگوني که توليد ميشوند، والبته سينما با همه تالش جمهوري اسالمي براي سرکوبش                 

اين تحول را بايد نيک دانست ومغتنم        . اين جامعه، عين باقي ذهنيت آحاد آن متحول شده است           
انقالب فرهنگي اگر واقعيتي داشته  باشد، همين             . اين انقالب در عرصه فرهنگ است        . شمرد

 .جاست که متحقق ميشود
 ادامه دارد 
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است


