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  از صداي انترناسيوناليستي حمايت كنيد!

 

 براي تكامـلانداز و ارائه چشم ، دخالت سيستماتيكركن اساسي كار انقالبي

وجود يك گرايش انقالبي هر چند بسيار ضـعيف مظهـر  كارگر است. طبقهة مبارز

آنتاگونيسم ميان دو طبقـه اجتمـاعي اسـت. يـك گـرايش انقالبـي بـارومتر مبـارزه 

  طبقاتي است.

، سرشـاري برخوردارنـد منابعكه از تبليغاتي بورژوازي  هايبر خالف دستگاه

داري، اسـتثمار، سـرمايه عليـه نظـاماني كه ـوسط كسـا تـي تنهـالبـرايش انقـيك گ

حقيقتـا انترناسيوناليسـتي صـداي  شـود.هسـتند، حمايـت مـي وغيـره يبردگي مـزد

چـپ دسـتگاه سياسـي ملـت، دموكراسـي، انترناسيوناليست است و هيچ توهمي بـه 

كند. صداي انترناسيوناليستي بـراي ندارد و از سنت كمونيست چپ دفاع مي سرمايه

از ارزشـها و  اشخود و در دفـاع ةدر مبارز رزمد ومي انقالب كمونيستيتحقق امر 

حمايـت  . از صداي انترناسيوناليسـتيدارد نياز پرولتري به حمايت شما هاي پرنسيپ

  .كنيد
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  مقدمه
  

گيري يک گرايش سياسي انعکاسي از شرايط تاريخي است که آن شکل
ارگر به مثابه گر عروج طبقه کگرايش فکري محصول آن است. مارکسيسم بيان

اي شکل گرفت يک طبقه اجتماعي بود. براي اولين بار در طول تاريخ بشري طبقه
که قادر به انجام انقالب کمونيستي است تا به استثمار انسان از انسان پايان دهد. 

گيري احزاب کمونيست متمرکز در انترناسيونال کمونيستي در تقابل با اين شکل
راتيک کـامـال" به اردوي بورژوازي پيوسته بودند. بود که احزاب سوسيال دمک

هاي انقالب اکتبر بود. گر پيروزي ضد انقالب بورژوايي بر ويرانهاستالينيسم بيان
هاي تروتسکيسم واکنشي مکانيکي به عروج ضد انقالب بود که به دليل محدوديت
يسم خود، در روند تکاملي خودش، در جناح چپ سرمايه ادغام گرديد. مائوئ

پاسخي » کمونيسم شورايي«محصول بحران در اردوي ضد انقالب امپرياليستي بود. 
واکنشي » کمونيست چپ«آليستي به پروسه شکست موج انقالب جهاني بود. ايده

شکست موج انقالب  ياز زاويه دفاع از مارکسيسم و اهداف پرولتري به پروسه
محصول کدام شرايط تاريخي  »کمونيزم کارگري«جهاني بود. حال سوال اين است 

  و پاسخي به کدام ملزومات بوده است؟
ها به به اين پرسش معموال" دو پاسخ داده شده است. به هر کدام از اين پاسخ

  شکل مختصر اشاره خواهيم کرد.
داده » کمونيزم کارگري«پاسخ اول که از سوي سردمداران و مريدان خود  

مارکس  يرجعت به خود مارکس و ادامه» کمونيزم کارگري«شده، اين است که 
کمونيزم «اند تا براي ها تالش کردههاي اين گرايش فکري سالاست. ايدئولوگ
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تاريخي بسازند و آن را به عنوان يک جريان تاريخي، يک  يپيشينه» کارگري
سيستم نظري با انسجام ساختاري و پيوستگي تاريخي ارائه دهند. انسجام نظري يک 

الزم و نه کافي براي درستي آن است. اما سيستم نظري چون تئوري شرط 
که از انسجام دروني برخوردار نيست، ديگر نه تئوري » کمونيزم کارگري«

اي از مواضع و شعار بوده است که بنا به اقتضاي زمان از مارکسيستي بلکه مجموعه
آن و  هاي آن ارائه شده است. مواضعي که سير تاريخ، تناقضاتسوي ايدئولوگ

تعلق آن را به جناح چپ سرمايه عريان ساخته است. اظهاراتي نظير پيوستگي 
تاريخي و رجعت به مارکس، از هنر رهبران اين گرايش فکري در تحريف تاريخ 

  بوده است. 
شود، بيان ارائه مي» کمونيزم کارگري«پاسخ دوم که از جانب منتقدان 

اي ک آئين کيش شخصيت است. فرقهريشه و يبي» کمونيزم کارگري«دارد که مي
  است از نوع مجاهديني در درون جنبش چپ.

ها نه تنها درست نيستند بلکه يک پاسخ جدي و قابل هيچ کدام از اين پاسخ
ادامه و روند تکاملي مارکس و مارکسيسم » کمونيزم کارگري«تامل نيز نيستند. نه 

محصول » کمونيزم کارگري«ريشه است. بي» کمونيزم کارگري«که است و نه اين
کند. در روند تکاملي استالينيسم است، به عنوان يک محفل استالينيستي ظهور مي

کند. ضرورت گيرد و از آن تغذيه ميخود به شدت تحت تاثير مائوئيسم قرار مي
» گرايش خط سه«از سـر و سـامـان دادن بـه بحـران » کمونيزم کارگري«وجودي 

گيري و سير هاي شکلدر دفاع از مارکسيسم بايد زمينه آيد. لذابـه وجود مي
را، از هواداري آذرخش تا دوران شکوفايي آن و » کمونيزم کارگري«تکوين 

سپس اضمحالل آن را به احزاب و محافل کوچک مورد بررسي قرار داد. اگر در 
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ميالدي اين گرايش فکري در اوج دوران شکوفايي خود بود، از  ٩٠ي اواسط دهه
ميالدي به دليل تناقضات دروني خود سير اضمحالل خود را شروع  ٩٠ي واخر دهها

  کرد.
اند و گرويده» کمونيزم کارگري«اخيرا حواريوني نيز از فرانسه به ايدئولوژي 

براي اولين بار در ايران ظهور کرده » کمونيزم کارگري«اند که اگر چه اعالم کرده
شان طور که پيشوايود نخواهد ماند. همانگاه به خاورميانه محداست ولي هيچ

هاي آن ناجي بشريت کشورهاي غربي، اروپا و بشارت داده بود، دير يا زود پيام
در » کمونيزم کارگري«آمريکا را تسخير خواهد کرد. مريدان جديد ايدئولوژي 

  گويند:حزب اتحاد کمونيست کارگري اين چنين مي يشان به اولين کنگرهپيام
  

، به عنوان يک گرايش جنبش طبقه کارگر، يک پديده یيسم کارگر"کمون
عليه سرمايه است. به عنوان يک گرايش معين،  یدر مبارزه طبقات یجهان

گاه به خاورميانه هيچ یاولين بار در ايران ظهور کرد ول یبرا یکمونيسم کارگر
حکمت، تا  طبقه محدود نماند...با خواندن دقيق آثار منصور یتامين نيازها یبرا
شويم که ترجمه شده، متوجه مي یاروپائ یهاو ساير زبان یجا که به انگليسآن

 یمنصور حکمت به اين نکته توجه دارد که دير يا زود احزاب کمونيسم کارگر
، در اروپا و آمريکا رشد خواهد کرد. تشکيل محافل یغرب یدر کشورها

برداشتن در جهت قدم  یمختلف اروپاي یدر کشورها یکمونيسم کارگر
 یتشکيل حزب است....بايد توجه کرد و به همه فهماند که کمونيسم کارگر

مسائل خاورميانه نيست.... وقت آن  یمارکسيسم برا یافقط يک شعبه حرفه
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 یفرود آيد و جواب کمونيست یغرب یدر کشورها یرسيده که کمونيسم کارگر
  ١به مسائل طبقه کارگر اين کشورها بدهد."

  

هاي منطقه خاورميانه، توليد مذهب (ايدئولوژي) بوده است. ز توانايييکي ا
ها مذهب کوچک ديگر بوده است. خاورميانه مرکز ظهور مذاهب ابراهيمي و ده

  ظهور مذهب کمونيزم کارگري نيز بايد يکي از اين مذاهب قلمداد شود.
 مرکزکمونيزم«درست به هنگامي که ميسونرهاي کمونيزم کارگري تاسيس 

را اعالم کرد و قرار بود تبليغات وسيعي حول آن انجام » پرولتري در جهان عرب
به کشورهاي عربي گسترش يابد، انفجار » کمونيزم کارگري«گيرد و اين بار 

در حزب حکمتيست به وقوع پيوست  ٢٠١١سياسي ديگري در اوايل ماه دسامبر 
ان کرد. وجه تمايز بحران که به نوعي احزاب برادر در عراق را نيز وارد اين بحر

ريزي آن است. جناحي با برنامه» ضد کودتايي«و » کودتايي«کنوني شکل 
ي ايدئولوژيک را به گرانه و طي کودتايي، رهبري، امکانات و تبليغات فرقهتوطئه

هاي فرقه را از گيرد و جناح مقابل در يک ضد کودتايي ديگر تشکيالتدست مي
گيرد. خواهان کشاندن همديگر به دليل نقض قوانين دست جناح رقيب باز پس مي

شوند. احزاب برادر در عراق نقش ميانجي در حزبي و تشکيالتي، به دادگاه فرقه مي
کنند. تو گويي اين تراژدي پاياني ندارد. ما به اين اين کودتا و ضد کودتا ايفا مي

  مسائل مجددا" باز خواهيم گشت.
ه بايد گام به گام و همراه اين گرايش فکري، ي حائز اهميت اين است کنکته

تاريخ اين گرايش فکري را پيمود. در اين مسير بايد ماهيت به غايت ارتجاعي، ضد 

                                                 
  ٢٠١١فوريه  ١٩یبه کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگر "یپيام "سازمان ابتکار کمونيسم کارگر -١
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انقالبي، ضدکمونيستي و بورژوايي اين گرايش فکري را در تمامي حوادث 
اجتماعي، به روشني عريان ساخت. چگونه تحت لواي راديکاليسم ُمهر خود را به 

يسم ئمارکسيسم بورژوايي بر حوادث زده است. چگونه استالينيسم و مائو عنوان
» کمونيزم کارگري«دستکاري شده را تحت عنوان کمونيزم ناب مارکسي يعني 

  ارائه داده است.
اي اين گرايش فکري سعي کرد با پنهان کردن که در دورهبخصوص اين
ند. با آشکار شدن اش خود را به کمونيست چپ نزديک کماهيت ضد انقالبي

ها، مورد نقد آنان قرار ماهيت بورژوايي اين گرايش فکري براي انترناسيوناليست
گرفت. در اين راستا تشکيالت ايتالياي اين جريان تحت تاثيـر کمـونيست چـپ 

پردازد. در اثر اين فشار حميد بــه نقـد مـواضـع ايـن گرايش از طـريـق جـزوات مي
مرکزي حزب کمونيست ايران شروع به  يکميته تقوايي عضو آن وقت

گويي و آشکار ساختن ماهيت ضد انقالبي جريان خود تحت نام نقد پالتفرم هذيان
کند. اين مسئله باعث شده است که به اشتباه حزب کمونيست انترناسيوناليست مي

گاها" در فضاي سياسي (چه ايراني و چه غير ايراني) اين گرايش را منتسب به 
  کنند.» کمونيست چپ«

ي مرکزي اي است که اخيرا" بابک کسرايي، مشاور کميتهدر چنين زمينه
» کمونيزم کارگري«حزب کمونيست کارگري ايران، از داليل استعفاي خود، تعلق 

برد، که گويا حدود صد سال قبل توسط لنين مورد نقد نام مي» کمونيست چپ«به 
  :گويدقرار گرفته است و اين چنين مي
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گري) احتماال بزرگترين آفت به طور عمومي، اولترا لفتيسم (ماوراي چپ"
کل سنت کمونيسم کارگري در ايران و عراق است. شاخص اين گرايش 

ي کارگر و هاي سازماني و مبارزاتي طبقهتوجهي به سنتاعتنايي و بيبي
ريخي ي تاها در هر لحظههاي مردم به طور کلي و روحيه و آماِل آنتوده

به نقد تيزي » کمونيسم چپ: بيماري کودکي«مشخص است. لنين در کتاب 
جا است که بسياري از طرفداران از اين گرايش نشسته است. جالب اين

نظريات منصور حکمت در اروپا خود را دقيقا متعلق به همان گرايش 
  ٢"کند.بينند که لنين در آن کتاب نقد ميمي» کمونيسم چپ«
  

ي مرکزي است که کسرايي از جنس آن مشاورين کميتهظاهرا بابک 
ي مرکزي يک حزب ، واال مشاور کميته٣داند "لنين خوردني است يا نوشيدني"نمي

بايد حداقل آشنايي از تاريخ گرايش فکري و حزب خود داشته باشد تا نيازي 
قد ميالدي و به ن ٨٠ي توانست به دههنباشد به صد سال قبل ارجاع دهد بلکه مي

ها در ارجاع دهد. ما به تمامي اين ٢ي شماره» بسوي سوسياليسم«حميد تقوايي در 

                                                 
ايران بابک کسرايي، مشاور سابق کميته  استعفا از عضويت در حزب کمونيست کارگري -٢

  ۲۰۱۱مارس  ۲۴ مرکزي حزب
آوريل  ٢٠تاريخ ه ب» خداحافظ رفيق« يهپيشواي کمونيزم کارگري، منصور حکمت در مقال -٣

  کند:اين چنين ُدرفشاني مي ١٩٩٩
دانند لنين خوردني است يا شوند که نمي"هزاران انسان شريف به گرد حزب جمع مي

ارجي خود مارکسيست و کارگر قديمي در اين حزب بايد اين را نه نشان بينوشيدني و 
  بلکه نشان موفقيت خود ببيند."
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ها و لجن گوييمتن کتاب بر خواهيم گشت، بخصوص به بند بند هذيان
  هاي حميد تقوايي پاسخ خواهيم داد.پراکني

ذکر اين نکته ضروري است که ما به چپ دستگاه سياسي سرمايه هيچ نقدي 
بلکه دفاع از مارکسيسم و » کمونيزم کارگري«اين کتاب نيز نه نقد نداريم و هدف 
  هاي پرولتري در مقابل جناح چپ سرمايه است.اهداف و آرمان
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  آذرخش
  

را » محفل مارکسيستي آزادي کارگر«ي سياسي جمعي که بعدا اولين سابقه
بودند. » آذرخش«ي گردد که هوادار نشريهتشکيل داد به دانشجوياني بر مي

در  ٤»لنينيست -مجاهدين مارکسيست «اي بود که توسط هواداران نشريه» آذرخش«

                                                 
هاي آزاديبخش مثل فلسطين، ظفار و غيره هاي چريکي و همچنين جنبشتحت تاثير جنبش -٤

ن شمسي در ايران شروع به فعاليت چريکي کردند. اولي يک جريا ٥٠ يهدو سازمان در اوايل ده
سازمان «بود. دومي جرياني مذهبـي بود بنام » سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران«استالينيست بنام 

هاي رهائي بخش قرار گرفته بود. با م و جنبشس، که تحت تاثيــر استالينيـ»مجاهدين خلق ايران
موال هاي آزاديبخش ملي که معمائوئيستي و همچنين جنبش -هاي استالينيستييابي جنبششدت

م آن بر سنيز استاليني »سازمان مجاهدين خلق ايران«شدند، در م آميخته ميسبا ايدئولوژي استاليني
  تغيير ايدئولوژيک مشهور است. يهاسالم چيره شد که به پروس

 ١٣٥٢-١٣٥٤هاي تغيير ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين خلق در سال يهطي پروس
تقي «م تغيير ايدئولوژي دادند. سزمان از اسالم به استالينياکثريت قريب به اتفاق اعضاي اين سا

يکي از اعضاي مرکزيت مجاهدين نقش اساسي در اين پروسه ايفا کرد. گرويدن » شهرام
استالينيستي نيز انجام گرفت و شکل يک کودتاي  يشيوهم با همان سنت و سمجاهدين به استاليني

مجاهديني را که حاضر به پذيرش  ۱۳۵۴شت ارديبه ۱۶مرگ در  هخونين بخود گرفت. جوخ
خرداد شرقي کنوني)]  ١٥هاي تهران [در سه راه ابوذرجمهوري نو (م نبودند در خيابانساستاليني

بيانيه «سازمان مجاهدين با انتشار کتابي بنام  ۱۳۵۴هاي هاليوردي ترور کردند. در مهر به سان فيلم
اعالم کرد که ايدئولوژي سازمان از » لق ايراناعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خ

است. ذکر اين نکته ضروري است که اين جريان بعدا  تغيير کرده» لنينيسم _مارکسيسم«اسالم به 
  .مشي چريکي را نفي کرده بود، بررسي علل نفي مشي چريکي اين جريان مورد بحث ما نيست
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و » لنينيست -مجاهدين مارکسيست «شد. مباحث خارج از کشور منتشر مي
مخصوصا نظرات محمد تقي شهرام در مباحثي چون ليبراليسم، نفي جنبش چريکي 

اوضاع گيري تحوالت و ده بود. با اوجر خود قرار داو غيره اين جمع را تحت تاثي
ع نيز تالش به شکل دادن نظرات خود در مورد تحوالت آتي سياسي ايران اين جم

اي است تحت عنوان اي چند صفحهکند. اولين نوشته اين جمع جزوهايران مي
که آن موقع فقط در سطح فعالين » انقالب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده)«

شود. حميد تقوايي دبير کنوني حزب کمونيست پخش مي» آذرخش«داخلي گروه 
  گويد:کارگري ايران در اين باره چنين مي

  
"گروهي به اسم آذرخش که يک جريان مارکسيست_ لنينيست بود، ما را 

کرديم خوشش آمده بود. يکي از هايي که ما ميپيدا کرده بود و از بحث

                                                                                                                 

ازمان مجاهدين را به شخصيت کنند بروز کودتاي استالينيستي در سمعموال سعي مي
نسبت دهند که يک نگرشي بسيار سطحي است. بروز چنين کودتاي » تقي شهرام«ديکتاتور منش 

خونيني انعکاسي از سنت استالينيستي بود، تقي شهرام سواي از اين که يک شخصيت "تئوريک" 
خصيتي تاثير گذار را به ادبيات مجاهدين وارد کرد، ش» طبقه توحيديجامعه بي«بود و اصطالح 

را تحت تاثير قرار دهد و » امير حسين احمديان«بود. کسي بود که توانسته بود افسر نگهبان خود، 
به همراه يک زنداني سياسي ديگر  ١٣٥٢ارديبهشت  ١٥با مقدار زيادي اسلحه و مهمات به تاريخ 

، مجاهدين ۱۳۵۷پائيز  در اواخر از زندان ساري فرار کند و سپس به مرکزيت مجاهدين راه يابد.
  تجزيه شدند: استالينيست شده به دو گروه کوچک و يک سازمان

 گروه اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر. ١

 گروه نبرد در راه رهايي طبقه کارگر. ٢

  .اعالم موجوديت کرد)۱۳۵۷آذر ۱۶سازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر(در . ٣
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هايمان را بنويسيم چون به نظر او ه بحثرهبران اين گروه به ما پيشنهاد کرد ک
ها قول ها متفاوت و جالب بودند و الزم بود مکتوب شوند.... آناين بحث

  ٥دادند جزوه[خطوط عمده] را براي ما چاپ کنند."
  

 ديگر زماني که نه هوادار بلکه "رهبر" شده بود در منصور حکمت، ها بعدسال
عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان تحت  در انجمن مارکس لندن اشیسخنران

انقالب ايـران و نقش پرولتاريا (خطوط «دارد، اساسا جزوه کمونيست، اظهار مي
  گويد:نوشته شده است و اين چنين مي» آذرخش«در نقـد  »عمده)

  
شهرام و  یاز بخش منشعب [مجاهدين] و جريان تق ی"در همان حال تعداد

 یشده بودند در خارج کشور جريانکه از جريانات ديگر منشعب  یکسان
درست کردند به اسم گروه آذرخش که محافل دور و بر فرهاد بشارت 

خطوط "کرد و ما جزوه  یبودند. فرهاد اين گروه و نظراتش را به ما معرف
  ٦".را اساسا در نقد گروه آذرخش نوشتيم "عمده

  
اند و دست دادهي تاريخي خود را از کند همه حافظهمنصور حکمت ظاهرا فکر مي

هاي خود دستکاري کند. اوال هيچ اثري از نقد تواند تاريخ را در راستاي خواستمي
وجود ندارد. ثانيا » خطوط عمده«ي و يا مجاهدين استالينيست شده در جزوه» آذرخش«

کند، که در صفحات بعدي خواهيم ديد که "بدرستي" هم خود اين محفل تاکيد مي
                                                 

  ٢٤ص ، سهيال شريفي يهشتبيوگرافي منصور حکمت نو -٥
در انجمن مارکس لندن، تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  یمنصور حکمت سخنران -٦

  ٢٠٠٠مه  ١٥کمونيست،
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باشد. با نظرات مجاهدين استالينيست شده در توافق کامل مي» خطوط عمده«محتواي 
اين » مانيفست«ها است. ما به اولين گوييتاريخ اين گرايش فکري مملو از چنين تناقض

  در صفحات بعدي بر خواهيم گشت. » خطوط عمده«ي محفل يعني جزوه
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  ي کارگرسهند، هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه
  

محفل مارکسيستي آزادي «طوري که قبال توضيح داده شد فعالين همان
لنينيستي مجاهدين خلق  - تسخـودشان را هوادار بخش مارکسي» کـارگـر

دانستند و اين محفل به عنوان يکي از محافل هوادار مجاهدين استالينيست مي
ت که چاپ اول شد. در چنين شرايطي و در راستاي اين سمپاتي اسمحسوب مي

را به همراه بيانيه و پيام مجاهدين استالينيست [مجـاهدين » خطوط عمده«جزوه 
کنند که مضمون و محتواي دهنـد و تـاکيـد ميلنينيست] انتشـار مي -مارکسيست 

_ با نظرات بخش مارکسيست» خطوط عمده« يجزوهتزهاي مطرح شده در 
  نويسند: آن اين چنين مي يهو در مقدم باشدلنينيستي مجاهدين در توافق کامل مي

  
"تزهاي مطرح شده در اين بيانيه با خطوط عمده و اساس نظرياتي که بخش 

لنينيست سازمان مجاهدين خلق ايران در جزوه پيام سازمان  - مارکسيست
هاي انقالبي، مجاهدين خلق ايران به کليه نيروهاي انقالبي ميهن، دمکرات

اي خطاب به کارگران مبارز و رزمندگان عالميهانقالبيون کمونيست، ا
  باشد."اعالم شده است در توافق کامل مي ١٣٥٧کمونيست به تاريخ آبان 

  
در اثر تحوالت جامعه و نگرش انتقادي بخش استالينيستي مجاهدين به          
گرويدن مجاهدين از اسالم به استالينيسم) ي شيوهتغيير ايدئولوژيک ( يهپروس

گروه نبرد «و » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«منشعب به دو گروه بخش 
سازمان پيکار در راه آزادي «و همچنين يک سازمان » در راه رهايي طبقه کارگر
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نيز به » محفل مارکسيستي آزادي کارگر«تجزيه شد. در اين راستا » طبقه کارگر
سمپاتي نشان داد و خـود را » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگــر«گـروه 

هــوادار آن دانست. فعالين محفل هيچ برنامه و طرحي براي فعاليت مستقل نداشتند 
و حتي قرار بود جذب اين گروه شوند. منصور حکمت در اين رابطه چنين 

  گويد: مي
  

که قرار بود جذب يک سازمان ديگر بشود،  یاما کارمان را به عنوان هسته"
  ٧طرح از پيش نداشتيم." شروع کرديم،

  
اتحاد مبارزان کمونيست  يهمنصور حکمت مجددا در کنگر به اين مسئله

که در حال طي مدارج جهت  جاييکند، منتهي با اين تفاوت، از آناشاره مي
نظرات سهند را به » آرمان«رسيدن به مقام "رهبري" بود اظهار داشت که قرار بود 

  به پيوندد! به آرمان» سهند«پذيرد و سپس 

"در آن مقطع ما از نظر تشکيالتي سير حرکت معيني را براي "سهند" پيش 
کرديم. "سهند" هوادار "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" بود و بيني مي

نقشه عملي که از نظر تشکيالتي براي خود داشت اين بود که ابتدا نظرات 
ا مي پذيرد. "سهند" به "آرمان" کند. "آرمان" اين نظرات رخود را مطرح مي

  ٨مي پيوندد."

                                                 
  پيشين -٧
گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد  -٨

  ٩و  ٨ات ، صفح٥مبارزان کمونيست، بسوي سوسياليسم شماره 
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ي مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران سهيال شريفي عضو کنوني کميته
مجددا به اين مسئله تاکيد  ٢٩ يهدر کتاب بيوگرافي منصور حکمت در صفح

  نويسد:کند و از زبان منصور حکمت اين چنين ميمي
  

ه ايجاد يک تشکيالت کمونيستي ب "سهند از همان ابتدا به قصد سازماندهي و
ها هيچ نقشه عملي براي عضو گرفتن و سازمان دادن ميدان نيامد. آن

هوادارانشان نداشتند. هدف اصلي از نظر ژوبين[منصور حکمت] و حميد 
[تقوايي] اين بود که صف معيني از جنبش کمونيستي در ايران را با بحث

ها شده و هاي آنصف جذب بحث نهايشان تقويت کنند و اميدوار بودند اي
ها را هم سازمان ها را اساس کار خود کند و بمرور خود سهندياين بحث

  دهد."
  

» محفل مارکسيستي آزادي کـارگـر«شود اين است چرا سوالي که مطرح مي         
شد و » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«بعدي هـوادار گـروه » سهـند«قبلي و 

اش تحت عنوان تاريخ شفاهي ؟ منصور حکمت در سخنراني»پيکار«يا » بردن«نه 
از داليل  ٢٠٠٠مه  ١٥تاريخ ه اتحاد مبارزان کمونيست در انجمن مارکس لندن ب

اين » هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر -سهند « تغيير نام محفل به
  دهد:چنين توضيح مي

  
  حاد مبارزان در راه آرمان طبقه کارگر؟، هوادار ات"سهند" "اما چرا



٢٢ 
  

اگر دقت کنيد در آخر جزوه خطوط عمده، در چاپ دوم ما در ابتدا آن را  
 به عنوان يک محفل آزاديخواه در ماه آذر چاپ و امضا کرديم، در قطع

تهران تکنيک و دانشگاه  ی، و برديم در پلیاو بدون هيچ ضميمه آچهار
راه بياندازيم.  یايم گروهنداشتيم که آمده یچسپانديم. چون ما هيچ ادعاي

نشستيم فکر کرديم ببينيم در ميان آن همه سازمان و جريان، کدام خط است 
 یمترق یبورژواز یکه به ما نزديک است و به نظرش هيچ کدام از بخشها

شهرام و رفقايش  یگفت، جريان تقکه اين را مي ینيست؟ تنها جريان
شهرام را از نظر  یکرد سنت تق یبود که سع ینبودند....آرمان آن جريا

  ادامه بدهد. یسياس
خود را هوادار آنها ميدانستيم که فکر ميکرديم  ،ما در آن مقطع به خاطر اين

نفر  ٦نفر و ما  ٢٠اند، گرچه احتماال آرمان آنوقت چپ یاصل یهاشاخه
هوادار آنها  نفر شديم و ما هنوز ٦٠نفر و ما  ٢١بوديم. دو سه ماه بعد آرمان 

را ديديم، از من پرسيد چرا هوادار ما  یبوديم. بار اول که مسعود ياکوب
هستند، جواب ميدهيم  یاز ما ميپرسد اينها چه کسان یهستيد، چون هر کس

 یباقما هوادار آنها  یما را دارند! به يک معن یهستند که هوا یاينها کسان
پيش آمد. و اين نشان  "کنفرانس وحدتکه مشکالت " یمانديم تا زمان

از اقتصاد و سياست  یميدهد که ما تا چه اندازه بدون نقشه و بدون يک ارزياب
در جامعه و بيش از هر چيز بدون ادعا، کارمان را شروع کرديم. در اوائل هر 

 یگروه ميسازند؟ جواد قائد یکس را ميديديم، سؤال ميکرديم که چه جور
فر دوم مجاهدين بخش منشعب بود، بايد که نکه فکر ميکرديم به خاطر اين

مان و شيشه و وارد باشد، او را آورديم خانه یخيل یقاعدتا در مورد سازمانده
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او احمد بود،  یها را کشيديم و پرسيديم احمد جان!، چون اسم تشکيالتپرده
بايد سازمان ساخت؟ گفت اگر ما بلد بوديم، که کارمان به اينجا  یچه جور

  !نميکشيد"
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  گرايش خط سه و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
 

در فضاي سياسي ايران به جريانات استالينيستي که  ١٣٥٧بعد از تحوالت سال 
 شد.الق ميطا» ش خط سهگراي«يسم قرار گرفته بودند، اصطالح ئتحت تاثير مائو

 هااينکشور آلباني بود. » حزب کار«و » هانور خوج«بسيار شبيه افکار  هاآننظريات 
جرياناتي نظير پيکار، رزمندگان، نبرد، آرمان، وحدت انقالبي و غيره را شامل 

کنفرانس وحدت براي «برگزاري » گرايش خط سه«شد. اولين فعاليت مهم مي
د و فقط محافل کوچک بود که عمال به نتايجي نرسي» کارگر يطبقهآزادي 
 يطبقهوحدت انقالبي براي آزادي «ن بر اساس منشوري کننده در آشرکت
بودند در » گرايش خط سه«را تشکيل دادند. جرياناتي که معرف » کارگر
  هاي زير مشترک بودند:ويژگي
 شوروي به عنوان اردوگاه سوسياليسم و اطالق تز سوسيال امپرياليسم ينف .١

  (تز مائو تسه دون) به آن.
  ايران به عنوان رويزيونيسم خروشچفي. هد با حزب تودشدي ي. مرزبند٢         
  ، به عنوان رويزيونيسم چيني.»سه جهان«با تئوري  ي. مرزبند٣         
  داري وابسته).داري (سرمايهوجه توليد حاکم بر ايران سرمايه يابي. ارز٤         
  مشي چريکي ي. نف٥         

(کومله) که به عنوان يک جريان  سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران
يسم ئيستي شکل گرفت در روند تکاملي خود، استالينيسم اين جريان بر مائوئمائو

شد. ما اين محسوب مي» گرايش خط سه«آن غلبه کرد. لذا اين جريان نيز جزو 
 هايکمونيستمسئله را در صفحات بعدي بررسي خواهيم کرد. معموال اتحـاديه 

ايران،  هايکمونيستکردند. اتحاديه بندي نميدسته» يش خط سهگرا«ايران را در 
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کرد و برداشتي که ايران را نيمه فئودالي و نيمه مستمره ارزيابي ميعلت اينه ب
نداشت از پروسه کنفرانس وحدت خارج شد و » سه جهان«رويزيونيستي از تئوري 

  يستي معروف گرديد.ئبه عنوان يک جريان مائو
گرايش «نيز متعلق به  »ر اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگرهوادا _سهند «

که سهند خود را هوادار آن » آرمان«بود. به اين دليل منطقي چون » خط سه
اين بود » سهند«بود. منتهي ارزيابي » سه گرايش خط«دانست يکي از جريانات مي

جناح » آرمان« بستر اصلي جنبش کمونيستي است و ثانيا» گرايش خط سه«که اوال 
 »گرايش خط سه«کند. لذا خود را متعلق به جناح چپ چپ آن را نمايندگي مي

اين » گرايش خط سه«شان به تعلقي دربارهدانست. منصور حکمت (استالينيسم) مي
  گويد:چنين مي

  
"ما بطور کلي خود را به اين خط سوم و بويژه به جناح چپ آن نزديک مي

اد مدون اين جريان ما "آرمان" را نماينده جناح چپ ديديم. با توجه به اسن
کرديم. بنابراين ما به عنوان يک محفل اوال خـط سـوم را بستر ارزيابي مي

ديديم. جناح چپ آن را جناح پيشتاز ارزيابي اصلي جنبش کمونيستـي مي
بندي انقالب و ضد درباره صف تريکرديم. جناحي که مواضع قاطعمي

صور ما اين بــود کــه سهند به عنوان يـک جـريـان فکـري بـه انقالب دارد. ت
  ٩".پيوندندايـن بستر عملي مي

  

                                                 
گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد  -٩

  ٥مبارزان کمونيست، بسوي سوسياليسم شماره 
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» گرايش خط سه«خود را متعلق به جناح چپ» سهند«که  جايياز آن         
دانست که با انحراف اصلي و مهم جنبش خود مي يوظيفهدانست، لذا مي

در » پوپوليسم«سهند که پرچمدار مبارزه با "کمونيستي" يعني پوپوليسم مبارزه کند. 
 يکنگرهجنبش استالينيستي شده بود، پس از چند سال مبارزه با پوپوليسم در اولين 

رسد که بايد با پوپوليسم در صفوف خود اتحاد مبارزان خود به اين نتيجه مي
اتحاد  يکنگرهمنصور حکمت تازه بعد از اولين و تنها  کمونيست مبارزه کرد.

مبارزان کمونيست به "عميقترين بيان خصيصه اصلي سبک کار پوپوليستي" رهبران 
کند. مجيد حسيني از رهبران سابق حزب اتحاد مبارزان کمونيست اشاره مي

کمونيست کارگري (عضو سابق دفتر سياسي) در مورد پوپوليسم بعد از کنگره اول 
  گويد: اتحاد مبارزان کمونيست اين چنين مي

  
گره اول اتحاد مبارزان کمونيست، اولين تقابل کمونيسم کارگري با "در کن

گرايي و پوپوليسم در اي خود در جدل با خلقچپ راديکال و متحد دوره
مبحث سبک کار کمونيستي بين منصور حکمت و حميد تقوايي روي داد... 

لقه ها بودن در امر انقالب" فرمولي بود که حميد تقوايي آن را حو "نايب توده
اصلي در نقد سبک کار پوپوليستي ميدانست و منصور حکمت اين فرمول را 

  ١٠خواند."» عميقترين بيان خصيصه اصلي سبک کار پوپوليستي...«
  

جنبش استالينيستي را جنبش » سهند«نکته حائز اهميت اين است که          
سط سهند بعدا کرد. تبيين کمونيستي از جنبش استالينيستي توکمونيستي ارزيابي مي

                                                 
  ٢٠٠٨ ٠١١٨  ،مجيد حسيني ،قسمت سوم ،هاي کمونيسم کارگري در ايرانارزيابي از انشعابات و مصاف -١٠
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مورد بررسي قرار خواهد گرفت. منصور حکمت چند سال بعد در گزارش خود از 
جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد مبارزان 

را » گرايش خط سه« عميقاشود که اتحاد مبارزان کمونيست مدعي مي کمونيست
  گويد:مورد نقد قرار داده است و مي

  
ز همان ابتدا پوپوليسم را به عنوان يک انحراف اصلي و مهم در "سهند ا

کرد. اما نکته مهم اين بود که ما تصور جنبش کمونيستي محکوم مي
و  کرديم که مبارزه عليه اين ديدگاه در خط سوم تا اين حد دشوار نباشدمي

کند و خـود کرديم که طيف خط سوم از نظرات ما استقبـال ميما تصور مي
طور که گفتم ما گيرد. همانچـم پيشبرد ايـن نظـرات را در دست ميپـر

ديديم و گفتم عمال اين تصور نادرست فاصله زيادي  بين خود و اين خط نمي
درآمد. واقعيت ما يعني اتحاد مبارزان کمونيست با آن خصوصياتي که يافت 

ز خط و وظايفي که بر عهده گرفت، گروهي که توانست خود را به روشني ا
سوم متمايز کند و اين خط را عميقا نقد کند، از ابتدا وجود نداشت. اتحاد 

  ١١مبارزان کمونيست حاصل يک پروسه تکاملي بود."
  

توسط اتحاد مبارزان » گرايش خط سه«حقيقت اين است که نقد عميق 
گرايش «اي کمونيست حرف گزافي بيش نيست. چه زماني و در کجا مباني پايه

» گرايش خط سه«اي نقد عميق قرار گرفته است؟ نه تنها مباني پايه مورد» خط سه

                                                 
مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد گزارش منصور حکمت از جانب کميته  -١١

  ١٠، ص  ٥مبارزان کمونيست، بسوي سوسياليسم شماره 
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گرايش «سهند خود را متعلق به  که جاييقرار نگرفته بلکه از آن» سهند«مورد نقد 
سين يتئور«و » مارکس زمانه«زيادي از  يهدانست و چون هنوز فاصلمي» سه خط
ات جريانات با تجربه اين ها و تجربيکرد تا از تئوريشدن داشت، تالش مي» قرن

کرد که از تحقيقات ارزشمند گرايش بياموزد. سهند آن موقع آشکارا بيان مي
رفقاي استالينيست خود، رزمندگان، درس گرفته است و حتي خواندن آن را به 

  ديگران نيز توصيه مي نمود.
  

کار شده است و برخورد  یاصوال کمتر در جنبش کمونيست ی"در زمينه فلسف
در واقع با مقاله  یح و عميق به اين جنبه از انحرافات جنبش کمونيستصري

رزمندگان... (م.ل) در  یو پراتيک" از رفقا یدر باره تئور یارزشمند "بحث
ايم (ما مطالعه اين مقاله را، صرفنظر از نشريه "راه سوسياليسم" نيز سود جسته

ا و هواداران توصيه که درباره آن داريم، به رفق یابهامات و اشکاالت یبرخ
  ١٢ميکنيم)."

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ١٣٥٩ايران منصور حکمت سوم آبان یسه منبع و سه جزء سوسياليسم خلق -١٢
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  ي ضدامپرياليستيسهند و مبارزه

  خلق ايران!" ی"پيروز باد مبارزات ضد امپرياليست
  

خطوط ( انقالب ايران و نقش پرولتاريا« يجزوهشعار پاياني  شعار باال،
ز است. قبل ا ١٣٥٧تاريخ آذر ماه ه ب» کارگر یآزاد یمحفل مارکسيست«اثر » عمده)

اين محفل يا سهند بعدي، بهتر است ببينيم  هبررسي محتواي اين شعار و جزوات اولي
منصور حکمت در رابطه با ترجمه احتمالي مقاالت اتحاد مبارزان کمونيست به 

داند تجديد چاپ و بدتر از آن ترجمه اين هاي خارجي چه نظري دارد. او ميزبان
نيست. چرا که اين جزوات نگرشي  اشجزوات به نفع خود او و جريان مربوطه

شدت ارتجاعي از پرولتاريا و ه بغايت ناسيوناليستي از مفهوم انقالب و تبييني ب
بود، ظاهرا بر اين باور بود که  هاآندهد. لذا او مخالف ترجمه کمونيسم ارائه مي

 ١٧ به تاريخ اينامهمنصور حکمت طي  غباري از خاک بايد روي اين آثار بنشيند.
هاي خارجي مقاالت اتحاد مبارزان کمونيست به زبان هدر مورد ترجم ١٣٦٧ دادخر

به برادر خود خسرو داور (شاهين رازاني) از رهبران وقت حزب کمونيست ايران 
  نويسد:اين چنين مي

  
"ترجمه مستقيم هيچيک از متون ما، براي انتشار عمومي مناسب نيست ... شيوه 

 براي خواننده خارجي در يک مجموعه ها درست آنست که اين مقاله

review  (بررسي) بشوند. مقداري نقل قول مستقيم بعالوه توضيح خود
هايي که بتواند مسائل آن زمان و پاورقي هاآنگردآورنده مطالب در البالي 

را تشريح کند... من با ترجمه مستقيم آثار ا. م. ک. بصورت خشک و بدون 
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اي محيط اروپايي نوشته ... بعالوه مقاالت ما برتفسير و تلخيص موافق نيستم.
  ١٣هايمان براي سطح درک جنبش چپ ايران آماده شده."نشده. بحث

  
اما خسرو داور(شاهين رازاني) که يکي از سه شخصيت اصلي اتحاد مبارزان          

کمونيست بود و مسئول فعلي سايت منصور حکمت است در رابطه با محتواي اين 
کند از مفاهيم جديدي به جاي برخي ديگري دارد. البته او توصيه مي مقاالت نظر

بايد تفسير  هاآندرک شود. به عبارت ديگر  هاآناستفاده شود تا مفهوم  هاواژهاز 
نوشت و در همان  طالشوند. با وجود آن او معتقد است که اين مقاالت را بايد با 

  گويد:سايت منصور حکمت اين چنين مي
  

دوران ما هستند و خواندن و  یادبيات کمونيست یقاالت شاهکارها"اين م
و  یگيررا قويا به همه توصيه ميکنيم. در واقع غلط هاآندوباره خواندن 

را بايد با طال نوشت. بخصوص اگر  هاآنرا ادا نميکند،  هاآنحق  یزيباساز
اومانيسم" " و "پوپوليسم" را "یگراي" را "انسانیگرايخلق" در اين مقاالت

  ".انديد که باندازه همان روز اول تازهبخوانيد احساس ميکن
  

کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود منصور حکمت در گزارش به          
محکوم  کمونيستيرا به عنوان انحراف اصلي و مهم جنبش » پوپوليسم«سهند  که

  گويد: کرد و اين چنين مي
  

                                                 
  هاي منصور حکمت، منتشر شده توسط بنياد منصور حکمت در سايت منصور حکمتدست نوشته -١٣
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پوپوليسم را به عنوان يک انحراف اصلي و مهم در  "سهند از همان ابتدا
  کرد ."جنبش کمونيستي محکوم مي

  
کند اين است پس چه سوال اساسي که به ذهن هر جوياي حقيقت خطور مي         

کرد؟ در خلق ايران!" را مطرح مي ی"پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستکسي شعار 
» سه گرايش خط«کشيده است. اکثر جريانات خود را به نقد » پوپوليسم«کجا سهند 

اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه «منجمله گروهي که سهند هوادار آن بود يعني 
در ». خلق ايران«انستند، نه دميکارگر  يطبقه، خودشان را مبارزان آزادي »کارگر

سهند  ظاهرا». ايران« هوجود دارد و نه کلم» خلق« هنه کلم هاآننام هيچ کدام از 
  تر بود.انست بسيار عقب ماندهدميحتي از گروهي که خود را هوادار آن 

نه فقط از سوي جناح » خلق«جالب توجه ديگر اين است که اصطالح  يهنکت
کالم راديکال چپ سرمايه بلکه حتي توسط گرايشات سياه سرمايه تحت عنوان 

حزب جمهوري  براي مثال واحد دانشجويي شد.نيز مطرح مي» خلق مسلمان«
با شعار  ١٣٥٨آذر) در سال ١٦( اسالمي ايران بيانيه خود را به مناسبت روز دانشجو

  زير به پايان رسانده است:
  
  تر باد مبارزات اسالمي و ضد امپرياليستي خلق مسلمان ايران". "هرچه پرتوان         

  
لمان را اگر از شعار حزب جمهوري اسالمي فقط کلمات اسالمي و مس         

شان هم فقط در همين است. يکي شود. فرقمي» سهند«برداري تبديل به شعار 
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کرد و ديگري گرايش سکوالر گرايش مذهبي بورژوازي را نمايندگي مي
  بورژوازي را.

معتقد » گرايش خط سه«منجمله  ١٣٥٧در سال تمامي گرايشات چپ سرمايه          
جناح  در اين راستا جريان بود. در در ايران،بودند که يک انقالب ضد امپرياليستي 

چپ سرمايه در تثبيت رهبري روحانيت و صد البته ضد امپرياليست نقش فعالي ايفا 
منطقي انقالب ضد امپرياليستي مسلما چيزي جز انقالب دمکراتيک  هنتيج١٤کرد.

ا نيز از اين قاعده مستثني نبود لذ» کارگر یآزاد یمحفل مارکسيست«نخواهد بود. 
تاکيد کردند که » (خطوط عمده) انقالب ايران و نقش پرولتاريا« يجزوهدر 

ايران، با وجود حاکميت سرمايه، دقيقا به اعتبار خصلت ضد  ی"انقالب کنون
  دموکراتيک است." یخود، انقالب یامپرياليست

قبل از ادامه بحث بسيار ضروري است که توضيحي مختصر در رابطه با مفهوم 
  داده باشيم.» انقالب اجتماعي«يا مبارزه ضد امپرياليستي و همچنين مفهوم  امپرياليسم

برخالف تصور جناح چپ سرمايه، که بيشتر درکي کائوتسکيستي از مفهوم 
امپرياليسم دارند و معتقد هستند که امپرياليسم يک قدرت بزرگ اقتصادي، نظامي 

سم بر درک درستي از است، تعريف مارکسيستي امپريالي و ستمگر مانند آمريکا
داري بنيان نهاده شده است. داري جهاني و انحطاط سرمايهتوسعه و تکامل سرمايه

داري داري در عصر انحطاط سرمايهزندگي براي نظام سرمايه هامپرياليسم يک شيو
است. امپرياليسم سياست بخصوصي نيست که از طرف دولت بخصوصي صادر 

                                                 
از نقش جناح چپ سرمايه در تثبيت رهبري روحانيت ضد امپرياليست به  ترشبراي اطالع بي -١٤

هاي چپ دستگاه سياسي سرمايه و گيري، نگاهي به موضع١٣٥٧تحوالت سال « يهمقال
  مراجعه شود.» صداي انترناسيوناليستي«مندرج در سايت » هاانترناسيوناليست
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ما معتقد هستيم در عصر  .المللي وجود داشته باشدبينتواند در سطح شود. آن تنها مي
نظر از بزرگي و ها صرفداري، در عصر امپرياليسم تمامي دولتانحطاط سرمايه

شان از گانگسترهاي بزرگ مثل نظر از قدرت اقتصادي و نظاميشان، صرفکوچکي
گي آمريکا و بريتانيا گرفته تا گانگسترهاي کوچک مثل ايران و پاکستان هم

  ١٥امپرياليستي هستند.
تنها به » انقالب کمونيستي«انقالب اجتماعي و در عصر انقالبات پرولتري، 

پذير است. امکان١٩١٧-١٩٢٤انقالبي ه شکل يک موج انقالب جهاني همانند دور
شرط ماندگاري انقالب پيروز شده، پيروزي انقالب در ديگر کشورها و گسترش 

ها و فشانيست، در غيره اين صورت باوجود جانانقالب به سوي انقالب جهاني ا
، انقالب پيروز شده توسط »انقالب اکتبر«هاي فراموش نشدني همچون فداکاري

  داري جهاني محاصره شده و به انحطاط خواهد کشيد.سرمايه
 ١٣٥٧گرديم. دو سال بعد از تحوالت با اين توضيحات به اصل مطلب بر مي

چنان ژه ضد آمريکايي اتحاد مبارزان کمونيست همويه تب ضد امپرياليستي و ب
ضد امپرياليستي و  هبسيار باال است و از پرولتاريا شاکي است که ضرورت مبارز

يعني خميني »رهبري خرده بورژوايي«دمکراتيک را خوب در نيافته است و به 
 نان گوهربار منصور حکمتتمکين کرده تا بعد از شاه نوبت آمريکا نشود. به سخن

  بعدي گوش کنيم:» مارکس زمان«و 

آن بوده  یاز وجوه بارز انقالب ما، خصلت آشکارا ضد امپرياليست ی"يک
است. امپرياليسم بطور اعم و امپرياليسم آمريکا بمثابه امپرياليسم مسلط بر 

                                                 
"ناسيوناليسم سم کشنده  ۀجزوداري، به سرمايه در رابطه با مفهوم امپرياليسم در عصر انحطاط -١٥

  .مراجعه شود» صداي انترناسيوناليستي«طبقاتي" مندرج در سايت  يهبراي مبارز
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در ايران  یانقالب یاقتصاد و سياست ايران بطور اخص آماج اعتراض پرولتاريا
ايران تا امروز هم نيز نتوانسته است  یچند پرولتاريا قرار گرفته است... هر

 ی، و به اين اعتبار پيوند حياتیامپرياليسم و ديکتاتور یپيوند ناگزير و بنياد
و دموکراتيک را آنگونه که بايد وسيعا در يابد، اما به  یمبارزه ضد امپرياليست

و کارگران  یو بويژه ضد آمريکاي یضد امپرياليست یهر رو جهتگير
بر  یزحمتکشان ايران، هر چند که به اعتبار حاکميت ذهنيت خرده بورژواي

و ديپلماتيک امکان بروز  ی، اداریحقوق یهاجز در عرصه یاجنبش توده
زخم  یبورژواز ینمييافت، در همين حد اعاده اوضاع پيش از انقالب را برا

شش خود را ايران بسيار دشوار ميساخت و ميسازد.... اينان تمام کو هخورد
 یبکار بردند تا بعد از شاه نوبت آمريکا نشود و اين از نقطه نظر بورژواز

  ١٦است."» جلو«يک گام بسيار بلند به  یانحصار

داري يعني ضد امپرياليستي در عصر انحطاط سرمايه يمبارزهبه باور ما 
ي داري در سراسر جهان منجمله در کشور خود و با بورژوازضد سرمايه يمبارزه

جالب  .داري از طريق انقالب جهاني استخودي در راستاي نابودي نظام سرمايه
داري توجه اين است که خود اتحاد مبارزان کمونيست به عصر احتضار سرمايه

 يمبارزهداري، عصر کند، منتهي معتقد است که در عصر احتضار سرمايهاذعان مي
  داري.کارگر عليه سرمايه يبقهط يمبارزهکشان عليه امپرياليسم است نه زحمت

                                                 
  ١٣٥٩، بهمن ٤ يه، بخش سوم، بسوي سوسياليسم شماریدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست -١٦
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زحمتکشان جهان عليه  یو عصر مبارزه انقالب یدار"عصر احتضار سرمايه
  ١٧امپرياليسم است."

  
تحت سلطه، و رشد  یدر کشورها یتوفان انقالبات ضد امپرياليست ی"اعتال

را، که  یفزاينده مارکسيسم و لنينيسم در اين کشورها علم اقتصاد بورژواي
دردها" و " تعميم تئوريک منافع سرمايه است ، بناچار متوجهو  یجمعبند

  ١٨"."توسعه نيافته" ساخته است یکشورها ی"مشکالت" اقتصاد

داري مربوط به توزيع مجدد بازار جهاني امپرياليسم در دوران انحطاط سرمايه
است و اين امر شامل تمامي کشورهاي جهان است. در چنين شرايطي، کشورهاي 

ي چه گانگسترهاي بزرگ مانند آمريکا، بريتانيا و چه گانگسترهاي امپرياليست
کوچک مثل ايران و پاکستان سعي در تضعيف ديگري و تسخير بازار همديگر را 
دارند. اين يک واقعيت است که گانگسترهاي کوچک مثل ايران در مقايسه با 

توسط گانگسترهاي بزرگ چون آمريکا سهم کمتري از ارزش اضافه توليد شده 
کنند، ولي همان ارزش اضافه يعني خون پرولتاريا است که پرولتاريا را تصاحب مي

شود. در چنين شرايطي توسط گانگستر کوچک (امپرياليست کوچک) مکيده مي
سهند خواهان تشديد مبارزه ضد امپرياليستي است، از روند و رهبري مبارزات 

راضي نيست. خواهان » وازيخرده بورژ«دست ه دمکراتيک و ضد امپرياليستي ب
ايجاد جبهه انقالبي ضد امپرياليستي در راستاي کسب هژموني مبارزات دمکراتيک 

  ضد امپرياليستي است. يهو ضد امپرياليستي بدست جبه
                                                 

   ١٣٥٩ ، شهريور٢سوسياليسم شماره  یبسو بخش دوم: یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست -١٧
  یو مترق یمل یاسطوره بورژواز - ١٨
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حرکت در جهت ايجاد جبهه  یبجا ی"جايگزين کردن سياست سازش طبقات
ليبرال  یمان بورژوازایب یدر افشا یکارکم در عمل یضد امپرياليست یانقالب

 یسياس یو الجرم رها کردن رهبر یو بخش محافظه کار خرده بورژواز
ليبرال و غيره همه  یو بورژواز یمبارزات دموکراتيک بدست خرده بورژواز

در ايران را " ی"انقالب یاست که تئور یاز نظر تئوريک انعکاس شکاف عظيم
و باالترين  یدارد سرمايهمارکس و لنين در مورد نقد اقتصا یهااز آموزش

  ١٩مرحله آن، امپرياليسم، جدا ميسازد."
  

اتحاد مبارزان کمونيست از شدت دمکراسي خواهي و ضد امپرياليستي، خود          
دارد پرولتاريا از هر جنبش داند و اظهار ميرا وکيل مدافع پــرولتـاريا مي

ر عليه نظم موجود باشد، اي انقالبي بضد امپرياليستي که به شيوه _دمکراتيک
ضد  يمبارزهکند. ما بارها به شگردهاي چپ سرمايه در سترون کردن مي حمايت
ايم. داري تاکيد کردهالشعاع قرار دادن مبارزات ضد سرمايهداري و تحتسرمايه

به عنوان کارگران در  هاآنتالش چپ سرمايه در اتميزه کردن پرولتاريا و ادغام 
ترين گرايش خواهانه، مختص جناح سنتي نيست، کالم راديکال مبارزات دمکراسي

  چپ سرمايه، منجمله اتحاد مبارزان کمونيست به اين سنت وفادار بوده است. 

 -کنيم که پرولتارياي انقالبي از هر جنبش دمکراتيک"از اينرو ما اعالم مي
مبارزه زند اي انقالبي بر عليه نظام موجود دست به ضدامپرياليستي که به شيوه

  ٢٠نمايد."حمايت مي
                                                 

  یو مترق یمل یاسطوره بورژواز -١٩
  ١٣٦٠برنامه اتحاد مبارزان کمونيست فروردين  -٢٠
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توسط » حزب آنتي کمونيست ايران«تشکيل تنها حزب کمونيست دنيا يعني          
يسم ئاتحاد مبارزان کمونيست و کومله در مناطق آزاد شده به سبک و سياق مائو

مانع از آن نشد تا اتحاد مبارزان قبلي و حزب [آنتي] کمونيست بعدي از مبارزات 
دارد که برنامه حداقل پرولتاريا، يستي دست بکشد، بلکه اظهار ميضد امپريال

  گويد:ضد امپرياليستي نيز هست و اين چنين مي اينامهبر
  

حداقل پرولتاريا هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي  يه"بنابراين برنام
  ٢١ضد امپرياليستي است." اينامهبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  برنامه حزب کمونيست ايران (حزب کمونيست اتحاد مبارزان کمونيست و کومله)از  - ٢١
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  خميني خرده بورژوا
 

ضد امپرياليستي  يمبارزهچپ سرمايه تحت عنوان  ١٣٥٧در مبارزات سال          
سزايي در تثبيت رهبري روحانيت و صد البته ضد امپرياليست ايفا کرد و به ه نقش ب

کارگر و مبارزات ضد  يطبقهبست کشاندن مبارزات دنبال آن نقش فعالي در به بن
يا سهند » محفل مارکسيستي آزادي کارگر«داري ايفا کرد. در اين مقطع سرمايه

شان در تطابق با ديگر جريانات توانست ايفا کند ولي مواضعبعدي هيچ نقشي نمي
طبقات انقالبي ديگري به غير از  ١٣٥٧چپ سرمايه بود. به باور اين محفل در مقطع 

 طبقه کارگر خواستار تحوالت انقالبي در جامعه بودند. اين محفل طبقات انقالبي
  برد:ديگر را اين چنين نام مي

  
  .دهقانان١         
  ه شهرييبورژوازي در حال تجز. خرده٢         
         ٣... .  

  
را به » بورژوازي ملي«اند آشکارا ما چون خجالت کشيده» هايسينيتئور«
اند. به بخشديگر نام برند، لذا از سه نقطه به جاي آن استفاده کرده يطبقهعنوان 

خطوط ( انقالب ايران و نقش پرولتاريا« يجزوهايي از اولين مانيفست يعني ه
  افکنيم:را گرفت نظري مي» مارکس زمان«آن بعدا لقب  يهکه نگارند» عمده)
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وجود طبقات  یحاکم، شرايط عين یديگر همين رابطه امپرياليست ی"از سو
در حال  یازرا فراهم ساخته است (دهقانان، خرده بورژو یديگر یانقالب

استثمار شديد و  یامپرياليسم و امحا ی...) که در سرنگونیتجزيه شهر
 یمبارزات یهاخشن آن ذينفع هستند و بر عليه نظام موجود به شيوه یديکتاتور

 ینيست که در انقالب کنون یاطبقهدست ميزنند. لذا طبقه کارگر تنها  یانقالب
نابراين انقالب ايران دموکراتيک ب است .... یايران خواستار تحوالت انقالب

حاکم در ايران تحت سلطه خود از نقطه نظر  یاست چون نظام امپرياليست
طبقه کارگر و  یسبعانه سياس یو سرکوب ی(استثمار شديد اقتصاد یشرايط عين

شهر...) و هم از نقطه نظر  یطبقات زحمتکش ديگر: دهقانان، خرده بورژواز
که بنابر  -عمدتا دهقانان  - کنار طبقه کارگر در ی(وجود طبقات یشرايط ذهن
مبارزه  یانقالب یهاشيوهپذيرش  یخود آمادگ یاجتماع یزندگ یشرايط عين

دموکراتيک  یبر عليه نظام موجود را دارا هستند) به انقالب ايران محتواي
  ٢٢بخشيده است."

  
يل تکم» محفل مارکسيستي آزادي کارگر«ي طبقهبه اين ترتيب تئوري چهار 

(چهارطبقه) اعالم کرد. به  يستيئگرديد و اين محفل مانيفست خود را با تئوري مائو
که در » خرده بورژوايي«طبقه انقالبي  همان براي اطالع بيشتر در بارجستجوي

در آثار اين محفل ادامه  امحاي استثمار شديد دوش به دوش پرولتاريا ذينفع بود
شوند را بررسي مي »بقه خرده بورژواط«که چه کساني شامل و اين دهيممي
  کنيم.مي

                                                 
  منصور حکمت و حميد تقوائي يهخطوط عمده) نوشت( تارياانقالب ايران و نقش پرول يهجزو - ٢٢
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گريش با سقوط رژيم سلطنت یکه انقالب یسازشکار خرده بورژواي ی"رهبر
، جز جريان خرده یسياس یاين نيرو ميشد .... یته یاز هرگونه محتواي

 یجنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعن یکه رهبر یایبورژواي
که افسار  یتوانست باشد. نيروي، نميیاهللا خمينروحانيت و در رأس آن آيت

  ٢٣آن را کامال در دست داشت." یو بويژه بخش سنت یخرده بورژواي
  

نظر از نوع مذهب آن (اسالم، مسيحيت و غيره) به عنوان روحانيت صرف
هاي نظام بربر هاي نظام طبقاتي، همانند ژورناليستبخشي از ايدئولوگ

شان مهندسي داري وظيفهي از روبناي دولت سرمايهداري به عنوان بخشسرمايه
سين ما شاکي است که روحانيت يعني بخشي از روبناي يافکار عمومي است. تئور

طبقه انقالبي خرده «که به عنوان  ايوظيفهکند نه به دولت سرمايه به قدرت فکر مي
  بر عهده دارد.» بورژوا
  

، بلکه به حضور یفقه اسالم ها نه بهکه احترامش را در نزد توده ی"خمين
مديون است، خود تنها به واليت فقيه و  یفعالش در مبارزات ضد سلطنت

  ٢٤قدرت عشق ميورزد." یروحانيت در هيرارش یممتاز برا یکسب موقعيت
  

اتحاد مبارزان کمونيست ابتدا رهبر بورژوازي ايران، خميني و همچنين 
از سوي ديگر بر اين باور بود که  دهد وروحانيت را به خرده بورژوازي تنزل مي

                                                 
   ١٣٥٩ ، اول مرداد١بخش اول: بسوی سوسياليسم شماره  یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٢٣
   ١٣٥٩ ، شهريور٢سوسياليسم شماره  یبخش دوم: بسو یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٢٤
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 شدمي منطقي اين استدالل آن يهانقالبي بود. نتيج يطبقهخرده بورژوازي يک 
شد. اين در که رهبـر بورژوازي و جنايتکاري چون خميني نيز يک انقـالبي مي

به يمن تعلق خود به  ١٣٥٧در همان بهمن ماه  هاانترناسيوناليستحالي است که 
انترناسيوناليستي،  اندازاتکا بر مواضع کمونيستي و با چشمتاريا و با اردوي پرول

هاي سياسي چپ سرمايه که از مرتجعي چون خميني، گوييبرخالف هذيان
ساخت، او را ضد امپرياليست کرد و سپس همان طبقه » رهبري خرده بورژوايي«
در همان بهمن ماه اعالم  هاانترناسيوناليست. ميدرا نيز طبقه انقالبي نا» خرده بورژوا«

  ٢٥انگلستان و يا امپراطور اول بوکاسا نيست. يهتر از ملککردند خميني مترقي
نوع اعتراض اجتماعي، بخصوص سرکوب مبارزات ضد  سرکوب هر

وحشيانه در اقصي نقاط، بخصوص در  هايعامقتلداري پرولتاريا و سرمايه
ه باور اتحاد مبارزان کمونيست تغيير کردستان، مانع از آن نشد که موقعيت خميني ب

  را اشغال کرده بود. » رهبري خرده بورژوايي«ماهيت کند، بلکه او همچنان موقعيت 

هر دو در يک جهت  یخرده بورژواي یو رهبر ی"بنابراين سرمايه انحصار
که روحانيت و همينجا تأکيد کنيم که اين. ... جديد به جلو گذاردند یگام

خود در خدمت  یتا چه حد بر نقش ابزار یهللا خمينابويژه شخص آيت
واقفند،  یسرکوب انقالب و استقرار مجدد حاکميت بالمنازع سرمايه انحصار

  ٢٦نيست." یامسأله تعيين کننده

                                                 
چپ دستگاه سياسي سرمايه و  هايگيري، نگاهي به موضع١٣٥٧سال تحوالت  يهبه مقال - ٢٥

المللي، مندرج درسايت بيانيه جريان کمونيست بين يهها و همچنين ترجمانترناسيوناليست
  نگاه شود.» صداي انترناسيوناليستي«

   ١٣٥٩ رداد، اول م١بخش اول: بسوی سوسياليسم شماره  یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٢٦
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تاکيد » یخرده بورژواي یرهبر«اتحاد مبارزان کمونيست با لجاجت تمام به 

د. ظاهرا بورژوازي ايران که برکرد و در همان حال از دولت بورژوايي نام ميمي
به باور اتحاد مبارزان کمونيست ضد انقالبي است قادر به رهبري خود نيست، لذا 

 اي انقالبي است،بورژوازي ضد انقالب دست به دامن خرده بورژوازي که طبقه
اي انقـالبي که چطور طبقهبورژوازي را رهبري کند. اين يطبقهشده است تا 

بورژوازي ضد انقـالب را با  منظر اتحاد مبارزان کمونيست)، (خرده بورژوازي از
شود. هاي طبقاتـي متفـاوت رهبــري کرده است، تبـديل بـه چيستـان ميخواست

  فرمايند:منصور حکمت مي
  

زحمتکشان، از آن رو  ی"واضح است که به اين ترتيب رکود مبارزات انقالب
خويش را متحقق يافته بودند،  یو سياس یاقتصاد ینبود که اينان خواستها

خرده  یخويش به رهبر یبلکه از آن جهت بود که در تحقق خواستها
  ٢٧بسته بودند." ميدا یو دولت بورژواز یبورژواي

  
چيزي که براي ما يک چيستان بيش نبود، در دنياي اتحاد مبارزان کمونيست 

ود جنبش طبقاتي کند. بورژوازي تازه به دوران رسيده که قادر نبواقعيت پيدا مي
خودش را رهبري کند، به باور اتحاد مبارزان کمونيست به لطف نفوذ و رهبري 
خرده بورژوايي، ماشين دولتي را که در اثر اعتراضات دچار مشکل شده بود مجددا 

  آورد. به گردش در مي

                                                 
  یبحران اقتصاد یدرباره اهميت سياس یتزهاي -نوين انقالب  یفالکت و اعتال یدورنما - ٢٧
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، هر چند موقت، به ی"ليکن همين سياستمداران تازه به دوران رسيده بورژواز
، قادر به انجام یبر جنبش انقالب یخرده بورژواز یو سلطه رهبرلطف نفوذ 

شدند که دستگاه حکومت شاه، با تمام امکاناتش، در مقابل آن عاجز  یامر
  ٢٨مانده بود."

  

عام در تاريخ ترين قتلشوند، تنها دو ماه به خونينتر ميگسترده هاسرکوب         
کشان بورژوازي اعالم کردند، که عربدهعامي دوران معاصر ايران مانده است. قتل

خواهيم، در خيابان بُکشيد. در چنين شرايطي در فروردين ماه سال زخمي نمي
کمونيستي جهان، همچنان با  يهاتحاد مبارزان کمونيست در تنها برنام ١٣٦٠

برد. به بندي از اين برنامه نظري نام مي» رهبري خرده بورژوايي«لجاجت تمام از 
  يم:افکنمي

 ١٣٥٥بحران اقتصادي سال  يه"انقالب دمکراتيک کنوني ايران که بر زمين
شکل گرفت. در اولين مراحل خود و با قيام بهمن، رژيم سلطنت را که مدافع 
مستقيم استثمار و ارتجاع امپرياليستي در ايران بود بزير کشيد. اما اساسا بدليل 

پرولتارياي سوسياليست بر  فقدان صف مستقل پرولتاريا و عدم تامين رهبري
جنبش انقالبي، رهبري جنبش در اختيار جريانات و نيروهاي خرده بورژوايي 

ليبرالي قرار گرفت که از همان پيش از قيام خواستار مصون داشتن  -و بورژوا
هاي اساسي وازي از ضربات انقالب و حفظ پايهدستگاه حکومت بورژ

  حاکميت سرمايه در ايران بودند."

                                                 
بحران  یدرباره اهميت سياس یتزهاي ،نوين انقالب یفالکت و اعتال یمقدمه جزوه دورنما - ٢٨

   ١٣٥٨بهمن ،یاقتصاد
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هاي چپ سرمايه، از گرايشات پرو روسي گرفته تا کالم الف عوامفريبيبر خ
اعالم کردند پرولتاريا  هاانترناسيوناليستراديکال آن مثل اتحاد مبارزان کمونيست، 

هاي مردمي بايد استقالل طبقاتي خودش را حفظ کند و نبايد خودش را در جنبش
اعالم کردند تنها انقالب در  هاانترناسيوناليستحل کند. آري در همان بهمن ماه 

دستور کار چه در کشورهاي پيراموني منجمله ايران و چه در کشورهاي متروپل 
  ٢٩انقالب کمونيستي است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
گاه سياسي سرمايه و چپ دست هايگيري، نگاهي به موضع١٣٥٧تحوالت سال  يهبه مقال - ٢٩

المللي، مندرج درسايت بيانيه جريان کمونيست بين يهها و همچنين ترجمانترناسيوناليست
  نگاه شود.» صداي انترناسيوناليستي«
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 به اتحاد مبارزان کمونيست» سهند«تغيير نام از 

  
اتحاد مبارزه در راه «توقع داشت که » سهند«طوري که قبال اظهار داشتيم همان

را » سهند«پذيرد و سپس هسته را مي» سهند«مواضع هسته » طبقه کارگر آرمان
دهد. ولي خود گروه پايان مي» سهند«کند و به مسئله هواداري هسته جذب خود مي

ه ب ١٣٥٨دچار بحران شده بود. در پاييز » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«
نصف » ر راه آرمان طبقه کارگراتحاد مبارزه د«دنبال دومين نشست عمومي گروه 

هاي اعضاي اين گروه در اعتراض به چيزي که مواضع روشنفکري و جدا از توده
انشعاب کردند. » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«ند از ميداين گروه نا

شد. هاي کارگري را شامل ميمنشعبين بيشتر اعضاي فعال در کارخانجات و هسته
سپس با سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران (کومله) و » انآرم«منشعبين از 

منشعبين که  جاييسازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر وارد مباحثه شدند. از آن
کردند و به آن انتقاد برخي از مواضع کومله را اکونوميستي ارزيابي مي» آرمان«از 

  به سازمان پيکار پيوستند. ١٣٥٩ بندي در تير ماه ٨داشتند، لذا با خطوط اساسي 
نوعي ه و ب» اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«افقي بحران، ناتواني و بي

شد و عمال فعاليت مستقل را براي اين » سهند«اضمحالل آن موجب دلسردي هسته 
در آذر ماه » سهند« يهاي است که هستهسته در دستور روز قرار داد. در چنين زمينه

پايان » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«به هواداري خود از  ١٣٥٨سال 
اعالم » اتحاد مبارزان کمونيست«دهد و به شکل يک گروه و تحت نام مي

نفسه ابدا بيانگر یکند که "اين تغيير نام فتاکيد مي» سهند«کند. البته موجوديت مي
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اتحاد مبارزان « ٣٠وه نيست."در شيوه برخورد و مناسبات متقابل دو گر یتغيير
اين بار سعي کرد با هويت مستقل وارد فضاي سياسي شود و بر » کمونيست

  تاثير بگذارد. » سه گرايش خط«
چه به لحاظ فيزيکي و چه به لحاظ  يابيسازمانفعاليت مستقل نيازمند تجربه 

سازمان يهتاريخي است. فيزيکي به اين مفهوم که فعالين خود داراي سابقه و تجرب
يابي تاريخي سازمان يهيابي هستند و به لحاظ تاريخي به اين مفهوم که از تجرب

شوند. تاريخي به خود گرفته، بهرمند مي يهگرايش يا گرايشاتي که شکل حافظ
فاقد آن بودند. منصور » سهند« هچيزي که فعالين گروه تازه تاسيس شده از هست

  گويد:حکمت در اين رابطه چنين مي
  
  ٣١دانستيم چگونه بايد متشکل فعاليت کنيم.""ما بشدت بي تجربه بوديم و نمي 

  
ي مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران) تقوايي (دبير کنوني کميته ديمح         

يسم قبل از رفتن به انگلستان در ئي کوتاه زندان و هواداري از مائوعليرغم سابقه
دارد که هيچ تئوري واحد رد و اذعان ميزمان شاه، درکي مشابه منصور حکمت دا

را با خود  هاآنناظر نبوده بلکه روند حوادث نيز  هاآنو منسجمي بر کار تشکيالتي 
  برده است.

  

                                                 
  دورنماي فالکت و اعتالي نوين انقالب ايران يهتوضيح تغيير نام در مقدمه جزو - ٣٠
  ٣١ص ، بيوگرافي منصور حکمت نوشته سهيال شريفي -٣١
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"تشکيالت ما در انقالب ايران بوجود آمد و در انقالب ايران خود را شناخت 
اسد و شنشود و ابتدا فقط آب را ميو مثل بچه اردکي که در آب متولد مي

دهد و به وقتي هم پايش به خشکي رسيد، با شرايط زمين خودش را وفق مي
کرديم که تشکيالت کمونيستي شود، ما هم تصور ميهمين ترتيب بزرگ مي
کند. از اين نقطه نظر هيچ تئوري واحد و منسجمي بر ما به اين شکل رشد مي

  ٣٢کار تشکيالتي ما ناظر نبود."
  

کنيم تا به قول خودشان بزرگ شود حال خود رها مي ما فعال بچه اردک را به
آورد، يعني در بحث مربوط به را در مي» غاز«و زماني که نه اردک بلکه اداي 

اش کنيم. البته زماني که به مقام "رهبران پرولتاريا" ارتقاء کمونيست چپ ارزيابي
، تاريخ بايد دادنديافتند، بايد تبيين ديگري از روند حوادث اجتماعي ارائه مي

شد. شد و اتحاد مبارزان کمونيست به مرکز حوادث اجتماعي برده ميبازنويسي مي
يعني آرمان مطرح نيست » سه گرايش خط«هاي ديگر هواداري از يکي از گروه

شود! منصور ايران مي ١٣٥٧دار انقالب بلکه خود اتحاد مبارزان کمونيست پرچم
  گويد:حکمت چنين مي

  
که اين یبود که اتحاد مبارزان بلند کرده بود. برا یپرچم ٥٧ ب"پرچم انقال

  ٣٣".بود که در دل آن انقالب وجود داشت یخط

                                                 
  ٣٠ص ،  ٥به سوي سوسياليسم، دوره اول، شماره  - ٣٢
در انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  یمنصور حکمت سخنران - ٣٣

  ٢٠٠٠مه  ١٥ کمونيست، لندن
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تجربه فراموش کرده است که در آن مقطع به شدت بي» مارکس زمانه«ظاهرا 
دانسته چگونه بايد متشکل فعاليت کرد، لذا هوادار آرمان شده بود. بوده و نمي

فرهنگي که شکل مضحک آن انعکاسي از روبناي  يهعارض به عنوان» غلوگويي«
داري پيراموني است، بخشي انحطاط سرمايه داري در حال انحطاط وسياسي سرمايه

  از فرهنگ سياسي اين گرايش فکري نيز بوده است.
ها بعد مجيد حسيني از رهبران سابق کومله و کمونيزم کارگري، در اوج سال

يستـي که در آن پرورش يافته است ئمائـو _استالينيستـيپرت و پالگويي و به سنت 
کند، سفيد را سياه، پردازد. سياه را سفيد ميبه بازنويسي مجدد حوادث تاريخـي مي

ه ي راديکالي براي اتحاد مبارزان کمونيست بگويد تا سابقهآشکارا دروغ مي
  گويد:تراشد. او اين چنين مي

  
کمونيسم بورژوايي، تحوالت اجتماعي و توان گفت، بحران "بطور کلي مي

و بويژه عامل دخالتگرانه سياسي اتحاد  ٥٧سياسي و فکري ناشي از انقالب 
مبارزان کمونيست چپ ايران و فرهنگ سياسي آن را زير و رو کرد. نماي 

ت شد، چپ راديکاليزه گرديد، تا حد زيادي رنگ سياسي يکمونيسم رو
د زد. از آن پس اين چپ، اقتصاد چين و اتحاد مبارزان کمونيست را به خو

انست، هيچ ارودگاهي را قبول نداشت، به دميداري شوروي را سرمايه
مارکس، کارگر و سوسياليسم کارگري روي آورد، به مبارزه روزمره 

اد و همراه با خط کمونيستي براي بيرون آوردن پرچم دميکارگران اهميت 
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ايي و رفرميسم خرده بورژوايي و انتقال کمونيسم از زير آوار جريانات بورژو
  ٣٤آن به کارگر و جريان کمونيسم کارگري تالش کرد."

  
را در فضاي » اتحاد مبارزان کمونيست«چند نفر  ١٣٥٩که تا سال از اين         

، منتهي بسيار ناشيانه سابق علنا» رهبر«گذريم. ولي اين شناخت ميسياسي ايران مي
گرانه سياسي اتحاد مبارزان کند. کدام عامل دخالتياقدام به جعل حقايق م

کمونيست، چپ ايران و فرهنگ سياسي آن را زير و رو کرد!؟ فرهنگ بقال 
نماي کمونيزم چگونه رويت شد؟ با تئوري چند  ٣٥حزب کمونيست ايران! يهمنشان

                                                 
  ٢٠٠٨ ٠١١٨  ؛قسمت سوم مجيد حسيني ، هاي کمونيسم کارگري در ايرانارزيابي از انشعابات و مصاف -  ٣٤

عظم چپ دستگاه سياسي سرمايه يعني جناح اکثريت فدائيان و حزب توده به زائده بخش ا - ٣٥
سازمان اطالعات تبديل شدند و فرهنگ لو دادن را رواج دادند. بخش کالم راديکال فدائيان در 

عام به قتل» گاپيلون«و در روستاي » اتحاديه ميهني کردستان عراق«تحت حاکميت  يهمنطق
کشي تدوام بخشيدند. فرهنگ بهمن را آفريدند و به فرهنگ چماق ٤حادثه همديگر پرداختند و 

هنوز هوادار بودند و » رهبران پرولتاريا«جريان شما کمتر از ديگران نيز نبود. زماني  يهبقال منشان
آموختند ولي وقتي اعضاي همان رزمندگان ارزشمند و فلسفي سازمان رزمندگان مي يهاز مقال

اسالمي رفتند و از کومله کمک خواستند، کومله که چنين توانائي را داشت  زير تيغ جمهوري
امتناع کرد و به قاچاقچيان ارجاع داد. رابط کومله که خود منتقد سياست کومله بود در بخشي از 

  نويسد:نامه خود به رزمندگان اين چنين مي
به خارج از کشور يا کردستان  گويند که امکان دارد به وسيله قاچاقچيان و وسائل ديگر"رفقا مي

هزار تومان است.  ٦٠برويد و به هر حال خارج شويد. ولي هزينه آن براي هر نفر چيزي حدود 
دانم داريد بدهيد يا نه. من خودم واقعا متاسفم و يک، دو بار هم به رفقا تذکر دادم که اصال نمي

خواهند آنها را بکشند به اند. ميها زير تيغمسئله حزب و سياست و اين چيزها نيست. اين آدم
توانيم. من واقعا به اين سياست کنيد. ما ميکنيد يا نميکنيد! کمک ميجرم انقالب. شما چه مي
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يستي اتحاد مبارزان کمونيست! اتحاد مبارزان کمونيست با خرده ئو مائو ياطبقه
بورژوايي ارزيابي کردن رهبر بورژوازي ايران و جالدي چون خميني چپ را 

زودرس نيز گرفته است » آلزايمر«راديکاليزه کرد؟! ظاهرا اين رهبر سابق پرولتاريا 
دارد که اتحاد مبارزان کمونيست فضاي سياسي ايران را راديکال کرد و و اظهار مي

دانست و يا هيچ اردوگاهي را ري ميدابعد از آن چپ اقتصاد شوروي را سرمايه
» محفل مارکسيستي آزادي کارگر«قبول نداشت. بخش استالينيستي مجاهدين که 

هوادار آن بود، اقتصاد شوروي را امپرياليستي و دولت شوروي را نيز سوسيال 
  کرد. امپرياليسم خطاب مي

شوروي و  اتنگي که باگتن يهايران بگذريم که بخاطر رابط هاگر از حزب تود
جناح کالم راديکال چپ  ،دستگاه تبليغاتي آن داشت و به استالينيسم مسلط بود

سرمايه در آن زمان، يعني جريان فدايي و مجاهدين استالينيست، به لحاظ نظري 
گرايي، حتي به دستگاه سياسي چپ سرمايه (استالينيسم) تسلط نداشتند. آرمان

را  هاآنصادي و دمکراسي خواهي مواضع اقت هعدالت خواهي، استقالل ملي، توسع
داد. چنين مواضعي جذابيت خود را در بخش کالم راديکال چپ تشکيل مي

داد. تناقضات و سردرگمي مواضع اتخاذ شده که گاه گاهي سرمايه از دست مي
حتي از حداقل انسجام ظاهري نيز برخوردار نبود، بديل ديگري را براي گرايش 

اي، چند تحصيل کرده و دستور روز قرار داد. در چنين زمينهکالم راديکال آن در 
هاي خارجي و سبک کار تحقيقاتي، مبادرت به انتشار خارجه ديده، آشنا به زبان

کنند. در چنين شرايطي است که انتشار چند جزوه در فضاي چند تا جزوه مي

                                                                                                                 

اسنادي از روابط کومله با «کنند يا نه."برگرفته از دانم قبول ميگويم و نميانتقاد دارم. باز هم مي
  »سازمان رزمندگان
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بـه اظهـار فضل  کند. ابتـداسياسي  کالم راديکال استالينيستي گوش شنوايي پيدا مي
  افکنيم. در اين رابطه نظري مي» مـارکس زمـانه«

     
است که از يک جمع  یاتحاد مبارزان، دوران شيرين ٦٠ "دوران تا خرداد

که اثر آن را در همه ابعاد چپ آن  یکوچک، تبديل شده بود به سازمان یخيل
خرداد  ٣٠کرور کرور به آن شده بود و اگر  یجامعه ميشد ديد. اقبال عموم

 یقدرتمندتر ینبود، دو سال بعد حزب کمونيست ايران از يک موضع خيل
تشکيل ميشد. به نظر من حزب کمونيست ايران در آن صورت حول اتحاد 

از بزرگترين  یانيد يکدميمبارزان تشکيل ميشد. اما اين پروسه قطع شد....
  ٣٦چپ ايران شد." یهاناسازم

  
کند يل حزب کمونيست ايران اعتراف ميها بعـد از تشکآقاي حکمت سال

که حزب کمونيست ايران از يک موضع قدرتمندي تشکيل نشده بود به عبارت 
شان، يک شريک جدي و دارد که شريک ديروزيديگر آقاي حکمت اظهار مي

قابل اعتماد نبوده است. اين البته تحقير کومله است که نيروي انساني، امکانات و 
را براي تجمعي تحت عنوان حزب کمونيست ايران ارائه داده دفتر و دستک الزم 

اتحاد مبارزان «بود. البته در مبحث تشکيل حزب کمونيست ايران خواهيم ديد که 
  دهد.حتي به کومله براي تشکيل حزب باج نيز مي» کمونيست

که است، اين» رهبر پرولتاريا«اين  هالعادمسئله مهم ديگر غلوگويي خارق
هاي چپ ايران شد. تا قبل از ترين سازمانزان کمونيست يکي از بزرگاتحاد مبار

                                                 
  ٢٠٠٠مه  ١٥ در انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان کمونيست، لندن یمنصور حکمت سخنران - ٣٦
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در فضاي سياسي ايران تقريبا » اتحاد مبارزان کمونيست«تشکيل حزب کمونيست، 
ناشناخته بود. تنها در محافل روشنفکري و در پيش برخي جريانات چپ شناخته 

شد، در قياس با ديگر  شده بود. همين گمنام بودن نيز يکي از داليلي بود که باعث
آزاد در کردستان و سپس  يهترين ضربه را ببيند. وجود منطقجريانات چپ کم

کردستان عراق باعث شد عمال موقعيت خود را تحکيم بخشد. بخش زيادي از 
دليل فرار از سرکوب وحشيانه بورژوازي اسالمي، ناچارا به اين ه فعالين چپ ب

، فاصله هااينآن سرنوشت تراژديک بخشي از  منطقي يهتجمع پناه بردند، نتيج
  اعتمادي به هر نوع کار متشکل بود.گونه فعاليت سياسي و بيگرفتن از هر

که موفق شده بود از يک محفل از اين» اتحاد مبارزان کمونيست«با اين حال 
چند نفره به يکي از بازيگران اصلي تشکيل تجمعي تحت عنوان حزب کمونيست 

کرد. يابد، غرق در شادي بود و حتي شادي خود را آشکارا بيان مي ايران ارتقاء
، چهار سال بعد از هاآنمنصور حکمت با شادي و غرور معتقد بود قدرت جهاني 

برايشان قابل تصور نبوده  ١٣٦٥اتحاد مبارزان کمونيست يعني در سال  يکنگره
دار تشکيل بيناست. او در آن مقطع معتقد بود که حزب کمونيست ايران پرچم

باز خواهيم گشت. منصور حکمت  اهد شد، البته به اين مسئله بعداالملل جديد خو
  گويد: مي

  
طور که اکنون بعد از چهار سال از تولدمان بمثابه يک محفل با اين "همان

المللي و قدرت جهاني ما ايم، شايد موجودين بينواقعيات عظيم روبرو شده
  ٣٧صور امروز ما نگنجد"در چهار سال آينده در ت

                                                 
  افتاحيه اتحاد مبارزان کمونيست يهمنصور حکمت، سخنراني در کنگر - ٣٧
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با يک اطالعيه که  ١٣٦٢سرانجام در سال » اتحاد مبارزان کمونيست«گروه 
 در کردستان صادر کرد، خود را منحل کرد.» َکپهِمش« در چادري در روستاي

که هدف تشکيل حزب کمونيست ايران بود و جايياعالميه عنوان شده بود، از آن
روه  به هدف خود رسيده است و خود را منحل آن هم فراهم شده است، لذا اين گ

  ٣٨کند.مي

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
در انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  یمنصور حکمت سخنران - ٣٨

  ٢٠٠٠مه  ١٥ کمونيست، لندن
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  لنينيستي اتحاد مبارزان کمونيست-ايدئولوژي مارکسيست
  

بعد از مرگ لنين ضد انقالب و در راس آن استالين در راستاي پيشروي خود 
وعي ، نکردن مواضع انقالبي لنين، مبادرت به توليد نوعي ايدئولوژيو در مسير تهي

 _هاي انقالبي لنين کرد. با توليد و بازتوليد ايدئولوژي مارکسيسممذهب از تئوري
لنينيسم _لنينيسم که اسم مستعار استالينيسم بود، استالينيسم با ايدئولوژي مارکسيسم

به عنوان يک گروه » اتحاد مبارزان کمونيست«(استالينيسم) به جنگ لنين رفت. 
لنينيسم بود و بر اين باور بود -مارکسيسمايدئولوژي لنينيست معتقد به -مارکسيست

ترين ايدئولوژي انقالبي عصر حاضر است. منصور منسجم» لنينيسم -مارکسيسم«که 
  گويد:حکمت در اين رابطه اين چنين مي

  
 یپرولتاريا در عصر حاضر ب یانقالب ی"مارکسيسم لنينيسم بمثابه ايدئولوژ

عصر ماست. جنبش  یانقالب یين ايدئولوژترين و پيگيرترچون و چرا منسجم
قرن  یاز آن، بخش فعال اکثر مبارزات انقالب یکل ی، الاقل با تعريفیکمونيست

  ٣٩هد."دميبيستم را تشکيل داده و 
  

مارکسيسم و آگاهي طبقاتي پرولتاريا  قبل از هر چيز بايد تاکيد کرد که         
بين ايدئولوژي و آگاهي طبقاتي دو معيار مهم براي تمايز ايدئولوژي نيست و 

پرولتاريا وجود دارد. اوال پرولتاريا هيچ قدرت اقتصادي ندارد و هيچ هدفي هم 

                                                 
   ١٣٥٩ ، اول مرداد١بخش اول: بسوی سوسياليسم شماره  یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٣٩
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تواند روبناي مبني بر استقرار نوع جديدي از استثمار ندارد. بنابراين نمي
و مناسبات  هاناها انسايدئولوژي وجود بياورد. چرا که در تماميه ايدئولوژيک ب

 ١٩شود. مارکس اين مسئله را در ايدئولوژي آلماني صفحه ونه ظاهر ميآنان وار
  دهد: اين چنين توضيح مي

 

و مناسبات آنان همانند [تصويرداخل]  هاناها، انسيدئولوژيا "اگر در تمامي
جعبه عکاسي وارونه ظاهر ميشوند، اين پديده همانقدر از جريان زندگي 

ونگي اشيا روي شبکيه از جريان زندگي گيرد که وارتاريخي آنان نشات مي
  جسمي آنان." 

  
نکته مهم ديگر، بر خالف آگاهي طبقاتي که دريک پروسه جمعي تکامل          

يابد و فردي است. اگر يابد و جمعي است، ايدئولوژي به شکل فردي تکامل ميمي
مثل بخواهيم بيشتر دقيق باشيم بايد اشاره کنيم که آگاهي طبقاتي پرولتري 

آيد بلکه يک پديده اجتماعي و تاريخي ايدئولوژي، شخصي و فردي بوجود نمي
  است. 

هاي لنين و روزا لوکزامبورگ به عنوان بخشي از تجارب و اگر چه انديشه
آموزش تاريخي پرولتاريا در حافظه تاريخي پرولتاريا و به شکل آگاهي طبقاتي 

آگاهي ُبعدي از  ميالدي آن ٣٠ي ل دههعمقي به روند خود ادامه داد، منتهي از اواي
گير) آگاهي طبقاتي است و از توازن قواي آني بين طبقاتي که شکل گسترده (همه

گردد، عمال به طبقه پرولتاريا و بورژوازي در يک شرايط زماني مشخص تعيين مي
و روزا لوکزامبورگ توسط  هااستالينيستضد خودشان تبديل شد. لنين توسط 

  .شوراگراها
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هلند و _چپ آلمان بعد از آن مقطع تجلي مارکسيسم ابتدا توسط کمونيست
سپس توسط کمونيست چپ ايتاليا بود. نزديک نيم قرن جريانات برخاسته از 
کمونيست چپ ايتاليا در انزواي مطلق، در دوران سياه ضد انقالب به دفاع از 

 ٦٠ي ر اواخر دههمارکسيسم پرداختند. تنها پس از برگشت تاريخي پرولتاريا د
  ميالدي بود که جريانات انترناسيوناليست توانستند از انزواي مطلق بيرون بيايند.

حداقل در » اتحاد مبارزان کمونيست«با اين توضيحات بايد اذعان کرد که 
لنينيسم) _مس(مارکسي که استالينيسميک مورد درک درستي داشت و آن هم اين

هيچ سنخيتي با مارکسيسم يا آگاهي  هاآنيدئولوژي ايدئولوژي بود ولي اين ا هاآن
طبقاتي پرولتاريا نداشته و ندارد. از سوي ديگر استالينيسم نه تنها بخش فعال اکثر 

سزايي در سرکوب ه مبارزات انقالبي قرن بيستم را تشکيل نداده بلکه نقش ب
  مبارزات انقالبي داشته است.

يک گروه استالينيست (مارکسيست » اتحاد مبارزان کمونيست« کهجاييآناز 
لنينيست) بود از پراکندگي طيف استالينيست راضي نبود و در راستاي اعتالي  -

) تالش هااستالينيستها (لنينيست –جنبش استالينيستي و نزديکي مارکسيست 
. معتقد بود، بايد نيازهاي عملي مبارزه را دريافت و در گام بعدي از اين کردمي

کرد که جنبش جوان کمونيستي بايد سنن سکتاريستي و و تاکيد مي فراتر رفته
خرده بورژوايي را عميقا زير سوال برد و نيازهاي عملي مبارزه را در يابد، به عبارت 

. هااستالينيستها، يعني وحدت عملي ديگر وحدت عملي مارکسيست لنينيست
  نويسد:اتحاد مبارزان کمونيست مي
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 یمبارزه، وحدت عمل یعمل یاست که نيازها یايط"باالخره در چنين شر
را که در اصول برنامه و تاکتيک توافق دارند  یهايلنينيست-مارکسيست

ما  یجنبش جوان کمونيست یو خرده بورژواي یتاکيد ميکند و سنن سکتاريست
  ٤٠را عميقا زير سؤال ميبرد."

  
نگاه ايدئولوژيک  هاي استالينيسم به مثابه نوع خاصي از ايدئولوژي،از ويژگي

آن به سير تاريخـي حوادث است که در اين ايـدئـولـوژي شخصيت  هويژ
کند (کيش شخصيت اي ايفا ميايدئولوژيک جايگاه خاصي دارد و نقش ويژه

گر جامعه يعني پرولتاريا تابع شخصيت هاي تاريخي و نيروي دخالتپرستي). زمينه
توليدي نيز عوض  يه، شيوکه با مرگ آن شخصيتتر اينشود، مضحکمي
معتقد  هااستالينيستشود. با مرگ استالين در روسيه و با مرگ مائو در چين. مي

لنينيسم در _هستند که با مرگ استالين و روي کار آمدن خروشچف به مارکسيسم
روسيه خيانت شد. لذا از رويزيونيسم خروشچفي نه به عنوان افکار بورژوايي بلکه 

  نويسند:برند و ميلنينيسم نام مي_يي مارکسيسماز تحريف بورژوا

انقالبي  ه"رويزيونيسم ... اساسا به معناي عدول از مباني تئوري و برنام
لنينيسم و تحريف بورژوايي آن است.... رويزيونيسم در سطح بين_مارکسيسم

المللي امروز عمدتا در اشکال رويزيونيسم مدرن(خروشچفي)، رويزيونيسم 
"کمونيسم اروپايي" و تروتسکيسم به خيانت خود به طبقه کارگر  "سه جهاني"،

  ٤١دهد."ادامه مي
                                                 

   ٦٠١٣ خرداد ٢٨، بيانيه اتحاد مبارزان کمونيستها، ، چشم انداز آن و وظايف کمونيستیوضعيت کنون - ٤٠
  برنامه حزب کمونيست ايران از - ٤١
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جالب توجه اين است که بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران، اين جريان 
دانست. ديگر جريانات چپ سرمايه و بخصوص خود را تنها جريان کمونيستي مي

اد مبارزان کمونيست در شان، اتحها که زماني براي وحدت عمليديگر استالينيست
شوند. االن قلمي به اردوي بورژوازي برده مي هتقالي شبانه روزي بود، با يک اشار

ديگر مالک تعلق به پرولتاريا تجمع بخشي از چپ سرمايه، معجوني از استالينيسم و 
  يسم تحت نام حزب کمونيست ايران شده بود.  ئمائو
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  يستکشور اتحاد مبارزان کمون
 

هاي اين جريان بعد از تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران، ايدئولوگ
هاي "انترناسيوناليستي" آرايش دهند. سعي کردند ويترين حزب جديد را با ترم

تبيين ناسيوناليستي از حوادث و رويدادهاي تاريخي بر نگرش کالم راديکال اين 
ن بود. ابتدا با هم جزوات کرد و مانعي در راستاي پيشروي آجريان سنگيني مي

، »یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست«اوليه اتحاد مبارزان کمونيست مانند 
، »انقالب ايران و نقش پرولتاريا(خطوط عمده)«، »یو مترق یمل یاسطوره بورژواز«
بحران  یدر باره اهميت سياس یتزهاي_نوين انقالب یفالکت و اعتال یدورنما«

  کنيم:زنيم و اين چنين مشاهده ميغيره را ورق ميو » یاقتصاد
 

 ،»و پيشاهنگان کمونيست آن در کشور ما یانقالب یحضور فعال پرولتاريا«          
کمونيست  ینيروها«، »کشور ما یجنبش کمونيست«،»در عصر حاضر و در کشور ما«

، »ان کشور مازحمتکش«، »کشور ما یها و عناصر انقالب، گروههاناسازم«، »کشور ما
وجه «، »ليبرال در کشـور ما ینقش بورژواز«، »کشور ما یجنبش انقالب ینيروها«

رشد و «، »چهارچوب عام ليبراليسم در کشــور ما«، »توليد حاکم بر کشـورمـان
زحمتکشان «، »کشـور ما یجنبش انقالب یاعتال«، »در کشــور ما یبسط مبارزه طبقات

  و غيره.» کشور ما
  

در ادبيات اين » کشورما« يهوناليستي و تکرار مشمئزکننديغايت ناس نگرش به
گر خواستگاه اين جريان استقالل طلب است و از سوي ديگر جريان از سويي بيان

آلترناتيو خود با ايدئولوژي خود  يهگر ناتواني بورژوازي استقالل طلب در ارائبيان
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ناچار به مارکسيسم ه اي اين نقش باست. بورژوازي استقالل طلب پيراموني براي ايف
يستي پرچم استقالل ئآورد، با ترکيبي از ايدئولوژي استالينيستي و مائوروي مي

گر شمسي استقالل طلبي بيان ٥٠ي کند. اگر در دههطلبي کشورش را بلند مي
شمسي  ٦٠ي ترين گرايشات چپ سرمايه بود، از اوايل دههنگرش کالم راديکال

استقالل طلبي بخش سنتي (غير راديکال) چپ سرمايه محول شد. اين وظيفه به 
دور ه بتوان نيروي معترض در جامعه را ب ،م نبود تا با آن ايدهسديگر نماد راديکالي

که تمايالت انترناسيوناليستي هر چند بسيار مبهم در خود جمع کرد. بخصوص اين
ن شرايطي است شدند در چنيحال مطرح شدن بودند. بايد موضوعات عوض مي

به جنگ اهداف » انترناسيونال« هکه جناح کالم راديکال چپ سرمايه با واژ
انترناسيوناليستي رفت. در چنين شرايطي بود که حزب کمونيست کارگري ايران 

ل نام گذاري کرد. واقعيت اين نااسم نشريه، راديو، تلويزيون و غيره را انترناسيو
ياناتي است که بيشترين سهم را در به لجن است که کمونيزم کارگري يکي از جر

ها ايفا کرده است. عملکرد و مواضع اين ناسيونال چپ» انترناسيونال« هکشيدن واژ
  در هر رويداد اجتماعي آشکار است.
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  ايران »کمونيستي«اتحاد مبارزان کمونيست و جنبش 

 

ي آوتيس ايم بعد از اولين حزب کمونيست ايران به رهبرما اعالم کرده
(سلطانزاده)، تاريخ چپ ايران، تاريخ چپ دستگاه سياسي سرمايه بوده  ميکاييليان

تشکيل  ١٩٢٠است. اولين حزب کمونيست ايران تحت تاثير انقالب اکتبر به سال 
يافت و عضو کمينترن شد. البته از توضيح باال دو مفهوم را بايد از هم تمايز داد. 

ه عنوان يک حزب کمونيستي و ديگري تاکيد بر ارزيابي اولين حزب کمونيست ب
رهبري آوتيس ميکاييليان(سلطانزاده). مفهوم اول يعني انقالبي ارزيابي کردن اولين 
حزب کمونيست نتيجه منطقي باوري است که معتقد است تمامي احزابي که در 

ود عضو انترناسيونال کمونيستي (کمينترن) بودند به يمن تعلق خ ١٩٢٠ي اوايل دهه
شدند.  لذا اولين حزب کمونيست به اين سازمان کمونيستي، انقالبي محسوب مي

انترناسيونال  هکمينترن که تابع برنام هايران به عنوان يکي از احزاب تشکيل دهند
خود در راستاي تحقق برنامه کمونيستي تالش  يوظيفهکمونيستي بود و بنا به 

رت ديگر نه تنها اولين حزب کمونيست کرد، يک جريان کمونيستي بود. به عبامي
ميالدي  ٢٠ي ايران، بلکه تمامي احزاب عضو انترناسيونال کمونيستي در اوايل دهه

  کمونيستي بودند. هاآنسواي از ميزان نکات قوت و ضعف 
نقش آوتيس ميکاييليان(سلطانزاده) به عنوان يک انقالبي بزرگ، در تعلق او 

شود. مسلما آوتيس ميکاييليان مثل نيستي برجسته ميبه جناح چپ انترناسيونال کمو
خود بود و نبايد نگرشي  ههر انقالبي ديگري محصول شرايط اجتماعي خاص دور

گونه به اين انقالبي بزرگ داشت، با اين وجود خدمات او به جنبش مذهبي
ي اول و خط مشي سياسي اولين کمونيستي فراموش نشدني است. اسناد کنگره
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يست ايران بر اساس نظرات سلطانزاده تدوين گرديده بود و او به دبير حزب کمون
 اولي آن انتخاب شده بود.

هاي امروزي سلطانزاده يک انترناسيوناليست و معتقد بر خالف ناسيونال چپ
انترناسيونال کمونيست در  يکنگرهطوري که در دومين ه به انقالب جهاني بود. ب

ها و مستعمرات ه يعني بحث پيرامون مسئله مليتترين مباحث کنگريکي از حساس
گيرد. سلطانزاده در ايران در کنار جناح چپ کنگره قرار مي هايکمونيستنماينده 

  گويد:پنجمين نشست کنگره چنين مي
  

"فقط فرض کنيم که در هندوستان انقالب کمونيستي آغاز شده است. آيا 
بش انقالبي در انگلستان و توانند بدون کمک يک جنکارگران اين کشور مي

اروپا در مقابل حمله بورژوازي سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا نه. ... 
انقالبي که در غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده 
ساخته و به انقالبيون نيرو بخشيده است. عصر انقالب جهاني آغاز گشته 

هاي بورژوا بايد بر خالف جنبشسر اين است که است.... مسئله بر 
وجود آورده و بر پا نگه داشته ه دمکراتيک يک جنبش خالص کمونيستي ب

تواند به نتايج تاسف انگيزي منجر ها ميشود. هر ارزيابي ديگري از واقعيت
  گردد."

  
 ١٥نفر از  ١٢حزب در يک اقدامي کودتايي  يکنگرهچند ماه پس از اولين 

اول منجمله سلطانزاده از رهبري حزب  يکنگرهتخب ي مرکزي منعضو کميته
شوند. علت اين امر اين بود که سلطانزاده با ارزيابي که از بورژوازي ملي اخراج مي
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ايران داشت، معتقد بود که مبارزه مستقيما کمونيستي و تالش در راستاي انقالب 
ر سياسي بلشويک قفقاز جهاني بايد در دستور روز قرار گيرد. اين افکار مورد تاييد دفت

و آذربايجان نبود. سلطانزاده به مخالفت جدي با اين سياست بلشويک قفقاز و 
خيزد و با نوشتن مقاالتي اين سياست مخرب و نقشي که اين سياست آذربايجان بر مي

  کند.کرد  را افشا ميبه جامعه ايران و جنبش طبقاتي پرولتاريا ايفا مي
سلطانزاده در حزب بلشويک و انقالب اکتبر، در  هبا توجه به نقش ارزند

گيرد و به عنوان نماينده مجددا در ترکيب رهبري حزب قرار مي ١٩٢٢ژانويه 
  شود. حزب کمونيست ايران در کمينترن پذيرفته مي

بعد از آن تاريخ، تاريخ چپ ايران، تاريخ چپ دستگاه سياسي سرمايه بوده 
هفتم کمينترن و  يکنگرهاي توده هو خط جبهپير ١٩٤١است. حزب توده در اکتبر 

ها دستور شوروي و با نظر مساعد انگليسيه ضد فاشيستي و ب هبه عنوان يک جبه
هاي خارجي شوروي را ايفا تشکيل گرديد. اين حزب بيشتر نقش مجري سياست

ايرانيستتوسط پان ٤٢ملي مصدقه جبه ١٩٤٩کرد. چند سال بعد از آن در اکتبر مي
زب ايران، حزب ملت ايران ...) و مجمع مسلمانان مجاهد (به رهبري شمس ها (ح
هاي حزب توده و تبديل شدن آن به بخشي از آبادي) تاسيس شد. نافرجاميقنات
بگيرد. سياست خارجي شوروي منجر شد که بديل ديگري در جامعه شکل  يهزائد

ارکسيسم ناسيوناليزه چپي به شکل، م خورشيدي ٥٠ي و اوايل دهه ٤٠ي اواخر دهه
اي با اهداف استقالل طلبي، شکوفايي اقتصادي، عدالت اجتماعي و غيره شکل شده

  گرفت که با مارکسيسم، تئوري شرايط رهايي پرولتاريا کامال بيگانه بود.  

                                                 
ملي پنجم از سال  يهکنند. جبهملي ايران را به پنج دوره تقسيم مي يهتاريخ فعاليت جبه - ٤٢

  فعاليت مجدد خود را آغاز کرده است. ١٣٧٣
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ولي براي اتحاد مبارزان کمونيست، چپ سرمايه، جنبش کمونيستي بود و 
ي انقالبي بودند. اتحاد مبارزان هانايز سازمجريانات ضد انقالبي استالينيستي ن

با  و مبارزاتي دارد و نه آن توانايي تئوريک، هدانست که نه تجربکمونيست مي
جنبش کارگري هم که بيگانه بود و حتي در تحوالت سيـاسي چپ سـرمـايـه نيز 

را  تاثير بود. از همه مهمتر اتحاد مبارزان کمونيست هنوز دوران کارآموزي خودبي
هاي چپ وفادار باشد و هنوز کرد  به رسم و رسوم و سنتگذراند و سعي ميمي

داشت، لذا با تواضع کامل دست هاي چپ را نگه ميترها و با تجربهحرمت بزرگ
شد که از تجارب و امکانات تئوريک و ها) ميبه دامن رفقايش (استالينيست

د. براي اتحاد مبارزان کمونيست مبارزه برخوردار بودن هتري در عرصپراتيک غني
ي کمونيستي بودند. منصور حکمت هاناهنوز جريانات چپ سرمايه، نيروها و سازم

  نويسد:چنين مي
  

و تبديل اين  یبه شناخت مشخص از دقايق کنکرت بحران کنون ی"دستياب
ايران،  یپرولتاريا یتئوريک در خدمت جنبش انقالب یشناخت به سالح

 یکشور ما، بويژه رفقاي یکمونيست یهانانيروها و سازم مستلزم آن است که
در عرصه مبارزه  یتریکه از تجارب و امکانات تئوريک و پراتيک غن

  برخوردارند، به اين عرصه مشخص پيگيرانه برخورد کنند.  یو انقالب یطبقات
 یایکمونيست یهانااين واقعيت اهميت برخورد فعال و پيگير نيروها و سازم

 یبا جنبش کارگر یترو پيوند مستحکم یاز توان و تجربه مبارزات را که
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ها ها و وظايف کمونيست، فالکت تودهیبرخوردارند، به مسأله بحران اقتصاد
  ٤٣در قبال آن صد چندان ميکند."

  
اتحاد مبارزان کمونيست براي نشان دادن خلوص نيت خود و اداي احترام به 

ند که رفقا يعني چپ دستگاه سياسي سرمايه از کاش تصريح ميرفقاي استالينيست
ها بوده است. مشکل ها آغاز کرده و در تمامي تحوالت همراه تودهسطح توده

روي نقش سازمان انقالبي نه دنباله ميدفهاتحاد مبارزان کمونيست اين نبود که نمي
عنوان کارگر بلکه پيشقراول آن است، بلکه اتحاد مبارزان کمونيست به  يطبقهاز 

کرد  سيون سعي مييبخشي از چپ دستگاه سياسي سرمايه، هر چند هم در اپوز
طبقاتي، همچون يکي از نهادهاي  هنقش خود را به عنوان بخشي از روبناي جامع

  گويد: سياسي سرمايه ايفا کند. منصور حکمت مي
 

ها حرکت اين حرکات همراه توده ینيست که رفقا در تمام ی"در اين شک
ها بودند حضور ها آغاز کردند و آنجا که توده، از سطح تودهکردند

  ٤٤داشتند."
  

نه در اين جزوات کرد که مخاطبين او اتحاد مبارزان کمونيست تاکيد مي
کردند مستعمره ارزيابي مينيمه -فئودالنيمهها که ساخت جامعه ايران را يستئمائو

تر تحاد مبارزان کمونيست نزديکيي بود که به لحاظ نظري به اهااستالينيستبلکه 

                                                 
  یبحران اقتصاد یدرباره اهميت سياس یتزهاي -نوين انقالب  یفالکت و اعتال یدورنما - ٤٣
  یبحران اقتصاد یدرباره اهميت سياس یتزهاي ،نوين انقالب یفالکت و اعتال یه دورنمامقدمه جزو - ٤٤
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تر مخاطبين اتحاد مبارزان کمونيست جرياناتي از همان بودند به عبارت واضح
بود، چرا که اتحـاد مبــارزان کمـونيست هنـوز خــود را بخشي » سه گرايش خط«

  گويد:دانست. اتحاد مبارزان کمونيست چنين ميمي» سه گـرايش خـط«از 
  

که منکر حاکميت  یکسان یزوات گرايش اول، يعن"ما در اين سلسله ج
 -فئودالطرفداران تز نيمه -در ايران هستند  یبر توليد اجتماع یدارسرمايه

هيم. مباحثات ما در اين سلسله جزوات دميرا مخاطب قرار ن -مستعمره نيمه
به  یالتقاط تئوريک بخش دوم، که الاقل از نظر تئور یعمدتا بر محور افشا

  ٤٥گردد."ترند مييکما نزد
  
که اتحاد مبـارزان کمونيست دوران کارآموزي خود را وجـود آن بـا

کرد بر فضاي سياسي چپي که به آن تعلق داشت گذراند با اين وجود سعي ميمي
گرايي درون چپ سرمايه راضي نبود، خواهان همکاري تاثير بگذارد و از فرقه

ن دستـاوردهاي سياسي تئوريک هاي "کمونيستي" و به رسميت شناختگروه
  کند:همديگر بود. آقاي حکمت اين چنين گاليه مي

  
آلوده به انحراف  یکمونيست ی"از اينروست که ميبينيم که چگونه گروهها

قيد و شرط از مجاهدين یوافر به استقبال حمايت ب یپوپوليسم، با گشاده روئ
از ذکر نام  یحال حت خلق در انتخابات، تبليغات و غيره ميروند و در همان

اتحاد عمل مشخص ميان  یبرا یخود، از ارائه طرحهائ یهايکديگر در ارگان

                                                 
  یو مترق یمل یاسطوره بورژواز - ٤٥
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يکديگر  یو تشکيالت یتئوريک سياس یخود، از برسميت شناختن دستاوردها
  ٤٦و ... هراس دارند."

  
  که اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود:جايياز آن

 ن در جريان بود و يا همچنان در جريان است.يک انقالب اجتماعي در ايرا. ١         

و جنبش کمونيستي در فضاي سياسي ايران وجود داشت و يا همچنان . ٢
 وجود دارد.

عملي مبارزه، ضرورت وحدت  کرد نيازهايلذا باور داشت و تاکيد مي
  ) را در دستور روز قرار داده است: هااستالينيستجنبش کمونيستي (

  
شک مستلزم حرکت آگاهانه و سريع یکننده ببارزه تعيينما در اين م ی"پيروز

است.  یحول پرچم برنامه و تاکتيک لنين یدر جهت وحدت جنبش کمونيست
ديگر حزب کمونيست را در دل انقالب  یاين برنامه امروز وجود دارد. از سو

  ٤٧توان ساخت."تر ميبهتر و سريع
  

حت عنوان حزب کمونيست طوري که قبال اشاره شد با تشکيل تجمعي تهمان
قلمي تمامي اين جريانات از اردوي جنبش کمونيستي به ه ايران و با يک اشار

و دستاوردهاي  هاآنکمپ بورژوازي انتقال يافتند. نه تنها کمونيست بودن 

                                                 
  پيشين  - ٤٦
   ١٣٦٠خرداد ٢٨، ها بيانيه اتحاد مبارزان کمونيستانداز آن و وظايف کمونيست، چشمیوضعيت کنون - ٤٧



٦٨ 
  

نيز زير سوال  هاآنزير سوال رفت بلکه حتي حزب سياسي بودن  هاآنتئوريک 
  گويد:از حزب سياسي اين چنين مي اشرفت. منصور حکمت در ارزيابي

  
يک  یحلقه زد. برا یبه گرد فدائ یعظيم ینيرو ٥٧ بهمن ٢٢ ی"در فردا

دوره  یدر سرنوشت قدرت در ط یاين نيرو ابزار دخالتگر یحزب سياس
 یرا به کرس یجديد یاست. يا در اين کار پيروز ميشود و توازن قوا یمعين

عليرغم  یهد. اما فدايدميدوره از دست  يک ینشاند و يا اين نيرو را برایم
بود.  ینفوذ وسيعش پس از انقالب، فاقد سيما و مشخصات يک حزب سياس

در  یو احزاب ناسيوناليست اصل یجنبش مل ینهايتا يک گروه فشار رو یفداي
آن، نه رفتار آن  یرا داشت، نه ساختارها یکشور بود. نه افق يک حزب سياس

  ٤٨و نه اهداف آن را."
  

فـدايي بـه منـافـع طبقاتي خود آگاه بود و به عنوان بخشي از چپ دستگاه 
ته ضد امپرياليست سزايي در تثبيت روحانيت مبارز و صد البه سياسي سرمايه نقش ب

داري ايفا کرد. فدايي بع آن نقش شاياني در تثبيت نظام بربر سرمايهتايفا کرد و به 
ضد امپرياليستي جنايتکاري چون  به اهداف طبقاتي خود آگاه بود که درک

ستاييد و از او به عنوان مبارزي عاليقدر و پيشواي بزرگ شيعيان را مي» خميني«
برد. فدايي به منافع طبقاتي خود آگاه بود که بازگشت جنايتکاري جهان نام مي

  .ميدنارا پيروزي بزرگ خلق مي» خميني به وطن«چون 

                                                 
  یاز گروه فشار تا حزب سياس :حزب و جامعه - ٤٨
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ي و در دفاع از منافع بورژوازي خود، اکثريت فداييان با افق سياسي روشن
کارگران را گوشت دم توپ کردند و در اين راستا تا بدانجا پيش رفتند که 

خواستند خون پاسدار و فدايي در هم بياميزد و درخت انقالب را آبياري کند. مي
اکثريت فداييان با هدف سياسي مشخصي و در راستاي اهداف سياسي خود به 

  طالعاتي بورژوازي تبديل شدند.سازمان ا يهزائد
امروز به عنوان يک » کمونيزم کارگري«فدايي همچون اتحاد مبارزان سابق و 

نهاد سياسي سرمايه، هم به منافع طبقاتي خود آگاه بود و هم اهداف خود را خوب 
ي بورژوازي نبوده شناخت. منتهي اين منافع و اين اهداف چيزي جز منافع طبقهمي

  است.
هايي ارائه داديم مبني بر تاکيد اتحاد مبارزان کمونيست و نقل قول توضيحات

بر ضرورت وحدت جريانات و نيروهاي کمونيستي درون جنبش کمونيستي، البته 
رهبـران «از باور اتحاد مبارزان کمونيست. ولي بعـد از ارتقاء يافتـن به مقام 

زند. دوران هواداري مي ناگهـان آقاي منصور حکمت به زيـر همه چيـز» پرولتاريا
شود که آن را جنبش کمونيستي ميکند. منکر جنبشي ميشان را فراموش ميبودن

م ناب مارکسي را اتحاد مبارزان کمونيست به سکند که کموني، بلکه ادعا ميميدنا
  ايران و تهران آورد!

  
از  یديگر یبود، اين بود که يک ورژن و معن ی"اگر اتحاد مبارزان چيز

که اتحاد مبارزان وارد  یاکه تا لحظه ینيسم را با خود آورد. کمونيسمکمو
جامعه شد، در جامعه ايران وجود نداشت. اين کمونيسم در ايران وجود 

نميشد، و محال بود بدون اتحاد مبارزان،  ینمايندگ ینداشت، در هيچ محفل
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م را به اين خط را از خود بيرون بدهد. اتحاد مبارزان، کمونيس ٥٧ انقالب
، از هااينروايت مارکس و مانيفست آموخته بود. اتحاد مبارزان جدا از کل 

صفحات کاپيتال به تهران و ايران  یصفحات مانيفست کمونيست، از ال یال
 یآمد. به نظر من تمام نقطه قدرت اتحاد مبارزان کمونيست اين بود که از ال

  ٤٩کمونيسم اروپا و از تجربه اروپا آمده بود."
  

اروپا به ايران  هاوال اتحاد مبارزان کمونيست از الي کمونيسم اروپا و از تجرب
و » اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«نيامد، بلکه ريشه در هواداري از گروه 

  وضوح ما در صفحات قبل نشان داديم. ه دارد. اين را ب» سه گرايش خط«
عني ديگري از کمونيسم را با ثانيا اتحاد مبارزان کمونيست کدام ورژن و م

محفل مارکسيستي آزادي «يستي ئتئوري چهار طبقه و مائوخود به ايران آورد؟ با 
ارزيابي کردن رهبر بورژوازي ايران و جنايتکاري » خرده بورژوايي«يا با » کارگر

اتحاد مبارزان » مافوق سود امپرياليستي«ارتجاعي  هچون خميني؟ يا با نظري
  داري وابسته؟ايهکمونيست در سرم

ثالثا چگونه اتحاد مبارزان کمونيست، کمونيسم را به روايت مارکس و از 
نوشت شد و ميهاي باتجربه ميمانيفست آموخته بود ولي دست بدامن استالينيست

در عرصه  یتریکه از تجارب و امکانات تئوريک و پراتيک غن ی"بويژه رفقاي
  د، به اين عرصه مشخص پيگيرانه برخورد کنند"!برخوردارن یو انقالب یمبارزه طبقات

                                                 
در انجمن مارکس لندن، تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  یمنصور حکمت سخنران - ٤٩

  ٢٠٠٠مه  ١٥انجمن مارکس لندن کمونيست
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کدام خط را از  ٥٧به ميمنت وجود اتحاد مبارزان کمونيست، انقالب  "رابعا
خود بيرون داد؟ آقاي حکمت فقط هذيان گفته است. بعد از به مسلخ برده شدن 

بود که تازه اسم اتحاد  ١٣٥٨ – ١٣٥٩هاي مبارزات کارگري توسط چپ در سال
محفل مارکسيستي «کمونيست در ميان روشنفکران مطرح شد! نه تنها مبارزان 

را تشکيل داد و سپس به اتحاد مبارزان » سهند«که بعدا محفل » آزادي کارگر
کمونيست دگرديسي کرد بلکه گروهي که اين محفل هوادار آن بود يعني گروه 

والت آن روز ترين دخالتي در تحکوچک» اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«
  فضاي سياسي نداشت. خود آرمان دچار بحران شده بود.
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  اتحاد مبارزان کمونيست و جناح تئوکراتيک بورژوازي
  

جمهوري اسالمي محصول نـاتـواني بـورژوازي جهـاني براي ارائه يـک 
عد از داري بآلتـرناتيو مناسب براي سرمايه ملي براي بر پا نگه داشتن نظام سرمايه

رژيم شاه بود. لذا جمهوري اسالمي با تناقض مادر زادي بدنيا آمد. سـرمـايـه نياز 
داري اسالمي، به ثبات براي تامين انباشت سرمايه داشت. در درون نظام سرمايه

هميشه دو نگرش يا گرايش براي رسيدن به اين هدف بوده است. البته اين مسئله 
توان در آمريکا، اروپا و ديگر کشورها ح ميمختص ايران نيست و آن را به وضو

هاي گرايشات متفاوت بورژوايي ها و راه حلگر خواستنيز مشاهده کرد که بيان
حزب   ١٣٥٨ - ١٣٦٠هاي در قبال تحوالت جامعه است. در ايران در سال

را ابتدا  هاليبرالکرد و جناح جمهوري اسالمي جناح تئوکراتيک را نمايندگي مي
  .کردصدر نمايندگي ميازرگان و سپس بنيمهدي ب

(فداييان اکثريت و حزب توده)  هااستالينيستدر اين مقطع بخش عظيمي از 
خارجي  هايسياستکردند که در راستاي از جناح تئوکراتيک دفاع و پشتيباني مي

يعني  هاليبرالايران) نيز از جناح  هايکمونيست(اتحاديه  هايستئمائوروسيه بود. 
کردند. موضع اتحاد مبارزان کمونيست به عنوان بخشي از حمايت مي صدرنيب

جناح کالم راديکال چپ سرمايه در اين زمينه چه بوده است؟ منصور حکمت اين 
  گويد:چنين مي

  
هيچکس » یآرمان یجامعه اسالم«بدنبال استقرار  یاسالم ی"حزب جمهور

خرده  یضدانقالب یهانانيست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل و آرم
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ها درک و تعريف ميشوند و یدر قالب اسالم خمين امروزاست که  یبورژواز
 یخرده بورژوا به مثابه سياه یهااست که با پايان گرفتن نقش توده یبديه

به  یامپرياليسم، عالقه حزب نيز به اسالم و خمين یلشکر در برنامه ضد انقالب
 یحزب جمهور«يز به پايان راه خود بمثابه پايان ميرسد، و ناگزير خود حزب ن

  ٥٠خواهد رسيد."» یاسالم
  

اوال ماهيت يک حزب سياسي را نه ترکيب فردي اعضاي آن حزب، بلکه 
رهبران «کند. اين را ديگر بايد برنامه، اهداف و عملکرد آن حزب تعيين مي

معه تواند نگرشي جابدانند. يک چنين نگرشي در بهترين حالت مي» پرولتاريا
شناسانه به حوادث تاريخي باشد. ثانيا اتحاد مبارزان کمونيست با لجاجت تمام 

کرد جناحي از بورژوازي، جناح تئوکرات را خرده بورژوايي همچنان سعي مي
  ارزيابي کند. 

حزب به اسالم و خميني پايان نيافت بلکه حزب جمهوري  يهثالثا نه تنها عالق
شخص » ولي فقيه«شد که در آن اولين » يت فقيهوال«اسالمي پايه گذار و باني 

  خميني بود.
را زير سوال » حزب جمهوري اسالمي«اتحاد مبارزان کمونيست حزب بودن 

معيني بلکه  يطبقهنه تنها از منافع » حزب جمهوري اسالمي«برد و معتقد بود مي
کرد که يکرد. البته در همان حال تاکيد محتي از منافع قشر معيني نيز دفاع نمي

امپرياليسم آن را براي خرده بورژوازي تاسيس کرده بود. ظاهرا امپرياليسم براي 
خرده بورژوازي ايران بيشتر از بورژوازي ايران عالقمند بود و به جاي بورژوازي 

                                                 
   ١٣٥٩ ، شهريور٢سوسياليسم شماره  یبسوها، انداز آن و وظايف کمونيست، چشمیوضعيت کنون - ٥٠
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هايي نظير اتحاد مبارزان براي چپ ساخت.براي خرده بورژوازي حزب مي
اقتصادي و نظامي مانند  هت بزرگ ظالمانکمونيست، امپرياليسم به عنوان يک قدر

اين درک و تعريف اين  هشود. نتيجآمريکا، ژاپن، بريتانيا و غيره تعريف مي
امپرياليسم . کنندکارگر را پشت سر امپرياليسم ضعيف بسيج مي يطبقهشود که مي

داري در عصر انحطاط است. امپرياليسم زندگي براي نظام سرمايه هيک شيو
وصي نيست که از طرف دولت بخصوصي صادر شود. آن تنها سياست بخص

  نويسد:المللي وجود داشته باشد. منصور حکمت ميتواند در سطح بينمي
  

 یآن را اين خصلت ابزار یو فلسفه وجود یاسالم ی"ما خميره حزب جمهور
که بگونه کالسيک در  یجريان یآن را، بمعنا» حزب بودن«دانستيم و اصوال 

 یاز منافع يک قشر و يا طبقه معّين شکل گرفته باشد، به طبقه معّين جريان دفاع
خود  یتحقق اهداف و منافع اين طبقه پيشارو یبرا یاتکيه کند و برنامه

را ترکيب در هم  یاسالم یبگذارد، مورد سؤال قرار داديم. حزب جمهور
 ترين محافل وابسته به امپرياليسم از يک سو، و محافلاز مشکوک یجوش

ديگر، دانستيم که به اعتبار استفاده فعالش از  یاز سو یمذهب یخرده بورژوا
وسيع زحمتکشان به اين  یها، و توّهم تودهیحربه اسالم و نيز شخص خمين

را  یمتوّهم تهيدستان شهر یهاکار توانسته بود توده ی، الاقل در ابتدایآخر
خويش از آنان بهره  یتحقق اهداف ارتجاع ینيز بدنبال خود بکشاند و برا

 یکه امپرياليسم برا یحزب«به عنوان  یاسالم یگيرد. تبيين حزب جمهور
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 یتواند چکيده اغراق آميز اما گويايمي» تأسيس کرده است یخرده بورژواز
  ٥١باشد." یاز نظر ما در مورد اين جريان ارتجاع

  
ي ايران اندازيم به حزبي که امپرياليسم براي خرده بورژوازابتدا نگاهي مي

پنج روحاني  ١٣٥٧اسفند  ٢٩و به تاريخ  ١٣٥٧ساخته بود. در جريان تحوالت سال 
و » ايعلي خامنه«، »هاشمي رفسنجاني«، »موسوي اردبيلي«، »بهشتي«هاي به نام

نامند مي» حزب جمهوري اسالمي«کنند که آن را اقدام به تاسيس حزبي مي» باهنر«
به همراه ساير اعضاي شوراي مرکزي  هااينگي و دبير کل آن نيز بهشتي بود. هم
هاي کليدي در رهبري نقش» مير حسين موسوي«حزب جمهوري اسالمي منجمله 

ولي فقيه کنوني است. » ايعلي خامنه«کنند. و يا مي اندبورژوازي ايران ايفا کرده
قول اتحاد مبارزان کمونيست حزبي که امپرياليسم ه حزب جمهوري اسالمي يا ب

دليل ه ب ١٣٦٦اي خرده بورژوازي درست کرده بود را خميني در خرداد سال بر
  اختالفات دروني منحل کرد.

ي سر کار آمده بعد از دولت اول همگي به نوعي ريشه در هادولتتمامي 
اند. بنا به استدالالت اتحاد مبارزان کمونيست بعد از حزب جمهوري اسالمي داشته

به بعد حزب خرده بورژوازي و به تبع آن خرده  »باهنر«دولت اول و از دولت 
هاشمي «، »موسوي اردبيلي«، »بهشتي«بورژوازي در ايران حکومت کرده است و 

اند. معلوم و غيره نيز خرده بورژوازي بوده» باهنر«و » ايعلي خامنه«، »رفسنجاني
ي نيست بورژوازي ايران خود را کجا قايم کرده بود، شايد هم اصال وجود خارج

  نداشته است!   

                                                 
   ١٣٥٩ ، بهمن٤ سوسياليسم شماره یبسو بخش سوم:، یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٥١
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  دهد:اساس خود ادامه ميپايه و بياتحاد مبارزان کمونيست به گفتار بي
  

را از ماحصل سياست دراز مدت  یاست که در اين ميان اسالم و خمين ی"طبيع
بيش از آنچه در زمان شاه  یحزب، خير یامروز یهاانحصارات، و فعاليت

توانند عناصر نمي ینه خمينعايدشان ميشد، نميرسد. چرا که نه اسالم و 
  ٥٢انحصارات در ايران باشند." یحکومت یتشکيل دهنده روبنا

  
توانند عناصر اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود که نه اسالم و نه خميني نمي

روبناي حکومتي انحصارات در ايران باشند! ولي اتحاد مبارزان  هدهندتشکيل
توانند روبناي حکومتي غير از ي ميکمونيست مشخص نکرده آيا اسالم و خمين

سال گذشته  ٤٠اسالم به عنوان نوع خاصي از ايدئولوژي در  انحصارات باشند؟
به عنوان » ناسيونال سوسياليسم«داري ايران بوده است. آيا روبناي حکومتي سرمايه
ميالدي در  ٤٠ي و اوايل دهه ٣٠ي داري در اواخر دههروبناي حکومتي سرمايه

تواند روبناي حکومتي در مي» ناسيونال سوسياليسم«وده است يا نه؟ چرا آلمان ب
که هر دو نوع خاصي از تواند در ايران باشد؟ مگر نه اينآلمان باشد ولي اسالم نمي

  ايدئولوژي هستند؟
کرد آخـر نمايش ضـد انقـالب صحبت مي هاتحاد مبارزان کمونيست از پـرد

استقرار ديکتاتوري بورژوازي انحصاري را آماده هاي که اگـر تحقق يابد، زمينه
خواهد کرد و به يک ديکتاتوري به شکل جمهوري البته غير اسالمي در ايران 

  منتهي خواهد شد.

                                                 
   ١٣٥٩ ، شهريور٢سوسياليسم شماره  یبخش دوم: بسو - ٥٢
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پرده آخر  یمتحقق شوند،... آنگاه صحنه برا ی"اگر اين تحوالت ضد انقالب
ه آماد یانحصار یبورژواز یاستقرار ديکتاتور ینمايش ضد انقالب، برا

از آخوند و  یکه نه ليبرال است و نه دل خوش یایخواهد بود. ديکتاتور
و  یکه اشتغال، مسکن، آب و برق، و پيشگير یایدارد، ديکتاتور یتئوکراس

عظمت «که به  یایهد، ديکتاتوردميرا وعده  یابتداي یهایدرمان بيمار
هرج و «که  یایسوگند خواهد خورد، ديکتاتور» نظم«و » مدرنيسم«، »ايران
و سرکوب متمرکز و با حساب و کتاب را طلب  یرا محکوم و باج گير» مرج

در  یکه روح مجّسم ارتجاع آريامهر یایديکتاتور خواهد کرد، و خالصه
  ٥٣خواهد بود." - یالبته غير اسالم - یپيکر يک جمهور

  
 اين تحوالت ضد انقالبي تحقق پيدا کردند. وارثان اتحاد مبارزان کمونيست
بايد پاسخ دهند، آيا ديکتاتوري بورژوازي انحصاري تحقق يافت؟ برخالف 

هاي اتحاد مبارزان کمونيست، تاريخ ثابت کرد که ديکتاتوري استقرار گوييهذيان
يافته در ايران نه تنها به آخوند و به تئوکراسي دل خوشي نشان داد بلکه آن را 

توليد کرد » اسالم انقالبي«عنوان  نهادينه نيز کرد و نوع بخصوصي ايدئولوژي تحت
را به ديگر کشورها تحت کند تا آنو حتي سعي کرد و البته همچنان سعي مي

پايه بودن نظرات اتحاد مبارزان صادر کند. تاريخ باز هم بي» انقالب اسالمي«عنوان 
کمونيست را ثابت کرد. اتحاد مبارزان معتقد بود که ديکتاتوري استقرار يافته در 

پايه و بيهاي بيهد بود. برخالف تحليلران يک جمهوري، البته غير اسالمي خوااي
ديکتاتوري شکل گرفته در ايران يک ديکتاتوري  ،اساس اتحاد مبارزان کمونيست

                                                 
   ١٣٥٩ ، بهمن٤سوسياليسم شماره یبخش سوم: بسو یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٥٣
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خدا  هشد، که در آن شخص ولي فقيه سايايدئولوژيک، از نوع جمهوري اسالمي
  لتي دارد.روي زمين است و او قدرتي ماوراي هرگونه نهاد دو

اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود که در غياب دخالت فعال ارتش رژيم از 
اي براي سرکوب طوالني مدت برخوردار نخواهد بود. اين حرف امکانات گسترده

عام تاريخ مدرن ايران ترين قتلرا آقاي حکمت تنها دو روز قبل از شروع وحشيانه
شي نداشت ولي عليرغم آن بورژوازي عامي که در آن ارتش نقگفته است. قتل

عام را توسط دستگاه سرکوب و ترين قتلترين و خشنموفق شد طوالني مدت
  خود سازمان دهد. حکمت اين چنين گفته بود: هاختاپوسي گون

  
تواند ارتش را به ابزار فعال در پيشبرد سياست نمي یاسالم ی"حزب جمهور

 یهاشد ارتش را در رقابتخود تبديل کند. حزب ميکو یکنون یتهاجم
طرف کند. در غياب دخالت فعال ارتش رژيم از امکانات یموجود الاقل ب

  ٥٤مدت برخوردار نيست." یسرکوب طوالن یبرا یاگسترده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ١٣٦٠ خرداد ٢٨ها، بيانيه اتحاد مبارزان کمونيست، انداز آن و وظايف کمونيست، چشمیوضعيت کنون - ٥٤
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 ايران از منظر اتحاد مبارزان کمونيست ١٣٥٧انقالب 

  
معتقد  و بعد از آن، اتحاد مبارزان کمونيست ١٣٥٧در جريان تحوالت سال 

بود، انقالبي در ايران در جريان بود. اين مسئله را وارثان اتحاد مبارزان کمونيست 
سـواي از اختالفـات » کمونيزم کارگري«يعني گرايشات سياسي تحت عنوان 

هاي اند. اگر از مبالغهدهـاي متفاوت اجتماعي تکرار کردهدرونـي، در رويـدا
ها اتحاد مبارزان کمونيست در م، در آن سالوارثان اتحاد مبارزان کمونيست بگذري
توانست همچون ديگر گرايشات چپ سرمايه تحوالت جامعـه نقشـي نداشت و نمي

هاي اتحاد بر روند تحوالت تاثير گذار باشد. با اين حال بررسي نظرات و تئوري
مبارزان کمونيست در رابطه با مفهوم انقالب اجتماعي، ماهيت ضد کمونيستي، 

  سازد.عي و بورژوايي اين جريان فکري را عريان ميارتجا
در گام نخست سعي خواهيم کرد، بسيار اجمالي از زبان اتحاد مبارزان 
کمونيست و رهبر تئوريک آن منصور حکمت، ببينيم چه انقالبي در جامعه در 
جريان بود و پيروزي آن انقالب چه نظام اجتماعي را در جامعه جايگزين شيوه 

پاسخگويي  به دنبالکرد  و اين گرايش فکري داري ميني يعني سرمايهتوليد کنو
به کدام معضالت اجتماعي بود. اين مسئله از آن سو حائز اهميت است که 
گرايشات کالم راديکال چپ دستگاه سياسي سرمايه به عنوان نمونه پيکار، 

  نقالب. بردند، نه ارزمندگان و غيره از اين تحوالت به عنوان قيام نام مي
را در بحران  ١٣٥٧گيري انقالب هاي شکلاتحاد مبارزان کمونيست زمينه

» انقالب دمکراتيک«کرد و ماهيت انقالب را نيز جستجو مي ١٣٥٥اقتصادي سال 



٨٠ 
  

کرد. هدف انقالب را نيز به زير کشيدن استثمـار و ارتجـاع ارزيابي مي
  نويسد:ين ميداشت و اين چنامپـريـاليستي در ايـران اعـالم مي

  
"انقالب دمکراتيک کنوني ايران که بر زمينه بحران اقتصادي اواسط سال 

شکل گرفت، در اولين مراحل خود و با قيام بهمن، رژيم سلطنت را که  ١٣٥٥
  ٥٥مدافع مستقيم استثمار و ارتجاع امپرياليستي در ايران بود به زير کشيد."

  
قتصادي، در عصر امپرياليسم آن ما فعال از اين مسئله که چطور يک بحران ا

گذريم. ما به اين مسئله در بحث مي هم در يک کشور مجزا منجر به انقالب شد،
باز خواهيم گشت. اما مجددا به » سوسياليزم در يک کشور«تز ضد مارکسيستي 

گرديم. اتحاد مبارزان کمونيست مي بحث انقالب اتحاد مبارزان کمونيست بر
را که رهبريش در دست بورژوازي ارتجاعي  امپرياليستيجنبش ضد سلطنتي و ضد 

نامد. و هميشه هم از رهبري خرده بورژوايي مي ١٣٥٧و ضد انقالبي بود، انقالب 
ن جنبش انقالبي پرولتاريا و همچني ١٣٥٦ – ١٣٥٨د. جنبشي که تحوالت برمينام 

يگزين الشعاع خود قرار داد و در روند خود بورژوازي اسالمي را جارا تحت
  بورژوازي سلطنت طلب کرد.

ما به درک کائوتسکيستي اتحاد مبارزان کمونيست از مفهوم امپرياليسم در 
بر خواهيم گشت، فعال » مافوق سود امپرياليستي«صفحات بعدي يعني در بحث 

اش و بخصوص تب ضد ببينيم منصور حکمت زماني که احساسات ضد امپرياليستي

                                                 
  ١١ص  -برنامه اتحاد مبارزان کمونيست  - ٥٥
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و ماهيت ضد امپرياليستي  ١٣٥٧در رابطه با انقالب  اش خيلي باال بودآمريکايي
  گويد:مي انقالب، چه

  
آن بوده  یاز وجوه بارز انقالب ما، خصلت آشکارا ضد امپرياليست ی"يک

است. امپرياليسم بطور اعم و امپرياليسم آمريکا بمثابه امپرياليسم مسلط بر 
در ايران  یانقالب یاقتصاد و سياست ايران بطور اخص آماج اعتراض پرولتاريا

  ٥٦قرار گرفته است."
  

هاي اتحاد مبارزان کمونيست و آقاي منصور حکمت در سال کهجاييآناز 
در فضاي سياسي ايران ناشناخته بودند، قطعا احساسات آتشين ضد  ١٣٥٦ -١٣٥٨

امپرياليستي و ضد آمريکايي اتحاد مبارزان کمونيست و منصور حکمت 
ين نقشي داشته باشد، با اين وجود، ترکوچکايران  توانست در فضاي سياسينمي

 به دنبالاتحاد مبارزان کمونيست به عنوان يک گرايش فکري هر چند هم ضعيف 
پاسخ سواالتي بود که انقالب ضد امپرياليستي (يعني انقالبي که در جريان بود) و 

مت در مبارزه طبقاتي پيش روي ايـن گـرايش فکـري قـرار داده بـود. منصور حک
  گويد:اين رابطه چنين مي

  
و انقالب حاضر  یهستيم که مبارزه طبقات یپاسخ سؤاالت به دنبال"ما مشخصًا 

  ٥٧هد."دميما قرار  یپيش رو

                                                 
  منصور حکمت، ١٣٥٩مرداد ، یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٥٦
  نوشته منصور حکمت یو مترق یمل یاسطوره بورژواز - ٥٧



٨٢ 
  

سوال اساسي براي منصور حکمت اين بود که چطور و چگونه دستاوردهاي 
ن دفاع از انقالب ضد امپرياليستي را به سرانجام برساند. تثبيت نظم جديد تحت عنوا

دستاوردهاي انقالب ضد امپرياليستي مختص اين گرايش فکري نيست و تمامي 
گرايشات چپ سرمايه در تحکيم نظم جديد و در ثبات بورژوازي اسالمي تحت 
القاب راديکال و انقالبي نقش اساسي ايفا کردند. ما به تفضيل اين مسئله را در 

  ٥٨صفحات قبلي بررسي کرديم.
قبلي مشاهده کرديم که به باور اتحاد  صفحاتوح در ما همچنين به وض

طبقات انقالبي ديگري به غير از طبقه کارگر  ١٣٥٧مبارزان کمونيست در مقطع 
خواستار تحوالت انقالبي در انقالب ضد امپرياليستي بودند و يکي از اين طبقات 

» رهبري خرده بورژوايي«خميني را بود و از سوي ديگر » خرده بورژوازي«هم 
کرد. در رابطه با نقش خميني در انقالب ضد امپرياليستي به باور اتحاد ارزيابي مي

  گويد:مبارزان کمونيست، منصور حکمت اين چنين مي
  

، بلکه به حضور یها نه به فقه اسالمکه احترامش را در نزد توده ی"خمين
مديون است، خود تنها به واليت فقيه و  یفعالش در مبارزات ضد سلطنت

  ٥٩قدرت عشق ميورزد." یروحانيت در هيرارش یممتاز برا یکسب موقعيت
  

                                                 
از نقش جناح چپ سرمايه در تثبيت رهبري روحانيت ضد امپرياليست به  تربراي اطالع بيش - ٥٨

هاي چپ دستگاه سياسي سرمايه و گيري، نگاهي به موضع١٣٥٧تحوالت سال «ي لهمقا
  مراجعه شود.» صداي انترناسيوناليستي«مندرج در سايت » هاانترناسيوناليست

  ١٣٥٩، دوره اول مرداد ١بسوي سوسياليسم، شماره  - ٥٩
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هاي چپ سرمايه که از جنايتکاري چون خميني مبارز گوييبر خالف هذيان
 هاانترناسيوناليستشد، ساخت و برايش احترامي نزد تودها قائل ميضد سلطنت مي

انگلستان و يا  هکتر از مل(آري در همان بهمن ماه) اعالم کردند خميني مترقي
امپراطور اول بوکاسا نيست. قطعا به سرانجام رساندن دستاوردهاي انقالب ضد 
امپرياليستي نيازمند آن بود که طبقه کارگر به عنوان سياهي لشکر و نه به عنوان 

هاي اجتماعي طبقه ديگري، طبقه بورژوازي  قرار طبقه اجتماعي پشت سر خواست
خواهد طبقه کارگر را براي تثبيت نظم نيست نيز ميبگيرد. اتحاد مبارزان کمو

جديد و بردگي مزدي زير سلطه بورژوازي جديد و تحت عنوان دفاع از 
دستاوردهاي انقالب و شکست قطعي ضد انقالب (بورژوازي که قدرت خود را از 

  گويد:مي دست داده است) بسيج نمايد. منصور حکمت
 

انقالب و  یدفاع از دستاوردها یا براوسيع زحمتکش ر یها"کارگران و توده
  ٦٠ضد انقالب بسيج نمايد." یشکست قطع

  
و حال ببينيم درک و برداشت منصور حکمت از دستاوردهاي انقالب چيست 

خواهد بسيج کند؟ اتحاد مبارزان کمونيست طبقه کارگر را براي چه چيزي مي
داري يران، سرمايهداري اهمچون ساير گرايشات چپ سرمايه معتقد بود که سرمايه

داري مستقل دست يابد. کشورشان آن بود تا به سرمايه به دنبالوابسته بود و 
استقالل پيدا کند و از سلطه امپرياليسم رهايي يابد. کشورشان به آزادي برسد. 

  کند: هاي خود را مطرح ميپيرايه خواستمنصور حکمت اين چنين بي

                                                 
   ٨١٣٥فروردين، گفتار جزوه تحصن کارگران بيکار در وزارت کار سهندپيش -٦٠
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نان، استقالل، و  یتامين واقع یليسم، برابر عليه امپريا یمبارزه واقع ی"برا
کند و نه  ی، اين حکومت موقت است که بايد از کارگران پشتيبانیآزاد

  ٦١کارگران از حکومت موقت."
  

با تثبيت بورژوازي اسالمي که توام با سرکوب مبارزات طبقه کارگر بود، 
ن ماه مبارزه طبقاتي شکل تدافعي بخود گرفت. در چنين شرايطي يعني در بهم

اتحاد مبارزان کمونيست همچنان معتقد بود که، اگر چه انقالب جوشش  ١٣٥٨
  دروني و توان حرکت خود را از دست داده اما هنوز شکست نخورده است: 

  
خويش، مسأله قدرت حاکمه، نايل  ی"ليکن اگر انقالب به حل مسأله اساس 

داده و توان حرکت خويش را هم از دست ن ینيامده است جوشش درون
است. به عبارت ديگر اگر انقالب پيروز نشده است، شکست نيز نخورده 

  ٦٢است."
  

سوال اساسي براي اتحاد مبارزان کمونيست اين بود که چگونه جوشش 
دروني و پتانسيل را به انقالبي که رخوت اندام آن را گرفته است برگرداند. چگونه 

بي البته از منظر اتحاد مبارزان به حرکت انقالبي طبقات زحمتکش (بله، طبقات انقال

                                                 
  ين پيش - ٦١
بحران  یدرباره اهميت سياس یتزهاي ،نوين انقالب یفالکت و اعتال یمقدمه جزوه دورنما -٦٢

   ١٣٥٨ بهمن ،یاقتصاد
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کمونيست) شادابي را برگرداند. منصور حکمت نگراني خود را اين چنين بيان 
  دارد:مي

 

جامعه  یاقتصاد یاين است که اگر از نقطه نظر شرايط عين ی"حال سؤال اساس
طبقات زحمتکش، قلب انقالب همچنان ميتپد،  یحرکت انقالب یهاو ريشه

دست کشيدن بخش عمده کارگران و  یخوت اندام آن يعنتوان رچگونه مي
جلب  یرا توضيح داد و برا یزحمتکشان از مبارزه مستقيم بر سر قدرت سياس

  ٦٣چه بايد کرد؟" در اين مقطع معّين یامجدد آنان به چنين مبارزه
  

در صفحات قبلي ديديم که اتحاد مبارزان کمونيست خرده بورژوازي را 
پنداشت و کرد و خمينـي را رهبـر خرده بورژوازي ميـابي ميطبقـه انقالبي ارزي

کردند. اتحاد معتقد بود که طبقات انقالبي ديگري نيز اهداف انقالب را دنبال مي
مبارزان کمونيست به کنکاش خود در راستاي کشف آن ابعادي بود که انقالب را 

پيش ببرد و اين چنين يست مابانه (چند طبقه) ئبه کمک طبقات انقالبي ديگر و مائو
  گويد:مي

  
بوسيله کمونيستها، و شرکت فعاالنه  -انقالب  یاصل یها"شناخت اين جبهه

و بويژه طبقه کارگر ناگزير در اين  یاست که طبقات انقالب یادر مبارزه هاآن
  ٦٤ها دنبال ميکنند."عرصه

                                                 
  پيشين  - ٦٣
  پيشين - ٦٤
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طبقات «يست مابانه اتحاد مبارزان کمونيست از ئظاهرا تعريف و تمجيد مائو
تمام شدني نيست! نکته حائز اهميت اين است که پيروزي اين انقالب ضد » انقالبي

تر پيروزي اين داشت و يا به عبارت واضحبايست ميامپرياليستي چه دستاوردي مي
شد. اتحاد مبارزان کمونيست اين چنين انقالب منجر به چه نوع از نظام اجتماعي مي

  دهد:پاسخ مي
  

دموکراتيک خلق که با  یجمهور ینيم که شعار برقرار"بايد تاکيد ک
 یحفظ و دفاع از دستاوردها یقاطعترين و جامعترين شکل شرايط الزم برا

  ٦٥".است یدر مرحله کنون یگيرد، شعار مبارزاتانقالب را در بر مي
  

ما بسيار گذرا متوجه شديم که از منظر اتحاد مبارزان کمونيست يک انقالبي 
ريان بود. اين انقالب ضد امپرياليستي بود و ماهيت انقالب ضد در ايران در ج

امپرياليستي نيز انقالب دمکراتيک بود و نظام اجتماعي که قرار بود در فرداي 
  پيروزي انقالب دمکراتيک در جامعه برقرار شود، جمهوري دمکراتيک خلق بود.

ستي اتحاد اما پيش از بررسي و تجزيه و تحليل ماهيت انقالب ضد امپريالي
مبارزان کمونيست و نظام اجتماعي که پيروزي انقالب ضد امپرياليستي اتحاد 

جمهــوري «شد، يعني نظام اجتمـاعـي مبارزان کمونيست منجر به آن مي
، بـرداشت و تبيين خـودمـان را از مفهوم انقالب اجتماعي بيان »دمکـراتيـک خلـق

رکسيستي را از مفهـوم انقـالب که نگرش ماکنيم. اين مسئله سواي از اين
کند بلکه هاي اجتماعي متفاوت بيان مياجتمـاعـي و نيـروي مـادي آن را در نظام

                                                 
  منصور حکمت - ی(خطوط عمده)حميد تقوائانقالب ايران و نقش پرولتاريا - ٦٥
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همچنين ديالکتيک نظام اجتماعي جـديـد را کـه جايگزين نظام اجتماعي کهن 
  کند.گردد نيز بررسي ميمي
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  مفهوم مارکسيستي انقالب اجتماعي
  

مي که طبقات اجتماعي شکل گرفتند و استثمار انسان از انسان آغاز از هنگا
اي نعمات مادي توليدي شد و اين استثمار شکل سيستماتيک به خود گرفت و طبقه

ها و ها، شورشها، عصيانقيام گيريهاي شکلرا تصاحب نمود، اين استثمار زمينه
عتراضات اجتماعي و حتي حتي انقالبات را فراهم ساخت. ولي شرايط مادي براي ا

ها بسيار متفاوت از شرايط مادي تحقق انقالب اجتماعي است. اگر ها و طغيانقيام
شرايط مادي براي اعتراضات اجتماعي مهيا باشد ولي شرايط ذهني آماده نباشد و 

که معترضان براي اعتراض خود افق يا دورنمايي نداشته باشند، جامعه منفجر يا اين
اين اعتراضات بيشتر شکل طغيان، عصيان و يا حتي قيام خواهند خواهد شد و 

  گرفت.
تبع آن  اي است که در روند آن مناسبات توليدي و بهانقالب اجتماعي پروسه

گردد. اين مناسبات اجتماعي نويني جايگزين مناسبات توليدي و اجتماعي کهن مي
 يمبارزهني، تاريخ يک حقيقت انکار ناپذير است که "تاريخ کليه جوامع تاکنو

طبقاتي بوده است" ولي اين امر به مفهوم اين نيست که هميشه نبرد استثمار شدگان 
تاريخ با حاکمان جوامع طبقاتي منجر به انقالب اجتماعي و دگرگوني مناسبات 

  توليدي شده است.
داري برده فئودالي، جايگزين مناسبات توليدي پيش از آنکه مناسبات توليدي

داري مملو از عصيان و قيام بردگان بوده است که معروفترين اريخ بردهگردد، ت
رهبري اسپارتاکوس بوده است. شرايط زندگي بردگان و ظلم ه قيام بردگان ب هاآن

شد، زمينه اعتراضات را فراهم کرده بود. اسپارتاکوس روا مي هاآنو ستمي که بر 
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وع کرد. در جريان قيام پيش از ميالد شر ٧٣رهبري اعتراضات را در سال 
کنندگان پيوستند. بردگان برهبري اسپارتاکوس بردگان زيادي به صف قيام

انجام قيام مقاومت کردند. سر» روم«پاه مجهز اسپارتاکوس چندين سال در برابر س
 هاي حماسيها و مقاومتفشانيقبل از ميالد باوجود جان ٧١اسپارتاکوس در سال 

 سرکوب شد و بردگان اسير به صليب کشيده شدند. »روم«بردگان توسط سپاه 

داري نداشتند، خواست شان آلترناتيوي براي نظام بردههايبردگان در قيام
شان بود. بردگان هرگز نه افق نظام هايشان به سرزمينشان، آزاد شدن و برگشت

يابند، بلکه توانستند به طبقه حاکم ارتقاء خواستند و نه ميفئودالي را داشتند، نه مي
  داد.شان را تشکيل ميزندگي آزاد بدون زنجير بردگي دنياي آرزوهاي

داري) نيز صادق داري يا رعيتهمين مسئله در مورد نظام فئودالي (نظام سرف
داري) در تاريخ به هاي متعددي در دوران فئودالي (سرفها و عصياناست. شورش

ود، اختيار جانش دست خودش بود، ثبت رسيده است. رعيت يا سرف ديگر برده نب
شد، عمال به مالک جديد منتهي وابسته به زمين بود. اگر مالک زمين عوض مي

بود که بين » پوگاچف«ها شورش ترين شورش رعيتشد. يکي از معروفمنتقل مي
 ٦٦ميالدي در امپراطوري روسيه بوقوع پيوست. ١٧٧٣تا  ١٧٧٥هاي سال

                                                 
بلکه افسر ارتش بود و  ،خود رعيت نبود» «Yemelyan Pugachovيمليان پوگاچف  - ٦٦

ها و هاي خود و با مشاهده شرايط زندگي رعيتکرد. او در جريان ماموريتدر رفاه زندگي مي
ها برخواست و رهبري اعتراضات و قيام شد، به حمايت از رعيتها روا ميظلم و ستمي که بر آن

وري روسيه تارتش امپرا ها را بدست گرفت. اربابان زيادي فراري شدند و واحدهاي زيادي ازآن
درهم شکسته شد. پوگاچف سعي کرد در منطقه تحت تسلط خود به اصالحاتي دست بزند. نظام 
ارباب و رعيتي را ملغي اعالم کرد، خدمت سربازي را لغو کرد، ماليات حذف شد. سرانجام قيام 
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داري دست به ف و خواست نظام سرمايهها) هرگز با هدها (سرفرعيت
در بهترين حالت بيشتر از دست يافتن به قطعه زمين و  هاآنشورش نزدند. افق 

هاي) استثمار شده روابط توليدي هاي (سرفعدالت نسبي نبوده است. رعيت
رعيت و يا حتي(دهقان)  يطبقهوجود نياوردند، هيچ انقالب بورژوايي ه جديدي ب

توانست هم بکند. به عبارت بهتر، طبقه رعيت، طبقه نکرد و نمي را طبقه حاکمه
داري تدريجا در بطن نظام فئودالي رشد دار نشد، بلکه روابط توليدي سرمايهسرمايه

دار نه جايگزين طبقه رعيت و يا حتي دهقان يافت و طبقه جديد يعني طبقه سرمايه
  بلکه جايگزين طبقه ارباب گرديد.

هاي دو طبقه اجتماعي يعني پرولتاريا و بورژوازي ودالي نطفهدر درون نظام فئ
بوجود آمد و هر دوي اين طبقات سپس به طبقات اصلي جامعه تبديل شدند. در 
حقيقت رشد اين طبقات در جامعه بود که توانست به حاکميت فئوداليسم خاتمه 

ه داري بـههاي روابط سرمايدهد. به عبارت ديگر در درون روابط فئودالي، نطفه
ها، کارخانجات و ديگر صنايع نه توسط وجـود آمـد و شروع به رشد کرد. کارگاه

وجود آورده ه داران و در درون نظام فئودالي بطبقه فئودال بلکه توسط سرمايه
  شدند.

داري در درون نظام فئودالي در روند رشد تدريجي روابط توليدي سرمايه
ي قدرت سياسي را با زير بناي جامعه به خود عدم تجانس روبناي جامعه يعن

آزادي، «گيري انقالبات بورژوايي را مهيا کرد. هاي شکلوجود آورد که زمينه
شعار و سمبل انقالب کبير فرانسه بود. اين شعار نه شعار » برابري، برادري

                                                                                                                 

نجا به پوگاچف سرکوب شد و خود پوگاچف دستگير شد و به مسکو انتقال داده شد و در آ
   اي اعدام شد.شکل وحشيانه
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اي بود که در حال رشد بود و روابط ها و يا حتي  دهقانان بلکه شعار طبقهرعيت
کرد، ي نويني را در درون نظام فئودالي که در حال رشد بود نمايندگي ميتوليد

يعني طبقه بورژوا که در آن مقطع يک طبقه انقالبي بود. روابط توليدي جديد 
داري) براي مسلط شدن در جامعه نيازمند آزادي (روابط توليدي سرمايه

 در جامعه بود.  »قانون يکسان براي همه«شهروندي بود، نيازمند برابري يعني 

تاثير از انقالب کبير فرانسه نبود با دو خواست انقالب مشروطيت ايران که بي
شکل گرفت که آزادي و عدالت از شعارهاي » قانون اساسي«و » پارلمان«اصلي 

دمکراتيک ايران بود که _گر انقالب بورژوااصلي آن بودند. انقالب مشروطه بيان
اموني چون ايران با تاخير انجام گرفت. انقالب هاي کشور پيربنا به محدوديت

شمسي به پيروزي رسيد و  ١٢٨٥ها تالش در سال مشروطيت سرانجام بعد از سال
  ٦٧منجر به تشکيل مجلس شوراي ملي و تصويب اولين قانون اساسي ايران شد.

                                                 
داري به مناطق جديد داري، به عبارت ديگر گسترش سرمايهرشد سياسي و اقتصادي سرمايه - ٦٧

شد. گسترش تجارت اقتصادي ايران با ترکيه، و تسخير مناطق جديد، شامل ايران نيز مي
معه ايران بدنبال داشت. هندوستان، روسيه و غيره ضرورت تحوالتي را در زير بنا و روبناي جا

ايران يکي از بازارهاي اساسي کاالهاي روسي بود، روسيه نيازمند آن بود تا کاالهايش در دور 
اي بود که روسيه در ساختن و ترين دهات ايران رخنه کند. اين مسئله نيازمند خطوط جادهافتاده

روسيه و در راستاي زير  سزائي داشت. بريتانيا در راستاي کاهش نفوذه ها نقش بگسترش آن
 ١٨٧٠تلگراف را در ايران تاسيس و گسترش داد. در سال  هحيطه نفوذ خود قرار دادن ايران، شبک

با تغييراتي که در ساختار زير بنائي  ميالدي، سراسر ايران عمال تحت پوشش پست و تلگراف بود.
ند و تجارت رشد يافت. ايران بوجود آمد، شهرهاي بزرگ ايران به مراکز اقتصادي تبديل شد

ها و کارخانجات کوچک در صنايع متفاوت بوجود آمدند. مباحثي چون قانون، برابري  کارگاه
حقوقي، مليت، حاکميت مستقل و غيـره بـه تبـع آن در جـامعه شکل گـرفت. اصل هشتـم متمم 
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آمده و با توجه به  به وجودتنها يک طبقه اجتماعي در طول تاريخ بشريت 
کند در مقابل نظامي که آن را استثمار مي يخود قادر بوده، آلترناتيويشرايط مادي 

ارائه دهد و آن هم طبقه پرولتاريا بوده است و آلترناتيو آن هم نظام کمونيستي 
هاي طبقاتي آنان ابتدا در درون نظام هاينطفههاي پيشين که است. بر خالف نظام

انجام به نظام به رشد کردند و سر ظام قبلي شروعآمد و در درون ن به وجودقبلي 
داري، به عبارت ديگر نطفه حاکم تبديل شدند، آلترناتيو پرولتاريا براي نظام سرمايه

آيد تا  به وجودداري تواند در درون نظام سرمايهروابط توليدي سوسياليستي نمي
   بتواند به رشد خود ادامه دهد.

 يطبقهبردگان و  يطبقهين، پيش همنتهي باز هم برخالف طبقات استثمار شد
استثمار شده اين رسالت  يطبقهسرف (و يا حتي دهقان) براي اولين بار در تاريخ، 

آورد،  به وجودرا بر عهده دارد تا به حاکميت برسد و روابط توليدي نويني را 
تواند خود را رها کند مگر آن که کل بشريت را از يوغ نظام اي که نميطبقه

  ازد و سپس خود را به مثابه يک طبقه از بين ببرد.  طبقاتي رها س
  

ماند و مسئله "در همه انقالبهاي پيشين شيوه فعاليت همواره بال تغيير باقي مي
تنها بر سر توزيع متفاوت اين فعاليت، نحوه جديدي از توزيع کار بين ديگر 
اشخاص بود، در حاليکه انقالب کمونيستي عليه شيوه تاکنون موجود 

چيند و حاکميت همه طبقات را همراه ليت متوجه است، کار را بر ميفعا

                                                                                                                 

تساوي خواهند اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي م«گويد: قـانون اساسي مشروطيت مي
در چنين شرايطي بود که انقالب بورژوا دمکراتيک ايران (انقالب مشروطيت) و با خواست ». بود

  قانون اساسي و محدود کردن اختيارات پادشاه و انتقال بخشي از قدرت به پارلمان شکل گرفت.
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گيرد که اي انجام ميسازد، زيرا توسط طبقهبا خود اين طبقات لغو مي
شود، به عنوان يک طبقه ديگر در جامعه به عنوان يک طبقه محسوب نمي

شود، و در نفس خود بيان انحالل همه طبقات، مليتبرسميت شناخته نمي
  ٦٨و نظاير آن در جامعه کنوني است. "ها 

  
هاي مادي مناسبات توليدي سوسياليستي در درون نظام پايه اگر چه

آيد، خود روابط سوسياليستي تحت هيچ شرايطي مي به وجودداري سرمايه
داري نيروهاي مولده را آيد. سرمايه به وجودداري تواند در درون نظام سرمايهنمي

آورد، از سويي مي به وجودد يک تضاد اصلي را نيز دهد و همين رشرشد مي
 شوند ولي از سوي ديگر روابط توليدي خصوصينيروهاي مولده جمعي مي

داري، (مالکيت خصوصي بر ابزار توليد) است. به عبارت بهتر در دوران سرمايه
ادي انقالب کمونيستي را رشد نيروهاي مولده، تضاد کار و سرمايه زمينه و شرايط م

 شود.سازد. شرايط عيني براي انقالب کمونيستي مهيا ميراهم ميف

استثمار  يطبقهانقالب کمونيستي اولين انقالب در تاريخ بشريت است که 
شده با آگاهي طبقاتي خود و با شناخت نسبي از روابط توليدي آينده و براي از بين 

  زند.ب ميبردن تناقض بين نيروهاي مولده و روابط توليدي دست به انقال
انقالب کمونيستي يک انقالب جهاني است. به عبارت ديگر انقالب 

تواند در کشور و يا سياسي است که مرکز آن مي يهکمونيستي همچون زمين لرز
سياسي به  يهکشورهايي باشد ولي شرط پيروزي آن گسترش امواج اين زمين لرز

قالب اکتبر عليرغم صورت همچون ان ساير نقاط و کشورها است. در غير اين

                                                 
  ٤٨ص ، ايدئولوژي آلماني - ٦٨
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انجام رو به انحطاط ي روسيه، انقالب ايزوله شده و سرهاي پرولتارياجانفشاني
پذير است خواهد گذاشت. روابط توليدي سوسياليستي تنها در مقياس جهاني امکان

داري تشکيل داد. به اين مسئله توان جزاير سوسياليستي در درون نظام سرمايهو نمي
کند. و در سوال و جواب اين "الفباي کمونيسم" تاکيد ميانگلس به وضوح در 

  کند:چنين به شکل و ماهيت جهاني انقالب کمونيستي تاکيد مي
  

"سوال نوزدهم: آيا ممکن است که اين انقالب در يک کشور واحد انجام 
  شود؟

ملتهاي روي زمين و مخصوصا ملتهاي متمدن را  هجواب: نه، صنايع بزرگ هم
بازارهاي جهاني بطوري بهم متصل نموده است که هر ملت با بوسيله ايجاد 

کند.... اين انقالب وقايعي که در ميان ملت ديگر پيش آيد، بستگي پيدا مي
يک انقالب دنيايي است و لذا در يک سر زمين دنيايي نيز انجام خواهد 

  ٦٩يافت."
  

نها پس شود، تهيچ نظام اجتماعي در دوران شکوفايي خود از هم پاشيده نمي
سپارد. تري مياز يک دوره انحطاط است که جاي خود را به نظام اجتماعي عالي

توليد  هداري نيز صادق است. تاريخ شيواين مسئله در مورد نظام سرمايه
توان به دو دوره تقسيم کرد. دوره اول زماني است که بورژوازي داري را ميسرمايه

ليدي امکان رشد نيروهاي توليدي را فراهم کرد و مناسبات تونقش انقالبي ايفا مي
داري وارد دوران انحطاط خود شده دوم زماني است که سرمايه هآورد. دورمي

                                                 
  الفباي کمونيسم - ٦٩
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داري است، طبقه بورژوا يک طبقه ضد انقالبي و ارتجاعي است و روابط سرمايه
داري، روابط مانعي در راه پيشرفت نيروهاي توليدي است. در عصر انحطاط سرمايه

شود. تنها داري غل و زنجيري بر دست و پاي نيروهاي توليدي ميي سرمايهتوليد
در اين مقطع است که شرايط مادي براي وقوع يک انقالب اجتماعي و در عصر 

  شود.کنوني انقالب کمونيستي مهيا مي
داري و لنين بيش از صد سال قبل تصوير روشن و واضحي از رشد سرمايه

که با برد و اينهاي متفاوت تاريخي نام ميد و از دورهدهنقش بورژوازي ارائه مي
بورژوازي نقش مترقي خود را از  ١٩١٤شروع جنگ جهاني امپرياليستي يعني سال 

دست داد و نقش ارتجاعي و ضد انقالبي به خود گرفت، به عبارت ديگر 
  گويد: داري وارد دوران انحطاط خود شد و اين چنين ميسرمايه
  

ي تاريخي که به کرات در ادبيات مارکسيستي هانامعمول دور"تقسيم بندي 
پوترسف استفاده  هذکر شده و بارها توسط کائوتسکي تکرار شده و در مقال

در اينجا، مانند ١٩١٤-، ؟١٨٧١-١٩١٤، ١٧٨٩-١٨٧١شده، بدين قرار است: 
هر جاي ديگري در طبيعت و اجتماع، مرزبنديهاي قراردادي و متغيير، نسبي و 

ترين وقايع تاريخي را فقط بطور باشند. ما مهمترين و برجستهمطلق مينه 
اولين  .عطف در جنبشهاي تاريخي مهم اختيار ميکنيم هتقريبي به عنوان نقط

پروس دوران تعالي بورژوازي  _دوران از انقالب کبير فرانسه تا جنگ فرانسه
بورژوا ي و پيروزي آن است، اين دوران فراز بورژوازي، دوران جنبشها

ملي بطور خاص، دوران سقوط  _هاي بورژوادمکراتيک بطور کلي و جنبش
کامل  هسريع موسسات مطلقه و فرتوت فئودالي است. دوران دوم، دوران سلط
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و زوال بورژوازي، دوران گذار از خصلت مترقي بورژوازي به خصلت 
که  ارتجاعي سرمايه مالي است. اين دوراني است _ارتجاعي و حتي بغايت

آوري دمکراسي مدرن در حال تدارک و جمعيک طبقه نوين مدرن، 
تدريجي قواست. دوران سوم، که تازه آغاز شده، بورژوازي را در همان 

دهد که اربابان فئودال در دوران اول قرار داشتند. اين "موقعيتي" قرار مي
شديدي ي هاناي شديد امپرياليستي و همچنين تکهانادوران امپرياليسم و تک

  ٧٠باشد."که ناشي از ماهيت امپرياليسم است، مي
  

داري، گر آن اسـت کـه در عصــر رو بـه رشـد نظام سرمايهايــن مسئله بيان
شرايط مادي براي وقوع انقالب کمونيستي هنوز مهيا نبود. هنوز عصر انقالبات 

م کمونيستي شروع نشده بود. کمون پاريس در شرايطي بوقوع پيوست که نظا
داري جهاني، هنوز در سطح جهاني وارد دوران انحطاط خود نشده بود. سرمايه

هاي بربر بخون کشيده شد. کمون پاريس در مهد تمدن بورژوازي و توسط متمدن
شد، تحول آن به نظام کمونيستي جهاني در آن مقطع اگر هم بخون کشيده نمي

  دهد: ميامکان پذير نبود. انگلس اين مسئله را بخوبي توضيح 
   

"همه جا اين انقالب را طبقه کارگر انجام داد. طبقه کارگر بود که باريکادها 
نمود. ولي تنها کارگران پاريس کرد  و جان خود را نثار ميدر خيابان بر پا مي

بودند که از بر انداختن حکومت، منظور کامال روشني داشتند و آن عبارت 
از تضاد ناگزيري که بين  هاآناما، با آنکه بود از بر انداختن نظام بورژوازي. 

                                                 
  لنين؛ زير پرچم دروغينه ب - ٧٠
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و بورژوازي وجود داشت بخوبي باخبر بودند مهذا نه تکامل  هاآن يطبقه
ن پايه آکارگران فرانسوي هيچکدام به  هاقتصادي کشور و نه سطح تفکر تود

نرسيده بود که تجديد نظام اجتماعي را ميسر و ممکن گرداند. بهمين جهت 
  ٧١داران به چنگ آورد."سرمايه يطبقهدر ماهيت امر  ثمرات انقالب را

  
گر آن بود که طوري که در باال ذکر شد، وقوع جنگ جهاني اول بيانهمان

داري وارد عصر امپرياليسم داري وارد دوران انحطاط خود شده بود، سرمايهسرمايه
يسم تمامي داري، در عصر امپريالشده بود. ما معتقد هستيم در عصر انحطاط سرمايه

شان، صرف نظر از قدرت اقتصادي و صرف نظر از بزرگي و کوچکي هادولت
شان از گانگسترهاي بزرگ مثل آمريکا و بريتانيا گرفته تا گانگسترهاي نظامي

  کوچک مثل ايران و پاکستان همگي امپرياليستي هستند.
اليسم، داري به عصر انحطاط خود، عصر امپريبه عبارت بهتر با ورود سرمايه

عصر انقالبات کمونيستي نيز آغاز شد. اين به مفهوم اين است که انقالب در دستور 
داري پيراموني، داري متروپل و چه سرمايهکار در تمامي کشورها چه سرمايه

انقالب کمونيستي است. انقالب کمونيستي به همان اندازه در بريتانيا، آلمان و غيره 
داري چون افغانستان. قطعا انقالب ين کشور سرمايهترمعتبر است که در پيراموني

کمونيستي در يک کشور پيراموني بخشي از انقالب جهاني خواهد بود، نه يک 
پديده کامال مجزا و ايزوله شده و از سوي ديگر چون بخشي از انقالب جهاني 
خواهد بود نيازمند کمک پرولتارياي جهاني خواهد بود. قطعا مسئوليت بزرگي بر 

کند. بدون کمک پرولتارياي هاي پرولتارياي کشورهاي متروپل سنگيني ميانهش

                                                 
  ١٨٩٣گفتار چاپ ايتاليايي سال پيش، انگلس، کمونيستحزب مانيفست  - ٧١
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انقالب کمونيستي در کشورهاي  هکشورهاي متروپل در تمامي ابعاد، پروس
  پيراموني قادر به پيشروي نخواهد بود.

ذکر اين نکته نيز ضروري است که انقالب اجتماعي (انقالب کمونيستي) 
انقالب را  هشود بلکه کل پروسه انقالب پيروز ميمحدود به چند روزي نيست ک

ها اي است که سالمد نظر دارد. به عنوان مثال انقالب اکتبر تحقق اهداف پروسه
طي يک قيام مسلحانه قدرت سياسي  ١٩١٧اکتبر  ٢٥طول کشيد و سرانجام در 

  بدست پرولتارياي روسيه افتاد.
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  حاد مبارزان کمونيستانقالب دمکراتيک از منظر ات
  

گيري انقالبات شکل هايزمينهما به وضوح درک و برداشت خودمان را از 
اجتماعي و در عصر کنوني انقالب کمونيستي بيان کرديم. حال ببينيم مواضع و 
اهداف اتحاد مبارزان کمونيست چقدر با مارکسيسم بيگانه بوده است. چطور به 

اش در خدمت سترون کردن مبارزه و مواضعها عنوان جناح چپ سرمايه تئوري
قبلي و اتحاد » سهند«طبقاتي بوده است. مجددا به شعار پاياني اولين مانيفست 

  گرديم:مبارزان بعدي بر مي
  
  ٧٢"!دموکراتيک خلق ی"برقرار باد جمهور         

  
اتحاد مبارزان کمونيست خواهان برقراري جمهوري دمکراتيک خلق بود. 

شود اين است که چرا اتحاد مبارزان کمونيست خواهان ا مطرح ميسوالي که قطع
ديکتاتوري پرولتاريا، جمهوري شورايي و غيره نبود، بلکه خواستار جمهوري 

يسم اتحاد مبارزان کمونيست خود را ئدمکراتيک خلق بود؟ در اينجاست که مائو
يکساني با  اتحاد مبارزان کمونيست درک و باور کهجاييآنکند. از آشکار مي

معتقد بود که طبقات » مائو«در رابطه با انقالب داشت و باز هم همچون » مائو«
انقالبي، چهار طبقه (يعني طبقه کارگر، طبقه دهقان، طبقه خرده بورژوازي و سه 

                                                 
محفل ، منصور حکمت، ی(خطوط عمده)حميد تقوائانقالب ايران و نقش پرولتاريا - ٧٢

   ١٣٥٧ کارگر آذر ماه یآزاد یمارکسيست
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اند) اند، بورژوازي ملي را بنويسند، لذا سه نقطه گذاشتهشيدهنقطه، خجالت ک
معه بودند، لذا بايد منافع طبقات ديگر نيز در خواهان تحوالت دمکراتيک در جا

شد، به عبارت بهتر طبقه کارگر بايد به عنوان سياهي لشکر در نظر گرفته مي
  نويسد:گرفت. منصور حکمت ميخدمت اهداف طبقات ديگر قرار مي

  
امپرياليستي حاکم شرايط عيني وجود طبقات انقالبي ديگر را فراهم  ه"رابط

ان، خرده بورژوازي در حال تجزيه شهري ...) که در ساخته است (دهقان
سرنگوني امپرياليسم و امحاي استثمار شديد و ديکتاتوري آن ذينفع هستند و 

زنند. لذا طبقه هاي مبارزاتي انقالبي دست ميعليه نظام موجود به شيوهبر 
يي نيست که در انقالب ايران خواهان تحوالت دمکراتيک کارگر تنها طبقه

 .است

حاکم در ايران  یبنابراين انقالب ايران دموکراتيک است چون نظام امپرياليست
 یو سرکوب ی(استثمار شديد اقتصاد یتحت سلطه خود از نقطه نظر شرايط عين

طبقه کارگر و طبقات زحمتکش ديگر: دهقانان، خرده  یسبعانه سياس
در کنار  ی(وجود طبقات یشهر...) و هم از نقطه نظر شرايط ذهن یبورژواز

خود  یاجتماع یزندگ یکه بنابر شرايط عين -عمدتا دهقانان  -طبقه کارگر
مبارزه بر عليه نظام موجود را دارا هستند)  یانقالب یهاشيوهپذيرش  یآمادگ

  ٧٣دموکراتيک بخشيده است." یبه انقالب ايران محتواي
  

                                                 
  پيشين  - ٧٣
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ودن نکته حائز اهميت اين است که اتحاد مبارزان کمونيست عليرغم عمده ب
امکان انقالب مبارزه طبقه کارگر، حتي به باور خود اتحاد مبارزان کمونيست، 

دانست، دليل آن را نيز در خصلت کمونيستي (انقالب سوسياليستي) را ميسر نمي
کرد. شاگردان کائـوتسکي، فعالين اتحـاد ضد امپرياليستي انقالب جستجو مي

توانستند، مفهوم مارکسيستي ميشان نبود که نمبارزان کمونيست، از کج فهمي
ست که هامپرياليسم را بفهمند، بلکه از تعلق خاطرشان به جناح چپ سرمايه بود و 

گو است و تضاد کار و سرمايه بايد امپرياليسم يک قدرت ستمگر و زور برايشان
  گرفت:الشعاع مبارزه ضد امپرياليستي اتحاد مبارزان کمونيست قرار ميتحت

 

ايران، با وجود حاکميت سرمايه دقيقا به اعتبار خصلت ضد  "انقالب کنوني
امپرياليستي خود، انقالبي دمکراتيک است. به اين جهت، با وجود عمده بودن 

طبقه کارگر و بورژوازي ايران، انقالب ايران بالفاصله سوسياليستي  يمبارزه
  ٧٤نيست، بلکه انقالبي دمکراتيک است."

  
اين است، يک لحظه، فقط براي يک لحظه شود مسئله بعدي که مطرح مي

فرمان اتحاد مبارزان کمونيست شد و به ه تصور کنيم، پرولتارياي ايران گوش ب
عنوان سياهي لشکر پشت سر طبقات اجتماعي ديگر قرار گرفت و انقالب 
دمکراتيک اتحاد مبارزان کمونيست را به پيروزي رساند. اين طبقه اجتماعي از 

داري بـود و ما قبل از انقالب دمکراتيک نظام اجتماعي سرمايه خود نخواهد پرسيد،

                                                 
  پيشين  -٧٤
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داري است و ما همچنان برده مزدي، بعد از انقالب دمکراتيک نيز سرمايه هبرد
  مزدي هستم، اين انقالب چه تاثيري در بردگي مزدي ما داشته است؟

  
قالب داري ايران، دقيقًا از آن جهت که همچنان در فرداي پيروزي انسرمايه"

تواند با داري متکي به استثمار امپرياليستي است، نميدموکراتيک سرمايه
مطالبات اقتصادي پرولتاريا که محور آن فراتر رفتن از امکانات بورژوازي در 

  ٧٥چنين کشوري است سازگار باشد."
  

البته اتحاد مبارزان کمونيست براي پيروز شدن انقالب دمکراتيک خود، شرط 
ائل شده بود، يعني تشکيل حزب مورد نظر اتحاد مبارزان و شروطي نيز ق

تواند") دست به يک کرد، پرولتاريا اجازه ندارد ("نميکمونيست. همزمان تاکيد مي
برنامه «انقالب بالواسطه سوسياليستي بزند بلکه بايد به برنامه حداقل قناعت کند. در 

خود کرده  يهيست را برناماتحاد مبارزان کمون يهايران که برنام» حزب کمونيست
  خوانيم:زب کمونيست دنيا شود اين چنين ميبود و قرار بود تنها ح

  
"ما اعالم ميکنيم که شرط الزم پيروزي انقالب دمکراتيک ايران تشکيل 
حزب کمونيست و تامين رهبري پرولتاريا در صفوف جنبش انقالبي است.... 

تواند به يک نيست او نميدر چنين شرايطي پرولتارياي آگاه و حزب کمو

                                                 
  اوله دور، ٢به سوي سوسياليسم شماره  - ٧٥
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انقالب بالواسطه سوسياليستي دست زند.... مضمون سياسي و اقتصادي 
  ٧٦حداقل پرولتاريا است." يهپيروزي انقالب دمکراتيک تحقق برنام

  
داري انـداخت تا سرمايهاتحـاد مبـارزان کمـونيست بـه هـر چيـزي چنـگ مي

کرد که شرايط عيني سرايي ميدارد و ياوهرا از تير رس حمله پرولتاريا در امان نگه 
و ذهني براي انقالب سوسياليستي مهيا نيست؟ مگر وجود روابط توليدي 

کند؟ مگر بعد از داري، شرايط عيني را براي انقالب سوسياليستي مهيا نميسرمايه
داري نبود؟ انقالب مشروطيت (انقالب بورژوا دمکراتيک) جامعه ايران سرمايه

کرد، ترکيب طبقاتي يستي خود را مطرح ميئرزان کمونيست استدالل مائواتحاد مبا
هاي خواسته به دنبالانقالب و طبقاتي که به شيوه انقالبي  يهنيروهاي محرک

سازد. پرولتاريا  دمکراتيک بودند، انقالب را در چهارچوب دمکراتيک محدود مي
ر اتحاد مبارزان کمونيست انقالب بايد بخاطر منافع طبقات انقالبي ديگر، البته به باو

  بکند.
  

تواند "به اعتقاد ما انقالب حاضر به حکم شرايط عيني و ذهني خود نمي
تواند نابودي انقالبي بالواسطه سوسياليستي باشد. انقالب حاضر نمي

داري را در دستور بالفصل خود داشته باشد. ترکيب طبقاتي نيروهاي سرمايه
د طبقات و اقشار غير پرولتري در کنار پرولتاريا که انقالب ما، وجو يمحرکه
هاي دمکراتيک خود دست به يابي به خواستهيي انقالبي براي دستبه شيوه

                                                 
مصوب: سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران و اتحاد ، ت ايرانبرنامه حزب کمونيس - ٧٦

  ١٣٦١ارديبهشت ، مبارزان کمونيست
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زنند از يک سو، و آماده نبودن شرايط ذهني الزم براي بسيج مبارزه مي
پرولتاريا از سوي ديگر، انقالب ايران را در چارچوبي دمکراتيک مشروط و 

  ٧٧سازد."محدود مي
  

فريبي و پوپوليسم اتحاد مبارزان کمونيست را، يعني آماده حال ببينيم عوام
الشعاع قرار دادن نبودن شرايط عيني و ذهني براي انقالب سوسياليستي و تحت

مبارزات پرولتري در راستاي منافع طبقات ديگر را، يکي از مريدان بعدي آن، 
دهد؟ البته اين کادر با سابقه کمونيسم کارگري چگونه توضيح مي محمود قزويني

ظاهرا روند تکاملي ايدئولوژي خود (کمونيسم کارگري) را فراموش کرده و در 
رابطه با آماده نبودن شرايط عيني و ذهني در نقل و قولي، البته ناخودآگاه اين چنين 

  پردازد:به افشاگري کمونيسم کارگري مي
  

تقوايي اين است  ميدبا سوسياليسم مبتذل ح ۵۷"فرق پوپوليسم انقالبي سال 
يد دميشرايط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده ن ۵۷که پوپوليسم سال 

و براي همين خودش هم از شعار سوسياليستي و مبارزه براي برقراري فوري 
اشت و مشغول انقالب دموکراتيک و انقالب براي دمير سوسياليسم دست ب

  ٧٨طبقات ديگر ميشد."
  

                                                 
   پيشين  - ٧٧
  )محمود قزوينيحکمتيست ( - و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي -٧٨
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گيري تز شکل هايزمينهشود اين است که سوالي که در اينجا مطرح مي
انقالب دمکراتيک چه بوده و در چه شرايطي و در پاسخ به کدام معضالت در 

بايد در  هاي تز انقالب دمکراتيک راجنبش کارگري ارائه شده است؟ ريشه
ها روسيه جست. مارکس و اتحاديه کمونيست ١٩٠٥آلمان و انقالب  ١٨٤٨انقالب 

قدرت را کسب کرده و يک  ١٨٤٨انتظار داشتند که بورژوازي آلمان در سال 
وار بودند ميدهمچنين ا هاکمونيستجمهوري بورژوايي بنا نهد. مارکس و اتحاديه 

ريع به يک انقالب پرولتري منتهي شود. خود و نسبتا س يهاين جمهوري نيز به نوب
ولي تسليم شدن بورژوازي ليبرال آلمان به دولت پروس باعث شد مارکس در اين 

(مارس  هاکمونيستنظر کند. خطابيه کميته مرکزي به اتحاديه  سناريو تجديد
 يه) در واقع تجزيه و تحليل مارکس و انگلس از شرايط جديد بود. ايد١٨٥٠

يک بر آن بود که پرولتاريا هم وظايف بورژوازي و هم وظايف انقالب دمکرات
خويش را از راه يک انقالب مداوم يا بدون وقفه انجام دهد. اين انقالب 
دمکراتيک در واقع به مثابه يک موقعيت قدرت دو گانه بين کارگران و خرده 

د. قبل شسوي ديکتاتوري پرولتري در نظر گرفته ميه بورژوازي و به عنوان گامي ب
مارکس و انگلس تئوري انقالب دمکراتيک را رها  ،به پايان رسد ١٨٥٠که از اين

ي به يک انقالب پرولتري به دنبال يک ميدکرده و نتيجه گرفته بودند که هر ا
بينانه بوده است. انگلس در بيش از اندازه خوش ١٨٥٠سال انقالب بورژوايي در 

  تي در فرانسه نوشت:در سر آغازي بر مبارزات طبقا١٨٩٥سال 
  

کردند، ثابت کرد که اشتباه "تاريخ به ما و تمام کساني که چون ما فکر مي
ايم، و روشن کرد که سطح توسعه اقتصادي در بخش اصلي اروپا در آن کرده
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داري چندان زياد آماده نبود و اين را با زمان براي از بين بردن توليد سرمايه
بخش اصلي اروپا را فرا گرفته ثابت کرده  ١٨٤٨انقالب اقتصادي که از سال 

  است." 
  

روسيه و کتاب دو تاکتيک سوسيال دمکراسي در  ١٩٠٥مورد دوم انقالب 
انقالب دمکراتيک اثر لنين بود. لنين در تالش بود تا توسعه ناهمگون روسيه را که 

هاي بزرگ استثمار وسيله سرمايه جهاني در شرکته در آن ده ميليون کارگر ب
ولي همچنان يک رژيم نيمه فئودال مرتجع قدرت سياسي را در دست  ،شدندمي

و  ١٩٠٥هاي تزار در سال دريابد. کرنش بورژوازي ليبرال در برابر وعده ،داشت
ها، لنين را مجبور کرد تا آلترناتيو خود را به شرايط جديد ارائه کرنش منشويک

يد از راه يک "ديکتاتوري انقالبي دهد. لنين به اين نتيجه رسيد که پرولتاريا با
  کارگران و دهقانان فقير" وظايف بورژوازي را نيز به سر انجام برساند.

و نه ديکتاتوري امپرياليستي، و زماني که  لنين در مقابل حکومت مطلقه تزار
داري وارد دوران انحطاط خود نشده بود و جامعه روسيه در حال گذار هنوز سرمايه

بود، راه حل "ديکتاتوري کارگران و دهقانان فقير" را مطرح کرد.  داريبه سرمايه
توانست بديل داري نميلنين هرگز در مقابل ديکتاتوري ناشي از حاکميت سرمايه

يک جمهوري بورژوايي ديگر و يا حتي "جمهوري دمکراتيک خلق" را پيشنهاد 
 کند.

پرداخت و بخش لنين نيز همچون مارکس و انگلس به تجزيه و تحليل شرايط 
اعظم نظرات خود را در سايه تجربيات جنبش کارگري تکامل داد. اگر خطابيه 

تزهاي «کرد، دورنماي جديد مارکس و انگلس را ترسيم مي هاکمونيستاتحاديه 
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يک تکامل با توجه به شرايط جديد اجتماعي، هم در تئوريهاي لنين و » آوريل لنين
  هم در جنبش کارگري بود.

ها، گيري تزهاي آوريل لنين چه بود؟ برنامه قديمي بلشويکشکل يهازمينه
داري وارد دوران انحطاط خود، عصر انقالبــات شده بود، سرمايه ديگر قديمي

بايست بــرنـامـه، ها ميهاي امپرياليستي شـده بــود. بلشويکپــرولتــري و جنـگ
دادند. متاسفانه اکثريت مي قراه حـل و آلتـرنـاتيـو خـود را با شرايط جديد وف

ي قديمي قادر به درک شرايط جديد، بخصوص هابلشويک، بخصوص هابلشويک
ور بودند. تنها اقليت ناچيزي داري نبودند و همچنان در گذشته غوطهتکامل سرمايه

لنين، پاسخگوي شرايط جديد شدند. در چنين  هاآنو در راس  هابلشويکاز 
بايست شکل گرفت و تزهاي آوريل لنين مي آوريل لنين بود که تزهاي يازمينه

گرفت. اما برنامه با مخالفت نيرومندي در ي قديمي را ميهابلشويکجاي برنامه 
روبرو شد و در  شدهاي قديمي که بوسيله کامنف نمايندگي ميميان بلشويک

ارچه از يکپ هابلشويکراي شکست خورد. اما سرانجام  ٢راي در مقابل  ١٢نتيجه با 
پشتيباني دولت موقت دست برداشته و به تدارک براي قدرت شورايي پرداختند. تز 
دوم از تزهاي آوريل لنين، شوراها را به عنوان قدرت سياسي پرولتاريا مطرح کرد. 

  مطرح شد. هابلشويکدست شوراها توسط ه بعد از آن بود که شعار تمام قدرت ب
شکل گرفت، انقالب  ١٩١٧ – ١٩٢٢هاي در جريان موج انقالبي که بين سال

پرولتري روسيه در کشوري به پيروزي رسيد که در آن تجزيه جمعيت به پرولتاريا 
و بورژوازي نه فقط در سطح وسيعي همانند بريتانيا، آلمان، فرانسه و غيره صورت 

نيز صورت نگرفته بود. در  ١٣٥٧نگرفته بود بلکه حتي در سطح نسبي، همانند ايران 
داري اصال شکل سرمايه هاي شرقي آنسياري از نقاط روسيه بخصوص در قسمتب
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نگرفته بود و يا از رواج بسيار کمي برخوردار بود. جمعيت پرولتارياي روسيه قبل 
رسيد که بخش زيادي از اين جمعيت در به کمتر از ده ميليون نفر مي ١٩١٧از 

ه بودند. اين مسئله را مقايسه جريان جنگ امپرياليستي، جنگ جهاني اول کشته شد
ه . هنگامي که انقالب پرولتري روسيه ب١٣٥٧کنيد با شرايط اجتماعي ايران در سال 

ادند، در دميوقوع پيوست، حدود صدوسه ميليون نفرجمعيت روستايي را تشکيل 
  که جمعيت شهري تنها حدود بيست و دو ميليون نفر بود. حالي

ت که شرايط اجتماعي ايران، يعني ميزان توان دريافبا اين توضيحات مي
بيشتر از روسيه سال  ١٣٥٧داري در ايران سال پيشرفت و گستردگي نظام سرمايه

تواند دليلي موجه بر ضرورت انقالب دمکراتيک باشد. ميالدي بود و نمي ١٩١٧
انقالب دمکراتيک اتحاد مبارزان کمونيست را در کجا بايد جست؟  هايزمينهپس 

اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود طبقات انقالبي ديگري نيز در  کهاييجآناز 
بايست خواست و منافع آن خواهان تحوالت انقالبي بودند، لذا مي ١٣٥٧سال 

يستي (چند ئگرفت، چنين چيزي تنها با درک مائوطبقات انقالبي را نيز در نظر مي
  پذير بود. طبقه) اتحاد مبارزان کمونيست امکان

» دمکراتيک«کرد که پيروزي انقالب اد مبارزان کمونيست تاکيد مياتح
اساس مالکيت خصوصي بورژوايي بر وسائل توليد، مبادله، تـوليـد کـااليي و 

داري سر جاي خودش پا خـريـد و فروش نيروي کار را نقض نخواهد کرد، سرمايه
ملي وحشت  داري خبري نيست! بورژوازيبرجا خواهد بود. از نابودي سرمايه

داري شود. تنها قرار است نکند، قرار نيست نظام توليدي ديگر جايگزين سرمايه
شرط و شروطي براي بورژوازي گذاشته شود. اتحاد مبارزان کمونيست محتواي 

  اد:دميپيروزي انقالب دمکراتيک خود را اين چنين توضيح 
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سياسي و ترين حاالت "محتواي پيروزي انقالب دمکراتيک ايجاد مناسب
طبقاتي است، که از نقطه نظر پرولتاريا قبل از هر  يمبارزهاقتصادي براي بسط 

شود. از نظر اقتصادي، ترين شکل بيان ميچيز در مطالبات حداقل به فشرده
داري نيست، به معناي استقرار تحقق اين مطالبات ابدا به معناي نابودي سرمايه

رفا الگويي است که پرولتاريا بر يک نظام توليدي "ديگر" نيست، بلکه ص
کند و شرط و شروطي است که بر کارکرد اين اقتصاد بورژوايي تحميل مي

گذارد.... دخالت پرولتارياي انقالبي در تعيين طول روز کار، حداقل نظام مي
صنايع،  يهدستمزد، ايام مرخصي، شرايط بيمه و بهداشت، چگونگي ادار

چند و چون موقعيت زحمتکشان غير پرولتر، اوضاع معيشتي بيکاران و نيز 
اساس مالکيت خصوصي بورژوايي بر وسائل توليد و مبادله، توليد کااليي و 

شک بر شرايط سودآوري کند، اما بيخريد و فروش نيروي کار را نقض نمي
  ٧٩گذارد."ها و شروطي ميو انباشت سرمايه محدوديت

  
پيروزي انقالب دمکراتيک  اشت کهدمياتحاد مبارزان کمونيست اظهار 

خريد و فروش نيروي کار را نقض نخواهد کرد، به عبارت بهتر خريد و فروش 
  نيروي کار همچون سابق ادامه خواهد داشت، منتهي با شروط و محدوديت هايي.

اتحاد مبارزان کمونيست به عنوان جناح چپ سرمايه به جناح راست سرمايه 
اش شيوه توليد وزي انقالب دمکراتيکدهد که در فرداي پير"تضمين" مي

داري پا برجا خواهد بود. فعالين اتحاد مبارزان کمونيست اين افتخار را سرمايه
سازند تا به عنوان کارشناسان سرمايه و در راستاي اهداف دراز نصيب خود مي

                                                 
  ١٢ص ، اوله دور، ٢به سوي سوسياليسم شماره  -٧٩
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هاي عملي خود را براي مديريت و مدت سرمايه وارد عمل شوند و راه حل
نيروي کار با توجه به شرايط اجتماعي و نيازهاي سرمايه ارائه  سازماندهي فروش

  دهند. 
در فرداي پيروزي انقالب دمکراتيک و برقراري جمهوري دمکراتيک خلق 
اتحاد مبارزان کمونيست، نيروي کار کاال است (طبق اتحاد مبارزان کمونيست در 

استثمار داري متکي به فرداي پيروزي انقالب دمکراتيک همچنان سرمايه
داري نيز همچون هر سرمايهي جامعهامپرياليستي خواهد بود) و ارزش اين کاال در 

شود کاالي ديگري از ميزان کار اجتماعا الزم که براي بازتوليد آن صرف مي
تر از شود. در کشورهاي پيراموني سرمايه ميانگين ارزش نيروي کار پايينتعيين مي

ورهاي متروپل است و به تبع آن ميانگين بازدهي ميانگين ارزش نيروي کار در کش
و همچنين ميانگين طول عمر نيروي کار در کشورهاي پيراموني سرمايه پايين است. 

داري پيراموني همواره جناح راست سرمايه جناح چپ سرمايه بخصوص در سرمايه
که اين کند،کند و منافع دراز مدت سرمايه را توصيه ميانديشي متهم ميرا به کوته

  حفظ کارآيي نيروي کار در راستاي منافع سرمايه است.
اين بخش از وظايف اتحاد مبارزان کمونيست را نهادهاي سرمايه همچون 

دهند، تا خشم و هاي کارگري بخصوص در کشورهاي متروپل انجام مياتحاديه
نند. اعتراض انقالبي کارگران را تخليه سازند، اعتراضات کارگران را کاناليزه ک

زنند، اقدام به نيز مي» راديکال«حتي در صورت نياز سرمايه دست به اقدامات 
کنند. اگر نياز سرمايه ايجاب کند، ارزش نيروي کار را نيز باال مياعتصاب هم مي

برند. اما همه اقدامات ضد کارگري، کاهش واقعي ارزش نيروي کار، تعديل 
  هاي ضد کارگري رسيده است.تحاديهنيروي کار و غيره هميشه قبال به تاييد ا
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فريبي تمام از فرداي پيروزي تصويري که اتحاد مبارزان کمونيست با عوام
اد، حتي به عنوان قصه براي کودکان دبستاني نيز قانع دميانقالب دمکراتيک ارائه 

اي به بورژوازي مطرح ميکننده نبود و نيست. کارگران مطالبات خود را به گونه
استثمار وحشيانه را از بورژوازي سلب کند. کارگران از بورژوازي مطالبه  سازند که

سرايان به سرمايه بخشايد. ياوهسوزد و ميش مياواال بورژوازي دل اندنکرده
  دهند.اجتماعي هويتي "اخالقي" مي

  
اي طرح شود که امکانات اين بايد به گونه"مطالبات پرولتارياي انقالبي مي

انه را از بورژوازي سلب کند. مطالبات اقتصادي پرولتاريا، در استثمار وحشي
داري ايران، با اهرماول در تعيين ارزش نيروي کار در اقتصاد سرمايه يهوحل

  ٨٠کند."هاي سياسي از باال و پايين دخالت مي
  

اگر در دنياي تصوري اتحاد مبارزان کمونيست همه بورژواها مثل بيل گيتس 
  هاي سياسي از باال و پايين نبود.، شايد ديگر نيازي به اهرم"بشر دوست" بودند

ميليارد  ٣٠دار اصلي شرکت مايکروسافت حدود بيل گيتس موسس و سهام
اي کرده است که در خدمت آموزش، بهداشت و دالر صرف ايجاد موسسه خيريه

هاي عمومي و غيره است. آقاي گيتس به همچنين اينترنت رايگان در کتابخانه
اي را انجام دهند. کند که چنين کارهاي خيريهداران نيز توصيه مييگر سرمايهد

خصوصيات هاي سرمايه در وصف يغاتي سرمايه و همچنين ژورناليستنهادهاي تبل
  نويسند:گذارند و ميانساني گيتس سنگ تمام مي

                                                 
  ١٣ص پيشين  - ٨٠



١١٢ 
  

"بشر دوستي نزد گيتس از اهميت بااليي برخوردار است". در همان حال 
 ١٨٠٠٠براي ٨١کند.نفر از کارمندان خود را اخراج مي ١٨٠٠٠يکروسافت شرکت ما

شوند  و خانواده خانه خراب مي ١٨٠٠٠شود. شان سياه مينفر روزگار جلو چشمان
  همچنان براي گيتس بشر دوستي از اهميت زيادي برخوردار است.

خواهد در فرداي پيروزي انقالب دمکراتيک که اما منصور حکمت مي
داري متکي بر استثمار امپرياليستي خواهد بود، در پروسه انباشت سرمايه هسرماي

لي، اتحاد مبارزان بياورد. چنين چيزي تنها در دنياي تخي به وجودخلل يا مشکل 
  پذير خواهد بود.کمونيست امکان

  
چنين قيود  يهداري ايران در عمل قادر به انباشت سودآور در محدود"سرمايه

ي" نخواهد بود ....روبناي حکومتي جامعه در "فرداي" و شروط "تحميل
پيروزي انقالب دمکراتيک ("جمهوري دمکراتيک خلق" يا در حالت سياسي 

گر حاکميت پرولتارياي انقالبي و متحدين دمکراتش باشد) از ديگر که بيان
يکسو با نيازهاي عملي انباشت سرمايه در ايران در تناقض است....پرولتارياي 

هاي تواند و بايد بار عواقب بحران را نه بر دوش تودهخواهد، ميبي ميانقال
  ٨٢زحمتکش بلکه بر دوش بورژوازي قرار دهد."

  

                                                 
٨١- -year-next-jobs-١٨٠٠٠-cutting-microsoft-/breaking٢٠١٤http://www.geekwire.com/

١٤-workforce  
  ١٥و  ١٤ ، صصاوله دور، ٢به سوي سوسياليسم شماره  - ٨٢
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که انباشت سرمايه بخاطر وجود چنين قيود و شروط تر ايناز همه مضحک
داري يک روابط توليدي است و سرمايه، سرمايه پذير نخواهد بود. سرمايهامکان

سرمايه نه خدا، نه مذهب، نه سياست، نه اخالق، نه شرط و  اجتماعي است.
شناسد، جز خون کارگران (ارزش اضافه) که بايد به شروط، هيچ چيز نمي

پروسه دورپيمايي سرمايه تزريق شود، تا انباشت صورت گيرد. سرمايه همچون 
خون آشامي است که فقط خون تازه، خون کارگران (ارزش » دراکوالي«

تواند کوتاه مدت بدون خون تازه، بدون خواهد، سرمايه مي) مياضافي جديد
انباشت سرمايه زنده بماند ولي ايجـاد مشکل جـدي بـر سـر راه انبـاشت 

هاي آن، جنگ جهاني اول، آورد، که نمونهسـرمايه، خطرات جدي به پيش مي
  دوم و غيره بوده است. 

 -بندي اقتصاديلداري وجه مسلط و غالب شکتا هنگامي که سرمايه
دهد، در هر جا که انقالبي روابط توليدي آن را اجتماعي جهان را تشکيل مي

ن روابط را دوباره احيا متزلزل کرده و يا در هم بکوبد، سرمايه خواهد کوشيد که اي
که تا چه حد در اين راه موفق خواهد بود يا نه، به گسترش يا عدم کند. اين

  دارد. گسترش انقالب جهاني بستگي
هاي خواهند، بـار بحـران را نه بر دوش تودهکنند کـه ميفريبي ميعوام

زحمتکش بلکه بر دوش بورژوازي بيندازند. آن هم از طريق جمهوري دمکراتيک 
داري متکي بر استثمار امپرياليستي همچنان پا بر جا شان که در آن سرمايهخلق

انواده، مالکيت خصوصي و دولت" است. انگلس در اثر معروف خود بنام "منشأ خ
  گويد:خود مي یدر تحليل تاريخ
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نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد.  ی"دولت به هيچ وجه نيروي
هگل، "تحقق ايده اخالق"، "نمودار و تحقق  یو نيز دولت، بر خالف ادعا

از تکامل آن است؛  یعقل" نيست. دولت، محصول جامعه در پله معين
 یاست به اين که اين جامعه سردرگم در تضادها یت اعترافوجود دول

منشعب شده  یناپذيریمتقابل آشت یبا خود گرديده و به نيروها یالينحل
 یکه اين نيروهااين یاز آن در يد قدرتش نيست. و برا یاست که خالص

ثمر، یب یامنافع متضاد، در جريان مبارزه یطبقات دارا یمتقابل يعن
الزم آمد که ظاهرا مافوق جامعه  یجامعه را نبلعند، نيروي يکديگر و خود

که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در  یقرار گرفته باشد، نيروي
که از درون جامعه بيرون  یچهارچوب "نظم" محدود سازد. همين نيروي

دهد و بيش از پيش با آن بيگانه ميشود خود را مافوق آن قرار مي یآمده ول
  دولت است". -

  
ميالدي،  ١٩٢٠بر خالف چپ سرمايه، حدود صد سال قبل، يعني در سال 

ترين نظام پارلماني، اولين حزب کمونيست ايران، معتقد بود که حتي دمکراتيک
گر ديکتاتوري بورژوايي است. اولين حزب بخاطر وجود مالکيت خصوصي، بيان

ونيست رفته و قدرت کمونيست ايران فراتر از انقالب دمکراتيک اتحاد مبارزان کم
داري ارائه داده بود و تاکيد کرده بود شورايي را به عنوان تنها آلترناتيو سرمايه

قدرت شورايي است. حدود صد سال قبل اين چنين  يهوقفوظيفه حزب تبليغ بي
  نوشت: 
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ترين نظام پارلماني يا جمهوري بورژوايي که مبين شعار و "حتي دمکراتيک
تمام ملت و تمام طبقات باشد، بدليل وجود مالکيت اراده تمام مردم، 

خصوصي بر زمين و وسائل توليد، در عمل کماکان ديکتاتوري بورژوايي 
خواهد ماند. در مقابله با اين نظام، دمکراسي پرولتري يا شورايي(سويت) که 

و قدرت  در روسيه و يک سلسله ديگر از کشورها متحقق شده است
پرولتارها و نيمه  -داريني طبقات اسير سرمايهاي، يعي تودههاناسازم

يعني اکثريت عظيم اهالي را به پايه يگانه و ثابت کل دستگاه  -پرولتاريا
سان، اين تنها کند، بدينحکومتي، از پايين تا باال، محلي تا مرکزي بدل مي

اي را در اند خودگرداني محلي و منطقهتوحکومت شورايي است که مي
رقابل مقايسه در سطح وسيع از هر جاي ديگر و بدون اعمال شکلي بنحو غي

وقفه به کارگران و قدرت از باال، تامين سازد. اين وظيفه حزب است که بي
بمثابه  توانددهقانان ايراني توضيح دهد که اين تنها قدرت شورايي است که مي

ضي قدرت واقعي مردم زحمتکش آنان را از استثمار و خود کامگي مالکين ار
    برهاند."

  
هاي متفاوت به دروغ  اظهار رهبران اتحاد مبارزان کمونيست بارها در مناسبت

شان از اروپا و از الي کاپيتال مارکس وارد شان و مواضعاند که ايدئولوژيداشته
شان از الي شان و مواضعگفتند، ايدئولوژيتر بود، اگر ميايران شده است. منطقي

استالينيستي وارد شده و توسط اتحاد مبارزان کمونيست مونتاژ  يستي وئادبيات مائو
که طبقه کارگر به  دهيد. ماداميو سرهم بندي شده است. چرا آدرس عوضي مي

عنوان يک طبقه اجتماعي به اين نتيجه نرسيده است تا رسالت تاريخي خود را به 
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گيري ي قدرتبرا داري انجام دهد، به عنوان سکوييعنوان گورکن نظام سرمايه
تر از داري متروپل عريانجناح چپ سرمايه خواهد بود. اين مسئله در سرمايه

داري پيراموني قابل مشاهده است. انگلس اين معضل را اين چنين توضيح سرمايه
  دهد:مي

  
"تا هنگامي که طبقه تحت ستم يعني در حال حاضر پرولتاريا، آنقدر پخته 

يش بپردازد، در اکثريت خويش رژيم نشده باشد که به آزاد سازي خو
اجتماعي موجود را به عنوان تنها رژيم ممکن در نظر خواهد گرفت و از 

دار، و جناح افراطي چپ آن را سرمايه يطبقهلحاظ سياسي سکويي براي 
  ٨٣تشکيل خواهد داد."
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  پس گرفتن انقالب دمکراتيک
  

سيستي نيز وحي مقدس نيستند، هاي مارکمارکسيسم مذهب نيست و تئوري
با استفـاده از  هامارکسيستشرايط رهايي پرولتاريا است.  مارکسيسم تئوري

پردازند و تئوريتجـربـه جنبش کـارگـري، به تجزيه و تحليل شرايط اجتماعي مي
دهند. با تغيير و تحوالت جامعه و هاي خود را براي پيشبرد مبارزه طبقاتي ارائه مي

تواند، مواضع، تئوري و تجربيات گذشته يک گرايش سياسي ميري از گيبا درس
هاي قبلي خود را نقد نمايد و موضع يا تئوري جديدي جايگزين آن نمايد. يا تئوري

  اين پروسه کامال منطقي و اصولي است. 
، انقالب دمکراتيک هاکمونيستمارکس و انگلس از طريق خطابيه اتحاديه 

ب کمونيستي را مد نظر قرار دادند. انگلس با شجاعت تمام را پس گرفتند و انقال
کرد ند، ثابت کرد اشتباه تاريخ به ما و تمام کساني که چون ما فکر مي«نوشت که 

هاي آوريل، انقالب دمکراتيک را پس گرفت و تز لنين از طريق تز». ايمکرده
تئوري ما «ضيح داد که انقالب سوسياليستي را ارائه داد و در رابطه با اين تغييرات تو

اين مسئله از يک سو نشانگر وفاداري يک گرايش فکري به ». يک دگم نبود
هايي است، که به آن معتقد است و از سوي ديگر جدي بودن يک گرايش پرنسيپ

  دهد. فکري را نشان مي
سوال اساسي اين است که اتحاد مبارزان کمونيست که حاال ديگر تنها حزب 

ده بود، چگونه به اين مسئله پرداخت. به شکل کنکرت، کمونيست جهان ش
سرنوشت انقالب دمکراتيک که ما صفحات در مورد آن توضيح داديم، توسط 
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وارثان اتحاد مبارزان کمونيست که حاال تنها حزب کمونيست جهان را تشکيل 
داده بودند، به کجا کشيد؟ تنها حزب کمونيست دنيا از زبان رهبر تئوريک آن 

زند و در نهايت منصور حکمت، خيلي راحت و به سادگي زير همه چيز مييعني 
معتقد به انقالب دمکراتيک بودند و  هاآنشود که پرنسيپي به کلي منکر آن ميبي

انقالب سـوسياليستي را تنهــا انقـالب اجتمـاعي  هاآنگويد که آشکارا دروغ مي
  گويد:ن چنين رياکارانه ميدانستند و ايممکـن و ضــروري در ايـــران مي

  
مان براساس ارزيابي-پيروزمند "با تمام جايگاهي که يک انقالب دموکراتيک

 یآتمان دارد، هرگز انقالب کنوني در استراتژي -تر وقايع از سير محتمل
ايم و "دموکراتيک" نخوانده ی، انقالببنا به تعريفو  لزومًادرايران را 

مونيست انقالب "دموکراتيک" را جايگزين آن حال آنکه حزب ک. نميخوانيم
ايران از ابتدا و  انقالبي رياکارانه است. مارکسيسم یکرده است، ادعاي

که تنها ، بر اينیهمواره، چه بطور اثباتي و چه در جدل با جريانات پوپوليست
و ممکن در  ید) ضروربرميبه مفهومي که مارکس به کار (انقالب اجتماعي

اوضاع  یکه تنها سوسياليسم پاسخگواست و بر اين یسوسياليست یايران انقالب
  ٨٤".است، تأکيد نموده است یداروسيع در جامعه سرمايه یهانابسامان توده

  
گويند دروغگو کم حافظه است، محمود قزويني عضو سابق کميته مي

مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران، عضو سابق کميته مرکزي حزب 
ز مريدان منصور حکمت، فراموش کرده که رهبرش دروغ حکمتيست و يکي ا

                                                 
  دوم) ه(دور ١سوسياليسم شماره به سوي  - ٨٤
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سازد و گفته و زير همه چيز زده است و ناخواسته دروغ رهبر خود را آشکار مي
داليل واهي پس گرفتن انقالب دمکراتيک و پذيرش انقالب سوسياليستي را اين 

  دهد:چنين توضيح مي
  

نه به اين دليل که "جمهوري دموکراتيک انقالبي را از برنامه حذف کرديم 
که از يکجا منصور حکمت و متدلوژي و تئوري پشت آن غلط بود و يا اين

به انقالب سوسياليستي معتقد شدن و حرفهاي وحدت   همه ما شروع کرديم
کمونيستي را پذيرفتيم. جمهوري دموکراتيک را از برنامه حذف کرديم چون 

د داشت اين بود که گويا اد، درکي که از آن وجودميتصويري که به بيرون 
اي در انقالب هستيم. با ري دموکراتيک انقالبي و يا مرحلهما طرفدار جمهو

حذف آن از برنامه، متدلوژيي که در آناتومي ليبراليسم چپ از آن دفاع شده 
را از برنامه   است سر جايش قرار دارد.... جمهوري دموکراتيک انقالبي

ي شرکت در باال براي پيشروي انقالب در که به متدلوژحذف کرديم، نه اين
که براي جنبش جاري که در مقابل دوران انقالبي معتقد نيستيم. نه براي اين

چشمان ما قرار دارد طرح و نقشه ندهيم. ما با متدلوژي لنين و حکمت به 
  ٨٥سراغ جنبش جاري ميرويم که در مقابل چشمان ما جاري است. "

  
هايي است. انقالب پرنسيپياز چنين بياين گرايش فکري مملو  تاريخ

دمکراتيک را از برنامه حذف کردند، چون تصوير جمهوري دمکراتيک انقالبي از 

                                                 
  )محمود قزوينيحکمتيست (-و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٨٥
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ود اد. مگر قرار بود انقالب دمکراتيک تصوير جامعه کمونيستي از خدميخود ارائه 
  اندازند!شان به لنين نيز چنگ ميپرنسيپيارائه دهد؟ ظاهرا براي اين بي
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 دزدي آثار ديگران

  
در فضاي سياسي چپ اين نظريه رواج دارد که منصور حکمت با توجه به 

هاي نويسندگان هايش و آشنايي که به زبان خارجي داشت، آثار و نوشتهتوانايي
ها و نظريات را به عنوان دستاوردهاي کرد، سپس همان تئوريچپ را مطالعه مي

کنند که چون نويسندگان اصلي به زبان فارسي استدالل ميزد. معموال خود جا مي
اطالع بودند و يا احب آثار خود توسط منصور حکمت بيآشنايي ندارند، لذا از تص

  هستند. با اين حال حداقل در يک مورد شاکي خصوصي وجود دارد. 
ها پيش ادعا سال ٨٦يکي از جريانات چپ سرمايه، سازمان وحدت کمونيستي

منتشر شده توسط اتحاد مبارزان » بورژوازي ملي يهاسطور« يوهجزکرد که 
کمونيست به قلم منصور حکمت، از آن وحدت کمونيستي است. نکته حائز اهميت 
اين است که عدم تکذيب صريح و علني آن توسط وارثان اتحاد مبارزان 
کمونيست و شخص منصور حکمت، جاي سوال جدي دارد. سازمان وحدت 

  عاي خود را اين چنين مطرح کرد:کمونيستي اد
  

 يهکه رفقاي اتحاد مبارزان کمونيست به کشف اسطورها پيش از آن"سال
 ١٣٥٨اي به اين نام در خرداد بورژوازي ملي و مترقي نائل شوند و جزوه

منتشر کنند، رفقاي ما در مباحثات دروني خود با سازمان چريکهاي فدايي 

                                                 
پاشيد.  شمسي از هم ١٣٧٠وحدت کمونيستي يکي از جريانات چپ سرمايه بود که در سال  - ٨٦

وحدت کمونيستي برخالف ديگر گرايشات چپ سرمايه، در چارچوب همان چپ سرمايه از 
  يک حداقل تعادل نظري برخوردار بود.
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بورژوازي ملي ي دربارهان "طرح تحقيقي اي با عنو) نوشته٥٣خلق (سال 
اي در ، به عنوان ضميمه١٣٥٦ايران" تهيه کردند. اين نوشته، بعد در سال 

جزوه "بحران سياسي، اقتصادي رژيم و نقش نيروهاي چپ" انتشار يافت. و 
بدون  -رفقاي "اتحاد مبارزان کمونيست"، دو سال بعد، تزهاي آن جزوه را

  ٨٧اند."هاقتباس کرد -ذکر ماخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٣٨ صامک؟ » حزب کمونيست«يا » حزب کمونيست ايران« - ٨٧
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 مباحث اقتصادي اتحاد مبارزان کمونيست

  
تمامي نظرات اقتصادي اتحاد مبارزان کمونيست توسط منصور حکمت 

را گرفت. » مارکس زمانه«ش لقب اتدوين شده است، شخصي که توسط حواريون
يل به منصور حکمت رشته اقتصاد را در ايران به پايان رسانده بود و براي ادامه تحص

ال انگلستان رفته بود. در حال اخذ دکترا در اقتصاد بود که در رابطه با تحوالت س
در توضيح انتخاب رشته تحصيلي اقتصاد به  دانبه ايران بازگشت. اقتصاد ١٣٥٧

  پدرش نوشت که:
  

هاي زيبا براي يک عده توانم خانه"فکر کردم، اگر مهندس شوم فوقش مي
شوم و يک تئوري ناب اقتصادي بنويسم شايد  بسازم، اما اگر اقتصاددان

  ٨٨جهاني را از گرسنگي نجات دهم."
  

ما بر اين باور نيستيم که مارکس با نبوغ خودش تئوري رهايي کارگران را 
گيري طبقه کارگر به عنوان يک ابداع کرد بلکه برعکس معتقد هستيم که شکل

ن به يها تئوريسز ميان دهطبقه اجتماعي بود که در روند خود توانست مارکس را ا
اند توانند و نه توانستههاي ناب اقتصادي نه ميانديشمند خود تبديل نمايد. تئوري

که جهان را از گرسنگي، جنگ و در يک کالم از توحش مدرن نجات دهند بلکه 
نيروي طبقاتي کارگران و راه حل آن طبقه اجتماعي يعني انقالب کمونيستي است 

داري نجات تنها طبقه کارگر بلکه کل بشريت را از بربريت سرمايهتواند نه که مي
                                                 

  ١٦بيوگرافي منصور حکمت، ص  - ٨٨
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همچون منصور حکمت در طول دهه ن بورژوايييدهد. هزاران کارشناس و تئوريس
داري راه حلي کم دردسر ارائه دهند ولي براي بحران سرمايه اندها سعي کرده

حل دراز مدت  کريه خود را از طريق انتخاب راه يهداري سرانجام چهرسرمايه
  خود يعني جنگ نشان داده است.

هاي تاريخي خود بورژوازي سرمايه پيراموني بدليل محدوديت کهجاييآناز 
داري متروپل به سرانجام نتوانسته است وظايف تاريخي خود را همچون سرمايه

تواند به خواستهتر ميبرساند، لذا جناح چپ سرمايه، در سرمايه پيراموني راحت
انجام رساندن وظايف پوشاند. از يک سو به سره خود لباس مارکسيسم بهاي 

هاي دمکراتيک و از سوي ديگر پايين بودن ميزان رشد اقتصادي، دغدغه -بورژوا
ي است که هايزمينهجناح چپ سرمايه، در سرمايه پيراموني بوده است. در چنين 

شد تکنولوژيک، باال آرزوها و اميال بورژوازي پيراموني نظير رشد اقتصادي، ر
ها خواسته ديگر، خود را، در جناح چپ سرمايه بردن سطح استاندارد زندگي و ده

دمکراتيک (انقالب مشروطيت) بخشي از  -دهد. در ايران انقالب بورژواتجلي مي
اين وظايف را انجام داد و زمينه را براي رشد اقتصادي مهيا کرد. امـا پاييـن بـودن 

دي بورژوازي ايران در زمان انقالب بورژوا دمکراتيک که مدت ميزان رشد اقتصا
داري وارد عصر انحطاط خود، عصر امپرياليسم شد، مانع کوتاهي بعد از آن سرمايه

  از آن شد تا بورژوازي نقش مترقي در رشد اقتصادي و سياسي جامعه ايفا کند.  
توان به پيشين مي هاي طبقاتيداري را همچون نظامتاريخ شيوه توليدي سرمايه

داري، زماني که بورژوازي نقش رو به رشد سرمايه يهدو دوره تقسيم کرد. دور
کرد  و مناسبات توليدي در راستاي تکامل نيروهاي توليدي مترقي در جامعه ايفا مي

اي که بورژوازي نقش داري، يعني دورهانحطاط سرمايه يهدوم، دور يهبود. دور



١٢٥ 
  

ت داده است و به يک طبقه ارتجاعي تحول پيدا کرده است و مترقي خود را از دس
داري به غل و زنجيري بر دست و پاي نيروهاي توليدي مناسبات توليدي سرمايه

داري به دوران شده است. ذکر اين نکته حائز اهميت است که با ورود سرمايه
لده انحطاط خود، رشد نيروهاي مولده متوقف نشده است بلکه رشد نيروهاي مو

  شکل مخرب به خود گرفته است.
هاي داري به دوران امپرياليسم، عصر انقالبات يا جنگبا ورود سرمايه

امپرياليستي شروع شد. ما به مسئله جنگ و موضع اتحاد مبارزان کمونيست در قبال 
  جنگ در صفحات بعدي خواهيم پرداخت. 

زبان اتحاد مبارزان  با اين توضيحات ابتدا سعي خواهيم کرد، بسيار اجمالي از
کمونيست و رهبر تئوريک آن منصور حکمت، نگاهي گذرا به مباحث اقتصادي 
اتحاد مبارزان کمونيست بيندازيم تا ببينيم اين نظريات چقدر در راستاي تداوم 

اي اتحاد مبارزان کمونيست ما فوق بردگي مزدي بوده است. يکي از مباحث پايه
اساسي تئوري مافوق سود  يهه است. هستسود در کشورهاي تحت سلطه بود

امپرياليستي اتحاد مبارزان کمونيست اين بوده است که در عصر امپرياليسم، 
کشورهاي امپرياليستي به کشورهاي تحت سلطه که نيروي کار ارزاني دارند، به 

کنند تا فوق پايين است، سرمايه صدور مي هاآنعبارت ديگر دستمزد کارگران در 
کنند يا به زبان اتحاد مبارزان کمونيست سودي مافوق آنچه انحصارات سود کسب 

  آورند. کشي کارگران کشورهاي امپرياليستي بدست مياز بهره
 

ودي منظور کسب فوق سود، يعني سه "در عصر امپرياليسم صدور سرمايه ب
کشي از کارگران کشورهاي امپرياليستي مافوق آنچه انحصارات از بهره



١٢٦ 
  

کند و تمـام کشـورهاي جهـان اي پيدا ميالعادهرند، اهميت فوقآوبدست مي
  ٨٩شوند."زيـر يـوغ سـرمـايـه و امپـريـاليسم کشيده مي

  
به باور اتحاد مبارزان کمونيست تضاد کار و سرمايه در کشورهاي پيشرفته 

داري به باالترين حد خود رسيده است. سرمايه براي تخفيف اين تضاد به سرمايه
جا فوق سود امپرياليستي توليد کند، فوق کند تا در آنتحت ستم حرکت ميملل 

پرولتارياي کشورهاي متروپل بيرون کشيد. سرمايه  يهتوان از گردسودي که نمي
نمايد و انتقال اين فوق سود متروپل سپس فوق سود را به کشور متروپل منتقل مي

انجامد. وقتي هم که تضاد کار به تخفيف تضاد کار و سرمايه در کشور متروپل مي
و سرمايه تخفيف شد، عمال موضوع انقالب پرولتري مفهوم خود را از دست 

  گويد:شود، منصور حکمت اين چنين ميدهد و يا به آينده نامعلوم منتقل ميمي
  

داري چنان "مناسبات اساسي طبقات در اين باالترين مرحله تکامل سرمايه
داري به نهايت مايه در کشورهاي پيشرفته سرمايهتناقضات کار و سر است که

تخفيف اين تناقضات به خارج از  به دنبالرسد. سرمايه حدت و باروري مي
کند و در پي بدست آوردن فوق سود، فوق سودي که مرزها حرکت مي

مانده را پرولتارياي کشور خودي بيرون کشيد، ملل عقب يهتوان از گردنمي
خص جهان به داري جهاني بر اساس تقسيم مشسرمايه به دايره نظام واحد

کشاند. سياست امپرياليسم، سياستي که از سلطه ميکشورهاي متروپل و تحت
شود عبارتست از ارتجاع و ستمگري ملي. اين مناسبات اقتصادي ناشي مي

                                                 
  ٧ص ، برنامه حزب کمونيست ايران - ٨٩



١٢٧ 
  

سلطه که مناسبات ارتجاع در قبال جنبش کارگري و ستمگري بر ملل تحت
  ٩٠گردد."ان بر اساس توليد فوق سود امپرياليستي استوار مياقتصادي دروني آن

  
وجه ديگر مافوق سود امپرياليستي اتحاد مبارزان کمونيست در کشورهاي 

سلطه اين است که کشورهاي امپرياليستي با استثمار وحشيانه طبقه کارگر و تحت
به و کسب سودهاي کالن و انتقال آن  سلطهتحتديگر زحمتکشان در کشورهاي 

آورند. قبال هم مي به وجودکشورهاي امپرياليستي زمينه ايجاد اشرافيت کارگري را 
ديديم که سرمايه متروپل به باور اتحاد مبارزان کمونيست چطور توانسته بود تضاد 
کار و سرمايه را تخفيف دهد و االن ببينيم که سـرمـايـه متـروپـل چطوري 

  نويسد:حکمت ميکند. منصور کارگران را بورژوايي مي
  

شديدترين شرايط  سلطهتحت"در سطح اقتصادي، امپرياليسم در کشور 
کند، در زحمتکش اعمال مي هايتودهاستثمار را بر طبقه کارگر و ديگر 

حاليکه در کشور امپرياليست دقيقا به اتکاء همين استثمار وحشيانه و کسب 
 يطبقهيعني بخشي از هاي مادي ايجاد اشرافيت کارگري سودهاي کالن پايه

 به وجودکارگر که مستقيم و غير مستقيم از اين فوق سود بهرمند ميشود را 
  ٩١آورد."مي

داري را به امپرياليست و اتحاد مبارزان کمونيست، کشورهاي جهان سرمايه
سلطه، استثمار امپرياليستي از طريق کند که در کشورهاي تحتسلطه تقسيم ميتحت

                                                 
  ون دومست ١٤آنارکوپاسفيسم ص  - ٩٠
  ١١ص ، برنامه حزب کمونيست ايران - ٩١
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سلطه گيرد و در نتيجه فوق سود امپرياليستي در کشورهاي تحتم ميصدور سرمايه انجا
شود و اين فوق سود نه تنها منجر به ظهور اشرافيت کارگري در کشورهاي توليد مي

منصور حکمت  شود.شود بلکه منجر به تداوم و بقا اين اشرافيت نيز ميامپرياليست مي
  نويسد:مي

  

 ی، استثمار امپرياليستسلطهتحتت و جهان به امپرياليس ی"تقسيم کشورها
، فوق سود انحصارات از طريق صدور سلطهتحت یزحمتکشان کشورها

  ٩٢امپرياليست." یدر کشورها یاشرافيت کارگر یسرمايه، ظهور و بقا
  

ما به تمامي اين مباحث برخواهيم گشت. فعال اشاره به اين نکته حائز اهميت 
) به مفهوم يک شکست، هر ١٩١٧-١٩٢٣است که شکست موج انقالب جهاني (

چند کوتاه مدت در آگاهي طبقاتي براي پرولتاريا نيز بود. پرولتاريا بخصوص در 
) زير پوشش افکار طبقه حاکم درآمد، در ١٩٣٠ - ١٩٦٨دوره سياه ضد انقالب (

بلوک شرق تحت سيطره ايدئولوژي استالينيسم و در بلوک غرب، تحت سيطره 
اي موثر براي ژوايي. دمکراسي بورژوايي به اسلحهايدئولوژي دمکراسي بور
  پاشي آگاهي طبقاتي تبديل شده است.محافظت سرمايه، براي سم

داري هاي جامعه سرمايهگيري و تقويت جناح چپ سرمايه از ضرورتشکل
داري است. چپ دستگاه سياسي و بخشي از متابوليسم آن در عصر انحطاط سرمايه

کمونيزم «وجودي اتحاد مبارزان سابق و ايدئولوژي سرمايه از جمله ضرورت 
گر آريستوکراسي کارگري نيست بلکه و يا حزب کارگر انگليس بيان» کارگري

  گر آن است که: بيان

                                                 
   ١٣٥٩، شهريور٢سوسياليسم شماره  یبسو، یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ٩٢
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هاي خود، لباس چپ به تن اوال جناحي از بورژوازي براي تحقق خواست
   دارد.هاي خود را از طريق ايدئولوژي چپ بيان ميکند و خواستهمي

شود احزاب و گرايشاتي توليد کند تا قادر به محدود نگه ثانيا سرمايه قادر مي
داشتن طبقه کارگر و يا کنترل طبقه کارگر هر چند کوتاه مدت گردند. اين يک 
حقيقت انکار ناپذير است که افکار حاکم، افکار طبقه حاکم است و تنها در شرايط 

مارکس اين مسئله را به روشني بيان  گردد.انقالبي است که اين قاعده نقض مي
  دارد:مي

  
اي که وسائل توليد مادي را در اختيار دارد، در نتيجه وسائل توليد ذهني "طبقه

که فاقد وسائل  هاآنرا نيز تحت کنترل خواهد داشت، بنحوي که افکار 
توليد ذهني هستند در کل تابع آن است. ... لذا به عنوان متفکران، به عنوان 

هاي عصر کنند و توليد و توزيع انديشهيدکنندگان افکار نيز حکومت ميتول
نمايند: بدينسان افکار آنان افکار حاکم آن دوران نيز خويش را تنظيم مي

  ٩٣است."
  

نقيض و نامنسجم خود ادامه  اتحاد مبارزان کمونيست به اظهار نظرهاي ضد و
طريق انتقال فوق سود امپرياليستي  دهد. قبال ديديم سرمايه متروپل توانسته بود ازمي

به سرمايه متروپل تضاد کار و سرمايه را تضعيف دهد، اما  سلطهتحتاز کشورهاي 
االن اتحاد مبارزان کمونيست از بحراني که سرمايه را به فروپاشي خود نزديک 

  نويسد:منصور حکمت مي زند.کند حرف ميمي

                                                 
  و انگلس مارکس، ايدئولوژي آلماني - ٩٣
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پااليش و تجديد سازمان  ا براي"اوال بحران با تشديد رقابت زمينه الزم ر
آورد و ثانيا از سودآوري آن فراهم مي افزايش طريق سرمايه و از اين دروني

آمد، بحران بعدي با ابعاد مي بيرون آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر
گردد و تر عميقتري ظاهر ميشود، رقابت شديدتري را موجب ميگسترده

سازد. به مي ضرورت سرمايه را براي یترانبههمه ج تخفيف آن بازسازي
  ٩٤گردد."مي اينترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشي خود نزديک

  
طبق اظهار نظـر اتحـاد مبـارزان کمـونيسـت سرمـايـه با هر بحران به فروپاشي 

زان هاي اتحاد مبارشود. اگر متابوليسم دنياي واقعي بر طبق فانتزيخود نزديک مي
نشست کمونيست بود آن موقع پرولتاريا بجاي مبارزه با سرمايه با آرامش خاطر مي

شد و سرانجام هم شاهد از هم پاشيدگي شيوه توليد و منتظر بحران نهايي مي
هاي اتحاد مبارزان شد. اما کارکرد نظام سرمايه بر طبق فانتزيداري ميسرمايه

هاي خود فائق طريق جنگ بر بحران بلکه سرمايه نهايتا از ،کمونيست نيست
  مفهوم است. شود، چيزي که براي اتحاد مبارزان کمونيست بيمي

هاي خود ادامه ها و ياوهاتحاد مبارزان کمونيست به درهم برهم گويي
دهد. سرانجام بورژوازي در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به مي

  شود:مايه آغاز ميرسد و دور جديدي از انباشت سرپيروزي مي
  
 یاز چنان قدرت یتشکيالت -یسياس -يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک"

و به  یرا به عرصه سياس یبورژواز یبرخوردار هست که بحران اقتصاد

                                                 
  منصور حکمت؛ وابسته یداردر مورد سرمايه یبحران و استنتاجات یمارکسيست یبه تئور ینظر - ٩٤
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را با  یمستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژواي یامبارزه
محدود  یه در سطح اقتصادهميشه نابود کند، و يا مبارز یبحران آن برا

 یدر يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروز یميماند و بورژواز
از  یآغاز دوره جديد یميرسد، استثمار تشديد ميشود، و زمينه الزم برا

  ٩٥".گرددفراهم مي یبورژواز یانباشت سرمايه برا
  

پايين بردن هاي اتحاد مبارزان کمونيست سرمايه از طريق برخالف عوامفريبي
تواند راه حلي بر بحران پيدا کند. کاهش دستمزدها و پايين بردن دستمزدها نمي

هاي کوتاه مدت است سطح زندگي کارگران براي تضمين انباشت سرمايه راه حل
تواند انباشت سرمايه را با چنين رويکردهايي تضمين و سرمايه در درازمدت نمي

شود. از سوي ديگر يعني جنگ متوسل مي کند، لذا به راه حل دراز مدت خود،
آميز، هميشه پيروزي يک مبارزه اقتصادي و يا حتي پيروزي يک اعتصاب موفقيت

  هاي واقعي عليرغم باال رفتن دستمزدها نيست.به مفهوم باال بردن حقوق
هاي آوردن دستمزدها، چنگ انداختن به سطح زندگي کارگران راه حلپايين

داري است. به عبارت بهتر بورژوازي در به بحران سرمايهکوتاه مدت در پاسخ 
آمدن شرايط مناسب براي راه حل نهايي خود يعنـي جنـگ اسـت.  به وجودانتظار 

داري چرخه، بحران، جنگ و داري نشـان داده است راه حـل سرمايهتــاريخ سرمايه
  بازسازي براي انباشت سرمايه بوده است. 

تضاد کار و ديم که از منظر اتحاد مبارزان کمونيست ما بسيار گذرا متوجه ش
داري به باالترين حد خود رسيده است. سرمايه در کشورهاي پيشرفته سرمايه

                                                 
  ن يشيپ - ٩٥
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کند تا در آنجا فوق سرمايه براي تخفيف اين تضاد به ملل تحت ستم حرکت مي
سود امپرياليستي توليد کند و سپس آن فوق سود را به کشور متروپل منتقل 

کارگران به  کهجاييآنآورد. از  به وجودجا اشرافيت کارگري مايد تا در آننمي
کسب قدرت سياسي نيستند لذا بورژوازي هم در  به دنبالاند و اشرافيت رسيده

رسد و دور جديدي از انباشت سرمايه شروع يورش خود به کارگران به پيروزي مي
  شود.فروپاشي نزديک ميشود. در ضمن سرمايه هم با هر بحران خود به مي

اما همزمان با بررسي و تجزيه و تحليل مباحث اقتصادي اتحاد مبارزان 
که چگونه اين نظريات در خدمت تداوم و بقاء بربريت مزدي کمونيست و اين

است، ناچاريم تبيين و تعريف مارکسيستي اين مفاهيم را مجددا ارائه کنيم. اين 
رساند، با اين وجود خالي را از اين مفاهيم مي مسئله اگر چه نگرش مارکسيستي ما

از کمبود و نارسايي نخواهد بود و تنها با مراجعه به متون کالسيک مارکسيستي 
  نواقص رفع خواهند شد. 
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  مفهوم مارکسيستي مافوق سود
  

داري، توليد کااليي است و ارزش هر کاال توليد سرمايه يشيوهرکن اساسي 
داري برابر ميزان کار اجتماعا الزمي است که براي توليد آن کاال در نظام سرمايه

انجام شده است. ذکر اين نکته ضروري است که ارزش انفرادي هر کاال برابر با 
ارزش اجتماعي آن نيست. در تعيين ارزش اجتماعي، ارزش کاال برابر با ميانگين 

ضافه ميانگين کل ارزش کاالهاي توليد شده است و همچنين در بررسي ارزش ا
که ارزش انفرادي کاال برابر با شود. اينارزش اضافي توليد شده در نظر گرفته مي

ارزش اجتماعي آن نيست بستگي به اين دارد که شرايط توليد يکسان نيست و 
توان در نظر مسئله عرضه و تقاضا در نظر گرفته نشده است. با اين توضيحات مي

  عادله زيرين است:گرفت که ارزش کاال برابر م
 

  ارزش اضافي + سرمايه متغير + سرمايه ثابت = ارزش کاال         
شوند و بسته به ميزان تکامل ولي کاالها در شرايط توليدي متفاوتي توليد مي

بارآوري کار در هر واحد توليدي، ميزان کار انجام شده براي توليد آن کاال 
کار انجام شده باشد. لذا سه حالت را براي تر از ميانگين تر يا کمتواند بيشمي

  گيريم:توليد يک کاال در نظر مي
  حالت اول:         

اي ارزش اضافه       شودتر از هزينه متوسط صرف توليد کاال مياي کمهزينه         
العاده (يا سود ارزش اضافي فوق       کندداران کسب ميسرمايه بيش از ديگر

  شود.ر از ارزش اضافه ميانگين نصيب کارفرما ميتويژه) بيش



١٣٤ 
  

  حالت دوم:         

شود       ارزش اضافه ميانگين کسب هزينه متوسط صرف توليد کاال مي         
  شود.کند        ارزش اضافه ميانگين نصيب کارفرما ميمي

  حالت سوم:         

 ترکماي شود         ارزش اضافهمياز هزينه متوسط صرف توليد کاال  تربيشهزينه 
) از ترکم(يا سود  ترکمکند       ارزش اضافه داران کسب ميسرمايه از ديگر

  شود.ارزش اضافه ميانگين نصيب کارفرما مي
هاي کالسيک مارکسيستي يعني نرخ برد بحث چند تا از فرمولبراي پيش

  آوريم:يک سرمايه را در زير ميمتوسط سود، نرخ استثمار و همچنين ترکيب ارگان
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شان بلکه بر ارزش اجتماعي اساس داري رقابت آزاد کاالها نه بردر سرمايه
شدند. زيرا قيمت توليد در بازار چيزي نيست جز شان  مبادله مياساس قيمت توليد

اضافه سود متوسط عمومي، براي آسان ه هزينه متوسط عمومي براي توليد هر کاال ب
داري رقابت آزاد، کنيم. در سرمايهن بحث قيمت توليد را ثابت فرض ميشد

 هايحوزهها به شدند. آنقدر سرمايههاي پرسود سرازير ميطرف حوزهه ها بسرمايه
هاي پرسود به طرف نرخ متوسط شدند تا نرخ سود در بخشپر سود سرازير مي

ون گرايش متوسط شدن قان«کرد. مارکس به تفضيل سود جهاني گرايش پيدا مي
تراز شدن نرخ هم«را در فصل دهم، جلد سوم سرمايه تحت عنوان » نرخ سود

  توضيح داده است. » متوسط سود از راه رقابت
دار، سه حالت در نظر گرفته شده با اين توضيحات اگر تصور کنيم سه سرمايه

از سود متوسط  تربيشدار اول سودي در باال، کاالي مشابهي را توليد کنند. سرمايه
اش خواهد دار دوم سودي برابر با سود متوسط نصيباش خواهد شد. سرمايهنصيب

از سود متوسط کسب خواهد کرد. قطعا  ترکمدار سوم سودي شد و سرمايه
دار سوم در اثر رقابت آزاد سعي خواهد کرد کمبود ارزش اضافه را از سرمايه

داران بتوانند حال اگر بخشي از سرمايه د.طريق باال بردن بارآوري کار جبران کن
دست بيـاورند و يـا قــدرت و يـا تـوانايي آن را ه اي براي خــود بموقعيت ويژه

داشتـه باشنـد کـه اين موقعيت ويژه را فقط براي خود محفوظ دارند، در اين 
  اند انحصار را جانشين رقابت آزاد کنند.توانسته هاآنصورت 

ات برخالف دوران رقابت آزاد، قانون گرايش متوسط شدن در عصر انحصار
ها شود و به تبع آن متمرکزترين و قدرتمندترين سـرمـايـهنرخ سود عمال نقض مي

هاي توليدي، مالي و غيره را به گذاري در برخي از رشتهشوند سرمايهموفق مي
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 هارشتهاين ها به ساير سرمايه يهانحصار خويش درآورند و از انتقال آزادان
 يههاي انحصاري براي برقراري سلطجلوگيري نمايند. طبيعي است سرمايه

ين سودآوري را تربيشدهند که هايي را در اولويت قرار ميانحصاري خويش رشته
انحصار در صنايع استخراجي و صنايع سنگين  يسلطهدر بر داشته است،  هاآنبراي 

ب شده به نسبت سرمايه پيش ريخته شده شود تا نسبت ارزش اضافي کسمنجر مي
کند انحصارات بر سرمايه بانکي قدرت هيواليي درست مي يسلطهباشد.  تربيش

کندو عمال از قانون متوسط شدن نرخ که از حرکت آزادانه سرمايه جلوگيري مي
  کند.سود جلوگيري مي

جاي ه ب شود. اما با تسلط انحصاراتسرمايه انحصاري جانشين رقابت آزاد مي
هاي انحصاري را سرمايه انحصاري قيمت رقابت آزاد و با در اختيار گرفتن توليد،

شود و فوق کند، سود انحصاري (فوق سود) جايگزين سود متوسط ميتحميل مي
  دهد.سود عمال قانون گرايش متوسط شدن نرخ سود را تحت الشعاع خود قرار مي

  نحصاريسود ا   سرمايه انحصاري              
اي براي خود کسب کنند و به اند موقعيت ويژهداراني که توانستهاگر سرمايه

توليد کاال را باز هم کاهش  يهاند، بتوانند هزينعبارت بهتر به انحصار دست يافته
ارزش  بر خريداران، هاآنهاي انحصاري در بازار و تحميل دهند و با تعيين قيمت

خود را باز هم افزايش خواهند داد. در اين  ق سود)(مافو يهالعادفوق يهاضاف
  صورت قيمت کاال، نه قيمت توليد، بلکه قيمت انحصاري خواهد بود.

  قيمت توليد      هزينه متوسط توليد    سود متوسط            
  سود انحصاري     هزينه توليد     قيمت انحصاري         
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ري انحصاري يکي از مجراهاي اصلي از سوي ديگر خود مکانيسم قيمت گذا
هاي هاي غير انحصاري به سرمايهانتقال ارزش اضافي کسب شده توسط سرمايه

کاالها ميان بخش انحصاري و غير انحصاري  يهمبادلي هانحصاري است. پروس
يک مبادله نابرابر است، چرا که قيمت کاالهايي که بورژوازي غير انحصاري از 

است و از سوي ديگر قيمت  هاآنخرد باالتر از ارزش يبورژوازي انحصاري م
تر از ارزش نفروشد پاييکاالهايي که بخش انحصاري به بخش غير انحصاري مي

  است.  هاآن
هاي کوچک و غير انحصاري مخالف کسب ما فوق سود توسط سرمايه مسلما

هاي خواهند سهمي در عرصهنيز مي هاآنهاي انحصاري هستند. قطعا سرمايه
هاي گذاري کنند و مخالف قيمتها نيز سرمايهسودآور داشته باشند و در آن بخش

را » قانون گرايش متوسط شدن نرخ سود«انحصاري هستند و روياي بازگشت به 
 دارند.

ذکر اين نکته حائز اهميت است که کل سود سرمايه اجتماعي ميزان ثابتي 
ش اضافي توليد شده در جامعه است و به عبارت ديگر برابر است با کل ارز

ين تغييري در کل ترکوچکداري و کسب فوق سود توسط انحصارات سرمايه
هاي انحصاري با تکيه بر قدرت انحصاري و دهد. سرمايهسود سرمايه اجتماعي نمي

توانند سودهاي کالني با نرخي باالتر از نرخ هاي انحصاري خود ميموقعيت
هاي ارت ديگر کسب فوق سود توسط سرمايهدست آورند، به عبه متوسط ب

تر از نرخ متوسط  ها سودهايي پايينگر اين است که ديگر سرمايهانحصاري بيان
  اند.آورده به دستسود 
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کنند تکنيک جديد را حداقل براي مدتي در انحصار انحصارات سعي مي
ري انحصارات سود انحصا داشته باشند تا از سود ناشي از اين انحصار بهرمند شوند.

برند و اين همان هاي غير انحصاري مياز سودي است که سرمايه تربيشمراتب ه ب
خواهد در ژاپن باشد، در آلمان و يا در فوق سود است. حال اين فوق سود مي

داري هاي سرمايهگذاريبرزيل يا ايران. در راستاي کسب فوق سود، اکثر سرمايه
گيرد نه در کشورهاي پيراموني، البته ما به م ميمتروپل در کشورهاي متروپل انجا

  گرديم.اين مسئله برمي
اتحاد مبارزان کمونيست نظام اقتصادي ايران را همچون ديگر کشورهاي          

کرد  که در خدمت فوق سود داري وابسته ارزيابي ميپيراموني سرمايه، نظام سرمايه
  گويد: امپرياليستي بود و منصور حکمت اين چنين مي

  
داري در آن مستقر شده است داري وابسته نظامي است که اوال سرمايه"سرمايه

  ٩٦و ثانيا بازار داخلي آن در خدمت فوق سود امپرياليستي است."
  

  دهد:منصور حکمت ادامه مي
  

"سطح متوسط نرخ سود سرمايه در کشور، نظر به شرايط شديد استثمار 
االست و اقشار مختلف سرمايه در ايران دقيقا طبقه کارگر، بسيار ب یامپرياليست

در ايران به آن  یحاصله از کارکرد نظام امپرياليست یباال یبه اعتبار سودآور
در ايران به  سرمايه یسودآور یوابستگه اين ترتيب ب ... اندوابسته شده

                                                 
  ن يشيپ - ٩٦
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ايران به امپرياليسم را تشکيل  یدارسرمايه یکارکرد امپرياليسم، اساس وابستگ
  ٩٧هد."دمي

  
داري وابسته نظام خواهد القاء کند که سرمايهاتحاد مبارزان کمونيست مي

بخصوص اقتصادي است که بخاطر نيروي کار ارزان، بازار آن در خدمت فوق 
 داري متروپل،داري پيراموني و هم سرمايهسود امپرياليستي است. اوال هم سرمايه

در خدمت فوق سود  هاآناخلي هر دو داري هستند به عبارت ديگر بازار دسرمايه
تکنولوژيک،  امپرياليستي است. ثانيا قدرت بورژوازي به ظرفيت توليدي، توانايي

آوري و ميزان دسترسي به مواد اوليه و نهايتا به ميزان نفوذ آن در ميزان سود
بازارهاي جهاني بستگي دارد. به عبارت بهتر ميزان وابستگي يک کشور در نظام 

داري با قدرت بورژوازي ملي نسبت معکوس دارد. هيچ دولت صد رمايهجهاني س
در صد مستقلي وجود ندارد. هم صنايع و هم بازارهاي داخلي مفهوم مستقل خود 

ها ترين دولت. مستقلاندشدهاي در هم تنيده اند و به شکل شبکهرا از دست داده
ي از وابستگي را دارا الت متحده آمريکا، آلمان، ژاپن باز هم سطحاهمچون اي

هستند. غول صنعتي اروپا، آلمان به تنهايي قادر نيست به عنوان مثال يک اتومبيل را 
که بخشي از تکنيک، اجزا يا مواد صد درصد در داخل آلمان توليد کند، بدون اين

  داري ديگري وارد نکند. آنرا از يک کشور سرمايه
داري وابسته و مبارزات نظام سرمايهتمام تقالهاي اتحاد مبارزان کمونيست بر 

ضد امپرياليستي اتحاد مبارزان کمونيست که در صفحات گذشته به آن اشاره 
بود و روياي يک » داري مستقلسرمايه«کرديم، در راستاي حرکت به سوي 

                                                 
  منصور حکمت ،انقالب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - ٩٧



١٤٠ 
  

 يهداري متروپل را داشت. البته اين صنعتي شدن تنها از طريق استثمار فزايندسرمايه
شد. اتحاد مبارزان پذير ميو به هزينه استثمار پرولتاريا امکانبردگان مزدي 

دارد و اين چنين ناله داري متروپل را آشکارا اظهار ميکمونيست روياي سرمايه
  کند:مي

  
"بخش توليد وسائل توليد در کشور رشد نميکند و در عوض صنايع مونتاژ و 

 یمشخصا کشاورز و خدمات گسترش مييابند. امپرياليسم یمصرف یکاالها
 یخويش، به نابود یکشور را، به منظور وابسته کردن کشور به محصوالت غذائ

  ٩٨ميکشاند."
  

اتحاد مبارزان کمونيست، معتقد بود که شرايط توليد فوق سود امپرياليستي 
بايد در کشورهاي پيراموني باز توليد شوند. به عبارت ديگر ديکتاتوري بايد در 

ايه بازتوليد شود تا شرايط توليد فوق سود امپرياليستي کشورهاي پيراموني سرم
  نويسد:مي منصور حکمت همچنان تامين شود.

  
داري به اين معناست که "توليد فوق سود امپرياليستي در يک کشور سرمايه

شرايط الزم براي توليد فوق سود (که نيروي کار ارزان و نرخ استثمار باال 
 يهباز توليد کل سرماي يهدر هر حلق بايدارکان اصلي آن هستند) مي

به عبارت ديگر بحث بر سر  آيند، باز توليد شوند. به وجوداجتماعي از نو 
ارزان بودن از پيشي نيروي کار در اين کشورها نيست، بلکه بر سر ارزان 
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نگاهداشتن آن است. و باز بر سر باال بودن نرخ استثمار نيست، بلکه بر سر باال 
  ٩٩است." نگاهداشتن آن

  
هاي روايت دانشکده اقتصاددان ما (منصور حکمت) مفاهيم مارکسيستي را به

شود اوال بايد تاکيد کرد، فوق سود توليد نمي کند.اقتصاد بورژوايي توصيف مي
شود. هنگامي که ارزش اضافي توليد شده بلکه اين ارزش اضافي است که توليد مي

گيرد. ارزش اضافي و در اين سود بخود ميگردد شکل داران توزيع ميبين سرمايه
العاده وقتي شکل سود به خود گرفت، آن موقع قابل حالت ارزش اضافي فوق

  گردد، نه توليد.توزيع است. فوق سود توزيع مي
تر نيز اشاره کرديم، عامل اصلي در کسب فوق سود طوري که پيشهمان

ايين بودن نرخ استثمار. از آن سرمايه انحصاري است، نه باال يا پ يهموقعيت ويژ
آورد، اين مسئله را نه مي به دستتر، هنگامي کـه سـرمـايه انحصاري فوق سود مهم

فقط از استثمار کارگران تحت حوزه خود بلکه از طريق چنگ انداختن به ارزش 
  کند.عملي مي اضافي توليد شده توسط ساير کارگران نيز
که نرخ استثمار باال باشد يا بايد راي اينثانيا ذکر اين نکته ضروري است، ب

نيروي کار ارزان باشد يا ترکيب ارگانيک سرمايه بايد باال باشد و اين کامال منطقي 
تري برخوردارند، نيي که از ترکيب ارگانيک پاييهارشتهاست که سرمايه به سوي 

  سرازير شود.
ه تبع آن مبارز ضد ثالثا اتحاد مبارزان کمونيست به عنوان ضد ديکتاتور و ب

بايد ارزان نگه  ديکتاتور معتقد بود که نيروي کار از طريق بازتوليد ديکتاتورها
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داشته شود تا همچنان نرخ استثمار باال نگه داشته شود. چنين اغتشاش فکري اگر در 
جنبش ضد ديکتاتوري گوش شنوايي پيدا کند با مفاهيم مارکسيستي و با جنبش 

تواند با توجه به نيازهاي تاريخي و نه است. قطعا سرمايه ميداري بيگاضد سرمايه
تواند شکل زماني خود روبناي سياسي متفاوتي بـه خــود بگيـرد. سـرمـايـه حتي مي

دمکـراسي بورژوايي در کشورهاي پيراموني بخود بگيرد. اما بايد تاکيد کرد که 
سرمايه متروپل يک قانونو چه در  دمکراسي بورژوايي چـه در سـرمـايـه پيراموني

هاي خود را مندي پايدار و ثابتي نيست. نياز سرمايه هر موقع ايجاب کند، پرنسيپ
زند و چهره کريه خود را خود را کنار مي يهبزک کرد يهکند، چهردار ميلکه

عام هزاران عام پرولتاري پاريس در مهد تمدن بورژوازي و قتلدهد. قتلنشان مي
  لمان در جريان شکست انقالب آلمان، تنها چند نمونه آن هستند. انقالبي در آ

ترين البتـه اتحـاد مبـارزان کمونيست شاکي است که بورژوازي حتي ليبرال
آن خواستار استقالل از امپرياليسم نيست، تا ريشه فوق سود امپرياليستي قطع گردد، 

ياليسم است. در صفحات قبلي استقالل از امپر به دنبالاما اتحـاد مبـارزان کمونيست 
ترين گرايشات ديديم که چطور تحت عنوان مبارزات ضد امپرياليستي، به ارتجاعي

بورژوازي لقب خرده بورژوازي داد و سپس هم خرده بورژوازي را انقالبي ارزيابي 
  کند:فريبي ميکرد، منصور حکمت اين چنين عوام

  
 ی، حتیايران خود بورژواز انقالب ی"بايد توجه کنيم که در شرايط کنون

خويش) ابدا  یها و رهبران سياسترين آن نيز (از طريق ايدئولوگليبرال
مساله فوق به  یخواستار استقالل از امپرياليسم نيست. بنابراين در سطح عمل

از  تواندنه ميو  نه ميخواهدايران  یاين صورت فرموله ميشود که بورژواز
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عريان  یهر حالت محتاج ابقاء ديکتاتورامپرياليسم مستقل باشد و در 
  ١٠٠".است

  
اتحاد مبارزان کمونيست از امکان يک مبارزه طبقاتي بين کشورهاي 

داري متروپل) گر (سرمايههاي ستم(سرمايه پيراموني) و امپرياليست سلطهتحت
کسب فوق سود از طريق  به دنبالگري که ستم هايامپرياليستگويد، سخن مي

هستند. در اينجا اتحاد مبـارزان کمـونيست  سلطهتحتبه کشورهاي صدور سرمايه 
زد. به جنگ قدرت سامييستي خود را عريان ئيـکي از بنيـادهاي اساسي مائو

تر بتوان تحت تامپرياليستي بايد نماي راديکال کشيد، تا مبارزه طبقاتي را راح
  الشعاع مبارزه ضد امپرياليستي قرار داد.

شود، اين است. اين پديده امپرياليسم چيست که طرح ميسوال اساسي که م
استقالل از آن است؟ مفهوم مارکسيستي  به دنبالاتحاد مبارزان کمونيست اين همه 

  امپرياليسم چيست؟
هاي جناح چپ سرمايه و منجمله اتحاد مبارزان فريبيبرخالف عوام

داري جهاني است. از يهاي در تکامل نظام سرماگر مرحلهکمونيست، امپرياليسم بيان
داري داري تمامي کشورها در نظام سرمايهدر عصر انحطاط سرمايه که جاييآن

تواند در انزواي مطلق انباشت شود و هيچ دولتي و سرمايه نمي اندشدهجهاني ادغام 
لي سرمايه لالمبه عبارت بهتر تمامي جهان وارد مکانيسم بين را از آن گريز نيست،

مجبور هستند خودشان را در بازار جهاني ادغام کنند.  هادولتا تمامي شده است لذ
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ي ملي صرف نظر از هادولتهمه داري در طول دوران انحطاط سرمايهبه تبع آن 
  بزرگيشان، امکانات مالي و قدرتشان امپرياليستي هستند. 

ني داري مربوط به توزيع مجدد بازار جهاامپرياليسم در دوران انحطاط سرمايه
است و اين امر شامل تمامي کشورهاي جهان است. در چنين شرايطي، کشورهاي 
امپرياليستي چه گانگسترهاي بزرگ مانند آمريکا، بريتانيا و چه گانگسترهاي 
کوچک مثل ايران و پاکستان سعي در تضعيف ديگري و تسخير بازار همديگر را 

ايران در مقايسه با دارند. اين يک واقعيت است که گانگسترهاي کوچک مثل 
ي از ارزش اضافه توليد شده توسط ترکمگانگسترهاي بزرگ چون آمريکا سهم 

کنند، ولي همان ارزش اضافه يعني خون پرولتارياست که پرولتاريا را تصاحب مي
ما قبال هم اعالم . شودتوسط گانگستر کوچک (امپرياليست کوچک) مکيده مي

يست از مفهوم امپرياليسم، درکي کرديم که درک اتحاد مبارزان کمون
کائوتسکيستي است. شاگردان کائوتسکي به سياست امپرياليستي اين چنين اشاره 

  کنند: مي
  

ي کارگر سلطه شديدترين شرايط استثمار را بر طبقه"امپرياليسم در کشور تحت
کند، در حاليکه در کشور امپرياليست هاي زحمتکش اعمال ميو ديگر توده

هاي مادي ايجاد اشرافيت توليد فوق سود، پايه يهاتکاء همين پروس دقيقا به
را به  -شودبخشي از طبقه کارگر که از اين فوق سود بهرمند مي - کارگري

  ١٠١آورد."وجود مي
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لنين بيش از صد سال قبل افکار سرمايه پسند شاگردان کائوتسکي (اتحاد 
  کند:مبارزان کمونيست) را اين چنين افشاء مي

  
گويد: نخير، گشايد و ميسکي عليه کونف زبان به اعتراض مياما کائوت"

داري مدرن نيست، بلکه فقط يکي از اشکال سياست امپرياليسم، سرمايه
توانيم و بايد عليه اين سياست، عليه داري مدرن است و ما ميسرمايه

 امپرياليسم، عليه الحاق طلبي مبارزه کنيم و غيره.

با تبليغ آشتي با  نمايد، ولي در واقعيت امرر معقول مياين اعتراض به ظاه
تر) انجام تر( و لذا خطرناکتر و استتار شدهاي ظريفامپرياليسم که به شيوه

ها به ها و بانکعليه سياست تراست» مبارزه« گيرد، فرقي ندارد، زيرامي
چيزي  ها نخورد،ها و بانکهاي اقتصاد تراستشکلي که دست به ترکيب پايه

چيزي جز آرزوهاي ساده دالنه و بيرفرميسم و پاسيفم بورژوايي نيست و  جز
کردن هاي موجود و فراموشآيد. ناديده انگاشتن تضادآزار از کار در نمي

چنين است  -بجاي شکافتن و نماياندن تمام ژرفاي اين تضادها هاآنمهمترين 
  ١٠٢دارد."تئوري کائوتسکي که هيچ وجه مشترکي با مارکسيسم ن

  
اتحاد مبارزان کمونيست با رياکاري تمام و به شکل سخيفي به تحريف 

دارد که گويد و اظهار ميزند، آشکارا دروغ ميمواضع انقالبي لنين نيز دست مي
هسته اساسي تئوري امپرياليسم لنين توليد فوق سود امپرياليستي از طريق صدور 

  سرمايه است:

                                                 
  لنين ؛داريسرمايه هامپرياليسم باالترين مرحل - ١٠٢
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 ی، اينست محور اساساز طريق صدور سرمايه یتوليد فوق سود امپرياليست"

  ١٠٣امپرياليسم لنين." یتئور
  

اتحاد مبارزان کمونيست صدور سرمايه را هسته اساسي تئوري امپرياليسم لنين 
رسد که در کشورهاي متروپل سرمايه قادر به و به اين نتيجه مي کندارزيابي مي

سرمايه صادر  سلطهتحتتوليد فوق سود نيست پس امپرياليسم به کشورهاي 
به عبارت بهتر  گيرد.انجام مي سلطهتحتکند و صدور سرمايه تنها به کشورهاي مي

ترکيب ارگانيک سرمايه باال است، سرمايه صادر  هاآنسرمايه به کشورهايي که در 
کند. اين درواقع همان درکي است که معتقد است که "صفت کند و يا کم مينمي

رمايه صنعتي است". البته اين نگرش قادر نيست توضيح امپرياليسم س يهمشخص
هاي آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم به کانادا، اروپا و ژاپن دهد که چرا سرمايه

يعني به ديگر کشورهاي امپرياليستي صادر شد، ما به اين مسئله بزودي در مبحث 
صار قبل از گرديم. البته ذکر اين نکته ضروري است که انحانباشت سرمايه برمي

مختص به دوران امپرياليسم » فوق سود«امپرياليسم وجود داشت و همچنين مقوله 
تواند اي نميداري، در عصر امپرياليسم، هيچ سرمايهنيست. در عصر انحطاط سرمايه

داري متروپل و نه در بدون ارتباط با بازار به حرکت خود ادامه بدهد، نه در سرمايه
اري حاکم هستند و ويژگي دو در بازار نيز قوانين نظام سرمايه داري پيرامونيسرمايه
ها است. به عبارت ديگر براي گر سيادت سرمايه مالي بر ساير سرمايهم بيانسامپريالي

سرمايه از طريق انقالب  يسلطهنفي سلطه امپرياليسم، تنها آلترناتيو انقالبي نفي 

                                                 
  منصور حکمت، وابسته یداردر مورد سرمايه یبحران و استنتاجات یمارکسيست یبه تئور ینظر - ١٠٣



١٤٧ 
  

بظاهر راديکال در خدمت بقاي  کمونيستي جهاني است هر آلترناتيو ديگري حتي
  دهد:گويان را اين چنين مياما خود لنين جواب اين ياوه داري است.بربريت سرمايه

  
دهد اتفاقا سرمايه صنعتي "آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل مي

نبوده، بلکه سرمايه مالي است. تصادفي نيست که در فرانسه تکامل بسيار 
ا تضعيف سرمايه صنعتي توام بوده درست همان عاملي سريع سرمايه مالي که ب

العاده سياست الحاقهاي هشتاد قرن گذشته موجب تشديد فوقبود که از سال
دهد طلبي (استعماري) گرديد. آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل مي
ترين اتفاقا تنها تمايل به الحاق مناطق زراعتي نبوده بلکه تمايل به صنعتي

ها نيز هست. (اشتهاي آلمان براي بلعيدن بلژيک، و اشتهاي فرانسوي مناطق
کند هنگام براي بلعيدن سورن) زيرا اوال بپايان رسيدن تقسيم جهان مجبور مي

ر زميني دست دراز شود، ثانيا آنچه براي امپرياليسم جنبه ه هبتجديد تقسيم 
ني اشغال اراضي اساسي دارد. مسابقه چند دولت بزرگ براي احراز سيادت يع

سيادت او انجام از لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل ساختن  تربيشاست که 
تا منافع مستقيم خويش (بلژيک براي آلمان بخصوص از لحاظ تکيهرد يگمي

از لحاظ تکيه گاهي بر ضد  براي انگلستانغداد گاهي بر ضد انگلستان و ب
   ١٠٤آلمان و غيره اهميت دارد)."

  
  
  

                                                 
  لنين ؛داريسرمايهه امپرياليسم باالترين مرحل - ١٠٤



١٤٨ 
  

  و اتحاد مبارزان کمونيست ارزش نيروي کار
  

 يجامعهداري کاال است و ارزش اين کاال در سرمايه يجامعهنيروي کار در 
داري نيز همچون هر کاالي ديگري از ميزان کار اجتماعا الزم که براي سرمايه

شود. به عبارت بهتر ارزش نيروي کار در هر شود تعيين ميبازتوليد آن صرف مي
اني (کشور مشخص) متفاوت خواهد بود. در کشورهاي مقطع زماني و يا مک

دارد و ارزش آن ي بر ميتربيشداري قطعا بازتوليد اين کاال هزينه متروپل سرمايه
شوند. ولي در کشورهاي ي نيز قائل ميتربيشباالست، لذا در حفظ آن اهميت 

ي از آن از پيراموني سرمايه هزينه باز توليد آن پايين است، لذا مواظبت و نگهدار
  .اهميت قابل توجهي برخوردار نيست

ترند، که مرفهداري متـروپـل با وجود اينکه کـارگـران در سرمايهعلت اين
شوند، بخاطر استثمار مي تربيشي از توليد ناخالص اجتماعي را دارند و ترکمسهم 

ودن باال بودن نسبت ارگانيک سرمايه، در سرمايه متروپل است که موجب باال ب
که سطح گردد. کارگران در سرمايه پيراموني با وجود اينبارآوري کار مي

ي از توليد ناخالص اجتماعي را تربيشاستاندارد زندگي بسيار پاييني دارند، سهم 
شوند. الزم به ذکر است که از کارگر متروپل استثمار مي ترکمشوند، لذا دارا مي

(ارزش توليد شده در جامعه) با نرخ  سهم طبقه کارگر از توليد ناخالص ملي
استثمار نسبت عکس دارد. ميانگين نسبت ارگانيک سرمايه متروپل به سرمايه 

  پيراموني حدود سه برابر است.
تواند نقش مهمي ايفا کند، قيمت نيروي کار چيزي که در بارآوري کار نمي

کننده در ينداري است. به عبارت بهتر حقوق کارگر نقشي تعيدر جامعه سرمايه



١٤٩ 
  

بارآوري کار ندارد بلکه فاکتورهاي زيرين در بارآوري کار نقش اساسي ايفا 
  کنند:مي

مدرن، پيشرفته و کامپيوتريزه بودن سرمايه ثابت که در پروسه توليد بکار . ١ 
 مي رود (باال بودن ترکيب ارگانيک سرمايه).

 ميزان تخصص و مهارت نيروي کار. ٢         

اي که عليرغم يکسان بودن ترکيب ارگانيک سرمايه و امتيازات ويژه. ٣         
شود تا پروسه توليد از بارآوري باالتري برخوردار مهارت نيروي کار، باعث مي

  شود. 
، دانشکده يهبراي دانش آموخت اي ترين مباحث مارکسيستيظاهرا درک پايه

است، دشوار بوده است. را نيز گرفته » مارکس زمانه«اقتصاد بورژوايي که لقب 
اتحاد مبارزان کمونيست معتقد است که نيروي کار ارزان منشاء فوق سود 

خواهد القا کند که نيروي کار براي سرمايه انحصاري ارزان و امپرياليستي است. مي
غير انحصاري گران است. نرخ استثمار باال را عامل "توليد فوق سود" ارزيابي 

طوري که در باال استثمار به مفهوم مارکسيستي همانکه، نرخ  کند در حاليمي
داري متروپل است. منصور تر از سرمايهديديم، در کشورهاي پيراموني پايين

  نويسد:حکمت مي
  

 ی، توليد فوق سود امپرياليستسلطهتحتدر کشور  یدار"اساس توليد سرمايه
الزم آن  یياسو س یاستثمار کار ارزان و بازتوليد شرايط اقتصاد یبر مبنا

  ١٠٥است." سلطهتحتاست. اين جوهر عملکرد امپرياليسم در کشور 

                                                 
  منصور حکمت ،وابسته یداردر مورد سرمايه یان و استنتاجاتبحر یمارکسيست یبه تئور ینظر - ١٠٥
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ها، سرمايه انحصاري بسيار پايين، اين در حالي است که در کوره پزخانه
ترين نيروي کار، که در شرايط و محيط مفهوم، ارزانگذاري خارجي بيسرمايه

از مافوق سود خبري نيست. العاده غير انساني مشغول به کار هستند، اما کاري فوق
کنند که تعداد کارگران آن هايي کار ميبخش زيادي از کارگران ايران در کارگاه

سرمايه غير انحصاري هستند و نيروي کار  يسلطهاست که تحت  ترکمنفر  ١٠از 
دهند. ارزش توليد شده در اين ها قرار ميارزان خود را در اختيار اين سرمايه

از ارزش توليد شده در صنايع بزرگ است اما همچنان از  ترکمتب بمرا هاکارگاه
  فوق سود خبري نيست.  

گرديم که پس از مي گرديم، به زماني برمي به تاريخ جنبش کارگري بر
کردند، به شب کار مي  ٥/٨صبح تا  ٥/٥در انگلستان که کارگران از  ١٨٣٣قانون 

و با تمام مبارزاتي که در اروپا و  ساعت بود ١٥عبارت بهتر ساعات کار روزانه 
ساعت تقليل  ١٢حداقل کار روزانه به ١٨٥٠بعد از سال  آمريکا رخ داده بود، تازه
  شب. ٦صبح تا ساعت  ٦يافته بود، يعني از ساعت 

از ارزش آن مي ترکمکه کـارگـران نيـروي کـارشان را بمراتب  زماني
که استثمار در شديدترين شکل آن انجام باال بود  قدرآنفروختند، طول روزانه کار 

که انديشمند  طورآنفت و از حداقل معيشت انساني برخوردار نبودند، گرمي
کند، "مساکني که جمعيت در آن ميلولد و بزرگ پرولتاريا، مارکس، توصيف مي
گونه "سو تغذيه، وضع اسفناک، فاقد هر مطلقا شايسته سکونت انسان نيست"،

کنند"، که کارگـران بـدتـر از زندانيان زنـدگـي مي عني "جاييوسائل بهداشتي" ي



١٥١ 
  

بينيم که مـارکس هيچ جـا در ايـن مـورد صحبت از ولـي بـا تمام ايـن مسائل مي
  ١٠٦کند.تـوليد فوق سود نمي

که منصور حکمت لقب مارکس زمان را توسط  ها بعد زمانيسال
کس لندن، تحت عنوان تـاريخ در انجمن مار یش گرفته بود طي سخنراناحواريون

  کند:شفـاهي اتحاد مبارزان کمونيست، اين چنين عوامفريبي و موعظه مي

"اتحاد مبارزان از موضع کارگر به نقد پرداخت و موضع اين بود که اگر وضع 
کارش را  ینيرو یاست به اين دليل است که کارگر در چنين ممالک یاينطور

، نبود مطبوعات آزاد و نبود روابط یمکراسارزان ميفروشد. در نتيجه نبود د
توانند در است که مي یاين است که اين چهارچوب یپيشرو برا یفرهنگ

کار را ارزان نگهدارند. اگر اتحاديه را اجازه بدهند و  یمحدوده آن، نيرو
را  یکه کارگران چنين وضعيت یرا اجازه بدهند، در کشور یاحزاب سياس

شان تالش یبهبود اوضاع اقتصاد یشوند و برادارند، کارگران متشکل مي
ميکنند، مجبورشان ميکنند که دستمزدها را باال ببرند، مجبورشان ميکنند 

و با اين  یساعات کار را کم کنند، و آن وقت اقتصاد با اين سطح از تکنولوژ
  ١٠٧هد."دميوضعيت از انباشت سرمايه، سود ن

                                                 
تر در رابطه با ساعات کار به فصول "مبارزه براي تحصيل روزانه عادي کار براي اطالع بيش - ١٠٦
" از ١٨٦٤تا  ١٨٣٣داري انگليس از قوانين کارخانه _قهريه قانون هتحديد زمان کار بوسيله قو_

) يا در رابطه با شرايط زندگي به فصول "قشرهاي بد مزدستان ٢٦٩(جلد اول سرمايه مراجعه شود. 
ترجمه  ٦٣٣تا  ٥٩٣مردم خانه بدوش" جلد اول کاپيتال از ص ، طبقه کارگر صنعتي انگلستان

  فارسي مراجعه کرد.
تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  ،منصور حکمت در انجمن مارکس لندن یسخنران - ١٠٧

   ٢٠٠٠مه  ١٥کمونيست
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سرمايه به شکل سخيفي به  اين مدافع دمکراسي، اين ايدئولوگ جناح چپ
داري متروپل، مطبوعات آزاد هستند پردازد. در سرمايهوارونه جلوه دادن حقايق مي

تا افکار عمومي را کاناليزه کنند، احزاب سياسي بورژوايي بخصوص جناح چپ 
 هااتحاديهتر به چرخد، تداري راحکنند تا اداره امور نظام سرمايهآن فعاليت مي

بتوانند مبارزه طبقاتي را کاناليزه کرده و به مجراي  ترراحتت دارند تا اجازه فعالي
داري متروپل در قياس با قانوني و بورژوايي هدايت کنند. کارگران در سرمايه

داري متروپل شوند و انباشت سرمايه در سرمايهاستثمار مي تربيشسرمايه پيراموني 
ح چپ سرمايه به هر تقاليي دست داري پيراموني است. جنااز سرمايه تربيش

الشعاع مبارزه براي دمکراسي قرار دهد. ايدئولوگ زند تا مبارزه طبقاتي را تحتمي
  داري متروپل را در سر دارد.بورژوا روياي سرمايه

به دانش آموخته، دانشکده اقتصاد بورژوايي بايد خاطر نشان کرد که انحصار 
هايي که انحصاري هستند نسبت به هم سرمايهآورد و در ايران فوق سود به بار مي

کنند و خواهند که در بخش غير انحصاري هستند، فوق سود کسب مي هاييسرمايه
 شرکت ملي نفت ايران که يک شرکت انحصاري است، با وجود آنکه کرد.

شرايط و محيط کاري بهتري دارد و سطح دستمزدها نيز نسبتا باال است، اما تکنيک 
گردد که بارآوري کار افزايش يافته (افزايش ترکيب ارگانيک سبب ميتر پيشرفته

سرمايه) و نرخ استثمار بااليي داشته باشد. به عبارت ديگر، از افق مارکسيستي 
 تربيشي نيز برخوردار هستند، تربيشکارگران در شرکت ملي نفت که از مزاياي 

  شوند.از کارگران کوره پزخانه ها استثمار مي
تر شدن صنايع و تکنيک پيشرفته، موجب باال رفتن ترکيب ماشيني

هاي ناشي از گران شدن نيروي کار را جبران شود تا زيانارگانيک سرمايه مي
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شود که تر نيروي کار ميکنـد ولـي ترکيب ارگـانيک باال موجب بارآوري بيش
اران را به دنبال آن کاهش نيروي کار را به دنبال خواهد داشت. ارتش عظيم بيک

عرضه و تقاضاي نيروي کار را  يهموجب خواهد شد که در روند خود مبادل
تحت تاثير قرار داده و باعث ارزان شدن حقيقي (قدرت خريد) نيروي کار 

  خواهد شد.
دهد و اظهار با اين همه اتحاد مبارزان کمونيست به خزعبالت خود ادامه مي

ميني در غياب نيروي کار ارزان هدف ترين معادن و ذخاير زيرزدارد که وسيعمي
  نويسد:صدور سرمايه قرار نخواهد گرفت. منصور حکمت مي

  
ترين معادن و ذخائر زيرزميني هم، در غياب نيروي کار ارزان کشوري "وسيع

ارزش مصرف  به دنبالکند، چرا که سرمايه را الزاما آماج صدور سرمايه نمي
  ١٠٨با نرخي مساعد است."نيست، در جستجوي ارزش اضافه و آنهم 

  
شرايط زندگي طبقه کارگر، خانه، مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و بطور 
کلي سطح استاندارد زندگي طبقه کارگر در قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم 

داري) قابل مقايسه با قرن نوزدهم (عصر شکوفايي (عصر انحطاط سرمايه
رد زندگي باال رفته است. اگر زماني داري) نيست به وضوح سطح استانداسرمايه

کرد  و فقط يک روز در هفته تعطيل داشت. حاال ساعت کار مي ١٦کارگر روزي 
  کند و در هفته هم دو روز تعطيلي دارد.ساعت در روز کار مي ٨فقط 

                                                 
  منصور حکمت ،وابسته یداردر مورد سرمايه یبحران و استنتاجات یمارکسيست یبه تئور ینظر - ١٠٨
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، طرح بيمه هاکارخانهمزاياهايي نظير اصل سهيم کردن کارگران در سود 
در راستاي نيازهاي سرمايه بوده است. سرمايه  اهايناجتماعي و غيره، همگي 

افق دراز مدت سرمايه را در نظر دارد. » کوته بين«دورانديش برخالف سرمايه 
سرمايه، بخصوص سرمايه متروپل اهداف درازمدت سرمايه را در نظر دارد و وجود 

  نيروي کار شرط الزم براي توليد ارزش اضافه است.
 هاينظامداري از مسئله را وجه تمايز سرمايه هاي بورژوايي اينايدئولوگ

هاي هاي ايدئولوگفريبيآورند. ولي در مقابل عوامتوليدي پيشين به شمار مي
راست و چپ سرمايه بايد تاکيد کرد که در مقايسه با سطح رشد نيروهاي مولده، 

زندگي  اوال ارتقاء سطح استاندارد پرولتاريا نسبت به گذشته فقيرتر نيز شده است.
 يطبقهطبقه کارگر نتيجه بخشي از دستاورد مبارزات اين طبقه بوده است. وگرنه 

ثانيا جامعه رو به رشد است و اين  بورژوا اين چنين هم سخاوتمند و بخشنده نيست.
طلبد. اگر در قرن نوزدهم سواد داشتن از پيشرفت نيازهاي خاص خود را مي

بدون آن ميسر نيست. اگر در قرن نوزده معيشت نبود، امروز  يهضروريات ادام
پذير نبود امروز از ضروريات او براي طي تصور ماشين براي يک کارگر امکان

  هاي طوالني براي رفتن به سر کار است. مسافت
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  ي تفاضليي مطلق و اجارهي مالکانهبهره
 

 يرهاجامطلق و  يمالکانه يبهرهبحث، ناچاريم مفاهيم  يادامهپيش از 
تفاضلي را در اينجا قيد کنيم و براي درک بهتر موضوع، خواننده را به متون 

  هيم.دميکالسيک مارکسيستي و بخصوص جلد سوم سرمايه ارجاع 
مطلق چيست؟ مالک چاه نفت، زمين يا معدن سود ويژه را به  يمالکانه يبهره

دار توليد سرمايهعنوان حق مالکيت انحصاري خويش برچاه نفت، زمين يا معدن از 
سود متوسط در جامعه بـراي او بـاقي  يهکند و تنها سودي به اندازکننده طلب مي

آيد و به جيب مالک معدن مي به دستگـذارد. اضافه سـودي که از اين طريق مي
  رود، بهره مالکانه مطلق نام دارد.يا زمين مي
)؟ DifferentialRentتفاضلي چيست( يمالکانه يبهرهتفاضلي يا  ياجاره

مالکانه مطلق (اجاره مطلق) به  يبهرهاي است که عالوه بر العادهفوقارزش اضافي  
علت حاصله هاي مرغوب و غيره، بهاي نفت مرغوب، زمينمعادن مرغوب، چاه

گيرد. تعلق مي خيزي يا شرايط بهتر در مقايسه با چاه نفت، معدن يا زمين نامرغوب
و غيره در  هازمينهاي نفت، ر مالکيت بر اين معادن، چاهبه علت آن که انحصا

گيرد و اين تفاوت تفاضلي به مالک آن تعلق مي ياجارهست، هاآندست مالکين 
  مالکانه تفاضلي نام دارد.  يبهرهتفاضلي يا  ياجاره

سيم که رميبا اين توضيحات به کشفيات جديد اتحاد مبارزان کمونيست 
که در چهارچوب  کند، در صورتياجاره تفاضلي را مطرح مي امکان از بين رفتن

تفاضلي وجود ندارد. منصور حکمت  ياجارهداري امکان از بين رفتن نظام سرمايه
  گويد:اين چنين مي
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که عايد مالکان وسائل توليد در صنعت نفت  یا"به عبارت ديگر ارزش اضافه
ز نظر تئوريک به دو بخش گردد او دولت ايران) مي ینفت یايران (شرکتها

از استفاده سرمايه از  یسود سرمايه (شامل فوق سود ناش -١ود، شميتقسيم 
، (تفاوت ميان یاجاره تفاضل -٢کار ارزان کارگران نفت ايران) و  ینيرو

هزينه توليد در ايران با هزينه توليد متوسط در جهان). علت وجود اجاره 
ت ايران (و يا حق استخراج دول ی، همانا مالکيت انحصاریتفاضل

 یگردد) بر منابع نفتدر ايران تفويض مي ینفت یهاشرکتکه به  یایانحصار
 یها، سرمايهیانحصار ايران است (در غياب اين مالکيت و يا حق استخراج

در ايران بپردازند که در  یبه توليد مواد نفت یهيچ مانعیتوانستند بمختلف مي
 یهزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در سطح جهاناين صورت: اين از يکسو 

ديگر باعث افزايش هزينه توليد هر بشکه نفت در  یاد و از سودميرا کاهش 
ها در غياب مالکيت گرديد. به اين ترتيب حرکت آزادانه سرمايهايران مي

ها، اختالف موجود ميان هزينه توليد در ايران ، و رقابت اين سرمايهیانحصار
را به صفر  یمتوسط توليد در جهان را از ميان ُبرده و اجاره تفاضل و هزينه

  ١٠٩ميرساند)."
  

هاي انحصاري، سود انحصاري کسب اوال صنعت نفت ايران از طريق قيمت
کند و به تبع آن از طريق کسب مافوق سود،که بخشي از ارزش اضافه توليد مي

ده توسط پرولتارياي شده در سراسر جهان است، بخشي از ارزش اضافه توليد ش
يست بلکه کند. اين مختص به ايران نمتروپل را نيز از طريق فوق سود کسب مي

                                                 
  ن يشيپ -١٠٩



١٥٧ 
  

نفت چه متروپل و چه پيراموني نيز است. شيخ يهکنندشامل ساير کشورهاي صادر
هاي حاشيه خليج يا ثروتمندترين بورژواي جهان که ساکن مکزيک است در 

ي که قبال نيز اشاره کرديم، طورنايل هستند. همالمللي دخاستثمار پرولتارياي بين
فوق سود را نبايد در توليد ارزش اضافه بلکه در توزيع همان ارزش اضافه بين 

دار برابر هاي مختلف جستجو کرد. بايد تاکيد کرد که سود هر سرمايهسرمايه
دار منفرد ارزش اضافي توليد توسط کارگران استثمار شده توسط يک سرمايه

 يهت. چرا که کل ارزش اضافي توليد شده ثابت است. فوق سود تنها در پروسنيس
کند داري تالش ميکند، هر سرمايهتقسيم ارزش اضافه به شکل سود تجسم پيدا مي

ديگر، افزايش دهد. لذا به  دارميزان سود خود را به بهاي پايين رفتن سود سرمايه
  منفرد نگريست. دارفوق سود بايد از افق سرمايه يهپديد

آورد. تئوري مي به دستپيراموني (مثل ايران) مافوق سود  ثانيا وقتي کشور
درد جذب ه شود و فقط باعتبار مي"توليد مافوق سود بر مبناي نيروي کار ارزان" بي

  خورد.ضد امپرياليستي مي يمبارزهنيرو براي 
که امکان از ميان  هاي اقتصاد بورژوايي استثالثا تنها در ذهن دانش آموخته

شود. در چهارچوب نظام داري ميسر ميرفتن اجاره تفاضلي در درون نظام سرمايه
  داري امکان از بين رفتن اجاره تفاضلي وجود ندارد.سرمايه
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  مفهوم مارکسيستي انباشت سرمايه
  

بورژوا آن بخشي از  يطبقهگر آن است که انباشت سرمايه بيان يپروسه
ساند و يا پس رميتوليد شده توسط طبقه کارگر را که به مصرف ن ارزش اضافي

کند و به سيکل سرمايه (دور پيمايي) مي يپروسهکند بلکه مجددا وارد انداز نمي
دهد. باال و پايين رفتن ميزان هاي درگردش را افزايش ميتبع آن حجم سرمايه

 ت سرمايه خواهد بود.توليد ارزش اضافه موجب باال و پايين رفتن ميزان انباش

دولت بورژوايي در خدمت سرمايه و انباشت سرمايه است. هزينه بخش 
وسيعي از زير بناي جامعه، خطوط ارتباطاتي، آموزش نيروي کار، ارتباطات و غيره 

ي را تسهيل کند، تا شرايط گذارسرمايهبه عهده دولت بورژوايي است تا شرايط 
آيد و امکان سودآوري براي سرمايه را  وجودبه الزم براي استثمار نيروي کار 

براي  ايجاد شرايط الزمافزايش دهد. اگر هدف دولت بورژوايي در راستاي 
 خود انباشتانباشت سرمايه است، هدف خود سرمايه، نه ايجاد شرايط الزم بلکه 

  سرمايه است. 
 آيد، بدون آنکه سرمايه به وجودتواند خللي موقتي مي در انباشت سرمايه

دچار بحران جدي شود. ولي خلل جدي در انباشت سرمايه منجر به بحران سرمايه 
شود. بحـران حـالت مـوقتـي نـدارد کـه بتـوان آنـرا با راه کارهايي حل کرد. مي

شود و سرانجام سرمايه راه حل درازمدت خود، بحران سرمايه مداوم تشديد مي
  دهد. جنگ را ارائه مي

هاي حاصل از جنگ جهاني اول و دوم منجر شد تا شاهد يرانيبازسازي و         
جنگ  -هاي بعدي باشيم. سپس چرخه بحراناي از رشد و رونق اقتصادي دههدوره
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خود ه اي بهاي منطقهجنگبازسازي تکرار شد و امروزه جنگ شکل و روند  -
رزان وضوح در صفحات بعدي (جنگ و اتحاد مباه گرفته است. ما اين مسئله را ب

داري براي که سرمايهکمونيست) بررسي خواهيم کرد. عصر امپرياليسم يعني اين
ي خود ناگزير است به جنگ چنگ بيندازد و تاريخ هاناحل درازمدت بحر

اي از بحران، جنگ و بازسازي بوده است. سرمايه به عنوان داري چرخهسرمايه
سرمايه ثابت (وسايل توليد، آخرين راه حل براي مقابله با بحران خود به تخريب 

عام قتل -(نيروي کار شهرها، زيرساخت، کارخانجات و غيره) و حتي سرمايه متغير
پردازد تا با تنزل نرخ سود به مقابله برخيزد، تا شرايط را براي دور کارگران) مي

  ديگري از انباشت سرمايه فراهم آورد.
  

 
 
 
 

مداوم در ترکيب ارگانيک سرمايه  گرايش نزولي نرخ سود ناشي از تغييرات       
که ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد، يا بايد است. به عبارت بهتر براي اين

که هم سرمايه ثابت سرمايه ثابت افزايش يابد و يا سرمايه متغيير کاهش يابد و يا اين
ع افزايش يابد و هم سرمايه متغيير کاهش يابد. ولي با کاهش سرمايه متغيير، منب

نمايد کاهش نرخ شود. اما سرمايه تالش ميتوليد ارزش اضافه نيز محدودتر مي
سود را با افزايش بارآوري کار جبران نمايد. تمرکز وسائل توليد و سرمايه ثابت در 

داران محدودي، منجـر بـه جـذب تکنولوژي پيشرفته در پروسه توليد دست سرمايه
سود در صنايع بزرگ و اخراج نيروي کار  دد. تنزل نرخگرميو افزايش بارآوري 

  از عوارض اين مسئله هستند.
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خواست در فرداي پيروزي انقالب دمکراتيک، اتحاد مبارزان کمونيست مي
شرايط نامساعدي براي انباشت سرمايه ايجاد کند، به عبارت ديگر در راستاي 

ان عميق داري ايران به يک بحرانباشت سرمايه مشکل آفريني کند تا سرمايه
اقتصادي فرو رود. پرولتاريا هم که قدرت سياسي را در دست دارد، از فرصت 

براي بچه ند. اتحاد مبارزان کمونيست ظاهراداري را نابود کاستفاده کرده و سرمايه
  گويد: مي» قصه شب«ها 

 یتوليد و استثمار بوسيله قدرت متشکل پرولتاريا یشرايط امپرياليست ی"نف
 یدارسرمايه ینابود ی، نه به معنایو قانون یسياس یطريق اهرمها و از یانقالب

 ی"مستقل" است، بلکه فقط و فقط به معنا یدارو نه مترادف با استقرار سرمايه
است.  ی"وابسته" ايران به يک بحران عميق اقتصاد یدارسوق دادن سرمايه

 یپيروز" یايران، دقيقا از آن جهت که همچنان، در "فردا یدارسرمايه
تواند است، نمي یبر استثمار امپرياليست یمتک یدارانقالب دمکراتيک، سرمايه

 یپرولتاريا که محور آن فراتر رفتن از امکانات بورژواز یبا مطالبات اقتصاد
و  یانقالب یکه پرولتاريا یااست، سازگار باشد. به درجه یدر چنين کشور

 یبسط مبارزه طبقات یرا برا یادترين حالت اقتصمتشکل قادر گردد تا مناسب
در نامساعدترين شرايط  یتحميل کند، به همان درجه بورژواز یبه بورژواز

ايران به يک بحران حاد و عميق  یدارانباشت قرار گرفته و لذا سرمايه یبرا
  ١١٠فرو ميرود." یاقتصاد

  

                                                 
  )٢بخش  ی(جدال برسر تحقق سوسياليسم خلق٢ هاول شماره دور، بسوي سوسياليسم - ١١٠
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داري را به يک بحران عميق خواست سرمايهاتحاد مبارزان کمونيست مي
دي بکشاند و در روند انباشت سرمايه خلل ايجاد کند و مبارزه طبقاتي را به اقتصا

بورژوازي تحميل کند، بورژوازي هم چون دل رئوفي دارد، تن به خواسته پرولتاريا 
خون آشامي است که فقط خون تازه، خون » دراکوالي«دهد. سرمايه همچون مي

» دراکوال«روند خون آشامي اهد. هرگونه خلل در خوميکارگران (ارزش اضافه) 
خواهد  به دنبالتري هاي به مراتب خطرناکيعني روند انباشت سرمايه واکنش
ديگر واکنش همان  ايمنطقهها جنگ بزرگ و داشت. جنگ جهاني اول، دوم و ده

به خلل در روند انباشت سرمايه بوده است. تنها انقالب کمونيستي جهاني » دراکوال«
فکند، مسئله ادان تاريخ بيداري را به زبالهظام کثيف سرمايهتواند ناست که مي

  انباشت سرمايه را منتفي سازد و بشريت را از توحش سرمايه رهايي بخشد.
ذاريم و به دنياي واقعي و گميرا کنار  فريبي اتحاد مبارزان کمونيستعوام

گ و گرديم. ذکر يک نکته ضروري است که توليد بزرمي بربريت سرمايه بر
يرد، بدون گميصورت  هاآنصنعت گسترده که بخش اعظم انباشت سرمايه توسط 

توانست شکل بگيرد. تنها در سايه صنايع عظيم وجود سرمايه انحصاري نمي
يابد. الزم به توضيح است که انحصاري بود و يا است که بارآوري کار افزايش مي
ار پيشرفته و متفاوتي صورت بارآوري کار امروزه در چهار چوب تکنولوژيکي بسي

  يرد. گمي
يابد، هاي غير توليدي افزايش ميکه تعداد کـارگـران در بخشسـواي از اين

کند و اي است که رفاه اجتماعي را توليد ميطبقه کارگر، به عنوان طبقه، طبقه
ه در کشورهاي پيراموني سرمايه ب شود.همچنان از طريق بردگي مزدي استثمار مي

داري سرمايه تر از کشورهاي متروپلکه سطح رشد نيروهاي مولده پاييننعلت آ



١٦٢ 
  

از کشورهاي متروپل است، توليد خرده بورژوايي در  ترکماست و تمرکز سرمايه 
تر است و خرده بورژوازي جمعيت نسبتا وسيعي از مقايسه با متروپل بسيار گسترده

داري، مبارزه ميان طاط سرمايهدهد. با اين حال، در عصر انحجامعه را تشکيل مي
کار و سرمايه به معناي مبارزه ميان تمامي استثمارشدگان بر عليه تمامي 

  پرولتاريا و بورژوازي در سطح جهاني است. يطبقهاستثمارگران، مبارزه ميان 
ترين معادن و ذخاير زيرزميني هم اتحاد مبارزان کمونيست مدعي است، وسيع

کند و اين چنين ان کشوري را آماج صدور سرمايه نميدر غياب نيروي کار ارز
  گويد:مي

  
ين معادن و ذخاير زيرزميني هم، در غياب نيروي کار ارزان کشوري تروسيع"

ارزش مصرف  به دنبالکند، چرا که سرمايه را الزاما آماج صدور سرمايه نمي
  ١١١نيست، در جستجوي ارزش اضافه و آن هم با نرخي مساعد است."

  
و خزعبالت اتحاد مبارزان کمونيست، صدور سرمايه  هافريبيعوامف برخال

در درجه اول بخاطر موادخام و ذخاير زيرزميني است، نه نيروي کار ارزان. به يکي 
ترين کشورهاي متروپل سرمايه يعني اياالت متحده آمريکا نگاهي مياز پيشرفته

  ت:  جا خبري نيساندازيم که از نيروي کار ارزان در آن
  

المللي پنج انحصار نفتي بزرگ آمريکايي عضو کارتل بين ١٩٧٠"در سال 
درصد زغال توليد شده در داخل آمريکا را فروخته و  ٥٠نفت در عين حال 

                                                 
  تمنصور حکم ،وابسته یداردر مورد سرمايه یبحران و استنتاجات یمارکسيست یبه تئور ینظر - ١١١
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اورانيم را در  يهدرصد توليد گاز طبيعي، قريب نصف منابع کشف شد ٨٥
را  درصد موسسات نوين استخراج و غني کردن اورانيوم ٧٥آن کشور و 

ينيم گاز طبيعي که نسبت به زغال بمي حالي کهتحت کنترل داشت. پس در 
شود، حال تقريبا تمامي اين منابع در دست چند تمام مي ترارزانسنگ 

ي نفتي را در دست دارند. قيمت گذاري هاکارتلانحصارات است که خود 
روي هزينه  کاالها را نيز بالطبع خود عهده دار خواهند بود و قيمت را نه از

است،  ترگرانمراتب ه توليد گاز طبيعي، بل هزينه توليد زغال سنگ که ب
حساب خواهند کرد و عرضه خواهند نمود و از فوق سودهاي کالني 

ميليارد دالري که انحصارات  ١٦برخوردار خواهند شد. ... از مجموع 
و در خارج از مرزهاي آن کشور در صنايع نفت  ١٩٧٢آمريکايي در سال 

ميليارد آن در خاورميانه بوده  ٩/١ي کرده بودند. فقط گذارسرمايهگاز 
  ١١٢است."

  
مجددا به موضع ارتجاعي و سرمايه پسند اتحاد مبارزان کمونيست در رابطه 

بر  سلطهتحتبا صدور سرمايه براي "توليد فوق سود امپرياليستي" در کشورهاي 
ايه فقط به کشورهاي عقب مانده و گرديم. ابتدا بايد تاکيد کرد که صدور سرممي

ي هم فقط در گذارسرمايهنبوده و  سلطهتحتداري يا به کشورهاي سرمايه
، فوق سودهاي هنگفتي هااينيرد. اما با وجود تمام گميي صنعتي صورت نهابنگاه

همه انحصارات اصول انحصاري را با  کهجاييآنگردد و از نصيب انحصارات مي

                                                 
  ٣١ص  -احضار گذشته براي توجيه حال  - ١١٢
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آورد. خواه در ر همه جاي دنيا، انحصار فوق سود ببار ميخود دارند، پس د
  آمريکا، خواه در روسيه و خواه در ايران.   

داري "انحصار فوق سود ببار مياورد، يعني مازاد سودي که از سود سرمايه
  ١١٣و باالتر است." تربيشعادي و معمولي در تمام دنيا 

  
اد برخالف ادعاي کذب اتحاد حال با مراجعه به آمار و ارقام نشان خواهيم د

به کشورهاي متروپل جايي که از نيروي  تربيشمبارزان کمونيست صدور سرمايه 
شود تا کشورهاي پيراموني سرمايه که نيروي کار در کار ارزان خبري نيست صادر مي

  اندازيم:گذاري آلمان در اوايل قرن بيستم ميها ارزان است. نگاهي به سرمايهآن
  
ميليارد در آسيـا و افريقا و  ٧ميليارد مـارک،  ٣٥از  ١٩١٠د سـال در حدو«"

ميليارد را در اروپا  ١٨ميليارد در آمريکا و بقيه را از اين رقم يعني  ١٠استراليا، 
که کار ارزان نيست و ترکيب ارگانيک سرمايه  جايي» ي کرده.گذارسرمايه

  ١١٤نيز در سطح بااليي است."

» احضار گذشته براي توجيه حال« يجزوهدو جدول صفحات بعدي از 
   ١١٥اقتباس شده است. ما به اين جزوه در مبحث کمونيست چپ باز خواهيم گشت.

                                                 
  ٨امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم، لنين، ص  - ١١٣
  ٣٤ص ، احضار گذشته براي توجيه حال - ١١٤
اي است که توسط دو تن از فعالين سابق حزب جزوه» احضار گذشته براي توجيه حال« - ١١٥

ع حزب کمونيست ايران و اتحاد در نقد مواض» پويا«و » اشکان«هاي کمونيست ايران به نام
مبارزان کمونيست نگاشته شده است. اين رفقا تحت تاثير مواضع کمونيست چپ (بخصوص 
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ي مستقيم خارجي آمريکا در ده کشور مهمي که گذارسرمايهجدول زيرين درصد 
دهد که در دهد. آمار نشان ميي صورت گرفته را نشان ميگذارسرمايه هاآندر 

ي آمريکا در کشورهاي متروپل انجام گذارسرمايهل بخش اعظم طول بيست سا
ي نيز افزايش يافته است. جدول نسبت گذارسرمايهگرفته و ميزان اين 

   دهد:ي آمريکا نشان ميگذارسرمايهي را به کل گذارسرمايه
  

  ١٩٧٧سال   ١٩٦٦سال   ١٩٥٧سال   کشور

٣٠  %٧٣٣  کانادا٢٢  %٣٣%  

١٠  %١٨  بريتانيا١١  %٤٥%  

٣  %٣٢  آلمان٤  %٧١%  

٣  %٣٠  سوييس٤  %٧١%  

٣  %٨٠  فرانسه٤  %٥٥%  

١  %٣٣  برزيل٣  %٧٩%  

٣  %٣٢  استراليا٣  %٧٨%  

١  %٨٠  بلژيک و لوکزامبورگ٢  %٥٨%  

١  %٧٠  ژاپن٢  %٤٧%  

١  %٨٠  هلند٢  %٧٧%  

٦٣ %١٥٣  مجموع٦٥ %٣٨% 

                                                                                                                 

حزب کمونيست انترناسيوناليست ايتاليا[نبرد کمونيستي]) به نقد چپ سرمايه پرداختند که ما در 
هاي منتشر شده تر به اين مسئله خواهيم پرداخت. منبع اصلي جدولمبحث کمونيست چپ بيش

در اين جزوه انديشه و انقالب شماره يک است. انديشه و انقالب شماره يک آمار و ارقام متعدد 
آرشيو اسناد اپوزسيون «توان از سايت و سودمندي در اين رابطه دارد. انديشه و انقالب را مي

   دريافت کرد.» ايران
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کشور آمريکاي  ٨م آمريکا را در ي مستقيگذارسرمايهجدول زيرين ميزان 
ي در گذارسرمايهدهد، اوال درصد ناچيزي از دهد. آمار نشان ميالتين نشان مي

ي کاهش گذارسرمايهکشورهاي پيراموني سرمايه انجام گرفته و ثانيا ميزان اين 
يافته است. نظريه صدور سرمايه به کشورهاي نيروي کار ارزان براي توليد مافوق 

درد حواريون مذهب حکمت ه اعتبار است و تنها بد مبارزان کمونيست بيسود اتحا
  خورد.مي

  ١٩٧٧سال   ١٩٦٦سال   کشور
١  % ٥١  آرژانتين %  

٣  % ٧١  برزيل٩%  

١  % ٥١  شيلي%  

٠  % ٩٠  کلمبيا٥ %  

٢  % ٦٢  مکزيک١ %  

١  % ٦١  پاناما٤ %  

٠  % ٣١  پرو٩ %  

١  % ١٤  ونزوئال٢ %  

١١ % ٢١٥ مجموع١ % 
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 برنامه حداقل اتحاد مبارزان کمونيست

  
ي به ظاهر راديکال اتحاد مبارزان کمونيست را کنار هاواژهاگر شعارها و 
شود. ي جناح چپ سرمايه، به روشني قابل رويت ميهاخواستهبگذاريم، اهـداف و 

انقالبي  به جمهوري يابيدستاتحاد مبارزان کمونيست هدف اردوگاه انقالب را 
برنامه «داند که اين جمهوري نيز در البته با ساختار اساسي جمهوري بورژوايي مي

هاي خود را از اتحاد مبارزان کمونيست تبلور يافته است که خواست ١١٦»حداقل
طريق قانون اساسي تحقق خواهد بخشيد. واقعيت اين است که قوانين و شرايط 

وري انقالبي اتحاد مبارزان کمونيست تر از جمهبورژوايي اروپاي غربي مترقي
  بگذاريد ببينيم هدف اردوگاه چپ سرمايه چيست: ١١٧است.

                                                 
ترناسيونال دوم بود. پرولتاريا يک جدائي بين برنامه حداقل و حداکثر از نکات ضعف ان - ١١٦

داري يک سيستم جهاني است. جهاني شدن به مفهوم اين طبقه جهاني است، همانطور که سرمايه
است که برنامه پرولتاريا نيز جهاني و انترناسيوناليستي است. انترناسيونال سوم و سپس کمونيست 

مه انترناسيوناليستي دارد که چپ روشن و صريح تاکيد کرد که حزب کمونيست تنها يک برنا
  هدف آن انقالب کمونيستي و برقراري ديکتاتوري پرولتاريا است.

"حق راي همگاني، برابر، مستقيم و مخفي براي تمام افراد باالتر  "بندهائي از برنامه حداقل: - ١١٧
و ارگان  سال براي انتخاب شدن در هر نهاد ١٨سال اعم از زن و مرد، حق هر فرد باالتر از  ١٦از 

نمايندگي...شرکت مستقيم مردم در اداره امور کشور، لغو اکيد انتخاب استانداران، فرمانداران، 
بخشداران و شهرداران از سوي دولت، انتخابي بودن اين مقامات در کليه سطوح توسط مردم و 

  ها هر گاه که اکثريت انتخاب کنندگان اراده کنند..."قابل عزل بودن آن
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آن را به عنوان هدف اردوگاه انقالب  یو رئوس محتوا یانقالب ی"جمهور
 هاکمونيستحداقل در برنامه  یو سياس یتبليغ کنيم و بند بند مطالبات اقتصاد

به  هاکمونيست... ما  ريح کنيمتش یاين جمهور یعمل یرا به عنوان محتوا
آنان، به اراده  یانقالب یاتوده یهاناکارگر و زحمتکش، به ارگ یهاتوده

را به قدرت خود آنان، در  یکنيم، تا نان و آزادیمستقيم و مسلح آنان تکيه م
روشن (بخش حداقل  یمعين، با قانون اساس یانقالب یقالب يک جمهور

  ١١٨خشيم."[تاکيد از متن اصلي]ها) تحقق ببرنامه کمونيست
  

کند و حاال ديگر اتحاد مبارزان کمونيست خود را معادل پرولتاريا ارزيابي مي
زد. برنامه حداقل خود را که در ساميي خود را از زبان پرولتاريا مطرح هاخواسته

راستاي محدود کردن مبارزه طبقاتي پرولتاريا و در خدمت تداوم بخشيدن به 
زد. اما اتحاد ساميست تحت عنوان برنامه پرولتارياي آگاه مطرح بردگي مزدي ا

مبارزان کمونيست به منافع طبقاتي خود به عنوان بخشي از جناح چپ سرمايه آگاه 
  دارد:است. چپ دستگاه سياسي سرمايه اظهار مي

  
است. بخش حداقل برنامه، پرولتارياي  برنامه"امروز پرولتارياي ايران داراي 

  ١١٩سئواالت فوق پاسخ گفته است."آگاه به 
  

                                                 
 ٢٨، بيانيه اتحاد مبارزان کمونيست ،ها، چشم انداز آن و وظايف کمونيستیکنونوضعيت  - ١١٨

   ١٣٦٠خرداد
  ٣، ص ٣کارگر کمونيست ارگان اتحاد مبارزان کمونيست، شماره  - ١١٩
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کردن افکارعمومي، اتحاد مبارزان ها و آمادهانجام پس از زمينه سازيسر
زند. تبديل اتحاد مبارزان کمونيست به يک کمونيست، حرف اصلي خود را مي

اي تا مبارزه طبقاتي آلترناتيو براي رهبري موج نوين مبارزات دمکراتيک توده
مکراتيک قرار گيرد، رويکرد شناخته شده در جناح چپ الشعاع مبارزات دتحت

گرفتن اين رهبري بود و اين  به دستسرمايه. اتحاد مبارزان کمونيست در روياي 
  گويد:چنين مي

  
انقالب دموکراتيک  یپيروز ی، که ميبايد محتواهاکمونيست"برنامه حداقل 

کند، آن تصوير معّين فرموله و طرح  یو اقتصاد یرا در قالب مطالبات سياس
ها توده یبايد از انقالب حاضر و اهداف آن برا هاکمونيستاست که  یروشن

رهبر موج نوين  یبه يک آلترناتيو برا هاکمونيستتبديل ... .ترسيم کنند
، بدون ارائه تبليغ پيگيرانه و گسترده برنامه یامبارزات دموکراتيک توده

  ١٢٠".ير نيستپذل و مطالبات تعريف شده آن، امکانحداق
  

گر اغتشاش فکري اتحاد مبارزان کمونيست اگر چه در ظاهر بيان يهبرنام
است اما در واقع جناح چپ سرمايه تالش کرده است » برنامه پرولتاريا«نويسندگان 

را بيان کند،  هاآنکلمات با بار و مفهوم متضاد را کنار هم بچيند و به زبان راديکال 
که در اين » برنامه پرولتاريا«ريبي کند. نگاهي به تقالهاي تر بتواند عوامفتا راحت

  اندازيم:مقطع حاال ديگر تنها حزب کمونيست جهان شده بود، مي
  

                                                 
   ١٣٥٩ ، بهمن٤سوسياليسم شماره یبخش سوم: بسو یدو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليست - ١٢٠
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ي حداقل پرولتاريا را درهم شکستن دستگاه دولتي "مضمون سياسي برنامه
بورژوازي و استقرار يک حکومت دمکراتيک که ابزار نظامي -بوروکراتيک
دهد. اين و حاکميت کارگران و زحمتکشان باشد تشکيل مياعمال اراده 

حکومت ضامن آنچنان دمکراسي وسيعي خواهد بود که در آن مبارزه طبقاتي 
ترين، آشکارترين و وسيعترين شکل تواند به آزادانهپرولتاريا عليه بورژوازي مي

  ١٢١بسط و تکامل يابد."
 

، هاواژهها، يدن ارزشترين نقش را در به لجن کشبيشاين گرايش فکري، 
نه  هااينفريبي و اهداف کمونيستي و انترناسيوناليستي ايفا کرده است. عوام هاناآرم
  نيز بوده است. تربيشاز ديگر گرايشات چپ سرمايه نبوده بلکه  ترکمتنها 

داري درهم شکستن ماشين دولتي بورژوايي تنها از اوال در نظام سرمايه
هاي است، چـرا که تمامي جناح پـذيـرامکانکمونيستـي طـريـق يـک انقـالب 

بورژوازي ارتجاعي هستند و خواهان حفظ اين نظام و ماشين دولتي هستند و تنها 
کارگر است که خواهان درهم شکستن ماشين دولتي و  يطبقهانقالبي،  يطبقه

توري برقراري ديکتاتوري پرولتاريا است، نه دمکراسي بورژوايي که خود ديکتا
  عريان و لجام گسيخته بازار است.

ثانيا "اعمال اراده و حاکميت کارگران" تنها از طريق اعمال ديکتاتوري 
پذير است، نه از طريق پرولتاريا يعني از طريق شوراهاي سراسري کارگران امکان

  حکومت دمکراتيک که خود نوعي اعمال اراده و حاکميت سرمايه است. 

                                                 
  ١٤بند ، ١٥ص ، رانبرنامه حزب کمونيست اي - ١٢١
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ديگر است.  يطبقهاي عليه گر اعمال ديکتاتوري طبقهثالثا هر دولتي بيان
کارگر از طريق شوراها  يطبقهگر اعمال ديکتاتوري ديکتاتوري پرولتاريا بيان

گر اعمال ديکتاتوري بورژوازي ترين دولت بورژوايي نيز بياناست. دمکراتيک
  کارگر است. يطبقهعليه 

خود اعمال اراده و  رابعا حکومت دمکراتيک (ديکتاتوري سرمايه) که
ترين شرايط را براي تواند آزادترين و وسيعحاکميت سرمايه است، چطوري مي

بسط و تکامل مبارزه طبقاتي تضمين کند؟ پس مفهوم تضاد آنتاگونيستي کار و 
  شود؟سرمايه چه مي

ي که گفته شد مضمون سياسي برنامه حداقل جناح چپ سرمايه طورناهم
گر اغتشاش فکري نگارندگان ست) اگر چه به ظاهر بيان(اتحاد مبارزان کموني

برنامه است، اما در واقعيت سعي شده است از کلمات راديکال براي توصيف 
بردگي مزدي يعني حکومت دمکراتيک (دمکراسي بورژوايي) استفاده شود. در 

نفي «دارد، مضمون اقتصادي، جناح چپ سرمايه اهداف خود را آشکارتر بيان مي
البته در کنار آن قول رفاه نسبي نيز به کارگران داده شده » امپرياليسم يسلطهعملي 

هايي که در جريان کارزار انتخاباتي، بخشي از تبليغات است. درست مانند قول
  انيم:خوميدهد. در برنامه عوامفريبان را تشکيل مي

  
 يهسلط"... مضمون اقتصادي بخش حداقل برنامه پرولتاريا را نفي عملي 

زحمتکش و  هايتودهامپرياليسم بر شرايط زيست و کار پرولتاريا و 
تهيدست، تامين رفاه نسبي کارگران و زحمتکشان و رفع موانع اقتصادي بسط 

 يطبقهدهد. تحقق اين امر عالوه بر افزايش توان طبقاتي تشکيل مي يمبارزه
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پرولتر به اين  کارگر  در مبارزه براي رهايي قطعي، پيوستن زحمتکشان غير
  ١٢٢مبارزه را تسهيل خواهد کرد..."

  
هاي هاليودي نيز امکان سناريوي اتحاد مبارزان کمونيست که حتي در فيلم

پذير نيست، ظاهرا توانسته است در تبليغات، آژيتاسيون و نظرات اتحاد مبارزان 
  ردازد: پفريبي ميتر به عوامتر و کالم راديکالکمونيست خود را تجلي دهد. ظريف

  
 یتوليد و استثمار بوسيله قدرت متشکل پرولتاريا یشرايط امپرياليست ی"نف

 یدارسرمايه ینابود ی، نه به معنایو قانون یسياس یهاو از طريق اهرم یانقالب
 ی"مستقل" است، بلکه فقط و فقط به معنا یدارو نه مترادف با استقرار سرمايه

است.  یان به يک بحران عميق اقتصاد"وابسته" اير یدارسوق دادن سرمايه
 ی" پيروزیايران، دقيقا از آن جهت که همچنان، در "فردا یدارسرمايه

تواند است، نمي یبر استثمار امپرياليست یمتک یدارانقالب دمکراتيک، سرمايه
 یپرولتاريا که محور آن فراتر رفتن از امکانات بورژواز یبا مطالبات اقتصاد

و  یانقالب یکه پرولتاريا یات، سازگار باشد. به درجهاس یدر چنين کشور
 یبسط مبارزه طبقات یرا برا یترين حالت اقتصادمتشکل قادر گردد تا مناسب

در نامساعدترين شرايط  یتحميل کند، به همان درجه بورژواز یبه بورژواز
ايران به يک بحران حاد و عميق  یدارانباشت قرار گرفته و لذا سرمايه یبرا

  ١٢٣فرو ميرود." یاقتصاد

                                                 
  ن يشيپ - ١٢٢
  )٢بخش  ی(جدال برسر تحقق سوسياليسم خلق٢ هشمار ،اول هدور، بسوي سوسياليسم - ١٢٣
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کند، اتحاد مبارزان کمونيست که حاال ديگر خودش را پرولتاريا توصيف مي
پذير پيروزي انقالب دمکراتيک امکان به دنبالمعتقد است که برنامه حداقل که 
شود. از داري همچنان حفظ ميکند ولي سرمايهاست، سلطه امپرياليسم را نفي مي

يسم از بين رفته است و دولت خلقي سر کار آمده است، سلطه امپريال کهجاييآن
لذا قانون اساسي نيز خلقي است و قانون کار طرفدار کارگران است. در نتيجه، از 

کنند، ساعت در هفته کار مي ٤٠شود، کارگران سويي از شدت استثمار کاسته مي
ر ديکتاتوري را ود و از سوي ديگرميالبته با بيمه بيکاري و قيمت نيروي کار باال 

  کند.تبديل به دمکراسي مي
ديگر، البته از باور اتحاد  سلطهتحتدر ايران (يا هر کشور  کهجاييآناز 

مبارزان کمونيست) نيروي کار ارزان و نرخ استثمار باال بود، سرمايه به ايران (يا 
 شد. با نفي سلطه امپرياليسم، ديگر سرمايه به سوي) صادر ميسلطهتحتکشور 

ايران سرازير نخواهد شد، نيروي کارگـران فـروختـه خــواهد شــد، و به تبـع آن 
آيد، آن مـوقـع ديـگر فـوق سود امپرياليستي نيز توليد نــرخ استثمار پـاييـن مي

ي اتحاد مبارزان کمونيست مارکس نشان داده هافريبيعوامنخواهد شد. برخالف 
که بين  اييدي است." يک رابطه توليديطه تولکه سرمايه "در نهايت يک راب

  گردد، نه در بين کشورها.، تنظيم مياندشدهو طبقاتي که در آن درگير  هاناانس
ترين حالت براي بسط مبارزه طبقاتي توسط دولت آمدن مناسب به وجودنه 

ترين آنتاگونيسم توسط طبقات اجتماعي، آمدن مصمانه به وجوددمکراتيک، بلکه 
ر و طبقه بورژوازي است که شرايط الزم را براي تداوم و بسط مبارزه طبقه کارگ

اي به شود تا طبقهکند. مبارزه طبقاتي که در گسترش خود باعث ميطبقاتي مهيا مي
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آگاهي ضرورت انقالب اجتماعي، انقالب کمونيستي دست يابد. بر خالف جناح 
  آموزد:سرمايه، مارکس اين چنين مي چپ

 

وسائل  رسد که نيروهاي مولده واي ميروهاي مولده مرحله"در انکشاف ني
در مناسبات موجود فقط باعث شر  آيند، کهتوليد اجتماعي به هستي مي

شود که اي به پيش خوانده مي(ماشين و پول)، در اين ارتباط طبقه شوندمي
بايستي تمام مصائب جامعه را بدون بهروري از مزاياي آن تحمل کند، اين 

طبقات  يهمهترين آنتاگونيسم ها با مطرود از جامعه مجبور به مصمانهطبقه 
جا آگاهي دهد، و از آناي اکثريت جامعه را تشکيل ميود، طبقهشميديگر 

يرد، آگاهي کمونيستي، که البته گميضرورت يک انقالب بنيادي سر چشمه 
به طبقه  تواند در ميان طبقات ديگر هم از طريق تفکر در موقعيت اينمي

  ١٢٤آيد." وجود
  

اي براي خود در بيايد اي در خود بصورت طبقهزماني که طبقه کارگر از طبقه
و آنگاه که به شکل يک طبقه آگاه، به رسالت تاريخي خود بنگرد، آن موقع به 

طبقه و رهايي اش، برانداختن نظام بردگي مزدي و ساختن جامعه بيوظيفه تاريخي
  داري اقدام خواهد کرد.ظام سرمايهاز شر ن هاناکليه انس

داري بورژوازي به طبقه مسلط اقتصادي و سياسي در در عصر انحطاط سرمايه
تمامي کشورها مبدل شده است. رشد بورژوازي ملي تنها در درون چهارچوب نظام 

پذير است. بورژوازي ديگر داري، در درون امپرياليسم امکانانحطاط يافته سرمايه

                                                 
  ايدئولوژي آلماني، فصل ششم (ضرورت انقالب کمونيستي) - ١٢٤
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جاعي است، تضاد کار و سرمايه تسلط پيدا کرده است و روابط اي ارتطبقه
داري هم ارتجاعي است و تنها آلترناتيو انقالبي، درهم شکستن مناسبات سرمايه

داري از طريق انقالب جهاني کمونيستي و تالش در سياسي و اقتصادي سرمايه
ر نامي، راستاي برقراري روابط سوسياليستي است. هر آلترناتيو ديگري تحت ه

داري است و ارتجاعي است.  قطعا ساختن صرفا در راستاي حفظ نظام بربر سرمايه
دليل پايين بودن ميزان تمرکز توليد و سرمايه ه سوسياليسم در کشورهاي پيراموني ب

تر از کشورهاي متروپل خواهد بود و چنين سطح رشد نيروهاي مولده مشکلو هم
  ه پرولتارياي کشورهاي متروپل بر عهده دارد.بزرگي است ک يوظيفهگر اين بيان
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 جنگ و اتحاد مبارزان کمونيست

 

شود، جايگاه فکري و از آن جنگ و موضعي که در قبال جنگ گرفته مي
کند. جنگ و انترناسيوناليسم تر تعلق طبقاتي يک گرايش فکري را تعيين ميمهم

ري در کجاي جهان وارونه دهد يک گرايش فکسنگ محکي است که نشان مي
داري ايستاده است. در جريان جنگ جهاني اول، اکثريت احزاب سوسيال سرمايه

ه به کمپ سرمايه پيوستند ميشدمکرات به مواضع پرولتري خيانت کردند و براي ه
و اقليت انگشت  هابلشويکو کارگران را گوشت دم توپ تبديل کردند، تنها 

انحطاط  به دنباله مواضع پرولتري وفادار ماندند. شماري در کشورهاي اروپايي ب
ميالدي، در جريان جنگ  ١٩٣٠کمينترن و احزاب متشکل در آن در اوايل دهه 

بار کارگران بنام "کمونيسم" گوشت دم توپ شدند. تنها  جهاني دوم اين
انترناسيوناليست (کمونيست چپ) در انزواي مطلق به مواضع  هايکمونيست

ر ماندند و جنگ را امپرياليستي توصيف کردند و از سوي هر دو پرولتري وفادا
  ١٢٥جبهه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند.

شود، اين است، موضع اتحاد مبارزان کمونيست سوالي که در اينجا مطرح مي
در قبال جنگ ايران و عراق چه بود؟ وارثان اتحاد مبارزان کمونيست (کمونيزم 

  اند؟ ع نگريستهگري) چگونه به اين موضوکار
موضع ارتجاعي اتحاد مبارزان کمونيست در قبال جنگ ايران و عراق، 

هاي کمونيزم همواره يکي از معضالت کمونيزم کارگري بوده است. ايدئولوگ

                                                 
» کمونيست چپ و جنگ جهاني دوم«توان به مقاالت تر در اين مورد ميبراي اطالع بيش - ١٢٥

  جعه کرد.از کمونيست چپ مرا
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وارد اين بحث نشوند و يا از پرداختن به اين  اندکارگري معموال سعي کرده
اي کنند، به شکل کلي، عام آن اشارهاند به موضوع پرهيز کنند. اگر هم مجبور بوده

اند، تبييني انقالبي ارائه دهند. يکي از اين مريدان که و همراه با دروغ سعي کرده
سعي کرده نگرشي انقالبي از موضع اتحاد مبارزان کمونيست در رابطه با جنگ 

کند، آشکارا مجيد حسيني است. او سياه را سفيد مي ايران و عراق جلوه دهد،
آقاي مجيد گويد تا براي اتحاد مبارزان کمونيست آبرو بخرد. براي ميدروغ 

اي حقيقت در اظهار نظرش نهفته باشد، بلکه مهم اين حسيني مهم نيست که ذره
است که حتي با توسل به دروغ، تزوير و ريا هم شده، يک تصوير انقالبي از 

حاد مبارزان هاي مجيد حسيني در خصوص اتمنصور حکمت ارائه بدهد. مداحي
ها را در ذهن »فخرالدين حجازي«هاي کمونيست و شخص منصورحکمت، مداحي

  گويد:او اين چنين مي ١٢٦کند.تداعي مي
  

"سياست کمونيستي اتحاد مبارزان کمونيست در قبال جنگ ايران و عراق در 
هاي... جلو توهمات به جمهوري اسالمي و قرباني شدن هزاران فعال نوشته

گاهي شد عراق گرفت. وجود اين سازمان تکيهنگ ايران و چپ را در ج
ي متالشي شده و افراد جدا شده از هانابراي فعالين چپ و سرگردان سازم

  ١٢٧جريانات باقي مانده."

                                                 
هايش خميني را داود فخرالدين حجازي مداح معروف خميني جنايتکار، در يکي از مداحي - ١٢٦

است که مريدان حکمت » مارکس زمانه«کند که قابل مقايسه با زمان و سليمان زمان خطاب مي
  اند.براي منصور حکمت لقب داده

  قسمت سوم ،در ايران کارگري هاي کمونيسمارزيابي از انشعابات و مصاف ؛مجيد حسيني - ١٢٧
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گيري هاي گوبلز گونه آقاي مجيد حسيني، اوال در زمان شکلبرخالف دروغ

کمونيست تنها يک محفل ، اتحاد مبارزان ١٣٥٩جنگ ايران و عراق، يعني شهريور 
توانست بر هزاران فعال چپ تاثير بگذارد تا در جنگ قرباني گمنام بود و نمي

نشوند. ثانيا سياست بورژوايي اتحاد مبارزان کمونيست شرکت در جنگ تحت 
کردن کارگران در عنوان "دفاع از انقالب" بود. به عبارت ديگر گوشت دم توپ

توانستند به فراخوان ارتجاعي و ضد ان نفر نميجنگ امپرياليستي. اگر چه هزار
انقالبي اتحاد مبارزان کمونيست پاسخ دهند. اما حتي اگر يک کارگر هم به 
فراخوان اتحاد مبارزان کمونيست در جنگ بر خاک افتاده باشد، باز هم دستان 

  اتحاد مبارزان کمونيست به خون پرولتاريا آغشته است.
کمونيزم کارگري خانم ثريا شهابي در مداحي يکي ديگر از مريدان مذهب 

مواضع "انقالبي" اتحاد مبارزان کمونيست در قبال جنگ ايران و عراق، خيلي بي 
به آب زده است. ظاهرا براي او حافظه تاريخي مفهومي ندارد و يا تصور  گدار

شود به سبک و سياق سنت استالينيستي که پرورش يافته است، حافظه کند، ميمي
 ۶مناسبت "هفته حکمت" به تاريخ ه يخي را بازنويسي کرد. او طي سخنراني بتار

در لندن تحت عنوان "منصور حکمت و جنگ ايران و عراق"،  ۲۰۱۵ژوئن 
  "را اين چنين موعظه کرده است:٥٧خزعبالت دفاع از "دستاوردهاي انقالب 

ي "در مقطع جنگ ايران و عراق، در شرايطي که بخش اعظم جنبش کمونيست
نوع جنگ و چگونه تقابلي است و چه   ايران سرگيجه گرفته بود که اين چه

بايد کرد، اين خط روشن کمونيستي [خط اتحاد مبارزان کمونيست] از پايه
تاکتيکي يک سياست پرولتري را  يهترين سطح تحليل و تبيين تا آخرين حلق
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و بازسازي کند... حکمت تئوريسين و پراتيسين آن بود... حفظ تعريف مي
مناسبات توليدي که در اثر انقالب ايران مورد تعرض قرار گرفته است، تنها و 
تنها با سرکوب انقالب ممکن است. انقالب ايران بايد سرکوب بشود، نه 

انقالب ايران، که بزرگترين انقالب معاصر است،  جمهوري اسالمي! ...
درست کرد، بخش  کارگر شوراهاي کارگريش را يطبقهانقالبي که در آن 

ه قيام مسلحانه و تخليه ب مياعظم ماشين دولتي را شکست، عليرغم جريان اسال
کشيده شد، از نقطه نظر منافع بورژوازي جهاني بايد شکست  هاناپادگ

بخورد. و براي شکست اين انقالب، بورژوازي بايد يک صف شود! 
بورژوازي  يهبورژوازي بايد متحد بشود. بورژوازي محلي تحت اتوريت

  ".انحصاري بايد متحد شود

که اشخاصي انگشت به دهان به خزعبالت خانم ثريا شهابي گوش اين
انقالب معاصر که بخش اعظم ماشين دولتي بورژوازي  ترينبزرگند، تا از دادمي

را در هم شکست و توسط عامل امپرياليسم، عراق، مورد تجاوز قرار گرفت تا 
گر سطحي از پذيرش اين مريدان به چنين ياوهند، بيانانقالب را به شکست بکشا

مناسبت نيست که منصور حکمت اعالم کرده بود هزاران نفر هايي بوده است. بي
هيم) به گرد کمونيزم کارگري دمي(البته ما هزاران نفر را به چند صد نفر تقليل 

هاي افظهح ١٢٨که بدانند لنين خوردني است يا نوشيدني!شوند بدون اينجمع مي
 تاريخي زنده هستند، خانم ثريا شهابي تنها به شعور خودش خنديده است. 

                                                 
اين چنين  ١٩٩٩آوريل  ٢٠بتاريخ » خداحافظ رفيق«ي پيشواي کمونيزم کارگري، منصور حکمت در مقاله - ١٢٨

دانند لنين خوردني است يا نوشيدني و شوند که نميکند:"هزاران انسان شريف به گرد حـزب جمع ميُدرفشاني مي
  ارجي خود بلکه نشان موفقيت خود ببيند."بايد اين را نه نشان بيمارکسيست و کارگر قديمي در اين حزب 
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محمود قزويني عضو سابق کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري و حزب 
هاي" کمت، در مورد آبروريزي "ايدئولوگحکمتيست و يکي از مريدان منصور ح

زبي سابق خود اين کمونيزم کارگري (شبيه خانم ثريا شهابي) و در مورد رهبر ح
  گويد:چنين مي

  
تقوايي را در  ميدميخواهم ح   "از اعضاي حزب کمونيست کارگري ايران

اظهار نظر سياسي و تئوريک ممنوع کنند تا بيش از اين آبروي خود و همه 
را نبرد. من هم خجالت ميکشم که چنين کسي يکزمان رهبر حزبي بود  هاآن

يچ مدعي مارکسيستي را سراغ ندارم تا که من عضو آن بودم. تاکنون من ه
  ١٢٩اين اندازه سبکسرانه در باره مسائل اظهار نظر کند."

  
ما ضمن بررسي موضع بورژوايي و ارتجاعي اتحاد مبارزان کمونيست در قبال 
جنگ ايران و عراق که چگونه در خدمت گوشت دم توپ کردن کارگران بوده 

که با ورود بررسي خواهيم کرد. اينرا نيز  هاجنگگيري شکل هايزمينهاست، 
امپرياليستي و ارتجاعي هستند و  هاجنگداري به عصر انحطاط خود تمامي سرمايه

  تنها جنگ انقالبي، جنگ طبقاتي (مبارزه طبقاتي) است. 
  
  
  
   

                                                 
  )محمود قزوينيحکمتيست (-و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ١٢٩
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  هاي امپرياليستي و عصر انقالبات کمونيستيعصر جنگ
  

يک دولت جنگ نه محصول سياست خشن يک دولت غير متعارف يا 
گيرد و اجتناب از جنگ در عصر ستمگر بلکه از نياز ذاتي سرمايه سرچشمه مي

اند، بيش از صد سال است که اعالم کرده هاکمونيست. پذير نيستامپرياليسم امکان
هاي خود، عصر انقالبات اجتماعي و جنگداري به عصر انحطاط با ورود سرمايه

داري براي حل که سرمايهرياليسم يعني اينعصر امپ. امپرياليستي شروع شده است
براي تضمين دراز مدت انباشت سرمايه، ناگزير است به  ي خود،هانادرازمدت بحر

داري داري نشان داده است، راه حل سرمايهندازد. تاريخ سرمايهاجنگ چنگ بي
هرگونه خلل  ، بحران، جنگ و بازسازي براي انباشت سرمايه بوده است.يهچرخ
خواهد  به دنبالتري هاي به مراتب خطرناکوند انباشت سرمايه، واکنشدر ر

ديگر واکنش  ايمنطقهها جنگ بزرگ و داشت، جنگ جهاني اول، دوم و ده
بحران حاد به  يهسرمايه در نتيج سرمايه به خلل در روند انباشت سرمايه بوده است.

خانجات و غيره) و تخريب سرمايه ثابت (وسايل توليد،شهرها، زير ساخت، کار
پردازد تا با تنزل نرخ سود به عام کارگران) ميقتل -حتي سرمايه متغير(نيروي کار 

  مقابله برخيزد، تا شرايط را براي دور ديگري از انباشت سرمايه فراهم آورد. 
داري، رو به رشد سرمايه يهواقعيت انکـارنـاپـذيـر اين است که برخالف دور

ي امپرياليستي سخت هاجنگداري تقسيم جهان بدون يهدر عصر انحطاط سرما
پذير نيست. البته ذکر اين نکته ي امپرياليستي امکانهاجنگشده است يا بدون 

تواند درون يک بلـوک منافع امپرياليستي گانگسترها حتـي ميضروري است که 
رياليستي هاي متخاصم امپتوان به جبههدر تصادم قـرار گيـرد، به عنوان مثـال مي
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ويتنام با کامبوج در بلوک شرق سابق و يا يونان با ترکيه در بلوک غرب سابق 
 اشاره کرد.

داري به عنوان يک نظام اجتماعي وارد جنگ جهاني اول نشان داد که سرمايه
ي که قبال نيز اشاره شد، عصر انقالبات طورنادوره انحطاط خود شده است و هم

گر ستي شروع شده است. خطر جنگ امپرياليستي بيانهاي امپريالياجتماعي و جنگ
داري، عصر امپرياليسم بوده و است، که در جديدي از حيات نظام سرمايه يهدور

گيري و وقوع جنگ جهاني، پذير نيست. براي شکلآن اجتناب از جنگ امکان
  حداقل دو شرط زيرين بايد مهيا باشد:

 دي و نظامي امپرياليستي  وجود دو بلوک سياسي، اقتصا .١         

  طبقه کارگر مغلوب شده در سطح جهاني .٢         
از يـک سـو، بعـد از فـروپاشي جهان دو قطبي (بلوک شرق و غرب) نه تنها 

است، بلکه  دو بلوک منسجم سياسي، اقتصادي و نظامي امپرياليستي وجود نداشته
ايم. از سوي ديگر اگر ز بودههاي امپرياليستي بين گانگسترهاي بزرگ نيشاهد تنش

آلترناتيو خود، انقالب  يهچه طبقـه کــارگــر آمادگي الزم و کافـي براي ارائ
داري را ندارد، اما مغلوب نيز نشده است. لذا کمونيستي به نظام بربر سرمايه

کنند. گرايش پيدا مي ايمنطقههاي سوي جنگه ب تربيشي امپرياليستي هاجنگ
  کوچک ديگر. ايمنطقهها جنگ الکان، افغانستان، عراق و دهمانند جنگ ب

کند به سياست توليد تسليحاتي براي مقابله با بحران البته بورژوازي سعي مي
. اما سياست تـوليـد تسليحاتي اگر چه به عنوان ابزار ضـروري بـراي اندازدبيچنگ 

ي سياست تسليحاتي را شود ولشد و يا همچنان ميها ارائـه ميمقابله با بحران
توان تا ابد ادامه داد. باالخره بايد ارزش مصرف کاالهاي توليد شده نمي
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(سالحهاي توليد شده) مورد استفاده قرار گيرد، به عبارت بهتر جنگ بايد درگيرد 
و آن کاالها نقش مخرب خود را ايفا کنند. توليد تسليحاتي اگر چه اشتغال زايي 

منجر به کاهش کند، منتهي در روند خود يز توليد ميکند و ارزش اضافه نمي
 يپروسهزا اسـت. چـرا کـه کاالهاي تسليحاتي وارد شود و بحـرانسرمايه ثابت مي

 شوند.شوند، نهايتا منجر به کاهش سرمايه ثابت ميبـاز تــوليــد نمي

شاهد  هاي حاصل از جنگ جهاني اول و دوم منجر شد تابازسازي ويراني
جنگ  -هاي بعدي باشيم. سپس چرخه بحراناي از رشد و رونق اقتصادي دهههدور

بخود  ايمنطقهي هاجنگبازسازي تکرار شد و امروزه جنگ شکل و روند  –
  گرفته است.
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  جنگ امپرياليستي ايران و عراق گيريداليل شکل

 از نگاه چپ سرمايه

  
سالمي نتوانسته بود انقالب را به باور اتحاد مبارزان کمونيست جمهوري ا

اش را از دست داده که جوشش درونيسرکوب کند و قطار انقالب با وجود اين
تازيد. ادامه انقالب ايران حاکميت امپرياليسم آمريکا بر بود، اما همچنان به پيش مي

ش يعني عراق اانداخت، لذا امپرياليسم به عاملايران و منطقه را به مخاطره مي
تهاجم به ايران را صادر کرد، تا جلو پيشروي انقالب را بگيرد و جمهوري  دستور

ا ساقط کند تا بورژوازي انحصاري مجددا اداره امور کشور را ر مينامطلوب اسال
گيري مجدد بورژوازي انحصاري در ايران، تسلط و در دست بگيرد. با قدرت

شد. اتحاد مبارزان کمونيست هژموني امپرياليسم آمريکا مجددا در منطقه تثبيت مي
  نويسد:اين چنين مي

  
رژيم شاه تنها جلوه  یچنان عظيم که سرنگون ی"انقالب ايران، و آن هم انقالب

پرولتاريا و خلق زحمتکش در متن آن  یبيدار یهااز اولين طليعه یکوچک
گذارد. ادامه  یخود باق یتواند همه چيز را به جاتوانست و نمياست، نمي

از زاويه  نهايران حاکميت امپرياليسم آمريکا بر ايران و منطقه را  انقالب
ها، بلکه از ديدگاه نفس حاکميت تقسيم مجدد جهان ميان امپرياليست

امپرياليسم مورد مخاطره قرار داده است. انقالب ايران معادله قدرت را، نه 
رولتاريا و ، بلکه در وهله اول و در اساس ميان پیميان اقشار مختلف بورژواز

 ی، در هم ريخته است... سرکوب انقالب و جايگزينیانحصار یبورژواز
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 یاز "خارج" (خارج از مجموعه نيروها یحکومت اينک پيش از پيش تهاجم
مناسب و مطلوب  یامپرياليسم امر یفعال در درون کشور) را برا یسياس

و به حکومت  یميساخت، و جنگ ايران و عراق در ادامه چنين برخورد
ها... یو اويس هاناهمچنين به انقالب و بر زمينه تشديد فعاليت بختيارها، پاليزب

  ١٣٠طلبان خجول، به وقوع پيوست."ناشيانه سلطنت یو کودتاها
  

هاي تاريخي زمينهپيش از بررسي استدالالت اتحاد مبارزان کمونيست، به 
اتحاد مبارزان ي هافريبيعوامازيم. برخالف اندميوار نگاهي بسيار خالصه

کمونيست، آمريکا ايران را پيشاپيش از تدارکات جنگي صدام حسين باخبر کرده 
که به » جورج کيو«ي سيا به نام بود. در اين راستا واشنگتن يکي از ماموران با سابقه

ها به عنوان ديپلمات در تهران فعاليت کرده بود را با فارسي نيز تسلط داشت و سال
امي صدام حسين به تهران فرستاد و از تدارک جنگي صدام اسرار جنگي و نظ

حسين خبر داد. در مالقات با مقامات ايراني  سه آمريکايي حضور داشتند: بروس 
اظهار » جورج کيو« .شناس نفتي سيا به نام ران اسميتلينگن، جورج کيو و يک کار

چارلز . افت کردندداشته است که مخاطبان ايراني اطالعات خوبي با جزييات زياد دري
  به واشنگتن چنين نوشت: ۵۸نس، کاردار سفارت آمريکا در تهران، در ارديبهشت 

  
تر با تواند در بلندمدت به برقراري دوباره روابط رسمي"ارائه اطالعات مفيد مي

  ١٣١سازمان اطالعاتي آينده ايران منجر شود."

                                                 
  اتحاد مبارزان کمونيست - "ايف ماتهاجم رژيم عراق و وظ" پيرامون بيانيه - ١٣٠
١٣١- yazdi-cave-revolution-٠١_u٢٠١٥/٠٢/١٥٠٢١٠http://www.bbc.com/persian/iran/  
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ا با اين همه شد، اماز سوي ديگر اگر چه عراق جزو بلوک شرق حساب نمي
تمايالت شوروي در عراق به شدت افزايش يافته بود. به شکل  ١٩٥٨از سال 
با شروع جنگ سرد در اوايل دهه  ؛تاريخي آن اين چنين است هايزمينهخالصه 

پيشنهادي به دولت آمريکا داد تا براي » جورج کنان«ميالدي سفير آمريکا  ١٩٥٠
 ١٩٥٥در سال  انه سد نفوذي ايجاد شود.هاي شوروي در خاورميمقابله با پيشروي

ترکيه و عراق پيمان بغداد را بستند و مدتي بعد از آن ايران، پاکستان و بريتانيا به آن 
کرد، به دليل پيوستند. آمريکا اگر چه حمايت جدي اقتصادي و سياسي از آن مي

ع از دفا» حلقه مالي«مصلحتي، رسما به آن نپيوست. انگلستان پيمان بغداد را 
کرد تا عمال شوروي را در محاصر قرار خاورميانه در مقابل شوروي ارزيابي مي

  دهد، که در روند خود اضمحالل آن را موجب شود. 
که تمايالت شوروي  ١٩٥٨در سال » عبدالکريم قاسم«کودتاي  به دنبال

ترکيه آن مقر اين پيمان از بغداد به  به دنبالداشت، عراق از پيمان بغداد خارج شد. 
منتقل شد و نام پيمان نيز به سنتو تغيير يافت. با کودتاي تحت رهبري صدام حسين 

پيماني با  ١٩٧٢گيري به سمت شوروي همچنان ادامه داشت و عراق در سال سمت
شوروي امضا کرد که به موجب آن تسليحات و هزاران مشاور از شوروي به عراق 

  ارسال شد.
اله و نه در زمان وقوع آن، رابطه با شوروي به س ٨با اين همه در جريان جنگ 

شوروي از عراق اخراج شدند و گروههاي فلسطيني طرفدار سردي گراييد، گروه
آن از ميزان نفوذ شوروي  به دنبالهاي طرفدار شوروي در عراق سرکوب شدند. 

  کاسته شد و بر ميزان نفوذ آمريکا افزوده شد.
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گرديم. به ي اتحاد مبارزان کمونيست بر ميهافريبيعوامبا اين توضيحات به 
باور اتحاد مبارزان کمونيست، مهاجمان به دستور امپرياليسم با "تهاجم" خود از آن 

شود، اين سوي مرزها درصدد سرکوب انقالب بودند. قطعا سوالي که مطرح مي
است چرا امپرياليسم آمريکا براي سرکوب انقالب ايران به عراق متوسل شد، در 

الي که عراق تمايالت شوروي داشت؟ آيا منطقي نبود بر طبق استدالالت اتحاد ح
بسيار ي رابطهمبارزان کمونيست کشوري چون ترکيه که عضو پيمان سنتو بود و 

نزديکي نيز با آمريکا داشت براي سرکوب انقالب ايران اقدام کند؟ ظاهرا اتحاد 
ها بخشي از زمينهاين؟ ميدديگشادش م يهمبارزان کمونيست شيپور را از دهان

هاي جناح چپ سرمايه براي تبليغات جنگي بوده است تا بر اهميت تهاجم سازي
شرکت در جنگ را مهيا کند. جنگي که تحميل شده است،  هايزمينهتاکيد کند تا 

  کند:فريبي مياتحاد مبارزان کمونيست عوام
  

ها عراق که مدت یبعثو رژيم  یاسالم یبين رژيم جمهور ی"تصادمات نظام
ايران ابعاد  یپيش آغاز شده بود با تهاجم رژيم بعث به درون مرزها

  ١٣٢بدل گشته است." یاز مسائل حاد اوضاع کنون یيافته و به يک یترگسترده
  

که انقالب ايران به اتحاد مبارزان کمونيست به استدالالت خود مبني بر اين
زدن به انقالب است به دنبال ضربهپرياليسم لذا ام ،ها ضربه زدهمنافع امپرياليست

دارد، ضربات کاري که به منافع امپرياليستي به خاطر اظهار مي و دهدادامه مي
انقالب ايران وارد شده، تامين و صيانت منافع انحصارات نفتي که عمال در جهت 

                                                 
  ٩٥١٣-٧-٢،اتحاد مبارزان کمونيست ؛تهاجم رژيم عراق و وظايف ما - ١٣٢



١٨٨ 
  

تحکيم حاکميت امپرياليسم آمريکا است و سرانجام روي کار آوردن "بورژوازي 
مناسبت نيست که نحصاري" اين جنگ را به ايران تحميل کرده است. بيا

د. اتحاد مبارزان برميبورژوازي اسالمي نيز در تبليغات خود از "جنگ تحميلي" نام 
  نويسد:مي کمونيست

  
خليج فارس، که در اثر انقالب ايران  یثبات و امنيت امپرياليست ی"احيا

در  یامين و صيانت منافع انحصارات نفتبر آن وارد آمده، و ت یکار یضربات
خليج فارس که عمال در جهت تحکيم حاکميت امپرياليسم آمريکا بر منطقه 

  ١٣٣گيرد."خليج قرار مي
  

ها هر ن کمونيست (براي انترناسيوناليستامپرياليسم البته از بينش اتحاد مبارزا
اطر ضربات کاري داري امپرياليستي است) منافع خود را در ايران بخدولت سرمايه

است منافع خود را مجددا احيا کند. خوميتوسط انقالب از دست داده بود و حاال 
امپرياليسم از طريق کودتا نتوانست انقالب را سرکوب نمايد لذا بايد انقالب را از 

است که  يااثر نمايد. در چنين زمينهطريق نيروهاي خارجي سرکوب نمايد و يا بي
اتحاد مبارزان  ه جنگ توسط عامل خود عراق متوسل شده است.امپرياليسم االن ب

  نويسد:مي کمونيست
  

است که در آن  یامنطقه"اينجا خاورميانه است، منطقه خليج فارس است، 
امپرياليسم آمريکا تا پيش از انقالب ايران  یبه رهبر یسرمايه انحصار

                                                 
  ن يشيپ - ١٣٣



١٨٩ 
  

 یهان اعتبار با تودهمنطقه (و به اي یکشورها یرا با پرولتاريا یمناسبات معين
زحمتکش غير پرولتر) برقرار ساخته بوده است... اينجا، در اين منطقه و در 

)، یو سياس یدر خليج فارس (از نظر اقتصاد سلطهتحتمهمترين کشور 
 یدر جريان است که اين مناسبات را با توازن و تعادل امپرياليست یانقالب
را  یه آن، اقتصاد و سياست امپرياليستآن، مورد تهديد قرار داده و ادام یدرون

خاورميانه به ورطه بحران خواهد افکند. اينجا  ینه فقط در ايران بلکه در تمام
نيز  یدارد و سرمايه انحصار ی، اهداف و امکانات معينهاناپرولتاريا آرم

است.  یمعين یو سياس یشرايط اقتصاد یايجاد و احيا به دنبالبهمين ترتيب 
ان، ميان دو اردوگاه انقالب ، بواسطه جريان انقالب در ايریمعين اينجا آرايش

آمده است، و... ضرورت جنگ را  به وجود یانقالب بر سر مسائل معين و ضد
و روابط  یمکان آنرا در سير انکشاف اين مناسبات توليد یتوضيح دادن، يعن

  ١٣٤تحليل کردن." یطبقات یهایو روياروئ
  

لت عراق را عامل امپرياليسم آمريکا ارزيابي اتحاد مبارزان کمونيست دو
هايي ان. چنين ارزيابيتوسط فدايي» شاه سگ زنجيري آمريکا«کرد، چيزي شبيه مي

شايد در جناح چپ سرمايه و براي مبارزه ضد امپرياليستي خوشايند باشد ولي در 
ه است، ها) بيگان(انترناسيوناليست هامارکسيستداري و براي ضد سرمايه يمبارزه

هر دولت تضمين تسلط طبقاتي بر جامعه است. در عصر انحطاط  يوظيفهچرا که 
داري حاکميت داري، در عصر امپرياليسم، يعني زماني که سيستم سرمايهسرمايه

ترين نقاط اين کره خاکي نيز خود را بر سراسر جهان گسترده است و به دور افتاده

                                                 
  "جنگ یو "تئور یجنگ، تئور - ١٣٤



١٩٠ 
  

اليستي دفاع از منافع طبقه حاکمه کشور نفوذ کرده است، وظيفه هر دولت امپري
  داري است.  خود، در درون سيستم جهاني سرمايه

کند که از افق طبقاتي به تحليل جنگ ايران اتحاد مبارزان کمونيست القاء مي
ترين عامل کنندهترين و تعيينپردازد که در آن انقالب ايران بنياديو عراق مي

ش دارد تا وانمود کند انقالبي چون انقالب است. اتحاد مبارزان کمونيست تال
اند. ها تصميم در سرکوب آن را گرفتهاکتبر در ايران صورت گرفته و امپرياليست

کند. اتحاد در اين راستا ارتش عراق نيز نقش نيروهاي امپرياليستي را ايفا مي
  نويسد:مي مبارزان کمونيست

  
، امکان ید و بسته به شرايط معين"تهاجم رژيم بعث عراق به ايران در ادامه خو

 یطلبانه (در شکل تجزيه ايران، اشغال نظامالحاق یآن را دارد که به جنگ
از ايران به عراق...) بدل گردد. اين تهاجم، در واقعيت  یايران، الحاق مناطق

ها، امکانات و کمک به ضد انقالب امر در خدمت فراهم ساختن زمينه
اش به انقالب ايران قرار داشته و یجام يورش نهائدر ان یامپرياليست-بورژوا

بدين ترتيب در ماهيت خود عليه انقالب کارگران و زحمتکشان ايران 
  ١٣٥ميباشد."

  
هاي اتحاد مبارزان کمونيست بايد تاکيد کرد که براي سراييدر مقابل ياوه

لذا  بورژوازي نيز همچون پرولتاريا، منافع طبقاتي بر منافع ملي ارجحيت دارد،
کند، يا بدتر از آن بورژوازي به بورژوازي ديگري که خطر انقالب تهديدش مي

                                                 
  ١٣٥٩-٧-٢، کمونيست اتحاد مبارزان؛ تهاجم رژيم عراق و وظايف ما - ١٣٥



١٩١ 
  

اش کند، بلکه به ياريشدت ضعيف شده باشد نه تنها حمله نميه توسط انقالب ب
هاي ارزنده آن است. وقتي که انقالب، شتابد. کمون پاريس يکي از مثالنيز مي

که بورژوازي فرانسه خودش را براي بورژوازي را در فرانسه تهديد کرد، وقتي 
ها نه تنها حمله خود را متوقف کردند ، پروسيکردنابودي کمون پاريس آماده مي

ها هزار اسير را آزاد کردند تا به کمک ارتش ورساي براي سرکوب کمون بلکه ده
نوعي در روسيه نيز اتفاق افتاد و بلوک کشورهاي ه پاريس بشتابد. اين مسئله ب

د خومييستي براي درهم کوبيدن جمهوري شوراها مداخله کرده و تهاجم نظاامپريال
   سازمان دادند.» آنتانت«را تحت عنوان 

ي که اتحاد مبارزان کمونيست طورآناگر انقالب همچنان ادامه داشت، 
کرد، منافع طبقاتي بورژوازي، هم بورژوازي ايران و هم بورژوازي عراق مطرح مي

لح را اعالم نمايند و مشترکا عليه انقـالب و پـرولتـاريـا اعـالم کرد که صايجاب مي
هاي فراوان اتحاد مبارزان کمونيست پس از زمينه چيني سرانجامجنـگ کننـد. 

کند که جنگ در خدمت سرکوب انقالب و ممانعت از توسعه فريبي ميعوام
تاوردهاي انقالب کند که براي دفاع از دسانقالب است و لذا به کارگران توصيه مي

 يهدر جنگ شرکت کنند. اتحاد مبارزان کمونيست حرف اصلي خود را در لفاف
گاه امپرياليستي در راستاي دارد. کشاندن کارگران به قتلدفاع از انقالب بيان مي

  نويسد:مي دفاع از منافع بورژوازي خودي. اتحاد مبارزان کمونيست
  

ميان دو حکومت  یرا، جنگ "کارگران و زحمتکشان ايران جنگ حاضر
خود در خدمت سرکوب و  برآيندميکنند که در  یارزياب یدارسرمايه



١٩٢ 
  

ممانعت از بسط دامنه انقالب ايران قرار دارد. و لذا در مقابل جنگ 
  ١٣٦".آن دفاع ميکنند یداران از انقالب و دستاوردهاسرمايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ن يشيپ - ١٣٦



١٩٣ 
  

   در جبهه گوشت دم توپ کردن کارگران

 از جنگ امپرياليستي دفاع

  
اتحاد مبارزان کمونيست تمام تالش خود را بکار برد تا القاء کند که 

انقالب را سرنگون کند. بورژوازي در  ،جمهوري ننگين اسالمي نتوانسته است
کودتاي خود نيز موفق نشد تا انقالب را سرکوب نمايد و قطار انقالب همچنان به 

راق متوسل شده است تا انقالب را سرکوب نمايد. تازد، لذا به عامل خود عپيش مي
کارگران با شرکت در جنگ بايد از انقالب خود دفاع نمايند. اتحاد مبارزان 

  اند:خوميکمونيست اين چنين کارگران را به شرکت در جنگ امپرياليستي فرا 
  

"شرکت در جنگ فقط و فقط به معناي آن خواهد بود که کارگران از 
 کنند و براي دستاوردهاييداران دفاع ميبرابر جنگ سرمايهانقالب خود در 

آورده و اکنون نيز بسط  به دستجنگند که در مبارزه عليه کل بورژوازي مي
و تحقق اين دستاوردها عليه کل بورژوازي خواهد بود و صفوف او را هر چه 

  ١٣٧تضعيف خواهد کرد." تربيش
  

عنوان دفاع از دستاوردهاي اتحاد مبارزان کمونيست کارگــران را تحت 
کند. دستاوردهاي کدام انقالب؟ مبارزات انقالبي انقـالب، گوشـت دم توپ مي

به خاطر تسلط بالمنازع چپ سرمايه  ١٣٥٦ – ١٣٥٨هاي پرولتارياي ايران در سال

                                                 
  ١٧ص ، آنارکو پاسفيسم،  ٣بسوي سوسياليسم شماره  - ١٣٧



١٩٤ 
  

به شکست کشيده شد و پرولتاريا متحمل شکستي  بر فضاي سياسي ايران زودتر
، در زمان وقوع جنگ آخرين ١٣٥٩ان در شهريور سخت شد. پرولتارياي اير

سنگرهاي به جا مانده از مبارزات انقالبي را در حال از دست دادن بود. به ميمنت 
همين شکست بود که بورژوازي (چه با روبناي ايدئولوژيک اسالمي و چه با 

، اتحاد هاکمونيستروبناي ايدئولوژيک چپ سرمايه، همچون اکثريت، اتحاديه 
ش اسال گوشت دم توپ ٨زان کمونيست و... ) توانست پرولتاريا را به مدت مبار

شود در جنگ شرکت کرد و از انقالب دفاع ريزي که نميعا بدون برنامهکند. قط
کرد. اتحاد مبارزان کمونيست براي بسيج پرولتاريا براي شرکت در جنگ و براي 

اد. در همين رابطه دميد را ارائه مقابله با متجاوز، بايد پالتفرم و راه حل عملي خو
  اتحاد مبارزان کمونيست پالتفرم پيشنهادي خود را به شکل زير ارائه داد:

 

است از  ینظر کارگران و زحمتکشان ايران، تهاجم عراق جلوه ديگر"از نقطه
آوردن  به وجوددر تدارک، و  یامپرياليست -ضدانقالب بورژوا یتالشها

ايران. اين یاش به کارگران و زحمتکشان انقالبیهائها و شرايط يورش نزمينه
ها و... صورت گيرد، ی، بختيارها، مدنهاناگونه تهاجمات چه از جانب پاليزب

منطقه و يا ارتش  ی، و چه از جانب ارتش کشورهایچه از جانب رژيم اسالم
به  یمتک یتواند از طريق ايجاد جبهه انقالبامپرياليسم آمريکا، تنها و تنها مي

 یا، به گونههاکمونيست یکارگران و زحمتکشان مسلّـح و تحت رهبر
نظر از اين جبهه صرف یپاسخ گفته شود، تالش در جهت سازمانده یانقالب

ايران  یبالفعل بودن اين يا آن تهاجم معين هم اکنون وظيفه جنبش کمونيست
 است.



١٩٥ 
  

 یهايسياستراق و را تبليغ ميکنند و جنگ ع یصرفا مبارزه با رژيم کنون -ج
  .قاطعانه مبارزه نمايند ... گيرندود ناديده ميشميرا که به وسيله آن دنبال 

 یهاناها و سازمتوده یبودن دائمها و لزوم مسلحتوده مستقلتهييج تسليح  -و
  .یانقالب

دفاع، مستقل از حکومت و احزاب  یهاکميته یتهييج و سازمانده -ز
  ... ا، محالت، مدارس، ادارات وهدر کارخانه یبورژوائ

به  یاپيروزمند مقاومت توده یتاريخ یهاها بوسيله نمونهتهييج توده -ط
 )...یچون ويتنام، کره، آلبان یهاي(نمونه هاکمونيست یرهبر

به منظور  یاحتمال یدر مناطق اشغال یامقاومت توده یتهييج و سازمانده -ی
  ١٣٨اشغالگر." یبيرون راندن نيروها

  
شرکت در جنگ براي دفاع از  يهاتحاد مبارزان کمونيست چنان شيفت

اشت با کساني که صرفا، مبارزه با دميدستاوردهاي انقالب بود که اعالم 
کنند، اما جنگ عراق را ناديده بورژوازي اسالمي (رژيم کنوني) را تبليغ مي

بارزه کرد. بهتر از کنند، بايد قاطعانه ميرند به عبارت ديگر در آن شرکت نميگمي
له پرولتاريا توان در واقعيت و نه در حرف، بورژوازي را از تير رس حماين نمي

 ميمناسبت نبود که اتحاد مبارزان کمونيست بورژوازي اسالبيرون نگه داشت، بي
  کرد!ه رهبري خميني جنايتکار را همچنان خرده بورژوايي ارزيابي ميب

بتواند  ترراحتدهد، تا يبي خود ادامه ميفرچپ سرمايه همچنان به عوام
پاشد. به کشتار امپرياليستي کشاندن پرولتاريا در ه خاک در چشم پرولتاريا ب

                                                 
  ٩٥١٣-٧-٢، اتحاد مبارزان کمونيست؛ تهاجم رژيم عراق و وظايف ما - ١٣٨



١٩٦ 
  

اي ارزيابي يي چون ويتنام، کره و غيره، نمونه پيروزمند مقاومت تودههاجنگ
تر رهبري ضد کمونيستي(استالينيستي)، رهبري کمونيستي شود. از آن مهممي

کند و ها را به مسلح شدن تهييج ميشود. اتحاد مبارزان کمونيست تودهميمعرفي 
کند؟ ما به اين مسئله بعدا در صفحات بعدي ها را مطرح ميلزوم مسلح بودن توده

شدت وحشت ه بازخواهيم گشت. اين در حالي است که اتحاد مبارزان کمونيست ب
کرد! اين مسئله صرفا در يج ميقيام زودرس را داشت، اما همزمان مسلح شدن را تهي

گر بود. خون راستاي کشاندن کارگران به جنگ براي بيرون راندن نيروهاي اشغال
گاه شد تا منافع بورژوازي خودي تامين شود و به قتلکارگران بايد ريخته مي

امپرياليستي کشاندن پرولتاريا نيز دفاع از دستاوردهاي انقالب بايد لقب گيرد. چپ 
  کند. خوبي ايفا ميه سياسي سرمايه، وظيفه خود را بدستگاه 

امپرياليسم آمريکا به ايران تهاجم  هايسياستعراق به عنوان مجري و عامل 
کرده است تا انقالب را سرکوب نمايد. براي دفاع از انقالب و براي بيرون راندن 

نقالبي، ، اتحاد مبارزان کمونيست فراخوان سازماندهي جبهه اگراشغالنيروهاي 
کند. البته اين جبهه بايد براي شرکت در جنگ با بورژوازي مهاجم را صادر مي

ا با ر ميباشد! اتحاد مبارزان کمونيست جمهوري اسالمستقل از بورژوازي اسالمي
جمهوري اسالمي در مقابل تهاجم عامل  کهجاييآنداند، از انقالب يکسان نمي

کند، لذا "انقالب" نيز مستقل از جمهوري امپرياليسم آمريکا از خود دفاع مي
ها ايد از خود دفاع کند. ضد انقالب (جمهوري اسالمي) براي بسيج تودهب مياسال

را تشکيل داده بود لذا انقالب نيز بايد براي بسيج » بسيج مستضعفين«به جنگ 
را » هاارتش توده«اي ها به جنگ، براي تهييج و سازماندهي مقاومت تودهتوده

  تشکيل دهد.
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در چنين شرايطي ضد انقالب (جمهوري اسالمي) و انقالب اگر چه در مقابل 
تهاجم عراق در يک سو قرار دارند، اما دو جبهه را در مقابل تهاجم عراق تشکيل 

دهند. جبهه ضد انقالب که در مقابل تهاجم توسط جمهوري اسالمي از خود مي
ب مستقل از بورژوازي ضد انقالبي که از کند و عادالنه نيست و جبهه انقالدفاع مي

انقالب در مقابل تهاجم عامل امپرياليسم توسط پرولتاريا و زحمتکشان از خود دفاع 
کند و عادالنه است. نبايد صف انقالب و ضد انقالب در هم بياميزد. اگر ديگر مي

، کارگران سوسياليست، هاکمونيستهاي چپ مثل اتحاديه سوسيال شوونيست
کردند و در مقابل تهاجم ييان اکثريت و غيره اين صف بندي را رعايت نميفدا

خواستند همچون تني واحد ظاهر شوند و در اين راستا حتي فداييان عراق مي
خواستند خون پاسدار و فدايي درهم آميزد تـا جا پيش رفتند که مياکثريت تا آن

بندي خواست صفميونيست درخـت انقـالب را آبيـاري کنـد، اتحاد مبارزان کم
  ها در هم نياميزد.ها رعايت شود و خون

، »گراشغالارتش «، »مناطق اشغالي«ي هاواژهاتحاد مبارزان کمونيست 
ها کرد، تا احساسات تودهو غيره را بارها و بارها تکرار مي» مزدور عراقي«، »تهاجم«

دفـاع از انقـالب به مشي شرکت در جنـگ بـراي  ترراحترا تحريک کند، تا 
  نويسد:کشيـده شـونـد. اتحـاد مبـارزان کمـونيست مي

  
پرولتاريا را ناگزير به  ی"اما دفاع از انقالب در مقابل عراق و در مناطق اشغال

در اين نيست که  یاهد. هيچ شبههدميدوران قيام سوق  یاشکال مبارزات
 یبا فرماندهان نظام یمزدور عراق، تفاوت گراشغالارتش  یفرماندهان نظام
و... ندارند و نخواهند داشت. اينجا انقالب دقيقا  یو ازهار یرژيم شاه، اويس



١٩٨ 
  

گيرد که رژيم شاه طرح و اتخاذ ميکرد، و مورد تهاجم قرار مي یهايبه شيوه
، یها در مناطق اشغالتوده یتواند و بايد با توجه به شرايط ذهنپرولتاريا نيز مي

 یت قهرآميز را در قبال تهاجم عراق تبليغ و سازماندهاشکال مختلف مقاوم
نمايد. اين هر دو شکل مقاومت (مقاومت در مناطق تحت کنترل رژيم 

 اشکالتوسط ارتش عراق) تنها به مثابه  یو در مناطق اشغال یاسالم یجمهور
دفاع از انقالب  یتاکتيک یمش یواحد پرولتاريا، يعن یتاکتيک یمختلف مش

  ١٣٩خود را بازميابند." یواقع یاست که معنا
  

جنگ امپرياليستي ايران و عراق که در راستاي منافع امپرياليستي هر دو 
شود. اين امر کشـور بـود، بـه تهـاجم عـامـل امپرياليسم به انقـالب ايـران تعبير مي

به مفهوم اين است که بورژوازي ايران قادر به سرکوب "انقالب" ايران نبوده است 
ش به آن تهاجم االيسم براي جلوگيري از حرکت قطار انقالب توسط عاملو امپري

 ميش عراق و جمهوري اسالاکرده است. به عبارت بهتر امپرياليسم آمريکا، عامل
جنگند. اين سناريو اگر براي مريدان مذهب راي سرکوب "انقالب" با همديگر ميب

گر اغتشاش فکري جنـاح چپ کننده باشد، اما تنها بيانکمونيزم کـارگـري قانع
ي راديکال، براي فرستادن هاواژهاهد با چنگ انداختن به خوميسـرمـايـه است کـه 

  گاه امپرياليستي هويتي "پرولتري" کسب کند.کارگران به قتل
  
  
  

                                                 
  ن يشيپ - ١٣٩
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  راي به اعتبارات جنگي
 

، زماني که جنگ امپرياليستي ايران و عراق شکل گرفت، اتحاد ١٣٥٩در سال 
کرد، لذا کمونيست به شکل يک گروه کوچک و ناشناخته فعاليت مي مبارزان

را نداشت تا نمايندگاني به پارلمان بفرستد تا در رابطه با جنگ سياستي امکان آن
در راستاي مواضع اتحاد مبارزان کمونيست اتخاذ کنند. با اين همه فعالين اتحاد 

ر حکم مشاوران بورژوازي تند و دشکمونيست اين موانع را پشت سر گذامبارزان 
داران و اسالمي ظاهر شدند و اعالم داشتند که  "خرج جنگ را بايد خود سرمايه

بپردازند!" به عبارت بهتر راي به اعتبارات جنگي دادند تا مهاجمان  هاآنحکومت 
  نويسد:عقب رانده شوند. اتحاد مبارزان کمونيست مي

  
رژيم عليه تهاجم عراق مبارزه  توانيم در خدمت"در لحظه حاضر ما نه مي

توانيم با محدود کردن مبارزه به مبارزه فقط به رژيم در خدمت کنيم و نه مي
تنها ارائه و پافشاري به مطالبات پرولتاريايي در برابر رژيم  ...تهاجم درآييم

تواند از جمهوري اسالمي و مبارزه مستقل در برابر هر نوع تهاجم خارجي مي
صفوف بورژوازي جلوگيري کرده و به تقويت و ارتقاء  تقويت و تحکيم

داران و مبارزه پرولتاريا منجر گردد.... خرج جنگ را بايد خود سرمايه
  ١٤٠بپردازند!" هاآنحکومت 

  

                                                 
  ١٧ص ، آنارکو پاسفيسم ، ٣بسوي سوسياليسم شماره  - ١٤٠
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اي پرولتري نيز اعالم شد. کارگران براي البته "راي به اعتبارات جنگي" مطالبه
را بايد ره نياز دارند که هزينه آندفاع از انقالب به اسلحه و تجهيزات جنگي و غي

داران بپردازند، به عبارت بهتر به باور اتحاد مبارزان کمونيست پرولتاريا به سرمايه
کند. سـوالي کـه بـه اين عوامفريبان مطرح داران خود را مسلح ميهزينه سرمايه

آيا  آورند؟مي به دستهايشان را از کجا داران پولشود اين است که سرمايهمي
به داران از خون کارگران (ارزش اضافه) ناشي از استثمار کارگران پول سرمايه

  داري کجاست؟آيد؟ منشاء پول در جامعه سرمايهنمي وجود
به ميمنت جنگ امپرياليستي در هر دو سوي جبهه ساعات کار کارگران 

رد و هر تر شد، دستمزدهاي واقعي تنزل پيدا کافزايش يافت. شدت کار غير انساني
گونه اعتراض تحت قوانين جنگي بشدت سرکوب شد. اتحاد مبارزان کمونيست 

است جنگ را پيش ببرد تا منافع بورژوازي خودي خوميدر واقع به هزينه کارگران 
  تامين شود.
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  افالس اتحاد مبارزان کمونيست
  

سلط در زمان وقوع جنگ ايران و عراق چپ سرمايه بر فضاي سياسي ايران ت
شدت ضعيف در فضاي ه کامل داشت و هيچ گرايش انترناسيوناليستي حتي ب

شات انترناسيوناليستي در سطح بينسياسي ايران وجود نداشت. با اين وجود گراي
المللي از افق انترناسيوناليستي جنگ ايران و عراق را مورد تجزيه و تحليل قرار 

بخشي از اين متون حتي به فارسي نيز  دادند و به دفاع از مواضع پرولتري پرداختند.
  ١٤١.اندشدهترجمه 

را نمايندگي يکي از جريانات چپ سرمايه که جناح کالم راديکال آن
کرد ، يعني سازمان پيکار، موضعي غير بورژوايي در قبال جنگ ايران و عراق مي

اي رفقاي خود (پيکار) در اتحاد مبارزان کمونيست طي مقاله ١٤٢اتخاذ کرده بود.
کرد که در تئوري آنارشيست هستند ولي در عمل چپ سرمايه را متهم مي

پاسيفيست. و در همين رابطه اتحاد مبارزان کمونيست اعالم کرد، تاکتيک تبديل 
جنگ ارتجاعي به جنگ عليه ارتجاع، انترناسيوناليستي نيست، چون منجر به 

                                                 
ه کرد که ما به دو مقاله از دو گرايش توان به مواضع کمونيست چپ مراجعدر اين رابطه مي - ١٤١

بيانيه در رابطه با جنگ ايران و «، گرايش کمونيست انترناسيوناليست.١ کنيم:اصلي بسنده مي
جنگ بين ايران و .٢ ترجمه فارسي آن نيز در دفترهاي انترناسيوناليستي درج شده است.» عراق
ارگان  ٤١ هشمار» انترناسيوناليسم«داري مندرج در نشريه اي از بربريت سرمايهجلوه ،عراق

  الملليآمريکاي جريان کمونيست بين
چرا و به چه داليلي يکي از جريانات چپ سرمايه يعني سازمان پيکار موضعي غير  - ١٤٢

  پردازيم.بورژوائي اتخاذ کرد، خارج از موضوع بحث ما است و ما به آن نمي



٢٠٢ 
  

ردد. از افق اتحاد گشکست پرولتاريا و تحکيم موقعيت امپرياليسم در منطقه مي
بگيرد، لذا  به دستمبارزان کمونيست پرولتاريا آمادگي نداشت قدرت سياسي را 

طرح چنين شعاري در ظاهر آنارشيستي اما در عمل پاسفيستي بود و در راستاي 
  نويسد:تحکيم موقعيت امپرياليسم بود و اين چنين مي

  
.. اين تاکتيک هم از » .تبديل جنگ ارتجاعي به جنگ عليه ارتجاع«"تاکتيک 

لحاظ عيني ضد انترناسيوناليسم است، زيرا با سوق دادن پرولتارياي ايران به 
سوي شکست موجب تحکيم قهر و ارتجاع امپرياليستي در کل منطقه 

  ١٤٣گردد... و پرولتارياي عراق نبايد اين خط و مشي را اتخاذ کند."مي
  

ا، البته از نگرش اتحاد هپاسفيست -سپس اتحاد مبارزان کمونيست آنارکو
کند، که پرولتاريا را جدا از ميزان آمادگي سياسي و مبارزان کمونيست را متهم مي

دهد ها هشدار ميپاسفيست -کنند و به آنارکوتشکيالتي به قيام زودرس دعوت مي
  :ميدکه شکست قيام به انسجام بورژوازي انحصاري خواهد انجا

  
 ی) حکومت بورژوازی(نفیروع جنگ، سرنگونبا ش...  هاپاسيفيست-"آنارکو

اين را درک  هاآنهند...دميقرار  یانقالب یرا در دستور بالفاصله پرولتاريا
 -یبه استقرار آلترناتيو انقالب یحکومت کنون ینميکنند که اگر سرنگون

 یدموکراتيک پرولتاريا منجر نشود، به انسجام ضد انقالب تحت رهبر
و...) را  ی، و از اينرو قيام (جنگ داخلميدد انجاخواه یانحصار یبورژواز

                                                 
  ١٧ص ، آنارکو پاسفيسم ، ٣بسوي سوسياليسم شماره  - ١٤٣
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، ُجدا از ضرورت ارائه آلترناتيو یانقالب یپرولتاريا یُجدا از ميزان آمادگ
، ُجدا از برنامه پرولتاريا در انقالب حاضر و ُجدا از ضرورت یمستقل پرولتر

(مسأله حزب) که شرط الزم يک قيام پيروزمند  پرولتاريا یتشکيالت یآمادگ
  ١٤٤هند."دميالعموم قرار یها علپرولتاريا است، در دستور توده یبه رهبر

  
 -اتحاد مبارزان کمونيست به استدالالت خود براي متهم کردن آنارکو

برنامه، بيشکل، بييب ميدهد که چگونه پرولتاريا را به قياها ادامه ميپاسفيست
  انند:خوميناپذير فرا تر تحققتشکيالت، زودرس و از همه مهم

  
قدرت  یکشيدن از مبارزه براشووينيسم، پرولتاريا را به دست -"سوسيال

برنامه، یشکل، بیب یپاسيفيسم، او را به قيام -دعوت ميکند و آنارکو یسياس
  ١٤٥ميخواند." تشکيالت و ناگزير زودرس و تحقق ناپذير فرایشعار، بیب

  
يست پرولتاريا آمادگي سياسي ما متوجه شديم که به باور اتحاد مبارزان کمون

به ناپذير اسـت! نبـايد و تشکيالتي براي قيام را ندارد و قيام زودرس است و تحقق
داد: "کارگران را مسلح ازي بـود، اما همزمان فراخوان ميسـرنـگونـي بـورژو دنبال

را ها" قبال نيز ديديم که اتحاد مبارزان کمونيست شعار "تهييج تسليح توده ١٤٦کنيد!"
کرد . برداشت اشتباهي نشود، قرار نبود مسلح شدن کارگران و يا تسليح تبليغ مي

                                                 
  ن يشيپ - ١٤٤
  نيشيپ - ١٤٥
  نيشيپ - ١٤٦
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ها در راستاي به چالش کشيدن بورژوازي باشد، چون شرايط براي قيام آماده توده
نبود، بلکه در راستاي گوشت دم توپ شدن و در راستاي دفاع از منافع بورژوازي 

  خود، تحت عنوان دفاع از انقالب بود.
داد، "کارگران مسلح شويد!" بلکه حاد مبارزان کمونيست فراخوان نميات

از  يااد. در حالت اول کارگران به درجهدميفراخوان "کارگران را مسلح کنيد!"، 
کنند، نيروي مسلح خود را رسند که خودشان را مسلح ميآگاهي طبقاتي مي

ارگران را براي هدف خاصي دهند. اما در حالت دوم جريان ثالثي بايد کتشکيل مي
  که کارگران خودشان را مسلح کنند. مسلح کند، نه اين

"کارگران را مسلح کنيد!" شعار اتحاد مبارزان کمونيست را با شعار فداييان 
اکثريت "پاسداران را به سالح سنگين مسلح کنيد" مقايسه کنيد تا ميزان اشتراک دو 

در جامعه در يابيد. هر دو جريان تالش گرايش فکري را سواي از ميزان نفوذ آن 
کردند تا کارگران را به گوشت دم توپ در جنگ امپرياليستي تبديل کنند و مي

  شان به خون کارگران آغشته است.دستان
در ضمن بايد تاکيد کرد که شکست طلبي انقالبي به مفهوم قيام در لحظه 

اخت تا اندميماني چنگ کنوني نيست، اما اتحـاد مبـارزان کمونيست به هر ريس
کسي از ايران و عراق مستقيما با جنگ مخالفت نکند، چرا که به شکست مبارزه 

شد. جالب توجه اين است که اتحاد مبارزان کمونيست به طبقاتي منتهي مي
کرد که خط و مشي اتحـاد مبـارزان کمـونيست را پرولتارياي عراق نيز توصيه مي

  کرد:سـرايي مييـاوه در پيش بگيـرد و اين چنيـن
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تواند تنها تاکتيک "دفاع از انقالب و مبارزه براي بسط دستاوردهاي آن، مي
واقعي انترناسيوناليستي پرولتارياي ايران باشد. زيرا از لحاظ عيني بيان تضعيف 

هاي صفوف بورژوازي در منطقه و ممانعت از تحکيم پايه تربيشهر چه 
وناليستي است زيرا بر آن خط مشي متکي است قدرت بورژوازي... انترناسي

که پرولتارياي عراق و پرولتارياي منطقه نيز بايد همان خط مشي را در پيش 
هايشان را بر مبناي اين اب دقيق شرايط مبارزه خود تاکتيکگرفته و با احتس

  ١٤٧خط و مشي شکل دهند."
  

اي بسيجيان ها، وعده بهشت را برراي بسيج تودهب مياگر بورژوازي اسال
گاه کرد، بورژوازي سکوالر يعني اتحاد مبارزان کمونيست براي به قتلموعظه مي

کرد که جنگ شرايطي را به نفع پرولتاريا امپرياليستي کشاندن کارگران موعظه مي
تواند دستـاوردهاي انقــالب را بسط و آورد که در آن شرايط پرولتاريا ميبار ميه ب

  کشاند:نيـن پرولتاريا را به گـوشت دم تــوپ شـدن ميتوسعـه دهـد و اين چ
  

"اگر جنگ احتمال بقدرت رسيدن (و يا الاقل پا گرفتن ) ضد انقالب مغلوب 
سوم  یرا، که از خارج مرزها هجوم ميآورد، تشديد ميکند، و اگر اين نيرو

و مرزها، با هواپيما و تانک و توپ و نفرَبر وارد کشور شود  یميبايد از آنسو
" با آن، "ممانعت" از ظهور و یبشتابد، آنگاه "مرزبند یبورژواز یبه يار

و در مقابل  ینظام -یجغرافياي یبندجز صف یاتواند وظيفهاستقرار آن، نمي
 یآن را در دستور پرولتاريا قرار دهد...اين ممانعت جز دفاع از دستاوردها

                                                 
  نيشيپ - ١٤٧
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توسط  هاآن باز پس گرفتن یکه جنگ برا یانقالب در مقابل راههاي
که جنگ بنفع  یشرايط یگشايد، و بسط اين دستاوردها بر مبنامي یبورژواز
کوتاه شدن دست آخوندها از .. .ناسدشمين یببار ميآورد، راه پرولتاريا

و رتق و فتق اقتصاد در هم  یحکومت و اقتصاد، حاکميت قانون بورژواي
  ١٤٨"است. یانحصار یشکسته، اين پالتفرم بورژواز

  
بود بورژوازي انحصاري دست آخوندها را از حکومت، اقتصاد و  قرار

حاکميت کوتاه کند، نه تنها دست آخوندها از حکومت کوتاه نشد، بلکه روبناي 
سياسي واليت فقيه مطلقه نيز ايجاد شد. وارثان اتحاد مبارزان کمونيست (کمونيزم 

ها مثل ستکارگري) به اين خزعبالت چه پاسخي دارند؟ اگر سوسيال شويني
عام کشاندن کارگران برخوردار فداييان اکثريت از حداقل انسجام دروني در به قتل

، اندشدههاي اطالعاتي تبديل کردند به زائده دستگاهبودند، حتي آشکارا اعالم مي
اما اتحاد مبارزان کمونيست در افالس تمام و با اغتشاش فکري تالش داشت موضع 

  خود بدهد.  راديکال به شرکت در جنگ
چنگ انداخته بود و » پرولتري«چنان به مواضع اتحاد مبارزان کمونيست آن

 یدفاع طلبمنتقدين خود را، که سياست شرکت در جنگ براي دفاع از انقالب را با 
کرد و کردند، به خرده بورژوازي بودن متهم ميدر مقابل عراق يکسان قلمداد مي

ماند تا تحت عنوان سياست پرولتري کارگران را خود به سياست پرولتري وفادار مي
  به جنگ بسيج نمايد:

  

                                                 
  ٩٥١٣-٧-٢، اتحاد مبارزان کمونيست، تهاجم رژيم عراق و وظايف ما -١٤٨
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که خود هنوز رژيم  یمحبوس در الفاظ، و يا کس یتنها يک خرده بورژواز"
ع از دفا" تواند سياستیگيرد، میو "انقالب" را مترادف م یاسالم یجمهور

  ١٤٩بداند." در مقابل عراق یداران" را دفاع طلبانقالب در مقابل جنگ سرمايه
  

ما قبال نيز اعالم کرديم مارکسيسم مذهب نيست و تئوريهاي مارکسيستي نيز 
تجربيات گذشته گيري از وحي مقدس نيستند. با تغيير و تحوالت جامعه و با درس

هاي قبلي خود را نقد تواند، مواضع، تئوري و يا تئورييک گرايش سياسي مي
آن نمايد. اين پروسه کامال منطقي و نمايد و موضع يا تئوري جديدي جايگزين 
گر وفاداري يک گرايش فکري به اصولي است. اين مسئله از يک سو نشان

هايي است، که به آن معتقد است و از سوي ديگر جدي بودن يک گرايش پرنسيپ
دهد. اما وارثان اتحاد مبارزان کمونيست خيلي راحت و به فکري را نشان مي

شوند که پرنسيپي به کلي منکر آن مينند و در نهايت بيزسادگي زير همه چيز مي
اندند. تاريخ خوميکارگران را تحت عنوان دفاع از انقالب به شرکت در جنگ فرا 

هايي است. آشکارا دروغ پـرنسيپياين گــرايش فکــري مملـو از چنيـن بـي
ايــن چنين  دانستند واز همـان آغـاز جنگ را ارتجـاعي مي هاآنوينـد که گمي

  ويند:گميريـاکـارانـه 
  

مردم دانستيم،  هايتوده"ما از همان آغاز، اين جنگ را ارتجاعي و عليه منافع 
  ١٥٠کارگران و زحمتکشان هيچ نفعي در اين جنگ نداشتند."
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فعالين کمونيزم کارگري از تزوير، ريا و آشکارا دروغ گفتن ابايي ندارند، 
افتاده در مذهب کمونيزم کارگري تبديل شده  ظاهرا دروغ گفتن به يک سنت جا

  است! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
هاي پاياني نخستين کنفرانس تشکيالت خارج از کشور حزب کمونيست ها و اطالعيهپيام -١٥٠

  ١٠ص، ايران
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  هاکمونيزم کارگري و ديگر جنگ
  

ما موضع اتحاد مبارزان کمونيست را در قبال جنگ ايران و عراق بررسي 
کرديم، چگونه تحت عنوان دفاع از انقالب، کارگران را به جنگ امپرياليستي فرا 

شود، اين است، موضع وارثان اتحاد مطرح مي اند. سوالي که در اينجاخومي
چه بوده است؟ موضع منصور حکمت را  هاجنگمبارزان کمونيست در قبال ساير 

دارد، کنيم. منصور حکمت اظهار ميدر قبال اشغال کويت توسط عراق بررسي مي
و صدام حسين نيز  اندشدهمسأله فلسطين پشت اين واقعه است، ملت عرب تحقير 

هاي انباشت شده دست همه اعراب اهد ثروتخوميواه شده است و عدالت خ
  گويد:باشد. منصور حکمت مي

  
شوند؟ بخاطر مسأله فلسطين پشت اين واقعه است. چرا مردم عرب خوشحال مي"

ها زير دست که سالگيرد. بخاطر اينکه بنظرشان مسأله فلسطين جواب مياين
شوند و طرف را رهبر نتيجه خوشحال مي اند. دراسراييل و آمريکا تحقير شده

جهان عرب ميکنند... با حمله عراق به کويت به خاطر منافع خودش هزار و يک 
شود، از جمله مسأله فلسطين، مسأله که در جهان عرب خفته است بيدار مي

گويد که من ها، فقر و غيره. معلوم است که صدام حسين بعدًا ميمحروميت
انباشت شده در اينجا بايد دست همه اعراب  یه ثروتهانماينده اين هستم ک

  ١٥١"باشد.
  

                                                 
  بحران منطقه در مورد اشغال کويت و یبحث سياس؛ منصور حکمت - ١٥١
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هاي بخشي از پياده نظام در تنش ،هاي آزاديبخشما به اين مسئله که جنبش
 امپرياليستي هستند، در مبحث کمونيست چپ خواهيم پرداخت. مسئله فلسطين نيز

شان بوده هايبخشي از سياست امپرياليستي گانگسترهاي بزرگ و کوچک، در تنش
هاي امپـريـاليستي خود طلبيدر آن مقطع سعي کرد به جاه است. صدام حسين نيز

و جانشيـن » پان عربيسم« يهلباس ناسيوناليستي به پوشاند و خود را نمايند
توانستند و نه جـا بزنـد. ولـي نه صدام حسين و نـه عبدالناصر، نـه مي» عبدالناصر«

اشته شده در دست همه اعراب باشد. منصور حکمت هاي انبخواستند که ثروتمي
دهد که مشکل ملت عرب فقط آن نيست که به تشتت فکري خود ادامه مي

  :د بلکه جهان عرب تحقير شده استکارگران آن تحت ستم هستن
  
مسأله ملت عرب اين نيست که فقط کارگران آن تحت ستم هستند. مردم "

اند... جهان عرب تحقير ه کردهچهل سال بيچار یعرب را در خالل اين س
  ١٥٢"را بکند. یچيز یتواند ادعاشده و ميبيند که از اين کانال مي

  
منصور حکمت در تالش بود تا وانمود کند که تضاد عمده در جهان عرب، 
تضاد بين کشورهاي تحت ستم و مظلوم (تحقير شده) و کشورهاي ظالم (تحقير 

مبارزه ضد  الشعاعتحتکار و سرمايه، کننده) بوده است. به عبارت ديگر تضاد 
دانشي چـپ سـرمـايـه نيست يرد. از بـيگميامپرياليستي به روايت چپ سرمايه قرار 

شان به چپ داري نيست بلکه از تعلقکـه قادر به درک تکامل و عملکرد سرمايه
  سرمايه است.

                                                 
   نيشيپ -١٥٢
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يق ها تحقير شدن، از طردهه به دنبالحال کـه متـوجه شديم ملت عـرب 
کند. اشغال يکي از کشورهاي کوچک عربي (اشغال کويت) اعاده حيثيت مي

ببينيم واکنش غرب به اعاده حيثيت جهان عرب چگونه خواهد بود؟ به باور منصور 
کشي رار بود گانگسترهاي غربي در لشکرحکمت، پيشواي کمونيزم کارگري، ق

شد. به باور منصور يشان به بمب اتم متوسل شوند و گرنه پايان کاپيتاليسم م
کامال مستعمراتي  يشيوهحکمت، اگر گانگسترهاي غربي نتوانند جهان عرب را به 

مقهور کنند، آمريکا شکست خواهد خورد و انقالبات وسيعي در اروپا شروع 
  کرد:گويي مير حکمت پيامبر گونه اين چنين غيبخواهد شد. منصو

  
د که تا بمب اتم نزند و وسيع غرب در منطقه خواهد بو یيک لشکرکش"

منکوب نکند از حرکت نميايستد، و گرنه پايان کاپيتاليسم است. پايان نظام 
جهان خواهد بود که با پروسترويکا شروع شد. پايان "پايان جنگ  یکنون

سرد" است. اگر نتوانند که جهان عرب را در صورت شروع جنگ به شيوه 
آمريکا در کل دنيا  یشکست قطع مقهور کنند غير از آن یکولونياليست یخيل

  ١٥٣در اروپا خواهد بود." یاست و شروع انقالبات وسيع
  

عام امپرياليستي جهان عرب پشت سر گانگسترهاي غربي به صف ايستاد، قتل
عام وسيع را کشي و قتلو جهان عرب خود بخشي از اين لشکرشکل گرفت 

گانگسترهاي موسوم به عام امپرياليستي (شروع جنگ) تشکيل داد. با شروع قتل
کشورهاي عربي و يا به زبان اتحاد مبارزان کمونيست، جهان عرب، نه تنها به 
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خيلي کولونياليستي مقهور نشد، بلکه همچون سابق به عنوان ياران نزديک  يشيوه
گانگسترهاي غربي در کشتار پرولتاريا دخالت فعال داشت و خود را براي 

تر از همه قرار بود در صورت وقوع رد. مضحکبعدي نيز آماده ک هايعامقتل
جنگ اگر گانگسترهاي غربي نتوانند جهان عرب را به شيوه کولونياليستي مقهور 
کنند، انقالبات در اروپا به شکل وسيعي شروع شوند. کدام انقالب در اروپا شروع 
 شد؟ براي جناح چپ سرمايه نه نيروي مادي انقالب، پرولتاريا و تکامل مبارزه

  دهد.هاي امپرياليستي نيروي مادي انقالب را تشکيل ميطبقاتي، بلکه تنش
منصور حکمت معتقد بود که حمله عراق به کويت و پاسخ احتمالي غرب با 

ترين وقايع تاريخ معاصر است و معتقد بود که اين جنگ نبايد لشکرکشي، مهم
اه حل خود منصور شود اين است که رصورت بگيرد. سوالي که در اينجا مطرح مي

  نويسد:حکمت براي اجتناب از جنگ چه بود؟ منصور حکمت مي
  

از مهمترين وقايع تاريخ معاصر  یکه من دارم اين است که اين يک ی"بحث
 یتواند شروع جنگ سوم جهان. ميیاست. مهمتر از شروع جنگ دوم جهان

 ینگهم باشد و تنها مربوط به آمريکا، ج ینيست که اتم یباشد، تضمين
خواهد بود که همه به جان هم خواهند افتاد. اين موقعيت به همان اندازه مهم 

بگذاريد عربها خودشان تصميم بگيرند. اين تصميم راجع به شکاف ...است
که اوال توجيه اين یاست برا یفرمول. و مواضعشان نيست هادولتملتها و 

گيرد. فرض اين جنگ را مي یدارد. ثانيا به نظر من جلو یوسيع یاجتماع
نيست که مصر و امثالهم شروع به جنگ با عراق نميکنند بلکه شروع به 

گويند به جهان عرب واگذار کنيد از سر اين مذاکره ميکنند. همه دنيا که مي
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واگذار کنيد احتماال به صلح و صفا ختم  هااينگويند که اگر به موضع مي
  ١٥٤هد."دميآدمها رخ ن یدر زندگ یود و تغيير فاحششمي

  
دهد، ها، خودشان تصميم بگيرند و ادامه مياهد عربخوميمنصور حکمت 

اگر به اعراب واگذار کنند، احتماال به صلح و صفا ختم خواهد شد. ظاهرا 
داري يک نظام جهاني که، نظام سرمايهايدئولوگ جناح چپ سرمايه از درک اين

اکي نيز رخنه کرده است، عاجز خ يهاين کر يهترين گوشاست که به دور افتاده
است. اين جنگ نه ناشي از تحقير ملت عرب، نه ناشي از ديکتاتور منشي صدام 

داري جهاني داري به نيازهاي خود بوده است. سرمايهحسين، بلکه واکنش سرمايه
  کرد.منافع بخصوصي را در اين جنگ دنبال مي

به اظهار نظرهاي چپ دستگاه سياسي سرمايه، از زبان ايدئولوگ خود، 
دهد. هر چند هم از حداقل انسجام نظري نيز برخوردار سرمايه پسند خود ادامه مي
  گويد: نيست، منصور حکمت مي

  
و  یوزنه اقتصاد ی"ناسيوناليسم عرب تا همينجا توانسته است برسميت شناس

غرب خود را به  جهان عرب را به غرب تحميل کند. تا همينجا یسياس
ر سر مساله فلسطين متعهد کرده است که تا ديروز سابقه نداشت. ب یسازشهاي

هم وجود داشته است. در خاورميانه ناسيوناليسم ابتکار  یایبعالوه فوايد جنب
عمل را از پان اسالميسم بازپس گرفت. اسالم به نقش درجه دوم خود در 

ا ماهيت یسياست جهان عرب، به عنوان يک ابزار بسيج در خدمت عمل سياس
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در  یکمک کرده است که حت، رجعت داده شد. کشمکش اخيریناسيوناليست
خود عراق نفس  یاهللا بسته شود. براحزب یاسالميستايران پرونده جناح پان

، و در دراز یسياس یپيروز آبرومندانه، يک یبقاء، پس از يک مقاومت نظام
 یحت شود. اشغال عراق توسط آمريکا و يای، محسوب مینظام یمدت حت

نام دراز مدت آمريکا در منطقه قطعا جنگ حاضر را به ويت یحضور نظام
به شکاف  یکه به احتمال قو یکند. وضعيتیاين کشور تبديل م یبرا یدوم

اين  ی. سواميدآمريکا ازقاره اروپا خواهد انجا یدر اتحاد غرب و انزوا
يم حالت، موقعيت عراق به عنوان يک کشور ذينفوذ در جهان عرب تحک

  ١٥٥خواهد شد."
  

قرار بود به ميمنت لشکرکشي گانگسترهاي غربي ناسيوناليسم ابتکار عمل را 
از پان اسالميسم باز پس گيرد و اسالم نقش درجه دوم را در جهان عرب براي 

تر قرار بود موقعيت عراق به عنوان يک کشور ها ايفا کند. از همه مهمبسيج توده
. عراق نه تنها يک کشور ذينفوذ در جهان عرب ذينفوذ در جهان عرب تحکيم شود

نفوذ گانگسترهاي  يهبلکه عمال به عنوان يک کشور ضعيف شده به حوز ،نشد
وژي اسالمي نه تنها ا دارد. ايدئولر ميايراني درآمد که روبناي ايدئولوژيک اسال

بديل شد بلکه نقش اصلي را در تنشهاي ارتجاعي در خاورميانه تبه پرچم جنبش
هاي ناسيوناليستي همچون ابزاري کند. اگر جنبشهاي امپرياليستي ايفا کرده و مي

ي هاجنبشدر دست بلوک شرق و در راستاي منافع امپرياليستي بلوک شرق بود، 
اسالمي ابزاري در دست بلوک غرب و براي مقابله با پيشروي بلوک شرق بوده 

                                                 
   ٦٩ ، بهمن١٠کارگر امروز شماره  ،جنگ آمريکا در خاورميانه، یطلوع خونين نظم نوين جهان -١٥٥
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ستي مفهوم خود را از دست ي ناسيوناليهاجنبشاست. با فروپاشي بلوک شرق، 
ي اسالمي همچنان به عنوان هاجنبشمفهوم شد. ولي بي هاآندادند و حمايت از 

در خاورميانه و يا ايران، در  هاآنابزاري توسط گانگسترهاي غربي و شرکاي 
  گيرد.هاي امپرياليستي مورد استفاده قرار ميرقابت

لشکرکشي آمريکا به  رسيم.آيم و به جنگ افغانستان ميبه جلو مي
افغانستان در راستاي نظم نوين جهاني، در راستاي تثبيت موقعيت آمريکا در 
جهان پس از فروپاشي جهان دو قطبي، جنگ مدرنيسم و اسالم سياسي لقب 

فريبي کردند جنگ مدرنيسم يعني لشکرکشي گانگسترهاي غربي گرفت. عوام
کم، متضمن سر کار آمدن  تواند با صدمات و لطماتبه رهبري آمريکا مي

که بهتر است. قرار بود حاصل اين لشکرکشي ، براي مردم افغانستان باشد رژيمي
شود. ايدئولوگ جناح چپ سرمايه  پيروزي نوعي تمدن بر بربريت اسالمي

  هاي سرمايه ربوده است:فريبي از ژورناليستگوي سبقت را در عوام
  

ال در تالش تثبيت قدر قدرتي خود "در جنگ افغانستان هم آمريکا به هر ح
بود اما صورت مساله سرنگون کردن حکومت اسالم سياسي بود، که 

 توانست با لطمات و صدمات کم براي مردم متضمن سر کار آمدن رژيميمي
 به دستباشد که به هر حال بهتر است. آمريکا هر فرمولي از آن جنگ 

عنوان يکتا قدرت جهاني اد حاصل شکست طالبان پيروزي آمريکا به دمي
نبود. حاصل اين پيروزي از نظر مردم جهان شکست اسالم سياسي و پيروزي 

  ١٥٦ود."بمينوعي تمدن بر بربريت اسال
                                                 

   ١٢٦حمله آمريکا و استراتژي جديد اعمال قلدري در جهان، انترناسيونال هفتگي شماره ١٥٦
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  اتحاد مبارزان کمونيست و کودتا
  

کودتاي نوژه کشف شد. هدف کودتا حمله به منزل خميني،  ١٣٥٩تير  ١٨در 
ود. کودتا بميمسئوالن جمهوري اسالتسخير مجلس، راديو و تلويزيون و دستگيري 

قرار بود بعد از پيروزي، بختيار  ،از افسران و فرماندهان نيروي هوايي بود تربيشکه 
(آخرين نخست وزير شاه) را به عنوان نخست وزير موقت ابقا کند. نام کودتا نيز 

ف ين اقدامي کشترکوچکنام گرفته بود. کودتا قبل از » نجات قيام ايران بزرگ«
  و بشدت سرکوب شد.

اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود، انقالبي در جريان بود،  کهجاييآناز 
را سرکوب کند لذا معتقد بود، انقالبي که جمهوري اسالمي نتوانسته بود آن

هاي انقالب ست انقالب را سرکوب نمايد و سنگراخوميامپرياليسم از طريق کودتا 
  را تسخير نمايد.

  
هيات  یبه جا یودتا نه در جانشين شدن محفل حاکمه جديدموفقيت ک"

ميباشد که بتواند با  یسياس ی، بلکه عبارت از ظهور آن نيرویحاکمه کنون
 -واحد و بالمنازع خود در اردوگاه ضدانقالب بورژوا یِاعمال رهبر

انقالب و استقرار  یسرکوب قطع یرا برا یبورژواز ی، يورش نهائیامپرياليست
  ١٥٧"لوب اين طبقه سازمان بخشد.حکومت مط

  

                                                 
  کودتادر مقابله با  ما یپيشنهاد یپالتفرم تاکتيک - ١٥٧
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شک از کودتا کرد که بورژوازي بياتحاد مبارزان کمونيست استدالل مي
 يهاستقبال خواهد کرد، البته اين بورژوازي نامريي بود و دخالت چنداني در ادار

امور کشور و مهيا کردن شرايط براي انباشت  يهامور کشور نداشت، چون ادار
گرفت، البته باز هم به باور اتحاد انجام مي» ورژوازي سنتيخرده ب«سرمايه توسط 

» خرده بورژوازي سنتي«مبارزان کمونيست. منظور اتحاد مبارزان کمونيست از 
فريبان تنها ايتکاري چون خميني بود. اين عوامه رهبري جنب ميهمان بورژوازي اسال

خرداد  ٣٠ر ايران (اصعام در تاريخ دوران معترين قتلدو ماه مانده به خونين
اهيم، خوميکشان بورژوازي اعالم کردند، زخمي نعـامـي کـه عـربـده)، قتـل١٣٦٠

رند. بمينام » رهبري خرده بورژوايي«در خيابان بُکشيد، همچنان با لجاجت تمام از 
کرد خرده بورژوازي که اکنون به ارتجاع اتحاد مبارزان کمونيست اعالم مي

انقالبي بوده در مقابل کودتا خواهد بود. جناح چپ سرمايه اين گرويده، يعني قبال 
  گويد:چنين مي

  
 ینيروها یطرفدار و مخالف کودتا تماما با صفبند یطبقات ینيروها یصفبند"

شک در یب یتواند باشد. بورژوازانقالب و ضدانقالب منطبق نيست و نمي
 یاز اقشار باالي یاز کودتا قرار خواهد گرفت و بخش وسيع یموضع طرفدار
را  -بخصوص از اقشار مدرن و بوروکرات خرده بورژوا  - یخرده بورژواز

که اکنون کامال به  - یسنت یبه دنبال خود خواهد کشاند. خرده بورژواز
را ميسازد  یهيات حاکمه کنون یارتجاع گرويده و بخش فعال پايگاه اجتماع

امتيازات  یادن تمامداو در حکم از دست یکه کودتا برا بدين خاطر -
بالفعل در مقابل کودتا خواهد بود. اين بخش خرده  یاش ميباشد، نيرویکنون
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را در  یدفاع از حکومت کنون یخواهد کوشيد که جبهه ارتجاع یبورژواز
انقالب، پرولتاريا و زحمتکشان  یاساس ینيروها. مقابل کودتا سازمان دهد

 -بازگشت به شرايط پيشين یبه معناآنان  یغيرپرولتر، از آنجا که کودتا برا
مبارزه  یترين نيروقاطع بالقوهميباشد،  -یهارترين شکل حاکميت بورژواز

  ١٥٨"عليه کودتا ميباشند.
  

کامال  يهقرار بود بورژوازي از کودتا استقبال کند، همزمان قرار بود، دو جبه
خرده ارتجاعي که توسط  يهمتفاوت در مقابل کودتا به دفاع برخيزد. جبه

ترين نيروي مبارزه عليه انقالبي که قاطع يجبههشد و بورژوازي نمايندگي مي
  ايست باشد. بميکودتا 

زماني که اتحاد مبارزان کمونيست در تالش بود تا پرولتاريا را در کشمکش 
رياي ايران در هاي بورژوازي به دفاع از يکي فرا خواند، متاسفانه پرولتاجناح

که توسط بورژوازي  ١٣٥٦ -١٣٥٨هاي مانده از مبارزات سالاآخرين سنگرهاي بج
زد، تا بعدا هاي آخر را مياسالمي سرکوب شده بود، نفس يههار و لجام گسيخت

بتواند کمـر راست کند. با ايـن همه اتحاد مبارزان کمونيست به هـر چيزي چنگ 
البته تحت عنوان به کمپ بورژوازي هدايت کند،  تربيشاخت تا کارگران را اندمي

  دفاع از دستاوردهاي دمکراتيک و به عنوان موضعي پرولتري. 
به باور اتحاد مبارزان کمونيست، سرکوب کودتا به مفهوم شکست بورژوازي 

رفته، تداوم انقالب آوردن سنگرهاي از دستبه دستدر تثبيت حاکميت خويش و 

                                                 
   نيشيپ - ١٥٨
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باشد. به اغتشاشات فکري توانست و تسخير سنگرهاي جديد براي ارتقا انقالب مي
  افکنيم:منصور حکمت نظري مي

  
از نقطه نظر پرولتاريا و زحمتکشان غيرپرولتر، سرکوب کودتا تنها به مفهوم "

از ظهور ارتجاع  یدر تثبيت حاکميت خويش، جلوگير یشکست بورژواز
از دست یآوردن سنگرهابه دستدمکراتيک،  یتازه نفس، بسط دستاوردها

تواند ارتقاء انقالب مي یجديد برا ینقالب و تسخير سنگرهارفته تداوم ا
انقالب در مقابله  یاساس یباشد. از اين رو بالفعل کردن توان بالقوه نيروها

ها و جلب هر چه در ميان توده یعليه کودتا، در گرو بردن آلترناتيو کمونيست
ليبراليسم و  ی، افشاء و طرد دائمیآنان به دمکراتيسم پيگير پرولتر تروسيع

پرولتاريا در ايجاد صف  یتاکتيک یاست، و مبنا یسياس یمبارزه عليه بيتفاوت
و با جلب حمايت  یسنت یعليه کودتا نه در وحدت با خرده بورژواز یانقالب

 یهاليبرال، بلکه در مبارزه عليه آنان و آماده ساختن زمينه یبورژواز
  ١٥٩"يباشد.م یاتر مقاومت تودههر چه مستقل یسازمانده

  
ين ترکوچککه ي که قبال نيز اعالم شد، کودتا قبل از اينطورناسرانجام هم

کند، توسط بورژوازي اسالمي و نه خرده بورژوازي کشف شد و بشدت ب مياقدا
سرکوب شد. حال پاسخ منصور حکمت و مريدان او در مذهب کمونيزم کارگري 

انقالب  يهي از دست رفتچيست؟ آيا سرکوب کودتا، منجر به تسخير سنگرها

                                                 
   نيشيپ - ١٥٩
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هايي لقب شد؟ اين خزعبالت را شخصي نوشته است که بخاطر چنين ُدر فشاني
  را گرفته است.» مارکس زمانه«

ها، سازندگان انقالب اکتبر را بنام ترين کمونيستترين، گرامياستالين شريف
 کمونيسم سر بر خاک افکند. خوشبختانه مذهب کمونيزم کارگري شانس اين را

ين تربيشرا سر بر خاک افکند اما متاسفانه  هاکمونيستترين نداشته است تا شريف
يي چون هاواژههاي انقالبي و کمونيستي و سهم را در به لجن کشيدن ارزش

  انقالب، کمونيزم، پرولتاريا  و البته به نام کمونيسم ايفا کرده است.
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 انقالبيتحت عنوان مارکسيسم  سهبازسازي خط 

  
گيري در ايــران منجـر بـه شکل ١٣٥٦ – ١٣٥٨هاي مبـارزات انقـالبـي سال

کال در جامعه بود. نسلي شد که به نظم موجود معترض بود و خواهان تغييرات رادي
جامعه آرماني خود بود، مدل شوروي  به دنبالگر و گرا، شورشاين نسل آرمان

بديل بهتر و راديکالي بود. با  به دنبال سابق و يا چين برايشان جذابيت نداشت،
که کالم راديکال بودند، توانستند اين نسل  ١٦٠ سه گيري جريانات خطشکل

 رشد عددي کنند. شدته ب کوتاهيخود جذب کنند و در مدت ه معترض را ب
از » کالم راديکال«مفهوم پيش از ادامه بحث توضيح اين نکته ضروري است که 

به جـريـانـات و يا گرايشاتي از جناح چپ سرمايه اطالق  هاانترناسيوناليستنگرش 
هاي خود استفاده گيري کنند از واژگان راديکال در موضعشود که سعي ميمي

کنند تصويري راديکال و انقالبي از مواضع ضد انقالبي خود ارائه کنند. تالش مي
د. مثل احزاب هاي معترض جامعه را بسوي خود جذب کنندهند تا بتوانند اليه

  کمونيزم کارگري در ايران، حزب کمونيست انقالبي در آمريکا و غيره.
با پارادوکس و تناقضات دروني همراه بود، از  سه گيري گرايش خطاما شکل

هاي جا افتاده چپ سرمايه، پشتوانه اي از نظرات شکل گرفته بود و تئوريمجموعه
در  سه يکال و اعتراضي گرايش خطداد. نگرش کالم رادنظري آن را تشکيل نمي

را به حاشيه  خط سهتوانست  معضالت و تناقضات دروني گرايش کوتاه مدت مي
خط ارائه دهد، اما در دراز مدت، گرايش  خط سهبراند و يک تصوير منسجم از 

                                                 
هاي خط سه در صفحات پيشين استالينيسم تاثير گرفته از مائوئيسم بود، ويژگي ٣خط  - ١٦٠

  بررسي شده است.
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اتحاد مبارزان  اد.دميتناقضات دروني و به تبع آن بحران خود را بروز  سه
گروه کوچک متعلق به اين گرايش بود. در اين رابطه کمونيست به عنوان يک 

  گويد:منصور حکمت مي
 

"ما بطور کلي خود را به اين خط سوم و بويژه به جناح چپ آن نزديک مي
ديديم... بنابراين ما به عنوان يک محفل اوال خـط سـوم را بستر اصلي جنبش 

  ١٦١ديديم."کمونيستـي مي
  

يسم (خط سه) که اتحاد مبارزان ئفته از مائوما قبال به استالينيسم تاثير گر
ناميد اشاره کرديم و توضيح کمونيست آن را بستر اصلي جنبش کمونيستي مي

داديم که چگونه اين گرايش در تمامي حوادث اجتماعي نقش ضد کمونيستي 
خود را ايفا کرده است، در اينجا صرفا اشاره مجدد به تعلق خاطر اتحاد مبارزان 

تاريخ خط سه است. منصور حکمت بدرستي معتقد بود که، تاريخ  کمونيست به
کرد، از ديگر جريانات درون خط سه جدا گرايشي که او آن را نمايندگي مي

  گويد:نبود و در اين رابطه چنين مي
  

 یکثيف اسالم ی"تاريخ ما از تاريخ پيکار و رزمندگان جدا نبود، اما جمهور
يک جامعه را  ین پاشيد و بهترين آدمهااز مهمترين مرکز چپ، خو یبه يک

  ١٦٢از بين برد."

                                                 
گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول  - ١٦١

  ٥اتحاد مبارزان کمونيست، بسوي سوسياليسم شماره 
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توان کالم راديکال بود و موضعي "راديکال" در قبال قطعا در کوتاه مدت مي
حوادث اجتماعي گرفت اما در دراز مدت بايد پاسخ و تبيين واقعي به اين حوادث 

ضات نگرش کالم راديکال و اعتراضي خود تناق با وجود خط سهداد. گرايش 
اد. دميها را در همه حوادث اجتماعي بوضوح نشان دروني را به همراه داشت و آن

صفـوف اين گرايش را  گرشـورش، معتـرض و گراآرمانکه نسلي بخصوص اين
هاي بارز اين تناقض موضع پيکار در قبال جنگ، در داد. يکي از نمونهتشکيل مي

زان کمونيست اتخاذ کرده بود اما بود که موضعي شبيه اتحاد مبار ٧٣پيکار شماره 
 ، جنگ را ناعادالنه و ارتجاعي ارزيابي کرد.٧٣پس از دو روز با ضميمه پيکار 

شد. اکثر  خط سهدر روند خود منجر به بحران  خط سهتناقضات دروني گرايش 
عام بورژوازي اسالمي، يعني قبل از تابستان سال قبل از قتل خط سههاي گروه
شدند(رزمندگان، آرمان، وحدت انقالبي، نبرد و غيره ). سازمان  دچار بحران ١٣٦٠

لکه بدليل تناقضات ب ميبورژوازي اسال يهپيکار نه بخاطر سرکوب لجام گسيخت
دروني خود، دچار بحران شد و از هم پاشيد. بحران پيکار، قصابي و سالخي آن را 

ايران  يهگر از حزب تودا ايم،تر کرد. ما قبال نيز اعالم کردهتر و خونينآسان
تناتنگي که با شوروي و دستگاه تبليغاتي آن داشت و به ي رابطهبگذريم، بخاطر 

استالينيسم مسلط بود، جناح کالم راديکال چپ سرمايه در آن زمان، به لحاظ نظري 
يي، گراآرمانحتي به دستگاه سياسي چپ سرمايه (استالينيسم) تسلط نداشت. 

 هاآناقتصادي و دمکراسي خواهي مواضع  يهل ملي، توسععدالت خواهي، استقال
حتي  ودکه گاهيب ميسرشار از تناقضات و سردرگ هاآناد. مواضع دميرا تشکيل 

از حداقل انسجام ظاهري نيز برخوردار نبود. مواضع کالم راديکال چپ سرمايه، 
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ـران عميقي را بـا بح خط سهسرانجام تناقضات دروني خود را نشان داد و گرايش 
اي از نظرات نا متجانس و کالم شد با مجموعهمواجه ساخت. در دراز مدت نمي

، خط سهبا بحران جريانات گرايش راديکال پاسخگوي حوادث اجتماعي شد. 
شد نيرو دور اين مفهوم خود را از دست داد، ديگر نمي خط سهديگر گرايش 

خود را براي بخش کالم جذابيت  خط سهگرايش جمع کرد. شکل و فرم گرايش 
، بديل ديگري براي گرايش کالم راديکال راديکال چپ سرمايه از دست داده بود
  چپ سرمايه در دستور روز قرار گرفت.

نشدند، يا به عبارت  ١٣٦٠شامل اين بحران در سال  خط سهالبته دو جريان 
ارزان کمونيست بهتر بحران خود را به تاخير انداختند. اولي کومله  و دومي اتحاد مب

» مارکسيسم انقالبي«را تحت نام جديد  خط سهکه وظيفه بازسازي و ترميم نظرات 
هاي همچون ديگر گروه ١٣٦٠که کومله چرا در سال به عهده گرفت. دليل اين

دچار بحران نشد را در صفحات آينده بررسي خواهيم کرد. منصور  خط سه
را نقد پايه» مارکسيسم انقالبي« گيريتاريخي و شرايط شکل هايزمينهحکمت 

راديکال و رشد و خيزش  یهاي ايدئولوژيک و تئوريک چپ خرده بورژواز
 .کندارزيابي مي ١٣٥٧انقالب ايران در سال  به دنبالالعاده جنبش طبقه کارگر فوق

اي مناسبات نه در نقد مباني پايه» مارکسيسم انقالبي«بر طبق نظر منصور حکمت 
ي تئوريک چپ بورژوايي بلکه در نقد چپ خرده هاپايهيا  داري وسرمايه

بورژوايي شکل گرفته است. پس اين همه خزعبالت که مارکسيسم ما (مارکسيسم 
اتحاد مبارزان کمونيست) از غرب آمده و ريشه در خود مارکس دارد، تنها دروغ

  کند:فريبي بوده است. منصور حکمت اين چنين بيان ميهايي براي عوام
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ايدئولوژيک و  یها"انقالب دو تحول مهم ببار آورد: اول، يک نقد بالنده از پايه
، و دوم، رشد و یمارکسيست یراديکال از موضع یتئوريک چپ خرده بورژواز

ظهور  یالعاده جنبش طبقه کارگر. اين دو عنصر با هم شرايط را براخيزش فوق
ديکال موجود فراهم متمايز از چپ را یمارکسيسم انقالب یجريان سازمان

  ١٦٣کردند."
  

هسته سهند به هواداري  ١٣٥٨ي که قبال توضيح داديم در آذر ماه  طورناهم
خود از آرمان پايان داد و خود را به شکل گروه اتحاد مبارزان کمونيست مطرح 

يعني زماني که مبارزه طبقاتي در حال عقب نشيني جدي بود. پايان هواداري  ،کرد
جلوه داده  خط سهي هاناستقل مفهوم تاثيرگذاري به سازمو اعالم فعاليت م

در دوران انقالب ايران به » مارکسيسم انقالبي«. به باور منصور حکمت شودمي
را به نقد  یئولوژيک سوسياليسم خرده بورژوايدسرعت رشد کرد و بنيادهاي اي

گسست کرد. باز هم به باور منصور حکمت اتحاد  کشيد و از چپ پوپوليست
  گويد:مبارزان کمونيست مدافع سر سخت و آشکار اين گسست بود. او مي

  
قابل مشاهده  یدر سطح ايدئولوژيک و سازمان ی"يک تغيير و تحول مواز

در دوران انقالب به سرعت رشد کرد،  یو انقالب یبود. مارکسيسم اصول
و  چپ ايران را مورد ترديد یايدئولوژيک سوسياليسم خرده بورژواي یبنيادها

چپ راديکال بخصوص  یهاناانتقاد قرار داد. اين پروسه بر کليه سازم
خط سه تأثير گذاشت. اين راديکاليسم را با بازگشت به  یهاناسازم
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 ی، جهتگيریو آثار لنين، تأکيد بر تقدم مبارزه طبقات یمارکسيست یکالسيکها
د شميراديکال  یکار در ميان طبقه کارگر و دفاع از تاکتيکها یبسو

ترين مدافع اين گسست با چپ بازشناخت. آشکارترين و سرسخت
  ١٦٤پوپوليست، اتحاد مبارزان کمونيست بود."

  
مارکسيسم «نيازمند آن بود تا سابقه ناقلين  خط سهايفاي نقش بازسازي 

منزه و "مارکسيستي" جلوه داده شود. فعالين اتحاد مبارزان کمونيست به » انقالبي
اند، تاريخچه گروه خود را بازنويسي که در آن پرورش يافته رسم سنت استالينيستي

، سه ، يکي از گروه هاي خط»آرمان«کردند. گروه شکل گرفته از محفل هوادار 
شود  که از منافع مستقل طبقه کارگر دفاع کرده و تنها گروه کمونيستي قلمداد مي

و اتحاد مبارزان  هاي پرولتارياي آگاه ايران بوده استگر اهداف و سياستبيان
کمونيست هرگز چپ و راست نزده است! گوشت دم توپ کردن کارگران تحت 
عنوان دفاع از انقالب، خرده بورژوايي ارزيابي کردن رهبر بورژوازي (خميني) و از 
سوي ديگر انقالبي ارزيابي کردن خرده بورژوازي، تئوري چهار طبقه در انقالب 

شوند. اتحاد ورد ديگر اهداف پرولتري اعالم مياتحاد مبارزان کمونيست و دهها م
  نويسد:مبارزان کمونيست اين چنين مي

  
"در اين ميان تنها يک استثناء وجود دارد. "اتحاد مبارزان کمونيست" تنها 

تواند ادعا کند که از بدو تاسيس گروه کمونيستي است که به جرات مي
ي پرولتارياي هاسياستو  گر اهدافمدافع منافع مستقل طبقه کارگر و بيان

                                                 
   نيشيپ - ١٦٤
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 يدورهآگاه ايران بوده است... اتحاد مبارزان کمونيست در عرض اين 
  ١٦٥طوفاني هرگز چپ و راست نزده است."

  
اين بار ايدئولوژي قرار شد در سناريويي که قرار بود شکل بگيرد يعني 

بار جناح کالم راديکال چپ را نمايندگي کند، قرار شد اين » مارکسيسم انقالبي«
گر جامعه راي گردآوري نيروي معترض و شورشب ميپرچ» مارکسيسم انقالبي«

سدي بر راديکال شدن نقد » مارکسيسم انقالبي«باشد. قرار شد اين بار ايدئولوژي 
اتحاد مبارزان کمونيست تا سطح  معترضين به چپ سرمايه باشد. قرار شد اين بار

استاي آماده سازي چنين سناريويي بود نمايندگان کارگران ارتقاء داده شود. در ر
اتحاد به کارگران يادآوري شد و تذکر داده شد که مبادا فراموش کنند که  که

  هستند: هاآنمبارزان کمونيست نمايندگان واقعي 
  

"ما اين خبر را انتشار داديم تا بگوييم که کارگران! نمايندگان شما 
  ١٦٦اد مبارزان کمونيست."ها و بويژه اتحهستند و کمونيست هاکمونيست

  
يسم دست چندم يعني ئدر راستاي اعتبار بخشيدن به استالينيسم و مائو

به کارگران و انقالبيون توصيه شد براي نقد » مارکسيسم انقالبي«ايدئولوژي 
پوپوليسم، نيازي به تاريخ و تجربه جنبش کارگري و متون کالسيک مارکسيستي 

مارکسيسم «يات دست چندم استالينيستي تحت عنوان بلکه تنها با مطالعه ادب ،ندارند

                                                 
  ١٩و٢ص ،  ١هکارگر کمونيست شمار - ١٦٥
  ١٣٦٠اسفند  ٢٧ ، کارگر کمونيست - ١٦٦



٢٢٨ 
  

حالل »  مارکسيسم انقالبي«توانند رويزيونيسم و پوپوليسم را نقد کنند. مي» انقالبي
تنها تجربه معتبر و  ترمهممشکالت و پاسخ به تمامي معضالت مطرح شد و از همه 

  شود:چراغ پيش رو. پاسخ سوالي چنين داده  مي
  

ري جز آثار مارکسيسم انقالبي ايران در نقد رويزيونيسم توانيم آثا"نمي
  ١٦٧پوپوليستي را به شما معرفي کنيم."

  
شود با مونتاژ مجدد مواضع موفق مي »مارکسيسم انقالبي« ايدئولوژي سرانجام

سر و ساماني  خط سهبه مواضع نامتجانس  هاآندست چندم چپ سرمايه و روتوش 
بتواند نيروهاي  »مارکسيسم انقالبي«ظاهر شود و بدهد و مجددا با ظاهري راديکال 

گيري پراکنده را در تجمعي تحت عنوان حزب کمونيست ايران متشکل کند. شکل
گر آن بود که اتحاد مبارزان کمونيست با امکانات حزب کمونيست ايران بيان

شده بود. البته  »مارکسيسم انقالبي«تحت عنوان  خط سهکومله موفق به بازسازي 
ظاهرا پس از پيروزي  »مارکسيسم انقالبي«ضيح اين نکته حائز اهميت است که تو

بر توهمات بورژوايي و خرده بورژوايي توانسته بود موانع را براي تشکيل حزب 
  حزب کمونيست را تشکيل بدهد: ١٣٦٢کمونيست از بين ببرد و در شهريور 

  
سم انقالبي بر عليه "حزب کمونيست ايران در ادامه مبارزات پيروزمند مارکسي

توهمات و اوهام بورژوايي و خرده بورژوايي و افکار رويزيونيستي که جنبش 
چپ ايران را در خود غرق ساخته بود، تشکيل شده است. مارکسيسم انقالبي 
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ميخواند  در ايران متکي بر انقالبي که پيشروان پرولتاريا را به صحنه مبارزه فرا
وسياليسم خرده بورژوايي مدعي نضج گرفت و در ظرف چند سال س

مارکسيسم را در بنيادهاي متدلوژيک، اقتصادي، سياسي و تشکيالتي آن نقد 
کرد و پرچم مستقل کمونيسم مارکس، انگلس و لنين را با استحکام 

گيري و رشد سريع مارکسيسم انقالبي در ايران انعکاس برافراشت. شکل
يران در صحنه انقالب بود، سياسي و تشکيالتي حضور عيني طبقه کارگر ا

اي که براي پيشروي و رهايي خود به تئوري انقالبي و سازمان سياسي طبقه
اي که در عين حال با حضور فعال خود در پيشتاز خود نياز داشت، طبقه

عرصه مبارزه انقالبي زمينه مادي و شرايط مساعد براي تبديل اين تئوري 
تقويت سياسي و تشکيالتي نيروها و  انقالبي به يک نيروي مادي اجتماعي و

  ١٦٨ي پيشتاز خود را فراهم کرده بود."هاناسازم
  

تاريخي و شرايط اجتماعي  هايزمينهپس از اين همه فلسفه بافي در رابطه با 
و مبارزه با ديگر گرايشات غير مارکسيستي و » مارکسيسم انقالبي«گيري شکل

نيسم مارکس، انگلس و لنين را با پرچم مستقل کمو» مارکسيسم انقالبي«که اين
» مارکسيسم انقالبي«پس از چند سال، زماني که  سرانجاماستحکام برافراشته است، 

گذار اين سنت فکري هاي خود را نشان داد و با بحران مواجه شد، بنيانخود تناقض
  خود اصال يک چهار چوب موقت» مارکسيسم انقالبي«رسد که به اين نتيجه مي

سياسي براي دو سنت مبارزاتي متفاوت بوده است. منصور حکمت روي فکري و 
کند ، به باور او، سنت هاي متفاوت صحبت ميکند و از سنتکلمه موقت تاکيد مي
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مبارزاتي سوسياليسم کارگري و سنت مبارزاتي راديکاليسم چپ غير کارگري. 
  نويسد:منصور حکمت مي

  
فکري   موقتان" خود يک چهار چوب "به اين ترتيب "مارکسيسم انقالبي اير

بود. سوسياليسم کارگري و  متفاوتو سياسي براي دو سنت مبارزاتي 
راديکاليسم چپ غير کارگري ايران. شکاف ميان اين دو سنت تا مقطع طرح 
مباحثات کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست هنوز مشهود نشده 

  [تاکيدها از متن اصلي است]١٦٩بود."
  

ارند که دمين منصور حکمت پا را از اين فراتر گذاشته و اعالم البته مريدا
در تئوري مارکسيستي بود » مارکسيسم انقالبي«گفته و نوشته است که  هاآنرهبر 

اما بستر اجتماعي آن مثل بقيه چپ يعني بورژوايي و خرده بورژوايي بود، به عبارت 
تعلق به خرده بورژوازي بوده بهتر جنبشي متعلق به بورژوازي يا در بهترين حالت م

ود اين است، بستر اجتماعي بورژوايي شمياست. سوال اساسي که در اينجا مطرح 
تواند تئوري مارکسيستي از خود ارائه دهد؟ در نگاه اول شايد اين مسئله چطور مي

گر تالش جلوه دهد، اما در واقع بيان آن رافقر نظري و تئوريک بيان کنندگان 
رحمان يه براي ارائه انسجام نظري از نظريات ورشکسته خود است. عبث چپ سرما

  نويسد:مي حسين زاده
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گفت و نوشت که مارکسيسم انقالبي در تئوري مارکسيستي   "منصور حکمت 
است، اما بستر اجتماعي آن مثل بقيه چپ است و بايد تغيير ريل اجتماعي 

  ١٧٠دهد و در بستر اجتماعي ـ کارگري قرار گيرد."
  

» مارکسيسم انقالبي«رسيم که اصال جريان موسوم به الخره به اين نتيجه ميبا
توانسته تاثيري بر زندگي بردگان مزدي داشته باشد، بايد تغيير ريل اجتماعي نمي

بدهد و در بستر کارگري قرار گيرد. ما مجددا به اين مسئله در بحث فراکسيون 
» مارکسيسم انقالبي«ـروجين کمونيسم کارگري باز خواهيم گشت. مبلغين و م

توانست در راستاي بهبودي زندگي نمي» مارکسيسم انقالبي«ارند که دمياعالم 
هنوز اجتماعا در قطب طبقات » مارکسيسم انقالبي«نسل کارگر باشد، چرا که 

اجتماعي ديگري قرار گرفته بود و بايد بر کاربست اجتماعي مارکسيسم تغيير يابد. 
به عنوان پرچم برافراشته » مارکسيسم انقالبي«فريبي در مورد مها عواپس از سال

بستر » مارکسيسم انقالبي«ود که که ايدئولوژي شميمستقل کمونيسم، حاال موعظه 
اجتماعي طبقات ديگر بوده است و ربطي به طبقه کارگر نداشته است! اين چنين 

  شود:نوشته مي
  

قالبي)، نيز جواب ه مارکسيسم ان(جريان موسوم ب "اين کمونيسم، کمونيسم ما
دهد. تاثيري کمونيسم بر زندگي نسل کارگر همراه ما را نمياين تناقض و بي

گفت، مارکسيسم انقالبي هنوز اجتماعا در قطب طبقاتي ديگري قرار مي

                                                 
  )٢٠١١-٠٦-٠١يا طبقه کارگر و سازمان ائتالفي چپ ( طبقه کارگر و تحزب کمونيستي؛ زادهرحمان حسين - ١٧٠
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گرفته است و بايد کاربست اجتماعي مارکسيسم را تغيير داد و آن را روي 
  ١٧١ذاشت."بستر اجتماعي و طبقاتي خود گ

  
ي که قبال اشاره کرديم، تشکيل حزب کمونيست ايران با طورناهم

تحت نام جديد  خط سهگر آن بود که نظرات بيان» مارکسيسم انقالبي«ايدئولوژي 
بازسازي و مرمت شده بود و در کوتاه مدت اين تشکل پرچم گرايش کالم 

ها محافل که در آن سال ايمراديکال چپ سرمايه را برافراشت. ما بارها اعالم کرده
هايي همواره از موضع راديکال منتقد چپ سرمايه بودند و گاها نقدهاي و جمع

گيري تجمعي تحت عنوان حزب اند. شکلجدي نيز به چپ سرمايه داشته
عمال جلوي راديکاليزه شدن اين » مارکسيسم انقالبي«کمونيست ايران با ايدئولوژي 
شد در راستاي تعميق به زير سوال بردن چپ سرمايه. انتقادها را گرفت، عمال سدي 

افتاد، اگر جناح چپ سرمايه با راه نميه ب مياگر حمام خون بورژوازي اسال
کرد، اگر ايدئولوژي به ظاهر راديکال و ضد انقالبي خود فضا را مسموم نمي

ن محافل و ادند، آن موقع احتمال فراتر رفتن نقد ايدميمنتقدين به انتقاد خود ادامه 
شد. با اين مي تربيشسوي مواضع انترناسيوناليستي (کمونيستي) ه حرکت ب

  پردازيم.توضيحات به بررسي تشکيل حزب کمونيست ايران مي
  
  
  
  

                                                 
  ران، قسمت سوم، مجيدحسينيهاي کمونيسم کارگري در ايارزيابي از انشعابات و مصاف - ١٧١
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  تشکيل تنها حزب کمونيست دنيا
  

شکل » حزب کمونيست ايران«قبل از بررسي تجمعي که تحت عنوان 
يين خودمان را از مفهوم مارکسيستي گرفت، ضروري است بسيار کوتاه نگرش و تب

  يابي طبقه کارگر و بخصوص حزب کمونيست بيان کنيم.سازمان
ذکر اين نکته ضروري است که مسئله سازماني از همان ابتدا و قائم بذات از 

توانست مشخص باشد، چرا که اين طرف جنبش کارگري و مارکسيسم نمي
يابي طبقه سي شده است. سازمانداري دچار تحوالت اسابا رشد سرمايهموضوع 

بررسي از سوي پرولتاريا در حال تکامل بوده است.  داري،کارگر با رشد سرمايه
يابي پرولتري به عبارت ديگر، بررسي اين تحوالت و دگرگوني اشکال سازمان

گيري از تجربيات جنبش کارگري، گامي است تجربيات جنبش کارگري و درس
  اي بعدي. هدر راستاي برداشتن گام

يابي گر اولين تشکلها بياناتحاديه کمونيستيابي پرولتاريا از طريق تشکل
طبقاتي کارگران در تاريخ جنبش کارگري به عنوان يک طبقه اجتماعي است. 

با  ١٨٤٨-١٨٤٩هاي براي اولين بار در تاريخ اين طبقه اجتماعي، کارگران در سال
اعالم  ياجتماعي خود را عليه طبقه بورژوايارائه مانيفست خود، کيفر خواست طبقه 
پايان » کارگران همه کشورها متحد شويد!«داشتند و مانيفست کارگران با خواست 

بعد از سرکوب انقالب و فروکش موج انقالبي در اروپا اتحاديه کمونيست يابد.مي
  منحل اعالم گرديد. ١٨٤٩ها به سال 

يا به صحنه مبارزه اجتماعي و سياسي به گر ورود پرولتارانترناسيونال اول بيان
عنوان يک طبقه اجتماعي در کشورهاي اصلي اروپا بود. در انترناسيونال اول تمامي 
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نيروهاي طبقه کارگر سواي از گرايشات سياسي آن در ظرفي گرد آمده بودند تا 
شکست  به دنبالمبارزات اقتصادي، سياسي و آموزشي کارگران را پيش ببرند. 

انترناسيونال اول در سال  سرانجاماريس و فروکش کردن مبارزه طبقاتي، کمون پ
  ميالدي منحل گرديد.  ١٨٧٦

داري از احزاب کارگري و انترناسيونال دوم در عصر شکوفايي جامعه سرمايه
شکل گرفت که هدف کوتاه مدت آن مبارزه براي اصالحات  ١٨٨٩به سال 

داري، هدف ها در درون نظام سرمايهم رفرمبراي انجا» برنامه حداقل«اجتماعي بود. 
کوتاه مدت بود. هدف درازمدت آن کسب سنگرهاي سياسي براي  يمبارزه

پرولتاريا در راستاي انجام ماموريت تاريخي خود يعني انقالب اجتماعي بود. در 
ي هااتحاديهدرون انترناسيونال دوم تمايز روشني بين سازمان عمومي و کلي طبقه (

) و سازمان ويژه طبقه که هدف آن دفاع از برنامه تاريخي پرولتاريا بود، کارگري
طبقه کارگر  سازمان دادنقائل بودند. در طول اين دوره هدف سازمان انقالبي 

اي براي کمونيسم. مبارزه مدرسه اي براي مبارزه بودند ومدرسه هااتحاديهبود. 
ه بهبودي پايدار در جامعه اصالحات فرصتي بود براي دستيابي طبقه کارگر ب

تر توانست از طريق مبارزات روزمره انسانيداري ميداري. جامعه سرمايهسرمايه
اما انترناسيونال دوم بر مبناي مليت احزاب کارگري کشورهاي مختلف  بشود.

تشکيل شده بود که در تقارن با هدف نهايي پرولتاريا بود. از سوي ديگر 
ها در حال تبديل شدن به گرايش غالب کسب رفرم ي کوتاه مدت برايمبارزه

ها در درون انترناسيونال دوم بود. پس از مرگ انگلس موقعيت رفرميست
افزايش يافت. سرانجام با شروع جنگ جهاني اول اکثريت احزاب متشکل در 
انترناسيونال دوم به دفاع از بورژوازي خودي پرداختند و کارگران را گوشت دم 
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امپرياليستي تبديل کردند و تنها اقليت ناچيزي به مواضع پرولتري توپ در جنگ 
وفادار ماند. به دنبال گرويدن احزاب کارگري به کمپ سرمايه، انترناسيونال دوم 

  از هم پاشيد.
هايي که، شرايط هنوز براي ظهور يک حزب انقالبي وجود ندارد، در دوره

طبقه و نبردهاي انقالبي طبقه کارگر هايي که سازمان انقالبي نفوذ مستقيم در دوره
هايي که مبارزه طبقاتي در حال رکود و عقب نشيني است، قبال ندارد، و يا در دوره

رسيد، منحل شان به پايان ميکه ضرورت تاريخيهايي بعد از آنچنين سازمان
گرفتند، گيري و گسترش مبارزه طبقاتي مجددا شکل ميشدند  و سپس با اوجمي

و انترناسيونال اول. اما طبقه کارگر همواره در طول تاريخ  هاکمونيستحاديه مثل ات
خود، موضوع اصلي براي نفوذ ايدئولوژي بورژوايي بوده است. هدف نفوذ 

کردن مبارزه طبقاتي پرولتاريا و ايجاد مانع اصلي براي ايدئولوژي بورژوايي سترون
لذا تدام سازماني پرولتري با  طبقه کارگر در راه اجراي حکم تاريخي خود است.

اشکال سازماني متفاوت يک ضرورت تاريخي براي پرولتاريا شده است. در 
هايي که مبارزه طبقاتي در حال رکود و عقب نشيني است يک سازمان دوره

و در  دهدبه فعاليت خود ادامه مي انقالبي با نفوذ بسيار ضعيف در طبقه کارگر
تواند تاثير مستقيم و طبقه کارگر و شرايط انقالبي، که ميهايي با نفوذ قوي در دوره

گيرد. سازمان خود ميه فوري در مبـارزه طبقـاتـي داشته باشد، شکل حــــزب را ب
در حال رکود به  يهاز مرحل هايي از مبارزه طبقاتي،انقالبي پلي است بين دوره

بورژوازي  ،در آن پرولتاريا اي کهمرحله تکامل يافته از مبـارزه طبقـاتـي، يمرحله
کشد. وظيفه سازمان انقالبي دخالت در مبارزه طبقاتي و دفاع از را به چالش مي

مواضع و برنامه پرولتري و تالش براي آمادگي الزم جهت ساختن حزب جهاني 
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ها در آلمان در روسيه و اتحاديه اسپارتاکيست هابلشويکآينده است. براي نمونه 
البي را داشتند که با شروع موج انقالبي جهاني شکل حزب به شکل سازمان انق
هايشان که سازمانبا وجود اينها مناسبت نيست که انترناسيوناليستخود گرفتند. بي

نامند واحدهايي در کشورهاي متفاوت دارد، خودشان را جريان، گرايش و غيره مي
  ».ترناسيوناليستگرايش کمونيست ان«، »الملليجريان کمونيست بين«مانند 

داري داري، در دوره انحطاط سرمايهرو بـه رشـد سرمايه يدورهبـر خـالف 
توانند شکل اقليت انقالبي به خود بگيرند که ي سياسي پرولتري تنها ميهاناسازم

شان نه سازماندهي طبقه کارگر يا کسب قدرت بجاي طبقه کارگر، بلکه وظيفه
شفافيت سياسي سازمان انقالبي و نفوذ آن در که  طوريه است، ب سياسي رهبري

انترناسيونال سوم  طبقه کارگر از عناصر اصلي براي امکان انقالب کمونيستي هستند
گيري زماني شکل گرفت که انقالب اجتماعي در دستور کار روز قرار داشت. با شکل

دولتي  هاي کارگري ديگر در دستگاهداري، اتحاديهکمينترن، در عصر زوال سرمايه
  ادغام شده بودند و شوراهاي کارگري به عنوان ابزار پرولتري مطرح شد.

که آگاهي طبقاتي است که، پرولتاريا براي اين ارگانيسم سياسيحزب آن 
خودش را تکامل، توسعه، تعميق و عمق ببخشد و از طريق اعمال رهبري سياسي، با 

زير کشيدن ه ر جهت بپرولتاريا، د رهبري سياسيکردن و جهت دادن، هدايت
 به وجودداري در جهت ساختن يک جامعه کمونيستي، دولت و نظام سرمايه

آورد. وظيفه حزب تا محو طبقات اجتماعي دفاع از برنامه کمونيستي است، با مي
حزب نه خود  دهد.محو طبقات اجتماعي حزب نيز ضرورت خود را از دست مي

ا در مرحله انقالبي)، بلکه بخش پيشگام طبقه اي طبقه (شوراهطبقه و نه سازمان توده
است. طبقه کارگر در مرحله انقالبي از طريق شوراهاي سراسري، ديکتاتوري خود 
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کند. ديکتاتوري پرولتاريا، ديکتاتوري طبقه سازمان يافته در شوراهاي را اعمال مي
  ١٧٢کارگري است، نه ديکتاتوري حزبي.

نه يک رهبري شخصي که  است، جمعيرهبري سياسي حزب يک رهبري 
در احزاب بورژوايي بسيار معروف است، همچون احزاب کمونيسم کارگري که 

  گرديم.ها هستند. ما به اين مسئله مجددا بر ميمعروف به حزب شخصيت
ه هدف مستقيم ميشدر طول تاريخ جنبش کارگري سازمان انقالبي پرولتري ه

کش کردن مبارزه يک سو فروبوده است. از  و غير مستقيم حمالت بورژوايي
طبقاتي و از سوي ديگر نفوذ ايدئولوژي بورژوايي، جريانات انقالبي را در خطر 

تواند انحطاط احزاب کمونيستي و دهد، که مثال بارز آن ميانحطاط قرار مي
ميالدي باشد. گرايش انقالبي در چنين شرايطي  ١٩٢٠ي کمينترن در اواخر دهه

هاي انقالبي و دفاع از سازمان انقالبي، ونيستي و پرنسيپبراي دفاع از مواضع کم
نخست نه دخالت  يهدهد. وظيفه فراکسيون در وحلفراکسيون خود را تشکيل مي

در مبارزات طبقه کارگر بلکه خود مبارزان سازمان انقالبي است. فراکسيون 
حرکت چپ در جريان انحطاط انترناسيونال کمونيستي نمونه بارز چنين  کمونيست

کمونيستي است. نکته حائز اهميت اين است که فراکسيون کمونيست چپ ايتاليا نه 
بلکه فراکسيون در انترناسيونال کمونيستي  ،فراکسيون در حزب کمونيست ايتاليا

هاي اساسي بين فراکسيون ايتاليايي و تروتسکيسم اين بود. در واقع، يکي از تفاوت
هايي که به مبارزه با انحطاط م نيروها و جريانخواست با تمابود که فراکسيون مي

انترناسيونال کمونيستي برخواسته بودند با شفافيت و با دفاع از برنامه پيش رود. اما 

                                                 
» سازمان انقالبي يا انتشاراتي انقالبي« هتر از مواضع صداي انترناسيوناليسني در اين زمينه به جزوبراي اطالع بيش - ١٧٢

  شود.رجوع داده مي
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 يدورهجريان تروتسکيستي با عجله و شتاب و بدون مباحثه جدي و عليرغم شروع 
و يارانش  کرد. براي تروتسکيسياه ضد انقالب در راستاي تشکيل حزب تالش مي

سياه ضد انقالب در دستور روز قرار گرفته بود در  يدورهتشکيل حزب جديد در 
حالي که براي فراکسيون ايتاليا تشکيل حزب در آن دوره مفهومي نداشت. 

در فرانسه  ١٩٣٦او مه و ژوئن سال  .تروتسکي قادر به درک ضد انقالب نشده بود
  را سرآغاز انقالب معرفي کرد.

يح داديم که رهبري سياسي پرولتري يک رهبري جمعي تجلي تر توضپيش
تواند خود را در نمايندگان طبقه تجلي يافته از آگاهي طبقاتي پرولتري است که مي

 دهد و نبايد به سطح تکنيکي نزول داده شود. برخالف آگاهي طبقاتي پرولتري
ها ييدئولوژا (آگاهي کمونيستي) که ويژگي آن جمعي است، ويژگي تمامي

ها، خلـق رهبران منجمله ايدئولوژي کمونيزم کارگري، قدرت دادن بـه شخصيت
هاي فردي و غيره در راستاي تداوم و باز العاده، تقدس بخشيدن به خالقيتخارق

توليد روبناي ايدئولوژيک جامعه است، که در راستاي  به انقياد در آوردن بردگان 
کرد که مبادا به مريدان خود توصيه مي بنيانگذار کمونيزم کارگري مزدي است.

فراموش کنند که سياستمدار مبرز مملکت هستند، مبادا فراموش کنند که شخصيت 
مهم و باالي جامعه هستند. منصور حکمت براي مريدانش به سان جوامع بورژوايي 

  کرد:اد و اين چنين سخنراني ميدميمداري را درس ايفاي نقش سياست
  

را در  یحزب -هستيم که يک جنبش سياسي یانفر آدم اوليه"ما آن چند صد 
آورد. اين جنبش در ادامه خودش ممکن است منطقه مي به وجودايران دارد 

در دستش افتاده باشد،  یآزاد شده داشته باشد يا ممکن است قدرت حکومت



٢٣٩ 
  

ممکن است در جنگ باشد ممکن است در صلح باشد. ممکن است در کابينه 
که از جانب رفيقمان ميرود اين است که من يک  ید. انتظارباش یائتالف

مدار مبرز اين کشورم. هرکدام از ما بايد فکر کند يک شخصيت باال سياست
فکر  یطور نبايد اين یو مبرز جامعه است. خب واضح است الک یو سياس
  ١٧٣باشد. یيک چنين شخصيت "و بايد واقعا کند...

  
ي طورناگرديم. همونيست ايران بر ميبا اين توضيحات به تشکيل حزب کم

گر آن بود که اتحاد مبارزان تر توضيح داديم تشکيل حزب کمونيست بيانکه پيش
و در تجمعي » مارکسيسم انقالبي«را تحت عنوان  خط سهکمونيست توانسته بود 

تحت عنوان حزب کمونيست ايران بازسازي کند. در تشکيل تجمعي تحت عنوان 
و جريان نقش ايفا کردند. ما تاکنون اتحاد مبارزان کمونيست حزب کمونيست، د

ندازيم به بازيگر جديد در تشکيل حزب ايم. حاال نگاه کوتاهي ميرا بررسي کرده
جمعي از روشنفکران ُکرد که  ١٣٤٨کمونيست، يعني کومله. در پاييز سال 

 از پس» نايرا يهتود حزب انقالبي سازمان«يستي داشتند و از ئگرايشات مائو
تاثير گرفته بودند، تشکلي را بنيان نهادند، که بعدها نام » توده حزب« از جدايي

گر آن سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران (کومله) را گرفت. خود نام بيان
است که کومله سازماني بود براي زحمتکشان و نه براي طبقه کارگر و از سوي 

يعني کردستان ايران. در مباحث کنگره اول  ديگر براي زحمتکشان منطقه خاصي
  نويسد:کومله، کنگره در اين مورد چنين مي

  

                                                 
  ١٩٩٨ايران آوريل  یدر جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونيست کارگر یسخنران - ١٧٣



٢٤٠ 
  

 ارتباط بـدون و اجتماعي تحقيق بدون مـائـو انديشه از ُملِهم ما نظرات "تمام
 از پراکنده هايبرداشت تأثير تحت فقط و بود  هاتوده با فشـرده و مشخص

  ١٧٤داشتيم." قبول ار مائو انديشه کردستان، اجتماعي وضع
  

که کار جدي کرده باشند، اکثرا دستگير شدند. اعضاي اين جمع قبل از اين
نيز از زندان آزاد  هااين ١٣٥٧ها بعد، در جريان آزادي زندانيان سياسي در پاييز سال

انجام  ١٣٥٧شدند و تجمع گسترده خود را براي بازسازي تشکل خود در پاييز سال 
 يکنگرهيسم بود. اين تجمع بعدها به اولين ئت تاثير عميق مائوتح دادند که همچنان

بودن » نيمه فئودال -نيمه مستعمره «کومله معروف گرديد. کنگره همچنان بر تز 
گذاري سازمان به کار خود پايان کرد  و با تعيين آرم و نامجامعه ايران تاکيد مي

  داد.
ي از ارکان اصلي ضد ديکتاتوري به عبارت ديگر ضد سلطنت بودن يک

اد. به باور کومله هر رژيمي که جاي شاه دميمواضع کومله را در آن مقطع تشکيل 
که با روي کار آمدن جمهوري اسالمي وضع بدتر آمد به نفع انقالب بود و اينمي
جا پيش رفت که کرد. کومله تا آناشتباهي، ارزيابي مي د را، يک نظرشمي

در روسيه  ١٩١٧ا دولت موقت شکل گرفته در آوريل ا بر ميجمهوري ننگين اسال
اعتبار کردن لنين پرداخت تا مواضع ارتجاعي و کرد  و عوامفريبانه به بيمقايسه مي

ضد انقالبي خود را موجه جلوه دهد. کومله در کنگره اول خود چنين ارزيابي 
  کرد:

 

                                                 
  ٣١ص ، لهاز مباحث کنگره اول کوم - ١٧٤



٢٤١ 
  

 از تربد ياسالم يجمهور آمدن کار  يرو گويا که است اشتباه نظر "اين
 در بيايد کار يرو شاه سلطنت يبجا يدستگاه و رژيم است. هر يفعل وضع

 مستقيم تجارب اثر در فقط نيز جمهوري چنان و است انقالب نفعه ب حال هر
 لنين که روسيه موقت دولت تشکيل شود. نمونه شناخته تواندمي مردم خود

 جلوي ديگر که" دابع اما بود، مخالف آن برعليه باقيام هنوز ١٩١٧ آوريل در
  ١٧٥کرد." موافقت آن با گرفت دشمين قيام براي را مردم

  
جامعه کردستان عالوه بر اعتراضات اجتماعي و ضد ديکتاتوري فرصت آن را 
يافت تا به ستم ملي خود نيز اعتراض کند. بخش زيادي از اين محافل ضد ديکتاتوري 

ند که بسيار مناسب کومله و استقالل طلب به اعتراض ملي خود، لباس چپ پوشاند
هاي بود. اين محافل کومله را پرچم اعتراض خود پيدا کردند و به آن پيوستند و پايه

 ١٣٥٧آن را تشکيل دادند. واقعيت اين است که تشکيالت کومله در جريان تحوالت 
  کند:شکل گرفت.  منصور حکمت به اين مسئله اين چنين اشاره مي

  
  ١٧٦وسيع کلمه در انقالب شکل گرفت." یله بمعن"تشکيالت کومه         

  
اگر چه تشکيالت کومله شکل گرفته بود، با اين وجود فاقد برنامه، اساسنامه 
و حداقل نظر و مواضع در مقابل حوادث اجتماعي بود. کومله حتي در مقايسه با 

د. ارگان تئوريک که هيچ، برميدانشي رنج ديگر جريانات چپ سرمايه، از بي

                                                 
  ٤٤٢ص  پيشين - ١٧٥

  ٢٠٠١در انجمن مارکس لندن مارس  یله سخنرانبحران و انشعاب در کومه - ١٧٦



٢٤٢ 
  

کرد ، که حاوي اخبار نشريه رسمي نيز نداشت. کومله تنها خبر نامه منتشر ميحتي 
د. مجيد حسيني از رهبران شميمربوط به رويدادهاي مربوط به جنگ کردستان 

  گويد:   سابق کومله در اين مورد چنين مي
  

 "عالوه بر عوارض سياسي ناشي از حمالت رژيم و تصرف شهرها، با شروع
له با ، کومه١٣٦٠، تا کنگـره دوم بهـــار ١٣٥٩، ارديبهشت »جنبش«دور دوم 

 ٢و  ١مشکل ديگر سيـاسي، بحـران هـويـتـي و طرح ديدگاهاي مشهور به 
ه بود و در اين فاصله تبليغات ميدروبرو بود. حزب دمکرات اين وضعيت را فه

م نيست که اين سازمان برنامه و اساسنامه ندارد و معلوله، حول اينعليه کومه
اد. از طرف نيروهاي چپ هم، دميچه هستند و سياست کدام است را شدت 

پيکار و چريکهاي فدايي خلق در مــورد آيـنـده مبــــارزه مسلحانه، مسئله 
  ١٧٧آمد."له فشـار ميملـي، بــرنــامـه و اساسنامـه و .... بر کومه

  
تي در مقايسه با دانشي و فقر تئوريک حشدت از بيه ب ١٣٥٩کومله در سال 

د. با وجود رشد عددي خود و نفوذ در جامعه برميديگر جريانات چپ سرمايه رنج 
کردستان هنوز فاقد اساسنامه و برنامه بود و عملکرد آن شبيه يک محفل بود. در 

و » ١ديدگاه«شدت نازل و از طريق ه ب» نشريه تئوريک داخلي«از طريق  ١٣٥٩سال 
ه مواضع نابسامان خود بدهد و همچنين ب ميانسجا سعي کرد حداقل» ٢ديدگاه«

دهد. اغتشاش فکري و عدم حداقل انسجام طرح اساسنامه پيشنهادي خود را مي

                                                 
  ٢٠٠٨ ٠١١٨ ،مجيد حسيني ،قسمت سوم ،هاي کمونيسم کارگري در ايرانارزيابي از انشعابات و مصاف - ١٧٧



٢٤٣ 
  

خورد که ما به ظاهري در سرتاسر اين جزوه به اصطالح تئوريک به چشم مي
  هايي از آن نظر خواهيم افکند.بخش

و در شرايط خاصي  ١٣٥٧کومله روبناي سياسي که بعد از تحوالت سال 
کرد  بلکه ريشه آن خود گرفت را بورژوايي ارزيابي نميه شکل روحانيت اسالم ب

دانشي کرد. اين مسئله اگر چه در ظاهر بيرا در روابط توليدي فئودالي جستجو مي
گر تعلق خاطر کومله به دهد، اما اين ارزيابي در واقعيت بيانکومله را نشان مي

ر راستاي پاسخگويي به شرايط خاص جامعه کردستان در آن جناح چپ سرمايه د
تواند روبناي جامعه يسم ميئزمان بود. سوال اساسي اين است، چرا ايدئولوژي مائو

توانست روبناي جامعه درکشورهاي در چين باشد، چرا ايدئولوژي استالينيسم مي
لوژيک آلمان توانست روبناي ايدئوبلوک شرق باشد، چرا ايدئولوژي نازيستي مي

اما  ،ميالدي در کشوري چون آلمان باشد ٤٠ي و اوايل دهه ٣٠در اواخر دهه 
تواند روبناي سياسي جامعه اي از ايدئولوژي نميروحانيت اسالمي، شکل ويژه

  نويسد:ايران باشد؟  کومله اين چنين مي
  

"ريشه پيدايش و تکامل روحانيت فقط در درون همين روابط [روابط توليدي 
داري منظور نيست فئودالي] قابل تصور است (روابط قبل از فئودالي يعني برده

چون بحث روي ماهيت بورژوايي يا غير بورژوايي روحانيت است و هدف 
  ١٧٨داري است)."اثبات وابستگي روحانيت به توليد قبل از شيوه توليد سرمايه

  

                                                 
  ٥٤ص ، نشريه تئوريک داخلي - ١٧٨



٢٤٤ 
  

نيت و در راس آن خميني هاي کومله در اين راستا بود تا روحاتمامي تالش         
هاي رهبري بورژوازي ايران که در تالش شبانه بورژوايي ارزيابي نشود. خواست

روزي بود تا مجددا دستگاه بورژوايي در راستاي انباشت سرمايه پيش رود، بخاطر 
هاي اختالالتي که در جريان مبارزات انقالبي در آن شکل گرفته بود يعني خواست

  شود: رزيابي نميخميني، بورژوايي ا
  

"خواستهاي خميني اساسا بورژوايي نيست و بلکه کوششي بـراي حفظ نهادها 
لميه) ميباشد که خود مربوط به ع هايحوزهو استقالل منافع روحانيت (

  ١٧٩بناي روابط فئودالي است."رو
  

پايگاه طبقاتي رهبر بورژوازي ايران  سرانجامهاي فراوان پس از زمينه چيني
شود، البته با تمايالت و تخيالت فئودالي. ي، خرده بورژوايي ارزيابي مييعني خمين

تواند تمايالت متضاد از خـود نشـان دهـد. خميني خرده بورژوازي هم که مي
جنـايتـکار نـه مرتجع، نـه بورژوايي، نه ضد انقالبي بلکه تنها به تمايالت ارتجاعي 

  :شودخرده بورژوايي تقليل داده مي
  

بتدريج در بين خود روحانيت نيز به عنصر اصلي و مسلط تبديل شد....بر  "خميني
گرد خود دستجات شبه فاشيستي فاالنژهاي حزب اللهي را دارد که از هيچ کاري 
رويگردان نيستند. تخيالت ارتجاعي و حتي فئودالي در ايدئولوژي آن بچشم 

وناگون و متضادي تواند تمايالت گدانيم که خرده بورژوازي ميخورد. ميمي

                                                 
  ٥٧ پيشين ص - ١٧٩



٢٤٥ 
  

داشته باشد، از "چپ" افراطي تا راست ارتجاعي. خميني نماينده تمايالت ارتجاعي 
  ١٨٠خرده بورژوازي است."

  
سرانجام پس از غير بورژوايي ارزيابي کردن ماهيت خميني، نگرش کومله 

يستي خود را تحت عنوان ترکيب طبقات در قبال حوادث سال ئچهار طبقه و مائو
يستي يعني در ئدارد. نکته جالب توجه اين است که در نگرش مائويبيان م ١٣٥٧

گيرد و نگرشي که چهار طبقه هستند، فقط بورژوازي ملي در صف انقالب قرار مي
گيرد ولي ظاهرا کومله معموال در صف ضد انقالب قرار مي» بورژوازي کمپرادور«

هايي که حتي بخش کند ذارد و اعالم ميگمينگرش چهار طبقه را پشت سر خود 
از بورژوازي کمپرادور به صف انقالب (مخالفان) پيوسته بودند و اين چنين 

  نويسد:مي
  

که ماهيت طبقاتي هيات حاکمه جديد را بشناسيم، بايستي قبال "براي اين
سيون" را در زمان شاه مورد نظر قرار دهيم... نه فقط يترکيب طبقات "اپوز

خرده بورژوازي، بلکه بورژوازي متوسط  يهدزحمتکش، نه فقط تو هايتوده
هايي از بورژوازي کمپرادور به صف و غير بوروکراتيک و حتي بخش

  ١٨١مخالفان پيوسته بودند."
  

کومله همچنين حاکميت ايران را به بورژوايي و خرده بورژوايي تقسيم 
ر اد و البته ددميکرد  که در آن روحانيت جناح خرده بورژوايي را تشکيل مي

                                                 
  ٧٢ص  پيشين - ١٨٠
  ٦٨وریک داخلی، ص نشریه تئ - ١٨١



٢٤٦ 
  

گذريم داري وابسته. ما از تناقض اين نگرش با روابط فئودالي ميخدمت سرمايه
ولي سوال اساسي اين است، آيا روبناي سياسي انعکاسي از زيربناي آن جامعه 

تواند حاکميت کشوري را تشکيل دهد؟ نتيجه نيست؟ آيا خرده بورژوازي مي
بورژوايي و خرده بورژوايي  شد که شيوه توليدي ايرانمنطقي چنين تفکري اين مي

شد. بـه عبـارت بهتـر ما با نوع جديدي از شيوه توليـد يعني شيـوه توليد خرده مي
شديم. کومله خزعبالت خود را اين چنين بيان بورژوايي در تاريخ بشري مواجه مي

  کند: مي
  

"بين دو جناح [از حاکميت] بورژوازي و خرده بورژوازي از همان ابتدا 
تواند جز کارگزار يي نيز وجود داشت...روحانيت حاکم نميتضادها
داري وابسته چيز ديگري باشد و کل هيات حاکمه هم جز تثبيت رژيم سرمايه
داري وابسته و باز سازي و توسعه ماشين سرکوب آن کار ديگري سرمايه

  ١٨٢تواند بکند."نمي
  

غلب ناتوان از ا ،اين يک واقعيت انکار ناپذير است که بورژوازي پيراموني
ل کند به استقالهاي خود با ايدئولوژي طبقه خود است، لذا سعي ميارائه خواست

خواهي خود لباس مارکسيسم بپوشاند و  طلبي، توسعه اقتصادي، دمکراسي
هاي خود را با زبان چپ بيان کند. اين مسئله مختص ايران نيست و به خواست

ز مشاهده کرد. کومله نيز به شکل را در ديگر کشورها ني توان آنوضوح مي
انتخابات  يدورهداد. در جريان اولين آشکاري اين نگرش را از خود نشان مي

                                                 
  ٧٤ص  پيشين - ١٨٢



٢٤٧ 
  

رياست جمهوري، اکثر جريانات خط سه، انتخابات را تحريم کرده بودند، اما بخاطر 
که مجاهدين در مطالبات خود، خودمختاري را مطرح کرده بودند، کومله از اين

رجوي پشتيباني و حمايت کرد. مجيد حسيني از رهبران سابق کومله،  کانديداتوري
  دهد:علت اتخاذ اين سياست از سوي رهبري آن موقع کومله را اين چنين توضيح مي

  

له به اين دليل که "پشتيباني از کانديداتوري مسعود رجوي از طرف کومه
مونه ديگري از ن ،مجاهدين چند بند از مطالبات خود مختاري را پذيرفته بود

ها عرصه اندام ناسيوناليسم کرد و نوع جواب رهبري اين سازمان در آن سال
  ١٨٣بود."

  
ها يسم آن غلبه يافت و در اين سالئبا گذشت زمان استالينيسم کومله بر مائو

کومله به  ،رابطه نزديکي داشت. اما با وجود آن خط سهکومله با ديگر جريانات 
کرد. کومله را نمايندگي مي خط سهترين گرايشات ندهمالحاظ نظري يکي از عقب

کرد ، که را در کردستان نمايندگي مي خط سهنوعي پراگماتيسم راديکال از افق 
خود جذب  به سويبخاطر آن توانسته بود نسل معترض و جوان جامعه کردستان را 

وري آن کند. نگرش يکي از رهبران سابق کومله در رابطه با مواضع، ديدگاه و تئ
  موقع کومله اين چنين است:

  
 ترين شاخه پوپوليسمماندهله عقبديدگاه رسمي و تئوريک، کومه "از نظر

  ١٨٤کرد ."يستي) در ايران را نمايندگي ميئ(مائو
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براي سر و سامان دادن به اغتشاش فکري و ارائه  ١٣٦٠کومله در فروردين 
ي که قبال اعالم طورناهم حداقل انسجام نظري کنگره دوم خود را برگزار کرد.

را مطرح کرده بود که » ٢ديدگاه«و » ١ديدگاه«کرديم کومله از طريق نشريه دروني 
گر فقر فکري کومله در مقياس همان چپ سرمايه بود. کنگره کومله توانايي بيان

نظري و فرصت آن را نداشت تا به معضالت پيش روي کومله پاسخ دهد و مواضع 
ارائه دهد، لذا راه چاره را در آن ديد تا مواضع يکي از گروه نظري مستقل خود را

هاي کالم راديکال چپ سرمايه يعني مواضع اتحاد مبارزان کمونيست را عمال 
بپذيرد. با پذيرش اين مواضع کومله عمال بحران خود را به تاخير انداخت، به 

هاي . اما قطعنامهگره زد» مارکسيسم انقالبي«عبارت بهتر بحران خود را به بحران 
تواند انعکاسي از تناقضات دروني کنگره دوم کومله بسيار ناهمگون نيز بود که مي

از » مارکسيسم انقالبي«آن و هم چنين بازتاب نسل معترض درون آن باشد. پذيرش 
  ود:شميسوي کومله اين چنين توجيه 

  
در کنگره دوم "در ادامه و در نهايت آن، با قبول ديدگاه مارکسيسم انقالبي 

، آخرين سنگرهاي مقاومت خلق١٣٦٠ له از طرف اين سازمان، بهارکومه
له، موانعي را بر طرف گرايي و پوپوليسم پشت سر نهاده شد. اين اقدام کومه

  ١٨٥اي بهم نزديک نمود."از هر دوره تربيشکرد و چپ در ايران را 
  

گيري جناح انقالبي از قبل از ادامه بحث بايد خاطر نشان کنيم که امکان شکل
درون جناح چپ سرمايه وجود ندارد. اين مسئله پشتوانه تئوريک دارد و نبايد به 
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يابي محافلي مسائل تکنيکي کاهش داده شود. در مقابل امکان ريزش نيرو و سمت
پذير است. به عنوان نمونه بحران در واحد به سوي موضع انترناسيوناليستي امکان

نيست ايران، که تحت تاثير مواضع انترناسيوناليستي قرار گرفته ايتالياي حزب کمو
بودند و پيوستن مبارزيني به مواضع انترناسيوناليستي. ما به اين مسئله در مبحث 

توضيح داديم،  ترپيشي که طورناچپ اشاره خواهيم کرد. هم کمونيست
دوم در رابطه  يکنگرهدوم کومله ناهمگون و متناقض است.  يکنگرههاي قطعنامه

با يکي از موضوعات حساس، يعني مسئله ملي، موضعي غير متعارف چپ سرمايه 
هاي دروني باشد. مجيد حسيني اين مسئله تواند انعکاسي از جدلاتخاذ کرد که مي

  دهد:را اين چنين توضيح مي
  

له توانست جريانات موسوم به خط "با پذيرش ديدگاه مارکسيم انقالبي، کومه
دور بزند و از نظر سياسي در موضع تعرضي و باالتري قرار گيرد. اما در سه را 

ه عقب نهاد. در قطعنامه گفته بود مسئله ب ميبرخورد به مسئله ملي کنگره گا
کرد، مسئله ملي، مربوط به بورژوازي است و پرولتاريا نبايد در آن دخالت 

هرا چپ محتواي ود. اين موضع ظاشميکند و مسئله ملي در سوسياليسم حل 
راست و غير دخالتگرانه و ذهني داشت و عواقب فوري اجتماعي و پراتيکي 

  ١٨٦براي کومه له بهمراه آورد."
  

 يمبارزهملي در کردستان تداوم  يمبارزهدوم کومله اعالم کرد که  يکنگره
ملي در  يمبارزهبلکه  ،آگاهانه طبقه کارگر و بر طبق برنامه کمونيستي نيست
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تواند تغييري در مناسبات آمده است که نمي به وجوداصي در کردستان شرايط خ
 يهملي در محدود يمبارزهتر اين مبارزه، به وجود آورد، به عبارت واضحتوليدي 

طبقاتي باشد. قطعنامه  يمبارزهتواند افقي براي جنبش بورژوايي است و نمي
  دارد:دوم چنين اعالم مي يکنگره
  

آگاهانه  يمبارزه يادامهقاومت[مبارزه ملي در کردستان] "بر پايي جنبش م
وي نبوده است. اين جنبش در شرايط عيني  يبرنامهکارگر و طبق  يطبقه

تواند پيروزي بر آمده و ادامه دارد.... اين جنبش نمي به وجودمعيني 
کردستان تامين  يهبورژوازي را به مفهوم تغيير مناسبات توليدي در محدود

  ١٨٧د."نماي
  

پذير م امکانسقق سوسياليدوم کومله رفع ستم ملي را تنها با تح يکنگره
خواني ندارد. گيري با معيارها و چهارچوب چپ سرمايه همدانست. اين موضعمي

 پذيرامکانکنگره همچنين رفع ستم ملي را تنها از طريق تحقق برنامه پرولتاريا 
  کند:دانست و چنين بيان ميمي

  
ملي بطور نهايي بصورت حق تعيين سرنوشت براي خلقهاي تحت  "رفع ستم

  ١٨٨است." پذيرامکانسوسياليستي پرولتاريا  يبرنامهستم ايران فقط با تحقق 
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دوم کومله در رابطه با مسئله ملي، عمال عملکرد و فعاليت  يکنگرهقطعنامه 
 يکنگرهطعنامه د، به عبارت بهتر عملي شدن اين بند از قبرميکومله را زير سوال 

اي در کارکرد و زندگي سياسي کومله بود، که دوم کومله، نيازمند يک تغيير پايه
(مسئله ملي) خالصه شده بود. اين مسئله  بخش اعظم فعاليت آن در جنگ پارتيزاني

کرد، که در از سويي مشکالت جدي براي فعالين کومله و هويت کومله ايفا مي
ملي و  يمبارزهاز سوي ديگر کم اهميت جلوه دادن  مسئله ملي خالصه شده بود و

جنگ پارتيزاني رقيب کومله در مسئله ملي را، يعني حزب دمکرات را تقويت 
دوم کومله، تماس کومله با اتحاد مبارزان کمونيست  يکنگرهکرد. بعد از مي

  انيم: خوميود. در اين مورد چنين شميتر جدي
  

] مقدار زيادي به چپ زد و حل مسئله ملي را "منتها اين کنگره [کنگره دوم
بکلي به سوسياليسم موکول کرد که در نتيجه مشکالت زيادي را براي اين 

بردند، بر آورد. نفي سازمان و کادرهاي آن که امورات تبليغي را پيش مي
مسئله ملي به اين صورت و موکول کردن آن به سوسياليسم، نوعي پاسفيسم و 

شد و عمال اين عرصه را به فوف کومله موجب ميسرخوردگي را در ص
ود که بميسپرد. تماس با اتحاد مبارزان کمونيست تنها اقداحزب دمکرات مي

  ١٨٩توانست کومله را به جلو ببرد."مي
  

که نظرات گروه گمنامش گوش شنوايي در کومله پيدا منصور حکمت از اين
دستک و و د در آن مقطع دفتر کرده بود، قطعا بسيار خشنود بود. کومله براي خو
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نيرويي درست کرده بود که موضع کالم راديکالي را در چپ سرمايه نمايندگي 
کرد و به يکي از بازيگران مسئله کردستان تبديل شده بود. اما منصور حکمت مي

تر از آن بود تا به قطعنامه کنگره دوم کومله در رابطه با مسئله ملي خوشبين زيرک
بيني کند که اين بند از قطعنامه کنگره، فلسفه وجودي کومله توانست پيشباشد، او مي

را زير سوال خواهد برد. نيروي کومله، امکانات کومله، هويت کومله و غيره براي 
حکمت  اهداف دراز مدت منصور حکمت از اهميت خاصي برخوردار بود. منصور

بي کرد و همان موضع روتيني چپ اين بند قطعنامه در رابطه با مسئله ملي را غلط ارزيا
سرمايه را در رابطه با مسئله ملي براي کومله موعظه کرد. در رابطه با نشستي که در اين 

   خوانيم:رابطه بين کومله و اتحاد مبارزان کمونيست برگزار شد چنين مي
  

گيري کنگره دو و چرخش "ژوبين [منصور حکمت] در اين نشست از جهت
واقعه مهمي در جنبش  آن راخشنودي کرده و  به چپ کومله اظهار

کمونيستي خواند، اما چپ روي اين کنگره و از جمله موکول کردن حل 
مسئله ملي به سوسياليسم را به نقد کشيد. از نظر ژوبين مسئله ملي يک امر 
واقعي بود و احاله دادن آن به سوسياليسم و برخورد پاسيفيستي به آن يک 

ه را براي حزب دمکرات باز کرده و کومله را به انزوا خطاي سياسي بود و را
  ١٩٠کشاند."مي

  
کرد  به عواقب آن خود را صادر مي يکنگرهظاهرا کومله وقتي قطعنامه 

آگاه نبود و حاال کومله در مخمصه گرفتار شده بود. منصور حکمت با مواضع 
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ي راديکال نجات داد و جلوکالم راديکال چپ سرمايه، کومله را از اين مخمصه 
نشست  به دنبالها را در رابطه با مسئله ملي در درون کومله سد کرد. شدن نقد

را داد که به  العادهفوقکومله و اتحاد مبارزان کمونيست، کومله فراخوان کنفرانس 
اي موضع نامهمعروف است. در آن کنفرانس کومله طي قطع شش کنفرانس

رفع ستم ملي تنها با تحقق سوسياليسم تر" در رابطه با مسئله ملي يعني "درست
است را اشتباه ارزيابي کرد و مجددا موضع چپ سرمايه را ابقا کرد. اين  پذيرامکان

  شود:جابجايي نظرات اين چنين توضيح داده مي
  

فراخوان  العادهفوق"بعد از اين نوارها بالفاصله رهبري کومله يک کنفرانس 
اي قطعنامه صادر و طي آن مجموعهمعروف است  شش داد که به کنفرانس

  ١٩١کرد."کرد که اشتباهات کنگره دو را تصحيح مي
  

از سويي فقر تئوريک و نظري کومله حتي در مقياس همان چپ سرمايه و از 
توان سوي ديگر پراتيک کومله به رهبران کومله فهمانده بود که در دراز مدت نمي

فعاليت، ايفاي نفش بازيگر مهم در به اين شکل ادامه فعاليت داد. تداوم ادامه 
کردستان و منطقه نيازمند آن بود تا ظرف مبارزه کومله تغيير يابد و کومله نيز به 

گيري حزب کمونيست ها غلبه يابد. در چنين شرايطي است که شکلاين کاستي
گيري و شکل هايزمينهکند. نگرش کومله نسبت به براي کومله  مفهوم پيدا مي

هاي چپ تر از ديگر جناحتر و مکانيکيماندهحتي عقب ،کمونيست مفهوم حزب
د، نه آماده شميسرمايه بود. تدوين برنامه حزب کمونيست مشکل اصلي قلمداد 
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شدن شرايط اجتماعي و تکامل مبارزه طبقاتي، مسئله ساختن حزب تنها به تدوين 
  نويسد:د. کومله چنين ميشميبرنامه تقليل داده 

  
باشد. هر اصلي براي ايجاد حزب، تدوين برنامه مي يهط کنوني حلق"در شراي

برنامه و  يمسالهپيوند بر تدوين برنامه و حتي التقاط  يمسالهنوع مقدم کردن 
بنظر ما  باشد.درک محدود، اکونوميستي و غير ديالکتيکي مي يهپيوند نشان

 يپروسهق پيوند، گسترش و تعمي يپروسهتدوين برنامه در عين حال  يپروسه
  ١٩٢باشد."گسترش و تعميق پراتيک انقالبي مي

  
نبود که بتواند  اينامهدليل فقر شديد تئوريک قادر به تدوين بره کومله ب

گوش شنوايي در گرايشات کالم راديکال چپ سرمايه داشته باشد، بنابراين منطقي 
ادي حزب کمونيست در آن ديد که برنامه اتحاد مبارزان کمونيست را برنامه پيشنه

ايران پيشنهاد کند و منصور حکمت مسئوليت تغييرات جزيي را به عهده گرفت. ما 
کرد سرمايه پسند مي تربيشبه اين تغييرات جزيي که برنامه حزب کمونيست را 

بعدا بر خواهيم گشت. پذيرش برنامه اتحاد مبارزان کمونيست به عنوان پيش نويس 
  ود: شميان، اين چنين توضيح داده حزب کمونيست اير يبرنامه

  
رهبري  تربيش"برخورد درست و بموقع اتحاد مبارزان کمونيست، اعتماد 

ي از کادرهاي آن را به خود جلب کرد. بعد از تروسيعو طيف  لهکومه
کنفرانس ششم بحث بر سر برنامه، برنامه پيشنهادي اتحاد مبارزان کمونيست 
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طرح گرديد. جلسه  لهکومهتشکيالت براي تشکيل حزب بطور جدي در 
 اينامهواتحاد مبارزان گرفته شد، قرار شد بر لهکومهمشترک کميته مرکزي 

و بسياري  لهکومه به دستکه اتحاد مبارزان کمونيست تهيه کرده بود و قبال 
ي چپ رسيده بود، مبناي تهيه پيش نويس برنامه جديد مشترک هانااز سازم

رزان کمونيست گردد و نوشتن متن جديد را و اتحاد مبا لهکومه
  ١٩٣منصورحکمت بعهده گرفت."

  
سومين کنگره خود را برگزار کرد. اين  ١٣٦١کومله در ارديبهشت  سرانجام

حزب کمونيست راه را براي تشکيل تشکل جديدي  يبرنامهکنگره با تصويب 
ي از تحت عنوان حزب کمونيست ايران هموار کرد. حزب کمونيست ايران در يک

موسس خود را  يکنگرهروستاهاي کردستان که تحت حاکميت کومله بود، 
برگزار کرد و بدين ترتيب حزب کمونيست ايران اعالم موجوديت کرد. کساني 

اند، متوجه صداي انواع حيوانات در موسس را گوش داده يکنگرهکه نوارهاي 
يستي، ئنات مائوزمينه هستند. اين سبک برگزاري کنگره موسس اگر براي جريا

گر تعلق خاطرشان به روستا و دهقانان است که نيروي اصلي گر قوت آنان، بيانبيان
دهد، اما براي جريانات استالينيستي کالم راديکال که را تشکيل مي هاآنانقالب 

دهد که حتي شان را نشان ميکردند، بي مفهوميداري ارزيابي ميجامعه را سرمايه
سرمايه نيز بيگانه است. برافراشتن پرچم استالينيسم در يکي از با سنت همان چپ 

  شود:روستاهاي تحت کنترل کومله اين چنين توضيح داده مي
  

                                                 
  ٢٠٠٨ ٠١١٨  ،مجيد حسيني ،قسمت سوم ،هاي کمونيسم کارگري در ايرانارزيابي از انشعابات و مصاف - ١٩٣
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نقالبي در رفع "در ادامه قريب به پنج سال مبارزه پيگير و هدفمند مارکسيسم ا
اي که بر سر راه تشکيل حزب کمونيست در ايران قرار موانع نظري و عملي

.. حزب کمونيست ايران در ادامه آن دستاوردها و با اتکا به آن داشت.
سنگرهاي طبقاتي شکل گرفت که مارکسيسم انقالبي از آغاز و بر متن 
انقالب ايران، يکي پس از ديگري به فتح پرولتارياي ايران در آورده بود. 
تاريخچه تکوين اين حزب، تاريخچه فتح اين سنگرهاست. درهم کوبيدن 

بينانه خرده بورژوازي مدعي مارکسيسم و ترويج و حدود و کوتهنظرات م
تثبيت نقد پرولتري از سرمايه و امپرياليسم در ميان بخش وسيعي از پيشروان 

هاي اول بعد از قيام، برافراشتن پرچم مستقل جنبش کمونيستي ايران در سال
رهبري اي به وسعت جنبش خلق کرد و پرولتاريا در يک جنبش انقالبي توده

و سازماندهي آن تحت اين پرچم تدوين و اعالم اصول و مباني نظري و 
 هاايناهداف و شعارهاي سياسي پرولتاريا در قالب يک برنامه کمونيستي....

و سنگ بناهاي محکم و استواري است که به مارکسيسم  هاپايههمه آن 
 ٦٢شهريورماه  ١١انقالبي در ايران اين امکان و فرصت تاريخي را داد تا در 

  ١٩٤حزب کمونيست ايران را بنيان نهد."
  

مارکسيسم «کند که موسس حزب کمونيست ايران تاکيد مي يکنگره
تنها يک جنبش نظري نبوده بلکه حزب کمونيست ايران نيروهايي را در بر » انقالبي

گيرد که در گذشته و در حال امر سازماندهي يک انقالب زنده و عظيم را در مي
اند. به عبارت بهتر هدف از تشکيل حزب کمونيست ايران کار خود داشتهدستور 

                                                 
     ٦٢شهريور ١٥، اطالعيه درباره کنگره موسس و اولين پلنوم کميته مرکزي حزب کمونيست ايران -  ١٩٤
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سازماندهي يک انقالب زنده و عظيم است. قرار بود حزب کمونيست ايران ستاد 
فرماندهي انقالب، براي رهبري انقالب دمکراتيک باشد. وارثان حزب آنتي 

حزب جديد با  ها دارند؟فريبيها چه پاسخي به اين عوامکمونيست پس از دهه
آژيتاسيون و تبليغات بسان احزاب بورژوايي در تقال بود تا وانمود کند ظرف 

  مناسبي براي نيروي معترض جامعه بود:
  

"اما مارکسيسم انقالبي ايران تنها يک جنبش نظري نبوده و حزب کمونيست 
در ايران در ادامه راه انقالبيون کمونيستي ساخته شده و هم اکنون نيروهايي را 

بر گرفته است، که در گذشته و حال امر سازماندهي و رهبري يک انقالب 
اند. اگر فقدان يک حزب مستقل پرولتري زنده عظيم را در دستور خود داشته

پيروزي قاطع انقالب ايران را ناميسر ساخت، رشد و تعميق جنبش پرولتري و 
وازي، مديون فعاليت ترين هجوم بورژترين و گستردهانقالبي در برابر وحشيانه

ايست که حزب کمونيست ايران نماينده و در بر هاي انقالبيمارکسيست
ست. نيروهاي مارکسيست انقالبي که امروز صفوف حزب هاآنگيرنده 

کمونيست ايران را ميسازند، نيروهايي بودند که .... يکدم از مبارزه براي 
در کردستان  امسرانجتشکيل حزب کمونيست ايران باز پس ننشستند و 

آزاد  هاآنها و در پيشاپيش انقالبي، در دل سر زميني که خود به نيروي توده
  ١٩٥کرده و حراست ميکنند، حزب کمونيست ايران را پايه گذاري کردند."

  

                                                 
  س حزب کمونيست ايرانبيانيه کنگره موس - ١٩٥
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هاي شکست مبارزه حزبي که بر ويرانه با تشکيل حزب آنتي کمونيست ايران،
ن، سدي بر هرگونه نقد راديکال گيري آطبقاتي شکل گرفته بود، حزبي که شکل

هاي از چپ سرمايه بود، گسست کامل سـازمـانـي و ايدئولوژيک سوسياليست
شود. حزبي که جنبش هاي ناسيوناليستي و پوپوليستي اعالم ميايراني از سنت

ناسيوناليستي و پوپوليستي (جنبش ملي کردستان) نيروي اصلي آن را تشکيل 
  داد. مي

  
 ینهاي ینيست ايران گسست ايدئولوژيک و سازمان"تشکيل حزب کمو

  ١٩٦بود." یو پوپوليست یناسيوناليست یسوسياليسم ايران از سنتها
  

کند اين است، پس از سوال اساسي که بر ذهن هر جوياي حقيقت خطور مي
اين همه آژيتاسيون، پس از گسست از پوپوليسم، پس از برافراشتن پرچم مستقل 

ل ستاد فرماندهي انقالب عظيم زنده و حاضر، برنامه حزب پرولتاريا، پس از تشکي
کمونيست ايران چه اهدافي را براي پرولتاريا تحقق خواهد بخشيد؟ حزب 

اش را در کمونيست معتقد بود که پرولتارياي آگاه که حاال ستاد فرماندهي انقالب
اسطه تواند دست به يک انقالب بالونمي ،حزب کمونيست ايران مستقر کرده است

بلکه بايد دست به انقالب دمکراتيک بزند که مضمون انقالب  ،سوسياليستي بزند
حداقل است. برنامه حزب آنتي کمونيست اين چنين  يبرنامهدمکراتيک نيز تحقق 

  نويسد: مي
  

                                                 
  تجربه ايران یبررس؛ ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - ١٩٦



٢٥٩ 
  

تواند به يک در چنين شرايطي پرولتارياي آگاه و حزب کمونيست او نمي"
زند...مضمون سياسي و اقتصادي  سوسياليستي دست يهانقالب بالواسط

  حداقل پرولتاريا است. يبرنامهپيروزي انقالب دمکراتيک تحقق 
شرکت مستقيم مردم در اداره امور کشور، لغو اکيد انتخاب استانداران، . ١

فرمانداران، بخشداران و شهرداران از سوي دولت، انتخابي بودن اين مقامات 
هرگاه که اکثريت  هاآنل بودن در کليه سطوح توسط مردم و قابل عز

 انتخاب کنندگان اراده کنند.

محيط کار به  تضمين ايمني و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات. ٢
حداقل ممکن، مستقل از مالحظات سود جويانه، نظارت بر معاينه پزشکي 

هاي ناشي از نوع کار به هزينه کارفرمايان و منظم در برابر مخاطرات و بيماري
 ت، دول

تامين نيازهاي رفاهي و فرهنگي در محيط کار و محالت سازماني  .٣
مسکوني، از قبيل سالن اجتماعات، سالن استراحت، غذاخوري، حمام و 

کودک، درمانگاه، دستشويي، زمين و سالن ورزشي، شيرخوارگاه و مهد 
ساالن به هزينه کارفرمايان و آموزي بزرگهاي سوادکتابخانه و کالس

 دولت،

اي متشکل از نمايندگان تشکيل دادگاههاي حل اختالف با هيئت منصفه .٤
منتخب کارگران براي حکميت در موارد اختالف کارگر و کارفرما. هزينه 

 کارفرمايان باشد. يهتشکيل دادگاهها بايد تماما بر عهد

 هاي انحصاري خارجي و داخلي،مصادره و ملي کردن سرمايه .٥

 وکراتيک مردم بر تجارت خارجي،کنترل شوراهاي دم .٦ 
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مقرر داشتن ماليات تصاعدي بر ارث و دارايي و بر درآمدهاي حاصل از  .٧ 
 مالکيت وسائل توليد و مبادله

در شرايطي که تامين حداقل معيشت و رفاه، براي کارگران مستلزم تن در  .٨  
آنان  دادن بکار شبانه روزي و شاق و طاقت فرسايي است که نيرو و تندرستي

برد و امکان و فرصت رشد معنوي و ارتقاء سطح آگاهي سياسي را تحليل مي
کند، ما براي تامين آسايش و رفاه مادي و طبقاتي را از آنان سلب مي

کارگر از تباهي روحي و جسمي و  يطبقهکارگران و بمنظور مصون داشتن 
تثمار افزايش توان او در مبارزه براي رهايي قطعي از يوغ ستم و اس

  داري، تحقق نکات زير را براي کليه کارگران خواستاريم:سرمايه
ساعت و مقرر شدن حداقل دو  ٤٠تقليل کار هفتگي به حداکثر  .١ 

  روز تعطيل متوالي در هر هفته براي هر کارگر؛
  سال ٥٥تقليل حداکثر سن بازنشستگي به  .٢         
  ساعت" ٧کاهش روز کار مادران شيرده به  .٣         

  

نه تنها بخش اعظم اين خزعبالت (البته نه همه) در کشورهايي با 
ها اند بلکه در مواردي حتي بعضي از خواستههاي بورژوايي تحقق يافتهدمکراسي

بهتر از برنامه حزب آنتي کمونيست ايران بوده است. براي نمونه در بعضي 
ته است، در مقابل ساعت در هف ٣٧کشورهاي اروپاي غربي ساعات کار هفتگي 

بيش از يک سال با  ،ساعت حزب کمونيست ايران يا مادران شير ده ٤٠خواست 
 يهحقوق در مرخصي هستند و غيره، با اين همه بردگي مزدي در سراسر اين کر

خاکي و از جمله کشورهاي موسوم به بهشت سرمايه تداوم دارد. بهبود بعضي 
ر راستاي منافع انباشت سرمايه بوده، چرا هاي بورژوايي غربي دشرايط در دمکراسي
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که با وجود اين شرايط، مالکيت خصوصي بر ابزار توليد، يعني ديکتاتوري سرمايه 
  زند.ا حتي در بهشت سرمايه براي بردگان مزدي رقم مير ميزندگي جهن

ي هاخواستهبراي بيان  ،واقعيت اين است که جناح چپ بورژوازي پيراموني
دموکراسي متعارف بورژوايي است که در  به دنبالکند و ه تن ميخود، لباس چپ ب

راستاي انباشت سرمايه است. مطرح کردن انتخابي بودن استاندار، فرماندار، شهردار 
و غيره به مفهوم صحبت از دمکراسي بورژوايي است. انتخاب و يا حتي عزل هر 

ساس جامعه بورژوايي ه مفهوم حفظ اب مياز طريق انتخابات عمو هااينکدام از 
است. تهي کردن کمونيسم از مفهوم و ارائه تصوير سرمايه پسند از کمونيسم، 

فريبي بيش شان عوامه بود. تبليغاتآژيتاسيون حزب آنتي کمونيست را تشکيل داد
  نبوده است.

ديکتاتوري پرولتاريا يعني اعمال حاکميت از طريق شوراهاي سراسري 
ني، عزل و نصب استانداران، فرمانداران و غيره يعني کارگران، با حق راي همگا

دمکراسي بورژوايي زمين تا آسمان فرق دارد و دو نوع نظام اجتماعي متفاوت را 
  کند.بيان مي

منصور حکمت کارکرد احزاب چپ سرمايه را که در راستاي نيازهاي 
کارگري گيرد را به تاريخ جنبش هاي متفاوتي به خود ميسرمايه، اشکال و فرم

خواستند در ابعادي اجتماعي ظاهر شوند وقتي احزاب مي ،گويددهد و ميربط مي
ي هانااند و جريان منصور حکمت يکي از معدود سازمبه راست چرخيده

خواهد روي راديکاليسم و است که مي هابلشويککمونيستي بعد از 
  گويد:اي بشود و اين چنين مياش تودهماکزيماليسم
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 یاجتماع یبشوند و در ابعاد یاند اجتماعخواسته یاحزاب چپ وقت "تاريخا
تر اند که جامعه راستاند. اينطور توجيه کردهظاهر بشوند، به راست چرخيده

ميخواهند بايد به راست بچرخند. و البته تاريخا هم در  یست و اگر راهاآناز 
راديکال  اند. ممکن است يک نماينده از يک حزباين کار شکست خورده

يک دوره به مجلس رفته باشد، اما همان يک نفر را هم دور بعد  یچپ برا
از معدود  یما يک. اند که بروداش کردهاند و روانهاش را زير بغلش زدهپرونده

 یهستيم که ميخواهد رو هابلشويکبعد از  یکمونيست یهاناسازم
  ١٩٧بشود." یاراديکاليسم و ماکزيماليسمش توده

  
راست چرخيدن منصور حکمت در مقياس و مفهوم همان چپ سرمايه  حال به

گرديم. در برنامه اتحاد مبارزان فريبي اين ايدئولوگ بورژوازي برميو عوام
کمونيست، تنها گروهي که به چپ و راست نزده، تنها گروهي که کمونيست بوده 

  نيم:اخوميمنتشر شده، چنين  ١٣٦٠دروغ و به تاريخ فروردين ه البته ب
  
  "در چنين شرايطي:         
  سال ٥٠تقليل حداکثر سن بازنشستگي به  .١٤         
  ساعت" ٦کاهش روز کار مادران شيرده به  .١٧         

  
اما دو سال بعد يعني وقتي که اتحاد مبارزان کمونيست سعي کرد در ابعادي 

امه اتحاد مبارزان اجتماعي ظاهر شود، در برنامه حزب آنتي کمونيست که همان برن

                                                 
  یاز گروه فشار تا حزب سياس :حزب و جامعه - ١٩٧
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کمونيست بود و منصور حکمت مسئوليت تغييرات "جزيي" را در آن به عهده 
هاي باال در مقياس همان احزاب بورژوايي، گرفته بود، به راست چرخيدن خواست

  شود: اين چنين بيان مي
  
  سال ٥٥"تقليل حداکثر سن بازنشستگي به          
  ساعت " ٧ده به کاهش روز کار مادران شير         

  

فريبي، دروغ همچون ديگر جريانات بورژوايي بخشي از بي پرنسيپي، عوام
هاي پرولتري و سنت اين جريان ضد کمونيستي بوده است. به لجن کشيدن ارزش

  کمونيستي يکي از شاهکارهاي اين جريان سرمايه پسند و کالم راديکال بوده است.
هاي اين ست ايران، ايدئولوگبا تشکيل تجمعي تحت عنوان حزب کموني

تشکل ضد کمونيستي از سويي براي جذب نيروهاي راديکال به سوي خود و از 
سوي ديگر جلوگيري از هرگونه راديکال شدن نقدها به چپ سرمايه اعالم کردند 

اند. ي مدعي کمونيسم در ايران به دو بخش کامال متمايز انکشاف يافتههاناکه جري
نيست ايران و در طرف ديگر دشمنان رويزيونيست حزب در يک طرف حزب کمو
  نويسند:کمونيست و اين چنين مي

  
هاي مدعي کمونيسم به دو گردد تقسيم جريان"اکنون تا آنجا که به ايران برمي

بخش کامال متمايز از يکديگر يعني حزب کمونيست ايران و دشمنان 
ده، انکشاف يافته رويزيونيست حزب کمونيست تا حد يک پديده قابل مشاه

  ١٩٨است."
                                                 

  ١٣٦٣آذر  ٣٠، ١٥کمونيست، شماره  - ١٩٨
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دارد که ها بعد منصور حکمت، رهبر عقيدتي کمونيزم کارگري اعالم ميسال
هاي سياسي و اجتماعي متفاوتي بوده است. حزب کمونيست ايران تالقي گرايش

گر تعلق طبقاتي و جنبشي بوده سه خط در حزب کمونيست وجود داشته که بيان
برد که گرايش منصور حکمت به نام مي است. سه خط راست، مرکز و چپ را

کرد و اين چنين دليل تعلق خاطرشان به طبقه کارگر، گرايش چپ را نمايندگي مي
  کند:آن را بيان مي

  
که ما از آن موقع، در آن حزب، کرديم اين است که حزب  ی"بحث اساس

است و اين  یمختلف یو اجتماع یسياس یگرايشها یکمونيست ايران تالق
ا را اسم برديم...سه خط را در آن ميبينيم ...حزب کمونيست ايران در گرايشه

و به دليل اختالفات  یو به دليل اوضاع سياس یتاريخ یيک پروسه ماد
  ١٩٩".موجود در آن تجزيه شد یو جنبش یطبقات

  
هاي فراوان در مورد برافراشتن پرچم مستقل طبقه فريبيپس از عوام سرانجام

ستاد فرماندهي انقالب عظيم و حاضر را بنيان نهاده بودند تا  کارگر، انقالبيوني که
انقالب عظيم را رهبري و سازماندهي کنند و انکشاف نيروهاي مدعي کمونيسم به 
حزب کمونيست و دشمنان رويزيونيست حزب کمونيست تقسيم شده بود، از زبان 

ليغاتي بوده صرفا بخشي از آژيتاسيون ماشين تب هاايننويم که همگي شميرهبر 
گيري حزب کمونيست تنها با سازش شکل گرفته و مهر است. در واقع شکل

                                                 
  ٢٠٠١در انجمن مارکس لندن مارس  یله سخنرانبحران و انشعاب در کومه - ١٩٩
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سازش بر تمامي عملکرد و اقداماتش خورده است. اين مسئله اين چنين توضيح 
  ود:شميداده 

  
] راجع به کنگره موسس پلنوم دوم حزب کمونيست ايران"در اين پلنوم[

کنگره «گويد: حکمت مي] و تدارک آن منصور کمونيست ايرانحزب [
موسس تا تعيين تاريخش، تا بعد از آن اقدامات بعدش، تا نحوه اعالمش تا 

چند جمله بعدش ادامه ». شيوه کارش، تمامش مهر سازش بر خود داشته
با «و » به مجردي که بحث خواست عميق بشود دلخوري پيش آمد.« دهد:مي

در همين جلسه » صول جا زد.سازش آمديم جلو ولي نبايد سازش را به عنوان ا
در فاصله حرف تا عمل «گويد: حزبي در توضيح فاصله بين حرف و عمل مي

  ٢٠٠»"اند.طبقات ديگر قرار گرفته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  مجيد حسيني ،قسمت سوم ،هاي کمونيسم کارگري در ايرانارزيابي از انشعابات و مصاف - ٢٠٠
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  کومله يهبونديسم و حقوق ويژ
  

تاريخ جنبش کارگري بيان منافع کل طبقه است، پيش برد منافع گروه خاصي 
اهداف طبقه کارگر است. با اين همه اتفاق  از طبقه کارگر در تناقض با ماهيت و

اند منافع مستقل خود را پيش برند، با هايي از طبقه کارگر سعي کردهافتاده گروه
منافع مستقل گروهي با سنت طبقه کارگر بيگانه بوده است،  بردپيشکه وجود اين

ي ها است. اتحاديه کارگران يهودهاي بارز آن مسئله بونديستيکي از نمونه
تشکيل شد و کارگراني را از روسيه، لهستان و ليتواني  ١٨٩٧ها) در سال (بونديست

ها)در جريان نخستين گرفت. اتحاديه کارگران يهودي (بونديستدر بر مي
به آن پيوستند. در جريان  ١٨٩٨حزب سوسيال دمکرات روسيه در سال  يکنگره
ها خواستار آن بونديست١٩٠٣دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه به سال  يکنگره

شدند تا به عنوان نمايندگان کارگران يهودي روسيه شناخته شوند و به عنوان گروه 
پردازند. کنگره اين درخواست را رد ه اي در ميان کارگران يهودي به فعاليت بويژه

 به دنبالکرد، چرا که در راستاي منافع و اتحاد طبقاتي کل کارگران قرار نداشت. 
  ها از حزب خارج شدند.يستآن بوند
توضيح داده شد، کومله توانسته بود براي خودش  ترپيشي که طورناهم

دفتر، دستک و نيرويي در کردستان داير کند و به يکي از بازيگران مسئله ملي در 
انست فقط ارائه نقش راديکال به دميکردستان تبديل شده بود. منصور حکمت 

توانست يک ارزيابي هدفمند و راديکال از کومله کومله در جنبش کردستان نمي
توانست پرچمي در راستاي تشکيل حزب ارائه دهد. در آن صورت کومله نمي

کمونيست ايران باشد، ابتداء بايد ماهيت کومله به ماهيت پرولتري ارتقاء داده 



٢٦٧ 
  

د. لذا منصور حکمت مطرح کرد که مناسبات جامعه کردستان همچون ديگر شمي
داري است (اين کامال درست است) و دو طبقه اجتماعي در يران سرمايهجاهاي ا

تحوالت اجتماعي آن جامعه تاثير گذار هستند. لذا حزب دمکرات نماينده 
بورژوازي کردستان و کومله بمثابه نيروي پرولتري است. در اين راستا منصور 

کي از وظايف مثابه نيروي پرولتري يه ، شناساندن کومله بکردحکمت توصيه مي
  نويسد:  بايد قلمداد شود. منصور حکمت مي هاکمونيستمحوري فعاليت 

  
بايد عمدتا به توضيح مسائل  هاکمونيستتوجه و فعاليت  ی"در زمينه تبليغ

له به مثابه اين جنبش و شناساندن کومه یواقع یو دورنما یمحور یسياس
  ٢٠١د."و پيشتاز در جنبش مقاومت معطوف شو یپرولتر ینيرو

  
گام اول شناساندن کومله به عنوان نيروي پرولتري در فضاي سياسي بود که 

ويژه ه قرار بود در خدمت گام بعدي باشد. گام بعدي جلب حمايت کومله و ب
نيروي پايه کومله بود. منصور حکمت به مبارزه ملي و نقش کومله در جنبش 

در جلسات متعدد قبل از  خصوص اين مسئله راهخودمختاري کردستان آگاه بود و ب
تشکيل حزب کمونيست ايران در کردستان با نيروهاي کومله کسب کرده بود. در 

را براي کومله مطرح » حقوق ويژه کومله«اين جلسات بود که منصور حکمت 
کند که نه تنها موقعيت کومله کاهش کنندگان را متقاعد ميکند و شرکتمي

فزايش خواهد يافت به عنوان مثال ارتقاء ماهيت نخواهد يافت بلکه موقعيت کومله ا
اي دانست چنين پديدهميکومله از مبارز ملي به مبارز پرولتري! منصور حکمت 

                                                 
  خلق کرد یها در قبال جنبش انقالبکمونيست یدرباره وظايف تبليغ ینکات - ٢٠١
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نه تنها در تاريخ و سنت کمونيستي و کارگري وجود ندارد » حقوق ويژه قومي«
ا کند. امهاي پرولتري است که از منافع کل طبقه دفاع ميبلکه مغاير با پرنسيپ

منصور حکمت متعلق به سنت ديگري، سنت بورژوايي بود که در آن معامله و 
سازش امر طبيعي و در راستاي منافع طبقاتي بوده است. منصور حکمت اين بدعت 

کرد که براي تقويت خود را سازش تاکتيکي در برابر فشار ناسيوناليسم ارزيابي مي
پسند منصور حکمت اين چنين کومله الزم و ضروري بود. سازش و بدعت سرمايه 

  ود:شميتوجيه 
 

سميناري تحت عنوان سمينار مقدماتي شمال در  ١٣٦١"در زمستان سال 
کردستان برگزار شد که در آن منصور حکمت تزهاي خود در مورد تئوري 

يران را ارائه داد....يکي از تشکيل حزب و راه مشخص انجام آن در شرايط ا
د جنبش ملي و نقش کومله در فرداي تشکيل هاي اين سمينار در موربحث

حزب کمونيست بود، که منجر به تصويب سندي به اسم حقوق ويژه کومله 
در کنگره موسس حزب کمونيست ايران شد....  منصور حکمت از بحث حق 

کنندگان را متقاعد کرد که با توجه به ويژگي د و شرکتويژه کومله دفاع کر
خاطر تقويت کومله در برابر رقباي جنبش مقاومت در کردستان و ب

ناسيوناليستش مانند حزب دمکرات الزم است اين حقوق ويژه برسميت 
نوع سازش در برابر فشار  شناخته شود. او بر اين امر واقف بود که اين يک

 آن راناسيوناليسم بر کومله و جنبش کمونيستي است، اما بلحاظ تاکتيکي 
  ٢٠٢دانست."سازشي درست و الزم مي

                                                 
  ٤٤ص ، بيوگرافي منصور حکمت نوشته سهيال شريفي - ٢٠٢
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پيش از پرداختن به حقوق ويژه کومله، ذکر اين مسئله نيز ضروري است که 
موسس حزب کمونيست ايران يعني هنوز زماني که موقعيت  يکنگرهدر جريان 

ش تثبيت نشده بود، در برابر موقعيت کومله کوتاه آمدند تا امنصور حکمت و گروه
يي بود استاي چنين زمينهبگيرند. در ر به دستهاي حزبي را در فرصت مناسب اهرم

موسس عبداهللا مهتدي از کادرهاي کومله به عنوان اولين دبير کل  يکنگرهکه در 
. اين باج دادن به کومله اين چنين توضيح داده شودحزب کمونيست انتخاب مي

  شود:مي
  

"کنگره موسس[حزب کمونيست ايران] ... عبداهللا مهتدي را به عنوان اولين 
تخاب کرد. و اين هم خود بحث بر انگيز و بقول افراد دبير کل حزب ان

مخالف، باج دادن به فشارهاي ناسيوناليسم درون کومله بود که بزعم خودش 
تواند دست نخورده از چنگ بيگانگان! تالش داشت کومله را تا جايي که مي

  ٢٠٣نگه دارد."
  

ن دبير پس از تشکيل حزب کمونيست ايران و انتخاب عبداهللا مهتدي به عنوا
کل آن، نوبت مراسم ايدئولوژيک انتخاب رهبر جديد به کومله شد. بسان احزاب 

رسد. عبداهللا مهتدي بورژوايي، معرفي نماد ايدئولوژيک حزب، نوبت رهبر فرا مي
کند که اتفاق مهمي نيفتاده، من دبير کل حزب براي اعضاي کومله سخنراني مي

دهد. منصور حکمت را تشکيل ميحزب  یاعضا تربيشله نيز هستم و کومه
  دهد:انتخاب دبير کلي عبداهللا مهتدي را به شکل بهتري توضيح مي

                                                 
  ٤٧ص  پيشين - ٢٠٣
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کرد  یهمه سخنران ی، دبير کل حزب، برایحزب تشکيل شد عبداهللا مهتد ی"وقت
له نيفتاده است. ببينيد من دبير کل حزب هستم و ببينيد که کومه یکه اتفاق مهم

جواب  یدهد. داشت به يک بدبينا تشکيل مياين تشکيالت ر یتر اعضابيش
  ٢٠٤داد."مي

  

رسيم. جالب توجه است که با عوام با اين توضيحات به حقوق ويژه کومله مي
دادن به يک گروه ملي، برداشتن موانع بر سر راه وحدت سراسري فريبي، باج

خود بلکه  ود. ظاهرا پرولتارياي "ايران" نه در محل کار و زندگيشميپرولتاريا القاء 
ين قدرت طبقاتي ندارد به وحدت ترکوچکهاي کومله، جايي که در اردوگاه
هاي مارکسيستي و پرولتري به لجن کشيده رسد. مفاهيم، اصول و ارزشسراسري مي

شود و از ضرورت حقوق ويژه يک گروه ملي تحت عنوان اصول مارکسيستي مي
  کومله. يهحقوق ويژ هايي ازاندازيم به بخششود. نظري ميصحبت مي

  
"اين بخش از اساسنامه که بر مبناي نظرات مارکسيسم انقالبي در قبال مساله 
ملي و برخورد اصولي مارکسيستي به موانعي که اين مساله بر سر راه وحدت 

دهد، فرمولبندي شده است، بنحو دقيق و روشني سراسري پرولتاريا قرار مي
تان حزب کمونيست ايران را توضيح مبنا و ضرورت حقوق ويژه بخش کردس

در حزب کمونيست ايران را تعريف  لهکومهدهد و بر اين پايه موقعيت مي
  کند.مي

  تواند:راسا مي لهکومهماده دوم: 

                                                 
  بحران و انشعاب در کومله؛ منصور حکمت ٢٠٤
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موضع، خط مشي و شعارهاي پرولتارياي کردستان را در خصوص مسئله  .١
  کند.ملي و در رابطه با حق تعيين سرنوشت ملت کرد تعيين و تصويب 

بنام خود و در رابطه با مصالح و مسائل خلق کرد، در سطح جهاني و  .٣ 
  مراجع بين المللي حضور يابد و تصميمات الزم را اتخاذ کند.

تاکتيک خود را در زمينه ادامه يا قطع جنگ انقالبي خلق کرد در برابر  .٧
 در صورت لزوم با دولت مرکزي بر سر مسائل دولت مرکزي تعيين نمايد.

مربوط به مطالبات خلق کرد وارد مذاکره شود و هرجا مصالح جنبش خلق 
  کرد ايجاب کند قراردادهاي الزم را امضاء کند.

حاکميت انقالبي در کردستان را در همه سطوح سازماندهي و رهبري کند.  .٨
ي حاکميت ناشي از پيروزي هاناشرکت خود را در عاليترين ارگ يهنحو

  ٢٠٥ن نمايد."جنبش خلق کرد تعيي
  

تر توضيح داديم، دادن امتياز ويژه به گروه قومي خاصي در تقابل با پيش
ماهيت و اهداف جنبش کارگري است، در جنبش کارگري منافع کل طبقه کارگر 

دوم حزب سوسيال  يکنگرهشود. جنبش کارگري بونديسم و در نظر گرفته مي
ياز ويژه يا حقوق ويژه در سنت دمکرات روسيه را در حافظه تاريخي خود دارد. امت

بيگانه است و اگر تحت تاثير نفوذ ايدئولوژي  هاکمونيستو  هاانترناسيوناليست
و  هاکمونيستبورژوايي توسط گروه خاصي از طبقه کارگر مطرح شود، قطعا 

  خيزند.به مبارزه با آن بر مي هاانترناسيوناليست

                                                 
  از اساسنامه حزب کمونيست ايران - ٢٠٥
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ويژه قومي همچنين در تضاد با هاي رايج بورژوايي، دادن حقوق ابقاء سنت
مفهوم مارکسيستي حزب است. حزب يکپارچگي و انسجام دروني خود را از 

  شود.دهد و به يک فدراسيون تبديل ميدست مي
تواند در هر مرجع بر مبناي حقوق ويژه، کومله با حقوق ويژه خود مي

ن آنکه با مواضع در رابطه با "خلق کرد" حضور يابد بدو ايمنطقهالمللي و يا بين
تواند هر حزب همخواني داشته باشد و يا حزب بر آن کنترلي داشته باشد. کومله مي

جا که مصالح جنبش "خلق کرد" ايجاب کرد قراردادهاي الزم را امضاء کند، اين 
اي براي حزب که منافع "خلق کرد" چقدر در تضاد با منافع پرولتاريا است، مسئله

هاي ملي به عنوان پياده نظام در ند باشد! اين که جنبشتواآنتي کمونيست نمي
هاي هاي امپرياليستي هستند و قراردادهاي امضاء شده بخشي از سياستتنش

امپرياليستي گانگسترهاي بزرگ و کوچک است، براي حزب آنتي کمونيست 
  مشکلي ندارد.

سر تواند با دولت مرکزي بر کومله با حقوق ويژه خود در صورت لزوم مي
مسائل مربوط به "خلق کرد" وارد مذاکره شود. ما فعال از مشکالت تکنيکي و 

توانست براي کومله ايجاب کند عواقبي که مذاکره با دولت مرکزي مي
گذريم، رقيب کومله در جنبش ملي يعني حزب دمکرات بهاي سنگيني در اين مي

سئله نگاه کنيم، تصور اخالقي م يهمورد پرداخته است، ترور رهبرانش. فقط به جنب
است و بورژوازي اسالمي مجددا حمام خون راه انداخته است  ١٣٦٧کنيد تابستان 

ر سر مسائل و منافع "خلق کرد" ب ميو کومله در حال مذاکره با بورژوازي اسال
است. در يک سوي ميز مذاکره قصابان بورژوازي اسالمي و در سوي ديگر ميز 
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اند و در حال چانه زدن (مذاکره) براي منافع ه) نشستهنمايندگان "خلق کرد" (کومل
  "خلق کرد" هستند، واقعا مشمئز کننده است! 
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  مارکسيسم يا نارسيسيسم
  

مارکسيسم تئوري شرايط رهايي بردگان مزدي است، مارکسيسم ُدگم نيست 
يابد تکامل ميداري و با تاريخ جنبش کارگري بلکه سيال است و با تکامل سرمايه

هاي بزرگي در شود. مارکسيستبه غناي آن افزوده مي هامارکسيستو توسط 
تاريخ جنبش کارگري در غناي مارکسيسم، خدمات فناناپذيري را به جنبش 

 کوکپانهاند، مارکس، انگلس، لنين، رزا لوکزامبورگ، بورديگا، کارگري کرده
اين انديشمندان نه در روياي مشهور  هاي کوچکي از آن هستند.و غيره تنها نمونه

سازد. پس که مارکسيسم مذهب است و از اين متفکران بت ميشدن بودند و نه اين
هاي انقالب اکتبر و از شکست موج انقالب جهاني و پيروزي استالينيسم بر ويرانه

بعد از مرگ لنين، ضد انقالب و در راس آن استالينيسم در راستاي پيشروي خود و 
کردن مواضع انقالبي لنين، مبادرت به توليد نوعي ايدئولوژي ، نوعي تهي مسيردر 

هاي انقالبي لنين کرد. استالينيسم با نام لنين و با مجسمه مذهب، نوعي بت از تئوري
هايش هاي انقالبي و کمونيستي لنين رفت. لنين نه در مجسمهلنين به جنگ انديشه

  کند.در نبردهاي پرولتري تجسم پيدا مياش و هاي انقالبيبلکه در تئوري
 يهها) محصول شرايط اجتماعي خود هستند و پديد(و شخصيت هاناانس

کيش شخصيت محصول نياز بخصوصي است. جامعه طبقاتي در راستاي نيازهاي 
آفريند. براي پيروزي خود، بخاطر شرايط خاص اجتماعي، کيش شخصيت را مي

گيري نوع بخصوصي اي انقالب اکتبر، شکلهنهايي ضد انقالب بر ويرانه
ايدئولوژي که در شخصيت استالين تجسم يافته بود، ضروري بود. ذوب شدن در 
شخصيت ماورايي و ايدئولوژيک رهبر، رهبري که به توانايي "خدايگاني" دست 
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هاي کمونيزم کارگري نقش بسزايي يافته و به زمان و مکان احاطه دارد. ايدئولوگ
ري کيش شخصيت کمونيزم کارگري (کيش شخصيت منصور گيدر شکل

 ميدتقوايي  با منصور حکمت از زبان ح ميداند. به گفتگوي ححکمت) ايفا کرده
  افکنيم:تقوايي نظري مي

  
گفتم او مثل لنين است. اين البته فقط شوخي نبود و من واقعا "من به ژوبين مي

م، تيزي، صراحت کالم و يددمينقاط تشابه زيادي بين شخصيت او و لنين 
فت تو هم البد گمياراده گرايي ويژگي بارز هر دو بود. ژوبين هم به شوخي 

که کرديم به رويا بافي در مورد اينتروتسکي هستي. و بعد شروع مي
هاي ما را موزه خواهند کرد و به ديدن آفيس کوچولوي ما آيندگان خانه
و ديگران  ميدفت که ژوبين و حفتم حتما مردم خواهند گگميخواهند آمد. 

اند. من سر به سر ميترا همسرم ها و اين آفيس زندگي و کار کردهدر اين خانه
فتم از همه چيز يادداشت بردارد چون در آينده بايد به گميگذاشتم و مي

سبک کروپسکايا همسر لنين خاطرات مرا بنويسد... هيچکدام از ما فکر 
هاي گيت لندن روبروي بين در گورستانکرديم که روزي مجسمه ژونمي

  ٢٠٦مقبره مارکس برافراشته شود."
  

است که مارکس به » هاي گيت«هاي توريستي لندن گورستانيکي از جذبه
ي طورآن» مقبره مارکس«ه است. نه در روبروي ميداش در آن آرهمراه خانواده

کي از تر مجسمه کوچطرف کنند بلکه کمي آنکه حواريون حکمت مطرح مي

                                                 
  ٢٤ص  ،بيوگرافي منصور حکمت نوشته سهيال شريفي - ٢٠٦
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اني که قبرشان منصور حکمت نصب شده است. بر طبق استدالل تقوايي کس
تر، است، مارکسيستي» مقبره مارکس«منصور حکمت به  يهتر از مجسمنزديک

تر هستند! برخالف چنين تفکرات ايدئولوژيک و مذهبي، تر و شناخته شدهمهم
» اشمقبره«کس که بر اي از ماريابد. جملهمارکس در آگاهي کمونيستي تجسم مي

  حک شده است، تجسم واقعي اين انديشمند پرولتاريا است:
  
  "  .اند، مسئله بر سر تغيير آن است"تمامي فيلسوفان جهان را توصيف کرده         

  
هاي امروزي چون بر خالف ناسيونال چپ ما در صفحات قبل توضيح داديم

ناليست و معتقد به انقالب جهاني سلطانزاده يک انترناسيو ،کارگري هايکمونيست
فريبي و با رديف کردن اسامي نامربوط به هم از يک بود. منصور حکمت با عوام

پردازد و از سوي ديگر به کردن انترناسيوناليستي چون سلطانزاده مي اعتبارسو به بي
از اروپا به  هاآنود که گويا نظرات دست چندم و استالينيستي شميدروغ متوسل 

را در صفحات قبلي به وضوح  هااينران وارد شده است. ما دروغ بودن همگي اي
توضيح داديم. اگر از مسائل باال بگذريم، منصور حکمت در تقال بود تا موقعيت 

  خود را در فضاي سياسي تا حد سلطانزاده باال ببرد.
  

لو تا بگيريد و بياييد ج ی"شما برويد نگاه کنيد از سلطانزاده و حيدر عمواوغل
را بياوريد بگذاريد  هاآنو احمد زاده و پويان، و همه ادبيات  یميرسيد به جزن

چه گفتند؟  هااينيک ميز و بعد اتحاد مبارزان را مطرح کنيد و ببينيد  یرو
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بود که کمونيسم ايران را به کمونيسم اروپا، به  یاتحاد مبارزان به نظر من، پل
  ٢٠٧کرد."جهان غرب متصل  یکمونيسم مارکسيست

  
ش گوش شنوايي پيدا کرده و به يکي اکه گروه گمناممنصور حکمت از اين
گيري تشکلي به نام حزب آنتي کمونيست ايران تبديل از بازيگران اصلي در شکل

انعکاس  هاآندارد که اصال جريان شمارد و اعالم ميشده بود، شرايط را مغتنم مي
(اتحاد مبارزان کمونيست) نه  هاآنيان نياز تاريخي طبقه کارگر جهاني است! جر

يک جريان ايراني و يا کردستاني بلکه جزيي از يک جنبش جهاني است. 
کنند، نيازي که در کشورهاي مختلف بروز کرده، ضرورت وجودي فريبي ميعوام

حزب کمونيست ايران را خواهد ساخت و  هاآنرا مطرح کرده است. جريان  هاآن
الملل نوين کمونيستي را خواهد ساخت. آيا ران بينسپس حزب کمونيست اي

که بعد از چند الملل کمونيست توسط حزب آنتي کمونيست ساخته شد يا اينبين
هاي اجتماعي متفاوت بود سال اعالم شد اصال حزب کمونيست ايران تالقي جنبش

هاي کمونيزم کارگري چه و تماما مهر سازش بر خود داشته است؟ ايدئولوگ
  خي به اين خزعبالت منصور حکمت دارند؟پاس

  
"ما جزيي از يک جنبش جهاني هستيم. ما يک جريان ايراني، تهراني و 
کردستاني نيستيم...جريان ما انعکاس نياز تاريخي طبقه کارگر جهاني است. 

الملل را نيازي که در اين دوره در کشورهاي مختلف بروز کرده است...بين
د ساخت. حزب کمونيست ايران را جريان ما حزب کمونيست ايران خواه

                                                 
  منصور حکمت، تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان کمونيست - ٢٠٧
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خواهد ساخت... آن رفقايي که ُمصر بودند که ما بجاي مبحث وظايف 
اي انترناسيوناليسم را در دستور کار دانشجويان خارج از کشور، مبحث پايه

  ٢٠٨کنگره قرار دهند، وسعت نظر خود را نشان دادند"
  

مصرف دروني  تربيشمونيستي که الملل کتبليغات در مورد ساختن بين         
موسس حزب آنتي کمونيست  يکنگرهداشت، همچنان ادامه يافت. در جريان 

شود  که حزب آنتي کمونيست ايران دوشادوش بخشايران، همچنان اعالم مي
طبقه  يههاي مختلف طبقه کارگر جهاني، انترناسيونال نوين کمونيستي، ستاد رزمند

واهد کرد. ظاهرا قرار بود اين بار حزب آنتي کمونيست کارگر جهاني را بر پا خ
  گيري انترناسيونال بشود.ايران نقش حزب بلشويک را ايفا کند و پيشتاز شکل

  
تواند و بايد به نيروي پرولتارياي انقالبي ايران و دوشادوش "حزب ما مي

بخشهاي مختلف طبقه کارگر جهاني، بر متن ورشکستگي و اضمحالل 
ويزيونيسم در سطح جهاني و بحران اقتصادي مرگباري که جهان روزافزون ر

داري را فرا گرفته است، ستاد رزمنده طبقه کارگر جهاني، انترناسيونال سرمايه
  ٢٠٩نوين کمونيستي، را بر پا دارد."

  

                                                 
گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول  - ٢٠٨

   ٢٢،٢٣،٢٤ص ص ، ٥اتحاد مبارزان کمونيست، بسوي سوسياليسم شماره 
  حزب کمونيست ايرانبيانيه کنگره موسس  - ٢٠٩
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که ماشين تبليغاتي حزب جديد اعالم کرد انترناسيونال نوين پس از اين
يران خواهد ساخت، نوبت آماده سازي فضاي کمونيستي را حزب آنتي کمونيست ا

شود  که حزب دروني حزب جديد شد. در مناسبات دروني حزب جديد اعالم مي
ها و صدها هزار هوادار و ها ولي دهالمللي اگر نه ميليونکمونيست در عرصه بين

تواند تريدونيونيسم چندين که حزب آنتي کمونيست ايران ميعالقمند دارد و يا اين
گر اله بريتانيا را کله پا کند. بيان چنين خزعبالتي در روابط درون حزبي بيانس

سطحي از پذيرش چنين افکاري در مناسبات دروني حزب جديد است. مناسباتي 
ايدئولوژيک يا سکت مذهبي شباهت داشت تا به يک  يهبه يک فرق تربيشکه 

  حزب بورژوايي.
  

حزب کمونيست در عرصه بين« د:گوي"يکي از رفقاي سخنگو در نوار مي
»...« ها و صدها هزار!! هوادار و يا عالقه مند دارد.المللي اگر نه ميليونها ولي ده

تواند تريدونيونيسم چندين ساله مثال در نواري گفته شده بود که حزب ما مي
  ٢١٠»"بريتانيا را کله پا کند.

  
در سخنراني تحت منصور حکمت زماني که به سطح رهبر ارتقاء يافته بود، 

کرد که به مريدانش القاء مي» شود؟آيا کمونيسم در ايران پيروز مي«عنوان 
توانيد گفت، شما نميهاي مهم و کليدي جامعه هستند و برايشان ميشخصيت

اي و احتماال صد هزار نفر از نخبگان اختيار مملکت خود را که در آن بزرگ شده
باشي. سازمان دادن صد هزار نفر از نخبگان جامعه اي، داشته جامعه را سازمان داده

                                                 
  ٣٥و  ٧ ص، صپيرامون تغيير و تحوالت تشکيالتي سازمان هواداران ح.ک.ا در خارج کشور - ٢١٠
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نمايي بلکه دروغ آشکار در راستاي اهداف خود، ارائه گويي و بزرگديگر نه غلو
سيون بودند که ينظام ايدئولوژيک و تبعيت از رهبر است. مجاهدين تنها جريان اپوز

ار کردند. متينگ صد هزار نفري (و يا چند صد هزار نفري) در امجديه تهران برگز
توانست همان حتي اگر ارقام ارائه شده از سوي منصور حکمت واقعي بود، مي

هاي درون حزب کند آدماعتبار مجاهدين را داشته باشد. منصور حکمت ادعا مي
است.  تربيشجامعه از وزرا و وکال  يهشان براي ادارکمونيست کارگري توانايي

فرهيخته، کاردان و توانا، قادر  هانااين انس بعدي خواهيم ديد که هايبخشالبته در 
به سر خط بودن در کمونيسم کارگري نيستند! تاکيد رهبر کمونيسم کارگري به 
نخبگان، وزرا، وکال و غيره خود تحقير طبقه کارگر است. ترجمان حقيقي 

هات ديگر ايدئولوگحکارگري نشخوار مجدد ترش مشعشعات پيشواي کمونيزم
تحصيالت و تالش خود  يهي باهوش در سايهانااست که انسهاي بورژوازي 

ي کم استعداد و تنبل نهايتا هاناکنند و انسهاي عالي را در جامعه کسب ميموقعيت
  گويد:منصور حکمت مي .دهندکارگر را تشکيل مي يطبقهصفوف 
  

توانيد اختيار شما نمي یتواند ديالوگ تمدنها بکند ولمي یخاتم ی"آقا
و احتماًال در آن مقطع صد هزار  یاکه خودت در آن بزرگ شده یتمملک

کنند که یرا داشته باشيد. فکر نم یانفر از نخبگان آن جامعه را سازمان داده
اند، یو در جنبش کمونيست یهمين آدمها که در حزب کمونيست کارگر

 یشان برایشرکت کنند، توانائ یشغل یاگر در يک شرايط آزاد در يک آگه
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را سرکوب  هااينخواهد بود. اول  تربيشاداره جامعه از اين وزرا و وکال 
  ٢١١اند تا بتوانند حکومت کنند."کرده

  
منصور حکمت در سخنراني خود تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان 

 ٢٠دهد (لطفا تاريخ را بخاطر بسپاريد)  وعده مي ٢٠٠٠مه  ١٥کمونيست به تاريخ 
(يعني االن يا چند سال ديگر) اگر نتوانند حزب کمونيست سال ديگر  ٣٠تا 

و اداره و دفتر خود را داير  مقّرمبارزه حذف کنند و حزب  يهکارگري را از صحن
زنند و جزوات کند، عکس سازندگان اتحاد مبارزان کمونيست را روي ديوارها مي

شيفتگي  شود. ظاهرا خودها گذاشته ميدست چندم استالينيستي پشت ويترين
کند که اگر اتحاد مبارزان کمونيست نبود، منصور حکمت حدي ندارد، ادعا مي

شد! مگر فرق سوسياليسم در ايران فوقش مثل برزيل، آرژانتين، ترکيه و يونان مي
اساسي بين سوسياليسم مطرح شده در فضاي سياسي ايران با کشورهاي نامبرده 

ن کمونيست، خرده بورژوايي ارزيابي وجود دارد؟ حزب چهار طبقه اتحاد مبارزا
کردن  نايتکاري چون خميني، گوشت دم توپکردن رهبر بورژوازي ايران، ج

شود. چه کارگران در جنگ امپرياليستي و غيره نوع ديگري از کمونيسم معرفي مي
  عوام فريبي!؟ 

  
 یسال اگر روز ٣٠تا  ٢٠"من فکر ميکنم در آينده جامعه ايران، شايد 

مثال حزب  یو برا یم در ايران پيروز بشود و يا يک حزب کمونيستسوسياليس
 آن را یباشد که نتوانند از صحنه مبارزه علن یجريان یکمونيست کارگر

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ یآيا پيروز - ٢١١
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حذف کنند، و بتوانند مقّر و اداره و دفتر داير کنند، عکس سازندگان اتحاد 
ت شيشه را که من اسم بردم پش یديوارها ميزنند و اين جزوات یمبارزان را رو

شروع شدند و جايگاه اين سازمان  هااينگويند اين بحثها از گذارند و ميمي
بدون اتحاد مبارزان، ايران از نظر سوسياليسم  را در تاريخ نشان خواهند داد.

بود فوقش مثل برزيل، مثل آرژانتين، مثل ترکيه و مثل يونان  یاآن، پديده
رزان باعث شده است که کمونيسم آورد. اتحاد مباشانس مي یتازه اگر خيل

  ٢١٢شود." یبه جامعه ايران معرف ینوع ديگر
  

تمام تالش پيشواي کمونيزم کارگري در اين بوده است تا وانمود کند 
شود. تمام ماشين تبليغاتي کمونيسم کمونيزم با کمونيزم کارگري تداعي مي

است تا  کارگري با آژيتاسيون کامل همچون ديگر احزاب بورژوايي در تقال
هاي مالي وانمود کند که کمونيزم کارگري پرچمدار کمونيزم است. کمک

دريافتي از نهادهاي بورژوايي (ارزش اضافه کسب شده از خون کارگران) به 
دهد. سنت ي ميتربيشماشين تبليغاتي ايدئولوژي کمونيزم کارگري رونق و امکان 

کنند غير . مجاهدين ادعا ميتبليغات ايدئولوژيک نيز در فضاي سياسي آشنا است
کنند که غير کارگري ادعا مي هايکمونيستکسي مخالف رژيم نيست و  هاآناز 
  کسي معتقد نيست بايد جامعه کمونيستي آورد! چه دروغي! چه وقاحتي!   هاآناز 

چپ) با  هايکمونيستانترناسيوناليست ( هايکمونيستحدود صد سال است 
اند ضد انقالب از موضع پرولتري دفاع کرده يدورهترين چنگ و دندان و در سياه

خاکي يا نابودي  يهاند يا انقالب کمونيستي در سراسر اين کرو اعالم کرده

                                                 
  منصور حکمت ؛تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان کمونيست - ٢١٢
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بشريت. حاال يک ايدئولوگ چپ سرمايه با توسل به استالينيسم دست چندم، در 
شده  دار کمونيسمکند پرچمراستاي منافع طبقاتي و بورژوايي خود وانمود مي

  گويد:است. منصور حکمت اين چنين مي
  

اخير در  یها"اين موقعيت بنظر من دارد به يک درجه، بخصوص در سال
 یدارند تداع یآيد. کمونيسم را با حزب کمونيست کارگریم به وجودايران 

دار پرچم یهم حزب کمونيست کارگر یاز نظر نظر یميکنند. به يک معن
يک انديشه، به عنوان يک آلترناتيو و به عنوان  کمونيسم شده است. به عنوان
آورد.  یمعتقد نيست که بايد جامعه کمونيست یيک نوع جامعه. بيرون ما کس

 یو يا سوسياليست یاين نيست که بايد جامعه کمونيست یدر تبليغات جريان
  ٢١٣ود."شمي یاست که با آن تداع یآورد و خط کمونيسم کارگر

  
يست ايران انترناسيونال نوين را بنيان نهد، اما بعدا زماني قرار بود حزب کمون

هاي اجتماعي متفاوت بوده اعالم شد که حزب کمونيست ايران محل تالقي جنبش
احياي انترناسيونال از طريق حزب کمونيست ايران،  يهاست. بعد از شکست پروژ

رد و با اين بار قرار شد کمونيزم کارگري رسالت احياي کمونيسم را به عهده بگي
استالينيسم دست چندم، مارکسيسم را احيا کند! متاسفانه پيشواي کمونيسم 

هاي کمونيزم کارگري در قيد حيات نيست تا توضيح دهد بعد از آن که ايدئولوگ
پردازيم)، اين کارگري روي خط کمونيزم کارگري نيستند (ما به اين مسئله بعدا مي

  کمونيزم کارگري احيا خواهند کرد؟ بار چه کساني انترناسيونال را به نام

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ یآيا پيروز - ٢١٣
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است که  یدارد از طريق احزاب یاآينده ی"اگر کمونيسم در مقياس جهان
قرار باشد کمونيسم را در دنيا احياء کند توان  یاينکار را ميکنند...اما اگر چيز

با  یدنياست که در کشورهاي یو صالحيت دو سه حزب کمونيست کارگر
مارکسيسم را  ی. اين کمونيسم را احياء ميکند، تئوراندازه متوسط، نيرو بشوند

که  یاحياء ميکند، مانيفست را احياء ميکند، کاپيتال را احياء ميکند. ..ما احزاب
بشويم، کمونيسم را احياء خواهيم کرد. اين تنها  یبتوانيم در جامعه قدرت

  ٢١٤کار از ما برميايد."پس از سقوط بلوک شرق است... اين  یپاسخ واقع
  

در حقيقت ساختن انترناسيونال کمونيستي نيز بخشي از آژيتاسيون ماشين          
گيري بوده است، از رگري در راستاي قدرتفريبي کمونيزم کاتبليغاتي و عوام

رها بايد نقش هاي شکل گرفته در ديگر کشومنظر کمونيزم کارگري، گروه
را ايفا کنند. و گرنه در گيري کمونيزم کارگري در ايران سکوي پرش براي قدرت

بخش بعدي در مبحث سوسياليسم در يک کشور خواهيم ديد که منصور حکمت 
دارد و  منعطف و عاقالنه باور العادهفوق یديپلماسقصد صدور انقالب را ندارد و به 

منطقه را ندارد. سرانجام منصور حکمت درک  یهاقصد خصومت با غرب و کشور
کند، گسترش بيان ميتن انترناسيونال کمونيستي واقعي خود را از پروسه ساخ

  سياسي کمونيزم کارگري و نزديک کردن کمونيزم کارگري به قدرت.
  

"بنظر من نقطه عزيمت ما در امر ايجاد انترناسيونال، يافتن، يا کمک به ايجاد، 
 یجهان است که نگرش و برنامه عمل ترمهم یدر کشورها یيهاناسازم

                                                 
  یوه فشار تا حزب سياساز گر؛ حزب و جامعه - ٢١٤
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بر جامعه  یاند و دست بکار تاثيرگذاربرابر خود گذاشته کمابيش مشابه ما در
 یحزب کمونيست کارگر یاند...در يک کلمه، گسترش سياسخويش شده

 یکشورها ینزديک کردنش به قدرت، تماس با محافل کمونيست -ايران 
مشابه ما،  یافعال با برنامه یسوق دادنشان به تشکيل احزاب سياس یبرا ترمهم

هايمان و پيدا کردن ديدگاه یالمللنشر بين یبرا یتريبون و قطعا ايجاد
در مسير يک انترناسيونال  یپيشرو یهمفکرانمان، اين بنظر من راه واقع

  ٢١٥".است یکارگر یکمونيست
  

ها، شارالتانيسم سياسي در فريبيها، عوامها، دروغهمگي اين غلوگويي
داخل کشور حزب شد که کورش مدرسي، مسئول کميته شرايطي اظهار مي

اي که در جريان ميالدي در نوشته ١٩٩٠ي کمونيست کارگري ايران در اواخر دهه
بحران آوريل کمونيزم کارگري نوشت خود معترف شد که تقريبا تا اواخر سال 

فعاليت حزب در داخل کشور دچار رکود کامل شده بود، به عبارت بهتر  ١٩٩٧
  گويد:يگونه فعاليتي نداشت و اين چنين مهيچ

  
"کميته داخل با يک نقشه عمل مدون و مصوب دفتر سياسي قريب يکسال و 

رکود نسبتا کامل فعاليت  به دنبالنيم است که تشکيل شده. اين کميته 
  ٢١٦تشکيالتي در داخل کشور، از زمان تاسيس حزب، ايجاد شد."

                                                 
در  یکميته مرکز یبه رفيق بهمن شفيق رونوشت به رفقا" نامه منصور حکمت تحت عنوان - ٢١٥

  ".رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق
  ١٩٩٩آوريل  ٢٣کورش مدرسي، حقيقت،  - ٢١٦
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ي مرکزي حزب کمونيست کارگري و محمود قزويني عضو سابق کميته
تقوايي شخصيت دوم  ميدست کارگري حکمتيست در رابطه با ححزب کموني

کند. اتحاد مبارزان کمونيست به استناد منصور حکمت، به شرح زير اظهار نظر مي
تواند افکارش را به شخص اول اتحاد مبارزان کمونيست و رهبر محمود قزويني مي

کمونيزم ايدئولوژيک خود، منصور حکمت نيز تعميم دهد و بگويد از مريدان 
اهم که از اظهار نظر سياسي در مورد پيشواي کمونيزم کارگري خوميکارگري 

کشد که زماني چنين پيشوايي رهبر او بوده مي پرهيز کنند. محمود هم خجالت
است. مواضع مغشوش، نامتجانس و بورژوايي تحت عنوان کمونيزم کارگري معلوم 

شود  تا مريدان مذهب کمونيزم ياساس است و براي اين زده مپايه و بياست بي
شود که مغز يي زده ميهاناکارگري به شک و ترديد و فکر کردن نيافتند. براي انس

  اند  و قادر به فکر کردن نيستند. شويي شده
  

تقوايي را در  ميدميخواهم ح   "از اعضاي حزب کمونيست کارگري ايران
اين آبروي خود و همه اظهار نظر سياسي و تئوريک ممنوع کنند تا بيش از 

را نبرد. من هم خجالت ميکشم که چنين کسي يکزمان رهبر حزبي بود  هاآن
که من عضو آن بودم. تاکنون من هيچ مدعي مارکسيستي را سراغ ندارم تا 
اين اندازه سبکسرانه در باره مسائل اظهار نظر کند...اين حرفها معلوم است بي 

ود تا اعضاي حزب کمونيست شمي پايه است. اين حرفها براي اين زده
يي زده هانابراي انس به شک و ترديد و فکر کردن نيافتند.  کارگري ايران

  ٢١٧ود که مغزشويي شدند و قادر به فکر کردن نيستند."شمي

                                                 
  )محمود قزوينيحکمتيست ( ،و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٢١٧
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  کمونيزم کارگري و استالينيسم
  

وضوح نشان داديم که خواستگاه کمونيزم کارگري ه هاي قبلي بما در بخش
يسم بستري براي تغذيه ئت چندم است که در روند تکاملي خود، مائواستالينيسم دس

آن بوده است. استالينيسم صرفا ارجاع و يا وفاداري يک گرايش فکري به شخص 
گر استالين نيست، چنين نگرشي خيلي سطحي و غير جدي است. استالينيسم بيان

شکست موج  البه دنبهاي انقالب شکوهمند اکتبر پيروزي ضد انقالب بر ويرانه
اعالم تعلق و وفاداري به تزهاي ضد کمونيستي و بورژوايي  گرانقالب جهاني و بيان

اصلي استالينيسم يعني تز ضد مارکسيستي  يهتحت نام کمونيسم است. ما به هست
در صفحات بعدي خواهيم پرداخت. در اين بخش از » سوسياليسم در يک کشور«

نگاه کوتاهي خواهيم انداخت به نگرش او  زبان خود تئوريسن کمونيسم کارگري
زيونيسم خروشچفي بر حزب کمونيست يبه مسئله استالينيسم و چگونگي تسلط رو

  شوروي.
هاي استالينيسم به مثابه نوع خاصي از ايدئولوژي، صرفنظر از نوع از ويژگي

 يهسنتي آن و يا کالم راديکال آن مثل کمونيسم کارگري، نگاه ايدئولوژيک ويژ
ن به سير تاريخـي حوادث است. در ايـدئـولـوژي استالينيستي شخصيت آ

اي ايفا ايدئولوژيک جايگاه خاصي دارد (کيش شخصيت پرستي) و نقش ويژه
گر جامعه يعني پرولتاريا تابع شخصيت هاي تاريخي و نيروي دخالتکند. زمينهمي
ز عوض توليدي ني يشيوهکه با مرگ آن شخصيت تر اينشود، مضحکمي
شود. با مرگ استالين در روسيه و با مرگ مائو در چين. کمونيسم کارگري در مي

توليدي  يشيوهجايي به قدرت نرسيد، تا با مرگ ايدئولوگ او (منصور حکمت) 
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نيز عوض شود، بلکه مرگ آن به اضمحالل کمونيسم کارگري سرعت بخشيد. 
القول معتقد م راديکال آن متفقچه از نوع سنتي آن و چه از نوع کال هااستالينيست

حزب کمونيست شوروي مدافع رفرميسم بورژوايي بوده هستند که با مرگ استالين 
است که نقطه اتکاء آن رويزيونيسم خروشچفي است. منصور حکمت چنين 

  نويسد:مي
 

"حاکميت رويزيونيسم بر احزاب کمونيست شوروي و چين به شکست و 
جهاني از دو سنگر مهم خود در اين کشورها عقب رانده شدن طبقه کارگر 

ه است. اکنون بورژوازي در شوروي موفق شده است که ديکتاتوري ميدانجا
داري را در اين پرولتاريا را امحاء کند و حاکميت سياسي خود و نظام سرمايه

کشور احياء نمايد... امروز اين دو کشور به اردوگاه ضد انقالب بورژوا 
تعلق دارند. شوروي امروز در سطح جهاني پرچمدار و نقطه  امپرياليستي جهان

اتکاء رويزيونيسم خروشچفي و مدافع رفرميسم بورژوايي که در عصر 
  ٢١٨باشد."مي -امپرياليسم جرياني ارتجاعي است

  
هاي شکست انقالب اکتبر، اين يک واقعيت انکار ناپذير است که براي ويرانه

بخون تپيده شده، بورژوازي مجددا حاکميت هاي هاي کمونيستبر روي استخوان
که چه زماني و چگونه احياء کرد، فاصله سياسي خود را در روسيه احياء کرد. اين

معتقد هستند که، نه بعد از  هاانترناسيوناليستکند. دو نگرش طبقاتي را بيان مي
اني، شکست موج انقالب جه به دنبالميالدي و  ٢٠ي مرگ استالين بلکه اواخر دهه

                                                 
  ١٣٦٠برنامه اتحاد مبارزان کمونيست فروردين  - ٢١٨
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هاي انقالب اکتبر جشن بورژوازي با ايدئولوژي استالينيستي توانست بر ويرانه
ي کالم هااستالينيست حالي کهپيروزي ضد انقالبي خود را برگزار کند. در 

راديکال (از آن جمله اتحاد مبارزان کمونيست) روي کار آمدن خروشچف را در 
  کنند. زيابي ميداري ارميالدي احياء سرمايه ٥٠ي اواسط دهه

اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود پيشروي اوليه پرولتارياي شوروي در          
جهت ساختمان سوسياليسم به شکست کشانيده شد و شوروي در زمان نگارش 

رويزيونيسم  دارپرچم، ١٣٦٠برنامه اتحاد مبارزان کمونيست يعني فروردين سال 
وي کار آمدن خروشچف و در زمان استالين، خروشچفي بود. به عبارت ديگر تا ر

داشت. ما از پرولتارياي شوروي در جهت ساختمان سوسياليسم همچنان قدم بر مي
گذريم که چنين نگرشي جنگ امپرياليستي، جنگ جهاني دوم را اين مسئله مي

داري دولتي شکل گرفته در کشورهاي کند و به تبع آن، سرمايهمترقي ارزيابي مي
شرقي را که در زمان استالين انجام گرفته پيشروي در جهت ساختمان اروپاي 

کند، که اين پيشروي بعد از روي کار آمدن خروشچف به سوسياليسم ارزيابي مي
  نويسد:  شکست کشانيده شد. برنامه اتحاد مبارزان کمونيست مي

  
"حزب کمونيست شوروي به حزبي بورژوايي بدل شده است و بورژوازي با 

بر آن، پيشروي اوليه پرولتارياي شوروي در جهت ساختمان سوسياليسم  اتکا
داري انحصاري دولتي را در اين کشور مستقر را به شکست کشانيده و سرمايه

و نقطه اتکاء روزيونيسم خروشچفي  دارپرچمشوروي امروز  نموده است.
  ٢١٩است."

                                                 
  ١٣٦٠برنامه اتحاد مبارزان کمونيست فروردين  - ٢١٩
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ند که بعد از هاي کالم راديکال معتقد بودند و يا همچنان هستاستالينيست
مرگ استالين روزيونيسم در شکل خروشچفي آن بر حزب کمونيست شوروي و 
بر جنبش کمونيستي تسلط يافته است. لذا بلوک شرق و اقمار آن را بعد از مرگ 

ي هادولتشان از بعضي کردند اما در ادبياتاستالين، سوسياليستي ارزيابي نمي
بردند. يکي از اين کشورها نيز کوبا بود که مترقي و متمايل به سوسياليستي نام مي

منصور حکمت معتقد بود که در آن نسيم سوسياليستي وزيدن کرده است. اواخر 
هاي کوبايي با سرنگون کردن رژيم باتيستا حکومت ي پنجاه ميالدي چريکدهه

کمونيسم يا مارکسيسم نيستند  به دنبالجديدي را برقرار کردند و تاکيد کردند که 
ها با غرب و به دنبال تنشدمکراسي و عدالت اجتماعي هستند. اما  به دنباله بلک

بلوک شرق و در راس آن  به سويمخصوصا آمريکا و در زمان خروشچف 
شوروي کشيده شدند و به يکي از بازيگران جنگ سرد تبديل شدند. هيچ انقالب 

منصور حکمت  اجتماعي (سوسياليستي) در کوبا انجام نگرفته است، با وجود آن
  گويد:چنين مي
  

اندازد. اين نبايد مايه "مثال انقالب کوبا. هيچکس راي نگرفت که باتيستا را بيرون بي
نگراني باشد. آنچه من و شما بايد بپرسيم اينست که اين حکومت چه ميخواهد؟ 

کند؟ چه نظامي کند و چه کسي را دارد در آن جامعه نمايندگي ميچکار مي
  ٢٢٠است؟"

  

                                                 
  ١٣٧٨منصور حکمت در گفتگو با داريوش نويدي، نشريه بيدار سال  - ٢٢٠
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اي بسيار گذرا به سير پيشروي روزيونيسم و تسلط آن بر حزب اشاره هااين
کمونيست شوروي از ديدگاه اتحاد مبارزان کمونيست بود که به باور اتحاد 
مبارزان کمونيست با روي کار آمدن خروشچف تالش پرولتاريا براي ساختمان 

رزان کمونيست، سوسياليسم به شکست کشانيده شد. در هيچ يک از آثار اتحاد مبا
هيچ مطلبي در نفي استالينيسم وجود ندارد. لذا براي نشان دادن ماهيت استالينيستي 
و ضد انقالبي اتحاد مبارزان کمونيست، تکيه اصلي ما به مباحث اصلي ايدئولوژي 

اي گذرا خواهيم ش از پرداختن به اين مباحث اشارهاستالينيسم خواهد بود. اما پي
  کمونيزم کارگري.يسم ئداشت به مائو
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  يسمئکمونيزم کارگري و مائو
  

خنديد ايدئولوگ بـورژوا، منصور حکمت زمـاني بـه کتـاب سـرخ مـائو مي
کرد که مارکسيسم او از فريبي ميو وقتي که به مقام رهبري ارتقاء يافت، عوام

نگاه کوتاهي يستي ربطي ندارد. ابتدا ئهاي مائوگيرد و به سنتمارکس منشاء مي
تسلط رويزيونيسم بر حزب  يهاندازيم به نگرش منصور حکمت به پديدمي

کمونيست چين که منجر به بيرون رانده شدن طبقه کارگر از قدرت سياسي البته به 
 يهباور منصور حکمت در چين گرديد. برنامه اتحاد مبارزان کمونيست نوشت

  گويد: منصور حکمت در اين زمينه چنين مي
 

"حاکميت رويزيونيسم بر احزاب کمونيست شوروي و چين به شکست و 
عقب رانده شدن طبقه کارگر جهاني از دو سنگر مهم خود در اين کشورها 

ه است. ...در چين نيز با تسلط قطعي رويزيونيسم بر حزب کمونيست ميدانجا
اين کشور، طبقه کارگر از قدرت سياسي بيرون رانده شده و قدرت 

داري در آن تحکيم يافته است. امروز اين دو کشور و نظام سرمايه بورژوازي
به اردوگاه ضد انقالب بورژوا امپرياليستي جهان تعلق دارند... چين نيز 

ترين نيسم "سه جهاني" و مدافع ارتجاعيو نقطه اتکاء رويزيو دارپرچم
  ٢٢١گرايشات و جريانات بورژوايي است."

 

                                                 
  ١٣٦٠فروردين  برنامه اتحاد مبارزان کمونيست - ٢٢١
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نيست دوراني وجود داشت که طبقه کارگر طبق برنامه اتحاد مبارزان کمو
چين قدرت سياسي را در دست داشت و رويزيونيسم نيز بر حزب کمونيست چين 
تسلط نداشت. بر طبق استدالالت اتحاد مبارزان کمونيست پس از تسلط قطعي 
رويزيونيسم بر حزب کمونيست چين، طبقه کارگر از قدرت سياسي در چين بيرون 

ن و استدالل را نه تنها اتحاد مبارزان کمونيست بلکه رانده شد. اين تبيي
ي کالم راديکال متشکل در ريم (جنبش انقالبي انترناسيوناليستي) که هايستئمائو

نيز عضو آن هست، را دارند. ما به استدالالت  ٢٢٢ايران هايکمونيستاتحاديه 
  و منصور حکمت اشاره خواهيم کرد. هايستئمائومشترک 

داري يک نظام جهاني است و به تبع آن که نظام سرمايه واقعيت اين است
موج انقالب جهاني، جنبش  به دنبالواکنش جنبش کارگري نيز جهاني است. 

داري را به چالش کشيد. بين کارگري در چين نيز البته با کمي تاخير سرمايه
اي داري پرولتاريهاي ضد سرمايهشاهد نبردها و قهرماني ١٩٢٧تا  ١٩١٩هاي سال

 داري  را به صدا درآورده بود.چين هستيم که ناقوس مرگ سرمايه

اما حقيقت انکار ناپذير اين است که بعد از به خون کشيده شدن پرولتارياي 
، بخصوص پرولتارياي شانگهاي و کانتون که نتيجه سياست ١٩٢٧چين در سال 

ردوي ايجاد جبهه واحد با کومين تانگ بود ديگر حزب کمونيست چين به ا
بورژوازي پيوسته بود. بعد از اين تاريخ، تاريخ حزب کمونيست چين، تاريخ چپ 

نيز نام » اي چينانقالب توده«دستگاه سياسي سرمايه بوده است. چيزي که بنام 
گرفته است در واقع گورکن انقالب پرولتري چين بود که در آن، انقالب پرولتري 

                                                 
ها است ديگر تحت عنوان حزب کمونيست ها مدتبايد اشاره کرد که اتحاديه کمونيست - ٢٢٢

  کند.مائوئيست) فعاليت مي-لنينست-ايران (مارکسيست
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غرق شد. طبقه کارگر هرگز نتوانست چين در خون کارگران شانگهاي و کانتون 
بگيرد که بتواند از دست بدهد. چيزي که به  به دستقدرت سياسي را در چين 

 هايستئمائواز طرف منصور حکمت و يا » قدرت سياسي طبقه کارگر«عنوان 
داري دولتي با ايدئولوژي و روبناي گيري سرمايهشود در واقع شکلمطرح مي

هاي شکست در اوج دوران تسلط ضد انقالب بر ويرانه يستي بود کهئسياسي مائو
 ٢٢٣داري  و قهرمانانه پرولتارياي چين شکل گرفت.مبارزات ضد سرمايه

يستي خود را از حاکميت مردم  و اعمال ئمنصور حکمت درک و بينش مائو
کند. ابتدا به سخنراني منصور حاکميت دمکراسي انقالبي در مناطق آزاد بيان مي

  گويد:ندازيم. منصور حکمت مياگره سوم کومله نگاهي ميحکمت در کن
 

ها بايد در جهت ارتقا "صحبت بر سر اين است که چگونه نيروي خود توده
زنده و فعال  آن راشود زندگي مادي و معنويشان بکار گرفته شود، چگونه مي

ي دارد. تربيشکرد. بعد سياسي مسئله به نظر من در اين مقطع خيلي اهميت 
تواند عني اين مسئله که دمکراسي انقالبي چگونه در مناطق آزاد شده ميي

پياده شود؟ آيا ما طرح روشني براي تحقق و اعمال دمکراسي انقالبي و دادن 
حق حاکميت به مردم محروم کردستان داريم و در جريان پياده کردن آن 

 ٢٢٤هستيم يا نه؟"

                                                 
اي چين، شکست انقالب توده هها دربارتر از مواضع انترناسيوناليستبراي اطالع بيش - ٢٢٣

گيري بحران در کمپ ضد انقالب هاي شکلچين، و زمينه داري پرولتاريايمبارزات ضد سرمايه
منتشر شده از صداي انترناسيوناليستي تحت عنوان  هو ظهور ايدئولوژي به نام مائوئيسم به جزو

  مراجعه شود.» فرزند خلف استالينسيم ،مائوئيسم«
  ٣٤بيوگرافي منصور حکمت نوشته سهيال شريفي ص  - ٢٢٤
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اي برخوردار است و به يژهاز اهميت و» مناطق آزاد«يستي ئدر ادبيات مائو
به شود که کنترل اين مناطق از دست نيروهاي دولتي خارج شده و مناطقي گفته مي

يستي افتاده است. واقعيت انکار ناپذير اين است که در اين ئنيروهاي مائو دست
داري) حاکم است، اگر چه ارتش مناطق همچنان روابط کااليي (روابط سرمايه

ام ديگري داشته باشد) کنترل آن مناطق را در دست دارد. و باز خلق (کومله يا هر ن
که بخاطر واقعيت انکار ناپذير اين است که عزيمت کومله به روستاها قبل از اين

يستي بود. در اين مقطع منصور حکمت ئفشار پليسي و امنيتي باشد بخاطر درک مائو
ي که در اينجا مطرح کرد. سوالي کومله ايفا ميهاسياستنقش بسيار مهمي در 

شود اين است، منظور و درک منصور حکمت از تحقق و اعمال دمکراسي مي
  شنويم:انقالبي در مناطق آزاد چيست؟ پاسخ سوال را اين چنين مي

 

"بعد از ورود منصور حکمت به يکي از روستاهاي منطقه بوکان، رحمان 
نطقه بود، بياد حسين زاده که آن زمان مسئول کميته روستايي کومله در م

نادر[منصور حکمت] از من پرسيد کميته روستايي چکار «آورد که: مي
کند؟ ... نادر گفت بهتر است کارهايي بکنيد که مستقيما نفعي به حال مي

تاثير مثبت  هاآنمردم زحمتکش منطقه داشته باشد و بر زندگي روزانه 
اين منطقه درازمدت در فت گميبهتر کند. او  هاآنبگذارد و زندگي را براي 

ماند. رژيم بزودي همه را تصرف خواهد کرد. بايد کاري دست شما نمي
را بياد داشته باشند و از آن  هاکمونيستکنيد که مردم دوران حکومت 

کنيم مردم در سودي برده باشند. بايد زماني که ما بر جايي حکومت مي
اي طرحهاي ه مجموعهآسايش نسبي زندگي کنند. او به ما پيشنهاد کرد ک

را به کمک خود مردم روستاها پيش ببريم. مثال  هاآنبهداشتي ريخته و 
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ياد دهيم  فاضالبها را بپوشانيم، کالسهاي آموزش بهداشت بگذاريم و به مردم
  ٢٢٥»"هايشان مواظبت کنند.چگونه از خودشان و بچه

  
بي تحت ما درک و تصور منصور حکمت را از تحقق و اعمال دمکراسي انقال

که تحقق چنين اعمالي، حکومت کومله نام  حکومت کومله دريافتيم. مادامي
حکومت «گرفت، قطعا ايرادي نداشت ولي انجام چنين کارهايي تحت عنوان مي

ي کمونيستي است. ارائه تصويري هانا، به لجن کشيدن ايده و آرم»هاکمونيست
حکومت «گذريم که مسئله مي کمونيستي است. فعال از اين يجامعهتوحش وار از 

مفهومي ندارد. حکومت به مفهوم وجود نوعي دولت است، جامعه » هاکمونيست
سوسياليستي و يا کمونيستي فاقد هر نوع دولتي است. در ديکتاتوري پرولتاريا که 

بلکه اين طبقه کارگر است که از  هاکمونيستخود نيز نوعي "دولت" است نه 
کند. ما به اين مسئله به تفصيل در  عمال ديکتاتوري ميطريق شوراهاي سراسري ا

 گرديم. ديگر بر مي هايبخش

زماني تحقق و اعمال دمکراسي انقالبي در مناطق آزاد يعني تحقق مسائل 
ها گرفت. سالذکر شده در باال بخشي از پراتيک و عملکرد حکومت کومله نام مي

کند که حکمتيست، اعتراف ميبعد محمد فتاحي از اعضاي کميته مرکزي حزب 
هيچ کارگري احساس نکرد که قوانين جامعه طبقاتي زير رهبري حکومت کومله 

يستي و سپس زير حکومت جمهوري اسالمي متفاوت ئدر مناطق آزاد به سبک مائو
  نويسد:بوده است. او چنين مي

  

                                                 
  ٣٨ص  نيشيپ - ٢٢٥
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گويم چون گل سر سبد چپ در ابعاد وسيع اجتماعي بود و را مي لهکومه"
ناطقي از کشور را زير سلطه و حکومت موقت خود داشت...هيچ کارگري م

احساس نکرد که قوانين طبقاتي زير رهبري دو حکومت متفاوت بود و با 
شد. در ذهن جامعه  تربيشو ساعات کارش  ترکماز دستمزدش  لهکومهرفتن 
  ٢٢٦ود که عقب نشست و رفت و رفت و رفت."ب مييک نيروي نظا لهکومه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اي تحت عنوان "مشکل کمونيسم ايران نه سکتاريسم که جنس ي در مقالهمحمد فتاح - ٢٢٦

  بورژوايي سنن سياسي آن است!"
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  کمونيزم کارگري  و دولت گذار
  

داري توسط انقالب کمونيستي، امکان بر پايي پس از به زير کشيدن سرمايه
است. به » دولت«مستقيم نظام کمونيستي نيست و جامعه همچنان نيازمند نوعي 

داري و جامعه کمونيستي دوران گذار انقالبي از سرمايه يجامعهعبارت بهتر بين 
اري به کمونيستي وجود دارد که منطبق با اين دوران، يک دوران گذار دسرمايه

سياسي نيز شکل خواهد گرفت که ديکتاتوري انقالبي پرولتاريا شکل آن دولت 
خواهد بودو به معناي درهم شکستن کامل دستگاه دولتي بورژوايي است. مارکس 

ر نيويورک اين د» ژوزوف ويدمير«به  اينامهطي  ١٨٥٢اين مسئله را در مارس 
  کند:چنين بيان مي

 

کشف وجود طبقات در جامعه مدرن و  ،"... و حاال در مورد خودم بگويم، نه
مدتها قبل از من مورخان  از خدمات من نيست. هاآنيا مبارزه طبقاتي بين 

بورژوايي تکامل تاريخي اين مبارزه طبقاتي و اقتصاددانان بورژوا، [تشريح] 
ات را توصيف کرده بودند. آنچه من انجام دادم و جديد اقتصاد اقتصادي طبق

  بود اثبات نکات زيرين بود:
که وجود طبقات فقط به مراحل تاريخي خاصي از تکامل توليد گره اين. ١

 خورده است.

 که مبارزه طبقاتي سرانجام به ديکتاتوري پرولتاريا منجر خواهد شد.اين. ٢

ري است به سوي نابودي تمامي که خود اين ديکتاتوري فقط گذاين. ٣
  طبقات و به سوي جامعه بدون طبقه."
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شرط  ايمنطقهقبضه قدرت سياسي در مقياس جهاني، حداقل در مقياس 
اين گذار بر خالف  داري است.نخستين و گام اول در گذار از جامعه سرمايه

رط داري شروع شود، لذا شتواند خارج از نظام سرمايهگذارهاي پيشين تنها مي
ضروري براي آغاز اين پروسه وجود انقالب کمونيستي است. گذارهاي قبلي 

کرد و فت و بتدريج رشد ميگرميه در درون نظام اجتماعي قبلي شکل ميشه
  شد.به نظام اجتماعي غالب مبدل مي سرانجام

داري مانند پليس، هاي پيشين، نهادهاي اصلي دولت سرمايهبر خالف دوره
توانند به خدمت پرولتاريا درآيند بلکه بايد نابود ي و غيره نميارتش، نظام قضاي

داري واکنش خود را از طريق جنگ شوند. بعد از اولين پيروزي پرولتاريا، سرمايه
گيري ارتجاعي همچون حمله به انقالب اکتبر نشان خواهد داد. در اين مقطع جهت

داري و پيشروي رت سرمايهاصلي ديکتاتوري پرولتاريا بايد در راستاي نابودي قد
گيري شود. اما هاي پرولتاريا باشد و همه چيز بايد در اين راستا جهتپيروزي

منصور حکمت معتقد است پرولتاريا پس از پيروزي حداقل به مدت ده سال نبايد 
دعوت به مخاصمه بکند و بايد يک ديپلماسي منعطفي داشته باشد. ما فعال از 

ر حکمت به پيشروي انقالب کمونيستي که "دعوت به نگرش و عوامفريبي منصو
  گويد:گذريم. منصور حکمت در اين زمينه ميشود ميمخاصمه" تعبير مي

 

بينند... چنين یکه به نظر من مردم خودشان را در حکومت م"نکته ديگر اين
داشته باشد. به  یامنعطف و عاقالنه العادهفوق یبايد يک ديپلماس یحکومت

را به هيچ جا بکند. بايد  یاين چنين یبايد قصد جنگ و صدور چيزهانظر من ن
باشد که  یسر دعوا نداريم. يک کشور یاطمينان خاطر بدهد که ما با کس

تواند با شما کنار بيايد. شما فاشيست هستيد؟ باريک اهللا، خوش بحالت! ما مي
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صمه بکند. بکنيم. به نظر من نبايد دعوت به مخا یميخواهيم اينجا کار ديگر
منطقه برود. راهش اين است  یخصومت با غرب و کشورها ینبايد اصًال پا

داشته باشد...در نتيجه کليد قضيه اين است که  یمنعطف یکه يک ديپلماس
با جهان زمان خودش برسد.  یکمونيسم پيروز، بايد بتواند به يک همزيست

  ٢٢٧سال." ١٠حداقل 
 

اسي سرمايه، اولين وظيفه يک هاي چپ دستگاه سيفريبيبر خالف عوام
منعطف و عاقالنه و ايجاد  العادهفوقانقالب کمونيستي پيروزمند نه ديپلماسي 

وقفه، کمک، بلکه تالش بي ،نيست پذيرامکانجزيره سوسياليستي چيزي که 
حمايت و پشتيباني از گسترش موج انقالب جهاني در راستاي پيروزي انقالب 

) نه در ١٩١٧ - ١٩٢٤موش کرد موج انقالب جهاني (باشد. نبايد فراجهاني مي
مسکو و يا لنينگراد بلکه در برلين و مونيخ با شکست مواجه شد و حدود بيست 

عام شدند که زمينه را براي هاي بربر قتلهزار انقالبي در قلب اروپا و توسط متمدن
  ٢٢٨ميالدي مهيا کرد. ٣٠ي رشد نازيسم دهه
حکمت، تنها منافع يک طبقه اجتماعي  منصور» حکومت مردم«برخالف 

کمونيسم است، به همين خاطر استقالل طبقاتي، طبقه کارگر و تاکيد بر برنامه 
صورت ه کمونيستي خويش از اهميت خاصي برخوردار است. تنها طبقه کارگر ب

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ منصور حکمت یآيا پيروز - ٢٢٧
دنبال شروع ه ها و انقالبيون بتر از انقالب آلمان و قتل عام کمونيستبراي اطالع بيش - ٢٢٨

جمه انقالب آلمان توسط صداي انترناسيوناليستي در سايت شکست موج انقالب جهاني به تر
  صداي انترناسيوناليستي مراجعه شود.
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جامعه کمونيستي ببرد نه اقليتي از طبقه هر چند  به سويتواند جامعه را کل طبقه مي
 نقالبي نيز باشد. اقليت ا

داري، يک نظام جهاني است، ديکتاتوري پرولتاريا نظام سرمايه کهجاييآناز 
تسلط سياسي و اقتصادي سرمايه جهاني را از منطقه تحت قلمرو و نفوذ خود خارج 

زد و به تبع آن سودآوري، انباشت سرمايه و غيره را محدود و مشروط سامي
ر نظام جهاني سرمايه است. در چنين شرايطي زد، اما همچنان تحت تاثيسامي

سوسياليسم جنيني تحت حاکميت ديکتاتوري پرولتاريا به شکل مشروط و محدود 
داري که در حال توليد سرمايه يشيوهکند. در اين مقطع ما با شروع به رشد مي

توليد سوسياليستي که در حال رشد است مواجه هستيم. کم  يشيوهنابودي است و 
تاثير نظام جهاني سرمايه و رشد جنين سوسياليسم و بزرگ شدن آن، تنها و شدن 

 تنها به تکامل انقالب جهاني بستگي دارد.

وظيفه اساسي ديکتاتوري پرولتاريا سلب مالکيت از طبقه استثمارگر از طريق 
 کردن ابزار توليد و گسترش مترقيانه اين بخش اجتماعي شده براي دراجتماعي

ها غير ست. در مرحله گذار، طبقات و اليههاي توليدي افعاليتبرگيري همه 
شان بر بخش اجتماعي نشده اقتصاد بنا شده، هنوز وجود استثمارگري که حيات

د. همراه با نابودي طبقات و خواهند داشت، هنوز جامعه مهر طبقات را بر خود دار
ه ماعي شده، بدر بخش اجت هاآنهاي غيراجتماعي شده يعني حل تدريجي اليه

شود که آن هم به زوال دولت پرولتري منجر تدريج منجر به لغو نهايي طبقات مي
 خواهد شد.

دهد، بواسطه در واقع، انقالب سوسياليستي ابزار توليد را در اختيار جامعه قرار مي
ريزي بنا شده بر نيازهاي اجتماعي و فردي که توسط سازماندهي شورايي يک برنامه
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گردد. بايد تاکيد کرد که قراردادن ابزار توليد در خدمت نيازهاي ملي ميکارگران ع
گر اجتماعي کردن طور مادي بيانه اجتماعي توسط ساختارهاي ديکتاتوري پرولتاريا ب

  نويسد:باشد. مارکس در مانيفست کمونيست در اين زمينه چنين ميمي
  

قدم ه هد کرد که قدم بآن استفاده خوا یخود برا ی"پرولتاريا از سيادت سياس
بيرون بکشد، کليه آالت توليد را در دست  یتمام سرمايه را از چنگ بورژواز

پرولتاريا که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است، متمرکز  یدولت، يعن
  ٢٢٩مولده بيافزايد." یهر چه تمامتر بر حجم نيروها یسازد و با سرعت

  
داري به دولت گذار از سرمايهپس از توضيح مختصر نظرات خود در رابطه با 

سوسياليسم يعني ديکتاتوري پرولتاريا به نگرش ايدئولوگ کمونيزم کارگري در 
پردازيم. بر طبق نظر منصور حکمت در دوران گذار که رابطه با اين مسئله مي

دوران انقالبي نيز هست نه شورايي در کار است و نه مجلس موسساني و يا پارلماني 
آيند و اين داري، احزابي سر کار ميانداختن رژيم و نه نظام سرمايهبلکه در روند 
وند که جامعه را بسازنند و قدرت را به دست مردم و نه طبقه شمياحزاب متعهد 

گذريم و اين کارگر بدهند، فعال از پوپوليسم و دولت خلقي منصور حکمت مي
  گويد:چنين مي

 

البي معتقديم. وقتي جمهوري "ما به يک مقوله دوران گذار، دوران انق
ا ساقط ميکنيم نه شورايي در کار است و نه چيز ديگر... مجلس ر مياسال

                                                 
  مارکس و انگلس؛ مانيفست حزب کمونيست - ٢٢٩
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در نتيجه در روند و   موسساني نيز در کار نيست، پارلماني هم در کار نيست.
پروسه انداختن رژيم، حتما يک احزابي سر کار ميايند و اين احزاب متعهدند 

  ٢٣٠رت را به دست مردم دهند."اي را بسازند و قدکه جامعه
  

يستي (چند طبقه) اتحاد مبارزان کمونيست در رابطه با ئما قبال به نگرش مائو
شود. انقالب اجتماعي پرداختيم. اين مسئله در رابطه با دولت گذار نيز مطرح مي

منصور حکمت معتقد بود که طبقه کارگر ايران از توان برقراري حکومت خويش 
يستي) جامعه ئما ترکيبي از نيروهاي طبقاتي (چند طبقه مائوبرخوردار نيست. ا

توانايي انجام انقالب ديگري را دارند و آن هم انقالب براي دمکراسي است و اين 
  گويد:چنين مي

 

حکومت خويش  یفور ی"طبقه کارگر ايران در شرايط حاضر از توان برقرار
از  یبهرحال ترکيبوظيفه ماست. اما  یبرخوردار نيست. ايجاد اين آمادگ

" را دارد. اين انقالب، یانجام "انقالب ديگر یجامعه تواناي یطبقات ینيروها
در کل پروسه انقالب  یاست و جزء و مقطع یدموکراس یانقالب برا

یبه انقالب کارگران کمک م یيک چنين انقالب یاست. پيروز یکارگر
وجود طبقات خواهان الحال میو ف یواقع یاين انقالب با نيرو یکند. پيروز

است. اين انقالب قطعا بايد دولت موجود و  یعمل یامر یانقالب یدموکراس
آن  یتواند و بايد فورا به جایموجود را سرنگون کند. چه چيز م یرژيم سياس

از  یسرنگون یدر فردا یما تداوم قهر انقالب یبرا یانقالب یبنشيند؟ ...جمهور

                                                 
  ٢مندرج در نشريک حکمت شماره  ٢٠٠١دسامبر  ٢٦حرف منصور حکمت در گفتگو در پالتاک - ٢٣٠
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است.  یحيات یاست. اين دولت انقالب یطريق تشکيل يک دولت موقت انقالب
اهميت  یسياس یبه دموکراس یتسهيل امر مبارزه سوسياليست یبرا یاگر کس

اگر  یانقالب کند، و يا حت یدموکراس یخواهد برایم یدهد، اگر کسیم
بيند که اگر خود او هم انقالب نکند، طبقات و یدو چشم دارد و م یکس

کنند، آنگاه بايد یانقالب م یدموکراس یادارند بر یمعين یاقشار اجتماع
  ٢٣١چه بايد باشد." یپاسخ بدهد که نتيجه اين انقالب در قبال قدرت سياس

 

اهد بخاطر دمکراسي انقالب کند. نتيجه انقالب براي خوميمنصور حکمت 
گيري جمهوري دمکراسي تشکيل دولت موقت انقالبي است که منجر به شکل

عضو سابق کميته مرکزي حزب کمونيست  محمود قزوينيانقالبي خواهد شد. 
دولت موقت مطرح شده از  تربيشکارگري ايران و حزب حکمتيست در توصيف 

  نويسد:دهد و اين چنين ميي ميتربيشسوي رهبر خود، توضيح 
 

اين دولت، فقط دولت طبقه کارگر نيست. دولت توانم بگويم که "من مي
نه  هاآنوسيع قيام کننده مردم است که بسياري از  هايتودهطبقه کارگر و 

آيند، بلکه مخالف آن نيز ميباشند. ما اين دولت سوسياليسم نمي به دنبالتنها 
انيم، اين دولت ارگاني براي اجراي منويات تاريخي دميرا فازي در انقالب 

و يا آن طبقه نيست. شرکت ما در اين دولت به منافع پيشروي انقالب اين 
کارگري وابسته است. هر چقدر پيروزي بر جمهوري اسالمي و اسالم سياسي 

تر صورت گيرد و اين معنايي به جز تشکيل دولت موقت کاملتر و عميق
تر و سريعترو با دامنه زياد صورت ندارد، پيروزي انقالب کارگري راحت

                                                 
  دوره دوم ٢سوسياليسم شماره  یبسو ؛منصور حکمت - ٢٣١
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است، دولت پيروزي شرکت  ۵۷گيرد. اين دولت همافرمان انقالب مي
تير است، دولت قيام کنندگان فريدونکنار است. اين  ۱۸کنندگان در شورش 

  ٢٣٢دولت نظم نيست، دولت جنگ است."
 

دانشي نويسنده از مواضع گر بيبيان خزعبالت باال، شايد در نگاه اول بيان         
است ولي در حقيقت بيان ديدگاه چپ سرمايه براي  مارکسيستي در قبال دولت

کند که دولت ارگاني خاک پاشيدن به چشمان طبقه کارگر است. عوامفريبي مي
براي اجراي منويات تاريخي اين و يا آن طبقه نيست، دقيقا بر عکس، دولت اعمال 

تضادهاي ناپذيري ديکتاتوري طبقه عليه طبقه ديگر است. دولت محصول آشتي
اتي است. دولت طبقات مفهومي ندارد!  دولت اساسا هر شکلي را که دارا باشد طبق

انگلس در اثر معروف خود بنام "منشأ خانواده، داري است يک ماشين سرمايه
خود، ايده مارکسيستي دولت را به  یمالکيت خصوصي و دولت" در تحليل تاريخ

ضادهاي طبقاتي ناپذيري توضوح بيان کرده که دولت محصول و تجلي آشتي
  نويسد:است. او مي

  
نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد. و  ی"دولت به هيچ وجه نيروي
» نمودار و تحقق عقل«، »تحقق ايده اخالق«هگل،  ینيز دولت، بر خالف ادعا

از تکامل آن است؛ وجود دولت  ینيست. دولت، محصول جامعه در پله معين
با خود  یالينحل ین جامعه سردرگم در تضادهااست به اين که اي یاعتراف

از  یمنشعب شده است که خالص یناپذيریمتقابل آشت یگرديده و به نيروها

                                                 
  محمود قزويني ،حکمتيست_و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٢٣٢
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طبقات  یمتقابل يعن یکه اين نيروهااين یآن در يد قدرتش نيست. و برا
ثمر، يکديگر و خود جامعه را یب یامنافع متضاد، در جريان مبارزه یدارا

که  یزم آمد که ظاهرا مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويال ینبلعند، نيروي
محدود سازد. همين » نظم«از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب 

هد و دميخود را مافوق آن قرار  یکه از درون جامعه بيرون آمده ول ینيروي
  دولت است." -ود شميبيش از پيش با آن بيگانه 

 

سي به باور منصور حکمت حياتي است، چون مقطعي البته انقالب براي دمکرا
جمهوري «انقالب کارگري است. به باور منصور حکمت اوال  يپروسهدر کل 

اقتصاد نيست ثانيا انقالب در روند خود دولت  یسياس یگر روبنابيان» انقالبي
ز کند و ديکتاتوري پرولتاريا را در دستور روانقالبي (جمهوري انقالبي) را کهنه مي

  نويسد: دهد. منصور حکمت ميقرار مي
 

نگريم،  یاقتصاد ايران" نم یسياس یبه عنوان "روبنا یانقالب ی"ما به جمهور
دانيم که بايد اعمال قهر زحمتکشان از ی" میدر دوره انقالب یبلکه آن را "دولت

 یدموکراس ی، را سازمان دهد. اگر انقالب برایامر دموکراس یباال، برا
 یدموکراتيک نيز نه فقط ممکن، بلکه حيات یآنگاه دولت انقالب ممکن است،

را در چه فاصله  یخود اين انقالب و دولت انقالب یکه روند تاريخاست. اين
یپرولتاريا را در دستور روز قرار م یکند و ديکتاتوری"کهنه" م یایزمان

  ٢٣٣است." یدهد، امر ديگر
  

                                                 
  دوره دوم ،٢بسوی سوسياليسم شماره  ؛منصور حکمت - ٢٣٣
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ما در دولت انقالبي (جمهوري  بر طبق استدالل منصور حکمت تا اين مقطع
انقالب در يک روز روشن و در پروسه تداوم  سرانجامديم. برميانقالبي) بسر 

دهد. انقالب، از باال ديکتاتوري پرولتاريا را در دستور روز پرولتاريا قرار مي
پرولتاريا در درون دولت انقالبي (جمهوري انقالبي) تشکيل دولت ديکتاتوري 

دارد و اين نيز از خاصيت هر دولت انقالبي واقعي است که عالم ميپرولتاريا را ا
ترين بخش طبقات انقالبي (نه فقط يک طبقه انقالبي) باشد. به اين تشکل فعال

  دهد:يستي خود را ارائه ميئترتيب منصور حکمت ديکتاتوري چند طبقه و مائو
  

عمل «وضع پذيرش دهد و شوراها را در میکه قيام را سازمان م ی"همان نيروي
که ... ايده انتقال قدرت به شوراها را  یدهد، همان نيرويیقرار م» انجام شده

 یو انتقال واقع یدولت بورژواي یسرنگون یطرح کرده و عمل قهرآميز برا
 یقدرت را سازمان داده است، همان نيرو بناگزير و به حکم شرايط عين

» از باال«پروسه تداوم انقالب  یخود را در موقعيت رهبر ی، بطور طبيعیسياس
يابد و بايد با همان درجه قاطعيت یم یو سرکوب مقاومت مسلحانه بورژواز

 یواقع یاين وظيفه را نيز بر دوش بگيرد. اين خاصيت هر دولت موقت انقالب
قيام کنندگان بالفعل،  ی، يعنیترين بخش طبقات انقالباست که تشکل فعال

  ٢٣٤باشد."
 

نصور حکمت توصيه کرده بود دولت انقالبي حداقل به مدت قبال ديديم که م
کند. پس از گذشت دارد و از ديپلماسي استفاده ميسال از مخاصمه دست برمي ١٠

                                                 
   نيشيپ - ٢٣٤
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سال و در پروسه تداوم انقالب از باال دولت انقالبي به ديکتاتوري پرولتاريا  ١٠
ورژوازي فرا کند. با تشکيل ديکتاتوري پرولتاريا دوران سرکوب بدگرديسي مي

اي است. او مت ديکتاتوري پرولتاريا دو مرحلهرسد. البته به باور منصور حکمي
  نويسد:مي

 

) دو دوره مهم و کمابيش یپرولتاريا (يا دوره گذار بطور کل ی"ديکتاتور 
پرولتاريا و دوم  یديکتاتور یگيرد. اول دوره استقرار سياسیمتمايز را در بر م

 "ثبات يافته" پرولتاريا. یحت ديکتاتورت یدوره گذار اجتماع

پرولتاريا  یاست که بالفاصله با تشکيل دولت ديکتاتور یادوره اول دوره
به مثابه يک دولت موقت  یاست که دولت کارگر یاشود. اين دورهیآغاز م

کند. وظيفه و اولويت ی"، عمل میکارگران، يک "دولت دوره انقالب یانقالب
ير هر دولت حاصل قيام، سرکوب مقاومت محتوم و تا اين دولت، نظ یاساس

 یاست... به بيان ديگر، ديکتاتور یبورژواز یجان ارتجاع مغلوب يعن یپا
پرولتاريا، با خصوصيات  یپرولتاريا در اين دوره "دولت موقت" ديکتاتور

 . یيک دولت موقت انقالب

 یاين دورهاست. ا یقدرت پرولتر یدوره دوم، دوره متناظر با ثبات سياس
موقت"  "غير یپرولتاريا به مثابه يک دولت به معن یاست که در آن ديکتاتور

 یمارکسيسم در مورد ديکتاتور یکند. اينجا تعاريف بسيار آشنایآن عمل م
پرولتاريا به مثابه تشکل مستقيم کل طبقه کارگر به عنوان طبقه حاکمه و 



٣٠٩ 
  

آن، عمال ماديت ترين شکل در جامع یپرولتر یدموکراس یبرقرار
  ٢٣٥يابد." یم

 

انقالب کمونيستي (انقالب کارگري) براي اولين بار در طول تاريخ بشريت، 
انقالب يک طبقه استثمار شده نه تنها بر عليه طبقه استثمارگر خود بلکه انقالبي 

گونه وظيفه تاريخي است بر عليه هر شکلي از استثمار انسان از انسان. پرولتاريا هيچ
بلکه هدف آن  ،قدرت طبقاتي خود بر ديگر طبقات اجتماعي ندارد بر تحکيم

گيري يک جامعه بدون طبقه است. ديکتاتوري پرولتاريا اگر چه شکلي از شکل
دولت را دارا است اما در روند خود با برچيدن روابط مادي جامعه، دولت ديگر 

دولت نيست  ابزار سرکوب نيست يا به عبارت بهتر اگر ثبات يافته، دولت ديگر
  رود.زوال خود مي به سويبلکه 

ميديکتاتوري پرولتاريا در روسيه  کردنفريبانه به لوثمنصور حکمت عوام
که ادامه حيات ديکتاتوري پرولتاريا در روسيه تنها به پيشروي انقالب و اين پردازد

جهاني گره زده شده بود و هرگز مباحث مربوط به سوسياليسم در يک کشور مورد 
  پردازد. تحليل جدي قرار نگرفت، مي

 

پرولتاريا" عمال در متن يک انقالب  ی"فاز دوم ديکتاتور ی"در تفکر بلشويک
در مباحثات  ٢٤-٢٦ یهاشد و لذا هرگز، مگر تا سالیتصوير م یجهان

 یو کنکرت مورد توجه جد یمربوط به سوسياليسم در يک کشور، بطور عمل
  ٢٣٦".و تحليل کنکرت قرار نگرفت
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   نيشيپ - ٢٣٦



٣١٠ 
  

تداوم ديکتاتوري پرولتاريا  هابلشويکاين يک حقيقت انکار ناپذير است که          
که مباحث مربوط کردند. ايندر روسيه را در متن يک انقالب جهاني ارزيابي مي

گر پيشروي ضد شروع شد بيان ٢٤-٢٦هاي از سال» سوسياليسم در يک کشور«به 
ود که در روند خود با تثبيت تز ضد انقالب بخاطر شکست موج انقالب جهاني ب

جشن پيروزي خود را برگزار کرد. ما به » سوسياليسم در يک کشور«مارکسيستي 
کند فريبي مياين مسئله در صفحات بعدي خواهيم پرداخت. منصور حکمت عوام

که افق و دورنماي اقتصادي ديکتاتوري پرولتاريا در برابر پيشروان آگاه طبقه 
به عبارت ديگر اگر منصور حکمت آن موقع در آنجا  .ار داده نشدکارگر روسيه قر

اد، دميتشريف داشت و اين دورنما را در برابر پيشروان طبقه کارگر روسيه قرار 
ي منصور هافريبيعوامفت. در مقابل گرميتحوالت روسيه شکل ديگري به خود 

به يعني پيشروي  داريحکمت بايد تاکيد کرد که ساختن اقتصاد برتر از سرمايه
بلکه  ،نيست پذيرامکاناقتصاد سوسياليستي در چهارچوب يک کشور ملي  سوي

  گويد:نيازمند تالش و همياري جهاني پرولتاريا است. منصور حکمت چنين مي
 

نشد،  ینمايندگ ١٩٢٤-٢٨ یهاسال یکه لنينيسم در مباحثات اقتصاد"اين
 یانتقال از ديکتاتور یورنماشد که افق و دیم یاز اينجا ناش یتا حدود

، که در آن اقتصاد تابع سياست است، به يک یپرولتاريا در دوره انقالب
وسيع کلمه با وظيفه ساختن يک  یپرولتاريا به معن یدولت ديکتاتور

در برابر پيشروان آگاه طبقه  ی" بطور جدیدار"اقتصاد برتر از سرمايه
لنين بود، به احتمال قريب به يقين کارگر روسيه قرار داده نشده بود... اگر 

پرولتاريا به تصوير بسيار  یديکتاتور یامروز ما در مورد وظايف اقتصاد



٣١١ 
  

دقيقا  ١٩٢٤- ٢٨ یهابوديم. زيرا مباحثات سالیمجهز م یترروشن
به  یپرولتاريا از دوره انقالب یبود که در مقطع انتقال ديکتاتور یمباحثات

  ٢٣٧شد."یانجام م دوران ثبات و عملکرد "متعارف"
 

پس از بررسي نگرش ضد انقالبي و استالينيستي منصور حکمت و اتحاد 
مبارزان کمونيست در رابطه با دولت گذار به بررسي موضوع سوسياليسم در يک 

و سپس نگرش استالينيستي منصور حکمت  هاانترناسيوناليستکشور از نگاه 
  خواهيم پرداخت.
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  م در يک کشورسسوسيالي کمونيزم کارگري و
  

، سوسياليسم و کمونيسم دو هاانترناسيوناليستدر ادبيات مارکسيستي و براي 
وند که در آن رمياي بکار اي نيستند بلکه براي توصيف جامعهمفهوم جدا گانه

اي بدون طبقه است توليد سوسياليستي باشد. به عبارت ديگر توصيف جامعه يشيوه
زار توليد اجتماعي و نه دولتي شده باشد. ما بعد از شيوه توليد که در آن جامعه، اب

توليد  يشيوهداري، تنها شاهد يک نوع شيوه توليد خواهيم بود، سرمايه
 سوسياليستي (کمونيستي). فرق جامعه سوسياليستي با کمونيستي در اين است که

اني خود هاي بورژوايي را بر پيشسوسياليستي همچنان داغ محدوديت يجامعه
حاصل از تقسيم نابرابر  خواهد داشت به عبارت ديگر در توزيع نابرابر نعمات مادي،

 کار اجتماعي و بخصوص تقسيم و تضاد ميان کار فکري و کار بدني است.
  کند:مارکس به اين مسئله اين چنين اشاره مي

  
 هايمحدوديت داغ مدتي، براي مساوي حقوق اصل تکامل، اين "برغم

داشت، زيرا حقوق توليد کنندگان متناسب با  خواهد پيشاني ي را بربورژواي
برابري، استفاده از کار به  تجلي تنها لذا و اندداده انجام کاري خواهد بود که

  ٢٣٨خواهدبود." توليدکننده هر عنوان تنها معيار سنجش سهم
  

است ولي » به هرکس به اندازه کارش«اگر چه شعار جامعه سوسياليستي 
شدن ابزار توليد است، اي جامعه سوسياليستي اجتماعياساسي و پايه ويژگي

                                                 
  ٢٢مه گوتا ص نقد برنا - ٢٣٨
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شدن آن نيست. البته ما شدن ابزار توليد هرگز به مفهوم "جمعي" و يا دولتياجتماعي
به هرکس به اندازه «گرديم. شعار جامعه سوسياليستي مي به اين مسئله مجددا بر

کمونيسم و جامعه کمونيستي در گر نوعي عدالت است که با مفهوم ، بيان»کارش
تناقض است، لذا در جامعه کمونيستي، حقوق برابر بايد به حقوق نابرابر تبديل 
شود، تا مفهوم کمونيستي پيدا کند. مارکس تبديل عدالت به ناعدالتي در جامعه 

  دهد:کمونيستي را، تا بتواند مفهوم کمونيستي پيدا کند، اين چنين توضيح مي
  

مساوي و در نتيجه سهم مساوي از صندوق مصرف اجتماعي،  "با وجود کار
خواهد بود و گروهي  تربيشدر مواردي دريافت يک کارگر از کارگر ديگر 

ي خواهند يافت. براي رفع اين کمبودها حقوق برابر تربيشاز ديگران مکنت 
  ٢٣٩بايد به حقوق نابرابر مبدل گردد."

  
سيم نابرابر کار اجتماعي و بخصوص توزيع نا برابر نعمات مادي، حاصل از تق

تقسيم و تضاد ميان کار فکري و کار بدني بايد از جامعه محو شود، تا جامعه بتواند 
مفهوم کمونيستي پيدا کند. به عبارت ديگر جامعه بايد بتواند از مرحله پاييني جامعه 

اء کمونيستي (سوسياليستي) به مرحله بااليي جامعه کمونيستي (کمونيستي) ارتق
هاي اجتماعي اين شرايط يعني توزيع نابرابر و يابد. مارکس در رابطه با زمينه

  کند: هاي اجتماعي زوال توزيع نابرابر را چنين توصيف ميهمچنين زمينه
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"البته در مراحل اوليه جامعه کمونيستي، يعني در آن موقعي که اين جامعه پس 
آيد اين داري برون مييهاز دردهاي طوالني زايمان از بطن جامعه سرما

اي باالتر تواند در مرحلهگاه نميناپذير خواهد بود. حق، هيچاجتناب کمبودها
  از ساخت اقتصادي جامعه و تحوالت فرهنگي تابع آن قرار گيرد.

که تبعيت اسارت کمونيستي، يعني پس از اين يجامعهتنها در مراحل باالتر 
که تضاد بين کار بدني و کار  د، هنگاميبار انسان از تقسيم کار پايان گير

فکري از جامعه رخت بر بندد، هنگامي که نيروهاي توليدي همراه با تکامل 
هاي ثروت تعاوني جامعه فوران نمايد، افراد افزايش يابد و چشمه يههمه جانب

توان از افق محدود حقوق بورژوايي فراتر رفت و جامعه تنها در آن زمان مي
کس برحسب از هر:«ا بر پرچم خود بنويسد که ت اين شعار رخواهد توانس

  ٢٤٠»."اش و به هرکس بر حسب نيازش.توانايي
  

جا مانده از حقوق بورژوايي (توزيع ه نکته حائز اهميت در اين است که اثرهاي ب
آن توليد  يهشدن نيروهاي توليدي و در نتيجاجتماعي يهبرابر براي کار برابر) در ساي

شود، که ناگهان محو مييابد نه اينمادي، در جامعه سوسياليستي زوال مي وفور نعمات
  ي باالتر جامعه کمونيستي شد.يعني زماني که جامعه بتدريج وارد مرحله

گيري هاي شکلبا حداقل توضيحاتي در رابطه با مفهوم سوسياليسم، به زمينه
انگلس در اثر خود، گرديم. بر مي» سوسياليسم در يک کشور«تز ضد مارکسيستي 

کند که انقالب کمونيستي يک انقالب ملي نيست بلکه اصول کمونيسم تاکيد مي

                                                 
  ٢٣ص  پيشين - ٢٤٠
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يک انقالب جهاني است و در يک دنياي جهاني نيز شکل خواهد گرفت و اين 
  نويسد:چنين مي

  
"سوال نوزدهم: آيا ممکن است که اين انقالب در يک کشور واحد انجام 

  شود؟
 هايملتزمين و مخصوصا  يرو هايملتهمه  جواب: نه، صنايع بزرگ

متمدن را بوسيله ايجاد بازارهاي جهاني بطوري بهم متصل نموده است که هر 
کند. از طرف ملت با وقايعي که در ميان ملت ديگر پيش آيد، بستگي پيدا مي

صنايع بزرگ، تکامل اجتماعي را در عموم کشورهاي متمدن، تا  -ديگر
بطوريکه در کليه اين کشورها، بورژوازي و  ،حدي مساوي نموده است

پرولتاريا دو طبقه اصلي اجتماع هستند و مبارزه بين اين دو طبقه، مبارزه قطعي 
ت، سيب کمونيستي تنها يک انقالب ملي ندوره کنوني ميباشد. از اينرو انقال

 -بلکه انقالبي است که در تمام ممالک متمدن، يعني اقال در انگلستان
آلمان در زمان واحد صورت خواهد گرفت. اين انقالب در -فرانسه -آمريکا

 -هر يک از اين ممالک به نسبت آنکه يک کشوري داراي صنايع کاملتر
تر پيشرفت خواهد قواي توليد زيادتر باشد تندتر يا آهسته - تربيشثروت 

ترين وجه، در ترين و سختنمود. بدين ترتيب اين انقالب در آلمان آهسته
پذير خواهد بود. اين انقالب يک لستان به تندترين و آسانترين راه انجامانگ

  ".انقالب دنيايي است و لذا در يک سرزمين دنيايي نيز انجام خواهد يافت
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داري يک سيستم براي مارکس، انگلس و جنبش کمونيستي، نظام سرمايه
است. لذا پاسخ  جهاني بوده است و به تبع آن پرولتاريا نيز يک طبقه جهاني بوده

پرولتاريا و يا به عبارت بهتر راه حل پرولتاريا نيز منطقا جهاني بوده است و همچنان 
و  هابلشويکتر مطرح شد. است. اين مسئله در جريان موج انقالب جهاني حياتي

دانستند بدون پيروزي انقالب در ديگر کشورهاي در راس آن لنين بخوبي مي
ن که انقالب در آن شروع شده بود، انقالب در روسيه داري، بخصوص آلماسرمايه

منتظر انقالب کارگري حداقل در چند کشور صنعتي  هاآنمنزوي خواهد شد. لذا 
کرد  انقالب اروپا براي بشريت حائز اهميت است. لنين اروپا بودند و لنين تاکيد مي

در روسيه،  سوييس تصور يک طبقه انقالبي خداحافظي خود به کارگران يهدر نام
کرد که اين کرد و تاکيد ميمجزا از ساير کارگران اروپا را مطلقا بيگانه ارزيابي مي

شرايط احتماال خيلي کوتاه مدت خواهد بود، به عبارت بهتر کارگران اروپا انقالب 
  نويسد:خواهند کرد و چنين مي

  
تقا يافته در "تصور نگريستن به پرولتارياي روسيه به عنوان يک طبقه انقالبي ار

ماوراي کارگران ديگر کشورها براي ما مطلقا بيگانه است...نه کيفيات خاص، 
بلکه صرفا شرايط تاريخي خاص، شرايطي که احتماال خيلي کوتاه مدت خواهد 
بود، است که پرولتارياي روس را پيشاهنگ کل پرولتارياي انقالبي نموده 

  ٢٤١است."
  

                                                 
  ١٩١٧هشتم آوريل ، نامه خداحافظي به کارگران سوئيس؛ لنين - ٢٤١
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آگاه بودند و تاکيد  هابلشويکبرخالف گرايشات متفاوت چپ سرمايه، 
جزيي از انقالب جهاني است و  هاآنکردند که نبايد از ياد برند که انقالب مي

سرنوشت انقالب سوسياليستي روسيه به سرنوشت انقالب آلمان و به عبارت بهتر به 
وظايف خويش را تنها از طريق افق  هاآنسرنوشت انقالب جهاني وابسته است. 

  نويسد:کردند، لنين در اين زمينه چنين ميترسيم مي انقالب جهاني
  

"افتخار بزرگ آغازيدن [انقالب جهاني] نصيب پرولتارياي روس شده است، 
اما، او نبايستي از ياد برد که جنبش و انقــالب او تنها جزيي از جنبش 

باشد، جنبشي کـه هر روز قويتر و قدرتمندتر پرولتارياي انقـالبـي جهان مي
اتکا است که مي يهکند، براي نمونه در آلمان. ما فقط از اين نقطمي رشد

  ٢٤٢توانيم وظايف خويشتن را تعيين کنيم."
  

پيروزي سوسياليسم در مقياس جهاني يک تفکر جا افتاده در جنبش 
اصول « يجزوهکمونيستي قبل از شکست موج انقالب جهاني بود. حتي استالين در 

توان سوسياليسم به روشني اين ايده را که مي ۱۹۲۴ مه ريخبه تا، چاپ اول »لنينيسم
کارگر همان کشور بنا کرد، رد کرده بود. در  يطبقهرا در يک کشور و با اتکا به 

  انيم:خوميچاپ اول جزوه چنين 
  

"اما سرنگوني قدرت بورژوازي و استقرار قدرت پرولتاريا در يک کشور به 
 يوظيفهياليسم تضمين شده است. آن معنا نيست که پيروزي کامل سوس

                                                 
  ١٩١٧سخنراني گشايش در کنفرانس آوريل ؛ لنين - ٢٤٢
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است  ايوظيفههم چنان  -سازماندهي توليد سوسياليستي -اساسي سوسياليسم
هاي مشترک پرولترهاي چند کشور که بايد محقق گردد. آيا بدون تالش

توان به پيروزي نهايي تواند  محقق شود و آيا ميپيشرفته، اين وظيفه مي
ان. براي سرنگوني بورژوازي، تالشوتسوسياليسم دست يافت؟ خير، نمي

هاي يک کشور کافي است و اين چيزي است که تاريخ انقالب ما اثبات 
کند. براي پيروزي نهايي سوسياليسم، براي سازماندهي توليد سوسياليستي، مي

هاي يک کشور، به ويژه يک کشور دهقاني مانند روسيه، ناکافي است؛ تالش
لترهاي چند کشور پيشرفته الزم و ضروري هاي پروبه همين خاطر، تالش

  ٢٤٣است."
  

شروع شکست موج انقالب جهاني و به تبع آن فروکش کردن مبارزه طبقاتي 
پيروزي سوسياليسم در «منجر به رشد ضد انقالب شد. ابتدا سعي شد بين امکان 

تفکيک قائل شود. به اين ترتيب که » پيروزي نهايي سوسياليسم«و » يک کشور
وزي سوسياليسم در يک کشور وجود دارد، اما براي پيروزي نهايي امکان پير

هاي مشترک پرولتارياي حداقل چند کشور اروپايي ضروري سوسياليسم تالش
است. ذکر اين نکته ضروري است که همچنان از سوسياليسم (مرحله پاييني جامعه 

بت کمونيستي) و نه جامعه کمونيستي (مرحله بااليي جامعه کمونيستي) صح
  شود. استالين مواضع خود را اين چنين دگرديسي کرد و نوشت:مي

  

                                                 
٢٤٣-Part VI, in Stalin ”, Concerning Questions of Leninism“J. V. Stalin, 

Works, Vol. ٨, Foreign Languages Publishing House, Moscow, ١٩٥٤, p. ٦٥  
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"نياز به گفتن ندارد که براي پيروزي کامل سوسياليسم، براي تضمين کامل 
پرولترهاي چند کشور  يهي متحدانهاتالشعدم بازگشت به نظم قديم، 

ضروري است. نياز به گفتن ندارد که بدون حمايت پرولتارياي اروپا از 
ود تا در مقابل يورش و حمالت بمينقالب ما، پرولتارياي روسيه قادر نا

  ٢٤٤عمومي تاب بياورد."
  

ها هزار عام دهشکست موج انقالب جهاني که در سايه قتل به دنبال  سرانجام
هاي شکست انقالبي در قلب اروپا، در تمدن اروپايي، آلمان ميسر شد، زمينه

البته با پيروزي ضد انقالب بر  انقالب جهاني انقالب اکتبر فراهم شد. شکست موج
بخون تپيده شده نيز، همراه بود. در چنين  هايکمونيستي هاناروي استخو

پيروزي سوسياليسم در يک «قاطعانه  ۱۹۲۶در سال  بود که استالين نهايتا اييزمينه
  را اعالم کرد:» کشور

کشور، به معناي "حزب همواره اين ايده را که پيروزي سوسياليسم در يک 
تواند امکان بنا نمودن سوسياليسم در آن کشور است، و اين که آن وظيفه مي

عزيمت خود قرار  يهنيروهاي يک کشور واحد تکميل شود، نقط يهبه وسيل
  ٢٤٥داد."مي

                                                 

 ٢٤٤-in ”, October Revolution and the Tactics of Russian Communists“J. V. Stalin, 

Stalin Works, Vol. ٦, Foreign Languages Publishing House, Moscow, ١٩٥٤, p. ٣٩١  
  انترناسيونال سوم پس از لنين؛ تروتسکي - ٢٤٥
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براي اثبات صحت » سوسياليسم در يک کشور«و مدافعان  هااستالينيست
فست کمونيست و يک نقل قول ديگر از استدالل خود به يک نقل و قول از ماني

ازند تا القاء کنند که گويا تز ضد مارکسيستي سوسياليسم در يک اندميلنين چنگ 
کشور، ريشه در مباحث تئوريک مارکسيستي دارد. به نقل قولي که از مانيفست 

  ندازيم: اشود نگاهي ميکمونيست ارجاع داده مي
  

ر آغاز، اگر از لحاظ معني و مضمون ملي "مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازي د
نباشد از لحاظ شکل و صورت ملي است. پرولتارياي هر کشوري طبيعتا در 

  ٢٤٦ابتدا امر بايد کار را با بورژوازي کشور خود يکسره نمايد."
 

اوال قبل از هر چيز بايد به فرموله کردن سهوي يک بند از مانيفست 
بارها و بارها در همان  هاآناشاره کرد. توسط انديشمندان پرولتاريا کمونيست 

داري و همچنين جهاني بودن طبقه مانيفست کمونيست به جهاني بودن نظام سرمايه
اند. ثانيا مانيفست کمونيست در کارگر و پاسخ جهاني طبقه کارگر اشاره کرده

داري نوشته شده است، يعني زماني که هنوز انقالب عصر شکوفايي سرمايه
در دستور کار پرولتاريا قرار نگرفته بود با اين وجود مانيفست تاکيد کمونيستي 

تواند ملي باشد کند که از لحاظ معني و مضمون به عبارت بهتر يعني محتوا نميمي
پرولتارياي هر کشوري طبيعتا گيرد. ثالثا نوشته شده که اگر چه شکل ملي بخود مي

خود يکسره نمايد و نگفته که  در ابتدا امر بايد کار را با بورژوازي کشور
کند و سپس پرولتارياي هر کشور در ابتدا سوسياليسم را در کشور خود برقرار مي

                                                 
  کمونيست حزب مانيفست - ٢٤٦
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زند. با اين ساميکشورهاي سوسياليستي با هم فدراتيو سوسياليستي برقرار 
کنند  که از لنين است و به آن استناد مي هااستالينيستتوضيحات به نقل قول بعدي 

» شعار اياالت متحده اروپا«فدراتيو و پيرامون اي در نقد م. لنين در مقالهگرديبر مي
  نويسد:چنين مي ١٩١٥در سال 
  

تواند  يک شعار مجزا، به زحمت مي يهجهان، به مثاب يه"شعار اياالت متحد
شود، و دوم شعار درستي باشد؛ نخست به اين دليل که با سوسياليسم ادغام مي

برداشتي نادرست مبني بر عدم امکان پيروزي  آن که ممکن است به
ناموزون اقتصادي و  يهسوسياليسم در يک کشور واحد ... منجر شود. توسع

شود که پيروزي داري  است. از اين همه نتيجه ميسياسي، قانون مطلق سرمايه
داري  مجزا ممکن است. سوسياليسم ابتدا در چند يا حتي يک کشور سرمايه

داران و سازماندهي روزمند آن کشور، پس از خلع يد از سرمايهپرولتارياي پي
داري ، بپاخواهد توليد سوسياليستي خود، بر ضد باقي جهان، جهان سرمايه

خاست، طبقات تحت ستم در ساير کشورها را به آرمان خود جلب خواهد 
داري  در آن کشورها دامن خواهد زد، و حتي ضدسرمايه هايکرد، به خيزش

ها هاي آنرت لزوم با نيروي نظامي عليه طبقات استثمارکننده و دولتدر صو
  ٢٤٧وارد عمل خواهد شد."

  

                                                 
در ارگان مرکزي » شعار اياالت متحده اروپا«پيرامون  ۱۹۱۵اي از لنين در سال مقاله - ٢٤٧

  ها (سوسيال دموکرات)بلشويک
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و در راس  هابلشويکهاي قبل از انقالب اکتبـر، واقعيت اين است که در سال
ها، ابهاماتي را از انترناسيونال دوم به ارث برده بودند. آن لنين، در بعضي زمينه

و در راس آن لنين را مجبور ساخت تا وظايف و  هالشويکبتکامل مبارزه طبقاتي، 
بود که تزهاي  ياافق خود را با تکامل مبارزه طبقاتي وفق دهند. در چنين زمينه

براي شرايط جديد بود که  هابلشويکآوريل لنين شکل گرفت که راهنماي عمل 
ر باال آورديم هايي که از لنين دقولايم. نقلهاي قبلي به آن پرداختهدر بخش ما

صحت اين ادعا را که لنين نظرات خود را با تکامل مبارزه طبقاتي در سطح جهاني 
داري کند. با اين توضيحات به قانون رشد ناموزون سرمايهتکامل داده بود، تاييد مي

  پردازيم.مي
داري  يعني در عصر شکوفايي سرمايه تربيشداري قانون رشد ناموزون سرمايه

داري وارد دوران انحطاط خود نشده بود، خود را نمايان سرمايهزماني که 
ساخت. به اين ترتيب که گرايشي در کشورهاي پيراموني سرمايه وجود داشت مي
کردند رشد خودشان را به کشورهاي پيراموني سرمايه با شتابي فراوان سعي مي که

بگذرند. اما  هاآن داري برسانند و يا در رشد خودشان ازکشورهاي متروپل سرمايه
داري وارد دوران انحطاط خود شد، واکنش وارونه اين گرايش زماني که سرمايه

 يهداري خود را به اقصي نقاط اين کرنظام سرمايه کهجاييآنداشته است. از 
داري از هيچ کشوري چشم پوشي خاکي گسترانده است و بحران جهاني سرمايه

داري، بحران عواقب خود را در سرمايه پيراموني ايههاي سرمکند، لذا در بحراننمي
  دهد.تر نشان ميمخرب

داري  وارد عصر انحطاط خود شده است، به مفهوم اين اين مسئله که سرمايه
هاي عظيم در سطح رشد نيروهاي توليدي در اقصي نقاط نيست که همچنان تفاوت
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وهاي توليدي نيست بلکه جهان سرمايه وجود ندارد و يا به مفهوم پايان رشد نير
  يرد. گمياي بسيار مخرب انجام رشد نيروهاي توليدي به شيوه

داري متفاوت است، چرا رشد پرولتاريا نيز در نواحي مختلف دنياي سرمايه
داري آن کشور دارد. با اين که ويژگي پرولتاريا در ارتباط نزديک با رشد سرمايه

داري تماما وارد عصر اط خود، که سرمايهداري به عصر انحطحال با ورود سرمايه
کشورها يکسان است يعني انقالب جهاني  يهمهامپرياليسم شده، راه حل براي 

  پرولتري.
 هابلشويکجمله  حقيقت انکار ناپذير اين است که جنبش کمونيستي و از آن

معتقد بودند که سوسياليسم نه يک مسئله ملي بلکه يک مسئله جهاني است. تأسيس 
حزب جهاني انقالب سوسياليستي، نمود بارز  يهبين الملل سوم (کمينترن)، به مثاب

عيني يک چنين چشم اندازي بود. با اين توضيحات به نظرات کمونيسم کارگري و 
گرديم. منصور حکمت در راستاي ارائه نظرات منصور حکمت در اين زمينه برمي

پردازد. مي هاانترناسيوناليست ضد انقالبي و ضد مارکسيستي خود به جعل نظرات
توسط منصور حکمت. او  هاانترناسيوناليستازيم به جعل نظرات اندميابتدا نگاهي 

  نويسد:مي
  

 ی"ديدگاه کمونيسم چپ يا حزب کمونيست انترناسيوناليست ناآمادگ
بعد از کسب قدرت تقديس و تئوريزه  یپرولتاريا را در انجام وظايف اقتصاد

 یدارسرمايهاز يک اقتصاد متفاوت غير یهيچ تبيين یيستم فکرميکند. اين س
 یکه قرار است نيروها یداراز سرمايه یآن دوره ندارد. الجرم شکل یبرا

 یهد و لزومدميپرولتاريا قرار  یديکتاتور یرشد دهد را مبنا یمولده را خيل
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 یند و آمادگپرولتاريا فکر ک یانقالب یمساله آلترناتيو اقتصاد ینميبيند که رو
جز  یبياورد. بنظر من اين ديدگاه چيز به دستکردن آن را  یعمل

که بدون اين...مارکسيسم نيست یو اکونوميسم در تئور یگرايیتدريج
هيچکس رهنمود  ینميرسد برا یانقالب آلمان در روسيه انقالب به پيروز

  ٢٤٨".هددمين یعمل
  

) هاانترناسيوناليستچپ (ي منصور حکمت، کمونيسم هافريبيعوامبر خالف 
انقالب به توسعه اقتصادي و مديريت مستقيم توليد  يهتنزل دادن مشکل توسع

توسط پرولتاريا را يک اشتباه اساسي ارزيابي کرده است و در نقد پالتفرم 
کارگري در  اپوزيسيون وضوح به اين مسائل پرداخته است.ه سيون کارگري بياپوز

جدي و مفيد، قادر به درک علل شکست موج  روسيه عليرغم برخي نقدهاي
 يهانقالب جهاني نشد. تنزل دادن شکست موج انقالب جهاني (مشکل توسع
 يهانقالب) به توسعه اقتصادي و مديريت مستقيم توليد، توسط پرولتاريا، که هست

ميالدي در روسيه بود،  ٢٠ي کارگري در اوايل دهه اپوزيسيوناساسي پالتفرم 
کارگري بود. چنين نگرشي بر اين عقيده است که  اپوزيسيونسي اشتباه اسا

هاي ترقي اقتصادي را در تواند در يک کشور ساخته شود اگر زمينهسوسياليسم مي
مناسبت نيست نظر گرفت و مديريت مستقيم توليد توسط پرولتاريا انجام گيرد. بي

از سوسياليسم در کارگري بعدها به دفاع  اپوزيسيونکه کولنتاي رهبر تئوريک 
  خواست و در کنار استالين قرار گرفت.  يک کشور بر

                                                 
  یدر شورو یانحراف و شکست انقالب پرولتر یهازمينه؛ بولتن مباحث شوروي - ٢٤٨
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دهيم ها توسط منصور حکمت ادامه ميبه جعل نظرات و مواضع انترناسيوناليست
تا ببينيم چگونه در سايه آن جعليات در تالش است تا به نظرات ضد انقالبي و ضد 

ونيزم کارگري، علل مارکسيستي خود حقانيت دهد. در مبحث کمونيسم چپ و کم
ها، يعني تحت فشار بودن منصور حکمت و رفقايش براي جلوگيري از اين تالش

ريزش نيرو بررسي خواهد شد. اشاره به اين مسئله ضروري است که منظور منصور 
حکمت از اپوزيسيون در جمله زيرين نه فراکسيون اپوزيسيون کــارگـري روسيــــه 

  نويسد:  ها) هســت. منصـور حکمت ميناليستبلکه کمونيست چپ (انترناسيو
  

خودمان، اعتقاد  یرفقا در سمينارها یها، و از جمله برخی"امروزه خيل
سوسياليسم در يک  یامکان ناپذير«و » یضرورت انقالب جهان«اپوزيسيون به 

انند. بنظر من اين ديدگاه هيچ جنبه دميآن » انترناسيوناليسم«را گواه » کشور
که معتقد است سرنوشت  یندارد. چرا بايد کس یاويژه یوناليستانترناسي

، به انقالب آلمان یروسيه از نظر صنعت یانقالب روسيه، بدليل عقب ماندگ
گره خورده است، لزوما انترناسيوناليست نام بگيرد؟... اما اين موضع به 

م، در که قبال نيز اشاره کرد طورنااپوزيسيون، هم یاصطالح انترناسيوناليست
نگرش اپوزيسيون، و وجه مشترک آن با خط  یهاواقع خود محدوديت

معين  یو اجتماع ی، را در قبال نفس سوسياليسم بمثابه مناسبات اقتصادیرسم
و ملزومات آن در جامعه روسيه پس از انقالب، بر مال ميکند. بحث تماما بر 

از  یسطحتواند آن ، ميیسر اين است که تنها انقالب در آلمان صنعت
است، در اختيار انقالب  یسوسياليسم حيات یمولده را که برا ینيروها
جلوتر بردن  یپذيراست که در آن امکان یقرار بدهد. اين ديدگاه یپرولتر

 .اعالم شده است یانقالب روسيه تا حد انقالب در اقتصاد روسيه از پيش منتف
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 یدر استراتژ یاواقعيت اينست که انقالب آلمان جايگاه تعيين کننده
 یکه چنين انقالب یمحتمل اين انقالب و افق عمل یداشت. دورنما هابلشويک

بود که به تدقيق  یاز عوامل یگشود، خود يکروسيه مي یدر برابر پرولتاريا
در خود روسيه،  یانقالب روسيه در زمينه تحول اقتصاد یبعد یهانشدن گام

خود را منوط به  یقق افق اقتصادتح یبه راست هابلشويکان داده بود. ميد
  ٢٤٩".انقالب آلمان کرده بودند

  
اند پيشروي انقالب اکتبر به عنوان بخشي از اعالم کرده هاانترناسيوناليست

انقالب جهاني نيازمند انقالب آلمان بود نه بخاطر ميزان رشد نيروهاي مولده در 
مي نامد، بلکه  یعتروسيه از نظر صن یروسيه، که منصور حکمت آن را عقب ماندگ

بخاطر ماهيت جهاني انقالب کمونيستي. به عبارت بهتر اگر انقالب نه در روسيه 
گرفت باز هم به عنوان بخشي از اي مثل بريتانيا شکل ميپيشرفته يهبلکه در جزير

انقـالب جهانـي نيازمند پيروزي انقـالب در ديگر کشورها بود. اگر فعال از 
اجتماعي در سطح جهاني براي پيشروي انقالب  -دياي اقتصاضـرورت پايه

کمونيستي و گسترش ديکتاتوري پرولتاريا در راستاي سوسياليسم بگذريم، 
هاي اقتصادي، سياسي، بورژوازي جهاني با محاصره انقالب پيروز و با ايجاد قرنطينه

ايدئولوژيکي و نظامي سعي خواهد کرد انقالب پيروز را به شکست بکشاند، لذا 
تنها راه مقابله با محاصره انقالب پيروز، گسترش و پيشروي انقالب به ديگر مناطق 
است. داستان محاصره انقالب اکتبر، پايان جنگ در آلمان به محض شروع انقالب 

  در آلمان، گواه واضح اين ادعا است.

                                                 
  یدر شورو یارگربه تجربه انقالب ک یيک نقد سوسياليست یخطوط اصل؛ یبولتن مارکسيسم و مساله شورو - ٢٤٩
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اهد القاء کند که گويا خوميهاي منصور حکمت است که اين از دروغ
) معتقد هست که تنها انقالب در آلمان صنعتي، هاترناسيوناليستانکمونيست چپ (

بود، در  حياتي سوسياليسم توانست آن سطحي از نيروهاي مولده را که برايمي
داري معتقد هستند که سرمايه هاانترناسيوناليست اختيار انقالب پرولتري قرار بدهد.

ترين اقصي نقاط اين کره دهيک نظام جهاني است و روابط کااليي حتي به دور افتا
ماهيت انقالب کمونيستي خود را نه  هاانترناسيوناليستخاکي نفوذ کرده است، لذا 

داري نتيجه از مناسبات ويژه يک کشور بخصوص بلکه از وضعيت جهاني سرمايه
هايي بزرگ در مورد سطح رشد کنند. ما هرگز منکر وجود تفاوتگيري مي

خود نيروي توليدي، پرولتاريا در نقاط مختلف جهان نيروهاي مولده و همچنين 
بنابراين  .داري در سطح جهاني استنيستيم اما عملکرد و متابوليسم نظام سرمايه

 پاسخ آن نيز، انقالب کمونيستي جهاني خواهد بود.

نه تنها منکر وظايف اقتصادي ديکتاتوري پرولتاريا نيستند  هاانترناسيوناليست
نگرند. اگر به شکل کنکرت به ن وظايف از افق انترناسيوناليستي ميبلکه اتفاقا به آ

ديکتاتوري پرولتاريا در روسيه برگرديم، ديکتاتوري پرولتاريا به لحاظ اقتصادي در 
روسيه وظيفه سنگيني بر عهده داشت، بازسازي نيرو و ابزار توليدي که بخاطر 

مه ديده بود. در اين تحوالت ناشي از انقالب و جنگ داخلي ناشي از آن صد
مرحله نياز به حضور تکنيکي خرده بورژوازي تکنوکرات نيز يک واقعيت بود. 
حقيقت انکارناپذير اين است که پاسخگويي به چنين معضالتي تنها توسط 

نيست بلکه نيازمند همکاري و همياري  پذيرامکانپرولتارياي يک کشور 
 فريبيست. منصور حکمت عوامپرولتارياي جهاني و يا حداقل چندين کشور ا

ارند تز سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست، دميکند، کساني که اظهار مي



٣٢٨ 
  

رد و آن وظيفه را به بورژوازي ميداوظيفه اقتصادي را از دوش پرولتاريا برمي
کند که آمادگي تئوريک و عملي را سرزنش مي هابلشويکسپارد. منصور حکمت 

شدن توسط سرانجام پروسه صنعتيلتاريا نداشتند، لذا براي وظايف اقتصادي پرو
موقع در روسيه  بورژوازي انجام گرفت. به عبارت بهتر اگر منصور حکمت آن

، کردگوشزد مي هابلشويکتشريف داشت و وظايف اقتصادي پرولتاريا را براي 
تواند در جمع االن روند حوادث به شکل ديگري بود. چنين خزعبالتي تنها مي

  نويسد:اريون منصور حکمت گوش شنوا پيدا کند. او ميحو
  

اش شکست ی"در اين شک نيست که انقالب اکتبر در مقابل وظايف اقتصاد
تواند است که مي یاهسالانقالب اکتبر م یخورد يا به هر حال وظايف اقتصاد

با آن دارد. بنظر من  یباشد و به هر صورت ربط جد یمحور انحرافات سياس
در روسيه  هابلشويکدر شکست  یدر قبال اين وظايف اقتصاد یدگعدم آما

 یبا متدولوژ یرفيق غالم در واقع فرق یداشته است. متدولوژ ینقش حيات
 یندارد. اين متدولوژ ،نقد کرد آن راحزب کمونيست انترناسيونال که اينجا 

 پس از انقالب را تقديس و یدر انجام وظايف اقتصاد هابلشويک یناآمادگ
سوسياليسم در يک کشور  یتئوريزه ميکند. با اين حکم که ساختمان اقتصاد

بدوش پرولتاريا در يک کشور  یممکن نيست، از پيش وظيفه اقتصاد
 یرا برا یوظايف اقتصاد یکه نوع یگذارد و بنابراين در مقابل بورژوازنمي

آلترناتيو ميماند و به همين دليل یدفاع و بیجامعه مطرح ميکند ب یبهبود ماد
 یشدن روسيه را به بورژواز یرد و ناگزير پروسه صنعتخوميشکست 

که با اين ديدگاه عدم امکان سوسياليسم در يک  یکسان یميسپارد. بطور کل
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هند که دمي" را یکشور را مطرح ميکنند و بعد هم اين پاسخ "انترناسيوناليست
 یپرولتاريا معن یتواند پيروز بشود تا برامي یللالمانقالب فقط از لحاظ بين

برخورد  یرا برا هابلشويک یو عمل یتئوريک یداشته باشد، ناآمادگ یاقتصاد
پرولتاريا بعد از کسب قدرت تقديس ميکنند. اين اشکاِل  یبه وظايف اقتصاد

بحِث هم رفيق غالم و هم حزب کمونيست انترناسيونال [کمونيست چپ] 
قدر اضافه ميکنم که  کند. فعال همين یکرد با آن مرزبند یسع است که رفيق

در يک  یانقالب پرولتر یدر تعريف و تبيين وظايف اقتصاد ینا آمادگ
که اين انقالب به هر حال در يک کشور اتفاق افتاده است، به  یکشور، هنگام

 یآلترناتيو اقتصاد یدر مقابل موضع بورژواز هاکمونيستاست که  یاين معن
      ٢٥٠".ندارد

  
گيري هاي شکلبحث ناچاريم اشاره بسيار کوتاهي به زمينه يادامهبراي 

داري در درون نظام فئودالي که از قرن سوسياليسم داشته باشيم. شيوه توليد سرمايه
تکامل  يپروسهطول کشيد، رشد کرد. بورژوازي خود محصول يک  ١٩تا قرن  ١٥
داري و تبديل آن به يک ست. رشد اقتصادي سرمايهتوليد و مبادله بوده ا يشيوهدر 

روابط توليدي حاکم، نيازمند روابط اجتماعي و سياسي بود که خود را در انقالب 
مناسبت نبود که شعار انقالب کبير فرانسه تجلي داد. بي ١٧٨٩کبير فرانسه به سال 

ري بوده است. دابود که مبناي شکوفايي جامعه سرمايه» برادري -برابري  -آزادي «
شهروند آزاد بودن يعني خريدار و فروشنده نيروي کار به مثابه اشخاص آزاد و 

ندند. برابري يعني يکسان بودن در مقابل بميحقوق مساوي با يکديگر قرارداد 

                                                 
  یدر شورو یانحراف و شکست انقالب پرولتر یهازمينه؛ بولتن مباحث شوروي - ٢٥٠
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که  قانون و برادري يعني احساس تعلق به جامعه بورژوايي. به عبارت بهتر مادامي
ولده را در سطح جهاني نگذرانده بود و جامعه جامعه سطحي از رشد نيروهاي م

نياورده بود، صحبت از  به وجودگورکن خود، پرولتاريا را در سطح جهاني 
گيري توانست باشد. حتي پس از شکلپردازي ميسوسياليسم تنها نوعي افسانه

داري مارکس از انواع اقسام سوسياليسم، سوسياليسم ارتجاعي، سوسياليسم سرمايه
شان همه چيز است، جز برد که هدفکار، سوسياليسم تخيلي و غيره نام مي محافظه

  رهايي بشريت از استثمار انسان از انسان.
اين يک واقعيت است که بورژوازي يک نقش انقالبي در تاريخ ايفا کرد، هر 
جا که بقدرت رسيد، از طريق تکامل ابزارهاي توليد، مناسبات کهن را بر هم زد. با 

کامل صنايع بزرگ و هم چنين از طريق رام کردن طبيعت، بورژوازي رشد و ت
هاي توليد کالن را فراهم کرد. در عين حال بورژوازي گورکن خود پرولتاريا زمينه

هاي توليد داري با تمامي شيوهتوليد سرمايه يشيوهآورد. وجه تمايز  به وجودرا نيز 
رشد نيروهاي مولده و است. شمولي آن داري در گرايش جهانما قبل سرمايه

گيري پرولتاريا در سطح جهاني است که به تبع آن پيدايش و شکل

درک زد. ساميزمينه و مفهوم مادي ضرورت سوسياليسم را مطرح 
سوسياليسم قبل از هر چيز از طريق رشد و شکوفايي نيروهاي مولده ممکن است. 

  کند:ن ميمارکس اين مسئله را به روشني تمام به شکل زير بيا
  

"با گرايش جهانشمولي سرمايه روبرو هستيم که وجه تمايز آن از تمامي 
مراحل پيشين توليد است. سرمايه گر چه بنا به ماهيت خود محدود است اما 

خود به جهاني کردن نيروهاي توليد گرايش دارد و بدين  يتوسعهدر جريان 
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کند ...اين اهم ميجديدي از توليد را فر يشيوهترتيب مقدمات پيدايش 
به  -زدساميهاي پيشين توليد متمايز رايش که سرمايه را از تمامي شيوهگ

 يهدر بردارند -داري شکل محدودي از توليد استکه سرمايهدليل اين
داري خواهد به نابودي سرمايه سرانجامعنصري از تناقض هم هست که 

  ٢٥١."ميدانجا
  

ي و ارتجاعي او از سوسياليسم بر مجددا به منصور حکمت و تصور بورژواي
توان در کشور ديم. منصور حکمت معتقد است که سوسياليسم را حتي ميگرمي

ترين کشور سرمايه نيز عملي کرد. بر طبق استدالل غنا يعني در يکي از پيراموني
اي است از مناسبات بين افراد و ابزار توليدشان منصور حکمت سوسياليسم مجموعه

توانند در هر جايي بين توزيع درآمد، لذا اين مناسبات را مي يهنحوطور و همين
يستي خود را که ئمائو -خودشان برقرار سازند. منصور حکمت درک استالينيستي
  کند:در تناقض با درک مارکسيستي است، به شکل زير بيان مي

  
» ساختمان سوسياليسم در يک کشور«"پاسخ يک کمونيست بايد اين باشد که 

است. چرا که  یدر کشور غنا عمل یحت یجامعه کمونيست یفاز پايين یمعن به
است از مناسبات بين افراد، بين افراد و ابزار توليدشان  یاسوسياليسم مجموعه

  ٢٥٢".یو همينطور نحوه توزيع درآمد اجتماع
  

                                                 
  ٦٤گروندريسه جلد دوم ص  - ٢٥١
  یدر شورو یانحراف و شکست انقالب پرولتر یهازمينه ؛بولتن مباحث شوروي - ٢٥٢
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ما قبال توضيح داديم درک سوسياليسم قبل از هر چيز از طريق رشد و 
ولده ممکن است. برخالف خزعبالت منصور حکمت شکوفايي نيروهاي م

ترين و قدرتمندترين کشور سوسياليسم نه تنها در کشور غنا بلکه حتي در پيشرفته
داري و نيست، چرا که نظام جهاني سرمايه پذيرامکاناروپايي يعني آلمان نيز 

اي است که در آن کشور داري همچون شبکه به هم تنيدهتوليد سرمايه يشيوه
  مفهوم خود را از دست داده است. » مستقل«

اما سوسياليسم به عنوان بخشي از پروسه انقالب جهاني هم در کشور غنا و هم 
است. در پروسه انقالب جهاني، وظيفه سنگيني بر  پذيرامکاندر کشور آلمان 

پرولتارياي کشورهاي متروپل قرار دارد، کمک به آماده سازي شرايط  يهعهد
اي گسترش توليد اجتماعي شده. وظيفه ساختن سوسياليسم در غنا، نه اجتماعي بر

عهده کل پرولتاريا است. به کنکاشبلکه بر  ،فقط بر عهده پرولتارياي کشور غنا
شود در يستي منصور حکمت، که ميئمائو-مان از درک بورژوايي، استالينيستي

هيم. منصور حکمت دمياي در وسط اقيانوس، سوسياليسم برقرار کرد ادامه جزيره
  نويسد:مي

  
به بعد  ١٩٢٤که در روسيه بر سر اين یباشد، يعن ی"اگر بحث بر سر فاز پايين

از  یو سطح معين یتوان آگاهانه به طرف ساختمان يک روابط اقتصادمي
مولده رفت که از هرکس به اندازه کارش بگيرند و به هر کس به  ینيروها

را در اين ميان نابود کنند، من جوابم  یر مزداندازه کارش بدهند، و عنصر کا
 ینيست. حت یبه انقالب جهان یاينکار نياز یتوان، و برامي یمثبت است. آر

به وسعت روسيه نيست...چرا ممکن نيست پس از در هم  یبه کشور ینياز
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را با روابط جديد سازمان دارد؟  یجامعه کهن توليد اجتماع یکوبيدن بنيادها
که معتقد است "سوسياليسم تنها در  یاینشده؟! اگر تئور یهانچون انقالب ج

ود" درست است، اگر اين نظريه درست است که شميپياده  یسطح جهان
توان سوسياليسم را در يک جامعه مستقر کرد"، آنگاه من سؤال ميکنم "نمي

در  یاچگونه است که در همين دنيا يک عده جوان اتوپيست ميروند جزيره
ميکنند؟ آيا  یزندگ یانوس ميخرند و در آنجا به شيوه کمونوسط اقي

  ٢٥٣"!بين خود برقرار کنند؟ یناگزيرند روابط ملک
  

سوسياليسم نه دولتي و يا حتي "جمعي" کردن مالکيت بر ابزار توليد بلکه 
که چند نفر به اجتماعي شدن نيروهاي مولده و اجتماعي شدن توليد است. اين

وس بروند و در آنجا به شکل بدوي به زندگي بپردازند و از اي در وسط اقيانجزيره
کار مزدي خبري نباشد و سپس مقايسه چنين زندگي بدوي با سوسياليسم، ارائه 

توان به کالن شهرها تصويري توحش وار از سوسياليسم است. زندگي بدوي را نمي
ن به توليد بدوي تواتوليدي اجتماعي را نمي ترمهمو جامعه مدرن وفق داد و از همه 

اي، سوسياليسم منصور د. در صورت اجراي عملي چنين ايدهوفق (تعميم) دا
  نخواهد بود.» پل پت«حکمت بهتر از سوسياليسم 

ظاهرا در درک بورژوايي منصور حکمت از سوسياليسم، زمينه مادي 
گيري طبقه پرولتاريا غايب هستند. سوسياليسم يعني رشد نيروهاي توليدي و شکل

اي در و زندگي چند جوان اتوپيست نه طبقه پرولتاريا به شکل بدوي در جزيرها
  کند. کند و با سوسياليسم مقايسه ميوسط اقيانوس را "کموني" ارزيابي مي

                                                 
 یدر تحليل شکست پرولتاريا در شورو یمسائل گره،  ٢بولتن شماره  - ٢٥٣
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سوسياليسم نه توحش تعميم يافته بلکه اجتماعي شدن و شکوفايي نيروهاي توليدي 
  است.

دارد که ساختمان ميفيلسوف مابانه اظهار  سرانجاممنصور حکمت 
بود بلکه  پذيرامکانروسيه  و مارکسيستي کلمه نه تنها در یواقع یسوسياليسم به معن

آمادگي نظري نداشتند. چرا  هابلشويکحتي حياتي نيز بود، اما پيشرو طبقه يعني 
همچنان تحت تاثير تفکر سوسيال دمکراسي بودند، افق و نگرش  هابلشويککه 
دمکراسي روس را تحث تاثير طوالني تفکر سوسيال ايدوره يالملل دوم برابين

  نويسد:منصور حکمت مي .خود داشت
  

کلمه در روسيه نه فقط  یواقعي و مارکسيست به معني سوسياليسم"ساختمان 
ين ترمهماز  یبود...قطعا يک یحياتتداوم انقالب و تثبيت آن  یبلکه برا یعمل

انقالب خويش،  یر به فرجام رساندن قطعطبقه کارگر روسيه د یعوامل ناتوان
الملل عنصر پيشرو طبقه در اين انقالب بود...افق و نگرش بين ینظر یناآمادگ
روس را تحث تاثير خود  یتفکر سوسيال دمکراس یطوالن یادوره یدوم برا
اصول مارکسيسم را  یطوالن یادوره یروس برا ی.. سوسيال دمکراس.داشت

 یناسد. جدائشميلل و رهبران آن درک ميکند و المبه روايت اين بين
گام به گام بود.  پروسهالملل دوم يک بين یو عمل یاز نفوذ فکر هابلشويک

دارد. اما مساله مهم اين  یاکنندهو تعيين یاين پروسه نقاط و مقاطع تاريخ
.. .نشده است یط یبطور کامل و قطع ١٩١٧است که اين پروسه تا مقطع 

بين الملل دوم اين بود که طبقه کارگر روسيه  یاولين تاثير فکر خالصه کالم،
 یسوسياليست یايجاد مناسبات اقتصاد یو حزب پيشرو آن از پيش امکانپذير
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 ی" اين کشور در استراتژیاقتصاد یدر روسيه را عمدتا به دليل "عقب ماندگ
  ٢٥٤".خود کمرنگ کرده بود

  
سوسيال دمکراسي طي  از هابلشويکاين يک واقعيت است که جدايي 

گيري جنگ جهاني اول و دفاع اکثريت شکل به دنبالاي انجام گرفت. پروسه
احزاب سوسيال دمکرات از وطن امپرياليستي خود و در روند آن ادغام احزاب 

هاي بسيار کوچکي از و فراکسيون هابلشويکسوسيال دمکراسي در کمپ سرمايه، 
سيوناليستي در قبال جنگ گرفتند و به دو احزاب سوسيال دمکرات، موضع انترنا

طبقاتي،  يمبارزهاردوي متفاوت تقسيم شدند. تکامل نظرات لنين به تبع تکامل 
بخصوص تزهاي آوريل لنين و در روند آن تالش براي انقالب سوسياليستي 

گر آمادگي نظري پيشرو پرولتاريا براي هاي منصور حکمت بيانبرخالف ياوه
  ود.حوادث پيش رو ب

شايد در نگاه اول چنين جلوه شود که منصور حکمت آشنايي به مباحث آن 
دوره ندارد و يا از آن مباحث بي اطالع است، اما چنين تصوري بسيار ساده لوحانه 
خواهد بود. منصور حکمت به عنوان ايدئولوگ جناح چپ سرمايه، به حوادث 

نگرد. مباحث زيادي مايه مياجتماعي از افق، ديدگاه و منافع طبقاتي همان چپ سر
هاي متفاوت، از جمله در زمينه اقتصادي در سطح پيشروان پرولتاريا، در در زمينه

در گرفت. اين مباحث، از مباحث بسيار  ١٩٢٥تا سال  ١٩١٧آن مقطع يعني از سال 
 غني و همچنان معتبر جنبش پرولتري است. شکست موج انقالب جهاني و سر بر

                                                 
به تجربه انقالب  یيک نقد سوسياليست یخطوط اصل؛ ین مارکسيسم و مساله شوروبولت - ٢٥٤

  یدر شورو یکارگر
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ب، ضرورت دفاع از مواضع پرولتري و مارکسيستي را پيش روي افراشتن ضد انقال
بود که ضرورت وجودي  کمونيست  ياقرار داد. در چنين زمينه هاانترناسيوناليست

از آلمان تا روسيه، از بريتانيا تا هلند، از  هاانترناسيوناليستچپ بيش از پيش شد. 
  .ايتاليا تا... به دفاع از مواضع کمونيستي پرداختند
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  داري دولتيسوسياليسم يا سرمايه
  

داري مالکيت بر ابزار توليد، اشکال متفاوتي بخود در طول حيات سرمايه
داري مالکيت خصوصي شکل غالب بود گرفته است. اگر در مراحل اوليه سرمايه

ه را ب» جمعي«در عصر کنوني، ديگر مالکيت خصوصي و فردي نيست بلکه شکل 
داري، يرد. در عصر انحطاط سرمايهگميخود ه ها بو تراست هاارتلکصورت 

داران و مالکيت دولتي سرمايه» جمعي«داران به شکل مالکيت مالکيت سرمايه
داران سرمايه» جمعي«کند. ذکر اين نکته ضروري است که مالکيت گرايش پيدا مي

  هرگز به مفهوم مالکيت اجتماعي ابزار توليد نيست. 
ي که ذکر شد، در عصر انحطاط سرمايه، در عصر امپرياليسم، طورناهم

هايي که سرمايه ميل به "جمعي" و دولتي شدن دارد. سرمايه، بخصوص در دوره
کند، تا روند انباشت دولتي شدن گرايش پيدا مي به سويکند، احساس خطر مي

يراموني خود دولتي شدن سرمايه، در سرمايه پ به سويسرمايه را تضمين کند. ميل 
در سرمايه متروپل، نيروهاي  حالي کهدهد، در از سرمايه متروپل نشان مي تربيشرا 

اند، بدون آنکه اجتماعي مولده بيش از سرمايه پيراموني خصلت اجتماعي پيدا کرده
  شده باشند. 

دليل ه بورژوازي سرمايه پيراموني ب کهجاييآنداري پيراموني، از در سرمايه
هاي تاريخي خود نتوانسته است وظايف تاريخي خود را همچون محدوديت

داري متروپل به سرانجام برساند، لذا جناح چپ سرمايه، ميل دارد بر اهداف سرمايه
طبقاتي خود، روبناي ايدئولوژيک چپ داشته باشد. به عبارت بهتر در سرمايه 

د لباس ي خوهاخواستهتواند به تر ميپيراموني جناح چپ سرمايه راحت
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خود را به شکل احزاب  تربيشبپوشاند. اين وظيفه در سرمايه متروپل » مارکسيسم«
  دهد. سوسيال دمکرات و يا احزاب کارگري نشان مي

داري  است. دولت دولت اساسا هر شکلي را که دارا باشد يک ماشين سرمايه
دار ت به سرمايهنيروهاي مولده در اختيار داشته باشد، به همان نسب تربيشهر چقدر 

شود. ما قبال بردگان مزدي دخيل مي تربيششود و در استثمار بزرگ تبديل مي
اي از دولت است، در آن گام به توضيح داديم، ديکتاتوري پرولتاريا که شکل ويژه

شوند. تاريخ جنبش کارگري به ما ياد گام نيروهاي مولده، اجتماعي و نه دولتي مي
ر ابزار توليد از جانب دولت راه حل نبرد پرولتاريا نيست، داده است که مالکيت ب

بلکه مالکيت اجتماعي ابزار توليد و زوال دولت، هدف نبرد پرولتاريا است. انگلس 
  دهد:به روشني تمام، اين مسئله را به شکل زير توضيح مي

  
داري  است "دولت مدرن هر شکلي را که دارا باشد، اساسا يک ماشين سرمايه

 تربيشباشد. هر اندازه داران ميداران، شکل ايده آل سرمايهلت سرمايهو دو
دار بزرگ نيروهاي مولده تصاحب شوند، به همان اندازه دولت به يک سرمايه

کند. کارگران استثمار مي تربيشمبدل شده، شهروندان دولت بورژوازي را 
د از جانب دولت راه مانند... مالکيت بر ابزار توليکماکان مزد بگير باقي مي

  ٢٥٥حل نبرد نيست."
 

داري دولتي (مالکيت دولتي)، به لحاظ حقوقي، دولت مالک ابزار در سرمايه
توليد است. در مالکيت دولتي بر ابزار توليد، همچنان رابطه کار و سرمايه حکمفرما 

                                                 
  انگلس آنتي دورينگ - ٢٥٥
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است و برنامه ريزي اقتصادي دولتي، هرگز در تناقض با مالکيت دولتي نيست. از 
رفتن رقابت و جايگزيني آن با همکاري واحدهاي توليدي طبق برنامه، مدل  بين

  داري دولتي هيچ قرابتي با اجتماعي شدن نيروهاي توليدي ندارد.رايج در سرمايه
داري دولتي، مالکيت دولتي بر ابزار توليد، همچنان انتقال نيروي در سرمايه

داري است. ط توليدي سرمايهگيرد که ويژگي اساسي روابکار به کاال صورت مي
در چنين  يرد.گميدر انتقال نيروي کار به کاال است که رابطه استثماري شکل 

 شود،ه ميميدداري دولتي ناداري، که سرمايهچنين شکلي از سرمايهجوامعي و در 
داري همچون توليد کااليي، کار مزدي، پول، سود، بازار هاي اصلي سرمايهويژگي

توان به بلوک شرق سابق و يا داشت. براي مثال در اين زمينه ميوجود خواهند 
  شمالي و غيره اشاره کرد. هچين، کوبا، کر

انقالب کمونيستي ابزار توليد را توسط ديکتاتوري پرولتاريا از طريق يک 
دهد که اين عمل برنامه ريزي بر مبناي نيازهاي اجتماعي در اختيار جامعه قرار مي

اجتماعي شدن نيروهاي توليدي به شدن ابزار توليد است.  گر اجتماعيبيان

مفهوم آن است که رابطه کار با نيازهاي مادي جمعي جامعه است نه 

رابطه کار با سرمايه خصوصي و يا سرمايه دولتي در راستاي ارزش 

آگاهانه و بشکل جمعي و با ابزار توليد  هانا. در چنين شرايطي انسافزايي
کنند و نيروي کار اجتماعي همچون تني واحد رکا کار مياجتماعي شده، مشت

  خواهد بود. 
گرديم با اين توضيحات به اتحاد مبارزان کمونيست و منصور حکمت بر مي

داري داري (سرمايهاي از بربريت سرمايهخواهد شکل ويژهتا ببينيم چگونه مي
داري تن سرمايهگرف به دستارائه دهد. او » سوسياليسم«دولتي) را تحت عنوان 
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 به سوي ميانحصاري دولتي از طريق يک دولت انقالبي و دمکراتيک را گا
کند. قطعا منظور اين ايدئولوگ سرمايه از سوسياليسم همان سوسياليسم ارزيابي مي

ريزي دولتي توليد و به عبارت بهتر همان مالکيت دولتي بر ابزار توليد، برنامه
وليد کااليي ادامه پيدا کند، تا روند انباشت سرمايه را داري دولتي است، تا تسرمايه

  نويسد:تضمين کند. منصور حکمت چنين مي
  

داري  کند، بلکه سرمايهداري را نابود نميکردن و... سرمايه"مصادره، ملي
همين  دهد... وآورد و يا بسط ميمي به وجودانحصاري دولتي را 

ک دولت انقالبي و دمکراتيک داري  انحصاري دولتي در دست يسرمايه
 »دولت انقالبي و دمکراتيک«گامي است به سوي سوسياليسم... زيرا يک 

گيري قدرت توسط پرولتاريا و آنترين حالت سياسي براي به دستمناسب
ترين حالت اقتصادي براي شروع داري انحصاري دولتي مناسبگاه سرمايه

  ٢٥٦ساختمان سوسياليسم است."
  

ترين حالت داري انحصاري دولتي، مناسبمت سرمايهبراي منصور حک
اقتصادي براي سوسياليسم بود. چرا که براي او دولتي شدن ابزار توليد در دست 

مان از شد. به کنکاشيک دولت "انقالبي" و دمکراتيک با سوسياليسم تداعي مي
داري است اي از توحش سرمايهدنياي سوسياليستي منصور حکمت که شکل ويژه

سان سياست مداران مت، در مورد جامعه اتوپي خود، بههيم. منصور حکدميادامه 
دهند که هاي تبليغاتي خود ليستي از اقداماتي را ارائه ميسرمايه پيراموني،که در وعده

                                                 
  ٢٣ص  -اول)ه (دور١به سوي سوسياليسم شماره  - ٢٥٦
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دانند که در فرداي پيروزي، شان خواهند داد و همه مياگر سر قدرت بيايند، انجام
ها وجود هاي مادي تحقق آني نيست، چرا که زمينههايامکان تحقق چنين خواسته

    کند:هاي "کمونيستي" خود را چنين بيان ميندارد. منصور حکمت تحقق خواسته
  

"االن شما فکر کنيد خانواده کارگري چند درصد معاشش را، چند درصد در 
آمد قدرت خريدش را، صرف مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و 

درصد دستمزد ديگر مهم نيست. چون  ٨٠درصد؟  ٨٠ند. کترانسپورت مي
 یرا از بين برده است. کار یاز کار مزد یرا دارد و جامعه بخش زياد هااين

را دارد و به خاطر آن  هاآن.درصد نيست ٨٠آن  یالواقع برایکه ميکند ف
است. بعدًا در يک پروسه درصد است که به کارخانه آمده  ٢٠تفاوت 

و لوکس جامعه را هم از  یدرصد محصوالت تفنن ٢٠آن  یحت یاحساب شده
که از آن استفاده شود.  یهدميو سازمان  یآوریبيرون م یدارحيطه سرمايه

 ی؟ و غيره که به نظر من با توجه به تکنولوژی؟ مديريت چیپروسه توليد چ
همه  یامروز، با توجه به قدرت مبادله اطالعات در جهان، برا یکامپيوتر

  ٢٥٧شود پيدا کرد."یم یروشن یجوابها هااين
  

ود اين است که، منصور حکمت چگونه نيازهاي اصلي شميسوالي که مطرح 
جامعه يعني مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و ترانسپورت که به نظر او 

کند؟ شکل درصد نيازهاي جامعه است را به همه احاد جامعه تضمين مي ٨٠
ي اصلي جامعه، تامين اجتماعي، در کشورهاي اروپاي غربي ضعيفي از تامين نيازها
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وجود دارد، در اين کشورها بهداشت و آموزش پرورش مجاني است و اگر کسي 
نتواند هزينه مسکن، غذا، پوشاک و غيره خود را تامين کند، با مراجعه به تامين 

کند. بر طبق معيارهاي منصور حکمت اجتماعي، آن نيازها را دريافت مي
کشورهاي اروپاي غربي بايد سوسياليستي ارزيابي شوند. در صورتي که در همين 
کشورهاي اروپاي غربي ميزان استثمار طبقه کارگر به مفهوم مارکسيستي در مقايسه 

  با خواهران و برادران هم طبقاتي خود در سرمايه پيراموني بسيار باال است. 
داري ه و در يک سرمايهتضمين نيازهاي اصلي جامعه به همه احاد جامع

نيست. ظاهرا در دنياي کمونيستي منصور حکمت، چرا که  پذيرامکانپيراموني 
 ٢٠کند، کارگر بخاطر امکان پيروزي کمونيسم در ايران صحبت ميي درباره

شود، درصد محصوالت تفنني و لوکس جامعه است که بر سر کار خود حاضر مي
يستي و چه تصوير زمختي از انسان واري از جامعه کمونچه تصوير توحش

هاي منصور بگذريم شکل کاريکاتور گونه خواست هااينسوسياليستي. اگر از 
حکمت در بلوک شرق سابق وجود داشت. منصور حکمت مثال کنکرتي از تحقق 

خود، يعني تامين مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و  هايخواست
دهد، که در ارتباط با بلوک شرق سابق نيز ميترانسپورت براي احاد جامعه ارائه 

  گويد:هست. او مي
  

مثل کاسترو و جريان کاسترو در کوبا  یمن به آدمهاي یبه يک معن ی"راست
سال سر کار بودند بهداشت  ٢٠سال  ٣٠آمدند،  هااينرم. خوميغبطه 

را تميز کردند، گفتند حق نداريد بزنيد  هاناآوردند، مسکن آوردند، خياب
نبود، اگر  ینبود و مارکسيسم انقالب یشان علم. سوسياليسمیگوش کس یتو
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کار خودت آقا جان! سوسياليسم  یگفت برو بابا پاآلن کاسترو اينجا بود مي
انيد چند ميليون آدم ضربدر چند ميليون ساعت دمي ینبود ول یمن علم

يم کردند؟ تو حرف نزن ديگر. ما اگر عقل داشته باش یاحساس خوشبخت
  ٢٥٨دهد."گوييم ما اين را ميفهميم و همين به ما روحيه ميمي

  
يعني  اهد نيازهاي اصلي جامعهخوميمتوجه شديم منصور حکمت چگونه 

مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و غيره را تامين کند، چيزي شبيه کوبا. 
ي دولتي. دارداري، يعني سرمايهاي از سرمايهبربريتي تعميم يافته و شکل ويژه

تواند عقل تواند به کاسترو غبطه بخورد، منصور حکمت ميمنصور حکمت مي
داري که تواند توحشي از سرمايهگويد، اما نميداشته باشد و بفهمد کاسترو چه مي

در آن، دولت مالکيت بر ابزار توليد را در دست دارد، به نام سوسياليسم جا بزند. 
سال است که از مواضع و اهداف پرولتري در مقابل بيش از صد  هاانترناسيوناليست

ين نقش را در به لجن کشيدن تربيشهاي کالم راديکال چپ سرمايه که ايدئولوگ
  کنند.اند و همچنان دفاع مياند، دفاع کردههاي کمونيستي داشتهها و ارزشآرمان

قدرت رسيدن ه خواهد در فرداي بحال ببينيم منصور حکمت چگونه مي
به سان  فريبيسازد. با عوام پذيرامکانتر را اش، سازماندهي يک جامعه مرفهحزب

دهد. او از هاي تبليغاتي قبل از انتخابات ميود، وعدهشمييک سياستمدار ظاهر 
)، مبارزه با العادهفوقطريق مبارزه با فساد اقتصادي (حيف و ميل و ريخت و پاش 

نيروي انساني آزاد و خوشبخت) و بيرون ديکتاتوري (اختناق) و ارائه آزادي (

                                                 
  ١٩٩٨ايران آوريل  یم حزب کمونيست کارگردر جلسه افتتاحيه کنگره دو یسخنران؛ منصور حکمت - ٢٥٨
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تر را براي احاد از حيطه بازار، قرار است جامعه مرفه کشيدن نيازهاي اصلي جامعه
  کند. پذيرامکانجامعه 

برنامه ريزي اقتصادي دولتي، هرگز در تناقض با  ما قبال نيز توضيح داديم،
همکاري واحدهاي  مالکيت دولتي نيست. از بين رفتن رقابت و جايگزيني آن با

داري دولتي) توليدي طبق برنامه، توليد تعاوني، مدل رايج در شوروي سابق (سرمايه
هيچ قرابتي با اجتماعي شدن نيروهاي توليدي ندارد. در بلوک شرق سابق، بازار به 
مفهوم رايج آن (بازار آزاد) وجود نداشت با اين همه انتقال نيروي کار به کاال 

گرفت و هم انباشت افزايي صورت ميبه تبع آن هم ارزشگرفت و صورت مي
  گويد:سرمايه. منصور حکمت مي

  
تر با همين امکانات موجود فورًا ممکن يک جامعه مرفه ی"به نظر من سازمانده

شود. به آزاد مي یانسان یکه نيرواين یاست. فورًا ممکن است به دو دليل. يک
مقدار وقت سابق بهتر ايجاد و خلق و  نظرم آدميزاد آزاد و خوشبخت در همان

سوزاند. ... یدهد، دل مدهد، تمرکز بخرج ميتوليد ميکند. ابتکار ميزند، دل مي
العاده که به نظر من حيف و ميل و ريخت و پاش در اين ممالک فوقدوم اين

اختناق و لفت و  یکه در کشور ايران صرف برقرار یاسرمايه یزياد است. يعن
یم یحد و حصر است. همان اولش به سادگیشود بیحاکم م ليس طبقات

مثل بهداشت، آموزش و پرورش،  یتوانيم تضمين کنيم که يک چيزهائ
که من  یترانسپورت، هنر، مسکن و غذا از حيطه بازار بيايد بيرون... سيستم
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از  یپس از ديگر یپيشنهاد ميکنم اين است که ما بياييم مايحتاج مردم را يک
  ٢٥٩زار آزاد بگيريم و بدهيم بيرون سيستم بازار."دست با

  
مدينه فاضله و آرمان شهر منصور حکمت که از طريق بررسي نظرات او موفق 

مناسبت شود. بياي شبيه کوبا ميبه کشف آن شديم، در صورت تحقق آن، جامعه
اي از گر نوع ويژهرد. چنين جوامعي بيانخومينيست که او به کاسترو غبطه 

همچنان انتقال نيروي کار به کاال صورت  هاآنيت سرمايه هستند که در بربر
 هاناهاي منصور حکمت در چنين جوامعي، انسيرد. بر خالف عوامفريبيگمي

را بزور و به شکل زندان بزرگ در چنين  هاناکنند . انساحساس خوشبختي نمي
  دت پژمرده هستند. شه ارند. نيروهاي مولده در چنين جوامعي بدميجوامعي نگه 

گر اجتماعي شدن نيروهاي توليدي سوسياليسم نه بربريت تعميم يافته بلکه بيان
است که با نيازهاي مادي جمعي جامعه رابطه مستقيم دارد نه با سرمايه دولتي و يا 

افزايي هستند. انترناسيوناليسم اصل بنيادين سرمايه "جمعي"، که در راستاي ارزش
در جامعه سوسياليستي نيازهاي جامعه تنها از منظر و افق  سوسياليسم است و

انترناسيوناليستي قابل تحقق هستند. در سوسياليسم که يک جامعه جهاني است، 
پردازند. آگاهانه و به شکل جمعي به رشد ابزار توليد اجتماعي شده مي هاناانس
  .کنندخوشبختي ميکنند، چرا که واقعا احساس از چنين جوامعي فرار نمي هاناانس
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  مکان تاريخي کمونيزم کارگري
 

هاي کمونيزم کارگري اتخاذ مواضع کالم راديکال بوده يکي از ويژگي
ظاهر انقالبي و کمونيستي، پوششي بر عملکرد و ه است، ترمينولوژي و القاب ب

که، در بخصوص اينبوده است.  ماهيت ضد انقالبي و بورژوايي اين گرايش فکري
اش، خود اين گرايش فکري سعي کرد با پنهان کردن ماهيت ضد انقالبي ايدوره

را به کمونيست چپ نزديک کند. مواضع کالم راديکال و تظاهر به همگرايي با 
کمونيسم چپ در مقطعي باعث شده است که به اشتباه، گاها در فضاي سياسي، چه 

و يا تاثير پذيرفته » چپ کمونيست«ايراني و چه غير ايراني اين گرايش را منتسب به 
از کمونيسم چپ بدانند. ترجمان عملي اين انتساب، به نسل جديدي که به مسائل 

کند که مواضع انترناسيوناليستي در روند تکاملي خود آورند، القاء ميسياسي رو مي
 شود.به مواضع ضد انقالبي منتهي مي

ارگري ي مرکزي حزب کمونيست کبابک کسرايي، مشاور سابق کميته
کمونيست «به » کمونيزم کارگري«ايران، از داليل استعفاي خود، منجمله از تعلق 

گري به مبارزه طبقه کارگر بيخاطر ماورا چپه ب کند، که گويااشاره مي» چپ
تعلق به کمونيسم چپ  خاطر بهتوجه بوده است، لذا کمونيزم کارگري اعتنا و بي

 ٢٦٠ير گذار باشد.نتوانسته است در مبارزه طبقاتي تاث

که به عنوان معجوني نامتناسب و نامتجانس از » آلترناتيو«ي الکترونيکي نشريه
گرايشات رنگارنگ چپ دستگاه سياسي سرمايه ولي با نور خيره کننده وارد فضاي 

                                                 
مشاور سابق کميته  بابک کسرايي استعفا از عضويت در حزب کمونيست کارگري ايران - ٢٦٠

  ۲۰۱۱مارس ۲۴مرکزي حزب
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ادعا کرد که مغشوش اي سياسي شد، پيش از به خاموشي گراييدن خود طي نوشته
ايد در کمونيست چپ جستجو کرد و اين چنين هاي کمونيسم کارگري را بريشه

  نوشت:
 

 کمونيسم اساسي گام نخستين ؟»چپ کمونيسم«يا  »کارگري کمونيسم"«
تاکنوني  مارکسيستي کالسيک سنت که را تمايزي که بود اين کارگري

 حزب وگرامشي) بين تروتسکي رزالوکزامبورگ، لنين، انگلس، (مارکس،
 و يکسو از کارگر يطبقهه انگيخت وخود ديخو به خود يمبارزه بين وطبقه،
 کمونيستي (جنبش يهاناسازم و احزاب فعاليت قالب در آن يمبارزه

 در نو طرحي ظاهرا بدينطريق و بريزد فرو را است کرده کمونيستي) برقرار
 تاريخ در شايد شکل بدين نظراتي طرح ... افکند در مساله اين به پاسخ

 مشابه بامحتواي جرياناتي و هاديدگاه اما اشد،ب جديد ايران در کمونيسم
بين کمونيسم تاريخ در باالتر، بسيار کيفي  سطح در البته و حکمت، نظرات

 در حکمت، مشکل که ما مشکل نه البته مشکل، هستند؛ رديابي قابل الملل
 و لنين خوني دشمنان اصطالح به جريانات اين از برخي که اينجاست
 »بلشويک-ضد هايکمونيست« عنوان به را خود والاص و هستند بلشويسم

 در که است »چپ کمونيسم« به مشهور جريان همان کنند! اين،مي معرفي
 کرد جدا بلشويسم از را خود راه اکتبر، انقالب از پس نخستين هايسال همان
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 در کودکانه روي چپ بيماري« در شد. لنين تبديل آن قهار منتقد به و
  ٢٦١پرداخت." آنان با آتشين ايلهمجاد به »کمونيسم

                                                 
بود از طيف جديد و جوان اي . نشريه الکترونيکي آلترناتيو نشريه١١نشريه آلترناتيو شماره  - ٢٦١

اي تحت عنوان منتشر گرديد. در نوشته ١٣٩١تا اسفند  ١٣٨٩جناح چپ سرمايه که از اسفند 
 کند:که حکم معرفي نشريه را داشت، خود را چنين معرفي مي» که؟  آلترناتيو چه؟ آلترناتيو«

بش کمونيستي و ديالکتيکي پيوستگي و گسستگي با تاريخ جن ه"آلترناتيو خود را در يک رابط
کند. ما بدون رين محصوالت اين تاريخ) تعريف ميمثابه آخه هاي موجود (بناها و سازمگروه

عاميون -ايستيم؛ از اجتماعيونتداد خط سير درخشان اين تاريخ ميشک و با افتخار تمام در ام
وري و پيشهزاده تا جعفر صدر انقالب مشروطه تا امروز. از حيدر عمواوغلي و آواتيس سلطان

خسرو روزبه و از بيژن جزني و مسعود احمدزاده و حميد اشرف تا تقي شهرام و فواد مصطفي 
سلطاني و عليرضا شکوهي و از حسين رياحي و عليرضا سپاسي تا غالم کشاورز و منصور 

هاي ناحکمت؛ و ديگر رفقايي که در ادوار مختلف تاريخ معاصر ايران در راستاي تحقق آرم
  ".ي، زندگي خود را وقف و يا جان خود را فدا کردندکمونيست

گر آشفتگي فکري و عدم انسجام دروني در نظرات اين نشريه بود. اگر نام خود ليست بيان
کرد و هم شد، هم انسجام بهتري پيدا ميانترناسيوناليستي چون سلطانزاده از اين ليست حذف مي

شد. نشريه آلترناتيو عصاره نظرات خود و در عين به سو استفاده از نام سلطانزاده اعتراض نمي
هاي فدايي خلق "ما معتقديم که سازمان چريککند:آشفتگي فکري خود را چنين بيان ميحال 

و به مثابه يک  ١٣٥٠نخست  هو نيم ١٣٤٠ همشخص تاريخي يعني در دهه ايران در يک دور
کامل مبارزات کمونيستي ايفا کند. اين خود توانست نقش کامال مثبتي در ت هجريان بالنده در دور

جريان توانست با گسست از حزب توده و رفرميسم و اپورتونيسم آن، نسل جديدي از چپ 
از  ١٣٣٢عملکرد حزب توده در سال  هانقالبي را به صحنه بياورد و اعتبار چپ را، که به واسط

مسير اين جريان توانست چنان کف رفته بود، به بهاي خون و جان خود به او بازگرداند. در اين 
اجتماعي تعيين کند که بعد از چند دهه تکرار آن به رويايي براي  ههژموني را براي چپ در عرص

در گسست ياد حکمت نقش انکارناپذيري  همگان تبديل شده است...از سوي ديگر رفيق زنده
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هاي چپ معتقد به فروپاشي خود به کند که کمونيستآلترناتيو سپس مطرح مي
  نويسد:داري هستند و اين چنين ميخودي سرمايه

  
 مارکسيستي (مانند هاينحله برخي قرائت برخالف سرمايه "سقوط

 صورت خودي به خـود فروپاشي شکل چپ) بـه هايکمونيست
  ٢٦٢رد."گينمي

 

عبداهللا مهتدي زماني پيش از فروپاشي ديوار برلين، اولين دبير کل "تنها حزب 
کمونيست" جهان بود و قرار بود تنها حزب کمونيست جهان، انترناسيونال 

موج دگرديسي احزاب استالينيست به تبع  به دنبالکمونيستي را تشکيل دهد. اما 
خود را از شر برچسب کمونيسم رها فروپاشي ديوار برلين، سوسيال دمکرات شد و 

هاي خود را از دارد، کمونيزم کارگري ديدگاهکرد. آقاي مهتدي اعالم مي

                                                                                                                 

هاي پس از شده در سالهاي پوپوليستي، حل تناقضات و مسائل ايجاد جنبش کمونيستي از انگاره
، حرکت براي بازگرداندن کمونيسم به جايگاه واقعي خود يعني بيان اعتراض ١٣٥٧قيام بهمن 

داشت؛ دستاوردهايي که با تاثيرگذاري بر روند  ... و ... داري وکارگر بر ضد سرمايه هطبق
 و شد) باعث برداشتن يک گام اساسي به جل١٣٦٢تاسيس حزب کمونيست ايران (شهريور 

و به  ١٩٣٠ هترين تالش براي تداوم مارکسيسم کالسيک در دهمهم توانتروتسکيسم را مي....
ها و تجربيات ويژه شرايط پس از جنگ جهاني دوم دانست. به همين اعتبار، اين سنت درس

ترين بخش جنبش کنيم که کسي در اين مطلب که پيشرفتهفراواني براي آموختن دارد. فکر نمي
شکل گرفته المللي و در بعد تئوري مارکسيستي تاريخا در اروپاي غربي تي در سطح بينکمونيس

  است، شکي داشته باشد."
  ١١نشريه آلترناتيو شماره  - ٢٦٢
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کمونيسم چپ به عاريه گرفته است و اين چنين در گسست خود از جناح کالم 
  نويسد:راديکال چپ سرمايه و در گذر خود به سوسيال دمکراسي مي

 

 و ايحاشيه العادهفوق يهاناجري از خود که ،»کارگري کمونيسم«"ديدگاه 
 بود، شده گرفته عاريه به ديگران آي.سي.سي. و مانند اروپايي چپ مريخي
 کرد...مي نمايندگي را کارگري هاياتحاديه با شديدي ضديت

 يک و نشريه يک نام »انترناسيوناليستي کمونيستي جريان«يا » آي.سي.سي.«
 بود ميالدي هشتاد و هفتاد دهه در ااروپ در ماليخوليايي چپ کوچک گروه

 بورژوازي نوکران را هاآن و داشته موضع کارگري هاياتحاديه عليه که
 ايجاد براي بورژوازي ترفند آن را و بوده دموکراسي مخالف اندند،خومي

 قائل فاشيسم و دموکراسي بين فرقي دانستند،مي کارگر طبقه ميان در توهم
 داري بهسرمايه حاکميت گوناگون هايجلوه وانعن به را دو هر و نبودند
ن اوپـارلم انتخـابـات در کـارگــر طبقـه شــرکت مردند،شمي مردود يکسان

 بخش وآزادي ملي هايجنبش دانستند،مي تابو و کردندمي تلقـي خيانت را
 هاگروه نوع اين قبيل. از اين از و ندميدنا مي امپرياليسم زائده و ارتجاعي را

  ٢٦٣نبودند." کم دوره آن در
 

 اندتوان اين ليست را طوالني کرد. هيچ يک از کساني که تقال کردهقطعا مي
هاي کمونيزم کارگري را بايد در کمونيست چپ جستجو کرد، تا القاء کنند ريشه

يک توضيح کوتاهي در مورد کمونيست چپ بدهند و يا در  اندسعي نکرده
فتن کمونيزم کارگري از کمونيسم چپ، به متون و ادعاهايشان مبني بر تاثير پذير

                                                 
  ميالدي ٢٠١٧فوريه  ،١٣٩٥بهمن ماه ؛ مهتدي عبداهللا وگذار برگسست مقدمەاي - ٢٦٣
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ها و لجن ها، دروغمواضع کمونيست چپ ارجاع دهند. پيش از بررسي شارالتانيسم
دوران رسيده، توضيحي کوتاه و يا مقدمهه هاي اين رهبران و محققين تازه بپراکني

کوتاه که حتي معرفي اين خاطربهاي بر کمونيست چپ ضروري است. چرا مقدمه؟ 
 کمونيست چپ نيازمند يک نوشته مجزا و جدي است.

با برآمد موج انقالب جهاني و  در روند آن معضالتي که در مقابل پيشروي 
مادي کمونيست چپ مهيا شد. با عالئم  هايزمينهانقالب جهاني قرار داشت، 

شکست موج انقالب جهاني که منجر به ايزوله شدن انقالب اکتبر شد، انقالب 
هاي انحطاط خود را بروز داد. روند انحطاط انقالب اکتبر تاثير خود را بر نشانهاکت

بود که  يابر تمامي احزاب کمونيست و جريانات انقالبي گذاشت. در چنين زمينه
از  هاانترناسيوناليستضرورت وجودي کمونيست چپ بيش از بيش مطرح شد. 

ريتانيا تا هلند، از ايتاليا تا... به دفاع از بلغارستان تا آلمان، از روسيه تا آمريکا، از ب
مواضع کمونيستي پرداختند. اما در سه کشور که سنت مارکسيستي قوي بود يعني 
در روسيه، آلمان و ايتاليا کمونيسم چپ خود را به شکل قوي و منسجم نشان داد. 

  به عبارت بهتر واکنش کمونيست چپ، يک واکنش جهاني بود.
تا آخرين لحظه سعي کردند  هاانترناسيوناليستيد تاکيد کرد قبل از هر چيز با

انحطاط شدن بودند، بمانند و از مواضع پرولتري  به سويدر درون جرياناتي که 
دفاع کنند و هرگز قصد انشعاب نداشتند. انقالبيوني که حزب کارگران کمونيست 

که از آن اخراج آلمان را تشکيل دادند از حزب کمونيست آلمان انشعاب نکردند بل
شده بودند. همين مسئله در مورد چپ ايتاليا و بخصوص شخص بورديگا صادق 

شرايط سرکوب خشن،  خاطربهي روسيه، هاانترناسيوناليستاست. شرايط براي 
 بسيار سخت تر از ديگران بود.
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با پيروزي ضد انقالب استالينيستي که مصادف با شروع دوران سياه ضد 
به شکل فراکسيون به دفاع از مواضع کمونيستي  هاناسيوناليستانترانقالب بود، 

پرداختند. که در اين بين، فراکسيون کمونيست چپ ايتاليا از نقش و اهميت بسزايي 
گرايش عمده انترناسيوناليستي سه  برخوردار است. امروزه کمونيست چپ شامل

ش نيست. ايشات متعلق به کمونيست چپ، هدف اين بخگرمياست، معرفي تما
  قرار زير است:ه گرايشات اصلي کمونيست چپ ب

 گرايش کمونيست انترناسيوناليست. ١         

 الملليجريان کمونيست بين . ٢         

  گرايش بوردگيستي (شامل جريانات بوردگيست) . ٣         
براي آشنايي با هر يک از اين گرايشات به بخش پيوندها در سايت صداي 

توضيح داده شد، کمونيست چپ در دفاع از  ترپيشاليستي مراجعه کنيد. انترناسيون
اي مارکسيسم و با اولين عالئم ضد انقالب ضرورت وجودي پيدا کرد. مواضع پايه

  قرار زير است:ه ب اي کمونيسم چپپايهمواضع 
داري يک ها معتقد هستند، سرمايهانترناسيوناليست ؛انترناسيوناليسم. ١         

ستم توليدي جهاني است که خود را به اقصي نکات اين کره خاکي گسترانده سي
است. بورژوازي يک طبقه جهاني است و به تبع آن پرولتاريا نيز يک طبقه جهاني 

داري، عصر است. لذا برنامه و پالتفرم کمونيستي در عصر انحطاط سرمايه
 سيوناليستي باشد.تواند يک برنامه و پالتفرم انترناامپرياليسم تنها  مي

ها معتقد به انقالب جهاني هستند و انترناسيوناليست ؛سوسياليسم جهاني. ٢         
 به تبع آن سوسياليسم نيز يک جامعه جهاني است. 
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ها معتقد هستند که با شروع عصر انترناسيوناليست ؛نفي پارلمانتاريسم. ٣         
ر رابطه با پارلمان، خاک پاشيدن به انقالبات کمونيستي، هرگونه توهم پراکني د

 چشمان طبقه کارگر است. 

داري به عصر انقالبات با ورود سرمايه ؛هاي ملينفي جنبش. ٤         
هاي ملي به پياده نظام در اختالفات امپرياليستي و به بخشي از کمونيستي، جنبش

 اند. هاي امپرياليستي تبديل شدهسياست

هاي کارگري در سراسر جهان اتحاديه ؛هاي کارگرييهنفي اتحاد. ٥         
 ها کنترل طبقه کارگر واند. وظيفه اصلي اتحاديهتبديل به ابزارهاي سرمايه شده

 .منحرف کردن مبارزه طبقاتي کارگران است

ها معتقد هستند انترناسيوناليست ؛حزب کمونيست انترناسيوناليست. ٦         
سيوناليست امکان پيروزي انقالب کمونيستي وجود بدون حزب کمونيست انترنا

 ندارد. اختالف نظرها در مورد ماهيت، عملکرد، نقش و رابطه حزب با طبقه است.

يم هيچ يک از شوميکمونيسم چپ، متوجه  با حداقل توضيحات در مورد
هاي کمونيزم کارگري را بايد در القا کنند که ريشه اندکساني که سعي کرده

تا نشان دهند که کمونيزم کارگري به همان  اندپ جست، تالش نکردهکمونيسم چ
. ابتدا به دروغ ها و لجن پراکنيمواضعي معتقد است که کمونيسم چپ معتقد است

پردازيم. مهتدي که در تالش شبانه روزي است تا بتواند در سياست هاي مهتدي مي
ني در نوکري کشورهاي امپرياليستي گانگسترهاي منطقه نقشي ايفا کند، يد طوال

هاي امپرياليستي گانگسترهاي منطقه دارد. با روي کار آمدن ترامپ و تشديد تنش
. دستجات سياهي اندکردهي پيدا تربيشمنطقه، چنين مزدوراني جنب و جوش 

هايي که از هويت چين (باند مهتدي) با جمع کردن تفنگچون باند زحمتکشا
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اردوگاه تحت حمايت گانگسترهاي منطقه، سعي  ، دراندشدهاجتماعي خويش تهي 
در پي تحوالت منطقه و در آستان گانگسترهاي  دارند، شانس مقبوليت خود را،

براي چنين نوکرهاي دست چندم گانگسترهاي منطقه، بخشي از  منطقه باال ببرند.
سياست امپرياليستي شدن به مفهوم اجتماعي شدن است. طالباني و بارزاني زماني 

را به قدرت  هااينآمريکا و جنگ عراق  لشکرکشيکردند، ن نقشي ايفا ميچني
. در فرهنگ نوکر اندشدهسمبل براي دستجات ناسيوناليستي  هااينرساند و حاال 

 العادهفوق«المللي چون جريان کمونيست بين ييهاانترناسيوناليست هااينمنشي 
ي مهتدي بخود زحمت نداده قبل از يرند. ظاهرا آقاگميالقاب » اي و مريخيحاشيه

المللي حداقل به سايت جريان مربوطه اظهار نظردر رابطه با جريان کمونيست بين
المللي پيدا کند و اين ي در رابطه با جريان کمونيست بينسري بزند تا حداقل آگاه

 گويي نيفتد!چنين به پريشان

 کمونيستي جريان«ت نه المللي نام جريان مربوطه اساوال جريان کمونيست بين
تواند برگردان درستي به فارسي نمي» انترناسيوناليستي کمونيستي». «انترناسيوناليستي

ايدئولوژي «باشد و ايراد گرامري در زبان فارسي دارد، "رهبر" که خود زماني 
 کرد.به فارسي ترجمه مي» آلماني

ه نام نشريه. نشريات ي نام جريان مربوطه است نالمللبينثانيا جريان کمونيست 
هاي متفاوتي چون انترناسيوناليسم، انقالب جهاني و ي نامالمللبينجريان کمونيست 

  دارند. غيره
ثالثا کامال طبيعي است در فرهنگ نوکر منشي که آقاي مهتدي سابقه طوالني 

شوند. هنوز جانوراني پيدا » چپ ماليخوليايي«متهم به  هاانترناسيوناليستدارد، 
 وند که همچنان معتقد هستند لنين جاسوس آلمان بود.شمي
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نويسد شود و ميرابعا آقاي مهتــدي در روز روشــن بـه دروغ متــوسل مي
 و هفتاد دهه در در اروپا ماليخوليايي چپ کوچک گروه يک و نشريه يک "نام

الف کند يعني االن وجود ندارد. برخبود". از فعل گذشته استفاده مي ميالدي هشتاد
ي همچنان يکي از مشعل المللبينآرزوهاي جناح چپ سرمايه، جريان کمونيست 

  کند.داران مواضع انترناسيوناليستي است و از مواضع پرولتري دفاع مي
، هاانترناسيوناليستهاي آقاي مهتدي در رابطه با مواضع به ديگر لجن پراکني

، دمکراسي و غيره در ي ملي، پارلمانتاريسمهاجنبشي کارگري، هااتحاديه
 صفحات آينده بر خواهيم گشت. 

سازي يک مسئله براي کساني که به تاريخ و پيش از ادامه بحث، شفاف
و » کمونيست چپ«ضروري است.  ،مواضع کمونيست چپ آشنايي ندارند

، دو نگرش فکري، دو سنت تاريخي کامال جدا از هم »کمونيست شوراگرايي«
مدافع پيگير مواضع پرولتري و تداوم تاريخي » ست چپکموني«هستند. از نظر ما 

آليستي از يک نگرش ايده» کمونيست شوراگرايي« حالي کهکمونيسم است در 
جا ناشي سير تکوين حوادث تاريخي است. اين اشتباه گرفتن احتماال از آن

کمونيست «طبقاتي و تسلط ضد انقالب مبارزيني که به  يمبارزهود، با رکود شمي
دگرديسي کردند و زمينه را » کمونيست شوراگرايي« به سويتعلق داشتند » چپ

 براي اين سوتفاهم مهيا نمودند. 

چقدر صحت دارند. اين نشريه » نشريه آلترناتيو«حال ببينيم اظهار نظرهاي 
الکترونيکي قرار بود آلترناتيو جديدي در فضاي سياسي ايران ارائه دهد. نه فقط 

، بلکه براي هر انسان جدي در فضاي سياسي روشن بود که هايستانترناسيونالبراي 
علت عدم برخورداري از حداقل ه چنين معجوني از چپ دستگاه سياسي سرمايه، ب
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گرفته شده، با همان  هاي به عاريتانسجام نظري و نامتجانس بودن ديدگاه
همان که وارد فضاي سياسي شده بود، با » ايوار و جهش فوارهدرخشش شهاب«

 خود را طي خواهد کرد، که چنين نيز شد.» ناقوس افول و اضمحالل«سرعت نيز 

بحث، اشاره به سنت کالسيک مارکسيستي تاکنوني آلترناتيو  يادامهپيش از 
ضروري » وگرامشي ،تروتسکي رزالوکزامبورگ لنين، انگلس، مارکس،«يعني 

السيک مارکسيستي کرد گرامشي را به عنوان سنت کاست. اين نشريه سعي مي
مطرح کند. گرامشي نه نقش تئوريکي و نه نقش تاريخي در سنت مارکسيستي 

هاي رديف شده داشته است. مواضع ارتجاعي و استالين پسندانه همانند ديگر نام
گرامشي در رابطه با فاشيسم، نقش گرامشي در تضعيف جناح چپ حزب 

ناح دمکراتيک و بورژوايي پارلمان) متحدگرامشي (اتحاد با ج کمونيست ايتاليا، جبهه
دهد. تنها پس از خوبي توضيح ميه ها مورد ديگر نقش و موقعيت گرامشي را بو ده

ي ضد انقالب بود که کمينترن براي مقابله با کمونيست چپ و منجمله شروع دوره
رفيق بورديگا او را از حاشيه به وسط کشيد، براي گرامشي حزب کمونيست بدون 

مفهومي نداشت. گرامشي تحت هدايت و فشار کمينترن در رهبري حزب  بورديگا
 کمونيست قرار گرفت، شرايط جديد نياز داشت نام گرامشي را مطرح کند.

هاي ي کـه قبال اشاره شد، نشريه آلترناتيو ادعا کرد که کمونيستطورناهم
هي داري به شکل خود بخودي به فروپاشي خود منتچپ معتقد هستند سرمايه

ميني هستند. ترجمان ز» جبر گرا«چپ  هايکمونيستخواهد شد يا به عبارت بهتر 
هاي چپ باوري به دخالت در مبارزه طبقاتي اين نظر اين است که کمونيست

دهد و به متون ين توضيحي در مورد ادعاي خود نميترکوچکندارند. اين نشريه 
اند و را از زبان ديگران شنيدهن مسئله دهد. ظاهرا ايکمونيست چپ هم ارجاع نمي

ين صحتي ندارد، شعار ترکوچکاند. اين مسئله هاي ديگران خواندهيا از نوشته
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گر آن است، بيان» انقالب کمونيستي يا نابودي بشريت!«ها معروف انترناسيوناليست
اگر طبقه کارگر به حکم تاريخي خود عمل نکند، نه تنها طبقه کارگر بلکه نابودي 

ها معتقد هستند که هر شيوه توليدي طبقاتي، شريت حتمي است. انترناسيوناليستکل ب
ي دوم، ي رشد و شکوفايي، دورهي اول، دورهي تاريخي است. دورهشامل دو دوره

داري نيز از شود. سرمايهي انحطاط و گنـديـدگي شيـوه توليـدي را شـامل ميدوره
ي اول نقش انقالبي نيز در بود و در دوره قرنها قبل شروع به رشد در جامعه کرده

جامعه ايفا کرد که سمبل آن انقالب کبير فرانسه بود، سپس با جنگ جهاني اول وارد 
داري با انحطاط خود، عصر انقالبات اجتماعي را ي انحطاط خود شد. سرمايهدوره

 اي بود که عصر انقالبات کمونيستي شروع شد.آغاز کرد. در چنين زمينه

گرديم. ظاهرا نشريه الکترونيکي آلتـرنـاتيــو هاي آلترناتيو بر ميُدر فشاني به
گويد. ظاهرا به ذهن گيرد و در روز روشن دروغ ميها را دست کم ميناشعــور انس

کند که در عصر ارتباطات الکترونيکي، بررسي صحت و سقم اين ايشان خطور نمي
  نويسد:چنين ميبرد و اين دروغ فقط چند لحظه زمان مي

 

 و هستند بلشويسم و لنين خوني دشمنان اصطالح به جريانات اين از "برخي
 کنند! اين،مي معرفي »بلشويک -ضد هايکمونيست« عنوان به را خود اصوال
 پس نخستين هايسال همان در که است »چپ کمونيسم« به مشهور جريان همان

لشد.  تبدي آن قهار منتقد به و کرد اجد بلشويسم از را خود راه اکتبر، انقالب از
 آنان با آتشين ايمجادله به »کمونيسم در کودکانه روي چپ بيماري« در لنين

  پرداخت."
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 بيماري-جناح چپ کمونيسم«خود زحمت نداده، کتاب ه نشريه آلترناتيو ب
هايي را که ها و دروغرا بخواند سپس دست به قلم ببرد، ياوه ٢٦٤»روي چپ کودکي

کنند، را تکرار کمونيست چپ پرت مي به سوي هاانترناسيوناليستفان که مخـال
گيري کمونيست شکل هايزمينهنکند و حداقل آشنايي با مباحث کمونسم چپ و 

 و لنين خوني چپ داشته باشد. آلترناتيو به دروغ کمونيسم چپ را "دشمنان
آور را در مهاي شرجواب چنين دروغ لنين خودداند. خوشبختانه مي بلشويسم"

دهد و مي» رويپچ کودکي بيماري -جناح چپ کمونيسم«همان کتاب 
کنند و ما را ميزيادي تعريف مي هابلشويکچپ از ما  هايکمونيستنويسد، مي

 نويسد:ستايند. لنين چنين مي

 کنند. گاهمي تعريف زياد خيلي هابلشويک ما از »چپ« هايکمونيست "ثالثًا
 تاکتيک در تربيش و ميستودند ترکم را ما که بود بهتر چهبگويم:  اهمخومي

 ٢٦٥دند!"شمي آشنا آن با تربيش و کردندمي تعمق هابلشويک

  
اش" حداقل آشنايي ظاهرا نشريه الکترونيکي آلترناتيو عليرغم "جهش فوواره

ي دست چندم هانوشتههايش از به تاريخ و مواضع کمونيست چپ ندارد و دانسته
يش نيز شرمي ندارد. کمونيسم چپ معتقد بود و هادروغاست و از تکرار  ديگران

همچنان هست که موج انقالب جهاني با پيروزي انقالب پرولتري اکتبر شروع شد 
 هاانترناسيوناليستو پيروزي انقالب در گرو تداوم و پيشروي انقالب جهاني بود. 

ي هااتحاديهرلمانتاريسم، معتقد بودند و همچنان هستند که با شرايط جديد پا
                                                 

بيماري کودکي چپ روي در «را تحت عنوان اين کتاب  ،دانشي خود بلکه به قصدحزب توده نه از بي - ٢٦٤
  ترجمه کرده است.» کمونيسم

  ٦٠ص ، روي چپ کودکي بيماري؛ جناح چپ کمونيسم؛ لنين - ٢٦٥
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و به دفاع از  اندشدهي ملي سد راه پيشروي انقالب جهاني هاجنبشکارگري و 
در کتـاب خود تحت عنـوان  کوکپانهمواضع کمونيستي پرداختند. آنتون 

به  ١٩٢٠نوشتـه شده به سال » انقــالب جهــانــي و تـاکتيک کمـونيستي«
رگري و غيره به عنوان سد راه انقالب جهاني ي کاهااتحاديهپـارلمانتاريسم، 

، او کتاب را با عبارت زيرين به هابلشويکپردازد، نه دشمني خونيـن با لنين و مي
  ساند که نيازي به هيچ توضيح اضافي ندارد:رميپايان 

 

پرولتر را در کل جهان به صورت يک  هايتوده"مبارزه مشترک عليه سرمايه 
و زماني که کارگران اروپا سرانجام، عميقا خسته، در خواهد آورد.  واحد در

ي آزاد هاناايستند به انسپايان نبرد شديد، در نور صبح از روشن آزادي مي
ويند و با همديگر در مسکو دست گميشده در شرق آسيا، خوش آمد 

  دهند، در پايتخت انسان نو."مي
 

ک بودن و عوامفريبي تنها مضح کوکپانهترين بيان پر شورترين و صميمانه
کوک تحت فشار ضد انقالب و پانهکه بعدا دهد. ايننشريه آلترناتيو را نشان مي

هلندي در رابطه با مسئله سازماني، دچار گيج  -هاي کمونيست چپ آلمانيضعف
دگرديسي کرد از حقانيت مواضع مطرح » کمونيسم شورايي« به سويسري شد و 

کاهد. بايد تاکيد نمي» انــي و تـاکتيک کمـونيستيانقــالب جهــ« يجزوهشده در 
عضو انترناسيونال » کمونيسم شورايي«قبل از دگرديسي به  کوکپانهکرد 

کمونيستي، فعال در احزاب، حزب کمونيست هلند، حزب کارگران کمونيست 
 هلند و حزب کارگران کمونيست آلمان بود. 
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ي هاکمونيستاند که خوانده احتماال نويسندگان نشريه آلترناتيو در جايي
احزاب کمينترن بودند و به دروغ اين را دشمني با » بلشويزه کردن«چپ مخالف 

سياست  ١٩٢٥زند. پس از مرگ لنين و بخصوص از سال ساميبلشويسم مطرح 
در دستور کار » بلشويزه کردن«استالينيزه کردن احزاب کمينترن تحت عنوان 

تبديل احزاب متمرکز در کمينترن به بخشي از  کمينترن قرار گرفت که هدف آن
سياست خارجي حزب بلشويک بود که ديگر با دولت يکي شده بود. 

مخالف آن بودند که کمينترن به بخشي از سياست خارجي  هاانترناسيوناليست
 دولت جديد تبديل شود.

هايي از نوشته آبراهام زيگلر ترناتيو از کنارهم قرار دادن تکهنشريه آل
)Abraham Ziegler (ِدِلئونيست«) متعلق به گرايش فکري«De Leonism (

ماتيک  -کوکپانهدارند؟" که در نقد  نياز حزب به کارگران تحت عنوان "آيا
 و تحت عنوان "حزب کوکپانههاي ديگري از نوشته نوشته شده، در کنار تکه

خود را  نوشته شده يعني سالي که او ديگر ١٩٣٦کارگر" که به سال  طبقه
اهد ثابت کند که کمونيزم کارگري ريشه خوميدانست، مي» کمونيست شورايي«

  نويسد:در کمـونسيـم چـپ دارد! نشـريـه آلترناتيو چنين مي
 

 يهدو گرايش اصلي جريان موسوم به 'کمونيسم چپ'، ظاهرا درست در نقط"
هايي ي چهرهآلماني اين جريان با نمايندگ-ايستند: شاخه هلنديمقابل هم مي

کوک و هرمان گورتر، دشمنان خستگي ناپذير حزب چون آنتون پانه
ايتاليايي  يهلنينيستي آن هستند. در مقابل شاخ-کمونيستي در مدل بلشويک

اين جريان با محوريت نظريات آمادئو بورديگا، اصوال بر ساختن يک حزب 
(ديدگاهي مشابه  متشکل از اقليتي فعال و انقالبي و کسب قدرت از اين طريق
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کنند. وجه مشترک اين دو جريان ظاهرا آنتاگونيست که بالنکي) تاکيد مي
کند، در را مجاز مي هاآناطالق يک عنوان مشترک يعني 'کمونيسم چپ' به 

ود، که هر دو به نوعي و عمال، قائل به تفکيک شمياين واقعيت خالصه 
کارگر هستند و  يطبقهياسي س يمبارزهاقتصادي و خود به خودي و  يمبارزه

طبقه را به نفع يکي از _حزب يهاهند تمايز و دوآليسم موجود در رابطخومي
بسيار جالب توجه اينجاست که در اين  يهطرفين رابطه از ميان بردارند. نکت

کتاب نشان خواهيم داد که حکمت در عمل با مبنا قرار دادن همين وجه 
ميان برداشتن اين دو گانگي در ساليان پس  مشترک يعني مرتفع ساختن و از

از طرح مباحث کمونيسم کارگري، نخست با طرح مباحث اوليه کمونيسم 
هلندي گام  -) در مسيري مشابه کمونيسم چپ آلماني١٣٦٨-٧١کارگري (

برداشت و سپس با به بن بست رسيدن در اين مسير، به قطب مقابل پريد و با 
) نظرياتي مشابه خط ١٣٧٧ت سياسي' (سال طرح مباحثي نظير 'حزب و قدر

فکري بورديگا (بورديگيسم) ارائه داد اما در کل از چارچوب جريان موسوم 
در اين جا قصد ورود به موضوع تشريح  به 'کمونيسم چپ' خارج نشد.

ها با لنين و بلشويکچپ' (شورايي)، بررسي مجادالت آن نظرات 'کمونيسم
هاي را نخواهيم داشت. تنها مروري کوتاه بر ديدگاه...  ها وها، نقد نظرات آن

حزب ي رابطهها به ويژه در رابطه با موضوع هلندي آن-آلماني يهاصلي شاخ
ها با نظرات هاي بسيار جالب توجه آنو طبقه خواهيم داشت تا شباهت

) را به شکل ١٣٦٨-٧١کمونيسم کارگري ( يدورهحکمت در نخستين 
در اين رابطه و  تربيشاي لحاظ کردن دقت هر چه مستدل نشان دهيم. بر

بندي آبراهام زيگلر (يک هاي دل بخواهي، از جمعاجتناب از تطبيق
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پردازان اصلي جريان ت) در مورد مباحث دو تن از نظريهغيرلنينيس يهنويسند
کوک و پل ماتيک استفاده هلندي کمونيسم چپ يعني آنتوان پانه-آلماني

  ٢٦٦خواهيم کرد. "
  

انسان از اين همه توانايي و نبوغ نشريه آلترناتيو در آناليز، تجزيه و تحليل و 
شود! نشريه آلترناتيو زحمت آن آناتومي مواضع کمونيست چپ دچار شگفتي مي

را بخود نداده است تا با مراجعه به متون و مواضع خود کمونيست چپ صحت و 
رگري ريشه در کمونيسم چپ که کمونيزم کاسقم ادعاي کذايي خود مبني بر اين

دارد، يا ديگر ادعاهاي دروغين خود در رابطه با مواضع کمونيست چپ را ثابت 
  کند. 

اقتصادي در عصر شکوفايي  يمبارزهسياسي از  يمبارزهتفکيک 
داري، محصول شرايط خاصي بود. در دوران انترناسيونال دوم، در آن مقطع سرمايه
تشکلي  هااتحاديهد که در آن شمياقتصادي تفکيک  يمبارزهسياسي از  يمبارزه

د که از طريق شميشدند و مبارزه سياسي به حزب واگذار صرفا اقتصادي تصور مي
در  هااتحاديهد. با وقوع جنگ جهاني اول و ادغام برميپارلمان مبارزه را پيش 

ن هرگونه دولت سرمايه، که همزمان با شروع عصر انقالبات کمونيستي بود، پارلما
نقش راديکال خود را از دست داد. شرايط جديد اشکال مبارزه را تغيير داد و 
ديگري چنين تفکيکي ضرورت خود را از دست داد. در عصر انحطاط 

  داري فقط يک نوع مبارزه طبقاتي وجود دارد.سرمايه

                                                 
  ١١نشريه آلترناتيو شماره  - ٢٦٦
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اي کمونيست چپ، نشان خواهيم داد ادعاهايي ما با مراجعه به مواضع پايه
که ريشه کمونيزم کارگري در کمونيزم چپ است، دروغي بيش نيست. بر اينمبني 

که استالينيسم ريشه در کمونيسم ندارد، کمونيزم کارگري نيز نه ريشه در  همچنان
قبلي به تفضيل  هايبخشيسم دارد که در ئمائو-کمونيزم چپ بلکه در استالينيسم

خواهيم کرد که در مقطعي  . ما همچنين روند تاريخي را بررسياندشدهبررسي 
  گرايي با کمونيسم چپ کرد."اتحاد مبارزان کمونيست" شيادانه تظاهر به هم
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 کمونيزم کارگري و کمونيست چپ

  
ش گوش شنوايي اکه گروه گمنامقبال توضيح داده شد منصور حکمت از اين

ه نام حزب آنتي گيري تشکلي بپيدا کرده و به يکي از بازيگران اصلي در شکل
دارد که مارد و اعالم ميشميکمونيست ايران تبديل شده بود، شرايط را مغتنم 

 هاآنانعکاس نياز تاريخي طبقه کارگر جهاني است! جريان  هاآناصال جريان 
(اتحاد مبارزان کمونيست) نه يک جريان ايراني و يا کردستاني بلکه جزيي از يک 

کنند، نيازي که در کشورهاي مختلف بروز مي فريبيجنبش جهاني است. عوام
حزب کمونيست  هاآنرا مطرح کرده است. جريان  هاآنکرده، ضرورت وجودي 

نوين کمونيستي را  المللبينايران را خواهد ساخت و سپس حزب کمونيست ايران  
  دهد:خواهد ساخت. منصور حکمت چنين گزارش مي

  
ا يک جريان ايراني، تهراني و "ما جزيي از يک جنبش جهاني هستيم. م

کردستاني نيستيم...جريان ما انعکاس نياز تاريخي طبقه کارگر جهاني است. 
را  المللبيننيازي که در اين دوره در کشورهاي مختلف بروز کرده است... 

حزب کمونيست ايران خواهد ساخت. حزب کمونيست ايران را جريان ما 
  ٢٦٧خواهد ساخت."

  

                                                 
گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزي اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد مبارزان  - ٢٦٧

   ٢٢،٢٣،٢٤ص،  ٥م شماره کمونيست، بسوي سوسياليس
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دافي بود که فعالين اتحاد مبارزان کمونيست به همراه در راستاي چنين اه
تماس، گفتگو و مباحثه با جريانات اروپايي افتادند.  به دنبالفعالين کومله در اروپا 

اي ان اتحاد مبارزان کمونيست مصاحبهارگ» کارگر کمونيست«در اين رابطه نشريه 
اروپا را درج کرده با فرهاد بشارت، عضو تشکيالت اتحاد مبارزان کمونيست در 

  ازيم:اندميبحث نگاهي به آن  يادامهبود که پيش از 
  

ي کمونيست به مارکسيسم انقالبي ايران هاناو سازم هانا"نزديکترين جري
کدامها هستند؟ منظورم اين است که با داشتن چشم انداز ايجاد يک 

  انترناسيونال نوين و لنيني روي چه نيروهايي بايد حساب کرد؟
ايم ارتباط برقرار کنيم که تاکنون با جرياناتي در اروپا توانسته تربيشما  ...

انند. دمي ٣و  ٢و  ١هاي انقالبي در درون انترناسيونال خود را منتسب به اقليت
در سطح جهان ارتباط جريان متعلق به اين طيف  ١٥ما هم اکنون با بيش از 

ه سواالت قبلي تا حدي بيان هاي اين جريانات را در جواب بداريم. مشخصه
ايتاليايي بويژه داراي اهميت زيادي  هايکمونيستکردم. در اين طيف 

هستند. جرياني که تاکنون بيش از همه عالقه و حساسيت نسبت به جنبش 
کمونيستي ايران و ا.م.ک نشان داده حزبي است بنام "حزب کمونيست 

"نبرد کمونيستي" هر دو هفته انترناسيوناليست" که ارگان سياسي تبليغي بنام 
شماره ارگانش راجع به جنبش  ٦کند. تاکنون در بيش از يکبار منتشر مي

اول ماه  يجزوهکمونيستي ايران و نظرات ا.م.ک مقاالتي درج کرده است. "
مه و وظايف کارگران ايران" را خودشان از انگليسي به ايتاليايي ترجمه 

شان بين کارگران ايتاليايي پخش ريهضميمه مخصوص نش کردند و به عنوان
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ازمان کارگران کمونيست" که نشريهنمودند. جرياني است در بريتانيا بنام "س
کند. اين سازمان در رابطه تنگاتنگ با اي بنام "صداي کارگر" منتشر مي

کند. مناسبات نزديکي با رفقاي ما در بريتانيا دارد. الذکر کار ميجريان فوق
ا.م.ک و کومله فعاليت نسبتا زيادي  -يغ جنبش کمونيستي ايراندر دفاع و تبل

ي" که نشريهالمللبيننموده است.... ديگر جرياني است بنام "جريان کمونيست 
کند. اين جريان براي اولين بار يکي از اي بنام "انقالب جهاني" منتشر مي

چند جريان  هاي ا.م.ک را به انگليسي چاپ نمود و ما را در تماس بااعالميه
توجهي کامل اين رفقا به مبارزات کارگران و ديگر قرار داد. ولي بي

و عدم درک لنيني از امپرياليسم و  سلطهتحتزحمتکشان در کشورهاي 
مسئله تشکيل حزب و غيره تفاوت نظرهاي قابل توجهي را با جنبش 

ن آورد.... در همين حدي هم که در اينجا ممي به وجودکمونيستي ايران 
ي وجود دارند که المللبينينيم که نيروهاي زيادي در سطح بميام اشاره کرده

ود رويشان حساب شميدر ارتباط با ايجاد يک انترناسيونال نوين لنيني 
  ٢٦٨کرد."

  
هاي بعدي، حول دفاع از مواضع بخش اعظم اين بخش و بخش

گرايشات دروني انترناسيوناليستي خواهد بود. دفاع ما از مواضع کمونيست چپ و 
آن، نه تبعيت کورکورانه مذهبي و يا اسکوالستيک بلکه دفاع از مواضع پرولتري به 
سبک سنت رايج، در سنت مارکسيستي است. لذا پيش از ادامه بحث نقد خودمان 

                                                 
عضو تشکيالت هواداران اتحاد مبارزان کمونيست در خارج  ،مصاحبه با رفيق فرهاد بشارت - ٢٦٨

  ١٣٦١دي ماه  ،کشور
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انيم يعني سنت کمونيست چپ بيان دميرا، به سنتي که خودمان را متعلق به آن 
  آينده خواهد بود.   به سوياشتباهاتي، چراغ راهي اريم. درس آموزي از چنين دمي

با  هاآناين است که،  هاانترناسيوناليستسنت و پرنسيپ رايج در بين 
جرياناتي که متعلق به چپ سرمايه هستند، يعني جناح چپ بورژوازي را تشکيل 

ه هيچ نقدي به جناح چپ سرماي هاانترناسيوناليستشوند. دهند، وارد مباحثه نميمي
به سرمايه تنها از طريق انقالب کمونيستي اسـت.  هاآنندارند بلکه نقد 

نگرند، هر بـه چنيـن جريـانـاتـي به عنوان دشمنـان طبقــاتـي مي هاانترناسيوناليست
اشند. در مقابل، بميشدت کالم راديکال نيز ه چند بخشي از چنين جرياناتي گاها ب

کمک به گرايشات و يا محافل  هاناسيوناليستانترناپذير بخشي از وظايف خستگي
بينابيني است که بين مواضع پرولتري و بورژوايي سرگردان هستند تا بخشي از 

  مواضع پرولتري حرکت کنند. به سويبتوانند  هااين
با توجه به پرنسيپ توضيح داده شده، منتشر کردن اعالميه اتحاد مبارزان 

ي، در تماس قرار دادن فعالين اتحاد المللبينکمونيست توسط جريان کمونيست 
ي و برگزاري المللبينمبارزان کمونيست با ديگر جريانات توسط جريان کمونيست 

جلسات متعدد با فعالين اتحاد مبارزان کمونيست که در اين مصاحبه به آن اشاره 
نشده است، جاي دفاع ندارد و صادقانه بايد پذيرفت اشتباه و خطا بوده است. 

هاي کمونيست چپ است در دفاع از ي که يکي از قطبالمللبينيان کمونيست جر
هاي پرولتري در اين مقطع دچار خطا شد. بايد از اين خطاي جريان پرنسيپ

  ي درس آموخت.المللبينکمونيست 
انتشار نظرات اتحاد مبارزان کمونيست در نبرد کمونيستي ارگان حزب 

کمونيستي) و داشتن هرگونه مناسبات سازمان کمونيست انترناسيوناليست (نبرد 
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هاي کارگران کمونيست با فعالين اتحاد مبارزان کمونيست نيز عدول از پرنسيپ
  گرديم.پرولتري بوده و خطا بوده است. ما بزودي به اين مسئله مجددا برمي

ميالدي  ٧٠ي و اوايل دهه ٦٠ي شدت يابي مبارزه طبقاتي در اواخر دهه
قرار داد. برون رفت از انزواي  هاانترناسيوناليسترا پيش روي  وظايف جديدي

کرد . در را تعيين مي هاانترناسيوناليستمطلق و دامن زدن به مباحثي که وظايف 
بود که حزب کمونيست انترناسيوناليست (نبرد کمونيستي) ضرورت  ياچنين زمينه

عمل در راستاي برگزاري را درک کرد و ابتکار  هاانترناسيوناليستمباحثه بين 
هاي برگزار شده به قرار گرفت. کنفرانس به دستهاي انترناسيوناليستي را کنفرانس
   زير است:

 در ميالن ١٩٧٧آوريل و اول ماي  ٣١کنفرانس اول  . ١         

 در پاريس ١٩٧٨کنفرانس دوم نوامبر . ٢         

 در پاريس ١٩٨٠کنفرانس سوم ماي . ٣         

  در لندن ١٩٨٢کنفرانس چهارم سپتامبر . ٤         
اي وجود نداشت بلکه تصور عمومي براي دعوت به کنفرانس اول معيار ويژه 

حزب کمونيست انترناسيوناليست به تعلق دعوت شدگان به اردوي انقالب بود. اما 
  پس از برگزاري کنفرانس اول براي کنفرانس دوم معيارهاي زيرين اعالم شد:

 پذيرش انقالب اکتبر بمثابه انقالب پرولتري. . ١         

         هاي اول و دوم از سوسيال دمکراسي که توسط کنگرهپذيرش گسست . ٢ 
  انترناسيونال کمونيستي انجام شد.

 داري دولتي و خود گرداني. رد بي قيد و شرط سرمايه. ٣        
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تحت عنوان احزاب  رد بي قيد و شرط احزاب کمونيست و سوسياليست. ٤
  بورژوايي.

گيري در راستاي سازماندهي انقالبيوني که به ايدئولوژي و دکترين جهت .٥
 دهند.مارکسيسم بمثابه علم پرولتاريا رجوع مي

دستاوردهاي  هاکنفرانسبودند.  و با اهميت ها بسيار ضروريکنفرانس
رم است. بعد از ارزشمندي براي کمونيست چپ داشتند. نقد ما به کنفرانس چها

ي و حزب المللبيني، جدلي بين جريان کمونيست المللبينسومين کنفرانس 
کمونيست انترناسيوناليست (نبرد کمونيستي) حول نقش و عملکرد حزب در 

ي نتوانست به المللبينشرايط پيش آمده، جريان کمونيست  خاطربهگرفت. 
است. اما باز کردن درهاي  کنفرانس چهارم راه يابد. تا اين مقطع قابل قبول

به روي جريانات بورژوايي و ضد انقالبي  هاانترناسيوناليستي المللبينکنفرانس 
تحت هيچ شرايطي قابل دفاع نيست. فعالين اتحاد مبارزان کمونيست تحت عنوان 

در روند تماس با سازمان کارگران کمونيست » هواداران اتحاد مبارزان کمونيست«
انترناسيوناليست (نبرد کمونيستي) توانستند به چهارمين و حزب کمونيست 

ي کمونيست چپ راه يابند. اگر برگزاري جلسه، انتشار متون المللبينکنفرانس 
اتحاد مبارزان کمونيست توسط رفقاي حزب کمونيست انترناسيوناليست و سازمان 
کارگران کمونيست يک خطا بود، دعوت فعالين يک جريان بورژوايي به 

 عدول از پرنسيپ هاي پرولتري بود. هاانترناسيوناليستفرانس کن

خود موضوع به  هاانترناسيوناليستراه يابي يک جريان بورژوايي به کنفرانس 
بود که سازمان کارگران  ياجدلي در کمونيست چپ شد. در چنين زمينه
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نوشت که پس از  ٦کمونيست در ارگان خود چشم اندازهاي انقالبي شماره 
  هي از ماهيت ضد انقالبي اين جريان، دعوت يک خطا بود. آگا

در روند اين پروسه حزب کمونيست انترناسيوناليست (نبرد کمونيستي) شروع          
به افشاي ماهيت ضد انقالبي و بورژوايي اين جريان (اتحاد مبارزان کمونيست و 

نبرد سپس حزب کمونيست) کرد. نامه حزب کمونيست انترناسيوناليست (
کمونيستي) به هواداران اتحاد مبارزان کمونيست که در آن، ماهيت بورژوايي 
مباحث اقتصادي اتحاد مبارزان کمونيست، موضع ارتجاعي اتحاد مبارزان 

يرد، در اين گميکمونيست در رابطه با جنگ ايران و عراق و غيره مورد افشاء قرار 
کمونيست و کومله به حزب  راستا بود. همزمان با دگرديسي اتحاد مبارزان

کمونيست ايران، حزب کمونيست انترناسيوناليست مبادرت به نقد برنامه حزب 
کند. در اين رابطه کمونيست ايران و انقالب دمکراتيک حزب کمونيست ايران مي

  نويسد:نبرد کمونيستي چنين مي
  

در  "حرکتي از جانب ما به منظور تاثير گذاري بر اين پروسه و عمال کمکي
اي همانند استالينيسم و انقالب دمکراتيک خيزش کيفي بر سر مسايل پايه

  ٢٦٩انجام شد."
  

افشاي ماهيت بورژوايي و ضد انقالبي حزب کمونيست ايران از افق 
مسئله دار کرد. کساني که به سبک تبليغات  آن راانترناسيوناليستي، برخي از فعالين 

مستحکم از حزب کمونيست ايـران ارائه بورژوايي، در تقال بودند تا تصوير دژ 

                                                 
  اطالعيه دفتر انترناسيوناليستي براي حزب انقالبي در رابطه با حزب کمونيست ايران - ٢٦٩
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بردند و چنين ي لرزان و سست آن پي ميهاپايهدهند، اکنون فعالين حزب به 
  نويسند:مي

  
"يکي از رفقـاي سخنگو در نـوار [نـوار داخلي حـزب کمونيست ايران] 

ها و ي اگر نه ميليونها ولي دهالمللبينحزب کمونيست در عرصه «گويد:مي
فرض کنيم که چنين باشد، اما آيا » مند دارد.!! هوادار و يا عالقهصدها هزار

هم به ويژه در عرصه  ست؟ آنا کميت يک جريان دال بر حقانيت آن
ي تمامي نيروهايي که از جانب المللبينکه در عرصه تئوريک. مضافا بر اين

 ، همگي نقدهاي عميقي به ح. ک. ا دارند.اندشدهح. ک. ا کمونيست معرفي 
و... در مورد داخل ايران هم بايد   Battaglig, R.P.P, C.W.Oمثل

دهد که از نيروها و محافل، اخباري گفت اگر چه شرايط خفقان اجازه نمي
جا به دستمان جا و آندر دست داشته باشيم، اما جزواتي که تاکنون اين

رسيده حاکي از آن است که در داخل ايران هم به ح.ک.ا و تئوريهايش 
اند. در مورد خارج کشور، در بين ايرانيان ديگر نيازي به اشاره قدهايي نوشتهن

  ٢٧٠نيست که به هيچکدام از نقدها پاسخ گفته نشد."
  

ها ها و صدي گوبلز گونه حزب کمونيست ايران در رابطه با دههادروغاگر از 
ر ايتاليا، ي بگذريم، فعالين آن دالمللبينهزار هوادار و عالقمند به حزب در عرصه 

زند، اگر مباحث باز شوند، آنگاه ساميمطرح  هاآنکشند. حزب را به چالش مي

                                                 
  ٨و  ٧ح.ک.ا در خارج کشور، ص  پيرامون تغيير و تحوالت تشکيالتي سازمان هواداران - ٢٧٠
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مشاهده خواهد شد که آيا برنامه و تئوري حزب کمونيست ايران پـرولتـري است 
  نويسند:يـا عکس آن، بورژوايي اسـت و چنيـن مي

  
بلکه خود  "زيرا که اگر بحث از محتوي باز شود نه تنها تشکيالت هواداران

واقع تئوري و ه حزب نيز زير عالمت سئوال قرار خواهد گرفت، که آيا ب
برنامه پرولتري و کمونيستي دارد يا نه؟ رفيق مهتدي در گزارش به پلنوم 

ناسد ولي زود در شميزد که حزب جريانات جهاني را در کل نساميمطرح 
از دور  آن را اهدخوميکند و کنار تروتسکيسم، کمونيسم چپ را علم مي

خارج سازد. من مطمئن هستم که از هر کدام از هواداران اگر سئوال شود که 
کمونيسم چپ منظور کيست و اشکاالت آنان در کجاست، جوابي نخواهند 

  ٢٧١داشت."
  

که جريانات جهاني را در کل اظهار نظر دبير کل حزب، مهتدي از اين
شود. فرهاد بشارت گفتن او ناشي ميدانشي او بلکه از دروغ ناسد، نه از بيشمين

ليست دقيقي از جرياناتي که در ارتباط بودند را نه تنها اعالم کرده بود بلکه در 
  نشريه نيز چاپ علني شده بود. 

اين پروسه، تاثير عميقي روي هواداران حزب کمونيست ايران در ايتاليا 
شود. دچار بحران مي ذارد. تشکيالت هواداران ايتالياي حزب کمونيست ايرانگمي
پيرامون تغيير و تحوالت تشکيالتي سازمان «جمله جزوات  چند نوشته، از آن هاآن

احضار گذشته براي توجيه «و » هواداران حزب کمونيست ايران در خارج کشور

                                                 
  ٢٢ص  پيشين - ٢٧١
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را انتشار دادند. اين بحران چنان حاد بود که حزب کمونيست هرگز نتوانست » حال
احياء کنند. اعضاي سابق سازمان هواداران در رابطه با فضاي مجددا واحد ايتاليا را 

دروني حزب کمونيست ايران، سير مباحث نظري و همچنين در رابطه با افق 
  نويسند:حرکت خود چنين مي

  
انترناسيوناليست، اعضاي سابق سازمان هواداران حزب  هايکمونيست"ما 

سياسي دروني در  -ئوريکاريم که براي مبارزه تدميکمونيست ايران اعالم 
حزب کمونيست ايران و تشکيالت هواداران آن هيچگونه فضايي نبوده و هر 

دد.... جمع ما از هر گرمياعتراضي با سرکوب، اخراج و تمسخر مواجه 
رنگ، نژاد، ملت و کشوري خواهد بود که بوروکراتيسم و ناسيوناليسم حزب 

ار خواهد کرد که استالينيسم در کمونيست ايران را به همان زباله داني رهسپ
  ٢٧٢ايم."آن مدفون خواهد شد، ما در اين راه قدم برداشته

  
بحران و فروپاشي هواداران حزب کمونيست ايران در ايتاليا و امکان گسترش 
اين بحران به ديگر کشورها بخصوص بريتانيا، رهبران حزب کمونيست ايران را بر 

ن نقدي بر پالتفرم سياسي حزب آن داشت که جلوي بحران را تحت عنوا
تقوايي از رهبران  ميدکمونيست انترناسيوناليست بگيرند. اين مسئوليت به عهده ح

 ميدوقت حزب کمونيست ايران قرار گرفت. ذکر اين نکته حائز اهميت است که ح
به «تقوايي نظرات رهبري حزب کمونيست ايران را از طريق نشريه تئوريک آن 

                                                 
  ١٢/٥/١٩٨٥از اطالعيه تشکيالت سابق هواداران حزب کمونيست ايران در ايتاليا بتاريخ  - ٢٧٢
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اد و نبايد با جناح دمينظرات رسمي حزب بودند را ارائه  که» سوسياليسم سوي
  هاي کنوني کمونيزم کارگري تداعي شود.بندي

هاي ناچيزشان را مديون مباحث دست چندم چپ دستگاه کساني که دانسته
انترناسيوناليست که صد سال است از  هايکمونيستسياسي سرمايه هستند به 

، اندکردهدانقالب و ايدئولوژي بورژوايي دفاع مواضع پرولتري در برابر پيشروي ض
زنند که کمونيسم چپ به اصول و احکام نظري مارکسيسم نا آشنا است و انگ مي

  نويسند:اين چنين مي
  

که "کمونيسم چپ" يک جريان  -"الاقل ما از دور چنين تصوري داشتيم
تئوري و  مياني رابطهن ميدبايد در نفه تربيشتئوريک است که مشکل او را 

  ٢٧٣پراتيک جستجو کرد تا در ناآشنايي با اصول و احکام نظري مارکسيسم."
  

-هاي ناچيزش را مديون استالينيسمکه ايدئولوگ سرمايه که اندوختهاين
گيرد تا ُدرفشاني کند که کمونيست يسم دست چندم است، ژست تئوريسن ميئمائو

تئوريسين چپ سرمايه از گر آن است که چپ به مارکسيسم نا آشنا است، بيان
داند لنين خوردني هايي است که به قول آقاي حکمت نمينيجنس آن تئوريس

 کمونيست سخنگوي هاي قهرمانانه رفيق بورديگا،است يا نوشيدني. تنها سخنراني
 بين انترناسيونال کمونيستي که جلسات وسيع اجرايي ششمين طول در ايتاليا، چپ

تواند سند حقانيت کمونيست چپ شد، مي برگزار ١٩٢۶ سال مارس ١۵ و فوريه ١٧
در دفاع از مارکسيسم باشد. سخنگوي کمونيست چپ در طي جلسات وسيع 
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اجرايي کمينترن با شجاعت، تيزبيني و شفافيت مارکسيستي انحطاط سياسي 
سياست بلشويزه «، »دولت کارگري«، »تاکتيک جبهه متحد«کمينترن را که با 

ون در انترناسيونال کمونيستي و... شروع شده بود محکوم کرد. ، منع فراکسي»کردن
گوييتالين را متحير کرد. برخالف گندهانترناسيوناليستي که در نشست حضوري اس

هاي ايدئولوگ بورژوا، کمونيسم چپ در دفاع از اصول و تئوري مارکسيسم، 
الب جهاني، در شکل گرفت. در دفاع از انترناسيوناليسم پرولتري، در دفاع از انق
ي ضد هااتحاديهدفاع از مفهوم جهاني سوسياليسم، در نفي پارلمانتاريسم، در نفي 

ي ملي که به بخشي از تخاصمات امپرياليستي تبديل هاجنبشکارگري، در نفي 
شده بودند، در دفاع از... البته پيشواي عقيدتي کمونيزم کارگري، منصور حکمت 

در نقد روزا لوکزامبورگ و باالخره آخرين بحث هاي لنين دارد بحثاعالم مي
لنين "چپ روي، بيماري کودکانه" در نقد کمونيسم غير اجتماعي است. منصور 

  گويد:حکمت مي
 

يي مانند هانوشتههاي لنين، بويژه در ها را در بحثهاي اين بحثپايه"بعالوه 
ين در نقد هاي لن، بحث""چه بايد کرد؟"، "يک گام به پيش دو گام به پس

هاي او در "چپ روي، بيماري زامبورگ و باالخره آخرين بحثکروزا لو
  ٢٧٤".توان ديدکه مشخصا راجع به کمونيسم غير اجتماعي است، مي" کودکانه

  
کند. روزا اش، مهتدي را تکرار ميمنصور حکمت خزعبالت رفيق سابق

» عقاب«ز او به عنوان لوکزامبورگ اين منبع الهام بخش پرولتاريا و شخصي که لنين ا
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شود، اما فرقه کمونيزم کارگري، برد و کمونيست چپ غير اجتماعي مينام مي
  اجتماعي، دخيل در جامعه.

ايدئولوگ کمونيزم کارگري با "نقد" پالتفرم حزب کمونيست انترناسيوناليست 
هاي غير پرولتري کمونيست چپ را نشان دهد و خواهد ديدگاه(نبرد کمونيستي) مي

 روشن سازد. در اوج پريشان» مارکسيسم انقالبي«ميزان نزديکي و يا دوري آن را با 
  نويسد:گويي چنين مي

  

سياسي جريان "کمونيسم _که اين تمايز و استقالل تاريخي و تئوريک"اما اين
چپ" و بطور اخص "حزب کمونيست انترناسيوناليست" از اين ديدگاهاي غير 

اني و نزديکي آن با مارکسيسم انقالبي است پرولتري تا چه حد مبين همس
خود مسئله ديگري است که قبل از هر چيز مطالعه و بررسي نظرات و مواضع 

کند و هدف ما نقد "پالتفرم سياسي" نيز چيزي اثباتي اين جريان را طلب مي
  ٢٧٥جز روشن کردن اين مساله نيست."

  
ها اظهار يدئولوگبروز کرد همان ا» مارکسيسم انقالبي«زماني که بحران 

فکري و سياسي  خود اصال يک چهار چوب موقت» مارکسيسم انقالبي«داشتند 
براي دو سنت مبارزاتي يعني سوسياليسم کارگري و راديکاليسم چپ غير کارگري 

اهد مواضع کمونيست چپ را با يک چهار خوميبود. ايدئولوگ چپ سرمايه 
ايه به باور ما قياس کند! هر و چپ سرم هاآنچوب موقت فکري به باور خود 
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کند، هاي خود تقال ميگويي در پريشان تربيشچقدر اين ايدئولوگ چپ سرمايه 
  کشد.زاري را که به آن تعلق دارد، بهتر به تصوير ميلجن تربيش قدر ناهم

ازد تا وانمود کند اندميايدئولوگ چپ سرمايه به هر چيزي چنگ 
هايش برخوردار نيست. از سر استيصال ر تئوريکمونيست چپ از انسجام دروني د

دارد، پالتفرم حزب کمونيست انترناسيوناليست منسجم نيست و شباهتي به اظهار مي
برنامه حزبي ندارد، بلکه اظهار نظرهايي است بدون آنکه بنحو جامع و روشني 

  نويسد:عرضه کرده باشد و چنين مي
  

مونيست انترناسيوناليست، از نظر توان گفت که پالتفرم حزب ک"در واقع مي
شکل تنظيم و مسائلي که مطرح شده است، نه يک پالتفرم منسجم سياسي 

متنوعي است  يهحزبي دارد؛ بلکه مجموع يبرنامهاست و نه شباهتي به يک 
از اظهار نظرهاي تئوريک و مواضع سياسي بي آنکه مشي سياسي و يا بينش 

  ٢٧٦ني عرضه کرده باشد."تئوريک معيني را بنحو جامع و روش
  

هاي مطرح شده دهد چرا تئوريالبته "تئوريسين" چپ سرمايه نشان نمي
گر منسجم نيست و چرا از انسجام دروني برخوردار نيستند؟ اين اظهارات تنها بيان

ازد تا اندمياست که به هر چيزي چنگ » سوسياليسم به سوي«افـالس نويسنده 
تر از همه اين است که چپ پرتاپ کند. اما مضحکبه سوي کمونيسم بتواند لجني 

تر ! آيا واضحاندشدهها و مواضع سياسي به نحو روشني بيان ندارد، تئورياظهار مي
ترين شرايط، در دوران سياه ضد انقالب که حدود صد سال آن هم در سختاز اين
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» کمونيستي نبرد«و در تمامي حوادث اجتماعي به دفاع از مارکسيسم پرداخته است. 
ريشه در فراکسيون انترناسيوناليستي کمونيست چپ ايتاليا دارد که از همان اوايل 
بروز اپورتونيسم در انترناسيونال کمونيستي به شکل روشني به دفاع از مواضع 

اخت. اتفاقا روشني، شفافيت و تيز بيني فراکسيون انترناسيوناليستي دپرولتري پر
داري رزه طبقاتي، نقش سازمان انقالبي، تکامل سرمايهکمونيست چپ ايتاليا در مبا

ترين قطب در و غيره بود که توانست اين فراکسيون انترناسيوناليستي را به اصلي
دفاع از مواضع پرولتري تبديل کند. بيش از نيم قرن بعد از دستاورهاي پرشکوه و 

يادگيري هاي چپ سرمايه هنوز در حال ارزشمند همين فراکسيون، ايدئولوگ
  يسم دست چندم بودند. ئمائو-استالينيسم

معتقد به حزب جهاني هستند. همين مسئله در مورد گرايش  هاانترناسيوناليست
کمونيست انترناسيوناليست نيز صادق است. گرايش کمونيست انترناسيوناليست 

که واحدهايي در کشورهاي مختلف دارد، خود را نه حزب جهاني بلکه عليرغم اين
داند. نام قبلي آن نيز دفتر براي حزب انقالبي بود، که نام ها يک گرايش ميتن

کند. تر گرايش کمونيست انترناسيوناليستي را توصيف ميجديد، بهتر و اصولي
ي نيز به درست، مخالف درست کردن حزب به سبک المللبينجريان کمونيست 

که ربطي به طبقه کارگر و  ترين دهات ايران استيستي در يکي از دور افتادهئمائو
مبارزه طبقاتي ندارد. البته همه اين گرايشات و جريانات معتقد به حزب هستند و بر 
اين باورند که بدون حزب کمونيست انترناسيوناليست امکان پيروزي انقالب 

  نويسد:کمونيستي وجود ندارد. نويسنده حزبي چنين مي
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 ي ديگرهانادر مقايسه با سازم گي حزب، گر چهميش"اين تاکيد بر اهميت ه
"کمونيسم چپ" نظير "جريان کمونيست انترناسيوناليست" که اصوال به تشکيل 

 يهانقالبي و دوران قيام معتقد نيستند يک نکت يهحزب، جز در شرايط ويژ
  ٢٧٧مثبت است."

  
دليـل تعلـق طبقـاتـي خـود نـگرش متفـاوتـي از ه قطعا چــپ سـرمـايـه بــ

داري خواهد نسبت به روند تاريخي رشد مناسبات توليدي سرمايه هايوناليستانترناس
را  هاانترناسيوناليستي چپ سرمايه است که هادروغو  هافريبيعوامداشت. اين از 

کنند که به باور سرايي ميهستند. ياوه» جبـرگرا«کنند که متهم مي
ف همه چيـز را از پيش روشن ميزان رشد نيروهاي مولده تکلي هاانترناسيوناليست

  نويسد:کـرده است و مبـارزه مفهـومي ندارد. منتقـد مي
  

رشد نيروهاي مولده تکليف همه  يهکه مناسبات توليدي و درج"اعتقاد به اين
مشخصي که  يمبارزهچيز را از پيش روشن کرده است و بنابراين هر نبرد و 

ا هدف قرار ندهد، بيهوده و عبث داري رمستقيما و بالواسطه کل نظام سرمايه
است. نمونه: جريان "کمونيسم چپ" اروپا و مشخصا حکا[حزب کمونيست 

جهاني سرمايه و امپرياليسم شروع  يسلطهانترناسيوناليست]، جرياناتي که از 
  ٢٧٨کنند و به پاسيفيسم و بي عملي کامل ميرسند."مي
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 هاينظاممعتقد هستند تمام  هاانترناسيوناليستبارها توضيح داده شده است که 
داري نيز وارد عصر اند. سرمايهطبقاتي، دوره رشد و انحطاط خود را گذرانده

ه انحطاط خود شده است و لذا مبارزه مستقيما کمونيستي در دستور روز قرار دارد. ب
هاي رنگارنگ بورژوايي، بايد در مبارزه جاي کشاندن پرولتاريا به زير پرچم

فعال داشت. اگر طبقه کارگر به حکم تاريخي خود عمل نکند،  طبقاتي دخالت
  نابودي بشريت حتمي است. 
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 هاي کارگريکمونيزم کارگري و اتحاديه

 

ي کارگري چه بود؟ پس از پيروزي انقالب هااتحاديهگيري شکل هايزمينه
ونه اجتماع کبير فرانسه که بورژوازي را به قدرت سياسي رساند، بورژوازي هرگ

طبقه کارگر را تحت عنوان "حمله به آزادي و منشور حقوق بشر" ممنوع کرد. تنها 
پس از نيم قرن مبارزه بود که کارگران توانستند، وجود قانوني اتحاديه را به 

 بورژوازي تحميل کنند. 

داري هنوز کل جهان هستي را در نورديده نبود و زماني که شيوه توليد سرمايه
سياسي و  يمبارزهبين  کرد،ي همچنان نقش مترقي در جامعه ايفا ميبورژواز

تشکلي صرفا اقتصادي تصور  هااتحاديهشد. اقتصادي تفکيک انجام مي يمبارزه
شد که از طريق پارلمان مبارزه را شدند و مبارزه سياسي به حزب واگذار ميمي

بود براي  ايمبارزه مدرسه اي بودند براي مبارزه ومدرسه هااتحاديهد. برميپيش 
کمونيسم. اصالحات فرصتي بود براي دستيابي طبقه کارگر به بهبود نسبي شرايط 

توانست از طريق مبارزات داري ميداري. جامعه سرمايهزندگي در جامعه سرمايه
متاسفانه تفکيک مبارزه سياسي از مبارزه اقتصادي زمينه را . تر بشودروزمره، انساني

 در دولت سرمايه مهيا کرد. هااتحاديهام براي ادغ

داري به عصر گر ورود سرمايهگيري جنگ جهاني اول که بيانبا شکل
انحطاط خود بود، منجر به ادغام احزاب سوسيال دمکراتيک در اردوي سرمايه 

در راستاي سربازگيري و ارائه خدمات به دولت سرمايه ظاهر  هااتحاديهگرديد، 
ي کارگري به جنگ امپرياليستي، جنگ هااتحاديهان توسط شدند. بسيج کارگر

ي کارگري در دولت سرمايه ادغام شده هااتحاديهگر آن بود که جهاني اول بيان
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هاي کارگري بلکه نهاد سرمايه در محل کار بودند. در روند بودند و ديگر نه تشکل
ي هااتحاديهنقش آن و در جريان انقالب آلمان به عنوان بخشي از انقالب جهاني، 

در سرکوب نبردهاي کارگري، خود داستان خونين ديگري است که  کارگري
هاي فراموش نشدني را به طبقه کارگر به يادگار گذاشته است. در نوامبر درس
» ابرت«ي کارگري آلمان گارد ضد انقالبي براي حمايت از هااتحاديه ١٩١٨

)Ebert رابطه با دولت کارگري به سرکوب ) تشکيل دادند تا با توهم پراکني در
  کارگران بپردازند.
در دولت سرمايه، براي نفوذ ايدئولوژي بورژوايي در  هااتحاديهادغام دائمي 

درون طبقه کارگر و تماس نزديک عناصر پايين اتحاديه با کارگران در محل کار 
حال  براي ايفاي نقش خود، از اهميت بسزايي براي بورژوازي برخوردار است. در

به عنوان نمايندگان رسمي و  در اکثر کشورها هااتحاديهحاضر بخشي از وظيفه 
هاي الزم به کارفرما و دولت در تصميمات محترم "طبقه کارگر"، ارائه مشورت

هاي کار براي الزم و تالش در راستاي قابل پذيرش بودن قوانين بورژوايي در محل
به  هااتحاديهد دولت سرمايه است. وظيفه نها کارگران، به عنوان بخشي از عملکرد

شکل کنکرت، ايفاي نقش مشاورين بورژوازي، کنترل فروش نيروي کار، پايين 
  آوردن تضاد کار و سرمايه از طريق کنترل و محدود نمودن مبارزه طبقاتي است.

ي کارگري هااتحاديههاي کوته بين بورژوازي همچنان مخالف البته بخش
در  کند.کمک مي هااتحاديهه به ارائه تصويري راديکال از هستند. اين مسئل

در ارتباط هستند، تعلق به  اپوزيسيونبا  هااتحاديهداري ديکتاتوري که سرمايه
يرد. اما حتي در همين کشورها گميه خود ب ميدولت سرمايه شکل نا آشکار و مبه

  يک نهاد قانوني است. ي کارگري براي پذيرفته شدن به عنوانهااتحاديهنيز، تالش 
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کردن مذاکرات را به تنها هدف مبارزه و تهي هااتحاديهها، در جريان بحران
کارگران از هويت طبقاتي خود که در تقابل با روحيه مبارزه جويي کارگران قرار 

ريزي شده پتانسيل نمايند و در صورت نياز با ارائه اعتصاب برنامهدارد تبديل مي
  نمايند.را تخليه مي انقالبي کارگران

ايفاي نقش پليس يعني ارائه خدمات فردي از يک سو و از سوي ديگر 
است. در يکي از آخرين  هااتحاديهسرکوب کارگران بخشي ديگر از وظايف 

 ترينبزرگهاي آن در بريتانيا، در کشور دمکراتيک و نه ديکتاتوري، نمونه
دان اتحاديه ليست سياهي از کارگران )، کارمنUniteاتحاديه يعني اتحاديه يونيت (

ادند که در آن کارگران به لحاظ دميتهيه کرده و در اختيار کارفرمايان قرار 
شدند، تا امنيت توليد شدند، که نبايد استخدام ميسياسي نامناسب تشخيص داده مي

  ٢٧٩و صنعت تامين شود!
گران معترض ليست سياه از کار هااتحاديهدر شرايط رکود مبارزه طبقاتي، 

را  هاآنهاي دراز مدت روحيه و اعتماد بنفس کنند تا از طريق بيکاريتهيه مي
بشکنند. در شرايط حاد مبارزه طبقاتي نيز، با زير سوال بردن مستقيم کارگران 

ترين شوند و با زير سوال بردن رزمندهدر حکم پليس ظاهر مي هااتحاديهانقالبي، 

                                                 
کارگر را  ٣٢٠٠کارمندان اتحاديه يونيت ليستي سياهي از کارگران تهيه کرده بودند که بيش از  - ٢٧٩

اه خود به شرکت تهيه شده بود. مقامات اتحاديه، کارگران را در ليست سي ٤٠شد و در رابطه با شامل مي
سه گروه "ميليتانت"، "دردسر ساز" و "هشدار و مواظب باش" تقسيم کرده بودند. نتيجه ليست سياه منجر به 

هاي طوالني را بيکار بمانند. بيکاري طوالني مدت مشکالت اين شده بود که بسياري از کارگران مدت
ورده بود. گزارش روزنامه گاردين را بار آه دردناکي را براي اين کارگران در کشور دمکرات بريتانيا ب

  توانيد در پيوند زير بخوانيد:مي
https://www.theguardian.com/politics/٢٠١٧/apr/٠٤/unite-officials-face-

allegations-of-collusion-with-firms-that-are-blacklisting-activists  
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فترا و حتي مامور پليس سياسي خواندن کارگران کارگران، از طريق تهمت، ا
کنند. اگر ضرورت ايفا کرد حتي انقالبي مبادرت به تضعيف مبارزه طبقاتي مي

همانند انقالب آلمان، از طريق ايجاد گارد، مبادرت به سرکوب مستقيم کارگران 
 کنند.مي

تکامل ي غول پيکري هااتحاديهي کارگري در عصر امپرياليسم به هااتحاديه
و همچون دستگاه دولتي، کارمنداني که تمامي ابزار قدرت، پول،  اندپيدا کرده

بخصوص در  هااتحاديه. اندشدهروزنامه، تبليغات و غيره را در دست دارند، تبديل 
هستند و نقش مهمي در  هاشرکتکشورهاي متروپل خود از سهامداران اصلي 

ي کارگري حاصل از استثمار هااتحاديهد کنند. درآماستثمار طبقه کارگر ايفا مي
کارگران ارقامي نجومي است. يکي از رهبران سابق کمونيزم کارگري، رضا مقدم، 

گيرد. ميها پول کرد که بدون شفافيت از دولتکمونيزم کارگري را متهم مي
هاي کمـونيـزم کـارگـري طـي پـاسخـي اعـالم محمود قزويني يکي از شخصيت

بلکه از جنبش ضد جنگ که شامل  هادولتکمونيزم کارگري نه از دارد که مي
چهار صد هزار دالر  فقط در يک موردو جريانات چپ است  هااتحاديه

  نويسد:کمک دريافت کرده است. او چنين مي
  

حزب حکمتيست و حزب کمونيست کارگري عراق که   "تلويزيون مشترک
جريانات چپ و ضد جنگ در  ساعته بود، پول آن اساسا از طريق ٢٤زماني 

ژاپن و کره جنوبي تامين شده بود. جنبش ضد جنگ در ژاپن و کره جنوبي، 
پس از اشغال عراق پشت حزب کمونيست کارگري عراق ايستادند. براي 

از جنبش ضد  هزار دالر ٤٠٠فقط در يک مورد حدود شروع پروژه 
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بود  دو کشوري کارگري در اين هااتحاديهجنگ که شامل جريانات چپ و 
به اين پروژه کمک شد و همان زمان هم گزارش آن را منتشر کرديم. تا 

هزار دالر  ١٥٠يست خودش حدود آنجايي که به خاطر دارم حزب حکمت
آوري کرد. رفقايي از حزب عراق و رفيق امان کفا از حزب حکمتيست جمع

  [تاکيد از ما]٢٨٠.چندين بار براي اين پروژه به ژاپن سفر کردند
  

اتحاديه کارگري نه در اروپا و يا آمريکاي شمالي بلکه در کره جنوبي و ژاپن 
 صد اي در چنين کشورهايي پايين است فقط در يک مورد چهارکه سنت اتحاديه

کنند. فقط اين مورد هزار دالر به يک حزب متعلق به چپ سرمايه کمک مالي مي
  کنند.ي ايفا ميدر اليگارشي مال هااتحاديهگر نقشي است که بيان

ايشات راست و چپ سرمايه، سواي از انتقادهايي که به شکل و يا گرميتما
 هااتحاديههايشان بر اين است تا القاءکنند که دارند، تمام  تالش هااتحاديهرهبري 
م راديکال چپ سرمايه نقش هاي کالهستند. البته گرايش هاي کارگريتشکل
  هستند: قائل هااتحاديهاي بر دوگانه
 .هايي که مبارزه طبقاتي در سطح پايين استمدافع منافع کارگران در دوره. ١         

  .گيردبـر عليه منافع کارگران در دوره هايي که مبارزه طبقاتي شدت مي. ٢         
چنين ديدگاهي معتقد است که اتحاديه نه بر عليه طبقه کارگر بلکه بر عليه  

م راديکال چپ سرمايه از ساختار بوروکراتيک و تسلط انقالب است. جناح کال
صحبت  هااتحاديهو حتي از امکان باز پس گيري  هااتحاديهرهبران فاسد بر 

 هااتحاديهرا کتمان کند و به  هااتحاديهکند، تالشي است تا ماهيت بورژوايي مي

                                                 
٣١٩ -٢٨٠ghazvini.com/?page_id=-http://m  



٣٨٦ 
  

ضاي خود بلکه نه بر فعاليت آزادانه اع هااتحاديهماهيت کارگري بدهد. متابوليسم 
 به عنوان بخشي از دستگاه اداري دولت سرمايه است.

 هااتحاديهي که مشاهده کرديم، بخشي از چپ کالم راديکال به طورناهم
شود، مدافع منافع کارگران زماني که مبارزه طبقاتي در سطح نقشي دوگانه قائل مي

دت يافته است. پايين است و مخالف منافع کارگران زماني که مبارزه طبقاتي ش
نقشي دوگانه نه از ُبعد مبارزه  هااتحاديهاهد به خوميحاال کمونيزم کارگري 

ي کارگري در هااتحاديهطبقاتي بلکه بر مبناي تعلق جغرافيايي بدهد. از نظر آنان 
کشورهاي متروپل رفرميست ولي در کشورهاي پيراموني سرمايه، مبارز و مدافع 

  نويسد: سوسياليسم چنين مي به سويتند. منافع اقتصادي کارگران هس
  

 يهمه"بدوا بايد بگوييم که از نظر متدولوژيک، ارزيابي يکسان وضعيت 
اقتصادي موجود کارگري بطور -و اصوال هر نوع سازمان صنفي هااتحاديه

اين تشکلها، از اساس  يهمه کلي و اتخاذ يک موضع واحد و عمومي در قبال
ي هااتحاديهتوان است. ... آيا به عنوان مثال ميبا مارکسيسم متناقض 

ي کارگران بوليوي و يا آمريکا را با هااتحاديهکارگري در انگليس را با 
امپرياليسم  يسلطههندوستان هم ارز قرار داد و همه را بخش ضروري 

(صرفنظر از صحت و سقم اين نظريه) بشمار آورد؟ مسلما خير. ...حتي اگر 
ر تحليلي اين واقعيت را بپذيريم، اندک آشنايي با سابقه و نخواهيم از نظ

 يهي کارگري مثال در کشورهاي آمريکاي التين و مقايسهااتحاديهفعاليت 
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پايگي بردن به نادرستي و بي، براي پيي اروپاييهااتحاديهبا عملکرد  هاآن
  ٢٨١العموم کافي است."علي هااتحاديهاتخاذ موضع واحد در قبال 

  
اهند به کمونيسم چپ درس مارکسيسم خوميران کمونيزم کارگري رهب

يابي دار بايد يادآوري کرد که شکل تشکلبدهند. به اين رهبران يال و کوپال
داري کارگران نه دلبخواهي و نه حتي به اراده خود کارگران بلکه از تکامل سرمايه

هاني است ولي رشد که يک نظام مسلط جداري عليرغم اينود. سرمايهشميناشي 
آن به شکل خطي در همه کشورها نيست. به تبع آن طبقه کارگر نيز يک طبقه 
جهاني است که ميزان رشد آن در کشورهاي مختلف، متفاوت است. ماهيت 

توانند مي هااتحاديهشود، اگر چه داري جهاني ناشي مياز تکامل سرمايه هااتحاديه
در متروپل  هااتحاديهکه به خود بگيرند. ايناشکال متفاوتي در کشورهاي مختلف 

رفرميست و در سرمايه پيراموني مبارز هستند به همان اندازه معتبر است که 
بورژوازي در سرمايه متروپل رفرميست و در سرمايه پيراموني انقالبي است. 

در عصر  هااتحاديهبورژوازي در عصر امپرياليسم در همه جا ضد انقالبي است و 
  ياليسم در همه جا نهاد سرمايه در محل کار هستند. امپر

چنان بينايي خود را از کند که آنرا متهم مي هاانترناسيوناليستچپ سرمايه 
ي کارگري در کشورهاي پيراموني چون هااتحاديهدست داده که واقعيت مبارزه 

ينند و بيمداري و سلطه امپرياليسم نآفريقاي جنوبي، شيلي و غيره را عليه سرمايه
  نويسند.مي

 

                                                 
  ٥٦، ص ٢سم، دوره دوم، شماره بسوي سوسيالي ٢٨١
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آسيايي،  يسلطهي کارگري در کشورهاي تحت هااتحاديه"تا آنجا که به 
شود، انسان بايد بينايي خود را تماما از آفريقايي و آمريکاي التين مربوط مي

دست داده باشد تا اين واقعيت را نبيند که در بسياري از اين کشورها (به 
ي کارگري بر هااتحاديهيقاي جنوبي و ...) عنوان نمونه شيلي، بوليوي، آفر

هم  اند وامپرياليسم بارها دست به مبارزه زده يسلطهداري و عليه سرمايه
که نقاط ضعف، اشتباهات و (اين اي هستندامروز نيز مشغول چنين مبارزه

واقعيت آنست که  چيست، کامال مسئله ديگريست). هااتحاديهانحرافات اين 
، تقابل قهرآميز، علني سلطهتحتفيت کارگري در کشورهاي عدم وجود اشرا

ي رابطهحرکت اعتراضي کارگران، و و رودروي دولت با هر اعتصاب و 
نزديک و اغلب آشکار مسائل اقتصادي و سياسي در بسياري از اين کشورها، 
همه از جمله عواملي است که به گرايشهاي انقالبي در جنبش کارگري ميدان 

  ٢٨٢رصه را بر سازش و رفرميسم تنگ ميسازد."دهد و عمي
 

در کشورهاي  هااتحاديهاتفاقا اشاره به نبردهاي کارگري خارج از کنترل 
ي کارگري کمک هااتحاديهپيراموني سرمايه به روشن شدن ماهيت ارتجاعي 

که نه  ١٣٨٨کند. در جريان مبارزات قهرمانانه کارگران تکل در ترکيه به سال مي
ي کارگري بود، بلکه کارگران معترض دفتر اتحاديه هااتحاديهاز کنترل تنها خارج 

رسيد. فريادهاي کارگران، اگر  هااتحاديهرا نيز اشغال کردند. پليس سرمايه به داد 
ايم. داستان اين طرفدار ما هستند، پس چرا با ما نيستند را فراموش نکرده هااتحاديه

به  هاانترناسيوناليستاي توسط حاديهکارگري و در عين حال ضد ات نبردهاي

                                                 
 ٥٧ص  پيشين - ٢٨٢
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نمونه ديگر آن غير قانوني اعالم کردن اعتصاب  ٢٨٣روشني توصيف شده است.
 ٣٤ي کارگري که در جريان آن هااتحاديهمعدنچيان افريقاي جنوبي توسط 

ي اصلي براي شکستن اعتصاب، هااتحاديهو تمام تالش  ٢٨٤عام شدندمعدنچي قتل
توان اين ليست را طوالني کرد. بيپ سرمايه است. ميپاسخي ديگر، به جناح چ

مناسبت نيست در جريان اعتراضات کارگري، زماني که مبارزه کارگران راديکال
دهند. اي خود را تشکيل ميهاي خارج از اتحاديهشود، کارگران تشکلتر مي

ارند دميي گرايشات متفاوت چپ سرمايه که اظهار هافريبيعوامبرخالف 
توانند و سنديکاها اگر در اروپاي غربي بدليل "اشرافيت کارگري" نمي هااديهاتح

کنند در مقابل ظرف مناسبي براي مبارزه  نقش راديکالي در مبارزات کارگري ايفا
کارگر هستند، وقايع آفريقاي جنوبي، ترکيه  يطبقهدر کشورهاي پيراموني براي 

وان نهاد سرمايه در محل کار آشکار ي کارگري را به عنهااتحاديهوغيره ماهيت 
در اين حوادث بار ديگر ارتجاعي بودن مواضع چپ  هااتحاديهسازد. نقش مي

ي هااتحاديهساند که رميرا به اثبات  هاانترناسيوناليستسرمايه و حقانيت مواضع 
. وظيفه اندشدهداري ي نظام سرمايههاناکارگري در سراسر جهان تبديل به ارگ

چه در کشورهاي پيراموني و چه در متروپل کنترل طبقه کارگر  هاتحاديهااصلي 
  .ومنحرف کردن مبارزه طبقاتي کارگران است

                                                 
تر از مبارزات پر شکوه کارگران تکل عليه دولت و اتحاديه، پيوند زيرين براي اطالع بيش - ٢٨٣

 turkey-/tekel٢٠١٠/٠١nline/http://en.internationalism.org/icco:را مطالعه کنيد

گسترش اعتصابات کارگري در آفريقاي جنوبي «تر در اين زمينه به مقاله براي اطالع بيش - ٢٨٤
در » عنوان بخشي از نهادهاي سرمايهه هاي کارگري بهپس از قتل عام کارگران و نقش اتحادي

 سايت صداي انترناسيوناليستي مراجعه کنيد.
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طرفي را در اهد که سياست بيخومي هاانترناسيوناليستکمونيزم کارگري از 
 هاانترناسيوناليستطرفي! ي کارگري اعمال کند. چه عوامفريبي! بيهااتحاديهقبال 

، بخشي از اندشدهي کارگري در دولت سرمايه ادغام هااتحاديهدارند که مي اعـالم
دفاع از مواضع پرولتري و افشاي  هاانترناسيوناليستدولت سرمايه هستند و وظيفه 

در درون طبقه کارگر هست. دفاع چپ سرمايه از  هااتحاديهماهيت بورژوايي 
به  هاآنها بلکه از تعلق طبقاتي عيتدر ديدن واق هاآننه از نابينايي  هااتحاديه

  نويسند: سوسياليسم مي به سوياردوي سرمايه است. در 
  

"نه تنها در پي ايجاد و يا حمايت و حتي اتخاذ يک سياست بيطرف نسبت به 
اي نيستند، بلکه از تمام قدرت خود ي موجود و جنبش اتحاديههااتحاديه

ي کارگري را درهم بکوبند. نظر ااستفاده ميکنند تا هر نوع تشکل توده
هاي کارگري، در بخش اتحاديهي درباره"حزب کمونيست انترناسيوناليست" 

  اساس است.اي از کشورهاي جهان از پايه نادرست و بيعمده
اقتصادي و صنفي يک  هايخواستدر اين کشورها از يکسو مبارزه بر سر 

اديه به عنوان يک دهد و اتحجنبش کارگري را تشکيل مي يهوجه عمد
اي را در اين مبارزات نقش تعيين کننده بردپيشظرف و تشکل مناسب براي 

اريخ جنبش کند. در اولين کشورهاي صنعتي جهان تجنبش کارگري ايفاء مي
اي درهم تنيده شده است، بخش بسيار وسيعي از کارگري و جنبش اتحاديه

اند و اسري خود متشکلي صنفي و سرهااتحاديهکارگران مدتهاست که در 
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اي به جزيي از اتحاديه يمبارزههاي پذيري و سنن و شيوهاتحاد، تشکل
  ٢٨٥فرهنگ و درک عمومي کارگران تبديل شده است."

  
نه فقط بر مبناي پايه تئوريک  هااتحاديهگيري کمونيسم چپ در قبال موضع

بي  هاانترناسيوناليست شود. قطعابلکه از تعلق طبقاتي آن به اردوي کار نيز ناشي مي
اي است که به آن تعلق دارند. دفاع از منافع طبقه هاآنطرف نيستند بلکه وظيفه 

اي هاي تودههاي کارگري تشکلاتحاديهکند که سرايي ميچپ سرمايه ياوه
تشکل کارگري هستند که احزاب سوسيال  قدرناهم هااتحاديهکارگري هستند. 

هايي که روزا لوکزامبورگ و کارل تند. هماندمکرات، احزاب کارگري هس
  عام کردند.ليبکنخت را قتل

کننده به عنوان تشکل کارگري نقش تعيين هااتحاديهکنند که فريبي ميعوام
مبارزات کارگري در جنبش کارگري ايفا کرده است. اگر منظور  بردپيشاي در 

مايه و قبل از جنگ جهاني در دولت سر هااتحاديهجناح چپ سرمايه قبل از ادغام 
به عنوان ارگان  هااتحاديهتواند درست باشد، ولي بعد از آن مقطع اول است، مي

. به صرف اندکردهسرمايه در محل کار نقش سرکوب مبارزه طبقاتي را ايفا 
ماهيت کارگري پيدا  هااتحاديه، هااتحاديهعضويت کارگران اتميزه شده در 

کارگران اتميزه شده در احزاب سوسيال دمکرات باال کنند. ميزان عضويت نمي
است. آيا درصد باالي عضويت کارگران اتميزه شده در احزاب سوسيال دمکرات 

که احزاب سوسيال دهد؟ مسلما نه. چنين استداللي، اينماهيت کارگري مي هاآنبه 
دمکرات، کارگري هستند به مفهوم اين است که، زماني که احزاب سوسيال 

                                                 
  ٥٧، ص ٢وره دوم، شماره بسوي سوسياليسم، د - ٢٨٥
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کارگري است! در  کرات قدرت سياسي را در دست دارند، دولت نيز دولتدم
پوشانند و روانه قتل گاه هاي امپرياليستي، به کارگران لباس نظامي ميتمامي جنگ

کنند، آيا به صرف شرکت کارگران اتميزه شده در جنگ امپرياليستي مي
ي، يک پديده کند؟ ماهيت کارگرامپرياليستي، جنگ ماهيت پرولتري پيدا مي

  طبقاتي است نه يک بحث جامعه شناسانه. 
کنند فعاليت نمي هااتحاديهدر  هاانترناسيوناليستچپ سرمايه گاليه دارد که          

کنند که موضع را متهم مي هاانترناسيوناليسترا راديکال کنند.  هااتحاديهتا 
 هااتحاديهکار و اپورتونيستي ان را به رهبري سازشميد هاانترناسيوناليستپاسيفيستي 

  نويسند:کند و چنين ميباز مي
  

ها و طفره رفتن از ايجاد "حمايت نکردن از مبارزه براي تغيير وضع اتحاديه
هاي جديد، عمال بمعناي پذيرش و تاييد وضعيت کنوني است. موضع اتحاديه

پاسيفيستي حکا [حزب کمونيست انترناسيوناليست] جز ميدان دادن به 
ها و رها کردن سرنوشت هاي سازشکارانه و اپورتونيستي رهبران اتحاديهسياست

  ديگري ندارد. يهمبارزات اقتصادي کارگران در دست آنان، نتيج
قبل از هر چيز بايد بطور مستمر و پيگير آلترناتيو پرولتري سياستها و عملکردهاي 

ي عتصاب و مبارزهها را چه در رئوس کلي و چه در برخورد به هر ااتحاديه
هاي کارگر معين، و تا سطح رهنمودهاي عملي مشخص و قابل اتخاذ بميان توده

هاي تشکيالتي (مانند ساختمان ها و محدوديتبرد، انحرافات سياسي و ضعف
هاي موجود را بوروکراتيک، ناتواني در سازماندهي بيکاران و غيره) اتحاديه
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روان جنبش کارگري را براي غلبه بر اين مورد نقد و افشاگري قرار داد و پيش
  ٢٨٦انحرافات و ضعفها مجهز نمود."

  
ي کارگري توسط هااتحاديهعوامفريب نيستند، تسخير  هاانترناسيوناليست

معتبر است تا تسخير احزاب سوسيال دمکرات که  قدرنانيروهاي پرولتري هم
سيال دمکرات و يش نيست، احزاب سوب ميزماني احزاب کارگري بودند. اين توه

را کنترل و کاناليزه کنند  اپوزيسيونخوبي آگاه هستند که چگونه يک ه ب هااتحاديه
توان دولت خطرناک شود. دقيقا به همان شکل که نمي اپوزيسيونکه قبل از اين

 آن راسرمايه را به عنوان ابزاري در خدمت انقالب کمونيستي گرفت، بلکه بايد 
ي کارگري به عنوان بخشي از دولت هااتحاديهدر مورد داغون کرد، همين مسئله 

ي کارگري اولين خاکريزهايي هستند که هااتحاديهسرمايه نيز صادق است. 
است. قدرت کارگري  هاآنپرولتاريا در انقالب کمونيستي مجبور به تسخير 

  است. پذيرامکان(ديکتاتوري پرولتاريا) تنها از طريق شوراهاي سراسري 
هاي کمونيزم کارگري نفوذ ايدئولوژي بورژوايي در وامفريبيبرخالف ع

وجود قشر اشرافيت کارگري بلکه  خاطربهکشورهاي متروپل در بين کارگران نه 
بدليل سم دمکراسي است. ما به سم دمکراسي بورژوايي در تداوم بردگي مزدي در 

هاي چپ باز هم بر خالف ياوه ٢٨٧توضيح خواهيم داد. تربيشمبحث دمکراسي، 
باال بودن بارآوري کار در کشورهاي متروپل،  خاطربهسرمايه از منظر مارکسيستي، 

                                                 
  ٦٠ص پيشين - ٢٨٦

براي درک بهتر نفوذ ايدئولوژي بورژوائي در طبقه کارگر و نقش دمکراسي بورژوائي در  - ٢٨٧
  مراجعه کنيد. از آنتون پانه کوک» انقالب جهاني و تاکتيک کمونيستي«آن به کتاب 
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داري پيراموني هاي خود در سرمايهاياز هم طبقه تربيشکارگران در متروپل 
  نويسد: شوند. ايدئولوگ سرمايه مياستثمار مي

  
وذ تزريق و نف يهي موجود دريچهااتحاديه"اين يک واقعيت است که 

رفرميستي و اپورتونيستي در درون جنبش کارگري اروپا -بورژوا هايسياست
 يسلطههستند؛ واقعيتي که از وجود قشر اشرافيت کارگري در اين کشورها و 

 يهي کارگري اروپا تاريخا بمثابهااتحاديه گيرد.نشات مي هااتحاديهآنان بر 
شرايط اند و در آمده به وجودکارگران  اقتصادي يمبارزهسازمان ضروري 

شک براي بورژوازي چيزي جز اين نيست... بي هاآننيز علت وجودي  امروز
ود که اصوال با کارگران متشکل و متحد در بميتر اين بسيار مطلوب

شد و کارگران در مبارزات اقتصادي خود حتي از همين روبرو نمي هااتحاديه
  ٢٨٨ي موجود محروم بودند."هااتحاديه

  
دانشي "تئوريسين" بورژوا از دانش مارکسيستي بلکه از تعلق طبقاتي او ز بينه ا

ي کارگري تاريخا به مثابه سازمان مبارزه هااتحاديهدارد، است که اظهار مي
اين است. تنها در  هاآناند و امروز نيز علت وجودي آمده به وجوداقتصادي 

مبارزه اقتصادي طبقه کارگر  سازمان هااتحاديهداري، مقطعي از تاريخ سرمايه
بودند. وجه ديگر اظهارات چپ سرمايه اين است که به سبب وجود "اشرافيت 

داري متروپل رفرميست داري متروپل، طبقه کارگر سرمايهکارگري" در سرمايه

                                                 
 ٥٨، ص ٢بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره  - ٢٨٨
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داري پيراموني انقالبي است. انقالب نيست و طبقه کارگر در سرمايه به دنبالشده و 
  داري پيراموني طاليه دار انقالب خواهد بود.بار سرمايه به عبارت بهتر اين
تر از همه بيان دروغ بزرگي است که گويا بورژوازي با کارگران مشمئز کننده

 هااتحاديهي کارگري روبرو است. کارگران در هااتحاديهمتشکل و متحد در 
دارند و به شکل اتميزه شده عضويت  هااتحاديهمتشکل نيستند بلکه کارگران در 

، تصميمي هااتحاديهفاقد هرگونه اتحاد طبقاتي هستند. کدام يک از تصميمات 
ي کارگري بر مبناي مجمع هااتحاديهجمعي است؟ کدام يک از تصميمات 

هاي کمونيزم کارگري، اتحاديه به عنوان نهاد عمومي است؟ برخالف عوامفريبي
هميت خاصي برخوردار داري بخصوص براي بورژوازي دور انديش از اسرمايه

سزايي ايفا ه در تامين امنيت توليد و صنعت نقش ب هااتحاديهاست، چرا که 
  کنند.مي

 به سويتئوريسين بورژوا از سر استيصال و درماندگي لجن  سرانجام
نه از » نبرد کمونيستي«دارد اصال کند و اظهار ميپرتاپ مي هاانترناسيوناليست

  نويسد:درک و شناخت روشني ندارد و ميمبارزه و نه از مارکسيسم 
  

ميان بورژوازي و  يمبارزه"کسي که نکات فوق را نفهمد، نه اصوال از 
اش درک و شناخت روشني دارد و نه از کارگران، در هيئت واقعي و زنده

علم پراتيک و دخالت انقالبي در اين مبارزه؛ و متاسفانه  يهمارکسيسم بمثاب
رناسيوناليست] از اين جمله است. ارزيابي و تحليل حکا [حزب کمونيست انت
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، او را به يک موضعگيري فاتاليستي و هااتحاديه يمسالهنادرست حکا از 
  ٢٨٩کامال پاسيو رسانده است."

  
درک روشنـي » نبرد کمونيستي«جمله  خزعبالتي چون کمونيسم چپ از آن

اي قابل پذيرش تنها در فرقهاز مبـارزه طبقـاتي نـدارد و بـه مارکسيسم آشنـا نيست، 
است که اعضاي آن ندانند لنين خوردني است يا نوشيدني. کمونيسم چپ تداوم 
حقيقي کمونيسم بعد از انحطاط انترناسيونال کمونيستي و تنها مدافع راستين 

نه پاسيو بلکه فعاالنه نفي » نبرد کمونيستي«مارکسيسم بوده است. اتفاقا موضع 
به عنوان نهاد سرمايه در محل کار بوده است. دفاع پرشور  ي کارگريهااتحاديه

گرايي محض کمونيسم چپ ناشي از مارکسيسم نه فقط از آرماني» نبرد کمونيستي«
شود بلکه دفاع در پراکتيک از مبارزه طبقاتي نيز بوده است. حجم دفاعيات مي

ري خيلي هاي کمونيزم کارگاز مارکسيسم از وزن ايدئولوگ» نبرد کمونيستي«
  بوده است. تربيش

منصور حکمت در حکم مشاور "دورانديش" براي بورژوازي پيراموني ظاهر 
شکل بگيـرد، کـارگـران در  هااتحاديهدارد اگر بگذارند شود و اظهار ميمي

فروشند. منصور حکمت سـرمـايـه پيـرامـونـي نيـروي کـارشان را ارزان نمي
  نويسد:مي

  
موضع کارگر به نقد پرداخت و موضع اين بود که اگر وضع  "اتحاد مبارزان از

کارش را  ینيرو یاست به اين دليل است که کارگر در چنين ممالک یاينطور

                                                 
  ٥٩، ص ٢، دوره دوم، شماره بسوي سوسياليسم - ٢٨٩
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، نبود مطبوعات آزاد و نبود روابط یارزان ميفروشد. در نتيجه نبود دمکراس
توانند در است که مي یاين است که اين چهارچوب یپيشرو برا یفرهنگ

کار را ارزان نگهدارند. اگر اتحاديه را اجازه بدهند و  یآن، نيرومحدوده 
را  یکه کارگران چنين وضعيت یرا اجازه بدهند، در کشور یاحزاب سياس

شان تالش یبهبود اوضاع اقتصاد یوند و براشميدارند، کارگران متشکل 
 ميکنند، مجبورشان ميکنند که دستمزدها را باال ببرند، مجبورشان ميکنند

و با اين  یساعات کار را کم کنند، و آن وقت اقتصاد با اين سطح از تکنولوژ
وسيع که  یگزاريهاهد... در سرمايهدميوضعيت از انباشت سرمايه، سود ن

  ٢٩٠مزد پايين تحميل کرد." یتوان به راحتوجود دارد نمي یاتحاديه سراسر
  

فروختن نيروي  ترگرانجنبش افزايش دستمزد به عبارت بهتر مبارزه براي 
کار به کارفرمايان، مبارزه براي حق تشکل، مبارزه براي بهبود شرايط کار و غيره 

داري است وعليه نظام اگر چه عليه بورژوازي است اما در چهار چوب نظام سرمايه
براي سرمايه دورانديش استهالک زودتر نيروي  ترمهمداري نيست. از همه سرمايه

ت و در دراز مدت به کاهش انباشت سرمايه منجر خواهد کار مقرون به صرفه نيس
شد. بورژوازي متروپل به اين مسئله بخوبي آگاه است و منصور حکمت خواهان 

  چنين "بهبودي" براي کارگران سرمايه پيراموني است.

                                                 
در انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان  یسخنران ؛منصور حکمت - ٢٩٠

  کمونيست
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فرستند و هاي کارگري پيام ميي کارگري تحت عنوان تشکلهااتحاديهبه 
ايران در مبارزات عادالنه خود متحدي جز ارند که کارگران دمياظهار 
  ي کارگري ندارد:هااتحاديه
  

"اگر امروز نمايندگاني از تشکلهاي کارگري ايران در کنار شما نيستند، اگر 
ي کارگري ايران با مبارزات خويش را هاناامروز شما پيام همبستگي سازم

حاد و گونه کوشش و تالش در جهت اتشنويد اين از آنروست که هرمين
گردد، اين از تشکل کارگران ايران توسط جمهوري اسالمي سرکوب مي

اي خود هستند. آنروست که کارگران ايران فاقد تشکلهاي علني و توده
خود متحدي جز شما  يهکارگران ايران در مبارزات عادالنه و حق طلبان

  ٢٩١ندارند."
  

هم زنجيران خود کارگران ايران در نبردهاي خود نيازمند همبستگي طبقاتي 
از اقصي نقاط دنيا هستند، مبارزه کارگري در هر کجاي اين کره خاکي، تاثير خود 
را در ديگر نقاط خواهد داشت اما کارگران ايران نيازي به همبستگي نهاد سرمايه 

ها تنها در ها و گرد و خاک راه انداختندر مبارزات خود ندارند. همگي اين تالش
ي کارگري به عنوان تشکل کارگري در هااتحاديهبراي  راستاي کسب مشروعيت

کند. در هر دارد انجام وظيفه مي بين کارگران است. چپ دستگاه سياسي سرمايه
ي کارگري اولين چالشي هست که هااتحاديهجا با رايکال شدن مبارزه کارگران 

 طبقه کارگر با آن روبرو است.

                                                 
  ها و اطالعيه پاياني نخستين کنفرانس تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايرانپيام - ٢٩١
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کارگران نيز تکامل يافته است. به  داري ظرف مبارزهبا رشد و تکامل سرمايه
داشته است. با  هاکمونيستهمين خاطر انترناسيونال اول شکل ديگري از اتحاديه 

گيرد که تکيه اصلي آن بر رفرم بود، داري انترناسيونال دوم شکل ميتکامل سرمايه
داري به چرا که هنوز عصر انقالبات کمونيستي شروع نشده بود. با ورود سرمايه

ر انحطاط خود و با شروع عصر انقالبات کمونيستي، انترناسيونال سوم شکل عص
  يرد. در عصر کنوني فقط يک نوع مبارزه طبقاتي وجود دارد.گمي
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  کمونيزم کارگري و مسئله ملي
  

کرد و بورژوازي داري نقش مترقي در جامعه ايفا ميزماني که سرمايه
کرد، ترقي و انقالبي با زنجيرهاي فئوداليسم مبارزه ميهمچنان به عنوان يک طبقه م

هاي جديد به عنوان گامي در توسعه نيروهاي توليدي بود. اين بدان ايجاد ملت
جديد قادر بودند تا در چارچوب اجتماعي، يعني بازار  هايملتمعني است که 

ي پرولتري هاانترناسيوناليستو  هاکمونيستجهاني توسعه پيدا کنند. بنابراين، 
کردند. اين حمايت و هاي آزاديبخش ملي پشتيباني و حمايت مياغلب از جنبش

فت توسط چپ سرمايه گرميداري انجام پشتيباني که در طول دوران رشد سرمايه
هاي آزاديبخش ملي" در عصر شان از "جنبشبه عنوان استداللي براي حمايت

  شود. داري انجام ميانحطاط سرمايه
داري يک انکارناپذير اين است که فرايند تاريخي توسعه سرمايهحقيقت 

ها توان به بخشداري را نميپروسه کامل را در جهان طي کرده است. جهان سرمايه
داري سالخورده مختلف تاريخي تقسيم کرد، يعني بخشي از سرمايه هايحوزهو يا 

ي جوان و پويا دارداري) و بخش ديگر سرمايهو کهن است (متروپل سرمايه
داري همچون هر نظام طبقاتي ديگري، داري پيراموني). شيوه توليد سرمايه(سرمايه

هاي رشد و انحطاط خود را دارد يک سيستم يکپارچه و يکنواختي است که دوره
  .داري وارد دوران انحطاط خود شده استو کل سرمايه

تواند داري نميهداري در دوران انحطاط سرمايدولـت و ملت آزاد سرمايه
 يشيوهکه شکل بگيرد بايد خودش را در  وجود داشته باشد. هر دولت جديدي

داري ادغام کند و در بازار جهاني شرکت کند. ايـن بـدان معني است توليد سرمايه
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آيند خودشان تبديل به مي به وجودي ملي هاجنبشکه کشورهاي جديدي که از 
يا قدرت اقتصادي و  هاآننظر از بزرگي ، صرفپرياليستي خواهند شدکشورهاي ام

  . هاآننظامي 
به عنوان بخشي از سياست » جنگ آزاديبخش ملي«در عصر امپرياليسم 

شان است. دفاع از امپرياليستي گانگسترهاي بزرگ و کوچک در اختالفات
هاي آزاديبخش ملي در واقع دفاع از يک قدرت امپرياليستي در مقابل قدرت جنبش

تنها در جامعه  .است» سوسياليستي«رياليستي ديگر با استفاده از عبارت ملي يا امپ
ي بدون طبقه است که  استثمار انسان از انسان منسوخ سوسياليستي، در يک جامعه

تر مفهومي نخواهد داشت، و رشد هاي قومي کوچکشود، ظلم و ستم از گروهمي
  .خواهد بودهاي مردميروهگ يهمهشرط رشد  هر گروه مردمي يهآزادان

که پرولتاريا هنوز مراحل رشد خود را جايياما منصور حکمت معتقد بود از آن
در سرمايه پيراموني طي نکرده است، لذا پرولتاريا دوش به دوش بورژوازي دمکرات 

جويد و البته با افشاي ناپيگيري بورژوازي در جنگ آزاديبخش ملي شرکت مي
  نويسد:مي

  
ه هدف آن آزادي ملي است، تاکتيک شرکت در اين جنگ نه "جنگي ک

خاطر سرشت آن و نه بطور غير مشروط بلکه از مناسبات بين بورژوازي و به
گردد. پرولتاريايي که هنوز مراحل رشد خود را طي نکرده پرولتاريا استنتاج مي

افشاي  و بايد در جنگ عليه استبداد و ستم ملي در کنار بورژوازي دمکرات، و با
  ٢٩٢ناپيگيري اين بورژوازي، تبليغ دشمني اصولي خود با او، و ... شرکت جويد."

  

                                                 
  ستون اول ١٦آنارکوپاسفيسم ص  ؛منصور حکمت - ٢٩٢
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البته با گذشت زمان منصور حکمت نظرات خود را در رابطه با مسئله ملي 
بخش نيروي ذخيره و اجزاء ي رهاييهاجنبشود که شميدهد. او معتقد تکامل مي

  نويسد:ستند. ايدئولوگ سرمايه چنين ميبلقوه انقالب سوسياليستي براي پرولتاريا ه
  

بخش در کشورهاي تحت انقياد و انقالبات دمکراتيک و رهايي هاجنبش"لذا 
امپرياليسم، نظير مبارزات انقالبي ملل تحت ستم در سراسر جهان براي کسب 
حق تعيين سرنوشت، همگي در عصر کنوني نيروي ذخيره و اجزاء بالقوه 

  ٢٩٣ني پرولتاريا بشمار ميروند."انقالب سوسياليستي جها
  

ما در باال مشاهده کرديم، به باور منصور حکمت پرولتاريا که هنوز مراحل 
دوش به دوش بورژوازي دمکرات در جنگ  رشد خود را طي نکرده است

کند. با تکامل نظرات منصور حکمت، در عصر کنوني، آزاديبخش ملي شرکت مي
بخش نيروي ذخيره و بالقوه انقالب ي رهاييهاجنبشدر عصر امپرياليسم، 

شود که شوند. نتيجه منطقي استدالل منصور حکمت اين ميسوسياليستي مي
شود. به بورژوازي دمکرات نيز نيروي ذخيره و بالقوه انقالب سوسياليستي مي

ي طبقاتي هاخواستهعبارت بهتر بورژوازي برعليه منافع طبقاتي خود و در مقابل 
کند. ي طبقاتي پرولتاريا) شرکت ميهاخواستهوسياليستي (خود، در انقالب س

بود، » اي چينانقالب توده«احتماال منظور منصور حکمت از "انقالب سوسياليستي" 
در واقع گورکن انقالب پرولتري چين، که در آن، انقالب پرولتري چين در خون 

                                                 
  ١٢نيست ايران چاپ اول ص برنامه حزب کمو - ٢٩٣
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اظهار داشته  ها را شخصيگوييکارگران شانگهاي و کانتون غرق شد. اين پريشان
  چنين خزعبالتي لقب مارکس زمان بخود گرفته است. خاطربهکه 

عام امپرياليستي نميکارگران را به قتل ،که کمونيسم چپچپ سرمايه از اين
کند، ناراضي است. در نگرش، فرستد، در مقابل به صف مستقل پرولتاريا تاکيد مي

مواضع پرولتري تخطئه مبارزه  تفکر و فرهنگ چپ دستگاه سياسي سرمايه، دفاع از
  نويسد:سوسياليسم از آشفتگي مي به سويشود. در اعالم مي

  
سال  ٣٠""حزب کمونيست انترناسيوناليست"! براستي که بر حزبي که بيش از 

 يهاست باعتراف خودش "صريحا، قاطعانه و آشکارا" کارگران را به تخطئ
هاي حت ستم، تحريم جنبشمبارزه عليه فاشيسم، مخالفت با آزادي خلق ت

تر از مسمييب مياند، ناخوميبخش ملي و گسست از دمکراسي فرا رهايي
  ٢٩٤توان نهاد."اين نمي

  
گرايش کمونيست انترناسيوناليست (حزب کمونيست انترناسيوناليست به 

که کارگران را در تخاصمات امپرياليستي اين خاطربهعنوان بخش ايتالياي آن) 
کند، دمکراسي کند و به مواضع مستقل پرولتري تاکيد ميپ نميگـوشت دم تو

اند که سد راه تکامل مبارزه دميبورژوايي را زمينه نفوذ ايدئولوژي بورژوايي 
ي آزاديبخش را بخشي از سياست امپرياليستي گانگسترهاي هاجنگطبقاتي است، 

ه خيلي با چنين مواضعي است ک خاطربهکند و... بزرگ و کوچک ارزيابي مي
کند. گرايش مسمي مدال پرافتخار انترناسيوناليسم را بر گردن خود آويزان مي

                                                 
  ٦٣، ص ٢بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره  - ٢٩٤
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کمونيست انترناسيوناليست ريشه در فراکسيون کمونيست چپ ايتاليا دارد که در 
طي جنگ جهاني دوم، جنگ را امپرياليستي ارزيابي کرد و هر دو سوي جنگ را 

سم (خواستگاه ايدئولوژيک کمونيزم ارتجاعي ارزيابي کرد. برخالف استاليني
گيري و پيشروي فاشيسم را ارزيابي شکل هايزمينهکارگري) از افق مارکسيستي 

  فشارد.کرد و به مبارزه مستقل طبقه کارگر پاي فشرد و همچنان پاي مي
سوسياليسم در افالس نظري خود حتي در همان  به سوينشريه "تئوريک" 

ه تشتت فکري ب ميچنگ انداخت تا حداقل انسجا مقياس چپ سرمايه به هر چيزي
در  تربيشکند با هر تالش خود تقال مي تربيشچپ سرمايه هر چقدر  خود بدهد.

اهد نام لنين را نيز با خود به لجن بکشد. اين چنين ادامه خوميلجن فرو ميرود، اما 
  دهد:مي

  
قد لنيني نظرات خود تواند با ن"البته حکا[حزب کمونيست انترناسيوناليست] مي

براي شرايط امروز صادق نداند، ولي در هر  آن رااصوال مخالف باشد و يا 
نظرات کيفسکي  امروزيحال يک چيز مسلم است: او ادامه دهنده و نماينده 

و گرايش اکونوميسم امپرياليستي در سوسيال دمکراسي اروپاي اوايل قرن 
آنتي فاشيسم و جنبشهاي حاضر است، و همراه با گسست از "دمکراسي، 

  بخش" در واقع از لنينيسم گسسته است.رهايي
بخش و ملي (چه به بعد از جنگ جهاني، نه تنها مبارزات رهايي يدورهدر 

معناي اخص مبارزه عليه ستم ملي در چهارچوب يک کشور و چه به مفهوم 
فرو ) سلطهتحتضد امپرياليستي در کشورهاي  –عامتر انقالبهاي دمکراتيک 

نيز افزوده  هاآن، بلکه بمراتب بر دامنه و تعداد اندشدهکش نکرده و متوقف ن
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در  سلطهتحت هايملتشده است. جنبشها و انقالبهاي ضد امپرياليستي 
سراسر آفريقا، آسيا و آمريکاي التين(از هندوستان و الجزاير گرفته تا چين و 

اراگوئه) و همچنين مبارزات ويتنام و از موزامبيک و آنگوال تا ايران و نيک
 يمسالهدهها ساله در ايرلند، اريتره، باسک، فلسطين، کردستان و... براي حل 

  ٢٩٥ملي و کسب حق تعيين سرنوشت، شاهد اين ادعاي ماست."
  

لنين انترناسيوناليستي بود که معتقد بود سرنوشت انقالب اکتبر به انقالب 
بخش. بر خالف القاء چپ سرمايه، اييجهاني گره خورده است، نه به انقالبات ره

مارکسيسم فرقه يا دين نيست که تغيير ناپذير باشد بلکه سيال است و با تکامل 
ي بزرگي چون لنين نيز در غناي آن هامارکسيستيابد. داري نيز تکامل ميسرمايه

معتقد هستند و تجربه صد ساله هم نشان داده  هاانترناسيوناليستاند. اما کوشيده
است که لنين در رابطه با مسئله ملي ابهاماتي داشت و درک روزا لوکزامبورگ در 

  رابطه با مسئله ملي، درکي مارکسيستي بود.
داري به عصر انقالبات کمونيستي و تشکيل انترناسيونال با ورود سرمايه

گونه تالش در خير قدرت دولتي اعالم شد. لذا هرکمونيستي، وظيفه پرولتاريا تس
زد و در مقابل ساميي تشکيل دولت جديد، پرولتاريا را از اهداف خود دور راستا

انقالب کمونيستي خواهد بود. بعد از جنگ امپرياليستي، جنگ جهاني دوم و 
ي رهايي هاجنبشهاي امپرياليستي باال گرفت، بخصوص با جنگ سرد که تنش

  ن تبديل شد.هايشابخش به بخشي از سياست امپرياليستي گانگسترها در تنش

                                                 
  ٦٤ص  پيشين - ٢٩٥
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داري به عصر انحطاط خود، عصر از افق مارکسيستي و با ورود سرمايه
بخش خصلت انقالبي خود را از دست داده ي ملي و رهاييهاجنبشامپرياليسم، 

در صورت پيروزي و تشکيل دولت، يک  هاجنبشاست. چرا که هر کدام از اين 
پرياليستي خواهد بود. به دولت امپرياليستي خواهد، هر چند يک دولت ضعيف ام

داري و به تبع آن از بخش از تکامل سرمايهي رهاييهاجنبشعبارت بهتر ماهيت 
ها را از شود. اما چپ سرمايه ماهيت اين جنبشتکامل مبارزه طبقاتي کسب مي

  نويسد:  کند و ميو غيره کسب مي سلطهتحتحقوقي سياسي، ديکتاتوري، بي
  

اند؟ آيا صلت انقالبي و مترقي خود را از دست داده"اما آيا اين جنبشها خ
  بسر رسيده است؟ مسلما خير! به اين مفهوماين جنبشها  يدوره

بخش در دوران ما نه تنها واقعيت آنست که بسياري از جنبشهاي ملي و رهايي
 بسط خاطربهاند، بلکه خصلت انقالبي و دمکراتيک خود را از دست نداده

حقوقي سياسي و استثمار، ديکتاتوري و بي تشديدياليسم و نفوذ و سلطه امپر
(واقعيتي که در اکثر قريب  سلطهتحتمردم کشورهاي  هايتودهاقتصادي 

از  بيش از پيشباتفاق کشورهاي آفريقا، آسيا و آمريکاي التين شاهد آنيم)، 
. مفهوم و مضمون اندشدهنظر مضمون و محتواي عيني خود را راديکاليزه نيز 

داري بومي" و سياسي "ارتباط تنگاتنگ منافع امپرياليسم جهاني با سرمايه
" چيزي بجز ارتجاع، سلطهتحت"حاکميت هر دو بر پرولتارياي کشورهاي 

يعني شکلي از روبناي سياسي که به بهترين نحو  _قهر و ديکتاتوري عريان
نيست  _تواند سودآوري و انباشت سرمايه در اين کشورها را تضمين کندمي

بخش در اين کشورها از و دقيقا بهمين علت است که جنبشهاي ملي و رهايي
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نظر مضمون و اهداف عيني و واقعي خود، ناگزيرند بيش از پيش از نقد 
ليبرالي امپرياليسم فاصله بگيرند و خصلت دمکراتيک و  _فئودالي و بورژوا

  ٢٩٦بارز و برجسته شود." تربيشانقالبي آنان هر چه 
  

قبل به خزعبالت کمونيزم کارگري در مسائلي چون رابطه  هايبخشر ما د
 هاآنايم و نيازي به تکرار ديکتاتوري با سودآوري و انباشت سرمايه پاسخ داده

بخش بيش از پيش راديکال ي رهاييهاجنبشکنند که نيست. ياوه سرايي مي
وانند يک مورد مثال تبارز و برجسته شده است. مي هاآنو خصلت انقالبي  اندشده

هاي بزنند؟ دولت اقليم کردستان به عنوان جنبش ملي کرد در سايه تنش
امپرياليستي به خودمختاري دست يافته است. دولت اقليم کردستان چه دسته گلي به 
سينه طبقه کارگر کردستان زده است؟ جز سرکوب کارگران و نوکري 

ش فلسطين که زماني الگوي چه کاري کرده است؟ جنب ايمنطقهگانگسترهاي 
بخش بود، االن به کجا رسيده است! ظاهرا چپ سرمايه به عنوان جنبش رهايي

  هاي خودشان ارزشي قائل نيستند.خودشان نيز به گفته
کنند که درک اکونوميستي از امپرياليسم دارند را متهم مي هاانترناسيوناليست

يستند. ابتدا ببينيم چپ سرمايه سلطه ن سلطه امپرياليسم بر جهان نميدو قادر به فه
  نويسد:سوسياليسم چنين مي به سويه است. ميدامپرياليسم را چگونه فه

  
درک  خاطربهتواند "بهر رو، حکا[حزب کمونيست انترناسيوناليست] مي

 يسلطهن معنا و نتايج سياسي "ميداش از امپرياليسم و نفهاکونوميستي
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آن وقوع محتوم  يهکه گويا تنها نتيج –" امپرياليستي بر جهان يهسرماي
چشم خود را بر واقعيات ببندد، جنبشهاي رهايي –جنگ جهاني سوم است! 

بخش ملي دوران ما را نبيند و يا خصلت انقالبي و مترقي اين جنبشها را انکار 
بحکم شرايط عيني کند، اما حقيقت آنست که بيش از نيمي از مردم جهان، 

انقالبي عليه امپرياليسم دست نزنند. تا  يمبارزهوانند به ت، نميشانزندگي
زمانيکه امپرياليسم وجود دارد، مبارزات و جنبشهاي رهاييبخش ملي نيز 
وجود خواهند داشت و تا زمانيکه ارتجاع و قهر و ديکتاتوري عريان از 

دمکراتيک عليه  –امپرياليسم است، وجود جنبشهاي انقالبي  يسلطهملزومات 
و جنبشهاي  هاجنگرياليسم نيز يک ضرورت تاريخي است. دوران امپ

  ٢٩٧تواند با خود امپرياليسم بپايان برسد."انقالبي عليه امپرياليسم، تنها مي
  

ه بود و ميداوال، ظاهرا اتحاد مبارزان کمونيست سلطه امپرياليسم را خوب فه
ت ارزيابي اش بود که جنايتکاري چون خميني را ضد امپرياليساز درک درست

  همان زمان او را ارتجاعي ارزيابي کردند.  هاانترناسيوناليست حالي کهکرد، در 
ثانيا بر خالف چپ سرمايه، از منظر مارکسيستي امپرياليسم يک قدرت 

تعريف  بزرگ اقتصادي، نظامي و ستمگر مانند آمريکا، بريتانيا و غيره نيست.
داري جهاني و سعه و تکامل سرمايهمارکسيستي امپرياليسم بر درک درستي از تو

تواند به اقدامات دولت يا داري بنيان نهاده شده است، که هرگز نميانحطاط سرمايه
هاي بخصوصي محدود شود و هيچ کشوري به تنهايي قادر نيست از اين نظام دولت

داري در عصر زندگي براي نظام سرمايه يشيوهجهاني بيرون بيايد. امپرياليسم يک 
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داري به عصر انحطاط خود، تمامي داري است. با ورود سرمايهحطاط سرمايهان
کشورها چه گانگسترهاي بزرگ چون آمريکا، بريتانيا و چه گانگسترهاي کوچک 

  چون ايران، پاکستان امپرياليستي هستند. 
دارد که نيمي از مردم جهان به حکم شرايط عيني ثالثا چپ سرمايه اظهار مي

توانند به مبارزات انقالبي عليه امپرياليسم دست نزنند. ايدئولوگ شان نميزندگي
سرمايه تضاد کار و سرمايه را به تضاد سرمايه پيراموني با سرمايه متروپل تنزل 

داري پيراموني) بر دهد که گويا در آن مبارزه مردم مظلوم و ستمديده (سرمايهمي
ت تاريخي است. براي داري متروپل) يک ضرورعليه امپرياليسم (سرمايه

، چون تمامي کشورها امپرياليستي هستند، مبارزه هاانترناسيوناليستو  هاکمونيست
داري چه در سرمايه پيراموني و چه در ضد امپرياليستي يعني مبارزه ضد سرمايه

  داري متروپل.سرمايه
تئوريسين به سوي سوسياليسم از فرط استيصال و دچار شدن در مخمصه اظهار 

ها بخش ملي، انترناسيوناليستييهاي رهاقيد و شرط از جنبشعدم حمايت بي داردمي
  نويسند:دهد و چنين ميترين احزاب بورژوايي تنزل ميرا تا سطح ارتجاعي

  
بخش ملي و تحريم شرکت ييقيد و شرط از جنبشهاي رها"عدم حمايت بي

است که  ‘اليستحزب کمونيست انترناسيون’موضع  يهاين خالص -هاآندر 
با موضع ارتجاعي ‘در زمين سياسي بورژوازي’از فرط احتراز از قرار گرفتن 

  ٢٩٨ترين احزاب بورژوايي يکسان از آب در آمده است."
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ه است. ميدچپ سرمايه يک واقعيت را از مواضع کمونيسم چپ درست فه
نه سازش با  هاآني ملي زمين سياسي بورژوازي است و شرکت در هاجنبش

ورژوازي بلکه گرويدن و ملحق شدن به جبهه بورژوازي است. حزب کمونيست ب
ترين احزاب انترناسيوناليست با دفاع از مواضع پرولتري به مواضع ارتجاعي

بورژوايي چون احزاب کمونيزم کارگري سقوط نخواهد کرد و همچنان يکي از 
ترين ز ارتجاعيکرد يکي اطاليه داران مواضع مارکسيستي خواهد بود. اما عمل

را داشت در اين » حزب کمونيست ايران«احزاب بورژوايي که در آن مقطع عنوان 
هاي امپرياليستي اي را در تنشمورد چگونه است؟ چگونه اين حزب حکم زائده

کرد ؟ پس از آتش بس جنگ خليج (جنگ اول آمريکا با عراق) شاهد ايفا مي
عام و با آوارگي ميليوني مردم روبرو و قتلاعتراضاتي در عراق بوديم که با قصابي 

بوديم. رهبري سياسي و قطب نماي مبارزات شدن، که از وظايف اصلي حزب 
گذاريم، تنها حزب کمونيست دنيا (حزب کمونيست ايران) حتي است، را کنار مي

نتوانست يک بيانيه ساده در رابطه با حوادث صادر کند. منصور حکمت به اين 
  دهد:اسخ ميمسئله چنين پ

  
 طرف از یرسم العملعکس فقدان علت واقع در و بيانيه صدور عدم "علت

 کردستان تشکيالت یبرا واقعه اين که است یایعمل بار امروز تا یسياس دفتر
                                               ثقل مرکز و متن در کردستان در ما دارد. تشکيالت کمونيست حزب

 دفتر طرف از یالعملعکس است. هر داشته قرار هاکشمکش و طمتال اين
 از و کند روبرو شده انجام عمل با را حزب کردستان تشکيالت که یسياس

 طرفين قبال در یجديد یعمل موقعيت در آن را تشکيالت اين سر یباال
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 یرفقا با سريع ارتباط بود. نبودمي غيرمسئوالنه، بدهد قرار منطقه در درگير
 ما که بود اين از مانع منطقه در جنگ به دنبال کردستان در لهکومه یهبرر

 طرف از یایرسم موضع رفقا اين با نظر تبادل و هماهنگي در موقع به بتوانيم
 کردستان تشکيالت استفاده یمبنا يک تاکنون کنيم. بعالوه، اعالم علنا حزب
 اين داخلي امور در دخالت عدم عراق خاک در یاردوگاه امکانات از حزب
 رويدادهاي مورد در هرکس فردي نظر از مستقل اين و است، بوده کشور
  ٢٩٩کند."مي محدود را کمونيست حزب رسمي نظر اظهار دامنه اخير،

 

هاي امپرياليستي نيروي اصلي حزب تحت عنوان کومله به بخشي از تنش
له که بنام تبديل شده بود. درک اين مسئله و هضم آن براي نيروي ساده کوم

در اوايل سخت بود. يکي از پيشمرگآزادي و سوسياليسم پيشمرگ شده بودند، 
هاي سابق کومله در خاطرات خود از تحقير و توهين نيروهاي پيشمرگ کومله 

که کومله چطور به بخشي از تنش امپرياليستي بوده دهد، اينتصوير خوبي ارائه مي
براي نيروهاي کومله سخت بود، اما با پذيرش اين مسئله اگر در اوايل  ٣٠٠است.

                                                 
 ٦١شماره کمونيست با مصاحبه؛ عراق کردستان یرويدادها؛ خاورميانه جنگ یپيامدها - ٢٩٩

ک عراق نداشتيم. در اين زمان تقريبًا اي جز عقب نشيني به طرف خا"ما دراين موقع چاره - ٣٠٠
ها انتقال يابند... با بايست همگي آنآالن بود که مي يهتمام تأسيسات مرکزي کومه له در منطق

انتقال مقرهاي مرکزي کومه له به روستاي مالومه درعراق، ما در گردان داالهو که به تازگي 
ندهي صالح خبات در اين گردان به کارهايش ما کماکان به فرما »په ل«ادغام و  تشکيل شده بود،

ها مستقر بود. پايگاهاي عراقي نيز در آن نزديکي» به مو« ادامه داد. گردان داالهو در دامنه کوه
 .در يک ايستگاه بازرسي عراقي توقف کرديم» به مو« يهقرار داشتند. هنگام ورود به تنگ

ن عراقي بيايد. قرار بود هر کدام از ما يک اسم و مانيم تا يکي از افسراراهنماي ما گفت منتظر مي
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گذشت زمان نه تنها به يک واقعيت تلخ بلکه به يک تراژدي تبديل شد. بارها 
اي از دولت عراق مقرهاي کومله را براي تنبيه کومله بمباران کرد و هر بار عده

هاي کومله جان باختند تا کومله همچنان در محدوده سياست خارجي پيشمرگ
هاي کومله در گردان شوان ترين پيشمرگدست از پا خطا نکند. زبده عراق بماند و

هاي کمونيزم کارگري بايد پاسخ در بمباران شيميايي عراق جان باختند. تئوريسين
هاي امپرياليستي شدند؟ کدام سياست مسئول قرباني تنش هانادهند چرا اين انس

  است؟ هاناقرباني شدن اين انس

                                                                                                                 

اسم پدر به او بدهد. من، صالح خبات، حميد باوريز و شهيد صديق (مشهور به صديق آر.پي.جي) 
عنوان رابط کومه له و نيروهاي عراقي ه در ماشين اول نشسته بوديم. در همين ماشين محمد نبوي ب

ني بوس جاي داده شده بودند. دقايقي گذشت نيروهاي همراه ما بود. بقيه واحدها را در يک مي
ها زدند. من تحمل ديدن عراقي دو نفر از رفقاي ما را از ماشين بيرون کشيدند و چند لگد به يکي از آن

ها توانستم ببينم يک مزدور عراقي رفيق مرا کتک کاري کند. در اساس آناين صحنه را نداشتم و نمي
ها رفقايمان را کتک ميپاسداران نداشتند. من به کاک محمد نبوي گفتم: آنبراي من تفاوتي کيفي با 

تفنگم را از ضامن خارج و در چهل متري سربازان  زنند. بدون اينکه منتظر جواب او بمانم، پايين رفتم و
هايشان را عراقي سنگر گرفتم. همگي شوّکه شده بودند. نيروهاي عراقي که حدود صد نفر بودند، اسلحه

به طرف من گرفته بودند. کاک نبوي هم غافلگير و دست پاچه شد. به عربي چند جمله بين او و سربازان 
ام را پايين بياورم و به سرجايم زد که اسلحهرد و بدل شد که من متوجه نشدم. خطاب به من هم داد مي

اي ، نامه»به مو«ن به محض رسيده برگردم. به غرورم بر خورد اما دوباره به داخل ماشين بازگشتم. ب
ها ها خواستم تا هرچه زودتر از اين نوع تحقير و توهينآميز به کميته مرکزي نوشتم و درآن از آناعتراض

جلوگيري کنند و مخالفت خود را با ديپلماسي به هر قيمتي اعالم نموده و تأکيد داشتم که من در راه 
"از خاطرات خالد علي پناه بر گرفته از .م نه چيز ديگريرسيدن به آزادي و سوسياليزم اسلحه برداشته بود

 )https://foolad.wordpress.comوبالگ او(
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که هاي کومله توسط عراق و اينبا بمباران اردوگاه منصور حکمت در رابطه
ترين پيشمرگان کومله قرباني چنين تن از رزمنده ٢٣چگونه فقط در يک مورد 

  گويد:سياستي شده، اين چنين مي
  

کم به عمق کردستان عراق منتقل شدند و زير مناطق تحت "اردوگاهها کم
ت نظامي عمال به اجازه عراق کنترل نظامي عراق قرار گرفتند. نقل و انتقاال

منوط شد و آزادي عمل تشکيالت در اعزام نيرو به داخل ايران محدود شد.... 
فعاليت نظامي کاهش يافت. وابستگي مالي تشکيالت افزايش يافت. اجازه 
استقرار اردوگاهي و امکانات مالي و وسائل زيستي، در ليست مطالبات 

رار گرفت. دست رژيم و ارتش عراق براي باالتر از اسلحه و مهمات ق لهکومه
محدود کردن فعاليت تشکيالت و اعمال فشار بر آن به مراتب بازتر شد.... 
حفظ موازنه و سياست عدم دخالت در "امور داخلي عراق" به مراتب دشوارتر 

و دور کردنش از اپوزيسيون  لهکومهشد. به عنوان نمونه فقط براي ارعاب 
اردوگاههاي ما را در چند نوبت بمباران کرد. تنها در  کرد عراق، رژيم عراق

، بيست و سه تن از لهکومهيک مورد بمباران شيميايي اردوگاه مرکزي 
ترين فعالين ما جان خودشان را از دست دادند... رابطه با ترين و قديميبرجسته

را پذيري در برابر اقدامات انتقام جويانه عراق) سکوتي عراق (در واقع ضربه
کرد  که از نظر سياسي ديگر و حزب کمونيست ايران تحميل مي لهکومهبه 

  ٣٠١قابل ادامه نبود."
  

                                                 
  ؟ی" يا انتخاب سياسیديپلوماس؛ "منصور حکمت - ٣٠١
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رد تحـت ياليستي خود در سوريه، نيروهاي ُکآمريکا در راستاي منافع امپر
نمايد. اين را آمـوزش نظامي داده و تسليح مي» ي مدافـع خلـقهانايـگ«عنـوان 

مريکا در منطقه يعني ترکيه را خشمگين کرده است. مسئله يکي از متحدين اصلي آ
کند قوت گرفتن جنبش ملي ُکرد در سوريه، جنبش کردستان ترکيه را تقويت مي

ا برطرف که نگراني ترکيه رو اين براي ترکيه خوشايند نيست. آمريکا براي اين
دهد ر ميقرا» ي مدافع خلقهانايگ«هايي را که در اختيار نمايد، هر ماه ليست سالح

دهد که به از همه به ترکيه تضمين مي ترمهمرساند و به اطالع مقامات ترکيه مي
آوري خواهد شد. در اين ها و تجهيزات جمعمحض پيروزي بر داعش اين سالح

  گويد:رابطه جيمز ماتيسمي
   

"جيمز ماتيس همچنين در نامه خود به وزير دفاع ترکيه گفته است که اياالت 
در » ي مدافع خلقهانايگ«هايي را که در اختيار ماه فهرست سالحمتحده هر 

سوريه قرار داده در دسترس مقامات ترکيه قرار خواهد داد. وزير دفاع آمريکا 
شده به کردها هاي تحويل دادهکه موجودي دقيق سالحضمن بيان اين

مشخص شده، افزوده است که اين تجهيزات به محض پيروزي بر داعش 
  ٣٠٢".ري خواهند شدآوجمع

  
هاي نايگ«گويد که وزير دفاع آمريکا آشکارا به همتاي ترک خود مي

اي هستند در راستاي منافع امپرياليستي آمريکا. زماني که تنها وسيله» مدافع خلق
ضرورت خود را از دست » هاي مدافع خلقيگان«آمريکا به هدف خود نائل شود، 

                                                 
٣٤٦٦١٩ -٣٠٢neh.com/https://www.radiozama  



٤١٥ 
  

شد. براي آمريکا ارزشمنمد است بجاي آنآوري خواهد ها جمعخواهد و اسلحه
که سربازان خود را در راستاي منافع امپرياليستي خود گوشت دم توپ کند 

  را گوشت دم توپ کند. » هاي مدافع خلقيگان«
و » مقاومت کوباني«، »روژآوا سوسياليسم«گرايشات متفاوت سرمايه با عناوين 

در حال حاضر حکم پياده نظام را  غيره به دفاع از جنبش ملي کردستان سوريه که
هاي کند، پرداختند. همه فرقهعربي به رهبري آمريکا ايفا مي -براي بلوک غربي

جنبش ملي کردستان سوريه را به رسميت متعلق به کمونيزم کارگري نيز نه تنها 
به دفاع و حمايت از روژآوا و مقاومت کـوبـاني برخاستند و همگان شناختند بلکه 

ا مصاحبه صالح مسلم يکي از بينند. امت خـودگـرداني کوباني را ميسـرنـوش
اي هاي روژآوا آب سردي به سر چپ سرمايه ريخت. او طي مصاحبهشخصيت

اعالم کرد که آمريکا به عنوان يک قدرت برتر جهاني هدفش تقويت دمکراسي 
دولت ا مردم و ب مياند رابطه محکدر سراسر جهان است و مردم  ُکرد آماده

  آمريکا داشته باشند. 
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  کمونيزم کارگري و استقالل کردستان
  

داري است و در زندگي سرمايه ايمرحلهتوضيح داديم که امپرياليسم  ترپيش
داري يک نظام توليدي جهاني است، هيچ کشوري قادر سرمايه که جاييآناز 

داري تمامي اط سرمايهنيست خارج از اين نظام توليدي قرار بگيرد. در عصر انحط
د يک دولت امپرياليستي خو ميصرف نظر از قدرت اقتصادي و نظا هادولت

هستند. هر دولت جديدي هم شکل بگيرد، يک دولت امپرياليستي خواهد بود. 
کند، کمونيزم کارگري خواهان يک مثال عيني در تفهيم مطلب به ما کمک مي

. اگر چنين دولتي تشکيل شود، آن تشکيل دولت مستقل کرد در شمال عراق است
يک دولت امپرياليستي خواهد بود. يک دولت بسيار » کردستان«موقع دولت 

ضعيف امپرياليستي. اين به مفهوم اين است که کمونيزم کارگري از امپرياليسم 
عراق) حمايت »(عرب«که در آينده تشکيل خواهد شد در مقابل امپرياليسم » کرد«

طبقاتي  يمبارزهکند خواهد شد که کمونيزم کارگري سعي ميکند. نتيجه اين مي
را در منطقه منحرف کند يا به تنزل بکشاند. اين اظهارات در فضاي سياسي چپ 

  هاي شيطاني دارد.است و حکمي همچون آيه» کفر«مايه سر
تحت  ١٩٩٥ضرورت استقالل کردستان عراق را منصور حکمت در سال 

طرح کرد. حزب کمونيست کارگري عراق راه حل » اييراي به جد«عنوان رفراندم 
پيشنهادي منصور حکمت را براي حل مسئله کرد، تصويب کرد. دولت اقليم 

در کردستان  ٢٠١٧سپتامبر  ٢٥ تاريخکردستان عراق اعالم کرده است که در 
رگزار خواهد کرد. اقليم ب ميعراق، بر سرجدايي و  تشکيل دولت مستقل، رفراند

اعالم کرده است که رفراندم در استان نفت خيز کرکوک نيز انجام کردستان 
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خواهد شد. سواي از نتيجه رفراندم، تالش دولت اقليم کردستان در الحاق 
  کرکوک به کردستان عراق است.

 اندهاي متعلق به کمونيزم کارگري از اين رفراندم استقبال کردهتمامي فرقه
بوده  ١٩٩٥طرح منصور حکمت به سال ي آنان پس از هاخواستهکه بخشي از 

هاي کمونيزم کارگري بر تامين شرايط جهت برگزاري رفراندمي است. همه شاخه
دهند که و در حکم مشاورين بارزاني ظاهر شدند. فراخوان مي اندآزاد تاکيد کرده

النه دزدان (سازمان ملل) حق ندارد خود را از اين رفراندم کنار بکشد و بايد اين 
ندم را مثل هر رفراندمي در کشور ديگري به رسميت بشناسد و اين چنين ميرفرا

  نويسند:
  

"از همين امروز بايد به اولين تقلب در رفراندم نه گفت! هيچ کس، و به طريق 
اولي دولت اقليم حق ندارد نتيجه رفراندم را مشروط به هيچ چيز، جز اراده 

د را از اين رفراندم کنار بکشد! آزادانه مردم کند! سازمان ملل حق ندارد خو
که اين رفراندم را همچون رفراندم در  طورنابايد مجبورشان کرد، هم

  ٣٠٣"!رسميت بشناسند و خود را ملزم به اجراي آن کنند هرکشور ديگري، به
  

يرند؟ واقعيت اين است گميدر النه دزدان(سازمان ملل) چه کساني تصميم 
منافع امپرياليستي خود گانگسترها است.  که تصميمات اتخاذ شده در راستاي

رسميت شناختن رفراندوم، عوامفريبي بيش ه مجبور کردن سازمان ملل براي ب
نيست و تنها در راستاي حقانيت بخشيدن به النه دزدان است. دزدان جمع شده در 

                                                 
  استقالل خودساخته تله و اقليم دولت؛ شهابي ثريا - ٣٠٣
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دهند که در راستاي منافع خودشان باشد. راي مي اينامهسازمان ملل تنها به قطع
زم کارگري براي برگزاري رفراندوم در کردستان عراق دو سناريو را ترسيم کموني

کند. حالت اول، رفراندوم تحت رهبري کمونيزم کارگري برگزار شود و حالت مي
باشد.  اپوزيسيوندوم در زمان برگزاري رفراندوم کردستان، کمونيزم کارگري در 

بري کمونيزم کارگري صورت کنيم. اگر رفراندوم با رههر دو حالت را بررسي مي
به درنگ ارند، کردستان عراق بيدميبگيرد، نتيجه رفراندوم چه خواهد شد؟ اظهار 

  نويسد:سوسياليسم پيش روي خواهد کرد و چنين مي سوي
  

"رفراندوم در کردستان عراق و يا ايران هم يک نمونه ديگر از متدلوژي لنيني 
اهيم دولتي که خوميمسلما ما  و حکمتي در جنبشي غير سوسياليستي است.

تر، آزادتر و گيرد، دولتي دموکراتيکپس از رفراندوم در کردستان شکل مي
تر باشد. هر چقدر اين دولت آزادتر باشد، به نفع سوسياليسم و طبقه مدرن

 کارگر ميباشد. اگر رفراندوم با رهبري ما صورت بگيرد، آزادترين دولت
اي را از باال هاي تودهه سرعت شوراها و تشکلشود، بميدرکردستان برقرار 

وسيع طبقه کارگر و زحمتکش را پشت خود بسيج  هايتودههيم، دميشکل 
  ٣٠٤ميکنيم و بدون درنگ بطرف سوسياليسم ميرويم."

  
تواند قابل قبول هاي مدارس ابتدايي هم نميحتي براي بچه اين داستان سرايي

زم کارگري صورت بگيرد آزادترين دولت در باشد، اگر رفراندوم با رهبري کموني
شود. آيا به صرف برگزاري رفراندوم تحت رهبري کمونيزم کردستان برقرار مي

                                                 
  )محمود قزوينيحکمتيست ( -و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٣٠٤
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کارگري، کردستان به "آزادترين" دولت جهان خواهد شد؟ اگر نتيجه رفراندوم 
هايي چون "آزادترين دولت" در کردستان فقط تبليغات شود؟ ياوهمنفي بود، چه مي

 باالاهند از خوميرفراندوم است. آزادترين دولت، خود ديکتاتوري است.  قبل از
هايي گوييدرنگ به طرف سوسياليسم بروند. چنين پريشانشورا تشکيل بدهند و بي

اي مارکسيسم بلکه دانشي نويسنده کمونيزم کارگري از مواضع پايهنه ناشي از بي
است. فقط به شعور  القاب مارکسيسم ي طبقاتي بورژوايي باهاخواستهناشي از بيان 

    اند.خودشان خنديده
حالت دوم زماني است که رفراندم تحت رهبري کمونيزم کارگري انجام 

يرد. حتي برگزاري رفراندوم در اين حالت نيز البته به باور کمونيزم کارگري گمين
تي موقعيت بهتري به کمونيزم کارگري براي پيشروي به طرف انقالب سوسياليس

  نويسند:مهيا خواهد کرد و چنين مي
  
قرار نيست در فرداي رفراندوم و استقالل کردستان عراق ما در اپوزيسيون "

گويد در کردستان ايران و عراق باشيم و ديگران در حکومت. اگر کسي مي
رفراندوم بر سر تعيين سرنوشت کردستان کنيم، منظور اين نيست که پس از 

و طبقه کارگر بايد در اپوزيسيون باشند و طالباني و  هاکمونيسترفراندوم 
بارزاني و حزب دموکرات در قدرت. مسلم است که ما بايد براي پس از 
رفراندم برنامه داشته باشيم. از اآلن بايد بگوييم دولتي که پس از رفراندوم 

طرفدار سوسياليسم  ترکمميايد بايد داراي چه مشخصاتي باشد. اين ما را 
کند. بايد براي کردستان عراق دولت موقت پس از رفراندوم را ميفوري ن

تعريف کنيم و آن را جا بندازيم. اين ما را در موقعيت بسيار بهتري پس از 
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که دهد تا اينرفراندوم براي پيشروي به طرف انقالب سوسياليستي قرار مي
  ٣٠٥ديه کنيم."رفراندوم تالش کنيم، اما نتيجه آن را از قبل به ديگران ه  براي

  
رفراندوم بر سر ماندن کردستان عراق (و يا کردستان ايران) در چهارجوب 

که کردستان به عنوان کشور مستقل خواهد شد. مانند کشور کنوني است و يا اين
 ،برگزاري رفراندوم براي پيوستن کشوري به اتحاديه اروپا و يا بر عکس آن

حاديه اروپا، همچون بريتانيا است. در برگزاري رفراندوم براي خروج کشوري از ات
رفراندومي در کبک کانادا براي استقالل از کانادا و تشکيل دولت  ١٩٩٥سال 

مستقل برگزار شد، مثل همين رفراندومي که کردستان عراق قرار است برگزار 
  کند. صرف برگزاري رفراندوم تاثيري بر نيروهاي طبقاتي کانادا داشت؟

اهد با رفراندوم کردستان عراق مشخصات دولت خومياما کمونيزم کارگري 
. رفراندوم کردستان عراق، اندازدبيدر جامعه جا  آن راآينده را تعيين کند و 

به کمونيزم کارگري را در موقعيت بهتري قرار خواهد داد تا کمونيزم کارگري 
ن هايي چوانقالب سوسياليستي خيز بر دارد. اين خزعبالت تنها در فرقه سوي

  کمونيزم کارگري قابل بيان است.
  
  
  
  
  

                                                 
  پيشين - ٣٠٥
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  کمونيزم کارگري و پارلمانتاريسم
  

 هااتحاديهداري، اشاره شد، در عصر شکوفايي سرمايه ترپيشکه  طوريهمان
شد که شدند و مبارزه سياسي به حزب واگذار ميصرفا تشکلي اقتصادي تصور مي

د. طبقه کارگر هنوز برميپيش ها به از طريق پارلمان مبارزه را براي تحميل رفرم
ي خود را براي هدايت جامعه و ديکتاتوري هانانداشت که ارگ آن راآمادگي 

باوجود  هاکمونيستخود ايجاد نمايد، شوراهاي کارگري هنوز مفهومي نداشتند. 
ي کارگري و تحميل هاخواستههاي پارلمان و در راستاي آگاهي به محدوديت

آگاه بودند،  هاکمونيستفتند. رميورژوازي، پارلمان ها به مرکز قدرت برفرم
کند و وظيفه نماينده پارلمان طبقه کارگر را به کشورهاي مختلف تقسيم مي

پارلمان دفاع از منافع ملت خود است که در تناقض با انترناسيوناليسم پرولتري 
 است.

يا  داري به عصر انحطاط خود، عصر انقالبات کمونيستيبا ورود سرمايه
هاي پايدار به ي امپرياليستي شروع شد. در عصر امپرياليسم، تحميل رفرمهاجنگ

هاي غير افزايش هزينه نيست. پذيرامکانبورژوازي مفهوم خود را از دست داد و 
هاي ي و تسليحاتي، افزايش هزينهآور نظامهاي سر سامتوليدي، افزايش هزينه

هاي پايدار در عصر انحطاط ن رفرمدستگاه دولتي  و... امکان ناپذير بود
زد و امکان مـانـور و دادن رفـرم ساميداري را به يک واقعيت تبـديل سرمايه

افسانه بهبود شرايط زندگي کارگران تنها  زد.ساميپـايـدار را امکان نـاپـذير 
کردن شرايط براي باز توليد نيروي کار در شرايط مدرن، براي  آماده خاطربه

  داوم استثمار و بردگي مزدي است.تضمين ت
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با پيروزي انقالب اکتبر به عنوان بخشي از موج انقالب جهاني و در روند آن 
تشکيل انترناسيونال کمونيستي، شرايط جديدي را پيش روي پرولتاريا قرار داد. 
انترناسيونال کمونيستي بر تسخير قدرت توسط پرولتاريا و برقراري ديکتاتوري 

  طريق شوراهاي کارگري تاکيد داشت و اعالم کرد: پرولتاريا از
  

تسخير  "وظيفه فوري پرولتاريا در حال حاضر تسخير قدرت دولتي است.
قدرت دولتي به مفهوم نابودي دستگاه دولتي بورژوازي و سازماندهي دستگاه 

  ٣٠٦جديد قدرت پرولتري است."
 

هم جمع شدند انترناسيونال کمونيستي گرد  يکنگرهدر دومين  هاکمونيست
داري به عصر انحطاط و گنديدگي خود، و با توجه به شرايط جديد، ورود سرمايه

ي امپرياليستي و انقالبات هاجنگيک صدا اعالم کردند، عصر کنوني، عصر 
  کمونيستي است، نه عصر پارلمانتاريسم و نوشتند:

  
هاي زدنوغ پردازي، فريبکاري، خشونت و نقاي براي در"پارلمان وسيله

کننده تبديل شده است. با غارت، ويراني، تجاوز، ميليتاريسم و خسته
ويرانيهاي امپرياليسم، رفرمهاي پارلمانتاريستي بدون هيچ ثبات يا اثري معني 

  ٣٠٧دهد."کارگر از دست مي هايتودهواقعي خود را براي 
  

                                                 
  ١٩١٩ژانويه  ٢٤گره انترناسيونال کمونيست , از: دعوت به اولين کن - ٣٠٦
  دوم انترناسيونال سوم يهپارلمانتاريسم مصوب کنگري دربارهتزهائي  - ٣٠٧
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ي دوم انترناسيونال کمونيستي، هرگونه توهم پراکن يکنگرهپس از تصميمات 
که از که پرولتاريا از طريق پارلمان امکان کسب قدرت را دارد و يا اينايني درباره

ها را کم کرد و يا هرگونه توهم پراکني ان بار بحرانتوطريق دخالت در پارلمان مي
در رابطه با نمايشات انتخاباتي و سيرک پارلمان تنها در جهت تقويت توهمات 

  دن به چشم کارگران است. دمکراسي بورژوايي و خاک پاشي
در رابطه با مسئله پارلمان  هاکمونيستبا حداقل توضيحاتي در رابطه با موضع 

داري به موضع کمونيزم کارگري در اين رابطه در عصر انحطاط سرمايه
هاي چپ سرمايه در رابطه با انقالب و داغون کردن ماشين گرديم. تمامي ياوهبرمي

ست. جناح چپ سرمايه خواهان به بازي گرفته شدن در فريبي بيش نيدولتي عوام
قدرت سياسي است. ما به کسب قدرت سياسي از منظر کمونيزم کارگري در 
صفحات آينده خواهيم پرداخت، در اينجا فقط اشاره به پارلمانتاريسم کمونيزم 
کارگري است. منصور حکمت مدعي است که از طريق انتخابات شانس کمونيزم 

  گويد:است و مي تربيشبراي پيروزي ها کارگري
  

"ما اگر با انتخابات سر کار بياييم بايد فکر اين را بکنيم که فردا کودتا 
که خود نفس پروسه انتخابات شانس اين یپردازم ولکنند. به آن االن نميیم

  ٣٠٨".است تربيشرا سر کار بياورد از همه  هاکمونيست
  

در رابطه با ماهيت  هاکمونيستانيه منصور حکمت حدود صد سال پس از بي
کند کند. ياوه سرايي ميپارلمان، همان خزعبالت جناح چپ سرمايه را تکرار مي

                                                 
  منصور حکمتکمونيسم در ايران ممکن است؟  یآيا پيروز - ٣٠٨



٤٢٤ 
  

است. در  تربيشقدرت را بگيرند  هاکمونيستکه در پروسه انتخابات شانس اين
هاي هاي راست سرمايه از حکومتسايه چنين اظهاراتي است که ايدئولوگ

زنند. برخالف چنين تشنگان شمالي، کوبا، چين و غيره حرف مي"کمونيستي" کره 
و يا حزب طبقه  هاکمونيستقدرت سياسي چپ سرمايه، از منظر مارکسيستي، نه 

کارگر بلکه کل طبقه کارگر از طريق شوراهاي سراسري ديکتاتوري خود را 
اتي دارد اگر سه ماه برايش فرجه تبليغکند. منصور حکمت اظهار مياعمال مي

شود و حزب پارلمان تبديل مي ترينبزرگبدهند و انتخابات آزادنه برگزار شود به 
  نويسد:چنين مي

  
در  یاز بقيه است. يک تربيش"در دو شرايط به نظر من شانس سرکار آمدن ما 

. در هر دو شرايط یدر شرايط انقالب یشرايط دمکراتيک و انتخابات، و ديگر
آيد. من یسر کار م یکمونيسم کارگر هااين یدو آييم. در هریما سر کار م

که ما اول بايد حضور داشته باشيم تا سر کار بياييم را بعدًا بحث فرض اين
آزاد  یميکنم. فرض کنيم اين نيرو توانسته است خودش را به صحنه انتخابات

نيست، برساند. در يک پروسه  یاسالم یکه جمهور یدر يک کشور
در ايران پا بگيرد، ما  یا، اگر بنا باشد يک چنين پروسهدمکراتيک یانتخابات

را بين  یبنظر من باالترين را یآييم. حزب کمونيست کارگریسر کار م
آورد. یم به دسترفته باشند،  یرا یصندوقها یکه آزادانه به پا یمردم

سلطنت طلب فکر نميکنم اين شانس را داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنيم 
ود. انتخابات شميست و فقط انقالب به نفع ما تمام هاآنتخابات به نفع که ان

 یود. و دقيقًا به همين خاطر است که فکر ميکنم پاشميهم به نفع ما تمام 



٤٢٥ 
  

 یکه برويم مجلس آزاد یاانتخابات نميروند، مگر مجبورشان کنيم. پروسه
دم را بشماريم، مر یکنيم و را یبرگزار کنيم و در حوزه مختلف کانديد معرف

حزب کشور وارد مجلس  ترينبزرگبه عنوان  یحزب کمونيست کارگر
اگر بگذارند در يک انتخابات آزاد  یود. ممکن است اکثريت نباشد ولشمي

کشور  یحزب سياس ترينبزرگکار کند،  یبا سه ماه فرجه تبليغات
  ٣٠٩ود."شمي

  
حکمت است. آيا در  ي منصورهافريبيعوامانتخابات آزاد هم از کشفيات و 

ي هابنگاهانتخابات آزاد منصور حکمت، کارگر هم يک راي دارد و صاحب 
آزاد است که فروش نيروي  قدرنااي هم يک راي؟ انتخابات همتبليغاتي و رسانه

کنند. فقط ا تنظيم و هدايت ميرميي عظيمي افکار عموهابنگاهکار توسط کارگر، 
هاي سرمايه ها و ژورناليسترا خود ايدئولوگشود. اخيبه يک مورد اشاره مي

و يا انتخابات » بريکزيت«اعالم کردند، فيسبوک نقش بسزايي در تنظيم و هدايت 
هاي ميليوني به فيسبوک هم در اين رابطه پرده آمريکا داشته است. از کمک

تواند به عنوان جناح چپ سرمايه با سلطنت طلبان برداشتند. کمونيسم کارگري مي
ه عنوان جناح راست سرمايه وارد مبارزه انتخاباتي شود، و تنور انتخابات سرمايه را ب

داغ کند، چيزي که براي مشروعيت پارلمان بسيار ضروري و الزم است، اما اجازه 
توان با ندارد خزعبالت خود را تحت عنوان مارکسيسم ارائه دهد. بهتر از اين نمي

  ان طبقه کارگر پاشيد. ترمينولوژي مارکسيستي خاک در چشم

                                                 
   نيشيپ - ٣٠٩



٤٢٦ 
  

تحت عنوان استفاده از تريبون  ١٣٥٧اين جريانات بعد از تحوالت سال 
پارلمان در انتخابات کانديدا معرفي کردند و يا از کانديداهاي نزديک به خود دفاع 

اگر شرايط انتخاباتي برايشان مهيا باشد در  هاآنترين کردند. کالم راديکال
ي که يکي از اعضاي کميته» ناهيد رياضي«براي نمونه  کنند.انتخابات شرکت مي

در انتخابات پارلماني دانمارک  ٢٠٠٥مرکزي حزب حکمتيست بود در سال 
از کانديداتوري ناهيد رياضي در «کانديد شد و نهادهاي حزب نيز تحت عنوان 

  وارد کارزار تبليغاتي شدند.» انتخابات پارلمان دانمارک حمايت کنيم
تاريسم، پارلمان نه در خدمت کمونيسم، بلکه اين کمونيسم است در پارلمان

در گيرد. که در خدمت حقانيت بخشيدن به پارلمان مورد استفاده قرار مي
کند و طبقه کارگر پارلمانتاريسم شخص نماينده پارلمان نقش اصلي را ايفا مي

سم در خدمت تقويت کنند. پارلمانتارينقش پياده نظام را براي پارلمانتاريسم ايفا مي
توانند به نيابت از آنان مبارزه اين توهم براي طبقه کارگر است که گويا ديگران مي

کند. کمونيزم کارگري را پيش ببرند. چيزي که کمونيزم کارگري موعظه مي
شوند؟) را اهد با شرکت در دولت موقت، مردم (چه کساني شامل مردم ميخومي

  نويسند:متشکل کند. چنين مي باالدر شوراها و آن هم از 
  

اهيم با شرکت در دولت موقت، مردم را در سطح وسيع در خومي"ما همچنين 
دولت موقت براي طبقه کارگر ابزاري براي پيشروي شوراها متشکل کنيم... 

به جلو از باالست. دولت موقت آلترناتيو طبقه کارگر نيست. به هر حال ما 
مردم که بطور مستقيم و آزاد انتخاب شده  اهيم حتي مجمع نمايندگانخومي

است به قانون اساسي يک دنياي بهتر راي دهد. مبارزه براي به کرسي نشاندن 



٤٢٧ 
  

قوانين و مقررات و کل يک دنياي بهتر يک مبارزه   ترين و مدرنترينپيشرفته
  ٣١٠در درون دولت موقت از باال و با فشار از پايين انجام خواهد گرفت."

  
ويسندگان کمونيزم کارگري حد و مرزي وجود ندارد. براي افالس ن

جبهه کار «اهند از باال براي مردم شورا درست کنند، چنين شوراهايي بهتر از خومي
  يا شوراهاي اسالمي کار نخواهد بود. ٣١١»آلمان

بر خالف چپ سرمايه (کمونيزم کارگري)، حدود صد سال قبل، يعني در 
يران، معتقد بود که حتي دمکراتيکيست اميالدي، اولين حزب کمون ١٩٢٠سال 

گر ديکتاتوري وجود مالکيت خصوصي، بيان خاطربهترين نظام پارلماني، 
بورژوايي است. اولين حزب کمونيست  قدرت شورايي را به عنوان تنها آلترناتيو 

قدرت  يهوقفداري ارائه داده بود و تاکيد کرده بود وظيفه حزب تبليغ بيسرمايه
  است نه پارلمانتاريسم. حدود صد سال قبل اين چنين نوشت: شورايي 
  

ترين نظام پارلماني يا جمهوري بورژوايي که مبين شعار و "حتي دمکراتيک
اراده تمام مردم، تمام ملت و تمام طبقات باشد، بدليل وجود مالکيت 
خصوصي بر زمين و وسائل توليد، در عمل کماکان ديکتاتوري بورژوايي 

د. در مقابله با اين نظام، دمکراسي پرولتري يا شورايي (سويت) که خواهد مان
در روسيه و يک سلسله ديگر از کشورها متحقق شده است و قدرت 

                                                 
  )محمود قزوينيحکمتيست ( -و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٣١٠

جبهه کار «براي کنترل کارگران تشکيالت کارگري  ١٩٣٣رژيم نازي در آلمان به سال  - ٣١١
  ها بود.درست کرد که هدف آن کنترل کارگران و جلب کارگران به نازيست» آلمان



٤٢٨ 
  

پرولتارها و نيمه  _دارياي، يعني طبقات اسير سرمايهي تودههاناسازم
يعني اکثريت عظيم اهالي را به پايه يگانه و ثابت کل دستگاه  _پرولتاريا

کند، بدين سان، اين تنها تي، از پايين تا باال، محلي تا مرکزي بدل ميحکوم
را در  ايمنطقهتواند خود گرداني محلي و حکومت شورايي است که مي

شکلي بنحو غير قابل مقايسه در سطح وسيع از هر جاي ديگر و بدون اعمال 
  قدرت از باال، تامين سازد."
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  راسيکمونيزم کارگري و دمک
  

توليد و مبادله بوده  يشيوهتکامل در  يپروسهبورژوازي خود محصول يک 
داري و تبديل آن به يک روابط توليدي حاکم، نيازمند است. رشد اقتصادي سرمايه

روابط اجتماعي و سياسي بود که در آن شهروندان جامعه در مقابل قانون از حقوق 
مبادرت به خريد و فروش نيروي کار  يکسان و برابر برخوردار باشند و آزادانه

بود که دمکراسي بورژوايي جايگزين فئوداليسم گرديد.  ياکنند. در چنين زمينه
  کند:دمکراسي بار طبقاتي دارد. لنين اين مسئله را بروشني توصيف مي

  
کنند که نابودي دولت نابودي دمکراسي نيز هست و فراموش مي» دائما"«

است. چنين ادعايي در نظر اول بينهايت عجيب و  زوال دولت زوال دمکراسي
رسد، شايد حتي براي کساني هم اين بيم توليد شود که آيا ما نامفهوم بنظر مي

انتظار فرا رسيدن آن چنان نظام اجتماعي نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت در 
 از اکثريت مراعات نگردد زيرا باالخره دمکراسي همان تصديق يک چنين اصلي
هم هست؟ نه، دمکراسي با تبعيت اقليت از اکثريت همانند نيست. دمکراسي 

يعني سازماني  دولتي است که تبعيت اقليت از اکثريت را تصديق دارد عبارت از
است براي اعمال قوه قهريه سيستماتيک يک طبقه بر طبقه ديگر يعني بخشي از 

  ٣١٢اهالي بر بخش ديگر."
  

                                                 
  دولت و انقالب  لنين - ٣١٢



٤٣٠ 
  

بورژوايي به عنوان بخشي از رو بناي  هايايدئولوگواقعيت اين است که 
وجود  خاطربهجامعه طبقاتي وظيفه دارند حقانيت جامعه وارونه را نشخوار کنند. 

است که ايده حاکم، ايده طبقه حاکم  هاآناندازه و امکانات بي هاايدئولوگ
  دهد:روشني اين مسئله را به شکل زير توضيح ميه مارکس ب .شودمي

  
اي که نيروي حاکم در هر دوران افکار حاکم هستند. يعني طبقه "افکار طبقه

معنوي آن نيز  يحاکمهمادي جامعه است، در عين حال نيروي  يحاکمه
اي که وسايل توليد مادي را در اختيار دارد، در نتيجه وسايل هست. طبقه

يي که فاقد هاآنکه افکار  توليد ذهني را تحت کنترل خواهد داشت، بنحوي
به  هاآنايل توليد ذهني هستند در کل تابع آن است... بنابراين مادام که وس

يک دوران تاريخي را  يهکنند و حدود و دايرعنوان يک طبقه حکومت مي
ابعاد آن بعمل  يهمهنمايند، بديهي است که اين کار را در تعيين مي

ار نيز حکومت آورند، لذا به عنوان متفکران، به عنوان توليد کنندگان افکمي
هاي عصر خويش را تنظيم مي نمايند: بدينکنند و توليد و توزيع انديشهمي

  ٣١٣سان افکار آنان افکار حاکم آن دوران است."
 

شود، چرا که ترين کشورها نيز ديکتاتوري سرمايه اعمال ميدر دمکرات
وسائل توليدات ذهني و افکار عمومي در دست بورژوازي است و کارگران و 

هاي محروم هيچ دخالتي در امور جامعه ندارند. آزادترين و دمکراتيکدهتو
ترين انتخابات نيز يک نوع عوامفريبي عليه طبقه کارگر است و مانع اعمال 

                                                 
 ٦١-٦٠ فحاتايدئولوژي آلماني صو انگلس؛  کسمار - ٣١٣



٤٣١ 
  

قدرت کارگران است. آزادترين انتخابات پارلمانتاريستي در راستاي تضعيف 
نوني و سپس هم هاي قاي طبقاتي به کانالي طبقاتي و هدايت مبارزهمبارزه

ترين انتخابات پارلمانتاريستي ترين و شفافسترون کردن آن است. دمکراتيک
  در راستاي ايجاد تشتت در آگاهي طبقاتي است. 

هاي لنين رمايه، منصور حکمت، برخالف آموزهاما براي ايدئولوگ چپ س
در مورد دمکراسي، حل مسئله دمکراسي پيش شرط بسيج طبقه کارگر براي 

  نويسد:شود و در اين زمينه چنين مياليسم ارزيابي ميسوسي
  

خود پيش شرط بسيج مستقل و وسيع طبقه کارگر  ی"حل مساله دموکراس
  ٣١٤سوسياليسم است." یبرا

  
توضيح داديم، دمکراسي سمي است براي طبقه کارگر در تکامل  ترپيشما 

افتاده مبارزه طبقاتي. اين مسئله بخصوص در کشورهاي غربي که سنت جا 
دمکراسي بورژوايي را دارند، از اهميت بخصوصي برخوردار است. دمکراسي 

داري ابتدا در داري در اين کشورها دارد. سرمايهبورژوايي زمينه در تکامل سرمايه
کشورهاي اروپاي غربي شروع به رشد کرد، انقالبات بورژوايي ابتدا در اروپاي 

بورژوايي در اين کشورها از سنت جا افتادهغربي انجام گرفتند و به تبع آن فرهنگ 
اي برخوردار است. اين سنت و فرهنگ جا افتاده را اروپاييان به شمال آمريکا و يا 

اند. اين فرهنگ از طريق ادبيات، هنر و غيره  نقش حياتي در استراليا نيز انتقال داده
ئولوژي بورژوايي نفوذ ايدئولوژي بورژوايي در طبقه کارگر ايفا کرده است. در ايد

                                                 
 منصورحکمت -یعمده) حميدتقوائ پرولتاريا (خطوط نقش و ايران انقالب - ٣١٤



٤٣٢ 
  

کند که دقيقا در تضاد با فردگرايي، تعلق ملي و غيره نقش اساسي ايفا مي
 انترناسيوناليسم پرولتري است. 

گرديم. منصور حکمت مجددا به دمکراسي خواهي منصور حکمت برمي
هاي سياسي طبقات غير پرولتر اما زماني معتقد بود، اشتباه است اگر از شخصيت

چون خميني، توقع دمکراتيسم انقالبي نداشت. او براي نمونه به  ضد امپرياليست
اشاره  یتوسط شيخ عّزالدين حسين »یغيرپرولتر یدمکراتيسم انقالب«برخورد 

  نويسد:کند و چنين ميمي
  

طبقات غير پرولتر (و به  یسياس یها"احزاب، دستجات، نيروها و شخصيت
 یاامام و...) تنها تا آن درجه، روحانيت، دانشجويان خط یاين ترتيب، خمين

در کنار پرولتاريا و  یضد امپرياليست هستند که در عرصه مبارزه سياس
"ضد امپرياليست بودن" کردن  یآن حرکت ميکنند... ادعا یسياس یهاناسازم

امپرياليسم از  یاست. نوکر یو کارگر و کمونيست را کوبيدن، عوامفريب
کنيم که "خوب، از دمکراتيسم غير است، و اگر تصور  یسازطريق صحنه

است به  یتوان توقع داشت"، سخت در اشتباهيم و کافجز اين نمي یپرولتر
" به کمونيسم و یغيرپرولتر یدمکراتيسم انقالب" از برخورد یاعنوان نمونه

  ٣١٥".دقت کنيم ی، به مواضع شيخ عّزالدين حسينهاکمونيست
  

اند و از دميودن خميني را کم منصور حکمت ميزان درجه ضد امپرياليست ب
کند. در مقابل همسويي يکي از مالهاي کردستان با جنبش آن گاليه مي

                                                 
 یبحران اقتصاد یدر باره اهميت سياس یتزهاي، نوين انقالب یفالکت و اعتال یدورنما - ٣١٥
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اي از برخورد دمکراتيسم انقالبي غير پرولتري اعالم ناسيوناليستي کردستان را نمونه
هايي لقب مارکس خاطر چنين ُدرفشانيبهکند. اين خزعبالت را کسي نوشته که مي

  گرفته است. زمان را بخود
انه و کنند که قاطعرا متهم مي هاانترناسيوناليستسوسياليسم  به سويدر نشريه 

يرند که شرکت گميايـراد  هاانترناسيوناليستاند و به آشکارا از دمکـراسـي گسسته
  انند و چنين مينويسند:دميي بورژوايي را مردود هاجنبشدر 

  
اطعانه و آشکارا از دمکراسي گسسته "حکا[حزب کمونيست انترناسيوناليست] ق

است، يعني معتقد است که در دوران ما حمايت از دمکراسي و مبارزه براي 
دمکراسي، طرح و مطالبه و مبارزه براي تحقق خواستها و حقوق دمکراتيک 
(آزادي زن، جدايي مذهب از دولت، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، 

)، و ايستادگي در برابر نقض اين حقوق از  آزادي بيان و عقيده و غيره و غيره
جانب بورژوازي، حمايت از جنبشها و انقالبهاي دمکراتيک  و شرکت در 

  ٣١٦ها مردود و محکوم است."اين ي_ همههاآن
  

ها از آن جمله نبرد کمونيستي با افتخار تمام اين اتهام را ميانترناسيوناليست
هاي باوري به دمکراسي بورژوايي و جنبشدارند که پذيرند و قاطعانه اعالم مي

رزمند و اين نيز ها براي تحقق انقالب کمونيستي ميبورژوايي ندارند. انترناسيوناليست
پذير است. اما ظاهرا درس مارکسيسم دادن چپ تنها از طريق مبارزه طبقاتي امکان

کارگر بدون  کنند که طبقهها پاياني ندارد. موعظه ميسرمايه به انترناسيوناليست

                                                 
  ٧٠، صفحه ٢بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره  - ٣١٦
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داري و برقراري دمکراسي و بدون آموزش ديدن دمکراسي قادر به نابودي سرمايه
  نويسند:سوسياليسم نخواهد بود و چنين مي

  
 يطبقهاند که دميترين اصول مارکسيسم آشنا باشد "هر کس با ابتدايي

کارگر بدون دمکراسي و مبارزه براي دمکراسي، بدون آموزش ديدن در 
گيري از دستاوردهاي آن، قادر به امحاي نظام اين مبارزه و بهره يپروسه
اند که طبقه کارگر به دمي داري و برقراري سوسياليسم نخواهد بود.سرمايه

دمکراسي نيازمند است، چرا که شرايط دمکراتيک بهترين زمينه را براي 
  ٣١٧رد."آوآن فراهم مي يهطبقاتي و گسترش آشکار و آزادان يمبارزهتعميق 

  
گر تاکيد چپ سرمايه به دمکراسي و آموزش دمکراسي کارگران تنها بيان

 تربيشزبان مارکسيستي است تا بتواند ه ي طبقاتي جناح چپ سرمايه بهاخواسته
هاي چپ سرمايه بايد يادآوري کرد که، نه شرايط نيرو جمع کند. براي تئوريسين
  ينه براي تعميق مبارزه طبقاتي است. داري بهترين زمدمکراتيک بلکه بحران سرمايه

داري دمکراتيک دو داري ديکتاتوري و سرمايهها سرمايهبراي انترناسيوناليست
تواند اشکال روي يک سکه هستند. روبناي سياسي سرمايه بنا به نياز سرمايه مي

متفاوتي بخود بگيرد. در فرانسه، در مهد تمدن بورژوايي، در مهـد دمکـراسـي، به 
هاي بربر در عرض يک هفته بيش از پنجاه بال شکست کمون پاريس، همان متمدندن

عام کردند. در آلمان سرمايه بنا به نياز خود شکل ديکتاتوري بخود هزار کارگر را قتل
ها عام ميليونميالدي موجب قتل ٤٠ميالدي و اوايل دهه  ٣٠گرفت و در اواخر دهه 

                                                 
  ٧١-٧٠ صص پيشين - ٣١٧
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توان اشاره هاي زيادي ميي بخود گرفت. به مثالانسان گرديد. بعدا نيز شکل دمکراس
هاي کمونيزم کارگري منطق وارونه کرد. اما درک اين مسئله براي ايدئولوگ

داري مبارزه کرد، شود. بايد در کنار بورژوازي دمکرات با ديکتاتوري سرمايهمي
با طوري که در جريان جنگ جهاني دوم، روسيه در کنار آمريکا و بريتانيا همان

کمونيزم کارگري چنين  يهکردند. منطق واقع بينانفاشيسم و آلمان نازيست مبارزه مي
  است:

  
فهمد عصر امپرياليسم، ايست. منطق کسي که نمي"براستي که منطق وارونه

مبارزه عليه ارتجاع و و نه زوال  داريستسرمايهعصر زوال و گنديدگي 
  ٣١٨."داريديکتاتوري سرمايه

  

کند جمله نبرد کمونيستي) را متهم مي (از آن هاانترناسيوناليسترمايه، چپ س         
هاي دمکراتيک، ينند و به تبع آن به انقالببميها را نکه جنگ عليه امپرياليست

شود تا از انقالب کند که منجر ميمبارزات ضد امپرياليستي و دمکراسي پشت مي
  نويسد:اليسم چنين ميسوسي به سويسوسياليستي نيز گسست کنند و در 

  
فهمد که دوران ما تنها دوران "حکا[حزب کمونيست انترناسيوناليست]  نمي

امپرياليستها هم  برعليهي انقالبي هاجنگامپرياليستها نيست، دوران  بينجنگ 
ها و پيش هست، دوران انقالبهاي دمکراتيک ضد امپرياليستي که زمينه

گسست از  ا باکحآورند...م ميشرطهاي انقالب سوسياليستي را فراه

                                                 
  ٧١ص  پيشين - ٣١٨
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دمکراسي، نه تنها به انقالبهاي دمکراتيک پشت کرده است، بلکه از پرولتاريا، 
  ٣١٩از انقالبهاي سوسياليستي نيز گسسته است."

  
با منطق چپ سرمايه قابل تصور نيست، چطور ممکن است باوري به 

دوي پرولتري بود و دمکراسي و انقالبات دمکراتيک و غيره نداشت، اما متعلق به ار
. اين کمونيسم چپ نبود که از پرولتاريا و انقالب ميدبراي انقالب سوسياليستي رز

سوسياليستي گسست کرد بلکه اين جناح چپ سرمايه (کمونيزم کارگري) بود که 
ي طبقاتي و بورژوايي خود پاي فشرد و جنايتکاري چون خميني را هاخواستهبه 

ست کرد و کارگران را به عنوان سياهي لشکر و با الفاظ خرده بورژوا و ضد امپريالي
کنيم که ه صف کرد. ما هرگز ادعا نميب ميمارکسيستي پشت سر بورژوازي اسال

، بلکه ايدکردهايد و يا به پرولتاريا خيانت شما از مواضع پرولتري گسست کرده
  ايد. ودهه متعلق به اردوي سرمايه بميشکنيم شما از همان اول و هتاکيد مي

سوسياليسم قادر  به سوي يهشود که نويسندها چنين تصور ميبعضي وقت
سياه  هاانترناسيوناليستنيست به شکل منطقي و با انسجام دروني چند صفحه بر عليه 

کند تقال مي تربيششود. هر چقدر کند. در افالس خود به لجن پراکني متوسل مي
کند. اما واقعيت اين است که زير پاي ميگويي هذيان تربيشبه همان ميزان 

زار، دژ مستحکم درست کرد. در اوج پريشانتوان در شننويسنده خالي است. نمي
  نويسد:سوسياليسم چنين مي به سويگويي نويسنده 
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 يمبارزهشود: از که در اين جمله خالصه مي ‘آموزشها و رهنمودهايي’"
تواند بخود بگيرد، دست مي طبقاتي، در هر شکل واقعي و ملموسي که

 آن راکند، راه تغيير ندادن تنها جهان را تفسير نمي ‘مارکسيسم حکا’بکشيد!
اي که در نقد آن انسان مداوم دهد! مارکسيسم کاريکاتور شدههم نشان مي

مجبور است به اثبات بديهياتي نظير چرا بايد مبارزه کرد؛ چرا انقالب، انقالب 
لوبست، چرا فاشيسم بد است و غيره است؛ چرا دمکراسي مط

ود بر اين شميترين نامي است که مناسب ‘اکونوميسم امپرياليستي’بپردازد...
  ٣٢٠گذاشت." ‘مارکسيسم کاريکاتور شده’

  
هاي کمونيزم کارگري، مارکسيسم کمونيسم چپ نه تنها تغيير برخالف دروغ

زمد. رمير آن راستا نيز دارد بلکه دجهان را از طريق انقالب کمونيستي اعالم مي
کمونيسم چپ اعالم داشته است اگر طبقه کارگر به رسالت تاريخي خود عمل 

  نکند، نابودي بشريت حتمي است.  
کمونيسم چپ هيچ نقدي به چپ سرمايه ندارد. نه منطقي است و نه کمونيسم 

چپ يات مارکسيستي و الفباي مبارزه طبقاتي را به يند که بديهيبميچپ نيازي 
ات بيان يدستگاه سياسي سرمايه بياموزد و يا يادآوري کند. چرا که اين بديهي

  کند.ي طبقاتي و اجتماعي دو طبقه رو در رو را بيان ميهاخواسته
زند و خواسته اصلي سرانجام رهبر کمونيزم کارگري حرف دل خود را مي

ه عبارت بهتر قانوني کند. پذيرفته شدن رسمي از سوي سرمايه و يا بخود را بيان مي

                                                 
  ٧٣ص  نيشيپ - ٣٢٠
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شدن کمونيزم کارگري در جامعه ايران. منصور حکمت آرزوي خود را چنين بيان 
  کند: مي

 

جا دفتر داشت، در همان تهران، بوديم، اگر حزب ما هم آن ی"اگر ما هم قانون
داديم، یحرفشان را بزنند، جوابشان را م خواستندیم هااين یرفتيم و وقتیم

گذاشتيم و مردم هم یچه آن ورتر جلسه خودمان را مخودمان هم يک کو
ما را بشنوند، اما  یبشنوند و يا حرف حساب هااينآمدند تا جواب ما را به یم

  ٣٢١اند."اند و کشتهاند، بستهآن مملکت زده یماجرا اين نيست تو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )١٩٩٩فوريه  ٢١دوم ( سال ٢٣شماره  ديدار نشريه ینويد کيومرث با وگوگفت در حکمت منصور - ٣٢١
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  هاي فراکسيون کمونيزم کارگريزمينه
  

ي کمونيزم کارگري را هاريشهکرديم که ما در بخش قبل به تفضيل بررسي 
يسم جستجو کرد. هيچ يک از ئمائو -نه در کمونيسم چپ بلکه بايد در استالينيسم

کنند که کمونيزم کارگري ريشه در کمونيسم و يا ادعا مي اندکساني که ادعا کرده
که کمونيزم کارگري از کمونيسم چپ تاثير پذيرفته است، قادر چپ دارد و يا اين

اي کلي نيستند به شکل کنکرت اين ريشه و تاثير پذيري را نشان دهند و تنها به پاره
کنند. هيچ يک از "منتقدين" کمونيزم کارگري که اکتفا مي نامتجانس هايگويي

کنند کمونيزم کارگري از کمونيست چپ تاثير گرفته، قادر نيستند نشان ادعا مي
اي کمونيسم چپ، از ني پايهدهند که کمونيزم کارگري چگونه از مبا

انترناسيوناليسم، از انقالب جهاني، از نفي تز ضد مارکسيستي سوسياليسم در يک 
ي ملي هاجنبشي کارگري به عنوان نهاد سرمايه، از نفي هااتحاديهکشور، از نفي 

تحت عنوان نيروي پياده نظام در تخاصمات امپرياليستي، از نفي جبهه متحد، باور به 
تقيما کمونيستي و غيره تاثير پذيرفته است. اين تاثير پذيري را در تئوري، کار مس

عملکرد و پراتيک کمونيزم کارگري نشان دهند. چنين ادعاهايي قبل از هر چيز 
  دهد.غير جدي بودن چنين ادعاها و چنين نقدهايي را نشان مي

گيري يک گرايش سياسي انعکاسي از شرايط تاريخي است که آن شکل
گيري مارکسيسم ايش فکري محصول آن است. ما مجددا به اين مسئله در شکلگر

بررسي کرديم  هاي قبلگرديم. در فصلمي به عنوان تئوري رهايي کارگران بر
هاي کمونيزم گيري مارکسيسم انقالبي (اصطالحي که ايدئولوگضرورت شکل

د گذاشته بودند) کارگري قبل از دگرديسي به کمونيزم کارگري، به ايدئولوژي خو



٤٤٠ 
  

که از طريق  خط سهگرفت. به تعويق انداختن بحران نشات مي خط سهاز بازسازي 
يسم ئمائو _تحت عنوان مارکسيسم انقالبي (استالينيسم خط سهمرمت و بازسازي 

بازسازي شده)، فرصتي به پورسوناژهاي مارکسيسم انقالبي داد تا اعالم کنند که 
و تبلور يافته در حزب کمونيست، اين بار  قدرناوانه گراين پشت» مارکسيسم انقالبي«

  گشا و نيرو بخش انقالب پيروزمند آينده خواهد بود و اين چنين نوشتند:راه
  

، به يمن وجود پرولتارياي آگاه و حزب کمونيست او قدرنا"اين پشتوانه گر
تواند راهگشا و نيرو بخش انقالب در پيشاپيش اين جنبش اين بار مي

  ٣٢٢وزمند آينده باشد."پير
  

جنگ ايران و عراق و نقش کومله به عنوان بخشي از پياده نظام در سياست 
امپرياليستي عراق، امکان تحرک را به کومله و حزب به اصطالح کمونيست 

ايراني مستقر در  اپوزيسيوناد. پايان جنگ ايران و عراق و پايان فعاليت نظامي دمي
عاليت نظامي، شرايط جديدي را پيش روي حزب به عدم ف هاآنعراق و تعهد 

اد. اکثريت نيروي حزب کمونيست ايران تحت عنوان دميکمونيست ايران قرار 
کومله، که از موقعيت اجتماعي خود کنده شده بودند، حاال حکم اردوگاه نشين را 

  نبود.  پذيرامکانپيدا کرده بودند. ادامه اين وضعيت در دراز مدت 
مهاجرت بخش اعظم رهبري حزب کمونيست ايران به از سوي ديگر 

 با جريانات اروپايي و زندگي غربي کشورهاي غربي و فرصت آشنايي مجدد
ضرورت بازبيني در نظرات خود را براي بخشي از اين رهبران فراهم کرد. بخشي از 

                                                 
  ١٣ص ، ١٦کمونيست شماره  - ٣٢٢
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فعالين اصلي اتحاد مبارزان کمونيست که حاال حکم رهبران حزب کمونيست را 
ه بودند، از دانشجويان سابق در کشورهاي غربي بودند، منصور حکمت پيدا کرد

قبل از بازگشت به ايران دانشجوي دکترا بود و به زبان انگليسي مسلط بود. قطعا 
تسلط به زبان انگليسي و زندگي مجدد در انگلستان به منصور حکمت امکان و 

آن نظرات در بازسازي اد تا نظرات ديگران را مطالعه کند و از دميفرصت آن را 
ايدئولوژي مارکسيسم انقالبي که حاال با بحران مواجه شده بود و بديل کمونيزم 
کارگري را براي آن کشف کرده بود، استفاده کند. استفاده از نظرات ديگران، 

خود را به  تربيشهرگز شکل يک تاثير پذيري سيستماتيک بخود نگرفت بلکه 
  حکمت، خود را نشان داد. تجانس منصورت ناماشکل مرمت و روتوش نظر

سرنوشت نيروي  ترمهممتابوليسم حزب کمونيست، آينده حزب و از همه 
حزب که حکم اردوگاه نشين ايزوله شده را پيدا کرده بود، رهبران حزب را وادار 

کرد که خود را با شرايط جديد وفق دهند. يکي از رهبران سابق کومله و مي
  گويد:اين رابطه چنين ميکمونيزم کارگري در 

  
بر  لهکومه"محور اصلي اختالف کميته اجرايي و منصور حکمت با رهبري 

، نيروي رزمي آن، اردوگاها و بطور کلي ادامه لهکومهسر آرايش رهبري 
در شرايط بعد از پايان جنگ ايران و  لهکومههاي فعاليت کاري همه عرصه

به اروپا،  لهکومهرکز اصلي رهبري عراق بود... انتقال سازمان سياسي و م
بيرون آوردن اين مرکزيت از زير دست حکومت بعث بود. تکميل اين پروژه 
با سبک کردن اردوگاها، انتقال کودکان، سالمندان، صدمه ديدگان جنگ 

ها از محل زيست به اردوگاه ه اروپا، تغيير اردوگاهب ميبا جمهوري اسال
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، داشتن چند واحد رزمي و افرادي از رهبري هلکومهنيروهاي رزمي و نظامي 
اگر جاي ديگري باشد  لهکومهد...مرکزيت سياسي شميدر داخل ايران کامل 

ي خواهند داشت و تربيشواحدهاي مستقر در نوارمرزي و اردوگاها امنيت 
  ٣٢٣گردد."تضمين مي لهکومهادامه کاري 

  
عالئم » سم انقالبيمارکسي«دوم حزب کمونيست ايران،  يکنگرهاز همان 

توان در سخنراني افتتاحيه منصور بحران خود را نشان داد و اين عالئم را مي
حکمت در کنگره دوم و مباحث ناشي از آن مشاهده کرد. سرانجام با شروع جدي 

خود » مارکسيسم انقالبي«همان رهبران اعالم کردند » مارکسيسم انقالبي«بحران 
و سياسي براي دو سنت مبارزاتي يعني  اصال يک چهار چوب موقت فکري

سوسياليسم کارگري و راديکاليسم چپ غير کارگري بود. بايد نمايش ديگري، 
، »مارکسيسم انقالبي«آمد. ضرورت غلبه بر بحران سيرک ديگري به اجرا در مي

بيگانگي طبقه کارگر با حزب کمونيست، عدم کارآيي حزب به اصطالح 
ايران و عراق، معضل اردوگاه نشينآتش بس جنگ کمونيست، معضالت ناشي از 

ايدئولوژي  گيريشکل هايزمينهشان و ... هاي کنده شده از موقعيت اجتماعي
آورد، به عبارت بهتر بحران مارکسيسم انقالبي و  به وجودکمونيزم کارگري را 

  چگونگي برون رفت از آن، ضرورت و بديل کمونيزم کارگري را مطرح کرد. 
برگزار شد، در کنگره  ١٣٦٧سوم حزب کمونيست ايران در ديماه  يکنگره

کند. در روند آن بخشي از رهبري منصور حکمت به کمونيزم کارگري اشاره مي

                                                 
قسمت چهارم مجيد  ،کمونيسم کارگري در ايرانهاي ارزيابي از انشعابات و مصاف - ٣٢٣

  ٢٠٠٨ ٠١١٨، حسيني
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حزب (منصور حکمت، ايرج آذرين، رضا مقدم)  کانون کمونيسم کارگري را در 
نوم در روند آن پل دهند.مباني کمونيزم کارگري تشکيل مي بردپيشراستاي 

پانزدهم حزب کمونيست ايران در راستاي تحقق اهداف کانون کمونيزم کارگري 
  دو مصوبه زيرين را تصويب کرد:

  قرار در مورد فعاليت کومله در شهرها. ١         
  تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران. ٢         

رايط جديد و قرار در مورد فعاليت کومله در شهرها، قرار بود پاسخي به ش
وفق دادن نيروي اصلي حزب يعني کومله با اوضاع سياسي جديد باشد. منصور 

کرد  و تالش داشت کومله راکه نيروي اصلي حکمت شرايط جديد را درک مي
اد از شکل يک اردوگاه نشين منزوي که خطرات متعددي دميحزب را تشکيل 

و با شرايط پس از آتش بس  کرد، خارج سازدها را تهديد ميهمان اردوگاه نشين
به عبارت بهتر انتقال رهبري و مرکزيت کومله به  جنگ ايران و عراق وفق دهد.

اروپا، کم کردن وزن اردوگاه و امکان فعاليت کومله در شهرها به عنوان نيروي 
  سياسي.

در روند تداوم توهم زدايي از حزب کمونيست ايران و هم چنين به خاموشي 
محافل و فعالين داخل کشور، ديگر تمايل از داخل ايران به  گراييدن بعضي از

ها نيز به حداقل ممکن مفهوم شده بود و ارتباطات و نامه نگاريحزب عمال بي
رسيده بود. اين يک معضل اساسي براي حزب بود، حزبي که قرار بود تنها حزب 

ايان جنگ، کمونيست جهان باشد. از سوي ديگر با اردوگاه نشيني کومله پس از پ
قرار تسهيل «تحرکات اين بخش نيز به صفر رسيده بود. در چنين شرايطي حزب 

مصرف  تربيشرا مطرح کرد که » عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران
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دروني داشت. بر طبق آن هر کارگري که خود را با اهداف عمومي حزب شريک 
لني آن نيست. استدالل شود، هر چند قادر به بيان عبداند، عضو حزب تلقي مي

حزب نيز اين بود که به سبب اختناق، کارگران قادر نيستند به حزب ملحق شوند و 
حزب گسيل خواهند شد،  به سوياگر روزي اين اختناق برداشته شود کارگران 

همچون احزاب سوسيال دمکرات در اروپا. درک سوسيال دمکراتيک منصور 
سيسم انقالبي و چه در زمان کمونيزم حکمت از مفهوم حزب چه در زمان مارک

  کارگري موضوع مورد بحث ما نيست.
تشکيل فراکسيون يکي از ابزارهاي الزم و شناخته شده در درون جنبش 
کمونيستي بوده است. ما مسئله فراکسيون را از موضع مارکسيستي بوضوح در 

ان صفحات پيشين توضيح داديم. معموال فراکسيون که اقليت درون يک سازم
شود در شرايطي که مواضع و سياست رسمي جريان مربوطه در انقالبي را شامل مي

حال گذار به سوي مواضع ضد انقالبي است به دفاع از مواضع پرولتري در مقابل 
خيزد تا سازمان انقالبي را نجات دهد. در سياست رسمي جريان مربوطه بر مي

کس مسئله صادق است، صورتي که در مورد فراکسيون کمونيزم کارگري ع
ي اصلي تشکيالت هاناها و ارگفعالين فراکسيون کمونيزم کارگري، رهبري کميته

ي حزب بودند. اما هاسياستتعيين کنندگان اصلي  هااينرا در دست داشتند و 
به عنوان ارگان  هاآنهاي که دستورالعملکردند با وجود اينهمان رهبران ادعا مي
از  یشدن چيـز ديگـر یوند ولي بعدًا در پروسه عملــشمي یعالي حزب تاييد رسم

  نويسد: آمـدنـد. منصور حکمت در ايـن زمينه چنين ميآب در مي
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 یدر فاصلــه کنگره دوم تا سوم، من دبير کميته مرکز یمدت زياد ی"برا
حزب را تشکيل  یکميته اجراي یبودم و با رفقا رضا مقدم و بهروز ميالن

نابراين آنچه که بعدا کانون [کمونيزم کارگري] نام گرفت عمال اديم. بدمي
که ما رسما  یما مسجل شد که ماشين یدر راس حزب بود. در اين دوره برا

حرکت ميکند. همه  یداريم عمال با مکانيسم ديگر به دستفرمانش را 
 یحزب با تاييد رسم یما به عنوان ارگان عالــ یهااقدامات و دستورالــعمل

  ٣٢٤از آب در ميايد." یچيز ديگر یود بعد در پروسه عملــشميبرو رو
  

کند، ماشيني که فرمانش را در دست فريبي اعالم ميمنصور حکمت با عوام
ياسي کرد. منصور حکمت با شارالتانيسم سداشت با مکانيزم ديگري حرکت مي

ليت ازد، مسئواندمياش را به گردن ديگران بحران ايدئولوژي شکست خورده
گويد مونتاژ مواضع دست گيرد و نميشکست ايدئولوژي خود را به گردن نمي

و گردآوردن نيروها در  خط سهچندم چپ سرمايه و روتوش مواضع نامتجانس 
» مارکسيسم انقالبي«تجمعي تحت عنوان حزب کمونيست ايران و با ايدئولوژي 
گويد، چند سال نميحاال بحران خود را بروز داده است. ايدئولوگ چپ سرمايه 
» مارکسيسم انقالبي«قبل در رابطه با اين تجمع (حزب) و ايدئولوژي ضد انقالبي 

کند آلزايمر گرفته، حافظه تاريخي زنده چه گفته بود. اگر منصور حکمت وانمود مي
توهمات و اوهام »مارکسيسم انقالبي«هست. زماني اين تجمع (حزب) با ايدئولوژي 

رژوايي و افکار رويزيونيستي را شکست داده بود و پرچم مستقل بورژوايي و خرده بو

                                                 
  در حزب کمونيست ايران یطالعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرا - ٣٢٤
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کمونيسم مارکس، انگلس و لنين را با استحکام برافراشته بود. در بيانيه کنگره موسس 
    ايران چنين نوشته بودند: حزب کمونيست

  
"حزب کمونيست ايران در ادامه مبارزات پيروزمند مارکسيسم انقالبي بر عليه 

ام بورژوايي و خرده بورژوايي و افکار رويزيونيستي که جنبش توهمات و اوه
چپ ايران را در خود غرق ساخته بود، تشکيل شده است. مارکسيسم انقالبي ... 
پرچم مستقل کمونيسم مارکس، انگلس و لنين را با استحکام برافراشت. 

گيري و رشد سريع مارکسيسم انقالبي در ايران انعکاس سياسي و شکل
اي که تي حضور عيني طبقه کارگر ايران در صحنه انقالب بود، طبقهتشکيال

براي پيشروي و رهايي خود به تئوري انقالبي و سازمان سياسي پيشتاز خود نياز 
اي که در عين حال با حضور فعال خود در عرصه مبارزه انقالبي داشت، طبقه

ه يک نيروي مادي زمينه مادي و شرايط مساعد براي تبديل اين تئوري انقالبي ب
هاي پيشتاز خود را نااجتماعي و تقويت سياسي و تشکيالتي نيروها و سازم

  ٣٢٥فراهم کرده بود."
  

واقعيت انکار ناپذير اين است که "حزب کمونيست" نه حزب بود، حتي به 
کرد مفهوم بورژوايي آن و نه کمونيست. زماني منصور حکمت عوامفريبي مي

يسم مارکس، انگلس و لنين را با استحکام برافراشته همين حزب پرچم مستقل کمون
هاي سوسياليسم کرد که اين حزب پاسخگوي اولويتاست، اما حاال اعالم مي

کارگري نيست. به هر حال، حاال ديگر آن تجمع به خاطر تناقضات ذاتي و دروني 
پاشيد، اما منصور حکمت با زرنگي به مواضع نامتجانس آن خود داشت از هم مي

                                                 
  ٢۶شهريور  ١١ -بيانيه کنگره موسس حزب کمونيست ايران - ٣٢٥
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ايدئولوژي  بردپيشاد. وظيفه تقويت و دميتجمع، بار و مفهوم گرايشات سياسي 
 به عهده کانون کمونيزم کارگري گذاشته شد. جديد يعني کمونيزم کارگري،

  نويسد: منصور حکمت مي
  
چه در حزب و  یبود که هدف خود را تقويت کمونيسم کارگر یکانون جمع"

 ینون در درجه اول دست بکار توضيح تفاوتهاچه در بيرون آن قرار داده بود. کا
 یهاما با گرايشات ديگر شد... اين حزب با وضع موجودش به نيازها و اولــويت

پاسخگو نبود. فکر کرديم که اگر الزم است بايد از نو  یسوسيالــيسم کارگر
  ٣٢٦د."بو یشروع کنيم. کانون حاصل اين ارزياب

  

را در دست داشتند، اعالم کـردنـد که  رهبران و مسئوالن حزب که فرمان حزب
شود. ابتدا رهبري کـرد حـزب در راستـاي دستـورات اين رهبران پيش برده نميعمل

حزب کانون کمونيزم کارگري را تشکيل داد، سپس همان رهبران که اکثريت رهبري 
دادند، کانون را به فراکسيون کمونيزم کارگري و کادرهاي حزب را تشکيل مي

سي دادند، تا در سرنوشت حزب دخالت تشکيالتي انجام دهند. منصور حکمت دگردي
  نويسد:مي

  

ادامه کار کانون هست. در کانون به اين نتيجه  ی"فراکسيون به يک معن
در سرنوشت حزب بکنيم...  یفعالــ یرسيديم که بايد دخالــت تشکيالت

                                                 
  در حزب کمونيست ايران یاطالعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگر - ٣٢٦
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فعال ما در  یتبه عنوان ابزار دخالــت تشکيال یفراکسيون کمونيسم کارگر
  ٣٢٧سرنوشت حزب کمونيست تشکيل شده است."

  
که قبال اشاره شد، اقليتي از يک سازمان  طوريهمان ،در رابطه با فراکسيون

زمان خود ساميانقالبي در راستاي دفاع از مواضع پرولتري و در مقابل سياست رس
د. در دهکه در حال گذار به مواضع ضد انقالبي است فراکسيون را تشکيل مي

ي اصلي هاناها و ارگنه تنها رهبري کميته هااينرابطه با کمونيزم کارگري، 
ي حزب بودند هاسياستتشکيالت را در دست داشتند و تعيين کنندگان اصلي 

درصد نيروي حزب را نيز در اختيار داشتند. پس  ٨٥بلکه به ادعاي خودشان حدود 
يون را قائل شد. واقعيت اين است توان به اين نمايش، مفهوم سياسي فراکسنمي

منصور حکمت با شارالتانيسم سياسي در تالش بود تا به بحران مارکسيسم انقالبي 
البته با کالم راديکال و به ظاهر از  اي تحت عنوان "کمونيزم کارگري"بديل تازه

بود که بر طبق ادبيات خودشان چپ به  ياموضع چپ ارائه دهد. در چنين زمينه
رد داران ناسيوناليسم ُکان کمونيزم کارگري اطالق شد و راست به طرفدارطرف

در درون حزب کمونيست ايران. يکي از رهبران سابق کومله و حزب کمونيست 
  نويسد:در اين مورد چنين مي

  
ي اصلي اين تشکيالت کمونيستي هاناها و ارگان راست در کميتهدارپرچم"

 لهکومهسياسي مشهور به چپ و راست در  آن دو خط به دنبالجايي نداشتند. 
و حزب کمونيست ايران در مقابل هم صف آرايي کردند. اکثريت بسياري 

                                                 
  پيشين - ٣٢٧
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در صد) از چپ زير رهبري فراکسيون کمونيسم کارگري  ٨٥(حدود  بااليي
در مقابل ناسيوناليسم کرد و همدستان چپ آن ايستادند. چپ عمال سکان 

  ٣٢٨."گرفت به دسترا  لهکومهتشکيالت 
  

منصور حکمت اعضاي اصلي فراکسيون کمونيزم کارگري را نه بر اساس 
اي آن اشخاص در دفاع از همان سيرک "فراکسيون کمونيزم کارگري" مواضع پايه

مصلحت سياسي و منافع خود  خاطربهبلکه به طريق سنت عقب مانده بورژوايي و 
ع نداشته باشد. منصور انتخاب کرده بود، حتي اگر همان شخص باوري به اين مواض

حکمت به عوض کردن موضع و جابجايي در سنت بورژوايي آشنا بود و به آن 
پرنسيپي و در نهايت بيکرد سنت چنگ انداخته بود. منصور حکمت نيرو جمع مي

فتند. يکي اساالر قبيله راه بي به دنبالکرد تا اعضاي قبيله "سران قبايل" را جمع مي
مدرسي بود. يکي از رهبران سابق کمونيزم کارگري، از مريدان  از اين قبايل، قبيله

گذراند، حکمت و با عشق افالطوني به منصور حکمت که فعال دوران انزوا را مي
  نويسد:در اين رابطه چنين مي

  
"کورش مدرسي از جمله کساني بود که در اين دوره و در ابتدا با خط راست 

شد... کورش مدرسي تا زمان رفتن به  و ناسيوناليستي کميته رهبري همراه
اروپا براي شرکت در پلنوم شانزدهم و قبل از ديدار با منصور حکمت روي 

اش اين موضع راست خود باقي ماند. کورش مدرسي از سر ناسيوناليسم
موضع را اتخاذ نکرد، ايشان از جمله افراد چپ ناراضي و مخالف جنبش 

                                                 
  ٢٠٠٨ ٠١١٨ ،قسمت چهارم مجيد حسيني ،رانهاي کمونيسم کارگري در ايارزيابي از انشعابات و مصاف - ٣٢٨
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منصور حکمت چنين  و حزب بود... لهکومهکمونيسم کارگري در رهبري 
کسي را با آن سابقه به همراه ايرج آذرين و رضا مقدم به عنوان اعضاي اصلي 

کرد ... فراکسيون کمونيسم کارگري بر گزيد... منصور حکمت نيرو جمع مي
نوشت، ي آن دوره فراکسيون را خود ميهانوشتهکليه اسناد و  حالي کهدر 

گذاشت. هيچکدام از اين سه نفر ديگر عضو مي هاآنامضاي بقيه را به پاي 
اي که مورد تاييد فراکسيون باشد ننوشتند و منتشر فراکسيون، نوشته

  ٣٢٩نکردند."
  

شکل گرفت تا مباني کمونيزم  ١٣٦٩فراکسيون کمونيزم کارگري در مرداد 
کارگري را به مباني حزب تبديل کند. در روند آن با تصويب کميته مرکزي حزب 

يست ايران يک دفتر سياسي چهار نفره (منصور حکمت، ايرج آذرين، کمون
کورش مدرسي و رضا مقدم) عمال رهبري حزب را در دست گرفت. نکته حائز 
اهميت اين است که فراکسيون کمونيزم کارگري چهار عضو داشت که حاال همان 

رهبري ادند، به عبارت بهتر فراکسيون دمينفر اعضاي دفتر سياسي را تشکيل  ٤
 به دستگرفتن سکان حزب  به دستحزب را در دست داشت. منصور حکمت 

  دهد:فراکسيون را چنين توضيح مي
  

که از "اگر شما بخواهيد حزب مورد نظر خودتان را درست کنيد بدون اين
که بخواهيد از تمام آنچه که با اين که داريد دست بکشيد، بدون اين یحزب

ر کنيد، آنوقت فراکسيون درست ميکنيد. آمده است صرفنظ به دستحزب 

                                                 
   نيشيپ - ٣٢٩
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 یسازمان دادن حرکت سوسيالــيست یبرا یفراکسيون کمونيسم کارگر
در حزب کمونيست ايران و گرفتن سکان حزب توسط اين جريان  یکارگر
  ٣٣٠است." یضرور

  
منصور حکمت حزب کمونيست را يک ماشين سازماندهي و تبليغ و ترويج 

کرد، هرگز قصد نداشت از حزب يابي ميپر قدرت براي اهداف خود ارز
نظر کند. حزب قرار بود در راستاي اهداف فراکسيون و توسط کمونيست صرف

  دهد:چنين توضيح مي آن رافعالين فراکسيون تسخير شود. منصور حکمت داليل 
  

هم اکنون يک ماشين  یالــحال وجود دارد و حتیرا که ف ی"من حزب
 یهانادر قياس با سازم یيج نسبتا پر قدرت، حتو تبلــيغ و ترو یسازمانده

تواند در اروپا و آمريکا، است ول نميکنم. اين حزب مي یراديکال کارگر
دخالــت موثر ما در جنبش سوسيالــيست  یبرا یابزار بسيار کارآمد

چه در ايران و چه در جهان باشد. بنظر من کمونيست و کارگر  یکارگر
دوره خودش بگذارد  یو ملــموس در دنيا یمادکه بخواهد تاثير  یايران
  ٣٣١تواند از حزب کمونيست ايران صرفنظر کند."نمي

  
ي رهبران در درون حزب با هاسياستاز يک سو تحقق تصميمات و 

آن  به دنبالو از سوي ديگر اشغال کويت توسط عراق و  شدمشکالت مواجه مي

                                                 
  در حزب کمونيست ايران یگفتگو پيرامون تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگر - ٣٣٠
   نيشيپ -  ٣٣١
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را پيش روي فراکسيون جنگ اول خليج و تغيير شرايط منطقه، معضالت جدي 
فراکسيون کمونيزم کارگري قصد جدايي نداشت بلکه  کمونيزم کارگري قرار داد.

درصد غير خودي را  ١٥تسخير کند و  چهار قصد داشت حزب را از طريق کنگره
و تک گرايشي بشود، چرا که  یاز صفوف خود تصفيه کنند. قرار بود حزب تک ُبن

مونيزم کارگري هست. حتي مقطع اين تصفيه دار کدرصد طرف ٨٥معتقد بودند 
گذريم که حساب، کنگره چهارم مشخص شده بود. ما فعال از اين مسئله مي

ممنوعيت حق گرايش پس از شکست انقالب اکتبر و تسلط ضد انقالب استاليني 
گر مرسوم شد تا صداي هر گونه مخالف خفه شود و حزب تک گرايشي بيان

و تصفيه  چهار کمت در رابطه با تسخير حزب در کنگرهاستالينيسم است. منصور ح
  نويسد:ديگر گرايشات چنين مي

  
است، و از نظر ما بايد به  ی"حزب کمونيست يک حزب چند پايه و چند ُبن

 یکارگري در ايران تبديل بشود. اين يعن يک حزب تک پايه سوسياليسم
گر با همه ا یکنار زدن گرايشات ديگر در درون حزب، حت یمبارزه برا

در اين حزب موافقت داشته  یها و مصوبات موجود چپ کارگرقطعنامه
ايران  یاهيم حزب کمونيست ايران حزب سوسياليسم کارگرخوميباشند...ما 

پايه و _ " خود را ببندد. اين حزب بايد تکیباشد و کًال پرونده "چپ راديکال
رهايش، هايش، کاداش، رهبريش، سّنتبشود. برنامه یگرايش-تک

ش، و غيره تمامًا منعکس کننده يک چنين انهاهايش، فعاليت روزمشغله
در جامعه باشد...در کنگره چهارم حزب بايد تکليف گرايشات  یجايگاه

اهيم در آن خومياست که  یمختلف در حزب معلوم شود. خود کنگره مقطع
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با  در حزب کمونيست ايران رسميت پيدا کند. یسوسياليسم کارگر یپيروز
  ٣٣٢و همه چيزش." یبرنامه و رهبر

  
از همه  ترمهمعدم توانايي و کارايي فراکسيون و هواداران فراکسيون و 

 يي که منصور حکمت پيش بينطورآنتحوالت منطقه باعث شد، روند حوادث 
پيش نرود. به عبارت بهتر شرايط الزم و نيروي الزم براي تسخير حزب  کرده بود

ت پيش بيني کرده بود مهيا نشد و شرايط عيني ديگري ي که منصور حکمطورآن
پيش رو قرار گرفت. در اين رابطه رضا مقدم يکي از اعضاي کانون کمونيزم 

  گويد:کارگري و فراکسيون کمونيزم کارگري چنين مي
  

کمونيسم کارگري را  هايسياست"فراکسيون که خود قرار بود متحد گردد تا 
اش عمال فرصت چنداني براي ماههچهار  ليتدر کل حزب پياده کند در فعا

کمونيسم  هايسياستهاي حزب با هاي مختلف فعاليتطباق عرصهان
کارگري نيافت و با حمله آمريکا به عراق و رويدادهاي کردستان عراق 

زاده که عضو وقت کميته خودش نيز دچار اختالفات شد... رحمان حسين
جنگ آمريکا براي کردستان عراق در  بود در دفاع از مواهب لهکومهرهبري 

  ٣٣٣حداقل سه سخنراني کرد." لهکومهاردوگاههاي 
  

                                                 
  منصور حکمت، ما يهاتفاوت - ٣٣٢
  قسمت دوم رضا مقدم، تاريخ نگاري دلبخواهي: روايتي از گذشته حزب کمونيست ايران - ٣٣٣
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جنگ اول خليج و عواقب آن براي کردستان عراق که نيروي اصلي حزب 
هاي کردستان عراق گرفتار شده بود، عمال امکان تحت عنوان کومله در اردوگاه

رايط پس از جنگ اول دانست در شتسخير حزب را منتفي کرد. منصور حکمت مي
خليج و سر برافراشتن ناسيوناليسم کرد، در يک اردوگاه مسلح و گرفتار شده در 

گونه يدن نيروها است، نه تسخير آن. هرترين روش بيرون کششمال عراق، عاقالنه
توانست حمام خون در اردوگاه مسلح در شمال عراق راه برخورد نسنجيده مي

سناريوي تسخير حزب از درون، فراکسيون کمونيزم . با از بين رفتن اندازدبي
کارگري عمال مفهوم خود را از دست داد. در شرايط جديد براي منصور حکمت 
خارج کردن هواداران خود از حزب و از اردوگاهي که در کردستان عراق گير 

از  ١٩٩١کرده بودند، در دستور روز قرار گرفت. بخش اعظم اين افراد در سال 
کمونيزم کارگري  يهيه عازم اروپا و آمريکاي شمالي شدند که بعدا بدنطريق ترک

را تشکيل دادند. منصور حکمت معضالت هواداران خود را که در اردوگاه گرفتار 
  کند:شده بودند را چنين توصيف مي

  
مسأله تشکيالت کردستان است. اگر ما که شخصًا دارم،  یامسالهين تربيش"

و راديوها و غيره را نداشتيم  یدر کردستان اردوگاه نظام بوديم که یتشکيالت
را چندان  یو يک عده از بهترين رفقايمان آنجا نبودند، من اين دوره انتقال

و  یشرايط قرارداد خاطربهکردستان دقيقًا  یمسأله رفقاانستم... دمين یضرور
توجه  است که بايد به آن یامسالهکه در آن قرار دارند  یفوق اجتماع

  ٣٣٤".کرد

                                                 
  از حزب یگيربيستم پيرامون تصميم به کناره ومتوضيح به پلن - ٣٣٤
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منصور حکمت که زماني قرار بود در کنگره چهارم حزب تکليف گرايشات 
ديگر را تعيين کند و با تصفيه آنان پيروزي سوسياليسم کارگري را اعالم کند، در 
مقابل شرايط جديدي قرار گرفت. با توجه به فضاي نظامي اردوگاه و شرايط 

ترين شيوه ممکن براي منصور نههاي فردي عاقالکردستان عراق، توصيه جدايي
حکمت بود تا انشعاب گروهي و بدتر از آن بخواهد تصفيه حزبي را سازماندهي 

آورده  به وجودکند. منصور حکمت با يک مانور سياسي، شرايطي را که براي او 
و به تصفيه دست نزند را اين چنين » ُمؤدبانه صحنه را َترک کند یخيل«بود تا 

  دهد: توضيح مي
  
انم. اگر در اين تقابل بنا را به تصفيه دميدر اين ميان تصفيه را کارساز ن"

که  یهايکمونيستدشنام دادن به  یبرا یبگذاريم، همين امروز بازار وسيع
توانم به جنگ آن اند وجود دارد که من نميخطوط ديگر را تصفيه کرده

 هاآنکه با  یابه جامعه هااينرا تصفيه کنيم و  یابروم... اگر قرار باشد ما عده
جهان هم  یميکند پناه برده و بخواهند در اين گوشه مينياتور یهمدرد

ُمؤدبانه صحنه  یکمونيسم را سرنگون کنند، من از پس جوابش بر نميايم. خيل
 یَترک ميکنم. راه مقابله با اين گرايشها از طرق تشکيالت هاآن یرا جلو

 یتردرست یاين رفتن ما تصميم تاريخاست. بنابر ینيست، بلکه اجتماع
  ٣٣٥"است.

  

                                                 
   نيشيپ - ٣٣٥
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 چهار گويند دروغگو کم حافظه است، مگر قرار نبود حزب در کنگرهمي         
تسخير شود و تک بني و تک گرايشي شود، به عبارت بهتر افراد غير خودي تصفيه 
شوند. استعفاهاي فردي و عدم تسخير حزب از درون، شرايطي را براي منصور 

کمونيسم آورد تا با شارالتانيسم سياسي ادعا کند که بحث  به وجودحکمت 
 ترين گرايشات درون حزبماندهبحثي براي تصويه حساب با عقبنه  کارگري

جهاني  جنبش سوسياليستي کارگريکمونيست، بلکه خطاب کمونيزم کارگري 
  نويسد:است. منصور حکمت چنين مي

  
ترين ماندهبا عقب ه حساببراي تسوي"بحث کمونيسم کارگري بحثي 

گرايشات درون حزب نبود. اين بحث حتي اساسا خطاب به حزب به عنوان 
اهيم چهار چوب فکري و سياسي اي به خومييک تشکيالت معين نيست. ما 

جنبش سوسياليستي کارگري، حتي در مقياس فراتر از ايران بدهيم. طرف 
دکه موانع واقعي در برابر حساب ما در جامعه گرايشات اصلي بورژوايي هستن

  ٣٣٦کمونيسم طبقه کارگر قرار داده اند."
  

گيري فراکسيون کمونيزم کارگري و در رونـد با توضيح مختصر زمينه شکل         
شود اين آن از بيـن رفتن ضـرورت وجـودي آن، سوال اصلـي کـه مطـرح مي

  است، اصال کمونيزم کارگري چيست؟
  

                                                 
  ٦٤ز کتاب "در باره فعاليت حزب در کردستان" ص ا - ٣٣٦
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  کمونيسم کارگري چيست؟
  

ما بارها تکرار کرديم که يک گرايش سياسي به ناگاه از آسمان ظهور 
از قبل مهيا  هاآنکنند، شرايط مادي ظهور کند، حتي مذاهب که ظهور مينمي

تنها در حد يک سکت کوچک  بوده، مثل مذاهب ابراهيمي، در غير اينصورت
ي است که گيري يک گرايش سياسي انعکاسي از شرايط تاريخماند. شکلباقي مي

سوال اين است کمونيزم کارگري محصول  آن گرايش فکري محصول آن است.
کدام شرايط تاريخي است؟ پيش از بررسي کمونيزم کارگري، ابتدا به توضيح 

پردازيم که در واقع انعکاسي گيري مارکسيسم (کمونيسم) ميشرايط تاريخي شکل
  از شرايط تاريخي بخصوصي بود.

گردد، در يونان باستان کمونيسم افسانه مي نان باستان برمفهوم کمونيسم به يو
کرد که در آن مالکيت خصوصي مفهومي نداشت اي را ترسيم ميو يا اتوپي جامعه

. در زمان مدرن شايد از کردندو افراد جامعه با خوشبختي و آرامش زندگي مي
جنبش ) به عنوان اولين جنبش کمونيستي نام برد. Levellersجنبش لولرس (

لولرس يک جنبش برابري طلب، نوعي کمونيست زمخت در قرن هفدهم در 
بريتانيا بود که خواهان تقسيم ثروت جامعه بشکل مساوي در بين اعضاي جامعه 
بود. اين جنبش توسط جمهوري دمکراتيک کرومول به شکل خونيني سرکوب 

کابه است  آتيين گويدشد. يکي ديگر از کساني که از اتوپي کمونيسم سخن مي
يک جامعه آرماني را به تصوير » سفـري به ايکاري«عنوان  که در کتاب خود تحت

کشد که در آن روابط کمونيستي حاکم است. از مالکيت خصوصي خبري مي
نيست، فساد، جرم و جنايت مفهومي ندارند و برابري کامل زن و مرد وجود 
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آرماني بودند و يک اين بود که  هاکمونيستويژگي همگي اين نوع ٣٣٧دارد.
به عهده  آن رانيروي مادي، يک طبقه اجتماعي (پرولتاريا) وظيفه تاريخي ايجاد 

نداشت. شرايط مادي براي عروج يک طبقه اجتماعي و به تبع آن کمونيسم علمي 
  چطور پيش آمد؟

داري شروع به رشد کرد، مفهوم کمونيسم در اشکال که سرمايه ١٦از قرن 
ست. با اختراع ماشين بخار که در روند خود تمام صنعت را متفاوت مطرح شده ا

تحت تاثير قرار داد، انقالب صنعتي شتاب جدي بخود گرفت. نتيجه انقالب صنعتي 
که در نيمه اول قرن هيجدهم در انگلستان شکل گرفت و به سرعت خود را به 

ت ديگر کشورهاي اروپايي گسترش داد، از يک سو تمرکز ابزار توليد در دس
گيري طبقه داران بود و از سوي ديگر شکلاقليت بخصوصي از جامعه، سرمايه

داري اجتماعي جديدي تحت عنوان پرولتاريا بود. با گسترش شيوه توليد سرمايه
ي خود کنده شده و تبديل به پرولترها شدند. هازمينبخش عظيمي از دهقانان از 

 ٧٢تا  ٦٠اي بين مجبور بودند هفتهتر از امروز بود و کارگران شرايط کار اسفناک
داري در کار کنند. با انقالب صنعتي و تکامل سرمايه هاکارخانهساعت در 

انگلستان، ماشين آالت پيشرفته جايگزين ابزار ساده در صنايع و بويژه  صنعت 
هاي پيشرفته منجر به بيکاري دسته جمعي کارگران نساجي شد. بکار افتادن ماشين

دانستند و با خشم و نفرت به ها را مسئول بدبختي خود ميماشين شد. کارگران
ي بود ااعتراض داشتند. در چنين زمينه هاماشينو به وجود  کردندها نگاه ميماشين

شروع به تخريب ماشين آالت کردند و  ١٨١١ - ١٨١٢هاي که کارگران در سال
شد. براي مدت » يسملود«جنبش ماشين شکنان را شکل دادند که معروف به جنبش 
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چنان قوي شد که وحشت بورژوازي را بر انگيخت و » لوديسم«کوتاهي جنبش 
دسته  يحاکمهدولت بريتانيا به سرکوب خونين اين جنبش پرداخت. در يک م

تعداد زيادي از فعالين اين جنبش  ١٨١٢در بريتانيا در سال » يورک«جمعي در شهر 
شيده شدند. پس از آن قوانيني وضع شد که به اعدام، تبعيد و محکوميت کيفري ک

هاي سنگين و حتي اعدام را به دنبال آسيب زدن به ماشين آالت منجر به مجازات
داشت. انديشمندان پرولتاريا چنين نگرشي از عملکرد پرولتاريا را که محصول 

  دهند:دوران کودکي طبقه کارگر است اين چنين توضيح مي
  

د مبارزه ميکنند، بعدها کارگران يک کارخانه و "در ابتدا کارگران فرد فر
که  یآنگاه کارگران يک رشته از صنايع در يک ناحيه بر ضد فالن بورژواي

گذارند. حمله کارگران تنها بر آنان را مستقيما استثمار مينمايد آغاز مبارزه مي
توليد نيز  ینيست بلکه بر ضد خود افزارها یبورژواز یضد مناسبات توليد

را که با آن رقابت ميکند نابود  یانهابيگ یکه کاالها یبدين معن هست.
کنند، کارخانه را طعمه حريق ميکنند و شميميسازند، ماشينها را در هم 

را  یميکوشند تا با ِاعمال زور مقام از دست رفته کارگر قرون وسطاي
  ٣٣٨".بازيابند

  
دي بوقوع ميال ١٨٤٠ي و دهه ١٨٣٠ي هاي متعدد کارگري در دههشورش

گر در حال ظاهر اجتماعي، معترض، استثمار شده و طغيان يطبقهپيوست. يک 
خود را  هاجنبششدن در تحوالت اجتماعي بود. اگر چه بخش راديکال اين 
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اي از آرزوهاي تخيلي و ملغمه هاآنند، با اين همه کمونيسم ميدنامي» کمونيست«
ثمر بودن چنين افکار و بيات مبارزه، بياقدامات قهرمانانه بود. گذشت زمان و تجر

اعمالي را نشان داد و زير سوال برد. مبارزه براي بهتر کردن شرايط زندگي نيازمند 
  افقي انقالبي بود.

در مقابل انواع و اقسام سوسياليسم، سوسياليسم خرده بورژوايي، سوسياليسم 
کارگر بود، زمينه گر دوران بچگي طبقه تخيلي، سوسياليسم بورژوايي، که بيان

مادي کمونيسم (مارکسيسم) مهيا شد. طبقه نو ظهور اجتماعي، حاال ديگر به شکل 
يک طبقه اجتماعي ظاهر شده بود و اين نيازمند آن بود تا طبقه نو ظهور اجتماعي، 

وجه تمايز  پرولتاريا، تئوري شرايط رهايي خويش يعني کمونيسم را ارائه دهد.
هاي تخيلي، خرده بورژوايي، سوسياليسم سوسياليست کمونيسم (مارکسيسم) از

اي سوسياليستي شکل گرفت. اين مفاهيم که بورژوايي و غيره حول مباحث پايه
هاي اصلي کمونيسم هستند، در مفهوم طبقه کارگر (نه توده کارگر)، در بنيان

داري، در مفهوم ديکتاتوري مفهوم انقالب اجتماعي، در مفهوم نظام سرمايه
داري به سوسياليسم) و در مفهوم جهاني کمونيسم ولتاريا (دولت گذار از سرمايهپر

  (سوسياليسم) و غيره بوده است. 
ي اقتصادي، تزهاي فويرباخ، خانواده مقدس، شرايط طبقه هانوشتهانتشار دست

گر آن بود که نوع بخصوصي از تئوري کارگر در انگلستان و ديگر مباحث بيان
لتاريا در حال شکل گرفتن است. انتشار فقر فلسفه نقطه اوج شرايط رهايي پرو

گيري کمونيسم(مارکسيسم)است. مارکس با نوشتن فقر فلسفه که در نقد شکل
ي هاپايهسوسياليسم تخيلي و خرده بورژوايي آنارشيست فرانسوي، پرودن بود، 

خت و هاي متناقض پرودن را بيرحمانه آشکار سافلسفي و اقتصادي خيال پردازي
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داري پرداخت. مارکس با در مقابل آن به توصيف تاريخي رشد شيوه توليد سرمايه
داري را هاي بد سرمايهخواستند جنبهنقد ديالکتيکي، خيال پردازان خير را که مي

داري از بين ببرند، اما کار مزدي را نگه دارند، سوسياليستدر چهارچوب سرمايه
اساس پايه و بيان تداوم بردگي مزدي هستند. بياههاي تخيلي ارزيابي کرد که خو

هايي را آشکار ساخت و بوضوح نشان داد که درک بودن چنين خيال پردازي
آليستي داري ندارند. مارکس در فقر فلسفه، جهان بيني ايدهدرستي از رشد سرمايه

 کشد. فقر فلسفه مارکسو متافيزيکي پردون را به شيوه ماترياليستي به نقد مي
هاي جوان، فقر هاي جوان است. برخالف هگليگر گسست کامل از هگليبيان

فلسفه مارکس نقش نيروهاي مولده در تکامل جامعه، رابطه نيروهاي مولده با 
و تضاد کار و  هاآنروابط توليدي و تاثيرات متقابل و رابطه ديالکتيکي مابين 

که اين ترمهمهد. از همه دداري را بخوبي توضيح ميسرمايه در جامعه سرمايه
داري را دهد مبارزه طبقاتي در روند تکاملي خود، روابط توليدي سرمايهتوضيح مي

  تري، روابط توليدي سوسياليستي جايگزين خواهد ساخت. با روابط توليدي عالي
کارگر به عنوان يک  يطبقهگر ظهور انتشار مانيفست حزب کمونيست بيان

اي که با انسجام نظري، تئوري خود را براي مبارزه با طبقهاجتماعي بود.  يطبقه
داري ارائه داد. با سرمايه داري و همچنين آلترناتيو خود را در مقابلنظام بربر سرمايه

انتشار مانيفست حزب کمونيست، مارکسيسم به تئوري شرايط رهايي پرولتاريا 
ب عروج طبقه کارگر به گر بلوغ طبقه کارگر و بازتامارکسيسم بيان تبديل شد.
اجتماعي در تحوالت جامعه است که نه از طريق طغيان و يا  يطبقهمثابه يک 

اهد رسالت تاريخي خوميشورش بلکه با برنامه سياسي و از طريق انقالب اجتماعي 
داري از طريق انقالب کمونيستي و جايگزيني خود را، واژگوني نظام سرمايه
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طبقه بي يجامعه به سويو سپس حرکت » پرولتاريا ديکتاتوري«داري با سرمايه
) سوسياليسم و کمونيسم هاانترناسيوناليست( هاکمونيستکمونيستي بجا آورد. براي 

اي است که در آن شيوه توليد، سوسياليستي گر جامعهمفهوم واحدي دارند و بيان
  است.

سيال  کمونيسم يک مذهب با اصول دگم و از پيش تعيين شده نيست بلکه
، هاکمونيستشود. اگر چه براي طبقاتي غني مي يمبارزهاست و با تجارب 

سوسياليسم و کمونيسم مفهوم يکساني دارند، با اين وجود، در تاريخ جنبش 
ه خود را با ميشترين و پيشروترين بخش از طبقه کارگر هکارگري، راديکال

کارگر،  يطبقهنديشمندان اي بود که اکمونيسم تداعي کرده است. در چنين زمينه
اي هم ترديد نکردند. انگلس در لحظه» مانيفست کمونيست«در انتخاب نام 

در اين رابطه اين چنين  ١٨٩٠به سال » مانيفست کمونيست«پيشگفتار چاپ آلماني 
  گويد:  مي

  
مانيفستي  آن راتوانستيم نگاشتيم نميکه ما اين کتاب را مي "هنگامي

نام سوسياليست از طرفي به طرفداران  ١٨٤٧. در سال سوسياليستي بناميم
هاي مختلف تخيلي مانند طرفداران آاوئن در انگلستان و فوريه در سيستم

هاي محدودي ديگر بصورت طريقت هاآند که هر دوي شميفرانسه اطالق 
گران در آمده و بتدريج در حال زوال بودند؛ و از طرف ديگر به انواع افسون

ين ضرري به ترکوچکآنکه ، بيکردندد که وعده ميشميطالق اجتماعي ا
سرمايه و سود آن وارد شود، کليه مصائب اجتماعي را بوسيله وصله کاري

افرادي بودند که در خارج  هااينهاي گوناگون چاره کنند. در هر دو حالت 
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تحصيل «به طبقات  تربيشجنبش طبقه کارگر قرار داشتند و ديدگان خود را 
کمک ميطلبيدند. و اما آن قسمت از طبقه کارگر،  هاآندوخته و از » ردهک

که به غير کافي بودن تحوالت صرفا سياسي معتقد شده بود و لزوم تغيير 
اساسي سازمان کليه جامعه را اعالم مينمود، در آن ايام خود را کمونيست مي

؛ ولي اين . اين يک کمونيست زمخت و نتراشيده و کامال غريزي بودميدنا
 يافت و در محيط طبقه کارگر بهت ميکمونيسم بتدريج به نقطه اساسي دس

اندازه کافي نيرومند شده بود که بتواند کمونيسم تخيلي را در فرانسه و 
آورد. بدين ترتيب در سال  به وجودکمونيسم تخيلي وايتلينگ را در آلمان 

ش طبقه کارگر. جنب _سوسياليسم جنبش بورژوازي بود و کمونيسم ١٨٤٧
بود ولي کمونيسم برعکس. و از آنجا که » محترم«سوسياليسم در قاره الاقل 

تواند نجات طبقه کارگر فقط مي«از همان بدو عمل ما بر اين عقيده بوديم که 
در انتخاب يکي از اين دو اسم » خود طبقه کارگر صورت گيرد به دست

بعد هم هرگز بفکر ما خطور  به ترديد و تامل را جايز نشمرديم. بعالوه از آن
  ٣٣٩نکرد که از اين نام انصراف جوييم."

  
اي شکل گرفت که قادر به انجام براي اولين بار در طول تاريخ بشري طبقه

 يطبقهانقالب کمونيستي است تا به استثمار انسان از انسان پايان دهد. اين 
استثمار شده است و اجتماعي در تاريخ بشري است که هم  يطبقهاجتماعي، تنها 

تواند خود را رها سازد اجتماعي است که نمي يطبقههم انقالبي است و باز تنها 
اي مگر آن که کل بشريت را رها سازد. مارکسيسم اعالم کرد، طبقه کارگر، طبقه
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اي صورت طبقهه اي نيست و بايد بدر برابر سرمايه بوده ولي هنوز براي خود طبقه
داري را پيش ارکسيسم روند تکاملي تاريخ، تکامل سرمايهبراي خود درآيد. م

داري بايد رشد کند و تمرکز نيروي شرط جامعه سوسياليستي ارزيابي کرد. سرمايه
آورد و همزمان گورکن خود پرولتاريا را تکامل بدهد. اگر چه  به وجودتوليد را 

ا اين همه فقط قراول مبارزات بود بدر قرن نوزدهم طبقه کارگر در همه جا پيش
شد و  ١٨٤٨پرولتارياي پاريس بود که با مطالبات روشن طبقاتي خود وارد انقالب 

اولين انقالب پرولتري تاريخ، کمون پاريس را سازمان  ١٨٧١سال بعد در سال  ٢٣
بخون کشيده شد، اما  ١٨٧١و در سال  ١٨٤٨داد. اگر چه انقالب پرولتاريا در سال 

شد. چرا د، پرولتاريا قادر به برقراري سوسياليسم نميشاگر هم بخون کشيده نمي
داري هنوز وارد دوران امپرياليسم، عصر گنديدگي خود نشده بود و که سرمايه

  گويد:گذراند. انگلس در اين زمينه چنين ميهنوز دوران شکوفايي خود را مي
  

ريکادها "همه جا اين انقالب را طبقه کارگر انجام داد؛ طبقه کارگر بود که با
تنها کارگران  یبرپا ميکرد و جان خود را نثار مينمود. ول هانارا در خياب

داشتند و آن  یپاريس بودند که از برانداختن حکومت، منظور کامال روشن
 یاز تضاد ناگزير هاآن. اما، با آنکه یعبارت بود از برانداختن نظام بورژواز

با خبر بودند معهذا نه  یخوبوجود داشت ب یو بورژواز هاآنکه بين طبقه 
هيچکدام  یکشور و نه سطح تفکر توده کارگران فرانسو یتکامل اقتصاد

ممکن را ميسر و  یهنوز به آن پايه نرسيده بود که تجديد نظام اجتماع
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داران به گرداند. به همين جهت ثمرات انقالب را در ماهيت امر طبقه سرمايه
     ٣٤٠".چنگ آورد

  
ن پرولتاريا بود که توانست مارکس را به عنوان انديشمند ما معتقد هستيم اي

که مارکس با نبوغ خودش کمونيسم را براي براي کمونيسم خود تبديل کند، نه اين
طبقه کارگر ابداع کرد. بدون عروج طبقه کارگر به عنوان يک طبقه اجتماعي، 

ديگر باشد، به توانست يک نابغه تاريخي مثل هزاران نابغه تاريخي مارکس تنها مي
يک طبقه اجتماعي در  عبارت بهتر کمونيسم محصول عروج طبقه کارگر به عنوان

توانست در حد هاي اخير است. بدون پرولتاريا، صحبت از کمونيسم تنها ميقرن
  يک افسانه سرايي باشد.

، انترناسيونال اول، جناح چپ هاکمونيستاين کمونيسم خود را در اتحاديه 
دوم، انترناسيونال سوم، مخصوصا جناح چپ انترناسيونال سوم و  انترناسيونال

هايي که در مقابل انحطاط انترناسيونال سوم وظيفه سترگ دفاع از مواضع فراکسيون
پرولتري و کمونيستي را بر عهده گرفتند، يعني کمونيست چپ تجلي يافته است. 

  نيسم مارکس است.امروز کمونيست چپ تنها مدافع واقعي مواضع پرولتري و کمو
که توضيح  طوريهمانپردازيم. به بررسي ظهور کمونيزم کارگري ميحال 

داديم عروج طبقه کارگر به عنوان يک طبقه اجتماعي مارکسيسم را به عنوان 
عکس اين مسئله » کمونيزم کارگري«تئوري رهايي خويش پديد آورد، اما براي 

ترشحات ذهني يک فعال سياسي  »کمونيزم کارگري«صادق است. به عبارت بهتر 
از زندگي سياسي خود او است.  ايو يک ايدئولوگ چپ سرمايه در پاسخ به جنبه
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منصور حکمت به باور خود  يهبه عبارت بهتر پاسخي به بي تاثيري پراتيک روزمر
  گويد:او در سرنوشت کارگران هم نسل با او. منصور حکمت چنين مي

  
يش از سه سال تعمق خود من است راجع حاصل ب ی"بحث کمونيسم کارگر

از  یکه خود را بخش یایخودم و فعاليت سياس یسياس یزندگبه اين جنبه از 
که من را متقاعد کرد که هنوز بايد  یایراستش اولين چيز... انمدميآن 

را پاسخ داد اين بود که من کمونيسم را به عنوان  یسواالت مهم و جديد
ه بودم و شش هفت سال از پراتيک فعال خودم به پذيرفت یيک آرمان کارگر

يدم که دميگذشت و عينا ايران مي یعنوان يک کادر جنبش کمونيست
که دارد با من  یدر سرنوشت آن نسل کارگر یروزمره من تاثير پراتيک

  ٣٤١ميکند، هم دوره من است، معاصر من است، ندارد." یزندگ
  

ود که زندگي سياسي او هيچ که منصور حکمت به اين نتيجه رسيده باين
تاثيري در نسل کارگري که با او هم دوره بوده ندارد، به خود او مربوط است. اما 
در دنياي واقعيت، منصور حکمت به عنوان يک ايدئولوگ سرمايه پيراموني، نقش 

سزايي در تحکيم مواضع بورژوايي ايفا کرد. کارگران را در جنگ امپرياليستي ه ب
شت دم توپ کرد، در کردستان تحت عنوان جنبش ملي، کارگران عراق گو_ايران

گاه فرستاد، با مارکسيسم انقالبي آخرين سو سوهاي انتقادي به چپ را به قتل
يسم مرمت و بازسازي شده را تحت عنوان ئمائو - سرمايه را خفه کرد، استالينيسم

                                                 
  یسمينار کمونيسم کارگر؛ یکمونيسم کارگر یمبان؛ منصور حکمت - ٣٤١



٤٦٧ 
  

 هاناکشيدن آرم ين سهم را در به لجنتربيشکمونيسم به فضاي سياسي ارائه داد، 
  .طوالني کرداين ليست را  توانمي، کما هاي پرولتري ايفا کردو ارزش

 طبقه اجتماعيما استدالل کرديم عروج طبقه کارگر به عنوان يک 
ضرورت کمونيسم علمي (مارکسيسم) را مطرح کرد. اما بر عکس مارکسيسم، 

کمت به آن نقطه شروع بحث کمونيسم کارگري پاسخي بود که شخص منصور ح
جديدي کشف کرده بود تا با توسل به » اکسير«رسيده بود. ظاهرا منصور حکمت 

اي بحران مارکسيسم انقالبي را موقتا حل کند و يا به عبارت آن و با تردستي ماهرانه
. او موفق شد بحران مارکسيسم انقالبي را به کمونيزم اندازدبيبهتر مجددا به تعويق 

اين بحران سپس خود را در بحران کمونيزم کارگري نشان کارگري منتقل کند و 
ها بعدا مورد بررسي داد. بحران و اضمحالل کمونيزم کارگري به محافل و فرقه

قرار خواهد گرفت. منصور حکمت در رابطه با نقطه شروع بحث کمونيزم 
  دهد:کارگري و ضرورت مطرح شدن اين بحث چنين ادامه مي

  
ام. اين نقطه شروع است که من به آن رسيده یاسخ... پ یکمونيسم کارگر"

در  یبه يک خالء واقع یاست. کمونيسم کارگر یبحث کمونيسم کارگر
هد که کامال عيان و غير قابل انکار دميکمونيسم جواب  یجنبش اجتماع

کمونيسم امروز جلب توجه ميکند  یکه در بررس یااست...پس اولين نکته
است  یوجود، در تمام سطوح، با آن کمونيسمشکاف ميان کمونيسم عمال م

  ٣٤٢."که مورد نظر مارکس بود
  

                                                 
   نيشيپ  - ٣٤٢



٤٦٨ 
  

ش، هرگز ادعا نکرد که کمونيسم پاسخي است که او امارکس با آن عظمت
داري دولتي حاکم در به آن رسيده بود. ايدئولوگ چپ سرمايه، بربريت سرمايه

توان نام اين مي کند. آيا بهتر ازبلوک شرق را کمونيسم عمال موجود ارزيابي مي
شود که کمونيسم را به لجن کشيد؟ پس از به لجن کشيدن کمونيسم، مدعي مي

ميان کمونيسم عمال موجود و کمونيسم مارکس شکاف وجـود دارد و او نـاجـي 
» رسالت«گيري شکل هايزمينهشـده است تا اين شکاف را از بين ببرد. ببينيم 

گر عروج ضيح داديم مارکسيسم بيانتو ترپيشمنصور حکمت چه بوده است؟ 
شود بود. سوال اساسي که مطرح مي طبقه اجتماعيطبقه کارگر به عنوان يک 

اين است که کمونيزم کارگري محصول کدام شرايط اجتماعي و تاريخي است؟ 
دهد، که ما هر دو را بررسي ايدئولوگ سرمايه دو پاسخ متناقض به اين سوال مي

است  ١٣٥٧گري محصول تحرک کارگر ايراني در انقالب کمونيسم کارکنيم. مي
نه  قشر اصليدر ايران است که طي آن کارگران به  و محصول اصالحات ارضي

. به عبارت بهتر عليرغم تشبثات طبقه اصلي استثمار شونده تبديل شدند
انترناسيوناليستي، بر مبناي اظهارات خود ايدئولوگ کمونيزم کارگري، کمونيزم 

 محصول شرايط بخصوص ايران است، ما به اين مسئله مجددا برکارگري 
سخنان گوهر بار منصور حکمت در رابطه با زمينه تاريخي گرديم. ابتدا به مي

  افکنيم:گيري کمونيزم کارگري نظري ميشکل
  

"کمونيسم کارگري به اين ترتيب محصول تحرک کارگر ايراني بعد از 
اصالحات «و به يک اعتبار محصول است.  ٥٧و حين انقالب  ٥٧انقالب 



٤٦٩ 
  

(شمسي) در ايران است که  ٤٠است. محصول اصالحات ارضي دهه » ارضي
  ٣٤٣."طي آن کارگران به قشر اصلي استثمار شونده تبديل شدند

  
و  ١٣٥٧انقالب  خاطربهکند، کمونيزم کارگري منصور حکمت استدالل مي

ور خود جمع کند و ظرفيت دخالت کارگر ايراني در اين انقالب توانست نيرو بد
ان آمدند. به باور منصور حکمت در ميدطبقه کارگر را نشان دهد و کارگران به 

ود به حمالت شميانگلستان چون انقالبي رخ نداده بود طبقه کارگر قادر ن
کـارگـر  يطبقهشود، هزار کارگر در بريتانيا بيکار مي ٥٠بورژوازي پاسخ دهد. 

  نويسد:يايد. منصور حکمت چنين ميان بميد قـادر نيست به
  

که اين بحث[کمونيزم کارگري] توانست در ايران "ولي بطور واقعي علت اين
ببرد و اينهمه آدم را در منطقه، در ايران و عراق بطور مشخص، دور خودش 
متحد نگه دارد، اين هست که پشتش به يک انقالب وسيعي بود که در آن 

کند. همين اش کار ميانگلستان کارگر در خانه مدند. دران آميدکارگران به 
هزار نفر را بيکار  ۵۰را فروخته و » روور«(شرکت) » بي.ام. و« ديروز (کمپاني)

توانند بخورند. جز شعار نوشتن به (کارگران) اصال تکان نمي هااينکند و مي
ارگر توانند بکنند. در انقالب ايران کهاي خودشان کاري نميدر و ديوار خانه

است. و معلوم شد  "خدا خودش کارگر"ان و معلوم شد که ميدآمد به 
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٤٧٠ 
  

رهبر سرسخت "مسلمانان طرفدار کارگرند. معلوم شد که کارگران 
  ٣٤٤اند. آن پتانسيل و ظرفيتي که طبقه کارگر دارد (بروز کرد).""انقالب

  
است،  ١٣٥٧اولين سوال اين است که اگر کمونيزم کارگري محصول انقالب 

بجاي ايدئولوژي مارکسيسم انقالبي، از همان اول کمونيزم کارگري مطرح چرا 
منصور حکمت سمينار خود را  ١٣٦٧سال طول کشيد تا در اسفند  ١٠نشد؟ چرا 

گويند دروغگو کم اي کمونيزم کارگري ارائه دهد؟ ميتحت عنوان مباني پايه
در » هاي ماتفاوت«حافظه است، منصور حکمت فراموش کرده است که در جزوه 

  رابطه با دگرديسي مارکسيسم انقالبي به کمونيزم کارگري چنين اظهار داشته بود:
  

 یقبل یامروز ما با چهارچوب فکر ی"اين را هم بگويم که تمايز ديدگاهها
ها اينايم که نبوده که يکباره به آن رسيده باشيم. امروز تشخيص داده یچيز

و  یلزوما از ابتـدا متـوجـه دامنـه نظـرهستند، اما  یمتفاوت یفکر یهاسنت
  ايم."اين اختالفات نبوده یعمـق اجتمـاع

  
دارد بعد کند اين است که اعالم ميفريبي ديگري که منصور حکمت ميعوام

از اصالحات ارضي کارگران به قشر اصلي استثمار شونده تبديل شدند، يعني قبل 
ر شونده نبودند. به عبارت بهتر بر از اصالحات ارضي کارگران قشر اصلي استثما

داري نبوده طبق نظر منصور حکمت جامعه ايران قبل از اصالحات ارضي سرمايه
بلکه فئودالي بوده است. براي مطمئن شدن از نظر منصور حکمت به برنامه حزب 
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تدوين نموده بود. در  آن راکنيم که منصور حکمت کمونيست ايران مراجعه مي
  نويسد:حکمت در اين رابطه چنين مي آن برنامه منصور

  
توليدي  يشيوهي چهل جريان طوالني و کند تحول "اصالحات ارضي دهه

  ٣٤٥داري را به فرجام رسانيد."ايران از فئودالي به سرمايه
  

يستي منصور حکمت، کارگران حتي قبل از اصالحات ئبرخالف بينش مائو
شونده بودند، چرا که  تثماراصلي اس طبقهارضي در ايران نه قشر اصلي بلکه 

هاي حاصل از داري بود. بازسازيشيوه توليدي غالب در ايران، شيوه توليد سرمايه
به داري هاي جنگ جهاني دوم، يک رونق اقتصـادي در کـل جهـان سرمايهويراني
انگليس و  هاي بسيار جزيي ناشي از اشغالآورد. اگر چه ايران خرابي وجود

منابع سرشار نفتي  خاطربهته بود اما پتانسيل خوبي بخصوص شوروي سابق برداش
براي رشد داشت. در اين مقطع ما شاهد رشد صنعت نفت ايران، مدرنيزه کردن 
صنايع و بخصوص رشد صنايع مونتاژ بوديم. با رشد سرمايه ثابت، نياز به سرمايه 

ها سازي سرمايه متغير (کارگر) نيز افزايش يافت. تداوم انباشت سرمايه نيازمند ر
بود. در چنين  هانامتغيير از روستا و کوچ آنان به عنوان کارگر مهاجر به شهرست

بود که دولت سرمايه زمينه اين رها سازي را تحت عنوان اصالحات ارضي  يازمينه
  انجام داد.   

چنين  خاطربهاد تا دميظاهرا منصور حکمت وقتي چنين اراجيفي را ارائه 
اش آويزان شود، فراموش کرده بود که به گردن» مارکس زمانه«ل خزعبالتي مدا
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٤٧٢ 
  

قدمت  گوييپريشانقبال در اين زمينه چه گفته بود. منصور حکمت در اوج 
کمونيزم کارگري را بيش از دويست سال ارزيابي کرده بود و گفته بود مارکس 

ش را افدر مانيفست کمونيست اصال با اشاره به همين (کمونيزم کارگري) حرهم 
اول، انقالب اکتبر و حتي معدنچيان انگليس هم کمونيست  المللبينکند! شروع مي

  کارگري بودند و اين چنين درفشاني کرده بود:
  
، همان سوسياليسم طبقه کارگر است که یبستر پيدايش کمونيسم کارگر"

بيش از دويست سال قدمت دارد و مارکس در مانيفست کمونيست اصال با 
به عنوان يک  یه همين حرفش را شروع ميکند. کمونيسم کارگراشاره ب

است که در درون طبقه کارگر عليه  یا، آن حرکت آگاهانهیواقعيت اجتماع
از  یگيرد. اين مبارزه لحظات و دقايق خودش را دارد. خيلسرمايه شکل مي

بوده است.  یيک یبا لحظات جنبش کمونيست یلحظات اين کمونيسم کارگر
متعلق به اين  یااز دقايق اين جنبش و واقعه یاول بطور قطع يک للالمبين

اين جنبش  یاز دقايق و حرکتها یحرکت است. انقالب اکتبر بدون شک يک
فقط به اينگونه واقعيات و تحوالت محدود  یکمونيسم کارگر یاست. ول

، يک جريان اجتناب یکه گفتم جريان کمونيسم کارگر طورناود. همشمين
 یدر قرن بيستم است. من در سنت اين کمونيسم کارگر یر و دائمناپذي

 یگذارم...اين کمونيسم کارگراعتصاب يکساله معدنچيان انگليس را هم مي
  ٣٤٦."است
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منصور حکمت مباني کمونيزم کارگري را اولين بار نه از طريق نوشته مدون 
اهي ارائه شده (تئوريک حتي در همان سطح حزبي) بلکه بشکل يک سمينار و شف

شکل يک آژيتاسيون حزبي را داشت تا ارائه يک کار  تربيشداد، سمينار هم 
دهد، مريداني که انست به چه جمعي سمينار ارائه ميدميتئوريک. منصور حکمت 

اي معجزهنگريستند که قرار بود چون اکسيري مي هاييانگشت به دهان به چنين ياوه
م کارگري حقانيت خود را نشان دهد. اين مسئله، کند تا دنياي رويايي مذهب کمونيز

هايي بود که منصور حکمت گفت گر سطحي از پذيرش اين مريدان به چنين ياوهبيان
لنين خوردني است دانند شوند که نميهايي به گرد کمونيزم کارگري جمع ميناانس

  گفت: يا نوشيدني و اين نشانه موفقيت کمونيزم کارگري است. منصور حکمت چنين
  

دانند لنين خوردني شوند که نمي"هزاران انسان شريف به گرد حزب جمع مي
اين حزب بايد اين را نه  است يا نوشيدني و مارکسيست و کارگر قديمي در

  ٣٤٧ارجي خود بلکه نشان موفقيت خود ببيند."نشان بي
  

استدالل شد که شروع بحث کمونيزم کارگري بحثي بود که شخص  ترپيش
 ٥٧کرد  که انقالب کمت به آن رسيده بود و منصور حکمت استدالل ميمنصور ح

و اصالحات ارضي زمينه کمونيزم کارگري را آماده کرده بود. چگونه منصور 
و اصالحات ارضي به کمونيزم کارگري رسيد؟ فعال از  ٥٧حکمت از انقالب 

يم، گذرتناقضات و سخنان نامتجانس منصور حکمت در پاسخ به اين سوال مي
کننده باشد اند قانعتوپاسخي که تنها براي حواريون کمونيزم کارگري مي
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کننده است. به ن او بدون توضيح قانعمسيح براي حواريو که معراج طورهمان
  افکنيم.مشاهدات منصور حکمت در اين زمينه نظري مي

  
ي خيلي حاشيههاجنبشي کمونيستي معموال هاجنبشکردي "وقتي نگاه مي

نفوذي بودند. نه فقط در دولت نبودند، در ساختارهاي سياسي اين و بياي 
ي اعتراضي هاجنبشصورت بر  کشورها کم تاثير بودند، نفوذي به آن

اين مشاهده اولي است که . نداشتند، و در مجموع دستشان به جايي بند نبود
کند که خوب قضيه چيست؟ کمونيسمي يک کمونيست را به فکر وادار مي

اش بر زمين و از بين هدفش تغيير جهان است، قرار دادن جهان از قاعدهکه 
  .اي نيستبردن وارونگي آنست، در هيچ کشوري کاره

مشاهده دومي که از نظر فکري شروع بحث کمونيسم کارگري است، 
هاي کمونيسم با آن واقعياتي آلمشاهده تفاوت و تناقض و شکاف بين ايده

کند. کمونيسم، وجود زمان شما نمايندگي مياست که کمونيسم واقعا م
که دفعه پيش بر شمرديم، يک جنبش آزاديخواهانه است در  طورهمان

که کشورهايي که به خودشان گفتند کشورهاي سوسياليستي و  صورتي
بر سر کار بودند، کشورهاي آزادي نبودند.  هاآناحزاب کمونيستي در 

 ي و فرهنگي است، در صورتيکمونيسم يک جنبش آزادي و رهايي اخالق
ترين و به يک ي کمونيستي (موجود) يکي از مقيدترين، اخالقيهاجنبشکه 

ي اجتماعي کشور خودشان بودند. هاجنبشمعني محدود نگرترين 
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انديش خيلي از کشورها  آن جناح به اصطالح روشنفکر و آزاد هاکمونيست
  ٣٤٨."نبودند

  
هاي خيلي حاشيهجنبشونيستي ي کمهاجنبشکند منصور حکمت ادعا مي

. شارالتانيسم سياسي منصور حکمت و به لجن کشيدن نفوذي بودنداي و بي
  کمونيسم نيازمند چندين توضيح است:

اوال افکار حاکم، افکار طبقه حاکم است و تنها در شرايط انقالبي اسـت که 
شود. با يرد و افکار حاکم افکار طبقه انقالب کننده مخومياين قاعده به هم 

را کنار بگذاريم، تعداد کساني که به  هابلشويکعروج جنگ جهاني اول، اگر 
از تعداد  تربيشميتوان گفت که کمواضع پرولتري وفادار ماندند، به جرات مي

  انگشتان دو دست بود. 
نويسد "بودند". آيا کند و مياز فعل گذشته استفاده مي تثانيا منصور حکم

ي کمونيستي مورد نظر منصور هاجنبشبحث کمونيزم کارگري  بعد از مطرح شدن
  اي بلکه در مرکز حوادث و پر نفوذ بودند و يا هستند؟حکمت ديگر نه حاشيه

 هاکمونيستاي هست؟ هاي کمونيستي در دولت ديگر چه صيغهجنبشثالثا 
کارگر طبقه نيستند، طبقه کارگر طبقه است. ديکتاتوري پرولتاريا، ديکتاتوري طبقه 

. چنين اراجيفي به هاکمونيستاز طريق شوراهاي کارگري است، نه ديکتاتوري 
داري کند تا بربريت تجسم يافته در سرمايهدستگاه تبليغاتي بورژوازي کمک مي

دولتي، بلوک شرق سابق، چين، کوبا و غيره را تحت عنوان دولت کمونيستي به 
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ري تحت عنوان جنايات کمونيسم نام داطبقه کارگر جا بزند و از جنايات سرمايه
  ببرند.

اي از کمونيزم واقعا موجود حرف رابعا منصور حکمت به شکل مشمئز کننده
هاي کمونيسم را با کمونيسم آلتفاوت و تناقض و شکافي بين ايدهزند که گويا مي

چنين مشاهداتي را نه فقط  واقعا موجود با چشم بصيرت خود مشاهده کرده است.
حکمت حتي جريانات پرو روسي و پرو چيني نيز مشاهده کرده بودند و منصور 

شان نيز اين بود که به مرور زمان اين شکاف را از بين ببرند. پس بين تالش
مشاهدات منصور حکمت و جريانات پرو روسي و پرو چيني حداقل در اين نکته 

 هاکمونيستتفاوت اساسي وجود ندارد. برخالف مشاهدات منصور حکمت، 
اند دفاع از مواضع کمونيستي برخاسته ) حدود صد سال است بههاانترناسيوناليست(

اند. هاي انقالب اکتبر را توضيح دادهو تاريخا پيروزي ضد انقالب بر ويرانه
" منصور حکمت جشن پيروزي خود را بر روي کمونيزم واقعا موجود"

ت. ضرورت کمونيسم بخون تپيده شده، جشن گرف هايکمونيستي هانااستخو
بلکه از شکست موج انقالب  ٥٧چپ برخالف کمونيزم کارگري، نه از انقالب 

تاريخي، يک قرن پيش شکل گرفت تا از -جهاني و از يک ضرورت اجتماعي
کمونيسم و مارکسيسم دفاع کند و از آن تاريخ به بعد با افتخار تمام از مواضع 

  پرولتري دفاع کرده است.
ته "کمونيسم جنبش آزاديخواهانه است"؟ اين به لجن خامسا چه کسي گف

 کشيدن اهداف کمونيستي است. کمونيسم حتي جنبش عدالت خواهانه نيز نيست.
گر نوعي عدالت است ، بيان»به هر کس به اندازه کارش«شعار جامعه سوسياليستي 

که با مفهوم کمونيسم و جامعه کمونيستي در تناقض است، لذا در جامعه 
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تي، حقوق برابر بايد به حقوق نابرابر تبديل شود، تا مفهوم کمونيستي پيدا کمونيس
ماديت پيدا » از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش«کند تا اصل 

 کند.

اهد شکاف بين کمونيسم خوميحال سوال اين است منصور حکمت چگونه 
جريانات پرو روس و پرو چين که و کمونيزم واقعا موجود را از بين ببرد؟ برخالف 

استند شکاف بين کمونيسم و کمونيزم واقعا موجود بتدريج از بين برده شود، خومي
منصور حکمت براي از بين بردن اين شکاف خواهان انتقال اجتماعي کمونيسم 

شود. بايد تاکيد کرد، مطرح کردن اجتماع به تبع خود، طبقه اجتماعي را به ميان مي
د. ناجي خواهان آن است که منافع اجتماعي يک طبقه اجتماعي را خواهد کشي

انتقال اجتماعي بدهد، به عبارت بهتر منافع اجتماعي يک طبقه اجتماعي را به طبقه 
اجتماعي ديگري انتقال دهد. پس اين طبقه اجتماعي چه کاره است؟ مگر نيروي 

ت در رابطه با ٌدر مادي تحوالت اجتماعي، طبقات اجتماعي نيستند؟  منصور حکم
  گويد:فشاني انتقال اجتماعي کمونيسم چنين مي

  
آورديم و من فکر ميکنم اهميت  به دست"اولين چيزي که ما در اين بحث 

زيونيسم و ضد رويزيونيسم را يتئوريک زيادي دارد، اين است که ما بحث رو
يي اهجنبشکنار گذاشتيم و از انتقال اجتماعي کمونيسم حرف زديم. گفتيم 

که تحت نام کمونيسم، فعال شدند و منزوي شدند، شکست خوردند و يا 
اين  خاطربهي اجتماعي ديگري بودند. اين را هاجنبشنخوردند، اساسا 

ويم که حاال کلمه کارگر را بياييم بگذاريم مالک هويتي و بگوييم گمين
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ري. خوميکي کارگري بود و کي نبود و پس چون کارگري نبودي شکست 
  ٣٤٩."ين بحث يک مشاهده عيني ما استا

  
توانست در ميان حواريون او گوش شنوايي اين خزعبالت منصور حکمت مي

بلکه براي يک انسان  هاانترناسيوناليستو  هاکمونيستپيدا کند ولي نه تنها براي 
جدي نيز اين طبقه اجتماعي (در مورد مشخص ما طبقه کارگر) است که نيروي 

  . هاآنترين اعي است، نه خواست اشخاص حتي انقالبيمحرکه حوادث اجتم
گيري کمونيسم کارگري را از زبان بنيان گذار آن، منصور شکل هايزمينه

 شود اين است، اصالحکمت متوجه شديم. حال سوال اساسي ديگري که مطرح مي
  دهد:منصور حکمت چنين پاسخ مي چيست؟ یايدئولوژي کمونيسم کارگر

 

 یاجتماع...است یواقعيت اجتماعيک  یکمونيسم کارگر"در درجه اول 
 هاآن، ولو بعضا در ارتباط با هانااست، بيرون از احزاب و سازم یعيناست، 

 یکمونيست جنبش، یکمونيسم کارگر یوجود دارد. بنابراين يک معن
 یاست. آن کشمکش یکارگر یکمونيست یاجتماع حرکتاست يا  یکارگر

را بر آن گذاشت. اين  یاسم کمونيسم کارگر ودشميدر جامعه است که 
 ی، يک پديده و واقعيت تاريخی، به عنوان يک پديده عينیکمونيسم کارگر

است و تاريخ خودش را دارد،  یاست، دائما در جريان بوده است، ماد
 یهاخودش را دارد، شخصيت یخودش را دارد و رويدادها یلحظات تاريخ

است. يک  یسيستم فکربعالوه يک  یکمونيسم کارگر .خودش را دارد
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انتقاد به سوسياليسم همچنين يک  یجامع و کمونيسم کارگر یسيستم فکر
از سوسياليسم معاصر است. بنابراين يک  یتاريخ یو يک بررس عمال موجود

يک بعالوه  یاست...کمونيسم کارگر یانتقاد -جنبش و حرکت تئوريک
کمونيسم نظر دارد.  یت برامتفاو یاست که به يک آينده حزب یجنبش حزب

 یبر اين مبنا یايجاد احزاب کمونيست یاست برا یکمپين یکمونيسم کارگر
يک  یو باالخره کمونيسم کارگر .ها و سياستهااين ديدگاهها و برنامه

 یبرا یاست. فراخوان فراخوان مشخص خطاب به حزب کمونيست ايران
  ٣٥٠."نفعاليت معي یاتخاذ يک نگرش معين و اتخاذ روشها

  
گويي از کمونيزم نقل و قول طويل باال يک توصيف تجريدي، نوعي کلي

دهد. رهبر با بازي کالمي، همچون مراجع مذهبي، توصيفي از کارگري ارائه مي
دهد. اين توصيف اگر براي مريدان کمونيزم مذهب کمونيزم کارگري ارائه مي

دهد. ارائه نميکارگري جذاب باشد، براي يک انسان جستجوگر چيز جديدي 
هيم. منصور حکمت دميمان ادامه کمونيزم کارگري به کنکاش تربيشبراي درک 

قرن بيستم  ی، مارکسيسـم در انتهایکمونيسم کارگرکند که با شارالتانيسم ادعا مي
کند قبال گفته بود انترناسيونال اول تا سوم حتي معدنچيان است، فراموش مي

زم کارگري بودند. اگر فراموش کاري منصور حکمت انگليس نيز متعلق به کموني
قرن بيستم  یرا بپذيريم و بازهم بپذيريم که کمونيزم کارگري، مارکسيسم انتها

ود اين است، مارکسيسم به باور منصور شميموقع سوالي که مطرح  است، آن
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ابتدا به توصيف منصور حکمت  حکمت در قرن بيستم چطور نمايندگي شده است؟
  ندازيم:ايزم کارگري نگاهي مياز کمون
  

، جامع و یمارکسيسـم است. به عنوان يک دستگاه فکر ی"کمونيسم کارگر
فراگير است، زيرا همان مارکسيسم است و مارکسيسم جامع و فراگير است. 

، از ی، ديدگاه کمونيسم کارگریکارگر یبه اين اعتبار، گرايش کمونيست
اکيد ميکند و بر صحت مارکسيسم مارکسيسم را ت ی، ارتدکسینظر تئوريک

که من اينجا اضافه ميکنم اينست که کمونيسم  یميکند و تنها چيز یپافشار
قرن بيستم بکار ببندد...دستگاه  یميکوشد اين مارکسيسم را در انتها یکارگر

خودش، آخر  یزمان ی، مارکسيسم است در تالقیکمونيسم کارگر یفکر
يفست کمونيست پرچمش را بلند کرده است که مان یقرن بيستم. مارکسيسم

  ٣٥١."است
  

که اولين  يعني زماني ١٩٨٩کند، قبل از منصور حکمت در اينجا مشخص نمي
شده بار سمينار کمونيزم کارگري را برگزار کرد، مارکسيسم چگونه نمايندگي مي

که در صحت حقانيت ادعاي خود، ويم، بدون اينشمياست؟ ما تنها با ادعا روبرو 
کمونيسم کندعمل آورد، منصور حکمت ادعا ميه ل جدي و يا اثباتي باستدال
معتبر است همانند  قدرناعصر ما است. اين ادعا هم یتنها مارکسيسم واقع یکارگر

ادعاي معراج پيامبر مسلمانان يا قيام مسيح مسيحيان. منصور حکمت چنين ادعا 
  کند:مي
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عصر ماست.  یرکسيسم واقعتنها ما یمن اينست که کمونيسم کارگر یادعا"
 یکه به عنوان جنبش ضد رويزيونيست یآن چيز یمن اينست که حت یادعا

 یديگر یاز آن حرف ميزنيم، اجتماعا هنوز در قطب طبقات یمارکسيسم انقالب
و جريان  یقرار گرفته است... بنابراين شکاف بين کمونيسم کارگر

 یاحزاب ضد رويزيونيستکه ما راجع به  ی" به آن معنی"مارکسيسم انقالب
  ٣٥٢."ستا یعميق یاست. شکاف اجتماع یحرف ميزنيم، شکاف عميق

  
ظاهرا تاريخ نويسي استالينيستي در مقابل تاريخ نويسي منصور حکمت کم 

قبل  کمونيزم کارگريکند، کند، بله فقط ادعا ميورد. منصور حکمت ادعا ميآمي
. کس هم کمونيست کارگري بوداست، به عبارت بهتر مار از مارکس وجود داشته

  نويسد:منصور حکمت مي
  

اي دارد کارگري مباحثي که مصرف چند روزه "اما براي ما مباحث کمونيسم
يا داشتند نيست، چرا که کمونيسم کارگري، مخلوق من و شما نيست، قبل از 
مارکس هم جود داشته است، گرايشي است درون طبقه کارگر که خود را 

ند، و خود را با آن از ديگر گرايشات درون طبقه کارگر ادميمارکسيست 
  ٣٥٣کند."مي منفک
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گويد رساند که ميجا ميمنصور حکمت حتي ادعا را، بله فقط ادعا را به آن         
گذاريم، مانيفست کمونيست اگر مانيفست را دوباره چاپ کنيم، نامش را مي

ها کتاب و م کارگري دهشود اين است، کمونيسکارگري. سوالي که مطرح مي
هاي زيادي نيز براي کمونيزم کارگري جزوه بي ارزش چاپ کرده است که هزينه

مانيفست «را با چاپ جديد » مانيفست کمونيست«داشته است، چرا کتابچه کوچک 
  نويسد:مي چاپ نکرده است؟ منصور حکمت» کمونيزم کارگري

  
گذارم نم، نامش را ميمانيفست کمونيست را دوباره چاپ ک "اگر بخواهم

دهم که اين مانيفست بعدا توضيح مي ی. منتهیکارگر مانيـفـست کمونيست
امروز به  یاست و کمونيسم کارگر یکارگر سال قبل کمونيسم یصد و س

جهان امروز خط  یاحتياج دارد. و بايد برا از جهان امروز یيک تبيين جديد
  ٣٥٤تعيين کند" یمش
  

گري را در صفحات قبلي مورد بررسي قرار داديم ي کارهاما مسئله اتحاديه
ولي براي تکميل يک تصوير بهتر از ايدئولوژي کمونيزم کارگري، اشاره مجدد به 
آن ضروري است. اگر قبال منصور حکمت و حواريون او انتقادهاي جناح کالم 

 کردند اما اينهاي کارگري تکرار ميراديکال چپ سرمايه را در رابطه با اتحاديه
هيچکس حق ندارد دو خشتي را که کارگران در  ،کندبار رهبر فتوا صادر مي

کس اند را برچيند، هيچشان از نظر سازماني روي هم گذاشتهمبارزه جاري
توان خاک در چشم ها باشد. آيا بهتر از اين ميتواند خواهان انحالل اتحاديهنمي
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ن را گرفت، آن هم به نام يابي مستقل کارگراکارگران پاشيد و جلوي سازمان
ولي در عمل در حکم وکيل مدافع نهاد سرمايه ظاهر شد؟ منصور  ،مارکسيسم

  نويسد:حکمت چنين مي
  

و موجود نيست، مادام که يک  ی"مادام که آلترناتيو شما يک تشکيالت واقع
کارگران نيست که بتواند همان مسائل را  یو در دسترس برا یواقع یسازمانياب
 یبنظر من کار هااتحاديهگيرد و پاسخ بدهد، فراخوان دادن عليه ب به دست

را که کارگران از  یاست...هيچکس حق ندارد دو خشت یجدا ضد کارگر
اند را با هم گذاشته یشان رویو عمدتا دفاع یدر مبارزه جار ینظر سازمان

چپ  یدموکراتيک نيست و يا به اندازه کاف یاين نوع استدالالت که اين يک
تواند از نوع نمي هااتحاديهو راديکال نيست و غيره برچيند. برخورد به 

تواند خواهان باشد. هيچکس نمي یو يا مذهب یدولت یبرخورد به نهادها
  ٣٥٥باشد." هااتحاديهانحالل 

  
کمونيزم کارگري همان هجويات چپ سرمايه را در رابطه با اصالحات 

کند که در صفحات قبلي بررسي يداري تکرار مسرمايه یو اجتماع یاقتصاد
کند. کمونيزم کارگري کرديم. در اينجا اشاره مجدد به تفهيم بهتر بحث کمک مي

قادر به اصالحات  یدارسرمايه«دارد نظريه اعالم مي هاکمونيستضمن حمله به 
تنها انقالبي نمايي است و گرنه خصلت مشخصه کمونيزم کارگري مارکس » نيست

کمونيست کارگري بوده است!) تحميل اصالحات به بورژوازي (بله مارکس نيز 

                                                 
  یحزب کمونيست کارگر یو چشم اندازها یمبان - ٣٥٥
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 هاکمونيستبوده است. منصور حکمت در تفاوت کمونيزم کارگري خود با ديگر 
  نويسد:چنين مي

  
، مساله برخورد به اصالحات ی"يک خصلت مشخصه کمونيسم کارگر

بارزه ما م یطبقه کارگر است... برا یو به مبارزه اقتصاد یو اجتماع یاقتصاد
بهبود اوضاع طبقه از طريق تحميل  یبرا یکارگر و تالش دائم یاقتصاد

مبارزه  یيک جزء اليتجزا یبه بورژواز یو اقتصاد یاصالحات سياس
قادر  یدارسرمايه«که آن است... اعالم اين یاز پيش یهاداده و جزو یکارگر

ما …شد هاينا ینمائ یانقالب یهاپايهاز  یتبديل به يک» به اصالحات نيست
اهيم و هم افزايش حداقل دستمزد... بقول خومي یهم حکومت کارگر

به جلو « یاينست که برا یمارکس، يک خصلت مشخصه کمونيسم کارگر
  ٣٥٦در تمام مراحل ودقايقش تالش ميکند."» یسوق دادن کل جنبش طبقات

  
داري که گويا چنين سخنان گوهربار نه ناشي از عدم درک تکامل سرمايه

بلکه از تعلق خاطر به اردوي سرمايه  ،انجماد يافته است ١٨٥٠داري در سال رمايهس
ود. جناح چپ سرمايه، با لباس مارکسيسم از منافع خود دفاع کرده شميناشي 

کند. زماني حزب کمونيست ايران پرچم مستقل کمونيسم مارکس، انگلس و مي
ي و تشکيالتي حضور عيني طبقه لنين را با استحکام برافراشته بود و انعکاس سياس

اما با بروز بحران ايدئولوژي مارکسيسم انقالبي،  ،کارگر ايران در صحنه انقالب بود
حزب کمونيست ايران و احزابي مثل آن ظرف مناسبي براي فعاليت کارگران 

                                                 
  منصور حکمت ؛ما يهاتفاوت - ٣٥٦
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شوند. اين بار حزبي که قرار است در آينده ساخته شود، يعني حزب کمونيست نمي
شود و همچنين ظرف مناسبي براي فعاليت کارگران. در کارگري ميکارگري، حزبي 

صفحات بعدي خواهيم ديد، حتي اين حزب نيز بر طبق ادعاي بنيانگذار آن از خط 
شود اين شود. سوالي که براي هر انسان جدي مطرح ميکمونيزم کارگري خارج مي

دخالت «ت خود به است، کدام يک از جريانات کالم راديکال چپ سرمايه در تبليغا
کنند؟ کداميک از نامزدهاي و... اشاره نمي» بافت کارگري«، »در مبارزه طبقاتي

زند؟ منصور هاي قشنگ نميانتخاباتي پارلمان، در جريان کمپين انتخاباتي حرف
  نويسد:حکمت چنين مي

  

از نوع حزب و  یکه زياد وقت را نگرفته باشم، فقط تجسماين ی"بگذاريد برا
اطالق کرد. بنظر من  یها حزب کمونيست کارگرشود به آنکه مي یاحزاب

 یو مبارزه روزمره و دائم ی، جنبش طبقاتیجنبش اجتماع یچنين حزب یبرا
که  یگيرد. به اين معندر صدر اولويت قرار مي یدارطبقه کارگر عليه سرمايه

. گفتم کانون تشکيل اين حزب، کانون رشد اين حزب، در درون طبقه است
شود، به تمام مسائل اين مبارزه محيط اش آنجا صرف ميیبخش اعظم انرژ

دهد. رهبرانش، رهبران شناخته است. و فعالينش، فعالين اين مبارزه را تشکيل مي
اند و هرقدر کوچک يا بزرگ باشد، در پيش و پس رفتن اين شده اين مبارزه

برگيرنده  . دریکارگراست  یدخيل است. از نظر بافتش، حزب یمبارزه اجتماع
از طبقه کارگر است...حزب ما (حزب کمونيست ايران) و صد حزب  یعناصر

، یفعاليت کارگران نيست. اما حزب کمونيست کارگر یبرا یمناسب یمثل ما جا
  ٣٥٧کارگر باشد." یفعاليت سياس یبرا یو مناسب یبايد ظرف طبيع

                                                 
  یسمينار کمونيسم کارگر ،یکمونيسم کارگر یمبان ؛منصور حکمت - ٣٥٧
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ر است هاي حزب کمونيست کارگري که قرامنصور حکمت به مشخصه
و حتي اعالم  برداز تبليغ انقالب کارگري نام مي کند از جملهساخته شود اشاره مي

کند که ما به جاي شعار جمهوري انقالبي، شعار حکومت کارگري را جايگزين مي
  نويسد:کرديم. منصور حکمت چنين مي

  
است که در تبليغاتش از انقالب  ی، آن حزبی"حزب کمونيست کارگر

هد. ما دميفراخوان  یانقالب کمونيست یميزند. مستقيما براحرف  یکارگر
 یرا جا یشعار حکومت کارگر یايم، وقتدر اين سمت قدم برداشته

  ٣٥٨ايم."و غيره گذاشته یانقالب یجمهور
  

گرفته تا کمونيسم  هايستئمائواوال بخش کالم راديکال چپ سرمايه از 
شان از انقالب ها و... در تبليغاتتگرفته تا تروتسکيس هااستالينيستکارگري، از 

زنند. اکثرا هم به اين امر واقف هستند که کارگري و انقالب کمونيستي حرف مي
  اين مسئله تبليغاتي بيش نيست.

ثانيا حکومت کارگري يا دولت کارگري تنها تجلي دولت سرمايه با الفاظ 
رگري کارگري است. برخالف منصور حکمت که تازه به پديده حکومت کا

حدود صد سال قبل ماهيت بورژوايي چنين  هاانترناسيوناليسترسيده است، 
انترناسيونال  جلسات وسيع اجرايي شمينيي را افشاء کردند. در شهادولت

شد، سخنگوي  برگزار ١٩٢۶ سال مارس ١۵ و فوريه ١٧ بين کمونيستي که
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اعت، تيز کمونيست چپ، بورديگا در طي جلسات وسيع اجرايي کمينترن با شج
  را به نقد کشيد.» دولت کارگري«بيني و شفافيت مارکسيستي ماهيت بورژوايي 

حکومت «باوري به  هاانترناسيوناليستثالثا برخالف کمونيزم کارگري 
ندارند بلکه معتقد به ديکتاتوري پرولتاريا هستند. ديکتاتوري پرولتاريا، » کارگري

ي سراسري است، نه ديکتاتوري ديکتاتوري کل طبقه کارگر از طريق شوراها
  ترين حزب.حزبي، حتي کمونيستي

به عنوان يک کمپين  یهاي انترناسيوناليستي،کمونيسم کارگربرخالف ژست
مشخص، در چهارچوب جامعه ايران و در چهار چوب حزب کمونيست ايران بود. 

 و اتفاقات بعدي آن، فعالين جنگ اول خليج و تبعات اين جنگ بر شرايط منطقه
کمونيزم کارگري را مجبور کرد خارج از ظرف حزب کمونيست ايران پروژه 

  گويد:کمونيزم کارگري را پيش ببرند. منصور حکمت مي
  

به  یکه اينجا بايد راجع به آن صحبت کنم، کمونيسم کارگر ی"نکته آخر
عنوان يک کمپين مشخص در چهارچوب جامعه ايران، در چهارچوب چپ 

  ٣٥٩حزب کمونيست ايران است."ايران و در چهارچوب 
  

حزب کمونيست کارگري تشکيل شد. منصور حکمت به دروغ  سرانجام
متوسل شد و با شيادي ادعا کرد، کمونيسم با حزب کمونيست کارگري تداعي 

ود، بيرون حزب کمونيست کارگري کسي معتقد به جامعه کمونيستي نيست. شمي
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سوسياليستي و کمونيستي  بيرون از کمونيزم کارگري کسي تبليغات جامعه
  کند. منصور حکمت براي هواداران خود چنين سخنراني کرد:نمي

اخير در  یها"اين موقعيت بنظر من دارد به يک درجه، بخصوص در سال
 یدارند تداع یآيد. کمونيسم را با حزب کمونيست کارگریم به وجودايران 

دار پرچم یرگرهم حزب کمونيست کا یاز نظر نظر یميکنند. به يک معن
کمونيسم شده است. به عنوان يک انديشه، به عنوان يک آلترناتيو و به عنوان 

آورد.  یمعتقد نيست که بايد جامعه کمونيست یيک نوع جامعه. بيرون ما کس
 یو يا سوسياليست یاين نيست که بايد جامعه کمونيست یدر تبليغات جريان

  ٣٦٠ود."شمي یداعاست که با آن ت یآورد و خط کمونيسم کارگر

القا کنند که کمونيزم  اندکمونيزم کارگري سعي کرده هايايدئولوگ
کارگري يک ايدئولوژي با انسجام دروني است و ظهور ناگهاني خود را همچون 

بلکه تداوم کمونيسم مارکس قلمداد  ،مذاهب ابراهيمي، نه نوعي برش تاريخي
جال آفريدن، اکسيونيسم، تاکيد بر کنند. کالم راديکال، تبليغات پر سر و صدا، جن

هايي که ما راديکال چپ سرمايه است. با بررسيجنبش و غيره ويژگي جناح کالم 
کنند که کردند و يا همچنان ادعا ميکساني که ادعا مي ، نشان داديم، ادعايکرديم

که هاي کمونيزم کارگري را بايد در کمونيسم چپ جستجو کرد و يا اينريشه
گر غير جدي بودن از کمونيسم چپ تاثير پذيرفته است، تنها بيان ارگريکمونيزم ک

ادعاهايي که فقط در راستاي ايجاد توهم به کمونيزم . چنين ادعاهايي است
  کارگري است.
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  کمونيزم کارگري و معضل کارگري
  

تشکلي صرفا اقتصادي تصور  هااتحاديهداري، در عصر شکوفايي سرمايه
شد که از طريق پارلمان مبارزه را اسي به حزب واگذار ميشدند و مبارزه سيمي

داري به عصر انحطاط خود، عصر انقالبات کمونيستي برد. با ورود سرمايهپيش مي
شروع شد. در اين مقطع و با وقوع جنگ جهاني اول، اکثريت قريب به اتفاق 

گوشت ه به اردوي بورژوازي پيوستند و کارگران را ميشاحزاب کارگري براي ه
جمله  دم توپ در کشتارهاي امپرياليستي کردند. تنها اقليت بسيار ناچيزي از آن

داري، عصر امپرياليسم به مواضع پرولتري وفادار ماندند. تکامل سرمايه هابلشويک
توانند بصورت ي پرولتري در شرايط غير انقالبي تنها ميهانانشان داد که سازم

امه دهند و تنها در شرايط انقالبي است که اين اقليت انقالبي به زندگي خود اد
شوند. به اين حزب کمونيستي گسيل مي به سويرد و کارگران خوميموازنه به هم 

که واحدهايي در خاطر است که جريانات و گرايشات انترناسيوناليستي باوجود اين
  مند.نازب، بلکه جريان، گرايش و غيره ميکشورهاي متفاوت دارند، خود را نه ح

مفهوم کارگري يک حزب و جريان نه از جمع جبري، کارگران اتميزه شده 
کشد، بلکه ام کارگري که آن جريان به يدک ميدر يک حزب بورژوايي و يا از ن

کند. مفهوم از عملکرد، پراتيک و برنامه يک حزب و يا جريان، سنديت پيدا مي
اتي است. سوال اساسي بلکه يک بحث طبق ،کارگري نه يک بحث جامعه شناسانه

اين است که يک جريان سياسي از زاويه منافع کدام طبقه اجتماعي به حوادث 
  کند.نگرد و از منافع کدام طبقه اجتماعي دفاع مياجتماعي مي
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پيدايش  هايزمينهپيش از ادامه بحث، توضيح کوتاهي در رابطه با نگرش و 
به ) نگرشي است که workerismکارگرگرايي ضروري است. کارگرگرايي (

در ايتاليا  ١٩٧٠در ايتاليا ظاهر شد و در اوايل دهه  ١٩٦٩به سال » پاييز داغ« دنبال
) در فضاي سياسي مسلط بود، سپس اين Operaismoتحت عنوان اوپرايسم (

نگرش به ديگر جاها گسترش پيدا کرد. در اين نگرش تضاد کار و سرمايه به شکل 
ين پايگاه ترمهمکند و کارخانه ي پيدا ميتربيشاهميت مکانيکي در فرايند توليد 

اشت و دميود. اين نگرش فکري همچنين اظهار شميبراي مبارزه طبقاتي قلمداد 
ارند که چپ ربطي به منافع طبقه کارگر ندارد. دميمدافعان کنوني آن اظهار 
ي آن عروج ضد انقالب، ماهيت ضد انقالب به دنبالشکست انقالب جهاني و 

يسم کالم ئهاي چريکي، عروج مائوگيري جنبشاحزاب "کمونيست"، شکل
ربط به طبقه کارگر بودند و فقط نام راديکال، جنبش ضد جنگ و غيره که بي

ودند که زمينه را براي ب ميکمونيسم را به لجن کشيده بودند، از فاکتورهاي مه
سرعت از ه را بپيدايش اين نگرش مهيا کردند. نگرش کارگرگرايي سپس خود 

ايتاليا به ديگر کشورها گسترش داد. اين نگرش اگر چه مثل سابق قوي نيست با اين 
هاي اصلي اين نگرش نيوجود همچنان در فضاي سياسي مطرح است. البته تئوريس

هاي خود هايي در تئوريميالدي بازنگري ٧٠فکري در سايه تحوالت بعدي دهه 
کردند. » کارگران صنعتي«را جايگزين » اجتماعيکارگران «انجام دادند و مفهوم 

داري در سطح وسيع اجتماعي انجام نيز اين بود که استثمار سرمايه هاآناستدالل 
اي که سلطه هاي اجتماعي مانند دانشجويان يا هر اليهگيرد در نتيجه گروهمي

  طبقه کارگر محسوب کرد. يهکند بايد در زمرسرمايه را حس مي
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خود را » گراييکارگر« ١٣٥٧ان نيز پس از تحوالت سياسي ايردر فضاي 
معروف بود. همان فاکتورهايي که زمينه را براي رشد » ٥خط «نشان داد که به 

به نوعي در فضاي سياسي ايران نيز زمينه را  ،کارگرگرايي در ايتاليا مهيا کردند
و تاکيد » کرانروشنف«ضديت با  هاآنمهيا کردند. ويژگي  ٥گيري خط براي شکل

سازمان «و » مشورت«در ايران  ٥بر عضويت کارگران بود. دو گرايش معروف خط 
  بودند.» سرخ کارگران ايران

درک مکانيکي و جامعه شناسانه اين نگرش از پرولتاريا و طبقه کارگر، اين 
تر و انقالبيتر باشد، راديکالچه يديدهد که گويا کارگر، کارش هرتصور را مي

ود که پرولتاريا به عنوان يک طبقه اجتماعي و شميت. اين نگرش مانع از آن تر اس
با تشکيل حزب جهاني، خود را براي وظيفه تاريخي خود، انقالب کمونيستي آماده 

 سازد.

تاثير نپذيرفته است بلکه نگرش وارونه » کارگرگرايي«کمونيزم کارگري از 
کارگر داشت و يا دارد.  آن يعني درک سوسيال دمکراتيک از حزب و طبقه

اهد ماکزيماليسم و خوميکند که کمونيزم کارگري منصور حکمت ادعا مي
تنها در متن  هابلشويکاي و اجتماعي کند. توده هابلشويککمونيسم را بعد از 

شد و در روند خود تر مييک مبارزه طبقاتي در سطح جهاني که هر روز راديکال
پس از شکست  هابلشويکاي شوند. ، توانستند تودهيدمبه موج انقالب جهاني انجا

تنها به شکل يک فراکسيون ضعيف توانستند به حيات خود ادامه  ١٩٠٥انقالب 
است زماني که مبارزه طبقاتي هم در سطح ملي و خوميدهند. اما منصور حکمت 

شدت تدافعي بود و يا همچنان هست، کمونيزم کارگري را ه هم در سطح جهاني ب
  نويسد:اي و اجتماعي کند. منصور حکمت ميدهتو



٤٩٢ 
  

هستيم که  هابلشويکبعد از  یکمونيست یهانااز معدود سازم ی"ما يک
که  یبشود. سازمان یاراديکاليسم و ماکزيماليسمش توده یاهد روخومي

کند.  یو اجتماع یااهد ماکزيماليسم و کمونيسم را تودهخومياتفاقا 
 یو اجتماع یااش را ببرد و تودهیه انقالب کمونيستو ايد هانااهد آرمخومي

اهد حرف آخرش در مورد مذهب را به حرف جامعه بدل کند. ما خوميکند. 
 یو اجتماع یاتخفيف را تودهیهستيم که معتقديم بايد اين کمونيسم ب یکسان
  ٣٦١" .کنيم

  
دهيم تا ببينيم کمونيزم کارگري بعد از به کنکاش خودمان ادامه مي

بشود. از  یاراديکاليسم و ماکزيماليسمش توده یاهد روخوميچگونه  هالشويکب
کمونيزم کارگري، احزاب سوسيال دمکرات و احزاب شبيه  هايايدئولوگنگاه 

شوند. به خاطر غلظت، کارگران اتميزه شده، احزابي کارگري قلمداد مي هاآن
ن است. منصور حکمت اي کردن احزاب خودشان نيز چنيبراي توده هاآندرک 

  گويد:ايدئولوگ کمونيزم کارگري چنين مي
  

 یتوانيد فردا برويد وسط تهران، دفتر مرکز"اين حزب خودتان است و مي
حزب، به حزب بپيونديد و با کارگران ديگر عضو حزب در محل و کارخانه 

توانيد از همان روز مسئوليت به عهده و شهر خود مرتبط و متحد بشويد؛ مي
اهيم به طبقه کارگر حق انتخاب کمونيسم را خومييريد. رفقا، ما بگ

را بايد در زمين او انجام داد. ما در کنگره  یبر بورژواز یبدهيم...رفقا، پيروز

                                                 
  یاز گروه فشار تا حزب سياس حزب و جامعه: - ٣٦١



٤٩٣ 
  

را در اردوگاه خود کسب  یويم. قدرت سياسشميپيروز ن یخود به کس
. ما هاآنزمين  ، و داريم ميرويم بههاآنبنابراين بايد برويم به زمين  .نميکنيم

  ٣٦٢اين نقش آماده کنيم." یايفا یبايد خود را برا
  

کمونيزم کارگري  هايايدئولوگشايد در نگاه اول چنين به نظر آيد که 
داري بود را اي" که درکي رايج در دوران شکوفايي سرمايهدرک "احزاب توده

مايه ناشي دارند، اما درک کمونيزم کارگري از تعلق طبقاتي آن به جناح چپ سر
شود. درک کمونيزم کارگري از يک سو، درکي سوسيال دمکراتيک از حزب مي

کارگري است از سوي ديگر که در مبحث کسب قدرت سياسي خواهيم ديد، 
درکي ماجراجويانه است، که شاخص خاص احزاب بورژوايي است. از 

ست و منصور حکمت معتقد بود، فعال در ايران ديکتاتوري حاکم ا کهجاييآن
توانند به دفاتر حزب مراجعه کنند تا به عضويت کمونيزم کارگري کارگران نمي

درآيند، قرار تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران را که به تصويب 
رسانده بودند، همان را در حزب کمونيست کارگري و پس از اضمحالل کمونيزم 

کارگري همان مصوبه را کارگري به احزاب متعدد در همه احزاب کمونيست 
مجددًا ابقا کردند. در يکي از احزاب کمونيست کارگري در رابطه با عضويت 

  انيم:خوميکارگران چنين 
  

"بر مبناي سياست سازماندهي ما هر کارگر و فعال کارگري که خود را با 
کند و يند و در جنبش کارگري فعاليت ميبميحزب حکمتيست تداعي 

                                                 
  منصور حکمتکمونيسم در ايران ممکن است؟  یآيا پيروز - ٣٦٢



٤٩٤ 
  

که به داليل ود. صرفنظر از اينشميما محسوب  درگير است، عضو حزب
  ٣٦٣وجود داشته باشد يا نه." هاآنه بميامنيتي امکان اعالم رس

  
که چگونه هاي خود درک بهتري از اينرهبران کمونيزم کارگري با مصاحبه

بشود را   یاش تودهاراديکاليسم و ماکزيماليسم یخواهد روکمونيزم کارگري مي
برخورداري از حداقل انسجام اين مصاحبه  و عدم نامتجانسُبعد  دهد.ارائه مي

اي شدن از منظر کمونيزم کارگري موضوع مورد بحث ما نيست بلکه شکل توده
  انيم:خوميمورد نظر ما است. چنين 

  
ذهن چپي است که کمونيست  "حزب و کارگر دو مقوله و دو پديده جدا در
ست. هيچکدام بدون اين يکي نيست. از نظر حکمت حزب و کارگر يکي ا

اش هم باال باشد، شود. حزب بدون کارگر هر اندازه دوز کمونيستينمي
اش در سطح کارگري نيست. و کارگر هم بدون حزب سياسي خود، مبارزه

ماند تا چه رسد به کسب قدرت...بخش ديگر صنفي و حداکثر رفرم باقي مي
ما حزب و مبارزه کارگر را اين جريانات و احزابي که کارگري هم هستند ا

همراه بورژوازي مد نظر دارند. اين جريان ه براي شريک شدن در قدرت و ب
اهد تا به حزبش راي بدهند وارد خوميخود   ولو کارگري، کارگر را با

در ائتالف و يا در اپوزيسيون احزاب بورژوايي  هاي بورژوازي بشود،پارلمان
ي کمونيسم، رفرم و اصالحاتي براي طبقه ديگر در قدرت. به نام کارگر و حت

داري بخشي از اهد در چارچوب نظام سرمايهخومياهد و خوميکارگر 

                                                 
  زادهرحمان حسين ،يا طبقه کارگر و سازمان ائتالفي چپ طبقه کارگر و تحزب کمونيستي - ٣٦٣



٤٩٥ 
  

کند به خودش برگردانده شود و اي که کارگر توليد ميارزش اضافه
يک حزب کارگري  داري سرجايش باقي بماند...در ايران حزب توده سرمايه

ال دمکرات کشورهاي اروپايي هم و از اين دست بود. احزاب چپ و سوسي
  ٣٦٤همين نقش را داشته ودارند."

  
ايران که به عنوان بخشي از  شود کرد، حزب تودهعوامفريبي بيش از اين نمي

سياست خارجي روسيه و در راستاي منافع امپرياليستي روسيه و با هم نظري بريتانيا 
يرد! گميد در جريان جنگ جهاني دوم درست شد، مفهوم حزب کارگري بخو

ميزان کارگران اتميزه شده،  خاطربهاحزاب سوسيال دمکرات کشورهاي اروپايي 
کنند. از نظر جناح چپ سرمايه، رفقايشان در پوزسيون در هويت کارگري پيدا مي

ي کارگري هستند. سوال اساسي براي هر جوياي هادولتکشورهاي اروپايي 
ظر کمونيزم کارگري، کدام رفرم و حقيقت اين است، احزاب کارگري البته از من

آورده اند؟ ظاهرا جناح  به دستاهند و يا خومياصالحات را براي طبقه کارگر 
کالم راديکال چپ سرمايه، کالم راديکال را کنار گذاشته و به زبان متعارف 

  زند!بورژوازي ولي چه مشمئز کننده حرف مي
عاون پيشوا، کورش براي درک بهتر مواضع جناح چپ سرمايه به سخنان م

مدرسي که بعد از مرگ منصور حکمت، ليدري کمونيزم کارگري را به عهده 
گرفت تا بعدا در جريان بحران کمونيزم کارگري، به عزلت و خلوت نشيني روي 

دانشي او از مواضع و هاي اين ليدر نه از بيگوييپريشانازيم. اندميآورد، نگاه 

                                                 
  گوي اسماعيل ويسي با مظفر محمديگفت ،مناسبت هفته منصورحکمته ب - ٣٦٤



٤٩٦ 
  

اطر اول به چپ دستگاه سياسي سرمايه است، ليدر تاريخ کمونيستي بلکه از تعلق خ
  کند:فريبي ميعوام

  
ها، فعالين تواند بفهمد که چرا در زمان خود آنارشيست"چپ با اين متد نمي

مانند باکونين،  سنديکايي و سنديکاها که اصًال کمونيست نبودند و چه بسا،
بندي دستهرکس بودند جزو احزاب کارگري مخالف فرموله کمونيسم و ما

وند و شميدر انترناسيونال اول ظاهر  هاکمونيستوند و همراه شمي
هاي حقيقي، سوسياليسم آلماني و غيره هاي تخيلي، سوسياليستسوسياليست

جريانات غير کمونيست درون طبقه  ...در صف احزاب بورژوايي و ارتجاعي
ب کارگري از احزاب چپ تحزب کارگري هستند. احزا تربيشکارگر بسيار 

از اين بنا به خصلت علني  ترمهمشان و ها در افقدر ايران بنا به محدوديت
توانند خود را به عنوان حزب معرفي کنند اما اگر نام گذاري نقطه خود نمي

دهند رجوع ما نباشد و فعل و انفعالي که در جامعه و در طبقه کارگر شکل مي
از هر حزب چپ موجود  تربيشگر ، اهااينباشد آنوقت  هاآنمحمل تعريف 

  ٣٦٥نيستند." ترکمتر نباشند، در جامعه حزب
  

ها به عنوان گرايش ها و سنديکاليستاين يک حقيقت است که آنارشيست
که به  دامياشدند و باکونين مکارگري در انترناسيونال اول محسوب مي

که بعدا هاي ضد کارگري دست نزده بود، عضو انترناسيونال بود ماجراجويي
کند تا حقيقت را کتمان کند. اخراج شد. اما ليدر خود بازنشسته فقط عوامفريبي مي

                                                 
  حکمت_سخنراني در انجمن مارکس،طبقه کارگر و تحزب کمونيستي ؛کورش مدرسي - ٣٦٥



٤٩٧ 
  

ي گوناگون در دوران انترناسيونال هاسوسياليستو  هاسنديکاليست، هاآنارشيست
اول هنوز در دولت و يا نهادهاي سرمايه ادغام نشده بودند. ليدر خود بازنشسته در 

دارد که احزاب کارگري در ايران (نه حزب بلکه يگويي اظهار ماوج پريشان
از آن بنا به خصلت علني خود  ترمهمشان و ها در افقاحزاب) بنا به محدوديت

برد توانند خود را به عنوان حزب معرفي کنند. متاسفانه او نام اين احزاب را نمينمي
کي از اين احزاب تا از وجود احزاب کارگري در ايران آگاه شويم اما رفيق او به ي

  نويسد:ايران. او مي کند، يعني حزب تودهکارگري اشاره مي
  

"طبقه کارگر ايران بيش از نيم قرن است از احزاب کارگري واقعي خود 
محروم بوده است. تنها حزب کارگري چند دهه پيش وقتي کارگري بود 

  ٣٦٦بعد از آن هم کارگري نشدند." هايکمونيستکمونيست نبود. و 
  

هيچ حزب کمونيستي  کندالخره يکي از فعالين کمونيزم کارگري ادعا ميبا
به عبارت بهتـر احـزابي کـه  در ايران کارگري نشده و هيچ حزبي کارگري نيست

کنند کارگري نبودند و کردند و يا ميتحت عنـوان کمونيزم کارگري فعاليت مي
يت کارگري شدن را براي ي حزبي اولوهانانهادها و ارگ ترمهمنيستند. از همه 

. پالتفرم کارگري شدن به باور او هرگز عملي و اندکردهکادرهاي حزب مشخص ن
  انيم:خومينهادينه نشد. اين چنين 

  

                                                 
  مظفر محمدي» هاي کمونيستيجنبش کميته«درباره  - ٣٦٦



٤٩٨ 
  

"اثبات مدعاي من ساده است: اگر حزب کارگري بود، نه وضع کارگران و نه 
وضع ما باين صورتي بود که االن هست. معضل رابطه حزب کمونيستي با 

نه آن زمان و نه هنوز عمًال بطور قطعي  يابيسازمانقه کارگر در عرصه طب
ها و کادرهاي حزب فيصله پيدا نکرده است. هيچ وقتي نهادهاي حزبي، ارگان

در تني واحد از خود مشخص  اولويت خود را وحدت اين دو جنبش 
 نکردند. هيچ وقت پالتفرم کارگري شدن به پراتيک درنيامد، نهادينه نشد،

کند راه و روش منصور حکمت داريم، انتگره و ادغام ...هر کسي که فکر مي
 هاآنولي هنوز کارگري نشديم، بايد مجددًا فکر کند و تناقضاتي که به 

اشاره کردم را جواب بدهد. آخر امکان ندارد حکمت همه چيز را گفته 
که االن باشد، شما هرآنچه گفته شده را هم هضم کرديد و وضعتان اين باشد 

  ٣٦٧"!هست
  

شود که حزب کمونيست کارگري نه به عنوان سرانجام باالخره اعتراف مي
حزب کارگري بلکه به عنوان حزب ضد رژيمي در خارج از کشور ظاهر شد. اين 

 ترمهماز همه  حزب قادر نشد به مبارزه روتين طبقه کارگر سر و سامان بدهد.
بديل کردن حزب زمان خود به يک تشود که منصور حکمت در زمينه اعتراف مي

. ما در مبحث اضمحالل کمونيزم کارگري حزب کمونيستي کارگري موفق نشد
کند. يکي از خود به اين شکست اعتراف مي» مارکس زمانه«خواهيم ديد چطور 

  کند:مريدان منصور حکمت اين چنين اعتراف به شکست مي
  

                                                 
  !هيچ حزب کمونيستي در ايران کارگري نشده و نيست محمد جعفري - ٣٦٧



٤٩٩ 
  

گري ايران، اين تحول ها فکر ميکنند با تشکيل حزب کمونيست کار"بعضي
صورت گرفت. خير، سيماي هيکل با شکوه حککا در کنفراس برلين نشانه 
فعاليت با شکوه يک حزب نسبتٌا بزرگ علني خارج از کشور است که در 

ا شکوه در خارج ب ميزمينه اعتراض به حکومت جنايتکار جمهوري اسال
، تخصص و مهارت ود. اما اين شکوهمندي مطلقًا مساوي با قدرتشميظاهر 

اين جريان در سر و سامان دادن به مبارزه روتين طبقه کارگر در داخل ايران و 
منصور حکمت هيچ وقت نگفت در کانونهاي اصلي قدرت در جامعه نيست...

که حزب ما کارگري شده است. گفت بايد کارگري بشود، شب و روز نقد 
ذا امروز کسرشان نيست کرد که کارگري بشود. لکرد، تشويق و اقناع ميمي
هاي نامبرده به مارکسيسم و عليرغم تمام اعتراف کنيم عليرغم تمام افزوده که

عمومي جنبش کمونيستي در ايران، نه ايشان و نه  هايزمينهدست آوردها در 
کورش مدرسي در زمينه تبديل کردن حزب زمان خود به يک حزب 

  ٣٦٨".کمونيستي کارگري موفق نشدند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ديمظفر محم» هاي کمونيستيجنبش کميته«درباره  - ٣٦٨



٥٠٠ 
  

  کمونيزم کارگري و کسب قدرت سياسي
  

ه طبقه استثمارکننده به قدرت رسيده است تا ميشدر طول تاريخ بشري ه
مجددا استثمار طبقاتي را سازماندهي و هدايت کند. در طول تاريخ طبقات 

، به قدرت اقتصادي تبديل کردنداستثمارگر بتدريج در درون جامعه رشد مي
استثمار شدگان  .کردي سياسي جامعه نيز تغيير ميشدند و در روند آن روبنامي

کرد نداشتند و را استثمار مي هاآنهرگز آلترناتيوي در مقابل نظامي که 
به توانستند هم داشته باشند. تنها يک طبقه اجتماعي در طول تاريخ بشريت نمي

ظامي آمده و با توجه به شرايط مادي خود قادر بوده، آلترناتيوي در مقابل ن وجود
کند ارائه دهد و آن هم طبقه پرولتاريا بوده است و آلترناتيو که آن را استثمار مي

اي که استثمار آن هم نظام کمونيستي است.  براي اولين بار در تاريخ بشري طبقه
که به طبقه مسلط اقتصادي شده قادر است تا قدرت سياسي را کسب کند بدون اين

  ر به زوال دولت شود. تبديل شود تا در روند خود منج
پيش از ادامه بحث، توضيح اين نکته ضروري است که در درون جنبش 

جاي کل طبقه کارگر ه که اقليتي کوچک از طبقه کارگر باين يهکارگري ايد
قدرت را کسب کند به نوعي انحراف تحت عنوان بالنکيسم مشهور است. چرا که 

کند تا ن طبقه است که انقالب ميانقالب عملکرد تاريخي طبقه کارگر است و اي
اي کودتاچي و اين توهين به طبقه کارگر است. قدرت سياسي را کسب کند نه عده

حتي اگر تعداد معدودي از طبقه کارگر دست به چنين عملي بزنند، خود به 
ديکتاتوري فردي منتهي خواهد شد نه به ديکتاتوري کل طبقه. انگلس اين مسئله را 

  دهد:مي اين چنين توضيح
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"از آنجا که بالنکي هر انقالبي را به مثابه اقدام ناگهاني يک اقليت کوچک 
خواه ديکتاتوري جايگزين ند، الزاما پس از موفقيت خواه ناکانقالبي تلقي مي

آن خواهد شد. البته نه ديکتاتوري تمام طبقه انقالبي پرولتاريا، بلکه 
اند و دست به اين اقدام زدهديکتاتوري تعداد معدودي از افراد است که 

خودشان نيز به نوبه خود از قبل تحت ديکتاتوري يک چند نفر معدود متشکل 
  ٣٦٩."اندشده

  
توان چنين نتيجه گرفت که پيروزي انقالب هاي انگلس مياز آموزه
بلکه بايد  ،تواند به ديکتاتوري حزبي، حتي حزب انقالبي منجر شودکمونيستي نمي

کسب قدرت سياسي توسط  م طبقه انقالبي پرولتاريا منجر شود.به ديکتاتوري تما
مورد را بسيار  دو بار در تاريخ بشري اتفاق افتاده است. هر دو طبقه کارگر تنها

درس بگيريم و آن تجربيات چراغ  هاآنمختصر بررسي خواهيم کرد تا از تجربيات 
ور حکمت و آينده باشند و همچنين نشان دهيم درک منص به سويراهنمايي 

کمونيزم کارگري از کسب قدرت سياسي کامال با سنت جنبش کارگري بيگانه 
  است و منطبق بر سنت بورژوايي است.

کارگران مسلح پاريس با پرچم سرخ و با  ١٨٧١مارس  ١٨براي اولين بار روز          
. داري را هدف جنگ طبقاتي خود قرار دادندنظام سرمايه» زنده باد کمون!«شعار 

کموناردها به پا خاستند تا نظام بردگي مزدي را برچينند و دنياي نويني را بر پا 
داري هنوز دوران سازنند. کمون پاريس در شرايطي اتفاق افتاد که سرمايه

                                                 
 هاي فراريبرنامه بالنکيست، انگلس - ٣٦٩
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گذراند و هنوز وارد دوران انحطاط خود نشده بود. به بيان شکوفايي خود را مي
فتاد که بورژوازي همچنان نقش ديگر کمون پاريس در شرايط تاريخي اتفاق ا

کرد، هنوز شرايط مادي براي انجام انقالب جهاني مهيا نشده بود، مترقي ايفاء مي
کرد. به عبارت بهتر اگر چه متمدنهنوز پرولتاريا دوران طفوليت خود را طي مي

کموناردها پرداختند، امـا  يهعام وحشيانهاي بربر، در مهد تمدن بورژوازي به قتل
 به سويشد جامعه جهاني را شد، کمون پاريس قادر نمير هـم سـرکوب نمياگـ

هاي کمون پاريس فراموش ها و درسجامعه کمونيستي انتقال دهد. با اين همه ايده
  آينده هستند.  به سويشدني نيستند و چراغ راهنمايي 

داري به عصر انحطاط خود، عصر با وقوع جنگ جهاني اول و با ورود سرمايه
 يطبقهانقالبات کمونيستي نيز شروع شد. انقالب کمونيستي به مفهوم اين است که 

ريق انقالب جهاني خود به چالش اي است که بورژوازي را از طکارگر تنها طبقه
تواند به طور واقعي خود را نجات دهد مگر آن که کارگر نمي يطبقهکشد و مي

ي رها سازد. انقالب کمونيستي نه دارکل بشريت را از منجالب و کثافت سرمايه
  .تنها ممکن بلکه ضرورتي حياتي است براي بقاي نسل بشريت

براي دومين بار پرولتاريا قادر  ١٩١٧ – ١٩٢٣با شروع موج انقالب جهاني
گشت قدرت سياسي را کسب کند. بورژوازي براي لجن مال کردن انقالب اکتبر، 

کودتا اقدام به کسب قدرت سياسي  از طريق هابلشويکه اظهار داشته که ميشه
نه طبقه کارگر از طريق شوراهاي کارگري و به عنوان  ،کردند. به عبارت بهتر

اي کودتاچي، مخفيانه و از طريق توطئه اقدام به بلکه عده ،بخشي از انقالب جهاني
لنين حتي توسط ديگر گرايشات سياسي به بالنکيسم کسب قدرت سياسي کردند. 

  ستي متهم شد.و درک آنارشي
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برخالف تبليغات بورژوازي، کسب قدرت سياسي توسط کارگران در روسيه 
در روسيه منتهي به قدرت  ١٩١٧به شکل علني و جمعي انجام گرفت. قيام فوريه 

دوگانه شده بود. از سويي طبقه کارگر سازماندهي شده در شوراهاي کارگران و 
 يطبقهال کنند و از سوي ديگر استند قدرت طبقاتي خود را اعمخوميسربازان 

ها و انقالبيون شد و توسط منشويکبورژوا که توسط دولت موقت نمايندگي مي
  شد، هنوز سر کار بود. اجتماعي نيز حمايت مي

، نسبت به دولت ١٩١٧و هم طبقه کارگر در تحوالت فوريه  هابلشويکهم 
پتروگراد در مسائلي موقت ابهاماتي داشتند. طبقه کارگر به شوراهاي کارگري 

چون "صلح"، "هشت ساعت کار روزانه" و غيره توهم داشت. مبارزه طبقاتي، 
 ميقدي يبرنامهگيري رسانده بود که در راس آن لنين را به اين نتيجه و هابلشويک
شده بود. لنين با تزهاي آوريل و با تاکيد بر شوراهاي  ، ديگر قديميهابلشويک

ت سياسي پرولتاريا افق جديدي را در انقالب جهاني گشود. کارگري به عنوان قدر
لنين همزمان تاکيد کرد مادامي که در شوراها در اقليت هستيم، کارمان انتقاد و 

ها و تبليغ لزوم انتقال تمام قدرت به دست توضيح اشتباهات شوراها به توده
  شوراهاي نمايندگان کارگران خواهد بود و چنين نوشت:

  
ها توضيح داده شود که شوراهاي نمايندگان کارگران يگانه شکل "به توده

حکومت انقالبي است و بدين جهت مادام که اين حکومت به نفوذ  يهممکن
تواند اين باشد که اشتباهات دهد وظيفه ما فقط ميبورژوازي تن در مي

ها به توده تاکتيک شوراها را با شکيبايي و به طور سيستماتيک و مصرانه
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ها َدم ساز هاي عملي تودهاين عمل را به خصوص با نيازمندي يح دهيم وتوض
  نماييم.

مادامي که ما در اقليت هستيم کارمان انتقاد و توضيح اشتباهات است و در 
ان را عين حال لزوم انتقال تمام قدرت به دست شوراهاي نمايندگان کارگر

قيد اشتباهات خويش به  خود از يهها به کمک تجربنماييم تا تودهتبليغ مي
  ٣٧٠رهند."

  
ها بلشويکشوراها"  به دستبا تزهاي آوريل لنين و با شعار "تمام قدرت 

گيري طبقه کارگر ايفا کردند و طبقه کارگر دريافت که نقش اساسي در جهت
است. سفراي کشورهاي خارجي  هاآنتنها حزبي است که در کنار  هابلشويک

هاي خود و بطور مشخص سفير فرانسه در يادداشتبودند  هابلشويکشاهد نفوذ 
  نويسد:مي

  
  ٣٧١"نفوذ لنين در چند روز گذشته بطور عظيمي افزايش يافته است."         

  
بودند.  هابلشويکدر پتروگراد به شدت تحت تاثير  هاکارخانههاي کميته

در دست بتدريج طبقه کارگر به اين نتيجه رسيد که شوراهاي پتروگراد به ابزاري 
سعي کرد يک قيام  ١٩١٧دولت موقت تبديل شده است. بورژوازي در ماه جوالي 
 هابلشويکعام پرولتاريا و زودرسي را در پتروگراد تدارک ببيند تا سپس به قتل

                                                 
 از تزهاي آوريل لنينچهار،  بخشي از تز - ٣٧٠

 .گيرندها قدرت را بدست ميبلشويک - ٣٧١
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بپردازد. در پاسخ به پروکاسيون دوما(پارلمان روسيه قبل از انقالب اکتبر)، 
 به دسترده بود با شعار "تمام قدرت پرولتارياي پتروگراد که خود را مسلح ک

قبال به طبقه کارگر از عواقب اقدام زودرس هشدار  هابلشويکشوراها" بيرون آمد. 
کارگر مواجه شدند  ٥٠٠٠٠٠با تظاهرات مسلحانه  هابلشويکوقتي که  ،داده بودند

سعي کردند در راس آن قرار بگيرند و بگويند که يک اقدام صلح آميز است تا به 
بورژوازي نيفتند. همان شب پرولتاريا متوجه اقدام زودرس خود شد فرداي  يهتل

طبقه کارگر بيرون نيامد. بورژوازي اين کار را در  هابلشويکآن روز به خواست 
تحميل کرد  ١٩٢٣و  ١٩١٩هاي آلمان يعني قيام زودرس را براي پرولتاريا در سال

را در پي داشت.  هاکمونيستخود سرکوب خونين پرولتاريا و  به دنبالکه 
 هاآنضربه را به انقالب جهاني زد،  ترينبزرگ ١٩١٩بخصوص قيام زودرس 

. نيست کارگر طبقه پيروزي براي کافي شرط ذهنيي هاراد که نبودند متوجه
که  هابلشويککودتا توسط  يهدروغ بودن افسان ١٩١٧حوادث جوالي 

کنند، را آشکار ساخت. پس از حوادث تکرار مي آن رابورژوازي  هايايدئولوگ
شروع شد. پخش کردند که  هابلشويککارگر و  يطبقهجوالي سرکوب 

هستند. لنين خودش را مخفي کرد، تروتسکي  هاناهاي آلمجاسوس هابلشويک
  دستگير شد.

بورژوازي روسيه براي سرکوب انقالب به حيله جديدي متوسل شد، عمدا 
رزبورگ در خط مقدم جبهه قرار گيرد و تتسليم کرد تا پ هاشهر ريگا را به آلماني

تر بتواند احتر ميتحت حکومت نظامي قرار گيرد و به تبع آن تحت حکومت نظا
 پردازد.ه رزبورگ بتبه سرکوب پرولتارياي پ
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کورنيلف براي شکست انقالب، کودتا راه اندازي کرد که  ١٩١٧در سپتامبر 
جنگ روسيه نه تنها  يجبههي فرانسه و بريتانيا در با شکست مواجه شد. افسران نظام

وار بودند کودتا نظم و قانون را به ارتش روسيه ميدبلکه ا ،مخالف کودتا نبودند
ه فراواني به پيروزي کودتاي کورنيلف داشت. تايمز لندن ب ميدبازگرداند، چرچيل ا

چنين  ١٩١٧پتامبر س ٨کند و به تاريخ خوبي مواضع بورژوازي بريتانيا را منعکس مي
  نوشت:
  

بند و آور کارگران و سربازان بيها، به شوراهاي شرمها و بحث"بايد به کميته
  ٣٧٢هاي آنان درباره ناکجاآباد... پايان داد."بار پايان داد. بايد به گفته

  
گر آن بود که آگاهي طبقاتي راديکال شدن کـارگـران و سـربـازان بيان

هاي وضوح خود را در تظاهراته افته بود و اين مسئله بکارگران بسيار افزايش ي
براي انجام وظايفي که  هابلشويکداد. آمادگي بزرگ و مجامع عمومي نشان مي

در انجام اين وظايف ناشي از اين واقعيت  هاآنپيش روي خود داشتند و موفقيت 
ان به عنوان يک حزب پرولتري در صفوف پيشروان و رهبر هابلشويکبود که 

  گيري داشتند. عملي کارگري ريشه واقعي و نفوذ چشم
با تحوالت جامعه بخش زيادي از کارگران و سربازان توهم خود را نسبت به 

 هابلشويکدولت موقت از دست دادند و اين مسئله مقارن بود با افزايش نفوذ 
را بخصوص در شوراهاي کارگران و سربازان پتروگراد و مسکو. اين مسئله زمينه 

                                                 
 گيرندميقدرت را بدست  هابلشويک - ٣٧٢
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براي کسب قدرت سياسي مهيا کرد و قيام در دستور روز قرار گرفت، لنين اين 
  دهد:مسئله را چنين توضيح مي

  
"براي پيروزي قيام در آن هنگام شرايط ابژکتيف وجود نداشت. طبقه پيش 
آهنگ انقالب هنوز با ما نبود. هنوز در ميان کارگران و سربازان دو پايتخت 

اکنون در هر دو شورا چنين اکثريتي وجود دارد.... ولي اکثريت نداشتيم. ولي 
اکنون اوضاع بکلي صورت ديگري بخود گرفته است. اکثريت طبقه يعني 

ها را پيشاهنگ انقالب و پيشاهنگ مردم که توانايي از پي خود بردن توده
  ٣٧٣دارد با ماست."

  
دتا از طريق يک کو هابلشويککه بر خالف اراجيف مدياي بورژوايي اين

حکومت را گرفتند، تصميم قيام علني و به شکل جمعي توسط شوراها گرفته شد 
را متهم  هابلشويکها، در آن نقش اصلي را داشتند. حتي منشويک هابلشويککه 

کنند، چيزي که افسانه کودتا را از بين کردند که براي انقالب تاريخ تعيين مي
  برد.مي

در رابطه با قيام و مخالفت  هالشويکببا وجود اختالف در کميته مرکزي 
اکتبر  ١٠در شب  هابلشويکسرسختانه کامنف و زينويف با قيام، کميته مرکزي 

ا اکثريت آرا به تصويب رساند. ب ميدستور کار قيام را، از جنبه سياسي و نه نظا
سازي قيام را و همچنين دالئل مخالفت خود را در کامنف و زينويف جريان آماده

) منتشر کردند. به خاطر افشاي Novaya Zhiznي منشويکي نوايا ژيزن (يهنشر

                                                 
 مارکسيسم و قيام؛ لنين - ٣٧٣
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از کميته مرکزي شد  هاآنتدارک قيام در نشريه منشويکي، لنين خواستار اخراج 
  که به تصويب کميته مرکزي نرسيد. 

هرگز در رابطه با  هابلشويکاهميت اين است که کميته مرکزي نکته حائز 
توانست هم بگيرد بلکه اين کميته انقالبي زمان و روز قيام تصميم نگرفت و نمي

کارگران و  ١٩١٧اکتبر  ٢٢ود که زمان قيام و حمله نهايي را انجام داد. در ب مينظا
اکتبر کميته نظامي  ٢٣د. درشوراها" را سر دادن به دستسربازان شعار "تمام قدرت 

اکتبر تلفنخانه، بانک  ٢٤) را تسخير کر و در Peter-Paulانقالبي دژ پتر پائول (
تسخير اکتبر کاخ زمستاني دولت موقت  ٢٥در  سرانجاممرکزي تسخير شدند و 

ترين راه حل براي تغيير نظام اجتماعي است. تعداد شد. انقالب اجتماعي کم خطر
ها پس از پيروزي انقالب اکتبر بسيار ناچيز بود. تعداد کشته ها در جريانکشته

انقالب و در جريان يورش ارتش سفيد و قحطي ناشي از محاصره اقتصادي و سپس 
  جنگ جهاني افزايش يافت.

گر آن بود که کل طبقه کارگر دوم شوراها بيان يکنگرهتقارن قيام اکتبر با 
کرد. کنگره گرايشات سياسي متفاوتي قدرت را از طريق شوراهاي سراسري کسب 

کرد و اين مسئله نيز کامال طبيعي بود. با سقوط کاخ زمستاني را نمايندگي مي
کنگره فرمان انتقال قدرت به شوراهاي کارگران و سربازان را در نتيجه انقالب 

 اعالم کرد.

مورد کسب قدرت سياسي توسط طبقه کارگر در تاريخ  دو با بررسي مختصر
کسب قدرت سياسي از منظر کمونيسم کارگري را مورد بررسي قرار  بشري،

کند که حزب او به قدرت سياسي نظر دارد و هيم. منصور حکمت اعالم ميدمي
ها حـزب خواهان کسب قدرت سياسي است. تا اينجا هيچ ايرادي نـدارد، ده
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ر روز اين کره خاکي براي کسب قـــرت سيـاسـي هـ يشهبورژوايي در چهـار گو
قلمداد شود.  هااينتوانست يکي از کشند، حـزب منصور حکمت هـم مينقشـه مي

کند تنها راه تصرف قدرت اما منصور حکمت با شارالتانيسم سياسي ادعا مي
سياسي توسط طبقه کارگر، کسب قدرت از طريق حزب منصور حکمت است و 

  نويسد:چنين مي
  
و شايد کفرآلود به نظر برسد اين  اهم بگويمخوميکه من  یااولين نکته"

را  یاهد قدرت سياسخومينظر دارد و  یاست که اين حزب به قدرت سياس
با به قدرت رسيدن طبقه کارگر  یبه دست بگيرد و اين نه فقط هيچ تناقض

توسط طبقه کارگر همين  یندارد، بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت سياس
 یگيرکه قدرتدست يابد. البته اين است که از طريق حزب خود به قدرت

به اين دارد که آن  یطبقه منجر نشود، بستگ یگيرتواند به قدرتحزب مي
  ٣٧٤است." یحزب چگونه حزب

  
کرد  مادامي که ما در اقليت هستيم کارمان انتقاد و قبال ديديم لنين تاکيد مي

ال تمام قدرت به توضيح اشتباهات شوراهاي کارگران و در عين حال تبليغ لزوم انتق
ود يک حزب کارگري با شميشوراهاي کارگران بود. اما منصور حکمت مدعي 

تواند قدرت سياسي را کسب کند و به اکثريت که در اقليت است ميوجود اين
تبديل شود. منصور حکمت به کسب قدرت سياسي توسط احزاب بورژوايي و 

يگر احزاب بورژوايي همراه تشکيل دولت اقليت که معموال با پشتيباني نسبي د

                                                 
 ٨١٩٩ايران آوريل  یدر کنگره دوم حزب کمونيست کارگر یسخنران یحزب و قدرت سياس -  ٣٧٤
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کسب قدرت به اين شيوه بود. او مکانيزم کسب  به دنبالاست آشنايي داشت و 
  دهد:قدرت سياسي توسط حزب خود را چنين توضيح مي

که در ميان کارگران در اقليت است، با وجود اين ی"يک حزب کارگر
ران را ، حرکت اکثريت کارگیاتعيين کننده یتواند در لحظات تاريخمي

دارد و اصال از اين طريق  شکل بدهد، قيام کند و قدرت را بگيرد و نگه
 یایواقع ی، نيرویکه اقليت یحزب کارگر....ود تبديل به اکثريت شودشمي

 یقابل لمس یواقع یکه نيرو یایدر درون طبقه داشته باشد، حزب کمونيست
کال را در سطح و رادي یدر درون طبقه داشته باشد که امکان عمل انقالب

و راديکال در صحنه  یبه آن بدهد، از طريق همين عمل انقالب یاجتماع
تواند بقيه طبقه را با خودش بياورد. مکانيزم نزديک است که مي یاجتماع

در رابطه با طبقه اين است...آيا گرفتن قدرت  یشدن حزب به قدرت سياس
ت به آن درجه رسيديم از نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر وق یتابع یسياس

...حزب !نهگيريم؟ به نظر من و هر وقت ما بخواهيم ميرويم و قدرت را مي
از کارگران را داشته  یتواند در صورتي که بخش مؤثرمي یکمونيست کارگر

را بگيرد. در غير  یتواند قدرت سياسمؤثر...مي یاقليت یباشد، بخش اقليت ول
..بايد از حاشيه سياست برويم به متن جامعه. تواند قدرت را بگيرد.اينصورت نمي

در جامعه  یتقسيم قدرت و در اوضاع سياس یاز چند تا بازيگر اصل یبايد يک
اگر نتوانيم تمام قدرت را بگيريم، بايد در درون جامعه بورژوايي  یحت...  باشيم
خطر از ناحيه «آورند، و بگويند که باشيم که به حسابش مي ینيروئ
  ٣٧٥"».هاستاين

                                                 
 پيشين  - ٣٧٥
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انست کسب قدرت سياسي توسط حزب خودش در دميمنصور حکمت 
توضيح  فضاي سياسي سواالت زيادي را به همراه خواهد داشت، لذا پيشاپيش

دهد هرکسي در رابطه با به قدرت رسيدن حزب کمونيست کارگري سوال مي
ا ببينيم ها انقالب ديگر. ابتدهم به انقالب فرانسه و يا دهدمياش داشته باشد حواله

  دهد:منصور حکمت پروسه کسب قدرت را چطور توضيح مي
 

گيريم. هرکسي آنوقت درباره "ما بردوش مردم و از طريق مردم قدرت را مي
اش پروسه به قدرت رسيدن حزب کمونيست کارگري بپرسد من حواله

ي انقالبي معموال با هادولت. هيم به انقالب فرانسه و دهها انقالب ديگردمي
مثال انقالب کوبا. هيچکس راي نگرفت که باتيستا را  .آيندقالب سر کار ميان

. اين نبايد مايه نگراني باشد. آنچه من و شما بايد بپرسيم اندازدبيبيرون 
کند و چه کسي را دارد در اهد؟ چکار ميخومياينست که اين حکومت چه 

  ٣٧٦کند؟ چه نظامي است؟"آن جامعه نمايندگي مي
  

اهد بر دوش مردم و از طريق مردم قدرت سياسي خومير حکمت اوال منصو
  را کسب کند نه از طريق طبقه کارگر. مردم مساوي با طبقه کارگر نيست. 

) يک انقالب بورژوايي بود، اگر چه يک ١٧٨٩ثانيا انقالب فرانسه (انقالب 
ه حرکت تاريخي مهم و مترقي بود اما يک انقالب پرولتري نبود. سوال اساسي ک

دهد؟ ود اين است، چرا منصور حکمت به کمون پاريس ارجاع نميشميمطرح 

                                                 
٣٧٦- fa.html٣٩٢٠archive.net/fa/-hekmat.public  
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کمون پاريس نيز در فرانسه و اتفاقا پس از انقالب مورد نظر منصور حکمت شکل 
  گرفت. کموناردها چگونه قدرت سياسي را کسب کردند؟ 

 داردتوان انقالب را به لجن کشيد وقتي اظهار ميثالثا بهتر از منصور حکمت نمي
مثال انقالب کوبا"، کدام انقالب  .آيندهاي انقالبي معموال با انقالب سر کار مي"دولت

  بود و يا هست؟ وقوع پيوست؟ آيا دولت کوبا يک دولت انقالبيه در کوبا ب
پيروزي يعني امکان کسب قدرت سياسي توسط حزب خود  منصور حکمت

فت رويشان را برگردانند و اين گميديد و به پيروان خود د ميخو ميرا در يک قد
پيروزي را ببيند. او حتي براي کسب قدرت سياسي زمان مشخصي را تعيين کرد. 

. منصور حکمت به ٢٠٠٠يک تا دو سال پس از سخنراني خود در اکتبر سال 
  گويد:حواريون خود چنين مي

  
يم... بريمترين لحظات تاريخ جامعه ايران بسر کننده"رفقا! ما در يکي از تعيين

حزب کمونيست کارگري براي اولين بار در يک قدمي پيروزي نشسته است. 
اش بنظر من بايد رويش را برگرداند و اين پيروزي را ببيند و ديگر به گذشته

فکر نکند. و به نظر من بايد برود براي اين پيروزي. برود براي قدرت. برود 
جار بشود، بنا بشود، شعر توانيم....لطفا هرکس دوست دارد نبگيرد و مي

بگويد، کتاب بنويسد بگذارد براي دو سال ديگر اگر شکست خورديم. االن 
حزب کمونيست کارگري بايد بصورت يک نيروي فشرده سياسي به قلب 
جامعه ايران برود. بايد تغييرش بدهد. به نظر من بايد اين کار را بکند و مي

کنيم که بتوانيم برويم قدرت را توانيم بکنيم...بايد يک روزي را تعيين 
بگيريم. و آن روز براي حزب کمونيست کارگري يکي از همين روزهايي 
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است که در يک سال، يک سال و نيم، دو سال آينده ممکن است رخ 
  ٣٧٧بدهد."

 

البته منصور حکمت يک سال قبل از سخنراني خود براي مريدان خودش در 
ده بود روي يکسال و نيم براي سقوط مصاحبه با يک روزنامه نگار حتي حاضر ش

  رط بندي کند و چنين گفته بود:شميجمهوري اسال
  

اند جمهوري دميبندي کنيم. کسي چه د روي يکسال و نيم شرط"بيايي
  ٣٧٨اسالمي ممکن است سريع تر از اين هم ناپديد شود."

  
و ادند دمياي ترجيح ا به جناح خامنهر ميهاي غربي خاتبورژوازي و رسانه

او را در جوامع غربي مطرح سازنند، حتي پاپ نيز با او ديداري  کردندسعي مي
داشت. حزب کمونيست کارگري اين مسئله را تقابل نيروهاي ارتجاعي غربي با به 

کرد  و در اين زمينه در قدرت رسيدن يک رژيم راديکال سوسياليستي ارزيابي مي
  ارگان خود چنين نوشت:

  
جمهوري اسالمي در سراشيب سقوط افتاده و شبح  "واقعيت اين است که

انقالب مردم و به قدرت رسيدن يک رژيم راديکال سوسياليستي در ايران 

                                                 
  سخنراني افتتاحيه در کنگره سوم حزب کمونيست کارگري؛ منصور حکمت - ٣٧٧
  ١٩٩٩فوريه ، منصور حکمت در مصاحبه با صفا حائري - ٣٧٨
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ي ايتاليا و فرانسه و غيره تا پاپ و هادولتمجددا نيروهاي ارتجاع غرب را، از 
  ٣٧٩بي بي سي و سي ان ان، به وحشت انداخته است."

  
حکم به  ١٣٧٩کرد مردم در سال ميتصور  کهجاييآنمنصور حکمت از 

ا ر ميجمهوري اسال ١٣٨٠وار بود در سال ميداند، ارفتن جمهوري اسالمي داده
فرستاد و چنين  سال جديد، پيام تبريک به مردم ايران خاطربهبزير بکشد لذا 

  شادباش گفت:
  

سال نو را از صميم قلب به همه  یحزب کمونيست کارگر ی"از طرف رهبر
که گذشت مردم ايران علنا حکم به رفتن  یدر سال .گويمک ميشما تبري
دريافتند که  یو ضد بشر یدادند. سران اين نظام ارتجاع یاسالم یجمهور

 ميدبرچيده شدن بساطشان آغاز شده است... با اين ا یشمارش معکوس برا
دوشادوش يکديگر  ميدباشد، با اين ا یسال پايان رژيم اسالم ١٣٨٠که سال 

  ٣٨٠در ايران را به زير بکشيم." یدارو سرمايه یع اسالمارتجا
  

طلبان گرايشي از بورژواي را نمايندگي منصور حکمت معتقد بود سلطنت
کند که طرفدار غرب است و غرب نيز روي اين بخش از بورژوازي حساب باز مي

کرده است. براي کسب قدرت سياسي بايد بتوان اين نيروهاي سياسي را مديريت 
بود که  ياهايي است. در چنين زمينهو اين مسئله نيازمند گفتگو با چنين جريانکرد 

                                                 
  ١٩٩٩، مارس ٢٨سر مقاله نشريه انترناسيونال، شماره  - ٣٧٩
  ١٣٨٠نصور حکمت اول فروردين م، پيام تبريک به مردم ايران - ٣٨٠



٥١٥ 
  

و رضا پهلوي (وليعهد سابق) براي شرکت در کنگره سوم  از حزب مشروطه ايران
  دعوت به عمل آمد:

  
براي حزب کمونيست کارگري  اند"ببينيد االن سلطنت طلبان تريبون باز کرده

رنگ به  اختالفات با ما را به نظر خودشان کم کنندحرف بزند، االن سعي مي
نظر بياورند. پيش خودشان فکر ميکنند که حزب کمونيست کارگري مدرن 

ويم قدرت را رميانند، ما با آمريکا رميها را عقب اسالمي هااين است.
  ٣٨١يريم."گمي

  
براي کسب قدرت سياسي منصور حکمت، سلطنت طلبان مهم بودند، چون 

ي داخل کشوري دارند و روبناي وسيع فرهنگي دوره قبل از انقالب را پايه اجتماع
  گويد:با خود نيز دارند. منصور حکمت مي

پايه  یست. يعنهاايندر جامعه طرفدار  یواقع ی"يک اقليت کوچک ول
ست. هااينايران با  یاز بورژواز یدارند و يک قشر یداخل کشور یاجتماع

وسيع  یروبنا هااين. انددميحکومت خودش را  هااينست و هااينفعال با 
  ٣٨٢دوره قبل از انقالب را با خودشان دارند." یفرهنگ

  
سال  ٤٠اگر سلطنت طلبان پايه اجتماعي داخل کشوري داشتند، چرا حدود 

جنايات  قدرآنکه بورژوازي اسالمي دان تاريخ افکنده شدند؟ اينقبل به زباله
                                                 

  ٢٠٠٠هاي سلبي اثباتي، سمينار جانبي در کنگره سوم حزب، اکتبر جنبش؛ منصور حکمت - ٣٨١
  منصور حکمت روزی کمونيسم در ايران ممکن است؟آيا پي - ٣٨٢



٥١٦ 
  

اي از سر استيصال افسوس دوران ت که عدهبربريت کرده اس قدرآنکرده است، 
ها گر عقب گرد يک جامعه انساني است. ناسيوناليسترند، بيانخوميآريامهري را 

توانند احساسات قوي و ناسيوناليستي را برانگيزند و گاها حتي پرستان نيز ميو قوم
ب بخش وسيعي از مردم را همراه خود سازنند. هيتلر نيز در سايه شکست انقال

پس از شکست انقالب آلمان از حمايت بخش  ،آلمان و استيصال حاکم بر جامعه
وسيعي از مردم همراه بود. کسب قدرت سياسي براي منصور حکمت مهم بود، 

ترين مرتجعان. به کنکاش خودمان براي حتي به ازاي ايستادن در کنار مرتجع
  هيم.دميچگونگي کسب قدرت سياسي از منظر منصور حکمت ادامه 

دارد  سـوم حـزب کمـونيست کارگري اظهار مي يکنگرهمنصور حکمت در 
گيرد، نه سلطنت طلبان و نه وقتي او گفته بود با سه ميليون نفر قدرت سياسي را مي

ها بودند که ايراد گرفتند. او در ها هيچکدام ايراد نگرفتند بلکه فقط چپآمريکايي
حاال تصميم دارد درصد را  گويدن خود ميسخنراني خود در کنگره براي هوادارا

 ١,٥پايين بياورد، با يک ميليون نفر قدرت سياسي را بگيرد به عبارت بهتر حدود 
  کند:درصد جمعيت ايران در آن وقت. منصور حکمت چنين سخنراني مي

  
"وقتي من دو سال پيش به يک روزنامه در آلمان گفتم با پنج درصد جامعه 

ها نگفتند يريم، سلطنت طلبگميون نفر ما قدرت را شود سه ميليکه مي
شود: با سه ها بودند که گفتند نميشود، اين چپشود، آمريکا نگفت نمينمي

اهم اين عدد را پايين خومياهيد قدرت را بگيريد؟! من االن خوميميليون نفر 
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بياورم(خنده و کف زدن حضار). بنظر من با دو ميليون، با يک ميليون هم 
  ٣٨٣ود؟ بايد بشود."شميود گرفت. چرا نشمي

  
تشکيل حزب کمونيست ايران و با تبليغات کالم راديکالي که حزب  به دنبال

توانسته بود حداقل گوش شنوايي پيدا کند. اما در روند تداوم  ،کمونيست داشت
توهم زدايي از حزب کمونيست ايران و هم چنين به خاموشي گراييدن بعضي از 

الين داخل کشور، ديگر تمايل از داخل ايران به حزب عمال بي مفهوم محافل و فع
ها نيز به حداقل ممکن رسيده بود. اين يک شده بود و ارتباطات و نامه نگاري

معضل اساسي براي حزب تازه تاسيس کمونيست کارگري شده بود، منصور 
  دهد:ها بعد اين مشکل کمونيزم کارگري را چنين توضيح ميحکمت سال

  
سنندج دخالت داشت، با محافل  یهابود که در اول ماه مه ی"اين حزب

حزب و راديو را  یهامختلف که راديو گوش ميکردند، برنامه یکارگر
توزيع و تکثير ميکردند، به خارج سفر ميکردند، مرتبط بود و االن از خودمان 

تيم؟ که ما داش یميپرسيم و ديگران از ما ميپرسند که پس چه شد آن نفوذ
و ارتباطها را در دل و پس از  یجالب اين است که ما آن نفوذ کارگر

داشتيم  یپيدا کرديم، بافت و پايه کارگر ٦٠ خرداد ٣٠خونين  یهاسرکوب
  ٣٨٤و االن نداريم. چه شدند؟"

                                                 
کنگره سوم » مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه کارگر«سخنراني در مبحث ؛ منصور حکمت - ٣٨٣

  حزب کمونيست کارگري
  ١٩٩٨ايران آوريل  یحزب کمونيست کارگردر کنگره دوم  یسخنران یحزب و قدرت سياس - ٣٨٤
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موضوع عدم نفوذ کارگري در داخل کشور در گزارش به کنگره دوم حزب 
رش مدرسي دبير کميته داخل کشور کمونيست کارگري نيز بيان شده است و کو

هاي تشکيل آن، اظهارات منصور حکمت حزب کمونيست کارگري ايران در سال
  کند:را اين چنين تاييد مي

 

"کميته داخل با يک نقشه عمل مدون و مصوب دفتر سياسي قريب يکسال و 
رکود نسبتا کامل فعاليت  به دنبالنيم است که تشکيل شده. اين کميته 

  ٣٨٥ي در داخل کشور، از زمان تاسيس حزب، ايجاد شد."تشکيالت
  

از يک سو با رکود کامل فعاليت تشکيالتي در داخل کشور و از سوي ديگر 
داري دولتي حتي داري دولتي در بلوک شرق، ديگر مدل سرمايهبا شکست سرمايه

داري پيراموني با توصيف سوسياليستي جذابيت چنداني براي جلب نيرو در سرمايه
ون ايران نداشت، معضل جذب نيرو براي کسب قدرت سياسي بيش از پيش حائز چ

اهميت شد. با توجه به روبناي ايدئولوژيک بورژوازي اسالمي و ستمي که 
دارد ، مدرنيسم، جمهوري اسالمي حتي بر سر ناچيزترين مسائل بر مردم روا مي

کند. رو پيدا ميي براي جذب نيتربيشسکوالريسم، حقوق مدني و غيره جذابيت 
کند هيچ عار نيست که بر مبناي سکوالريسم، مدرنيسم و منصور حکمت تاکيد مي

کند. منصور حکمت ها که نميغيره نيرو جذب کنيم. عشـق بـه قـدرت چه
  گويد:مي

                                                 
نوشته رضا » در اين بن بست«از کتاب  ١٧٣و  ١٧٢ صتر در اين زمينه به صبراي اطالع بيش - ٣٨٥

  مقدم از رهبران سابق حزب کمونيست کارگري مراجعه شود.
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خوش نشان ندهند. آن  یايران به ما رو یمهم نيست که نشريات مجاز و قانون"
 یو ضد خدا دارد که از دست رژيم اسالمدر صد انسان ضد دين  ٦٠ مملکت

ها که از کارد به استخوانشان رسيده است و همه حاميان بالقوه ما هستند. آن
زن و مرد به ستوه آمده یها که از نابرابراند ما را دارند، آناسالم به ستوه آمده

 ش خستهاحاکم بر رژيم و اپوزيسيون یزدگ که از شرق یاند ما را دارند، کسان
اند ما را دارند، و اين حق ماست که ما را داشته باشند. اين اقشار هويت شده

اند اگر ما را نماينده خود بدانند. ما را تحريف نکرده یو کمونيست یکارگر
ها را ميزنيد. ناايم چون حرف دل جوگويند ما با شما آمدههستند که مي یکسان

 یترزنيد، يا چون از فرهنگ مدرنايم چون حرف دل زنان را ميما با شما آمده
ندارد...و هيچ  یايد. اين اشکالخاسته گوييد، يا چون عليه مذهب به پاسخن مي

  ٣٨٦ها را دور خود جمع کنيم."عار نيست که اين
  

البته منصور حکمت جاي ديگر منظور خود را از روند سرنگوني جمهوري 
تواند نتيجه سرنگوني ميدهد. اين اسالمي و کسب قدرت سياسي بهتر توضيح مي

حمله نظامي آمريکا مثل سرنگوني طالبان در افغانستان، صـدام در عــراق، هـرج و 
  نويسد: مـرج و غيـره باشد. منصـور حکمـت چنيـن مي

  

تواند حاصل يک روند نظامي[حمله نظامي آمريکا]، بحران و "سرنگوني مي
و انفعاالت انتخاباتي و غيره  فعل و [مدني]نافرماني سيويلهرج و مرج، پروسه 

                                                 
  حزب و جامعه؛ منصور حکمت - ٣٨٦
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تواند حاصل پيروزي نيروهايي بجز يا عالوه بر نيروهاي انقالبي باشد. مي
   ٣٨٧باشد."

  
دارد براي منصور حکمت در سخنراني خود براي مريدان خود اظهار مي

که يکي از بازيگران اصلي صحنه اجتماعي بشويد، بايد با عددهاي بزرگ سر و اين
اي، باال بردن تيراژ روزنامه و يا ديگر کند تبليغات رسانه. تاکيد ميکار داشته باشيد

  گويد:ابزار الزم براي مهندسي افکار عمومي حائز اهميت است، چنين مي
  

بزرگ آدم سر و کار  یکه با عددها یآنجاي ،"شما بايد برويد به متن جامعه
اتش چندين ده دارد. نشرياتش را در تيراژ چند صدهزار ميفروشد و به تظاهر

که بتواند منشأ تغيير باشد بايد برود وسط جامعه اين یآيند. آدم براهزار مي
که  یدخيل شود. آنجاي یواقع در سياست یواقع [سياست]پاليتيکس در

آيد مي یهستند و کار به دست برنده آن باز یصحنه اجتماع یبازيگران اصل
ام را پياده ميکنم. ماندن در تواند بگويد اگر به دست من باشد برنامهو مي

 یبوده بنظر من. در هر کشور یچپ راديکال افراط یحاشيه خصوصيت اصل
  ٣٨٨".نگاه بکنيد اين است

  
ظاهرا در آن جمع همه در سيماي نوراني رهبر، همچون سيماي مسيح ذوب 

کدام از پنداشتند. به ذهن هيچشده بودند و کالم او را همچون کالم مسيح مي

                                                 
  ١٩٩٩ژوئيه  ١٧ت، "سرنگوني، انقالب و سوسياليسم"، نامه به حميد تقوائي و فاتح شيخ، منصور حکم - ٣٨٧

  ١٩٩٨ايران آوريل  یدر جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونيست کارگر یسخنران - ٣٨٨
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 ٣٧حدود  ١٣٥٩نصور حکمت خطور نکرد که جمعيت ايران در سال حواريون م
در متينگ مجاهدين حدود  ١٣٥٩خرداد  ٢٢از نصف االن بود. در  ترکمميليون،

 ٦٠٠حدود  ١٣٦٠هزار نفر شرکت کردند و تيراژ نشريه مجاهد در بهار سال  ١٥٠
و يا دولتي کدام از نشريات رسمي هزار نسخه در روز بود، بله در روز بود. هيچ

حتي چنين تيراژي نداشتند و مجاهدين از همان اول نيز خواستار مشارکت در 
قدرت سياسي بودند. چرا مجاهدين نتوانستند به يکي از بازيگران اصلي صحنه 

به يک سکت مذهبي و در راستاي سياست  سرانجاماجتماعي تبديل شوند و 
  ي عربي تبديل شدند؟هادولتخارجي آمريکا و 

را براي  یافکارعموم و یالمللبين یر حکمت در تالش است همبستگمنصو
قدرت سياسي که قرار است در آينده کسب کند، جلب کند. منصور حکمت 

در  هاايندارد ندارد و اظهار مي یو سوسياليست یکارگر یهاباوري به جنبش
م خارج توان بر مردمزد خودشان را درست بگيرند اما مي ینيستند که حت یموقعيت

بيرون از ايران را برد، تبديل کرد به پشت  یايران یفضا از کشور تکيه کرد، بايد
  گويد:جبهه و چنين مي

 

"نکته دوم به نظر من بايد اين واقعيت باشد که ما بايد جامعه ايران را از هم 
تعريف کنيم. ما بايد فرض کنيم مردم ايران در دو حوزه  یااکنون دو حوزه

بيرون  یاداخل خاک ايران و عده یاميکنند. عده یختلف زندگم یجغرافيائ
که بخواهد در ايران  یآن. و ما بايد هر دو حوزه را ببريم...در نتيجه جنبش

بيرون از ايران را برده باشد. تبديل  یايران یپيروز شود بايد همين االن فضا
 یافکار عمومو  یالمللبين ینکته بعد همبستگ جبهه خودش.کرده باشد به پشت 
و کار با افکار  یسوسياليست ی، کار با جنبشهایکارگر یاست. کار با جنبشها
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اول تکيه کردم.  یهمين هم من به آن نيرو یخواهد. و براها نيرو مي. اينیعموم
آزاد  یرسد. برانمي یبه جائ یصدايشان خيل یو سوسياليست یکارگر یجنبشها

مزد  ینيستند که حت یها در موقعيتينا یو غيره خوبند ول یکردن يک زندان
در  یغرب جنبش کارگر یخودشان را درست بگيرند. واقعيت است. در دنيا

دو سال آينده داريم  یبرد. و فکر ميکنم ما راجع به يکبسر مي یاموقعيت آشفته
 یاغرب ميايد و دفاع جانانه یحرف ميزنيم. اين تصور که جنبش کارگر

  ٣٨٩نيست." یمنطق یخيل یکند از چنين دولتمي

منصور حکمت معتقد است پس از گرفتن قدرت سياسي، حکومت جديد 
بايد از يک ديپلماسي منعطفي برخوردار باشد و نبايد سياست خصومت با غرب و 

  کشورهاي منطقه را در پيش بگيرد.

بينند... چنين یکه به نظر من مردم خودشان را در حکومت م"نکته ديگر اين
داشته باشد. به  یامنعطف و عاقالنه العادهفوق یيک ديپلماس بايد یحکومت

را به هيچ جا بکند. بايد  یاين چنين ینظر من نبايد قصد جنگ و صدور چيزها
باشد که  یسر دعوا نداريم. يک کشور یاطمينان خاطر بدهد که ما با کس

لت! ما تواند با شما کنار بيايد. شما فاشيست هستيد؟ باريک اهللا، خوش بحامي
بکنيم. به نظر من نبايد دعوت به مخاصمه بکند.  یاهيم اينجا کار ديگرخومي

منطقه برود. راهش اين است  یخصومت با غرب و کشورها ینبايد اصًال پا
داشته باشد... در نتيجه کليد قضيه اين است که  یمنعطف یکه يک ديپلماس

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ یآيا پيروز - ٣٨٩



٥٢٣ 
  

زمان خودش برسد. با جهان  یکمونيسم پيروز، بايد بتواند به يک همزيست
  ٣٩٠سال." ١٠حداقل 

  
هاي مورد ها و مقامدر دنياي رويايي خود، فعالين کمونيزم کارگري، پست

بگيرند، در نظر گرفته و تقسيم  به دستدلخواه را، در دولتي که قرار بود بزودي 
است رييس جمهور بشود، يکي ديگر وزير و آن ديگري خوميکرده بودند. يکي 

ويزيون انقالبي. مريم نمازي، عضو دفتر سياسي حزب کمونيست رييس راديو و تل
در گفتگو با مصطفي صابر که او نيز عضو دفتر سياسي  ٢٠٠٣کارگري، در سال 

  دهد:بود، به سواالت مصطفي صابر چنين پاسخ مي

بينيد؟ چه نقشهميسال آينده خود را کجا  ٥« کند:"مصطفي صـابـر سوال مي
کنيد انرژي و تالشتان روي چه ي آينده داريد؟ فکر ميهايي براها و برنامه

سال ديگر خود را  ٥«دهد:مريم نمازي پاسخ مي» مسائلي بايد متمرکز شود؟
ينم يا شايد وزير يک بميي المللبيننماينده جمهوري سوسياليستي در مجامع 

  ٣٩١»"بخشي از دولت.

وسياليستي در مجامع ها بعد خانم نمازي نه تنها نماينده جمهوري سالبته سال
بلکه از حزب کمونيست کارگري نيز استعفا داد.  ،ي نشد، نه تنها وزير نشدالمللبين

کورش مدرسي نيز نه تنها رييس جمهور نشد، بلکه مقام ليدري را از دست داد و 
  گوشه عزلت برگزيد.

                                                 
  پيشين - ٣٩٠

  ٢٠٠٣فوريه  ١٩جوانان کمونيست شماره  - ٣٩١
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  هاکمونيزم کارگري ايدئولوژي شخصيت
  

ي پرولتري و ايدئولوژي (هر نوع هاي اساسي بين آگاهي طبقاتيکي از فرق
ايدئولوژي) اين است که آگاهي طبقاتي پرولتري محصول يک پروسه جمعي 

اما ايدئولوژي محصول تالش فردي است. ايدئولوژي بر فردگرايي تاکيد  ،است
شود. ايدئولوژي که در سازمان انقالبي بر کار جمعي تاکيد ميي کند در حالمي

 هاشخصيتب راست و چپ بورژوايي است که در آن بسيار مناسب و تجلي احزا
مهم هستند نه نتيجه حاصله از کار جمعي. در ايدئولوژي شخصيت نخبگان نقش 

مبارزه  يپروسهکند، در آگاهي طبقاتي فرودستان طبقه کارگر در اساسي ايفا مي
ها شخصيت کاريزماتيک جايگاه کنند. در ايدئولوژيجمعي آگاهي را کسب مي

کيش شخصيت با مارکسيسم بيگانه است و  حالي کهاي دارد، در ويژه
لنين، لوکزامبورگ، بورديگا و ديگران به  ي برجسته و نامدار چونهامارکسيست

به ويلهلم بلوس در  اينامهشدت مخالف کيش شخصيت بودند. خود مارکس طي 
  نويسد:اين رابطه چنين مي

 

ين توجهي ترکوچکوفيت "هيچ کدام از ما [مارکس و انگلس] به معر
چنان من از  اي را ذکر کنم:نداريم. اجازه دهيد براي اثبات اين موضوع نکته

گاه اجازه ندادم ابراز هيچ المللبينکيش شخصيت بيزارم که در زمان 
احترامات متعدد که از کشورهاي مختلف مرا به ستوه آورده بودند، وارد 

گاهي بمنظور سرزنش سخ ندادم. گاهپا هاآنحوزه تبليغات شود و هرگز به 
که من و انگلس براي اولين بار به انجمن  ام. هنگامياين کار را کرده هاآن
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کمونيستي مخفي پيوستيم، ما اين کار [پيوستن به انجمن کمونيستي] را به اين 
شرط انجام داديم که هر چيزي که منجر به اعتقاد خرافي به اتوريته شود، بايد 

  ٣٩٢ه حذف شود (السال متعاقبا در جهت خالف آن عمل کرد)."از اساسنام
  

يسم ئبر خالف مارکسيسم در چپ سرمايه، بخصوص در استالينيسم و مائو
کيش شخصيت از اهميت بخصوصي برخوردار است. باز هم برخالف مارکسيسم 

قول ه اي برخوردار هستند و بدر کمونيزم کارگري از جايگاه ويژه هاشخصيت
است. قرار است هويت  هاشخصيتت، کمونيزم کارگري حزب منصور حکم

جنبش باشد نه برنامه و اهداف  هاشخصيت، چهره محبوب هاشخصيتفردي 
  نويسد:  جنبش. منصور حکمت چنين مي

  
، به اين اعتبار همواره "حزب ی، کمونيسم کارگری"کمونيسم مارکس

يک سازمان  در هاکمونيست یها" است. تحليل بردن هويت فردشخصيت
به حروف  هاآن یچهره، تا حد تبديل کردن اسامیب یو نظام یادار

و تبديل کردن تبليغ و ترويج و  هاکمونيست، سلب هويت کردن از یاختصار
، یغيب یهاناسازم یها و ستادهاشعار و فراخوان به محصوالت دبيرخانه

  ٣٩٣محصول جنبش ما نيست. شاخص جنبش ما نيست."
 

                                                 
٣٩٢-.htm٧٧_١١_١٠/letters/١٨٧٧marxists.catbull.com/archive/marx/works/https://  
  یاز گروه فشار تا حزب سياس :حزب و جامعه - ٣٩٣
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ناپذير است که افکار حاکم در جامعه، افکار طبقه  انکار اين يک حقيقت
در جامعه طبقاتي  خورد.مي هم اين قاعده بهحاکم است و تنها در شرايط انقالبي 

کند. هر چقدر تبليغات قبل تبليغات نقش اساسي در مهندسي افکار عمومي ايفا مي
ود. در رميموفقيت باال  و بهتر انجام گيرد به همان اندازه شانس تربيشاز انتخابات 

سان ديگر احـزاب بورژوايي براي کمـونيـزم  اي است که تبليغات بهزمينهچنين 
کند. تبليغات و آکسيون شرط اصلي تبديل شدن اي پيدا ميکـارگري اهميت ويژه

اصلي  اپوزيسيونشود. براي کمـونيـزم کـارگري مي اپوزيسيونبه جريان اصلي 
ل شدن به يک جريان پرولتري از طريق دخالت سازمانشدن هدف است نه تبدي

يافته در مبارزه طبقاتي و دفاع از برنامه و اهداف کمونيستي. يک سازمان انقالبي 
هاي بزرگ و يا نامتواند نفوذ خود را از طريق احترام و محبوبيت افراد و يا نامنمي

انقالبي تنها از  هاي مشهور کسب کند. اين خالف اهداف پرولتري است. سازمان
کند. طريق برنامه، مواضع و دخالت عملي در مبارزه طبقاتي نفوذ خود را کسب مي

منصور حکمت در تشويق حواريون خود براي آمادگي به کسب قدرت سياسي 
  کند:چنين سخنراني مي

  
شرط  هااين. ی، سازمانگرانه و آکسيونی، ترويجی"گسترش فعاليت تبليغ
 یشما اگر به نيرو ...اپوزيسيون است یک جريان اصلتبديل شدن حزب به ي

نفر را به  ٧٠تا  ٦٠ اپوزيسيون در خارج تبديل شويد و اگر تشکيالت ما یاصل
سرشان بگذارند و هر  یکار داخل اختصاص بدهد و بقيه خارج کشور را رو
بخش فعال اپوزيسيون  یکس آوازه اين حزب را شنيده باشد، ما به يک معن

ما  یبزرگ داشته باشيد که عکس کانديدها یما بايد پوسترهاهستيم... ش
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 یانجمن شهر و يا رهبر یکرده باشيد. يا برا یرا معرف یانقالب یشورا یبرا
هايشان ترين عکسو...االن وقتش است که رفقا قشنگ یکارگر یهااتحاديه

چاپ  داخل یهارا چاپ کنيم و در روزنامه هاآنرا آماده کنند که ما بتوانيم 
 یرا جلو یبايد رهبر دارد؟ اما آخر شرايط جديد است... یشود. بار امنيت

به در و ديوارها ميزنند با  هاآنکه  یدست مردم ببريد. در مقابل طيف عکسهائ
خودمان را با  یخودشان، ما بايد صد برابر عکسها یمرده بادها و زنده بادها
 یواقع یآدمها هااين...وار بزنيمخودمان به در و دي یزنده بادها و مرده بادها

اعالميه صادر  یکه از پشت يک نام مخف یسياس یهاناهستند و نه سازم
که پشت اين اسم چه  یاندميشان معلوم است و یاسام یحت هااينميکنند. 

 یواقع یهست، بايد باالخره با آدمها یاو با چه روش و منش و قيافه یآدم
  ٣٩٤".در جلو صحنه ظاهر شد

  
اي لحاظ جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي در جوامع طبقاتي، هر پديده به

شود. يک مي تربيشتر باشد به همان اندازه ابهت و عظمت آن هر چقدر بزرگ
تعداد  خاطربهکند، يک ژنرال تعداد طبقاتش عظمت پيدا مي خاطربهخراش آسمان

نيرويي که خواهان قدرت کند. اش ابهت پيدا ميهاي روي دوشکوپه يا ستاره
ي براي تربيشباشد شانس  تربيشسياسي است، هر چقدر ابهت و عظمت آن 

کند. بحث بر سر اين نيست که يک طبقه اجتماعي در جريان کسب قدرت پيدا مي
رسد تا آلترناتيو خود را براي جامعه اي از آگاهي طبقاتي ميمبارزه طبقاتي به درجه
درت به کسب قدرت سياسي به عنوان يک طبقه اجتماعي طبقاتي ارائه دهد و مبا

                                                 
  ١٩٩٨ايران آوريل  یدر کنگره دوم حزب کمونيست کارگر یسخنران یحزب و قدرت سياس -  ٣٩٤
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ها ها، اين ابهتکند. بحث بر سر اين است در جامعه طبقاتي چطور اين عظمتمي
کنند تا شانس کسب قدرت را با توسل به دروغ، جعل، تبليغات و غيره درست مي

در شود. کمونيزم کارگري به اين سنت تعلق دارد و منصور حکمت  تربيشسياسي 
چگونه با دروغ و جعل » هاشخصيت«دهد، کنگره براي حواريون خود درس مي

آمار و ارقام اين ابهت و عظمت را براي کمونيزم کارگري کسب کنند. منصور 
  گويد:حکمت چنين مي

  
اهد برود مرکز، بايد به خودش به عنوان خوميهستيم که  ی"اگر ما يک حزب

رفيق  یت مرکزاند. نه فقط، نه فقط وقتنگاه کند که در عالم سياس یآدمهاي
ود بگويم عجب، اين چه هست مگر! من که از اين شميرهبر  یمن يک جاي

توانم به بقيه بگويم ديديد من مي ،هم باال نيست قدرآنباالتر هستم! بلکه اگر 
 یاين چقدر باال است؟ اين رفيق من است. ما داريم رهبر آينده جنبش اعتراض

که اينجا مينشينند و در اين حزب  یهايميپرورانيم. همين را در اين حزب
بشدت  ،ودشميبسرعت دارد عوض  یکه منظره فعاليت سياس یهستند. حزب

همديگر را پر کردن بشدت باال ميرود.  یخال یتعاون در آن باال ميرود و جا
باال ميرود. بشدت انتظارش از خودش  یدر ذهن آن يک یبشدت شأن هر کس

اين حزب جمع ميکنيد دو تا  یکه داريد رو یال، رفقا. اعداد پولميرود با
دهد شما که آن دو تا صفر است که اجازه مياين یصفر بگذاريد جلويش برا

دالر بمن داد بايد  ١٠برويد آنجا. يک صفر هم نه، دو تا صفر. يارو آمد 
بشود  هاآنتا عضو گرفتم بايد به  ٣دالر داد. من  ١٠٠٠يارو آمد بمن  یبگوي
نفر  ٧٠٠٠فالنکس بايد بشود  ینفر آمدند سخنران ٧٠تا عضو گرفتم.  ٣٠٠
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گويم اگر داريد ميرويد مرکز، با فالن کس. واقعًا دارم مي یآمدند سخنران
که طرف مقابل دارد در اين مقياس با شما در ميافتد و شما داريد در چنين اين

لطفًا نرو... اين جنبش در ادامه  ات را بپوش يا به اين جنگ، يا زرهیامبارزه
خودش ممکن است منطقه آزاد شده داشته باشد يا ممکن است قدرت 

در دستش افتاده باشد، ممکن است در جنگ باشد ممکن است در  یحکومت
که از جانب رفيقمان  یباشد. انتظار یصلح باشد. ممکن است در کابينه ائتالف

ز اين کشورم. هر کدام از ما بايد ميرود اين است که من يک سياستمدار مبر
و مبرز جامعه است.... بايد واقعًا يک  یفکر کند يک شخصيت باال و سياس

  ٣٩٥".باشد یچنين شخصيت
  

متفاوت اين  هايبخشرشد طبقه کارگر خطي نيست و اين رشد نه تنها در 
کره خاکي متفاوت است بلکه حتي در درون يک کشور بخصوصي نيز متفاوت 

هاي يکساني برخوردار نيستند و کارگران و انقالبيون از توانايي ترمهمه است. از هم
شوند. يک به تبع آن در اشکال متفاوتي و يا در سطح متفاوتي در مبارزه ظاهر مي

سازمان انقالبي مساوي با جمع جبري اعضاي آن نيست بلکه محصول يک کار 
مت، بلوغ آگاهي جمعي است. در نظام فکري کمونيزم کارگري و منصور حک

طبقاتي يک طبقه اجتماعي به سطحي نرسيده که قادر باشد اداره جامعه را به عهده 
است که صالحيت اداره جامعه و نهادهاي اجتماعي » اليت سياسي«بلکه اين  ،بگيرد

فريبي منصور حکمت اين است که گويا مسئولين را دارند. روي ديگر عوام
وند. فقط يک شميمبناي صالحيت واقعي انتخاب  مملکتي و يا مسئولين نهادها بر

                                                 
  ١٩٩٨ ايران آوريل یدر جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونيست کارگر یسخنران - ٣٩٥
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دار امالک به عنوان رييس جمهور مورد آن انتخاب ترامپ دالل و سرمايه
اقتصاد و ماشين جنگي دنيا حتي با معيارهاي جامعه بورژوايي که فاقد  ترينبزرگ

سابقه سياسي بود، مغاير است. منصور حکمت با تحقير طبقه کارگر تصوير 
انستند پستتودهد که ميي، اليت سياسي از حواريون خود ارائه مييهاشخصيت

توانند مي هااينهاي بزرگ را اشغال کنند و االن هاي وزارت، شهرداري، پروژه
  گويد:ي قدرت سياسي آينده باشند، منصور حکمت چنين ميهاشخصيت

  
مملکت. چند ...اآلن وزير بود در آن ی"هر کدام شما اگر مانده بود، در هر رژيم

توانيد اينجا بشناسيد که اگر رفته بود در آن مملکت مانده بود و گفته بود نفر مي
توانست مسئول نيستم"، شهردار يک شهر بود؟ چند نفر از شما مي ی"من سياس

جامعه را ما  یصد تا پروژه بزرگ باشد؟ بنظر من خيليها. اين اليت سياس
  ٣٩٦برداشتيم."

  
هاي کمونيزم کارگري تداعي شدن يکي از ويژگي که اشاره شد طوريهمان

است. ضرورت علني بودن نام و نشان، بخصـوص عکس رنـگي  هاشخصيتبا 
رهبران شود در جامعه ايران . منصور حکمت مـدعـي ميهاشخصيتتبليغاتـي 

کارگري گمنام هستند اما در آمريکاي التين رهبران کارگري در سطح شهرداري، 
. شناخته شده هستند. امـا مقصـود اصلي خـود را پشت اين گمنام وکيل مجلس و ..
 یهااتحاديهحزب چپ به  گويد در آمريکاي التيندارد. مينبودن اظهار مي

گذارند که زنند و قرار ميود، رهبرانشان با هم حرف ميشمينزديک  یکارگر

                                                 
   پيشين - ٣٩٦
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. به عبارت سرکار بيايند هاآنبدهند و کمک کنند که  یکارگران به حزب چپ را
و حزب چپ ابزاري براي به قدرت رسيدن  هااتحاديهبهتر کارگران اتميزه شده در 

و شارالتانيسم سياسي به اين خاطر است که  هافريبيعواموند. تمام اين شمي
ي گمنام مشهور بشوند تا بتوانند کمونيزم کارگري را سر کار بياورند. هاشخصيت

  کند:حکمت چنين موعظه مي
  

است... اگر شما برويد  یف ديگر، جنبش نسبتًا توسعه نيافته کارگر"ضع
رهبران شناخته شده هستند در  یبينيد که رهبران کارگریالتين م یآمريکا

و اتحاديه  یکارگر یسطح شهردار شهر و وکيل مجلس. رهبر فالن سنديکا
ه اينطور ميشالتين ه یيک آدم سرشناس جامعه است... آمريکا یکارگر

ود، رهبرانشان با شمينزديک  یکارگر یهااتحاديهاست. حزب چپ به  بوده
بدهند و کمک  یگذارند که به حزب چپ راهم حرف ميزنند و قرار مي

 یسرکار بيايند. در ايران کارگر منفرد و اتميزه است. ساختارها هاآنکنند که 
نتيجه يک  را نتوانسته سازمان بدهد. در ینداشته و مبارزه دفاع یمبارزه صنف

که اين یجلو برا یگذارد. ميروبجا مي هاکمونيستحفره بزرگ پشت سر 
که حرکت دارد به نامش و يا  یاطبقه یبينی، میبکن یيک حرکت اساس

در  یگيرد، خودش معلوم نيست با چه استحکامالاقل از طرفش صورت مي
  ٣٩٧صحنه است."

  

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ منصور حکمت یپيروز - ٣٩٧
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حزب کمونيست کارگري  خانم ليال دانش سردبير سابق انترناسيونال ارگان
در رابطه با حزب منصور حکمت، حزبي که ليال دانش زماني سردبيـر ارگـان آن 

  گويد:و کيش شخصيت چنين مي هاشخصيتبـود، در رابطه با 
  

گيري و اخيرا اطاعت يه"تشويق رهبري پرستي مجاهديني، باد زدن روحي
کشيدن براي هر  حزب پرستي، هدايت پيامبرگونه تشکيالت و شاخ و شانه

هايشان به مسابقه که براي چاپ عکس صداي مخالف...حزب شخصيتهايي
  کنند."با هم افتاده و پاي همديگر را له مي

  
يکي از اعضاي سابق کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري در رابطه با 

در  آن راکيش شخصيت در کمونيزم کارگري و روحيه رهبر پرستي و نتيجه 
  دهد:م کارگري چنين توضيح ميعملکرد کمونيز

 

گيري طور کامل در جريان شکلتوانند بهها هنوز نمي"خوانندگان اين نوشته
شاهد نبودند که در جريان يک پلنوم سه  هاآنچنين مناسباتي قرار بگيرند. 

نفر از  ٤٥با شرکت اعضاي کميته مرکزي و  ٩٨روزه (پلنوم وسيع نوامبر 
 ١٢و  ١١صبح تا  ٨د نفر مدعوين جلسه از ساعت کادرها) چگونه قريب هفتا

رهبري » تشريف فرمايي«صبح قهوه خوردند و سيگار کشيدند و در انتظار 
ها تأخير با يک عذرخواهي سر بردند که بعد از ساعتمحل جلسه به  حزب به
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بندان سروته قضيه را هم آوردند. نه يک بار، بلکه هر سه ساده از وجود راه
  ٣٩٨روز."

  
ي ديگر از اعضاي سابق کميته مرکزي احزاب کمونيزم کارگري و يک

حکمتيست که فعال گوشه عزلت برگزيده تا در تنهايي خود به پيشواي خود عشق 
افالطوني بورزد، رهبر جديد حزب کمونيست کارگري را به قرار زير توصيف 

به  توانکند. البته توصيف او از رهبر جديد حزب کمونيست کارگري را ميمي
پيشواي کمونيزم کارگري نيز بسط و تعميم داد و اظهار داشت اين مريد خجالت 

  نويسد:کشد زماني مريد پيشواي کمونيزم کارگري بود. او ميمي
  

ود تا شمي"اين حرفها معلوم است بي پايه است. اين حرفها براي اين زده 
به شک و ترديد و فکر کردن   اعضاي حزب کمونيست کارگري ايران

ود که مغزشويي شدند و قادر به فکر کردن شمييي زده هانابراي انس نيافتند.
زمان رهبر حزبي بود که  نيستند... من هم خجالت ميکشم که چنين کسي يک

من عضو آن بودم. تاکنون من هيچ مدعي مارکسيستي را سراغ ندارم تا اين 
  ٣٩٩اندازه سبکسرانه در باره مسائل اظهار نظر کند."

  
  
  
  
  

                                                 
  اسناد مباحثات دروني حزب کمونيست کارگري؛ بهمن شفيق - ٣٩٨
  )محمود قزوينيحکمتيست ( -و منشور سرنگوني حزب کمونيست کارگري پوپوليسم حميد تقوايي - ٣٩٩
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 هاي خارجيونيزم کارگري و رابطه با دولتکم

  
داري، يک سيستم جهاني است طبقاتي پيشين نظام سرمايه هاينظامبر خالف 

طلبد. مبارزه طبقه کارگر و زه طبقه کارگر نيز پاسخ جهاني ميو به تبع آن مبار
زد، همبستگي ساميطبقاتي يک فاکتور اساسي را ضروري  يمبارزهگسترش 

ي سنگ بناي المللبينستگي طبقاتي چه در سطح ملي و چه در سطح طبقاتي. همب
خود تنها به پشتيباني و  يمبارزهانترناسيوناليسم پرولتري است. طبقه کارگر در 

تواند متکي باشد. به عبارت بهتر طبقه کارگر و هاي خود ميايهمبستگي هم طبقه
طبقه کارگر در تماس و  يهابخشتوانند با ديگر ي سياسي آن تنها ميهاناسازم

رابطه باشند و يا تقاضاي کمک و همبستگي نمايند، چيزي که تاريخ مبارزه طبقه 
سال گذشته مملو از چنين تماس، رابطه، کمک و همبستگي بوده  ٢٠٠کارگر در 

  است.
برخالف همبستگي پرولتري، در تاريخ جنبش کارگري و کمونيستي هيچ 

يک سازمان کارگري و يا سازمان ي رابطهبا،  اي، هيچ تئوري در رابطهنظريه
هاي ها و اساسنامهوجود ندارد. در هيچ يک از برنامه هادولتسياسي کمونيستي با 

توان پيدا کرد بلکه نمي هادولتکمونيستي، بندي تحت عنوان رابطه با  هايسازمان
  همه جا تاکيد بر انترناسيوناليسم پرولتري شده است. 

ها فقط مختص جريانات طرفدار روس و يا چين نيست بلکه ترابطه با دول
اقدام به » ديپلماسي کمونيستي«حتي جناح کالم راديکال چپ سرمايه تحت عنوان 

کنند و براي توجيه عمل خود به عبور قطار لنين از آلمان چنگ مي هادولترابطه با 
يش از بررسي رابطه ازند. کمونيزم کارگري نيز يکي از اين جريانات است. پاندمي
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ها بررسي مختصر جـريـان عبور قطار لنيـن از آلمـان دولتکمونيزم کارگري با 
، هاي بريتانيا و فرانسه که متحد روسيه در جنگ بودندضـروري اسـت. دولت

وحشت از انقالب روسيه مانع بازگشت انقالبيون به روسيه بودند. مارتف  خاطربه
اي طرح کرد که در ازاي عبور مهاجران از د) نقشهنه بلشويک بلکه منشويک بو(

طريق آلمان، دولت موقت روسيه زندانيان آلماني و اتريشي محبوس در روسيه را 
دولت  کهجاييآناز  ،آزاد کند. تعدادي تلگرام در اين رابطه به روسيه ارسال شد

سي ترتيب فريتز پالتن يک انترناسيوناليست سويي ،ها جواب ندادموقت به تلگرام
توافقنامه را با سفير آلمان در سوييس منعقد کرد که با توافق کامل ديگر 

ي کشورهاي هاانترناسيوناليستهمراه بود و پروتکل سفر توسط  هاانترناسيوناليست
  مختلف امضا شده بود. نکات اصلي توافقنامه به قرار زير است:

 يهجنگ، اجازي بارهدرمهاجران، بدون در نظر گرفتن عقايدشان  يهمه .١
 عبور خواهند يافت.

واگن قطاري که مهاجران در آن سفر خواهند کرد از امتيازات مصونيت  .٢
فريتز پالتن حق ورود به  يهبرخوردار خواهد بود؛ هيچ کس بدون اجاز قانون

 کنترل نخواهند شد. هاناها يا چمدواگن را نخواهد داشت؛ گذرنامه

نند که در روسيه براي اين تبليغ کنند که مهاجراني کمسافران موافقت مي .٣
آلماني -اند با تعداد متناظري از زندانيان اتريشيعبور گرفته يهکه اجاز

  .معاوضه شوند
مهاجر با گرايشات حزبي متفاوت و از آن جمله لنين  ٣٢به اين ترتيب  

ش کاملي تحت توانستند به روسيه برگردند. لنين روز بعد از رسيدن به روسيه گزار
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را به کميته اجرايي شوراي پتروگراد ارائه داد  ٤٠٠»چگونه به مقصد رسيديم«عنوان 
هاي پراودا و ايزوستيا منتشر شد. با اين توضيحات به مصوبه که بعدا نيز در روزنامه

که زير نظر  »هااصول رابطه با دولت«ي تحت عنوان حزب کمونيست کارگر
گرديم. مصوبه اعالم مي يب رسيده است بربه تصو١٩٩٩منصورحکمت در سال 

  دارد:مي
  
، چه در هادولتتماس و برقراري مناسبات ميان حزب کمونيست کارگري با "

يته مرکزي اکيدا مراعات شود، منطقه و غير از آن، چنانچه موازين مصوب کم
ي زير هادولتدر مقطع کنوني داشتن مناسبات با ...  االصول بالمانع استعلي
  :ز نيستمجا

  ي اسالميهادولت. ١         
  ٤٠١دولت عراق". ٢         

 

هاي اسالمي و عراق، حزب کمونيست بر مبناي اين مصوبه بجز دولت
 خاطربهها ارتباط برقرار نمايد. البته دولت عراق تواند با ديگر دولتکارگري مي

که  تشکيل حزب کمونيست کارگري عراق وارد ليست شده بود. سوال اساسي
رابطه داشته  هادولتاهد با خوميود اين است، چرا کمونيزم کارگري شميمطرح 

  گويد:  باشد؟ يکي از رهبران کمونيزم کارگري در اين رابطه چنين مي
  

                                                 
٤٠٠- b.htm٠٤/apr/١٩١٧https://www.marxists.org/archive/lenin/works/  
  ١٩٩٩از مصوبات حزب کمونيست کارگري ژوئن ؛ هااصول رابطه با دولت - ٤٠١
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"رابطه با عراق در سطحي بسيار محدود قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران 
تشکيل حزب کمونيست  در جريان بود، دامنه اين رابطه بعد از لهکومهتوسط 

يم فراتر رفت. کرداز آنچه حتي خود ما در آن حزب تصور مي ،بسيار ،ايران
ي مرکزي ما از جمله رهبري حزب کمونيست و تشکيالت کردستان هاناارگ

آن، امکانات زيستي، راديو، انتشارات و... همگي در عراق و از جمله با 
  ٤٠٢د."شميتامين  گرفتيماستفاده از امکاناتي که از عراق مي

  
که گرفتن  انده ادعا کردهميشکمونيزم کارگري به دروغ ه هايايدئولوگ

کنند که حزب مي فريبيعوامپول و امکانات بدون قيد و شرط بوده است. 
آتش بس  به دنبالهاي امپرياليستي تبديل نشده بود. اي در تنشکمونيست به زائده

راق شکل گرفت که صدام جنايتکار با جنگ اول خليج، اعتراضاتي در سراسر ع
حمام خون و با آوارگي ميليوني مردم پاسخ داد. تنها حزب کمونيست دنيا (حزب 
کمونيست ايران) حتي نتوانست يک بيانيه ساده در رابطه با حوادث صادر کند. 

  دهد:منصور حکمت به اين مسئله چنين پاسخ مي
  

 طرف از یرسم العملعکس نفقدا علت واقع در و بيانيه صدور عدم "علت
 کردستان تشکيالت یبرا واقعه اين که است یایعمل بار امروز تا یسياس دفتر

  ٤٠٣دارد." کمونيست حزب
  

                                                 
  ايران تريبون - ٤٠٢
  ٦١شماره کمونيست با مصاحبه، عراق کردستان یرويدادها، خاورميانه جنگ یپيامدها - ٤٠٣
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چه  کمونيست حزب کردستان تشکيالت یبرا واقعه اين یعمل منظور از بار
چيزي بود؟ واقعيت اين است که نيروي اصلي حزب تحت عنوان کومله به بخشي 

امپرياليستي تبديل شده بود. دولت عراق بارها مقرهاي حزب (کومله)  هاياز تنش
هاي کومله جان اي از پيشمرگرا براي تنبيه کومله بمباران کرد و هر بار عده

باختند تا کومله همچنان در محدوده سياست خارجي عراق بماند و دست از پا خطا 
بمباران شيميايي عراق  هاي کومله در گردان شوان درترين پيشمرگنکند. زبده

هاي کومله توسط عراق و جان باختند. منصور حکمت در رابطه با بمباران اردوگاه
ترين پيشمرگان کومله قرباني تن از رزمنده ٢٣که چگونه فقط در يک مورد اين

  گويد:چنين سياستي شدند، اين چنين مي
  

مناطق تحت کنترل  کم به عمق کردستان عراق منتقل شدند و زير"اردوگاهها کم
نظامي عراق قرار گرفتند. نقل و انتقاالت نظامي عمال به اجازه عراق منوط شد و 
آزادي عمل تشکيالت در اعزام نيرو به داخل ايران محدود شد... حفظ موازنه و 
سياست عدم دخالت در "امور داخلي عراق" به مراتب دشوارتر شد. به عنوان 

ه و دور کردنش از اپوزيسيون کرد عراق، رژيم لنمونه فقط براي ارعاب کومه
عراق اردوگاههاي ما را در چند نوبت بمباران کرد. تنها در يک مورد بمباران 

ترين ترين و قديميله، بيست و سه تن از برجستهشيميايي اردوگاه مرکزي کومه
  ٤٠٤فعالين ما جان خودشان را از دست دادند."

  

                                                 
  ؟ی" يا انتخاب سياسیديپلوماس؛ "منصور حکمت - ٤٠٤
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انات از صدام حسين چقدر براي حزب ما متوجه شديم دريافت پول و امک
ترين و سه تن از برجستهباختن بيستقيد و شرط بوده است. جانکمونيست ايران بي

فعالين، آن هم از طريق بمباران شيميايي فقط در يک نوبت، قيد و شرط نبوده است؟ 
 داري داده است. يکي ديگر از رهبرانظاهرا عراق جاي خود را به ديگر دول سرمايه

هاي کمونيزم کارگري (همسر منصـور حکمـت) در رابطـه بـا دريـافـت پول از دولت
داري که در سرکوب و کشتار در سطح جهان سهيم هستند، چنين مختلف سرمايه

  دهد:توضيح مي
  

داري که بنوعي در ي مختلف سرمايههادولتتا آنجا که به دريافت پول از "
شود، عمده احزاب هستند، مربوط ميسرکوب و کشتار در سطح جهان سهيم 

اي هاي اپوزيسيون و نهادهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و هنريو سازمان
که توسط اپوزيسيون چپ در خارج کشور ايجاد شده است، از دولتي کمک 

اند. در کشورهاي مختلف اروپايي نهادهاي بسياري موجودند که مالي گرفته
همه با کمک مالي دولت هاايناند و وابستههاي اپوزيسيون بنوعي به سازمان

هايي که عضو سازمان ناتو هستند. بعالوه . دولتاندشدههاي مختلف تشکيل 
هاي اپوزيسيون از تا زمان سقوط دولت صدام حسين بخش عمده سازمان

هيچيک نيز اين کمک  لهکومهفتند و غير از گرميدولت صدام حسين پول 
  ٤٠٥."عالم نکرده بودندمالي را علنا به مردم ا

  

                                                 
  المللي رسيدگي به جنايات رژيم اسالمي قابل حمايت يا محکوميت؟ينتريبونال ب؛ آذر ماجدي -  ٤٠٥
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منصور حکمت در سمينار جانبي در جريان کنگره سوم حزب کمونيست 
که حزب کمونيست کارگري از اسراييل پول کارگري ايران به شايعاتي مبني بر اين

  يرد، چنين پاسخ داد:گمي
  

گيرند به نفع ماست. از اسراييل پول مي هاايناي که "حتي به نظر من شايعه
آيد به يک محفل چهار نفره کمک کند. حتما بگويند! اسراييل نميبگذاريد 

نفع خودش را در اين ديده است. البد برآورد کرده است که حزب 
ي کرد. گذارسرمايهود بر آن شميکمونيست کارگري يک نيرويي است که 

نيات و اهدافي  خاطربههيم، دميبگذاريد بگويند. واضح است که فحششان 
فهمند که ... يک چنين تصويري کنند. ولي اين ساده لوحها نميکه دنبال مي

توانند مي هااينويند گميهاي مردم و در نتيجه مردم رفته است در خانه
بگيرند و نگهدارند و حتي ممکن است با اسراييل و آمريکا به يک سازشي 

  ٤٠٦برسند که بتوانند خودشان را سر کار نگه دارند."
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ٢٠٠٠"جنبشهاي سلبي اثباتي"، سمينار جانبي کنگره سوم حزب، اکتبر  ؛منصور حکمت - ٤٠٦
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  حکمتيسم - رکسيسمايدئولوژي ما
  

ما قبال بررسي کرديم که آگاهي طبقاتي پرولتاريا، ايدئولوژي نيست، 
آگاهي  ،ود و فردي استشميايدئولوژي که به شکل فردي کسب برخالف 

در نگاه  و جمعي است. يابدطبقاتي پرولتاريا در يک پروسه جمعي تکامل مي
ولوژيک، جايگاه خاصي ايدئولوژيک، نه سير تاريخي حوادث بلکه شخصيت ايدئ

کند. ما باز هم بررسي کرديم چطور استالينيسم پس از اي ايفا ميدارد و نقش ويژه
کردن مواضع شکست موج انقالب جهاني در راستاي پيشروي خود و در مسير تهي

هاي انقالبي ، نوعي مذهب از تئوريانقالبي لنين، مبادرت به توليد نوعي ايدئولوژي
» لنينيسم _مارکسيسم«استالينيسم با  کرد.» لنينيسم -مارکسيسم «لنين تحت عنوان 

هاي انقالبي لنين رفت. نکته حائز اهميت اين است که هيچوقت در به جنگ انديشه
بلکه از واژه  ،لنينيسم، حتي لنينيسم نيز مطرح نشد _زمان حيات لنين نه تنها مارکسيسم

رواج داشت. تنها پس از مرگ لنين و  شد و اين بلشويسم بود کهبلشويسم استفاده مي
لنينيسم را رواج دادند و به ايدئولوژي  -سر برافراشتن استالينيسم بود که مارکسيسم

  شوروي سابق تبديل کردند، مثل مذهب رسمي در برخي از کشورها. رسمي
ي آزاديبخش و يا شرايطي هاجنبششرايط خاصي مثل جنگ جهاني دوم، يا 

بياورد تا  به وجودامد تا شانسي براي کمونيزم کارگري ني به وجودنظير آن 
کمونيسم کارگري در جايي هر چند بسيار غير مهم مثل آلباني به قدرت برسد و 

فراهم کند.  ٤٠٧»ايسمخوجه«زمينه بهتري براي ارائه نوع جديدي از ايدئولوژي مانند 

                                                 
شود الق ميتايسم به گرايشي از چـپ اانور خوجه رهبر حـزب کـارگـر آلباني بود. خوجه - ٤٠٧

ايسم انقالب مائوئيستي شکل گرفت. خوجهحران در ضد ميالدي در نتيجه ب ١٩٧٠که در دهه 
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براي ماشين ترين دولت، زمينه و شرايط بهتري اگر چه قدرت دولتي، حتي ضعيف
آورد تا ايدئولوژي مورد نظر با ارزش اضافه حاصل از خون مي به وجودتبليغاتي 

کارگران در ابعادي وسيع عرضه گردد، با اين وجود هواداران کمونيزم کارگري 
 ٤٠٨تالش فراواني کردند تا رهبرشان منصور حکمت را نه در سطح صـدر گـونـزالو

س و مارکس زمانه قلمداد کنند. حواريون بلکه در سطح مارک ٤٠٩يا صدر آواکيان
هاي لنينيسم بلکه از افزوده _هاي حکمت به مارکسيسمحکمت نه از افزوده

کنند تا زمينه را براي تکميل ايدئولوژي مي حکمت به مارکسيسم صحبت
مهيا کنند. همچون مريدان مذهبي، در ستايش رهبر خود  »حکمتيسم -مارکسيسم «

منصور حکمت در نزديکي  يهين نمايش با نصب مجسمسنگ تمام گذاشتند. ا
 تکميل گرديد. »حکمتيسم -مارکسيسم«آرامگاه مارکس در راستاي جا انداختن 

تکرار کني، سرانجام يقين تلقي خواهد شد.  تربيشگويند دروغ را هر چه مي
ازيم به توصيف مريدان منصور حکمت از رهبرشان و رساندن او به اندمينگاهي 

حکمتيسم  -کنند تا مارکسيسمکه چگونه مداحي ميشامخ حکمتيسم و اين مقام
شود چنين نظراتي را که رهبري يک گرايش فکري قادر مييقين تلقي شود. اين

اين گرايش  يهگر اين است که بدنرا اشاعه دهد، تنها بيان هاآنارائه دهد و سپس 
  ا است.فکري آمادگي الزم براي پذيرش چنين نظراتي را دار

                                                                                                                 

امپرياليست  _المللي را نمايندگي کند که شوروي و چين را سوسيالسعي کرد گرايش جديد بين
  کرد.لنينيسم ارزيابي مي_کرد و خود را تنها نماينده راستين مارکسيسمارزيابي مي

  رهبر حزب کمونيست پرو - ٤٠٨
  زب مائويست آمريکاباب آواکيان، رهبر ح - ٤٠٩
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ود که منصور حکمت باوري به کيش شخصيت نداشته شميگاها استدالل 
بلکه اين هواداران او هستند که بعد از مرگ او چنين جايگاهي براي او قائل 

بي هاايناند. همگي ساخته»حکمتيسم -مارکسيسم«هاي او وند و يا از آموزهشمي
سي در جا انداختن ها ديديم که او نقش اساپايه هست، در بحث شخصيت

و کيش شخصيت در کمونيزم کارگري ايفا کرد. منصور حکمت نقش  هاشخصيت
نيز ايفا کرده است. در سخنراني خود در جلسه دفتر » حکمتيسم«مهمي در ترويج 

را براي مريدان خود » حکمتيسم«سياسي حزب کمونيست کارگري ايران، بارها 
هاي او را در طول اند آموزهنتوانسته کند کهشان ميکند. حتي سرزنشتکرار مي

ساليان فرا بگيرند، به سطح حکمتيسم ارتقاء يابند و در خط حکمتيسم قرار بگيرند. 
ظاهرا حقيقت مطلق تنها توانسته است در وجود نوراني منصور حکمت تجسم يابد 

ي فراوان نتوانسته است مريدان خود را به مرحله هاتالشوجود  و آن نبي با
به مذاهب وفادارند تا به  تربيشها اري برساند. ظاهرا کمونيست کارگريرستگ

  گويد: ماترياليسم بورژوايي. منصور حکمت در جلسه دفتر سياسي چنين مي
  
که در بحث رهبري مطرح خواهم کرد اين بحث هيچ ربطي به  طورهمان"

خط منصور حکمت و به حکمتيسم ندارد... کمونيسم کارگري و حکمتيسم 
    ٤١٠".خط حاکم بر اين مجمع نيست

  
» حکمتيسم«حکمت نه تنها مخالفتي با طرح  طور که ديديم منصورهمان

کرد تا براي بارها و بارها در جمع مريدان خود تکرار مي آن رانداشت بلکه 

                                                 
  ٢٠٠١ژوئيه  ٨و  ٧ ،سخنراني منصور حکمت در جلسه دفتر سياسي حزب کمونست کارگري ايران -  ٤١٠



٥٤٤ 
  

حواريون منصور حکمت قرين شود که او مارکس زمانه است. خرافه سازي و 
مقايسه کنيد با شرط پيوستن مارکس و کيش شخصيت سازي منصور حکمت را 

اين بود که هر چيزي که منجر به خرافه،  هاآنانگلس به انجمن کمونيستي. شرط 
اتوريته و کيش شخصيتي بشود بايد از اساسنامه حذف شود. يکي از مريدان منصور 

حکمتيسم که به باور او کليد حل معضالت و پيشروي کمونيزم  با حکمت در رابطه
کند، نکته حائز اهميت اين است که اين است چنين مديحه سرايي ميکارگري 

نوشته قبل از مرگ منصور حکمت نگاشته شده و خود منصور حکمت يکي از 
  مخاطبان اين نوشته بوده است:

  
"منصور حکمت فقط حاصل يک تاريخ معين و يا محصول مصافهاي معين 

اله نيست. عالوه بر در يک دوره بيست و چند ساله نيست. يک مجموعه مق
داري معاصر است. ، يک خط، يک متد و نگرش به مصافهاي سرمايههااين

استراتژي پيروزي سوسياليسم در جهان کنوني است. مارکسيسم دوران پسا 
لنين است. قرائت امروزي از مارکسيسم است. ايسم دوران کنوني است. 

بايد مطالعه کرد.  حکمتيسم است!...حکمتيسم را بايد شناخت. حکمتيسم را
حکمتيسم را بايد آموزش داد ... بايد حکمتيسم را در مصافها نمايندگي 

  ٤١١کرد."
  

نه از  يکي ديگر از رهبران کمونيزم کارگري و از مريدان منصور حکمت،
کند منصور حکمت حتي هاي منصور حکمت به مارکسيسم بلکه ادعا ميافزوده

                                                 
 حکمتيسم: کليد حل معضالت و پيشروي ما!؛ علي جوادي - ٤١١
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ي منصور هانوشتهو همچنين ليستي از آثار مارکس را هم ارتقاء داده است. ا
حکمت ارائه داده تا نشان دهد چگونه منصور حکمت به مقام مارکس زمانه ارتقاء 

  گويد:يافته است، چنين مي
  

"نادر[منصور حکمت] در همين مدت در دفاع از حقانيت مارکس رزم کرده 
کن با نقد ... و آثار مارکس را هم ارتقاء داده ... نقد دمکراسي را مقايسه 

مسئله يهود؛ يک دنياي بهتر را مقايسه کن با نقد ي دربارهفلسفه حقوق هگل، 
برنامه گوتا، مانيفست کمونيست. از آثار ديگر منصور حکمت در همين پنج 

ياورم.... من بار ديگر اعالم ميکنم که ب ميسال و آثار قبلي او الزم نيست اس
ر حکمت را مارکس اين دوره و بله! من همراه صدها کمونيست ديگر منصو

  ٤١٢انم."دميرهبر بلشويسم دنياي بعد از لنين 
 

با آثار  هاآن يهي منصور حکمت و مقايسهانوشتهما نيز بر اين باوريم مطالعه 
مارکس، البته اگر جايي براي مقايسه وجود داشته باشد، براي هر انسان جدي و 

نيست، عمق  ياچهارچوب فرقه مريدي نيست، گرفتار در به دنبالجستجوگر که 
اي ها را نشان خواهد داد. ظاهرا از منظر حواريون منصور حکمت براي عدهتفاوت

آمده بود، که گويا منصور حکمت خود را  به وجوددر فضاي سياسي اين گمان 
کرده است، اين تصور غلط مقام آن رهبر بزرگوار را هم سطح لنين ارزيابي مي

کاهد، لذا يکي ديگر از ت و ابر مردي آن بزرگوار ميدهد، از ابهتنزل مي

                                                 
  ١٩٩٩ژوئيه  ٢ايرج فرزاد، اپورتونيسم عرفاني و صوفيانه در پوشش کارگر و سوسياليسم،  - ٤١٢
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کند، منصور حکمت نه لنين حواريون منصور حکمت، آقاي اسدپور تاکيد مي
  نويسد:زمانه بلکه مارکس زمانه است و چنين مي

  
هاي سال است که شهره عام و خاص است که "در فضاي سياسي ايران سال

خود را، لنين بجاي خود،  (نه فقط دوستدارانش بلکه) منصور حکمت
  ٤١٣"!مارکس زمانه دانسته است

  
حکمتيسم از  _براي ارائه تصوير بهتر از جا انداختن ايدئولوژي مارکسيسم

منظر مريدان منصور حکمت، ناچاريم به اظهارات تني چند از اين حواريون نظر 
» ستيحکمتي -اصول مارکسيستي «بلکه  ،فکنيم. در جمله زيرين نه مفهوم جملهابي

لنينيستي استاليني مورد نظر ما است. هر دو سعي مي _همانند اصول مارکسيستي
  کنند اصول جزمي از ايدئولوژي خود ارائه دهند:

  
اسلحه و "مبارزه مسلحانه" به  فاکتور  "ابتدا اين را تاکيد کنم که وارد شدن

نه يک اصل  و کارگران بخودي خود هاکمونيستان سياست و مبارزه ميد
 -ناپذير مارکسيستياصول اجتناب   نتخابي مبارزاتي ما بوده و نه يک نوعا

  ٤١٤و حکمتيستها..." هامارکسيستما  حکمتيستي است.
  

                                                 
٤١٣-shafig.html-bahman-mostafa-٢٠١٤/٠٤٠٣١٤http://www.hekmatist.com/  
٤٣١٢-٤١٤b.com/arshiw/?p=-http://www.azadi  
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در عبارت زيـريـن نيز همچون عبارت قبلي نه مفهوم جمله بلکه نشـان دادن 
حکمتيسم مورد  -حکمتيسـم و ارائـه ايدئولوژي مارکسيسم  _اصطالح مارکسيسـم

  ما است:نظر 
  

حکمتيسم است، مسئله مطلقا  هاي مارکسيسم و"اين رويکرد برخالف آموزه
  ٤١٥ربطي به آگاهي يا ناآگاهي چپ ندارد."

  
نگرش جزمي و ايدئولوژيک در ادبيات حواريون کمونيزم کارگري تکرار 

حکمتيستي مسلح کرد. در اينجا نيز  _شود، بايد نيروها را به تئوري مارکسيستيمي
حکمتيستي  _نه مفهوم جمله، بلکه نشان دادن تکرار اصطالح مارکسيستيهدف ما 

  است:
  
  ٤١٦"مسلح کردن نيروها به تئوري مارکسيتي، کمونيستي و حکمتيستي است."         

  
 ٢٠٠٧المللي مارکس در دانشگاه پاريس در اکتبر بين يکنگرهپنجمين 

کند، تا متوجه شود برگزار شد. ظاهرا اين کنگره خودش را بروز رساني نمي
مارکس متعلق به قرن نوزدهم بود و مارکس زمانه مورد انکشاف قرار گيرد و از 

پذيرد تا حکمتيسم ها معرفي شود. خانم ماجدي اين مسئوليت را ميتريبون دانشگاه

                                                 
  حاد با چپ غير کارگريتحزب کمونيستي يا ات -رضا دانش  - ٤١٥
  محمد فتوحي سرا، حزب سلبي و تشکيالت آموزشي مارکسيستي - ٤١٦
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را در اين کنگره عرضه کند، تعبير حکمتي ارائه دهد و خواهان گسترش حکمتيسم 
  نويسد:ود از شرکت درکنگره چنين ميشود. او در گزارش خمي

 ي مارکس در پاريس برگزار شد...المللبين"اوايل ماه اکتبر پنجمين کنگره 
بايد کمونيسم کارگري منصور حکمت، حکمتيسم را در اين کنگره 

سمينار من در مورد معتبر بودن مارکسيسم همين  نمايندگي و عرضه کرد.
تعبير حکمتي از مارکسيسم و کمونيسم  امروز و براي همين دنيا بود. ارائه

کارگري...ما که خواهان گسترش حکمتيسم و کمونيسم کارگري حکمتي 
  ٤١٧هستيم ."

ي مارکس ما شاهد يک المللبينيعني همزمان با پنجمين کنگره  ٢٠٠٧در سال 
که اين اعتصابات کارگري  سري اعتراضات و اعتصابات کارگري در فرانسه بوديم

هايي همراه نبودند. خانم ماجدي عدم پيروزي کارگران را ناشي فقيتمتاسفانه با مو
دارد حکمتيسم را اند و اظهار ميدمياز فقدان يک انترناسيونال کمونيزم کارگري 

  بايد به نسل جوان طبقه کارگر در سراسر جهان معرفي کرد:

"اعتصاب اخير کارگران فرانسه و عدم پيروزي آن اهميت يک انترناسيونال 
دهد. اهميت پيشروي کمونيسم کارگري و کمونيسم کارگري را کامال نشان مي

حکمتيسم تا نسل جوان طبقه کارگر و چپ جهان را به يک مارکسيسم زنده، پويا، 
  ٤١٨جذاب، راديکال و ميليتانت و پا روي زمين جلب کند و حول آن بسيج کند."

                                                 
المللي مارکس کنگره اميد يا موضوع کار اعتصاب کارگران فرانسه و کنگره بين - ٤١٧

  ٢٧/١١/٢٠٠٧مارکسيستي؟ آذر ماجدي 
  پيشين - ٤١٨
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ي هاشخصيت اخيرا يکي ديگر از مريدان منصور حکمت در مديحه سرايي
کمونيزم کارگري گوي سبقت را از ديگر هم مسلکان خود ربود. او ادعا کرد (بله 
بدون استدالل فقط ادعا کرد) که همه انديشمندان کمونيستي، همچون مارکس، 

توان يک جا در کمونيزم کارگري پيدا کرد. او قادر لنين، لوکزامبورگ و... را مي
ح در راستاي حقانيت اظهارات خود ارائه ين استدالل يا توضيترکوچکنيست 

دهد. مريدان مسيح درباره عروج مسيح بهتر از اين مريد منصور حکمت استدالل 
  تر از مداحان مذهبي است:گويي اين مريدان واقعا مشمئزکنندهکنند. تملقمي

  
اسم منصور  قدرآنست. چون کنم منصور حکمت مارکس زمانه"من ادعا مي

نقد و تقدير در مورد  قدرآنست اسم مارکس نيست، هاناحکمت بر سر زب
عشق و نفرت در  قدرآنمنصور حکمت هست در مورد مارکس نيست. چون 

حکمت هست در مورد مارکس نيست... شفافيت انديشه  مورد منصور
که بگويم خود مارکس است اما با زباني شفاف تر اينشايد درست !مارکس

  !داريعه سرمايهو قلمي امروزي در نقد جام
تواند لنين زمانه باشد؟ از نظر من لنين متعلق به صد سال تقوايي نمي ميدچرا ح

است  ميدنقد و تقدير در مورد ح قدرآنمتعلق به امروز!  ميدپيش است و ح
گيرد که مورد توجه قرار مي ميدمقاالت ح قدرآندر مورد لنين نيست. 

قوايي لنين امروز و رهبري پر قدرت ت ميدهاي لنين در حاشيه است، حنوشته
جامعه است... چرا مينا احدي يا نسرين رمضانعلي يا مهرنوش  ٪۹۹زبان 

  ٤١٩توانند رزا لوزامبورگ باشند؟"موسوي نمي

                                                 
٤١٩- .html٣٨٥/post_٢٠١٩/٠١b.com/G/-http://www.azadi 
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اين مومن، اين رهرو ناب حکمتي، آيين خود، کمونيزم کارگري را با 
به حوادث با نگرشي ديالکتيکي  هامارکسيستمارکسيسم اشتباه گرفته است. 

اش در علوم اجتماعي بلکه نبوغ خاطربهنگرند. عظمت مارکس نه اجتماعي مي
همزماني مارکس با عروج يک طبقه اجتماعي بنام طبقه کارگر بود. اين مارکس 
نبود که کمونيسم را براي طبقه کارگر به ارمغان آورد بلکه اين طبقه کارگر بود که 

ان آمدن طبقه کارگر براي ميدتنها در سايه به مارکس را انديشمند خود کرد. لنين 
يک انقالب اجتماعي لنين شد. رزا لوکزامبورگ بدون يک جنبش کارگري که به 

  توانست يک نابغه در علوم اجتماعي باشد. ان آمده بود، تنها ميميد
کنند که کمونيسم در ايران بدون منصور طرفداران کمونيزم کارگري ادعا مي

شد. در اينجا بحث نه بر سر طبقه نيسم ترکيه و يا پاکستان ميحکمت در حد کمو
کارگر و يا نبردهايي که طبقه کارگر در تاريخ مبارزاتي خود به ثبت رسانده است 

ود اين است چگونه شميبلکه بحث بر سر کمونيسم است. سوالي که مطرح 
کيه است؟ بهتر از تر» ابر مردي چون منصور حکمت«کمونيسم در ايران با وجود 

  يم:شوميباز هم تنها با ادعاي يک مريد مواجه 
 

"كمونيسم در ايران بدون منصور حكمت مثل كمونيسم در تركيه و پاكستان 
  ٤٢٠ود."بمي

  
و چه در سطح جهاني  ايمنطقهکمونيسم در ايران کدام افق را چه در سطح 

زاتي را به گشوده که در ترکيه نگشوده است؟ کمونيسم در ايران کدام سنت مبار

                                                 
   ٠١March ,٢٠١٢نقد "اتحاد سوسياليستي كارگري" از كومەله ناصر اصغري در حاشيه - ٤٢٠
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هاي پيروان کمونيزم کارگري، منصور فريبيعوامارمغان آورده است؟ بر خالف 
حکمت با کالم راديکال توانست آخرين سوسوها براي نقد چپ سرمايه را 

 به سويخاموش سازد و به تبع آن جلوي فراتر رفتن نقدها و پيشروي احتمالي 
. نبايد فراموش کرد پس از مواضع کمونيستي و انترناسيوناليستي گرفته شود

انقالبي است که از افق انترناسيوناليستي به حوادث  اينامهانترناسيونال سوم، تنها بر
  اجتماعي بنگرد.

کنند و اشاره مريدان منصور حکمت از هزاران اثر درخشان او صحبت مي
کنند که حتي يک حزب کمونيستي در آمريکا برنامه يک دنياي بهتر که يکي مي
هزاران اثر درخشان منصور حکمت است را به عنوان بـرنـامـه و پالتفرم خود از 

ها و يا داشتها، يادها، مصاحبه، سخنرانيهانوشتهتصويب کرده است. اگر مجموع 
سال زنـدگي سياسي خود گفته و يا  ٢٤هر چيزي که اين ناجي بشريت در طول 

ها، اين دروغ گفتنگويياغراقشود. اين مي ٦٢٥نوشته را جمع کنيم، مجموع شان 
شود. ظاهرا به خود موجب ريشخند مريدان حکمت مي» هزاران اثر درخشان«ها 

کند که در عصر اينترنتي کسب اين اطالعات در زمان بسيار شان خطور نميذهن
کوتاهي ممکن است و نبايد اين چنين دسته گل به آب داد. منصور حکمت حدود 

ي سياسي خود را در حکم کارمند حزبي بوده است. آيا سال زندگ ٢٤سال از  ٢٠
حزب حقوق او را سر موقع پرداخته يا نه، آيا حزب حقوق عادالنه براي او مي
پرداخته يا نه، موضوع بحث ما نيست. يک ژورناليست که کارمند يک رسانه است، 

در مورد بايد مصاحبه، مقاله، يادداشت و غيره تحويل رسانه خود دهد، همين مسئله 
منصور حکمت کارمند حزبي نيز صادق است. مريد منصور حکمت در مديحه 

  نويسد:سرايي رهبر خود چنين مي
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رهبر جنبش کمونيزم کارگري و وکيل مدافع  ترينبزرگ"منصور حکمت 
ناپذيرحقوق انسان در صد سال اخير است. مهر بدون تخفيف، جسور وسازش

ي سياسي و هاجنبشي مختلف هاحکمت بر جنبه هايسياستتفکر و 
اجتماعي در ايران، خاور ميانه و حتي جهان خورده است. البد خبر داريد اين 
روزها جريان کمونيستي در آمريکا برنامه يک دنياي بهتر که يکي از هزاران 
اثر درخشان منصور حکمت است را به عنوان برنامه و پالتفرم خود تصويب و 

قي نيست از جنبش آزادي زن تا جنبش کارگري، اعالم کرده است و اين اتفا
جنبش عليه اعدام، جنبش شورايي و جنبش دفاع از حقوق کودک مهر 

ينيم حکمت بميکمونيزم کارگري منصور حکمت را بر خود دارد و 
کمونيزم را از حاشيه به متن جامعه بازگرداند. و اين تفکر بعد از لنين و 

سابقه سال نخوابيده است بي ٩٧ز ز بعد اانقالب اکتبر که موجش هنو
  ٤٢١."است

  
اي شرمي ندارند و ظاهرا مريدان منصور حکمت از غلوگويي و تفکر فرقه

کنند که منصور حکمت کمونيزم را از حاشيه به متن جامعه بازگرداند. ادعا مي
سوال مشخص ما از اين مريد، اين است، سرنوشت حزبي که در آمريکا برنامه يک 

ا به عنوان برنامه و پالتفرم خود تصويب کرده بود به کجا کشيد؟ بله دنياي بهتر ر
  حزب از صحنه روزگار حذف شد.

  
  

                                                 
٤٧٨٠٩ -٤٢١b.com/arshiw/?p=-http://www.azadi  
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  گراييکمونيزم کارگري و غرب
 

اندتا وانمود کنند که کمونيزم هاي کمونيزم کارگري تالش کردهايدئولوگ
کارگري يک پديده غربي است. جرياني است که ريشه در فرهنگ و مدنيت غربي 

ارد و با پيروزي کمونيزم کارگري فرهنگ و مدنيت غربي در ايران حاکم د
ود. ارائه تصوير نادرست مبني بر مترقي بودن فرهنگ غربي و عقب مانده شمي

  کند:بودن فرهنگ شرقي. ابتدا ببينيم منصور حکمت در اين رابطه چه موعظه مي

 یب غرباين است که يک حز یين سرمايه حزب کمونيست کارگرترمهم"
 یيش در انديشه و فرهنگ و مدنيت اروپاهاريشهاست که  یحزب ...است

، مدنيت یحزب کمونيست کارگر یدر ايران با پيروز یيعن...است یغرب
غرب و خودش را در  یود...در کشور را باز کند به روشميپيروز  یغرب

ح مطر یغرب یبه جهان، با يک جهان نگرئ یو نقد غرب یامتداد مدنيت غرب
که ممکن  یغرب یهادولتروزمره با  یاختالف سياس یکند و در نتيجه منها

و  یغرب یبا مردم اروپا یاست پيش بيايد و يا پيش نيايد، به يک صلح عميقتر
آيد دارد از يک یود که به نظر مشميايجاد  یيک کشور.…امريکا برسد

 ین خوانائو آزاديخواه با آ یحرف ميزند که انسان غرب یسلسله ارزشهائ
  ٤٢٢حس ميکند."

اند بلکه دميمنصور حکمت نه تنها خودشان را طرفدار مدنيت غربي 
کند. از جريانات بورژوايي و ارتجاعي طرفدار غربي ايراني را نيز مترقي ارزيابي مي

                                                 
  کمونيسم در ايران ممکن است؟ یآيا پيروز؛ منصور حکمت - ٤٢٢
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اي نيستند و اجتماعي هستند، کند که حاشيهگويد، استدالل ميشان مينکته قدرت
ري را به ايران منتقل کردند. در رابطه با مترقي بودن، داسيستم سرمايه هااين

  گويد:ترين و هارترين گرايشات بورژوايي منصور حکمت چنين ميارتجاعي
  

، ی"اما طرفدار غربيها نقطه قدرتشان چيست؟ اوًال در مقياس وسيعتر تاريخ
نيستند.  یادر بستر سياست هستند. يک جريان حاشيه یيک جريان اصل

بوروکراتيسم و  یاند در ايران هستند. نماينده نوعناسيوناليسم یوعنماينده ن
هستند که مدارس را آوردند،  یکسان هااينسکوالريسم در ايران بودند. 

اند که یکسان هاايندانشگاهها را ساختند، جاده کشيدند، آسفالت کردند. 
مردم همين را منتقل کردند.  یداربه سيستم سرمايه یجامعه را از سيستم فئودال

  ٤٢٣يادشان است." هااينهم از 
 

هايي که با توجه به روبناي ايدئولوژيک بورژوازي اسالمي و محدوديت
تواند کند، تبليغ فرهنگ و مدنيت غربي ميبورژوازي اسالمي در جامعه اعمال مي

گوش شنوايي نه تنها در ميان جوانان بلکه حتي در قشر متوسط جامعه داشته باشد. 
ان با تبليغ فرهنگ و مدنيت غربي البته با لباس سوسياليسم نيرو جذب کرد. تومي

حال که حداقل آشنايي با نظرات منصور حکمت در رابطه فرهنگ و مدنيت غربي 
و جريانات ايراني طرفدار غربي حاصل کرديم به بررسي اين مسئله از افق 

مت چقدر منطبق بر پردازيم تا ببينيم افکار و نظرات منصور حکمارکسيستي مي
  نظريات بورژوايي است. 

                                                 
  يران ممکن است؟کمونيسم در ا یآيا پيروز؛ منصور حکمت - ٤٢٣



٥٥٥ 
  

اولين انقالب بورژوايي در اواسط قرن هفدهم در انگلستان بوقوع پيوست و 
اين انقالب بورژوايي، دمکراسي تازه  به دنبال٤٢٤دمکراسي را در جامعه تعميم داد.

رشد يافته در انگلستان، اولين جنبش کمونيستي در تاريخ مدرن تحت عنوان جنبش 
ترين انقالب معروف ٤٢٥) را به شکل خونيني سرکوب کرد.Levellersس (لولر

تر از انقالب وقوع پيوست که حتي معروفه در فرانسه ب ١٧٨٩بورژوايي به سال 
و با » آزادي، برابري، برادري«بورژوايي انگلستان است. انقالب فرانسه با شعار 

اما همين دمکراسي تازه اعالميه حقوق بشر فصل نويني را در تاريخ بشري گشود، 
و  ١٨٤١شکل گرفته که عنوان مهد دمکراسي را نصيب فرانسه کرد در سال 

ها بعد از آن در قيام کارگران فرانسه را بخون کشيد. سال ١٨٤٨بخصوص ژوئن 
(کمون پاريس) همين ١٨٧١جريان اولين انقالب پرولتري در تاريخ بشري به سال 

هزار پرولتر  ٢٠فرهنگ مدرن غربي حداقل  هاي بربر با توسل به همانمتمدن
هزار نفر دستگير  ٤٠عام کردند و حدود قتل »هفته خونين«پاريسي را در طول 

  شدند. 
هاي بربر با توسل به همان مدنيت غربي جنگ جهاني اول را براي متمدن

ه ب عام امپرياليستي پرولتارياي اروپا راپرولتاريا در همان اروپا تحميل کردند و قتل
راه انداختند، اين پرولتارياي روسيه بود که با انقالب اکتبر به جنـگ امپـريـاليستي 

هاي اصلي هاي بربر، همين قدرتها، همين متمدناول پـايان داد. همين دمکرات

                                                 
٤٢٤- https://en.wikipedia.org/wiki/English_Revolution  
) يک جنبش برابري طلب، نوعي کمونيست زمخت در قرن Levellersجنبش لولرس ( - ٤٢٥

شکل مساوي در بين اعضاي جامعه بود. ه هفدهم در بريتانيا بود که خواهان تقسيم ثروت جامعه ب
  اين جنبش توسط جمهوري دمکراتيک کرومول به شکل خونيني سرکوب شد.
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غربي  پس از انقالب اکتبر با توسل به فرهنگ و مدنيت غربي و با تشکيل ارتش 
  داختند.سفيد به سرکوب انقالب اکتبر پر

حدود بيست هزار  ١٩٢٠تا  ١٩١٨هاي در جريان انقالب آلمان بين سال
عام شدند. ما در اين مورد نه به راويان و قتل کارگر آلماني با توسل به مدنيت غربي

جمهوري بورژوايي اما حقيقت جو شاهدان کمونيست بلکه به يکي از طرفداران 
کتابي تحت عنوان  ١٩٢٤در سال که  ٤٢٦»اميل يوليوس گامبل«هيم، دميارجاع 

قلب  سال کشتار سياسي در ٤تصويري از  منتشر کرد.» چهار سال کشتار سياسي«
هاي بربر با کشتار بخش پيشرو همين متمدن اروپا و با توسل به دمکراسي

پرولتارياي آلمان، زمينه را براي تحميل يک جنگ جهاني ديگر، جنگ جهاني 
فرهنگ و مدنيت غربي و بنام دمکراسي، رهبران  دوم مهيا کردند. با توسل به

پرولتري همان غرب، رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنخت به شکل فجيعي به قتل 
  رسيدند.

ها بودند که بنام دمکراسي و آزادي هروشيما و ناکازاکي را همين غربي
ي مستعمرات توسط همين هاجنگسازي و سپس کردند. مستعمره بمباران اتمي

ها توان به اين ليست دهها انجام گرفته است. ميها، توسط همين دمکراتغربي
  را اضافه کرد. مورد ديگر از جنايات بورژوازي غربي

وقوع انقالب بورژوايي در غرب خود زمينه را براي ظهور طبقه اجتماعي 
ناپذير از يعني طبقه کارگر در غرب نيز مهيا کرد. بردگي مزدي بخشي جدايي

رژوايي است. اگر مدنيت بورژوايي، فرهنگ بورژوايي و دمکراسي مدنيت بو
بورژوايي در دوران مدرن ابتدا در غرب شکل گرفت، به تبع آن پرولتاريا، 

                                                 
٤٢٦- https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Julius_Gumbel  
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انترناسيوناليسم، فرهنگ پرولتري و غيره نيز در غرب شکل گرفت. برخالف 
و  ناسدشميفرهنگ و مدنيت بورژوايي، فرهنگ و مدنيت پرولتري، غرب و شرق ن

  انترناسيوناليسم سنگ بناي آن است. 
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  کمونيزم کارگري و گارد آزادي
 

سنت جان سخت مبارزه مسلحانه در هر چهار بخش کردستان از جمله 
کردستان ايران قوي است. ناسيوناليسم ُکرد بخصوص جناح کالم راديکال با الفاظ 

ي معترض هاناقادر شده است انسسوسياليستي با مقدس انگاشتن مبارزه مسلحانه 
جامعه بخصوص جوانان را به صفوف خود جذب کند. بخش زيادي از نيروي 

دهند که زماني درگير مبارزه مسلحانه يي تشکيل ميهاناکمونيزم کارگري را انس
ي زيادي از هاناها انسدر کردستان ايران از طريق کومله بودند. در طول آن سال

ها حکم نده شده و تبديل به نيروي پيشمرگ شدند و سالشان کهويت اجتماعي
ي پارتيزاني هاجنگهاي زيادي در تجربه هاايناردوگاه نشين را داشتند. بخشي از 

ي هاجنگبا نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي داشتند و از فرماندهان زبده 
  .بودند ياپيشمرگه
اين نيروها  زا زيادي بخش کارگري، کمونيست حزب تشکيل جريان در

اردوگاه را ترک کرده و به عنوان پناهنده وارد کشورهاي غربي شدند. کمونيزم 
ود. با تشکيل حزب کمونيست کارگري عراق، ب ميکارگري ديگر فاقد نيروي نظا

حزب کمونيست کارگري ايران توانست زير پوشش حزب کمونيست کارگري 
 _تقر کند تا امکان گشت سياسيد را در کردستان عراق مسخو ميعراق نيروي نظا

  سازد.  پذيرامکاننظامي نيروي مسلح حزب کمونيست کارگري ايران را 
کمونيزم کارگري به اين امر آگاه بود و همچنان هست که در شرايط کنوني 

ريشه قوي ناسيوناليسم، بدون پتانسيل نظامي، شانس هر نيروي  خاطربهکردستان 
امکان نيروي نظامي  ،يد. با توجه به شرايط منطقهآشدت پايين ميه مدعي قدرت ب
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پايدار براي کمونيزم کارگري منتفي بود، کمونيزم کارگري سعي کرد اين معضل 
را از طريق نيروي مسلح غير پايدار حل کند که به شکل مخفيانه براي انجام مقاصد 

ي الزم، هاکردند. پس از کسب آمادگيتشکيالتي به کردستان ايران رفت و آمد مي
تبليغي علني خود  -نيروي مسلح حزب کمونيست کارگري ايران اولين گشت سياسي

انجام داد که حزب کمونيست کارگري، تبليغات  ١٣٧٨ شهريور ٢٥تا  ٢٣را روزهاي 
وسيعي در رابطه با اين گشت سياسي نظامي انجام داد. انترناسيونال ارگان آن زمان 

اي با منصور حکمت درباره اهميت مصاحبه ٣١حزب کمونيست کارگري در شماره 
نظامي نيروي مسلح حزب انجام داد، منصور حکمت در آن مصاحبه  _گشت سياسي

اظهار داشت، "داشتن پتانسيل ابراز وجود به عنوان يک حزب مسلح در ابعاد وسيع، 
زاده، دبير آن شرط حياتي هر نوع فعاليت جدي در کردستان است". رحمان حسين

  نويسد:ه کردستان حزب کمونيست کارگري ايران در اين زمينه چنين ميوقت کميت
  

هاي مورد نظر "تشکيل نيروي مسلح و سازماندهي فعاليت نظامي يکي از سياست
 ٩٢حزب در کردستان بوده است. کنفرانس اول کادرهاي حزب که در سال 

عيين اي چارچوب سياست ما را بروشني ت[ميالدي] برگزار شد، طي قطعنامه
کرد...به دنبال فراخوان کميته کردستان از يکسال قبل جوانان و افراد عالقمند در 
اين عرصه سازماندهي شدند. بسيار سريع واحدهاي مسلح حزب در چارچوب 
نيازهاي اين دوره شکل گرفتند. در اين مدت آموزشهاي سياسي و نظامي، 

سياسي و نظامي، اين تمرينات و مانورهاي نظامي مختلفي جهت ارتقاي توان 
واحدها در دستور قرار گرفت. تشخيص ما اين بود که نيروي ما آمادگي حضور 
در داخل را دارد. با ملحق شدن عبداهللا دارابي به اين واحدها و به اين ترتيب 
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تامين فرماندهي در سطح باال ديگر زمان آن رسيده بود که گشت سياسي نظامي 
  ٤٢٧رک آن بوديم به مرحله عمل در آيد."در داخل که مدتها بود در تدا

توانست نيروي مسلح کمونيزم کارگري را در اقليم کردستان عراق نمي
نيروهاي اتحاديه ميهني  ٢٠٠٠سليمانيه در کردستان عراق تحمل کند. در ژوييه 

کردستان عراق به مقر حزب کمونيست کارگري عراق حمله کردند تا نيروي 
تن از  ٦ز بين ببرند. در اين حمله و حوادث بعدي آن را ا مسلح کمونيزم کارگري

  عام شدند. فعالين کمونيزم کارگري توسط اتحاديه ميهني قتل
مدني جامعه عراق،  يهآمريکا به عراق و از هم پاشيدن شيراز يهپس از حمل

چيزي که قبال در افغانستان نيز اتفاق افتاده بود، احتمال اين سناريو در ايران نيز 
ح شد. کمونيزم کارگري پروژه تشکيل گارد آزادي را براي جلوگيري از مطر

پاشيده نشدن شيرازه مدني جامعه در پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي در سال 
پيشمرگه با ناسيوناليسم ُکرد تداعي  به تصويب حزب حکمتيست رساند. ٢٠٠٥

تر صويري مدرنا تود تشميجايگزين پيشمرگه » گاردآزادي«ود، لذا اصطالح شمي
از نيروي مسلح ارائه دهد. قرار بود گارد آزادي با سازماندهي و مسلح شدن در 
محالت و با به کنترل در آوردن شهرها در پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي، از 
عراقيزه و يوگسالويزه شدن جامعه ايران جلوگيري کند. در رابطه با وظيفه اصلي 

   نويسند: گارد آزادي چنين مي

"سازمان دهي گارد آزادي بخش مهمي از فعاليت براي تضعيف جمهوري          
اما عالوه  گيري حزب است.امر سرنگوني و يک حلقه مهم قدرت اسالمي، تسهيل

                                                 
  ارگان حزب کمونيست کارگري ٣١انترناسيونال  - ٤٢٧
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بر اين سازماندهي گارد آزادي در شرايط کنوني، خطر حمله آمريکا و احتمال 
  .يست تبديل شده استآشوب و جنگ، به يکي از خطيرترين اقدامات حزب حکمت

کند گارد آزادي ابزاري است که با استفاده از آن طبقه کارگر و حزب تضمين مي
که در پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي و بعد از آن امنيت سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي جامعه تضمين شود. گارد آزادي بعالوه ضامن اعمال حاکميت مردم بر 

کردن دست جريانات قومي و براي کوتاه هاآن اي در دستشان و وسيلهزندگي
شان است. گارد آزادي ناسيوناليستي، اسالمي و گانگسترهاي سياسي، از زندگي

  ٤٢٨".بايد شالوده اين شکل از قدرتمندي مردم و حزب را فراهم کند
  

، عراقيزه و يوگسالويزه شدن جامعه ايران را کنار بگذاريماگر سناريوي 
است از طريق نمايش قدرت نظامي خوميکمونيزم کارگري واقعيت اين است که 

در جامعه کردستان نفوذ اجتماعي پيدا کند. زنجيره گفتگوهايي در تلويزيون پرتو 
در رابطه با "گارد آزادي يک ضرورت مبرم مبارزه عليه جمهوري اسالمي و 

گفتگوها انجام گرفت که بعدا متن کتبي آن نيز منتشر شد. در اين  نيروهاي سياهي"
تالش کردند تا به مبارزه ضد رژيمي، لباس راديکال بپوشانند. سالم زيجي يکي از 

  دهد:مسئولين وقت گارد آزادي چنين توضيح مي
  

 اي واحدهاي گارد آزادي چيست؟"وظايف پايه

[پاسخ]هر واحد گارد آزادي اساسًا بايد نقش سياسي خود را در محور 
ود بايد شميشته باشد. در محلي که تشکيل فعاليتهاي امروز خود مد نظر دا

                                                 
  هاي گارد آزاديدهي واحددر باره وظايف و چارچوب سازمان - ٤٢٨
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شوراند و در ابعاد ب ميتالش کند تا فضاي آن محل را عليه جمهوري اسال
جمهوري اسالمي ترغيب و تشويق کرده و  هايسياستمختلف مردم را عليه 

ي قوم پرستانه و هاسياسترا بسيج نمايد. روشنگري و آگاهگري عليه  هاآن
هاي وارده از طرف حاکميت است از ت و مصيبتمذهبي که عامل جنايا

  ٤٢٩ين وظايف هر واحد ميباشد."ترمهماصليترين و 
  

ما در تعريف مسئولين گارد آزادي از وظايف گارد آزادي تنها مبارزه ضد 
ينيم که ديگر جريانات ضد جمهوري اسالمي نيز روزانه مشغول انجام بميرژيمي 

گارد آزادي هيچ عمليات  اندي تاکيد کردهآن هستند. البته مسئولين گارد آزاد
نظامي عليه جمهوري اسالمي انجام نداده است و فعال تنها در حال سازماندهي، 
آماده سازي و تدارکات الزم براي تحوالت آينده است، يکي از مسئولين گارد 

  گويد:آزادي در اين رابطه چنين مي
  
جرياني تحميل نکرده و  گارد آزادي تا اين لحظه جنگ را به هيچ شخص و"

در اين مقطع تنها در حال آماده سازي و سازماندهي است و تدارکات الزم را 
   ٤٣٠"دهد.بيند و نيروهاي خودرا براي تحوالت آتي سازمان ميمي

  
روزنامه و تلويزيون هستند کنار  حاال آژيتاسيون و تبليغات را که مخصوص

گـارد آزادي  کهجاييآنکرده است. از  ذاريم تا ببينيم گارد آزادي چه کارهاگمي
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  گارد آزادي يک ضرورت مبرم مبارزه عليه جمهوري اسالمي و نيروهاي سناريو سياهي - ٤٣٠
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همچنـان مشغـول آمـاده سـازي و تـدارکـات اسـت، لذا هنـوز وارد جنـگ با 
هايي انجـام داده اسـت جمهوري اسـالمي نشـده است، بـا وجــود ايـن عمليات

ها ازيم. در يکي از اين عملياتاندمينگاهـي مختصـر  هاآنکــه بـه چنـد تـا از 
دهد. حدي از گارد آزادي ضمن تبليغات به مزاحمين زنـان و جوانـان هشدار ميوا

  انيم:خوميدر گزارش آن چنين 

واحد نسيم گارد «] واحدي از گارد آزادي به اسم ١٣٩٠آبان [١٣"روز 
در يک عمليات وسيع تبليغي در مناطق وسيعي در شهر سنندج  »آزادي

که با موفقيت به پايان رسيد واحد  در اين حرکت گسترده .حضور پيدا کردند
اند. در جريان اين با استقبال وسيع مردم سنندج روبرو گرديده» نسيم گارد«

حرکت همچنين به عناصري از افراد وابسته به جريان ارتجاعي اسالمي سلفي 
و جمهوري اسالمي که براي جامعه از جمله زنان و جوانان مزاحمت و فضا 

  ٤٣١".ه بودند هشدار داده شده استتهديد و رعب ايجاد کرد

واحد نسيم گارد آزادي در عمليات باال، در بهترين حالت وظيفه پليس را 
شوند. انجام داده است، به عبارت بهتر تذکر به کساني که مزاحم زنان و جوانان مي

واحدي ديگر در عملياتي ديگر اطالعيه محکوميت محاصره اقتصادي ايران توسط 
کند. آيا ها پخش ميملل را در ميان عابرين و سرنشينان اتومبيل آمريکا و سازمان

بورژوازي اسالمي مخالف محکوميت محاصره اقتصادي ايران است؟ گزارش آن 
  به شرح زير است:

                                                 
فرماندهي  ،د آزادي در مورد حضور گارد آزادي در شهر سنندجفرماندهي گار اطالعيه - ٤٣١

  گارد آزادي در کردستان
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) گارد آزادي در شهر ٢٠٠٧ژانويه  ٥( ١٣٨٥دي ماه  ١٥"شب گذشته 
شب به  ١٠عت کامياران ابراز وجود کرد. در حرکتي دقيق و سازمانيافته سا

گارد آزادي مسلحانه در خيابان بهشتي شهر و  ٥وقت محلي واحد شماره 
ريز در ميان مردم حضور يافت. اعضاي واحد گارد توبره_مسير کامياران

آزادي اطالعيه حزب حکمتيست در محکوميت محاصره اقتصادي آمريکا و 
شينان اتومبيلها و سازمان ملل عليه زندگي مردم ايران را در ميان عابرين و سرن

  ٤٣٢وسايل نقليه در حال تردد پخش کردند."

ها با هماهنگي فرماندهي کل گارد آزادي انجام ظاهرا قرار بود تمامي عمليات
گيرد. اما ظاهرا يکي از واحدها بدون هماهنگي با فرماندهي گارد آزادي دست به 

تن فرزند زند. يکي از واحدهاي گارد آزادي با گروگان گرفماجراجويي مي
 هاي حزبيتامين مالي فعاليت داران سنندج خواهانسال يکي از سرمايهبزرگ

شود. اين مسئله هم براي خودشان و هم براي حزب حکمتيست مشکالت جدي مي
آورد، يکي از رهبران حزب حکمتيست مشکل پيش آمده را چنين به بار مي

  دهد:توضيح مي

جريان مطلع شديم. همه اعضاي واقعه از  "ما در رهبري حزب در زمان
رهبري...سراسيمه به اين در و آن در ميزديم تا جلوي واقعه را بگيريم، 
متاسفانه قادر نشديم جلوي کار را بگيريم. بعد از واقعه تالش کرديم تا در 

                                                 
  ١٣٨٥هاي گارد آزادي در سال از فعاليت - ٤٣٢



٥٦٥ 
  

صورت ممکن با خانواده مزبور تماس بگيريم و مسئله را جبران کنيم. مسائل 
  ٤٣٣ازه نداد که مسئله را جبران کنيم."امنيتي و سپس دستگيريها اج

  
اما گارد آزادي صرفا يک حرکت ماجرا جويانه در رقابت با ديگر جريانات 

 توانست تداوم يابد، به اين مسئله برناسيوناليست در کردستان ايران بود و نمي
ه راه ديم. پس از سر و صداهايي که در رابطه با تشکيل گـارد آزادي بگرمي

زاده از رهبران کمونيزم ها خوابيد. رحمان حسينبه تدريج سر و صدا انداخته شد،
  گويد:کارگري در اين رابطه چنين مي

  
ايم يک پروژه خيلي مهمي است در يکسال "ما گارد آزادي را درست کرده

اول بيست و دو مورد عمليات دارد، اما در پنج سال بعدتر چند مورد عمليات 
سب است، يک رهبري تيزبين تناسب قوا را مشخص است که عدم تنا دارد.

گويد همه امکان و نيرو و توانت را در يک دهد که ميطوري تشخيص مي
  ٤٣٤کاسه نريز."

  
ها تحت عنوان گارد آزادي، در دسامبر هاي حکمتيستماجراجويي به دنبال

تن از فعالين حکمتيست  ١٢ي المللبيندادگاهي در سنندج حکم بازداشت  ٢٠٠٩
شدند را صادر کرد و تحت وعي از مسئولين گارد آزادي محسوب مينه که ب

در ليست اينترپل قرار داد. اينترپل » تروريست و باند مجرمين سازمان يافته«عنوان 
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اين افراد نمود. هدف جنايتکاران در  اينيز اقدام به صدور پوستر تحت تعقيب بر
بود که به نوعي از ها دادگاه سنندج اعمال محدوديت بر تحرکات حکمتيست

دند. ابتدا به اطالعيه حزب حکمتيست در اين شميمسئولين گارد آزادي محسوب 
  ازيم:اندميزمينه نگاهي 

  
کند. از اينترپول "حزب حکمتيست اين اقدام اينترپول را شديد محکوم مي

اهد که از ادامه اين اقدام خودداري کند و فورا اين ليست را ملغي کند. خومي
هاي عضو اين نهاد را مسئول مستقيم هر اتفاقي که نترپول و پليس و دولتما اي

انيم. ما اينترپول را مسئول تقويت فضاي پليسي در دميبراي اين افراد بيفتد 
انيم. ما قادر هستيم که در مقابل اوباش جمهوري اسالمي و دميايران 

ها را سر جايآنهمکاران آن از خود دفاع کنيم اگر دست از پا خطا کنند 
هاي مربوطه تنها اين مسئله را به دادگاهه شان خواهيم نشاند. در همان حال ن

در اروپا و آمريکا خواهيم کشيد و از اينترپول براي به مخاطره انداختن امنيت 
کايت خواهيم کرد... ما در زمان مناسب پليس ش مياپوزيسيون جمهوري اسال

رار خواهيم داد. همراه کل جمعيتي که مايل و را در مقابل انتخاب ق المللبين
قادر به شرکت در اين اقدام باشد در اعتراض به اين اقدام خود را به اينترپول 

را مجبور خواهيم کرد که اعالم کند  المللبينمعرفي خواهيم کرد و پليس 
که درخواست رژيم اسالمي مبناي هيچ اقدامي نيست. عمال و رسما پوزه 

  ٤٣٥ه خواهيم کرد."ميشاعتبارتر از هخاک خواهيم ماليد آن را بيرژيم را به 
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ما قادر هستيم که در «گويي و غلوگويي ها پس از کلي گزافهحکمتيست
مقابل اوباش جمهوري اسالمي و همکاران آن از خود دفاع کنيم اگر دست از پا 

هاي به دادگاهکه مسئله را و يا اين»  شان خواهيم نشاندرا سر جاي هاآنخطا کنند 
از طريق وکيل  .اروپا و آمريکا خواهيم کشاند و از اينترپل شکايت خواهيم کرد

پس از سه سال  سرانجامرا راه انداختند. » کمپين ايست«مسئله را دنبال کردند و 
نفر را از ليست علني تحت تعقيب برداشت، اما همچنان نام  ١٣تالش، اينترپل نام 

ته زير فشار قرار دادن بورژوازي اسالمي توسط گانگسترهاي در ليست بود. الب هاآن
غربي در راستاي متعارف شدن بورژوازي اسالمي يکي از داليل لغو تحت تعقيب 
اين مخالفان سياسي از طريق اينترپل بود. اطالعيه حزب حکمتيست در اين رابطه 

  چنين است:
  

از ليست علني خود،  "اينترپل با برداشتن نام سيزده شخصت سياسي اپوزيسيون
ا ثبت کرد. عقب نشيني رمييک عقب نشيني مهم براي خود و جمهوري اسال

ا و تنها حاصل کار مشترک جنبشي است که عليه توطئه تروريستي که تنه
جمهوري اسالمي، براه افتاد... حزب حکمتيست ضمن قدرداني از فعاليت 

اين کمپين و حذف کامل  ، با تمام توان در به سرانجام رساندن»کمپين ايست«
  ٤٣٦تالش خواهد کرد."» کميپن ايست«نام اين سيزده فعال سياسي، در کنار 

  
اگر چه پروژه گارد آزادي، نوعي ماجراجويي بود و از همان اول نيز محکوم 

متوجه جامعه شد. بر خالف پروژه  ترکمبه شکست بود اما ضربات ناشي از آن 

                                                 
٤٣٦- interpol.htm-/Hekmatist٢٠١٢hekmatist.com/  



٥٦٨ 
  

ها در جريان اعتراضات دانشجويي، در تيستگارد آزادي، با ماجراجويي که حکم
ضربه را به  ترينبزرگانجام دادند، » دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب«رابطه با 

جنبش دانشجويي زدند، که هنوز هم که هست، جنبش دانشجويي هنوز قادر به 
اين ضربات سنگين نشده است. سرخوردگي  به دنبالکردن کمر خود راست

ها ز عوارض ناشي از شکست جنبش دانشجويي بود که حکمتيستسياسي يکي ا
  ين نقش را در اين شکست ايفا کردند.تربيش

در اعتراض به ماجراجويي حزب  هاحکمتيستيکي از رهبران سابق 
 يهحکمتيست در رابطه با دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب و همچنين پروژ

اداري به منصور حکمت ترک کرد، گارد آزادي، حزب حکمتيست را با حفظ وف
گارد آزادي قبل از آنکه موجوديت خارجي پيدا کند،  يهدر رابطه با شکست پروژ

  نويسد: آقاي قزويني چنين مي
  

 "سازمان گارد آزادي يا نيروي مسلح حزب حکمتيست، که حزب حکمتيست
 سال پيش آن را اعالم کرده بود، اساسا موجوديت خارجي نيافت. فقطچهار 

گيري آن شد که به در کردستان در سطح بسيار محدود تالشهايي براي شکل
سرعت با شکست مواجه شد...تئوري حزب حکمتيست مبني بر سازماندهي 

نظر گرفتن فاکتور شرائط روز، سنتمسلح مردم در محيط زيست بدون در 
حال است. به هر  هاکمونيستاز تئوري نوع اتحاديه ...  هاي مبارزاتي مردم و

توانست يک حرکت جدي بر اساس آن تئوريش  هاکمونيستاگر اتحاديه 
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ش را کمي پراتيک کند. اعرضه کند، حزب حکمتيست حتي نتوانست تئوري
  ٤٣٧اين تئوري در همان گامهاي اول به سنگ خورد."

  
قرار بود گارد آزادي امنيت سياسي، اجتماعي جامعه را تضمين کند و دست 

ا از زندگي مردم کوتاه کند. در جريان ر ميناليستي و اسالجريانات قومي، ناسيو
استان کردستان يکي از مناطقي بود که سرکوب بورژوازي  ،١٣٩٨اعتراضات آبان 

ها بسيار باال بود. ظاهرا قرار بود در چنين سيار خشن بود و تعداد کشتهب مياسال
اما گارد آزادي  شرايطي گارد آزادي حفاظت و امنيت اعتراضات را تضمين کند.

و  اساسا موجوديت خارجي نيافت هاحکمتيستبه اعتراف يکي از رهبران سابق 
تنها در حد يک تبليغات ماجراجويانه در رقابت با ديگر جريانات ناسيوناليست ُکرد 

 مطرح شد و سر و صداي تبليغات نيز سريع خوابيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .گارد آزادي، نامفهومي که مفهوم نخواهد شد؛ محمود قزويني - ٤٣٧
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  اضمحالل کمونيزم کارگري
  

ايي خود توانسته بود به تناقضات دروني و مواضع منصور حکمت با توان
نامتجانس مارکسيسم انقالبي سر و سامان دهد و ايدئولوژي جديد را با ظاهري 
راديکال تحت عنوان ايدئولوژي کمونيزم کارگري ارائه دهد. کمونيزم کارگري 

خود جذب کند ه توانست با کالم راديکال بخشي از قشر معترض فضاي سياسي را ب
ظ اتوان با کالم راديکال، با الفرشد عددي داشته باشد. در کوتاه مدت ميو 

کمونيستي و انترناسيوناليستي تناقضات دروني را تحت پوشش قرار داد اما در دراز 
اد. پيش دميمدت ايدئولوژي جديد تناقضات دروني خود را به شکل بحران بروز 

ه قرار بود کمونيزم کارگري ببينيم چگون ،از برسي اضمحالل کمونيزم کارگري
مارکسيسم و کمونيسم را در جهان احياء کند. منصور حکمت در رابطه با احياء 

  گويد: کمونيسم در جهان توسط کمونيزم کارگري چنين مي
  
قرار باشد کمونيسم را در دنيا احياء کند توان و صالحيت دو سه  یاگر چيز"

با اندازه متوسط، نيرو  یدنياست که در کشورهاي یحزب کمونيست کارگر
کند، مارکسيسم را احياء مي یکند، تئوربشوند. اين کمونيسم را احياء مي

ما به  يِنکند. اين وظيفه ما و َدکند، کاپيتال را احياء ميمانيفست را احياء مي
است دو سال در گوشه یاست که قدرتمند بشويم. کاف یجهان یجنبش کمونيست

بشويم،  یکه بتوانيم در جامعه قدرت یشيم... ما، ما احزاباز جهان در قدرت با یا
دانم چه کمونيسم را احياء خواهيم کرد...اين کار از ما برميايد. من راستش نمي
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ميکنند. اما ميبينم که در مقياس  یدر دنيا دارند چنين کار یاحزاب ديگر
  ٤٣٨مثل ايران ما اين پتانسيل را داريم." یکشور

  
يزم کارگري حزب کمونيست کارگري ايران را، حزبي هاي کمونايدئولوگ

ترين حزب سياسي تاريخ معاصر جهان ترين و سوسياليستيترين، چپکه انقالبي
. قرار بود حزب کمونيست کردندبعد از انقالب اکتبر روسيه بود، توصيف مي

کارگري همچون حزب بلشويک نقش تاريخي در احياء کمونيسم نه تنها در ايران 
در جهان ايفا کند. يکي از رهبران کمونيزم کارگري در اين زمينه چنين  بلکه
  گويد: مي

  
ترين "بدون هيچ اغراق ساختن يک حزب سياسي با مشخصات فوق عظيم

روسيه  ١٩١٧بعد از انقالب اکتبر  در تاريخ معاصر جهانپروژه کمونيسم 
  ٤٣٩است."

  
ي عظيم سنگي و با هاکه عمارت باشکوه کمونيزم کارگري با ستون زماني

منصور حکمت براي مريدان کمونيزم کارگري جاودانه به نظر  يهابهت خداگون
رو ريختن کرد. همچون رسيد با يک زلزله سياسي کمونيزم کارگري شروع به فمي

 به دنبالباره فرو ريخت. هاي مذهبي، دنياي رويايي مريدان به يکاضمحالل سکت
از بنيانگذاران حزب، رضا مقدم مبني بر ترک انتشار اطالعيه مطبوعاتي يکي 

                                                 
  یاز گروه فشار تا حزب سياس :جامعهحزب و  - ٤٣٨
  اي در آرايش و عمل حزب حکمتيست""ضرورت تغييرات پايه؛ کورش مدرسي - ٤٣٩
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وقوع ه ب ١٩٩٩حزب، انفجار سياسي در حزب کمونيست کارگري در آوريل 
نفر از اعضا و کادرهاي حزب آن را ترک  ٧٥پيوست که در روند آن حدود  

به  ناتواني رهبري در تحقق اهداف کمونيزم کارگري،مستعفيون  کردند. داليل
از  اينامهال طبقاتي و به تبع آن چرخش رهبري از مواضع برعبارت بهتر عدم انتق

مستعفيون هرگز به نقد  .مقطع کنگره دوم حزب کمونيست کارگري اعالم گرديد
نپرداختند  کمونيست کارگري اي کمونيزم کارگري و حزببرنامه و مواضع پايه

خن گفتند. اي از شکست انتقال طبقاتي رهبري سبلکه در دفاع از همان مواضع پايه
مستعفيون سعي کردند با ادبيات کالم راديکال مواضع غير کمونيستي حزب 

حزب قرار دهند و به  يهکمونيست کارگري را در مقابل مواضع کمونيستي گذشت
تبع آن يک جدل تصنعي راه انـداختند. مستعفيون بـه شکل گـرايش فکـري معيني 

ها که انيت اين مواضع انترناسيوناليستبلکه تجزيه شدند. اين مسئله حق ،ظاهر نشدند
گيري يک گرايش انقالبي (جناح انقالبي) در درون احزاب بورژوايي امکان شکل

توان از ريزش نيرو و کند. در درون چپ سرمايه تنها ميممکن نيست را ثابت مي
همگرايي به سوي مواضع انقالبي سخن راند که اين مسئله در رابطه با ريزش نيرو از 

مونيزم کـارگـري و همگرايي بـه سوي مواضع انقــالبـي صـادق نبـود بـه عبارت ک
هرگز سعي نکردند به  ،ديگر نيـروهايي کـه از کمونيزم کارگري تجزيه شدند

  سوي مواضع کمونيستي جهتگيري کنند.
بهمن شفيق از اعضاي آن وقت کميته مرکزي حـزب  ١٩٩٩مارس  ٤در 

 المللبينايجاد ي دربارهتزهايي «تحت عنوان اي کمونيست کارگري نوشته
به کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري در راستاي » کمونيستي کارگري

 المللبينکمونيزم کارگري، ارائه داد. بهمن شفيق طرح اوليه  المللبينتشکيل 
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کمونيستي کارگري را با تعدادي از فعالين چپ آلماني ارائه داده بود. اما طرح 
اضمحالل کمونيزم  يهجاي گسترش دامنه نفوذ کمونيزم کارگري، جرقبهمن ب

 ٢٨مجارستان در  _کارگري را زد. اين يک واقعيت است که ترور وليعهد اتريش
جرقه جنگ جهاني اول را زد، اما علت بروز جنگ جهاني اول نه ترور  ١٩١٨ژوئن 

ايي خود را پشت سر داري عصر شکوفگر آن بود که نظام سرمايهبلکه بيان ،وليعهد
گذاشته و وارد عصر انحطاط خود شده و براي بقا خود به آخرين راه حل يعني 
جنگ جهاني متوسل شده بود. همين مسئله را در مورد اضمحالل کمونيزم 

توسط بهمن اين جرقه را  المللبينتوان توصيف کرد. تز تشکيل کارگري نيز مي
بلکه اين واقعيت بود که  ،نه تز بهمن ولي دليل اضمحالل کمونيزم کارگري ،زد

حالت انفجاري ه تناقضات دروني کمونيزم کارگري، اين گرايش فکري را ب
اي بود تا انفجار سياسي صورت پذيرد. بحراني را رسانده بود و تنها نيازمند جرقه

، باالخره خود را اندازدبيبارها عقب  ،که منصور حکمت با توانايي توانسته بود
ندازيم. منصور ااد. ابتدا به واکنش منصور حکمت به تز بهمن نگاهي مينشان د

  نويسد:حکمت مي
  

 یکمونيست باشد و نه تجمع یاز نيروها یبايد وحدت ی"انترناسيونال کمونيست
ميان  یمختلف، و يا ديالوگ یهانابا زيرنويس به زب یاز نيات کمونيست

گسترش کمونيسم  یبرا یالمللبين. کليد ايجاد يک مرکز یکمونيست یانزواها
کاغذ و  ی، که بخواهد فراتر از روی، با هر ساختار و دستور کاریکارگر

موجوديت داشته باشد اينست که تشکيل دهندگان اوليه آن  محل]ميخانه[پاب
که آمده  یایباشند. اولين سوال من از رفيق آلمان یواقع یسياس یبايد نيروها
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مانع  یبسازد اينست که چه عامل یکارگر ینيستاست با ما انترناسيونال کمو
 یدخيل در حيات سياس یآنست که او بدوا يک حزب کمونيست کارگر

اکتيو در  ینفره کمونيست کارگر ١٠٠٠آلمان درست کند؟ يک سازمان 
را اعالم  یکمونيسم کارگر المللبينآلمان نشان ما بدهيد، ما همانروز 

   .ميکنيم
عزيمت ما در امر ايجاد انترناسيونال، يافتن، يا کمک به بنظر من نقطه          

جهان است که نگرش و برنامه  ترمهم یدر کشورها یهايسازمانايجاد، 
بر  یاند و دست بکار تاثيرگذارکمابيش مشابه ما در برابر خود گذاشته یعمل

حزب کمونيست  یاند...در يک کلمه، گسترش سياسجامعه خويش شده
 ینزديک کردنش به قدرت، تماس با محافل کمونيست _ايران یکارگر

فعال با  یسوق دادنشان به تشکيل احزاب سياس یبرا ترمهم یکشورها
هايمان و ديدگاه یالمللبيننشر  یبرا یمشابه ما، و قطعا ايجاد تريبون یابرنامه

در مسير يک  یپيشرو یپيدا کردن همفکرانمان، اين بنظر من راه واقع
  ٤٤٠".است یکارگر یل کمونيستانترناسيونا

  
ها و هاي دروني مثل منشويکاين بحران نه نتيجه يک پروسه جدال

تر شبيه اضمحالل بيشو يا حتي مانند احزاب بورژوايي متعارف بلکه  هابلشويک
هاي مذهبي بود. مباحث نه در سطح اعضاي حزب بلکه تنها در سطح در سکت

صورت گرفت، اعضاي حزب تنها با کميته مرکزي و مشاوران کميته مرکزي 

                                                 
در رابطه با نوشته  یکميته مرکز یبه رفيق بهمن شفيق رونوشت به رفقا - منصور حکمت - ٤٤٠

  ١٩٩٩، از اسناد بحران رفيق بهمن شفيق



٥٧٥ 
  

شروع استعفاها متوجه بحران ايدئولوژي خود شدند. مستعفيون اظهار داشتند که 
حزب و «و » حزب و قدرت سياسي«، »حزب و جامعه«منصور حکمت با مباحث 

خارج شده است و انتقال طبقاتي انجام » کمونيسم کارگري«از ريل » هاشخصيت
نيست کارگري نتوانسته است پايگاه کارگري را پيدا يعني حزب کمو .نيافته است

دارد که با دهد و اظهار ميکند. منصور حکمت با مهارت اين مسئله را تشخيص مي
حزب کمونيست » حزب و قدرت«و » حزب و جامعه«مباحث کنگره دوم يعني 

کند که خارج نشده است و تاکيد مي» کمونيسم کارگري«کارگري از ريل 
 اندبا حزب مطرح نکرده اينامهني حزب، قبال اختالفات سياسي و برمعارضان کنو

  نويسد:و در اين زمينه چنين مي
  

"آخرين (و اولين) باري که متوجه يک اختالف سيستماتيک رفيق بهمن با خط 
رسمي در رهبري حزب شديم، در پلنوم آخر و بر سر مساله نگرش حزب به 

دني و روش عملي حزب در قبال ايران اوضاع سياسي ايران، خاتمي، جامعه م
  ٤٤١بود."

  
کرد  مواضع جديد حزب کمونيست کارگري در منصور حکمت استدالل مي

تداوم مباحث کمونيزم کارگري است و چرخشي در کمونيزم کارگري انجام 
اد که سرانجام به دمينگرفته است، منصور حکمت ليستي از مباحثي را ارائه 

يزم کارگري شده بود. منصور حکمت استدالل گيري ايدئولوژي کمونشکل
آييد سر آن مواضع بحث کنيم. به عبارت بهتر، تا از افق منصور کرد چرا نميمي

                                                 
  ١٩٩٩، از اسناد بحران کنيد ايست! ترمزهاي خود را چک؛ منصور حکمت - ٤٤١
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حکمت، پيوستگي دروني کمونيزم کارگري نشان داده شود، تا نشان داده شود 
مباحث جديد در انسجام دروني با مباحث قديم است. بهمن شفيق اعالم کرد آن 

اند و تنها به سه بحث دميمارکسيستي  ،دهدکه منصور حکمت ارائه مي ليستي را
  نويسد:آخر منتقد است و چنين مي

  
آييد بر سر مواضع گذشته گويد چرا نمي"رفيق نادر [منصور حکمت] مي

بحث کنيد. آن ليستي که رفيق نادر [منصور حکمت] داده است را 
ع بر سر اين سه مبحث اخير ام. موضودانم و مدافعش بودهمارکسيستي مي

  ٤٤٢انم."دميرا غير مارکسيستي  هاآناست که 
  

هم استدالل بهمن و هم استدالل ديگر مستعفيون اين بود که گذشته اين 
 به سويجريان مارکسيستي بود، اين مسئله مانع آن گشت که مستعفيون بتوانند 

ضد کمونيستي خود با بلکه به مواضع ضد انقالبي و  ،مواضع کمونيستي قدم بردارند
القاب کالم راديکال ادامه دادند. رضا مقدم و مجيد محمدي دو شخصيت کمونيزم 

همان تشبثات  هاآنکارگري بودند که در رابطه با جنبش کارگري فعال بودند، 
» کارگرگرايي«چپ سرمايه، استالينيسم پس از سقوط ديوار برلين با تاثير ضعيفي از 

. هر دو بر عدم انتقال طبقاتي يعني عدم پيوند کمونيزم کردندرا نمايندگي مي
کارگري با جنبش کارگري را دليل انحراف رهبري از کمونيسم کارگري ارزيابي 

وارونه. مجيد محمدي منتقد کمونيزم » کارگرگرايي«ند، تاثير پذيرفته ازدکرمي

                                                 
  ١٩٩٩از اسناد بحران ، شاه برهنه است؛ بهمن شفيق - ٤٤٢
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کمونيزم بلکه معتقد بود که حزب  ،کارگري به عنوان ايدئولوژي بورژوايي نبود
  نويسد:کارگري را کنار گذاشته است و چنين مي

  
"من فکر نميکنم کسي هنوز به مباحث کمونيسم کارگري باور داشته باشد اما 
در اين حزب بماند. دير يا زود خواهد رفت. من فکر نميکنم کسي به 
تاثيرگذاري بر جنبش کارگري فکر کند اما در اين حزب بماند دير يا زود 

که پرچم کمونيسم کارگري را کنار ... کاش حزب با اينخواهد رفت
هاي نام برده گذاشته بود به عنوان يک حزب در اعتراضات و جنبشهاي عرصه

  ٤٤٣کرد ."[عليه مذهب، عليه تبعيض جنسي و...] فعاليت مي
  

اگر چه مجيد محمدي گمنام بود ولي رضا مقدم يکي از بنيانگذاران حزب 
گرايي را داشت. ظاهرا ش کارگرسابقه فعاليت در گرايکمونيست کارگري بود که 

که رضا مقدم انتقال قرار بود رضا مقدم مانيفست مستعفيون باشد، بخصوص اين
 .کرداي کمونيزم کارگري ارزيابي ميطبقاتي را علت انحراف حزب از مواضع پايه

دچار  بهمن اظهار داشت که با انتشار مانيفست رضا مقدم جنبش کمونيزم کارگري
اي شد و انشعابي عميق در کمونيزم کارگري شکل گرفته است و بهمن شکاف پايه

  متعلق به اين مانيفست است و چنين نوشت:
  

هاي پراکنده در يک "با انتشار علني مانيفست رضا مقدم تمام اين جبهه
گيرند... آنچه در وراي اين مجادالت و مصاف عظيم در مقابل هم قرار مي

                                                 
  ١٩٩٩از اسناد بحران ، به اعضا و دوستداران حزب؛ مجيد محمدي - ٤٤٣



٥٧٨ 
  

اي در کمونيسم تها قبل در شرف تکوين بود، شکافي بود پايهشايد از مد
کارگري. انشعابي بود عميق در اين جنبش. مانيفست رضا مقدم ابعاد اين 

ترين خطوطش اعالم کرد. من به اين انشقاق را در کوتاهترين و فشرده
نمايندگي  آن رامانيفست و به اين جنبش تعلق دارم که اين مانيفست 

  ٤٤٤کند."مي
  

اما بهمن به مانيفست رضا مقدم نپيوست، اکثريت مستعفيون تجزيه شدند و 
تنها اقليت بسيار کوچکي به همراه رضا مقدم، گروه اتحاد سوسياليستي کارگري را 

بدنه حزب از مباحث درون کميته  ،اشاره شد ترپيشکه  طوريهمانتشکيل دادند. 
عفاها از بحران خبردار شد و مرکزي آگاهي نداشت، بدنه حزب تنها با شروع است

پس از آنکه اين ريزش نيرو،  سرانجامبحران خود را به بدنه حزب گسترش داد. 
علني شد، ادامه جدل نه حول مواضع سياسي، بلکه  ،عليرغم خواست رهبري حزب

شکل حکم تجديد بيعت با رهبري براي مومنان و شکستن بيعت براي  تربيش
از علني شدن بحران نيز رهبران کمونيزم کارگري حتي پس  رفتگان انجام گرفت.

بلکه اظهار داشتند که  ،نخواستند اعضاي حزب در مباحث دخالت فعال داشته باشند
نه  ،توانند اسناد را مطالعه کنند و تاکيد کردندمي ،اعضاي حزب اگر تمايل داشتند

چنين  دخالت فعال در مباحث، نه مطالعه مباحث اجباري نيست. مسئولين حزبي
  نوشتند:
  

                                                 
  ١٩٩٩از اسناد بحران ، آغاز دوراني ديگر؛ بهمن شفيق - ٤٤٤
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ي رفقاي عضو و مشاور کميته مرکزي در مورد مباحث اخير درون هانوشته"
توانند در ود. اعضاي حزب ميشميکميته مرکزي به ضميمه برايتان ارسال 

مطالعه کنند. در مورد توزيع اين  آن راصورت تمايل اين اسناد و يا هر بخش 
  اکيدا رعايت شوند:هاي حزبي نکات زير بايد اسناد توسط کميته

ها از طريق اينترنت براي هيچ کس ارسال فايلهاي مربوط به اين نوشته. ١
 شود.نمي

شود. ها، به تعداد هر ده عضو يک نسخه، تکثير ميتعدادي از اين نوشته. ٢
ها اجباري نيست و روشن است که مطالعه اين اسناد و بحث در مورد آن

ا داشته باشند از طرف کميته در اختيارشان هرفقايي که تمايل به خواندن آن
ها اين گيرد. بعد از تکثير به تعداد مورد نياز، لطفا رفقاي مسئول کميتهقرار مي

 ها را از کامپيوترشان پاک کنند.فايل

 ها کپي بگيرد.ها شماره گذاري شود و نبايد هيچ رفيقي از آناين نسخه. ٣

هاي تکثير شده را از بين و نسخه بعد از دو ماه اين اسناد جمع شود. ٤
  ٤٤٥ببريد."

  

کند، اعضا و بدنه بعدها منصور حکمت به يک واقعيت انکار ناپذير اشاره مي
حزب قادر به دفاع از کمونيزم کارگري نبودند. اين نيز کامال طبيعي است، در 

ميتصميم  هاآنيرند و رهبران براي گميجرياني که اعضا در جريان مباحث قرار ن
توان انتظاري بيش از اين داشت. اگر کنند نمييرند و اعضا حکم مريد را پيدا ميگ

در ابعادي  ١٩٩٩اتوريته منصور حکمت نبود، بحران کمونيزم کارگري در سال 

                                                 
  ١٩٩٩از اسناد بحران ، ها و مسئولين حزبياز دفتر مرکزي به کميته - ٤٤٥
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کرد. منصور تر از آنچه خود را نشان داد، بروز ميتر و مخرببسيار گسترده
  گويد: حکمت چنين مي

  
)که پيش آمد، اگر من نبودم حزب به ١۹۹۹سال  "قضيه مستعفيون (آوريل

چنان  شد.يک سکت تبديل ميمعني واقعي همان موقع از بين ميرفت. به 
توانست آن را آمد که هيچکس نميگيجي در کار تشکيالت به وجود مي

غير از ابهت منصور حکمت کس ديگري نبود که به آن  جمع و جور کند...
  ٤٤٦."کارگري نيستيدپنج نفر بگويد شما کمونيست 
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  کمونيزم کارگري و سر خط نبودن آن
  

يکي از نکات قوت کمونيزم کارگري، گسترش آن به عراق بوده است، اما 
به اعتراف يکي از رهبران کمونيزم کارگري، حزب کمونيست کارگري عراق 
 تنها مباحث را پذيرفته است و حزب کمونيست کارگري عراق نتوانسته است به
عنوان مدافعان کمونيزم کارگري ظاهر شود. به همين دليل حزب کمونيست 
کارگري عراق نتوانسته در جامعه عراق تاثير جدي داشته باشد با وجود آنکه در 
آن جامعه حضور دارد. اما چون فعالين حزب کمونيست کارگري ايران خود 

ه عرصه فعاليت که از جامعه، کعليرغم اين ،مدافعان کمونيزم کارگري هستند
اند به متمايزترين چپ ايران تبديل شوند. ليدر ها است دور هستند اما توانستهآن

  نويسد:بعدي کمونيزم کارگري بعد از منصور حکمت مي
  

"تجربه فعاليت حزب کمونيست کارگري عراق نشان داد تفاوت ميان 
و ظاهر شدن در اين نقش چقدر » کل مباحث کمونيسم کارگري« پذيرش

تواند عظيم باشد. و بر عکس تجربه حزب کمونيست کارگري ايران مي
اي که عرصه فعاليت آنست، بود اما نشان داد که حزبي بدور از جامعه

ايم. از تاثيراتي بزرگ داشت و به متمايزترين نيروي چپ ايران تبديل شده
همين رو تشکيل يک انترناسيونال توسط حزب کمونيست کارگري ايران 

  ٤٤٧ق در شرايط کنوني بيش از يک کاريکاتور نخواهد بود."و عرا

                                                 
  ١٩٩٩اي تحت عنوان رفقاي کميته مرکزي، رفيق بهمن در جريان بحران نوشته؛ کورش مدرسي - ٤٤٧
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منصور حکمت کمي پيش از مرگ خود در پلنوم چهاردهم حزب کمونيست 
شود. کارگري ايران گاليه کرده بود که درون اين تشکيالت کادر ساخته نمي

پيشواي کمونيزم کارگري ظاهرا فراموش کرده بود، زماني اين چنين ُدرفشاني 
  کرده بود:

  
دانند لنين خوردني شوند که نمي"هزاران انسان شريف به گرد حزب جمع مي

است يا نوشيدني و مارکسيست و کارگر قديمي در اين حزب بايد اين را نه 
  ٤٤٨نشان بي ارجي خود بلکه نشان موفقيت خود ببيند."

دور او جمع شده بودند و به ه حال نه هزاران نفر بلکه چند صد نفرکه ب
ارگري او ايمان آورده بودند، قادر نبودند در رهبر ذوب شوند و از کمونيزم ک

گر ايدئولوژي کمونيزم کارگري دفاع کنند. اين نه مشکل مريدان، بلکه بيان
که خود رهبر نقش بسزايي در  ،مناسبات سکتي در مسلک کمونيزم کارگري است

دانند اند، نميناني که به اين مسلک ايمان آوردهگيري آن داشته است. مومشکل
لنين خوردني است يا نوشيدني، زماني همين مسئله نشان موفقيت همين مسلک بود. 

که مسئوليت و عواقب سياست نادرست و غلط را به عهده بگيرد، رهبر به جاي اين
کند که مريدانش تعلقي به مسلک کمونيزم کارگري ندارند. منصور گاليه مي

  کند:حکمت چنين گاليه مي

کادرها همان کادرهايي هستند  .شوداين تشکيالت کادر ساخته نمي"داخل 
آييم. دانه دانه دارند داريم مي هااينآورديم. با  به دستکه در انفجار اوليه 

                                                 
  ١٩٩٩آوريل  ٢٠تاريخ ه ب» خداحافظ رفيق«ي منصور حکمت در مقاله - ٤٤٨
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شود. کادر جديدي که اضافه مي ترکمو  ترکمشوند، کادرهايمان خسته مي
ناي نظرات ود از طريق انتخاباتي است به فالن کميته کشوري، بر مبشمي

ها لزوما تعلق دارد، نه دارد، نه به اين ديدگاهخودش. نه به اين تاريخ تعلق 
تواند اين حزب را براي دو نفر بغل دستش توضيح بدهد. کادر دوره مي

جديد ما لزوما مال اين جنبش نيست. کسي است، فعالي است که در محل 
فته داخل کميته. اين براي خودش فعال بوده است. آمده آکسيون کرده حاال ر

  ٤٤٩آدم تعلق خاصي به کمونيسم کارگري ندارد."
  

منصور حکمت بر اين امر واقف بود که ايدئولوژي کمونيزم کارگري 
اي از کادرها حتي مسلط به همان کمونيزم کارگري پرورش نتوانسته است اليه

بي دهد. لذا منصور حکمت پس از درمان اوليه و بازگشت کوتاه مدت به کار حز
اي از کادرها پيش از عود مجدد سرطان، او عمال اعتراف کرد که در پرورش اليه

که بتوانند کمونيزم کارگري و حزب کمونيست کارگري را در راستاي کمونيزم 
کارگري پيش ببرند، شکست خورده است. او در جلسه دفتر سياسي چنين 

  گويد:مي
  

ت. تمام زندگي سياسي که وقتي که من هستم حزب سر خط نيس"براي اين
اهد به اين سمت برود، متقاعد خوميمن اين بوده است که يک جمعي را که ن

گذارد، کنم که بطرف اين خط برود، نترسد، و مايه بگذارد. اما مايه نمي
اينطوري نيست که حزب کمونيست کارگري با وجود من، روي خط 

                                                 
  ١٤و ارزيابي از حزب در پلنوم گزارش؛ منصور حکمت - ٤٤٩
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ري مطرح خواهم که در بحث رهب طورهمانکمونيسم کارگري است. نيست! 
کرد اين بحث هيچ ربطي به خط منصور حکمت و به حکمتيسم ندارد. خط 

  ٤٥٠".منصور حکمت در حزب کمونيست کارگري يک گروه فشار است
  

شود کـه ايده مطلق را با خود منصور حکمت در اينجا همچون نبـي ظاهر مي
ها با وجود سالدارد، همواره سعي کرده مريدان خود را به راه راست هدايت کند و 

اند در مسير نبي قرار تالش آن منجي در ارشاد مريدان، حواريون همچنان نتوانسته
دارد حزب کمونيست کارگري روي بگيرند. منصور حکمت با تحقير اظهار مي

هاي پاييني حزب يا در اليه هاحکمتيستخط منصور حکمت و حکمتيسم نيست و 
دهد چرا ارند. منصور حکمت توضيح نميهستند و يا در بيرون از حزب قرار د

اند در شکل نظريه پردازان رهبران و کادرهاي باالي کمونيزم کارگري نتوانسته
در بيرون از حزب هستند و  هاحکمتيستهمان کمونيزم کارگري ظاهر شوند. چرا 

چنين  خاطربهاند؟ اين اراجيف را کسي اظهار داشته که به حزب حکمت نپيوسته
هر بار لقب مارکس زمان را گرفته است. منصور حکمت تصوير سخنان گو

  کشد:غمناکي را اين چنين به تصوير مي
  

"اگر اين آدمها سر خط بودند، الزم نبود که من اين اندازه دوندگي بکنم. 
اش را اش را يکي ديگر و نشريهکرد ، پلنوماش را يکي ديگر اداره ميکنگره

کردم. در مبارزه ضد يک کارهايش را ميآورد. من هم کس ديگري در مي
کرديم، منهم کاري برعهده پوپوليستي پنجاه شصت نفر بوديم، کار مي

                                                 
  )۲۰۰۱ژوئيه  ۸و  ۷( از سخنان منصور حکمت در جلسه دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري ايران -  ٤٥٠
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تقوايي و خسرو داور  ميدگرفتم. اتحاد مبارزان کمونيست را کساني مثل حمي
دند. من هم يکي برميو حبيب فرزاد و مهدي ميرشاهزاده و کسان ديگر پيش 

پوپوليستي و مدافع مارکسيسم انقالبي بودم. يکي از اکتيويستهاي جنبش ضد
اش هم بودم. اما آن سازمان پر بود از فعاالن خط خودش. از چند نفر اصلي

کردم. اما اينقدر که حاال هست همه چيز به انقالبي بودم و دوندگي هم مي
اگر هم احساس خستگي  .کردمن گره نخورده بود. کسي احساس تنهايي نمي

ات مينشستي، اما اتحاد مبارزان کمونيست به کار فتي توي ماشينکردي ميرمي
داد. علت اين وضعيت اين است که حزب کمونيست خودش ادامه مي

کارگري روي خط کمونيسم کارگري نيست و اصال رهبري هم اهميتي به 
» ي جنبش ماهاحکمتيست«اند، کساني که مدافع اين ديدگاه ... دهداين نمي
وند. شمينمايندگي ن» باال«و يا بيرون و در راس حزب نيستند و در  انديا پايين

، در صفوف پايين اندکردهشان را عوض ي من زندگيهانوشتهها که با خيلي
  ٤٥١".و در بيرون هستند

  
منصور حکمت در پلنوم چهاردهم در جمع حواريون خود همچون مسيح 

اين فضيلت و اين فرهيختگي، ود که گويا تنها او توانسته است تا به شميظاهر 
دارد همين يگانه انديشمند کمونيزم کارگري برگزيده شود. او مجددا اظهار مي

االن کمونيزم کارگري بر حزب کمونيست کارگري حاکم نيست، پس بعد از او 
  گويد: تواند حاکم باشد، اما او نگران ادامه کاري حزب است و چنين مينيز نمي

                                                 
   پيشين - ٤٥١
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اسي گفتم: من مشکل سر خط بودن حزب کمونيست "من در جلسه دفتر سي
کارگري بعد از خودم را ندارم، االن هم سر خط نيست و آن موقع هم نيست. 

. مهم وحدت و کمونيسم کارگري االن هم حاکم نيست، آن موقع هم نباشد
  ٤٥٢"اش است.ادامه کاري

  
هاي حزبي در فقدان منصور حکمت به جنگ قدرت براي کسب موقعيت

دانست چه نسلي را تربيت کرده است. منصور حکمت ه خود آگاه بود و مياتوريت
در آخرين جلسه دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري ايـران قبـل از مـرگ 

  پاشيد:دارد  حزب را شما رهبري از باال ميخود، اظهار مي
  

حزب را شما رهبري مي« "[منصور حکمت] خطاب بدفتر سياسي گفت:
ز شکافهاي بااليش از هم ماند و دوست دارد بماند. حزب امي پاشانيد و پايين

  ٤٥٣»"پاشد.مي
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ")١٤(منصور حکمت "گزارش و ارزيابي از حزب در پلنوم  ٢٠٠١سپتامبر ، ت در پلنوم چهاردهمممنصور حک - ٤٥٢

  مجيد حسيني-قسمت سوم ،ي کمونيسم کارگري در ايرانهاارزيابي از انشعابات و مصاف - ٤٥٣
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  دو تکه شدن حزب کمونيست کارگري ايران
  

انشعاب محصول تناقضات دروني نظام فکري کمونيسم کارگري است. 
تجزيه و اضمحالل کمونيسم کارگري نه از فقدان ايدئولوگ کمونيسم کارگري، 

کنند بلکه محصول تناقضات دروني ان حکمت عنوان ميطوري که بخشي از مريد
ايدئولوژي کمونيسم کارگري است. اگر ايدئولوگ کمونيسم کارگري در قيد 

 خاطربهپيوست، اما وقوع ميه انشعاب کمونيسم کارگري باز هم ب ،حيات بود
فت، همانند تجزيه سال گرمياتوريته حکمت اين انشعاب شکل ديگري بخود 

  شکل تجزيه و ريزش نيرو بخود گرفت. ترشبيکه  ١٩٩٩
اختالفات دروني حزب کمونيست کارگري از همان دوران بستري شدن 
منصور حکمت خود را نشان داده بود و در بحث پيشين ديديم چطور منصور 

پاشد. در هاي بااليش از هم ميحکمت اظهار داشتـه بـود کـه حـزب از شکاف
ر حکمت در رابطه با ليدري حــزب، اوضاع سيـاسي اولين پلنوم بعد از مرگ منصو

گيرد. جناح مدرسي تاکيد نظر بـاال مياختـالف ،و خـط مشي تاکتيکي حـزب
کرد طرح ليدر در جدال براي قدرت و ادعا مي ،حزب بايد ليدر داشته باشد ،داشت

بلکه بخشي از بحث  ،سياسي مطرح شده است و صرفا يک پست تشکيالتي نيست
است. جناح تقوايي، رهبري جمعي را » حزب و قدرت سياسي«و » و جامعهحزب «

شود، چرا که بعد از مرگ کرد. ظاهرا ابتدا جناح مدرسي پيروز ميمطرح مي
شود. اما در پلنومي که پس کورش مدرسي ليدر حزب معرفي مي منصور حکمت،

ر حزب معرفي تقوايي ليد ميدشود، حبرگزار مي ٢٠٠٣از کنگره چهارم در دسامبر 
(همسر  یهاي جناح تقوايي، انتخاب آذر ماجدشود. يکي ديگر از پيروزيمي
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در آن  یمنصور حکمت و از جناح تقوايي در آن زمان) به عنوان رييس دفتر سياس
  مقطع بود.

هاي حزبي توسط جناح تقوايي، جنگ قدرت گرفتن مقام به دست به دنبال
تن از اعضاي  ٢١ت زماني بود که شکل حادي به خود گرفت. اوج جنگ قدر

اي در رابطه با جنگ قدرت (اختالفات کميته مرکزي طرفدار جناح مدرسي، بيانه
تن از اعضاي کميته مرکزي جناح رقيب  ٢١دروني) منتشر کردند. پس از بيانيه 

تقوايي ليدر حزب کمونيست  ميد. حميدنا آن را بيانيه جنگ سرديعني جناح تقوي 
روز قبل از اعالم انشعاب منشعبين براي تشکيل  ٢تنها  ٢٠٠٤ اوت ٢٢کارگري 

حزب حکمتيست، اعضاي حزب را در جريان اختالفات رهبري حزب قرار 
نفر  ٢تعداد طرفداران جناح مدرسي در کميته مرکزي  کهجاييآندهد. از مي

لکه از ب ،از جناح تقوايي بود، لذا تقوايي تعيين تکليف را نه از طريق پلنوم تربيش
را براي  ٢٠٠٤سپتامبر  ١٩و  ١٨اعالم کرد و روزهاي  العادهفوقطريق کنگره 

اطالعيه اعالم موجوديت  ٢٠٠٤اوت  ٢٤کنگره تعيين کرد. دو روز بعد از آن 
حکمتيست منتشر شد. در اين جنگ قدرت، جناح  _حزب کمونيست کارگري

ري قلمداد کند و جناح تقوايي تقال کرد تا خود را تداوم راستين کمونيزم کارگ
مدرسي اعالم کرد که جناح او مدافع واقعي حکمتيسم است. يکي از رهبران 

ها و چگونگي ها، رهبران جناحکمونيزم کارگري در رابطه با جنگ قدرت جناح
  دهد:انشعاب را چنين توضيح مي

تا مدتها قبل از شروع  ،»شخصيت«توان ديد که دو "در اين تاريخ به عينه مي
اند. اين »در حاشيه«مت، مرگ منصور حک ختالفات و تا دوره نزديک شدنا

  .يک فکت واقعي در تاريخ کمونيسم کارگري است
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، به يک ارزيابي منطقي از ظرفيت اليه تربيشو بالفاصله با کندو و کاو 
کادري موجود حزب کمونيست کارگري در آن دوره برزخ خواهند رسيد: 

کردند که سرنوشت و ُمقدرات کمونيسم کارگري  اين اليه پذيرفتند و قبول
اي واگذار کنند. به اين ترتيب کامال مشخص را به آن دو شخصيت حاشيه

است که اليه کادري حزب کمونيست کارگري تا چه اندازه در راستاي 
بروشني معلوم  بوده است؟» سرخط«سياست و مباني کمونيسم کارگري، 

اي همراه بوده است با "خط" عناصر حاشيه ياست که از دير باز آن اليه کادر
و منصور حکمت و مباني کمونيسم کارگري او، يک گرايش انتقادي و 

گرايش انتقادي در اقليت    مرگ منصور حکمت آن .»اقليت«گروه فشار در 
اي به کمونيسم عناصر حاشيه» بستر اصلي«ان براي جوالن ميدرا حذف کرد و 

  ٤٥٤" .طوط، فراهم شدي فعال آن خ»کادرها«اتکاء 
  

در اقليت، در  ظاهرا منصور حکمت يک گرايش انتقادي و گروه فشار آن هم
حزب کمونيست کارگري بوده است. سوالي که از اين رهبر کمونيزم کارگري که 

اين است، چرا خود هوادار يکي از اين  ،فعال گوشه عزلت برگزيده است
فات شد و به دفاع از مواضع اي (مدرسي) در جريان اختالي حاشيههاشخصيت

رهبر خود ادامه نداد؟ در جريان اين انشعاب حزب کمونيست کارگري دو تکه 
بلکه اين انشعاب منجر به ريزش نيرو به شکل افراد منفرد و محافل البته اکثرا  ،نشد

وفادار به منصور حکمت نيز شد. پس از اين بحران حزب کمونيست کارگري و 
حکمتيست هر يک خود را مدافع راستين کمونيزم  _حزب کمونيست کارگري

                                                 
  گرفتار در َتِب آتش و نور - ايرج فرزاد - ٤٥٤
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کارگري و حکمتيسم اعالم کرد و ديگري را خارج از ايدئولوژي کمونيزم 
  کارگري و حکمتيسم قلمداد نمود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٩١ 
  

  کمونيزم کارگري و اذعان به شکست
  

زماني قرار بود کمونيزم کارگري، کمونيسم و مارکسيسم را نه تنها در 
عظيم« بلکه در جهان احياء کند. از حزب کمونيست کارگري به عنوان ايران

 »روسيه ١٩١٧بعد از انقالب اکتبر  در تاريخ معاصر جهانترين پروژه کمونيسم 
ها و غلط بودن شد. اما تجزيه کمونيزم کارگري به فرقهنام برده مي

ي، هايش در جريان حوادث اجتماعي و شکستن ابهت کمونيزم کارگرسياست
سرانجام بخشي از رهبران کمونيزم کارگري را نيز مجبور کرد که به شکست 

گيري احزاب کمونيستي را مطرح کمونيزم کارگري اعتراف کنند و شکل
عظيمکردند. آقاي مدرسي که زماني از حزب کمونيست کارگري به عنوان 

  نويسد:ميترين پروژه کمونيسم در تاريخ معاصر جهان نام برده بود، بعدا چنين 
  

"به نظر من فضا براي تشکيل احزاب جديد ديگري در ايران و بخصوص بر 
هاي کمونيستي که شکل بگيرند باز است. چه کسي حکم داده متن کميته

توانند متحزب کنند که محصول کساني ميفقط است که کمونيسم را 
 ايران هستند و غالبًا عمًال يا ذهنا تبعيدي هستند؟ حزب ۵۷انقالب 

گيري يک حکمتيست، به اعتقاد من، تا کنون بهترين پالتفرم را براي شکل
حزب کمونيستي طبقه کارگر فراهم کرده است و تا آنجايي که خط و 
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تري بايد داشته هايش الاقل در سطح رسمي همين بماند، شانس بيشمشغله
  ٤٥٥باشد."

  
ر رابطه ي دتربيشليدر کمونيسم کارگري بعد از منصور حکمت، توضيحات 

زد. او چنين ساميهاي الزم براي ساختن حزب مورد نظر مطرح با شرايط و ويژگي
  نويسد:مي

  
شمسي امروز اولين بار است که دوباره به سازمان حزب در  ٦٠ "بعد از دهه

اهيم با ديد جديدي که در بيست سال گذشته خوميگرديم و داخل بر مي
بايد توجه کنيم که داريم حزب را بر  ايم حزب را دوباره بسازيم.پيدا کرده

ها در خارج از محيط آوريم که در آن آدممي به وجودمتن وجود سنتي 
وند و فعاليت اساسا جلسه گرفتن، بحث شمياجتماعي خود به هم وصل 

  ٤٥٦کردن و حداکثر اعالميه پخش کردن و يا شرکت در آکسيون است."
  

بايد دوباره بسازيم. خيلي ساده و  دارد که حزب راخيلي ساده ليدر اظهار مي
کند تمام تبليغاتي که براي احياي کمونيسم و مارکسيسم کرده واضح اعتراف مي

کند کمونيزم کارگري ربطي به بيش نبوده است. اعتراف مي فريبيعوامبوديم، 
ازد تا شکست را توجيه اندميکارگر نداشته است. به شارالتانيسم سياسي چنگ 

گيرد و اظهار اش را مياز رهبران کمونيـزم کـارگري يقه ديگر کند. اما يکي

                                                 
  طبقه کارگرو تحزب کمونيستي؛ کورش مدرسي - ٤٥٥
  بخش اول، هاي کمونيستيکميته؛ کورش مدرسي - ٤٥٦
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ويند شما رهبري کمونيزم کارگري که قرار بود گميسال ن ٢٢دارد پس از مي
اريد که کمونيزم دميايد و اظهار کمونيسم را به پيروزي برسانيد، حاال چرا آمده

  نويسد:ديد. او ميکارگري ربطي به کارگر ندارد، شما که رهبران اين جنبش بو
 

"چگونه از ما ميپذيرند براي توضيح اين وضعيت کنوني همان مشاهدات و 
سال قبل که در سمينارهاي کمونيسم کارگري حکمت طرح  ٢٢توضيحات 

سال و با اتکا به  ٢٢پرسند پس اين شدند، را صاف و ساده تکرار کرد. نمي
ين مدت تاريخ يخ بسته ؟ انگار در اايدکردهمباحث کمونيسم کارگري چکار 

است و اتفاقي روي نداده است و چيزي تغيير نکرده است؟ هفت سال قبل 
رش و من و رهبري حزب حزب حکمتيست را ايجاد کرديم، آيا از کو

و از جمله خودتان که در    پرسند پس به چه علت حزبتانحکمتيست نمي
ايد؟...ميداشتهايد در راستاي حل اين معضالت گام جدي برنرهبري آن بوده

کرديد؟ پرسند که شماها داشتيد از پيروزي کمونيسم در ايران صحبت مي
بزرگ باشد به تمام تاريخي که بعد از  نهتان قرار بود يک گويند کمونيسممي

شکست انقالب اکتبر به نام کمونيسم حرف زد، به عقايدي باشد که به نام 
به نام کمونيسم بر پا شد. چي  کمونيسم مطرح شد و به اردوگاههاي باشد که

شده است که از درون بقاياي اين صف، صداي بي ربطي به کارگر و به 
  ٤٥٧؟"ايدکردهزندگي کارگر و به امر کارگر را بلند 

  

                                                 
  حسين مرادبيگي در نقد سمينار "طبقه کارگرو تحزب کمونيستي" -٤٥٧
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هاي حزب کمونيست کارگري و بعدا حزب نه فقط پراتيک و سياست
م رود بلکه خود برنامه کمونيزحکمتيست زير سوال مي _کمونيست کارگري

خاطر آن منصور اي که بهرود. برنامهنيز عمال زير سوال مي» يک دنياي بهتر«کارگري 
حکمت لقب مارکس زمان را دريافته بود. تناقضات دروني کمونيزم کارگري مجددا 

که دچار انشعاب در حزب حکمتيست خود را بروز داد. حزب حکمتيست قبل از اين
بحران خود را به شکل ريزش نيرو نشان داد.  شود که به آن بعدا اشاره خواهيم کرد

  نويسد:يکي از فعالين حزب حکمتيست پس از جدايي از آن چنين مي
  

» غيرکارگري«و  یكفايتیدوستان مظفر در اعالم ب ،ی"در سمينار آذر مدرس
بهتر با صراحت و اتفاقا با خشم و نفرت گفتند و همه  یبودن يك دنيا
سال گذشته منبر گرفت،  یاين كمونيسم در س یتكفاياز بي یشنيدند، آن يك

 یاعصابمان خرد شد و اين كمونيسم نتوانست كار«و ديگري گفت كه 
مساله را هم در بر  مسائل بسيار فراتر از اين سوالي که طرح شده بود»...بكند

برنامه يک دنياي بهتر براي کارگر » بدرد نخور بودن«بحث  گيرد. از جملهمي
  ٤٥٨."و جنبش کارگري

  
کامران پايدار عضو سابق مرکزيت حزب اتحاد کمونيزم کارگري، جرياناتي 

کرد هايي ارزيابي ميانند، فرقهدميرا که خودشان را منتسب به کمونيزم کارگري 
اند. اظهارات ربط بودهشان به جنبش کمونيسم و کارگر بيکه در طول تمام حيات

                                                 
  ز از يك جوابگري؛ یعبداهللا شريف - ٤٥٨



٥٩٥ 
  

 مسلک کمونيزم کارگري را باعضو سابق مرکزيت، سرنوشت سر خوردگان از 
  نويسد:کشد. او ميوجود وفاداري به منصور حکمت بخوبي به تصوير مي

  
هاي "اين داستـان تسلسل و تـوهـم و تکرار بيهوده و ماهيت وجودي فرقه

موجود مدعي کمونيسم کارگري پس از مرگ زنده ياد منصور حکمت 
دو جريان  و هم  هم حزب ک ک  است. واقعيت اما اين است که

سه جريان مدعي کمونيسم  ...حکمتيست، همه اين سه جريان انحرافي و
اند اال کارگري در تمام طول حياتشان به هر چيزي وصل و موصف بوده

ي تفرقه هاناکارگر و کمونيست. ماهيت و کارکرد اين جريانات چه در دور
و  ي طاليي اتفاقهاآنهايشان و چه در دورو جدايي و لجن آنالين

ه جنبش اي عليرغم هر ادعايي که داشته و دارند اما بهمگراييشان در هر دوره
  ٤٥٩ربط و نامربوط بوده است."کمونيسم و کارگر جماعت بي

  
  
  
  

  

                                                 
  هاي کاظم نيکخواه!در حاشيه نگران خاطري؛ کامران پايدار - ٤٥٩
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        پراتيک کمونيزم کارگري از جنس

  کمونيزم بورژوايي است
  

شد که خارج از کمونيزم کارگري کسي دنبال سوسياليسم و ها تبليغ ميسال
شد که پراتيک کمونيزم کارگري در راستاي تاثير بر ها تبليغ ميمونيسم نيست. سالک

شد که کمونيزم کارگري، کمونيسم ها ادعا ميزندگي اجتماعي کارگران است. سال
را انتقال طبقاتي داده است، به عبارت بهتر کمونيزم کارگري، کمونيسم را از جنبش 

ال داده است. سرانجام عضو کميته مرکزي حزب بورژوايي به جنبش طبقه کارگر انتق
ها منشا هيچ اثري در زندگي اجتماعي کند که حزب آنحکمتيست اعالم مي

کارگران نبوده است و سنت غالب بر کار روزانه، بر عمل، کردار، نقش، تاثير و 
  نويسد:ها از جنس همان چپ و کمونيسم بورژوايي ايران بوده است. او ميپراتيک آن

  
کنم که من عضو کميته مرکزي حکمتيست هستم. من اين حزب فراموش نمي"

را از هر سازمان سياسي کمونيست يا چپي در ايران به لحاظ سياسي به کارگر 
ها، اين حزب ما در عمل اجتماعي تا به اين لحظه به دانم. با همه اينتر مينزديک

هيچ اثري در زندگي  هاي گذشته، منشاجز لحظات تاريخي دانشگاهها در سال
هايش اجتماعي نبوده است. حزب ما عليرغم درست بودن بخش اعظم سياست

در ابعاد کالن، سنت غالب بر کار روزانه، بر عمل و کردار و نقش و تاثير و 
پراتيک ما از جنس همان چپ و کمونيسم بورژايي ايران است. به همين دليل تا 

د مثل بقيه چپ هيچ سنت اعتراضي در گردمي آنجا که به طبقه کارگر هم بر
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جنبش کارگري خود را با حزب حکمتيست هم افق و در يک جنگ مشترک 
  ٤٦٠بيند."نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  مشکل کمونيسم ايران نه سکتاريسم که جنس بورژوايي سنن سياسي آن است!؛ یمحمد فتاح - ٤٦٠
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  هاي بعدينابحر
  

دو تکه شدن حزب کمونيست کارگري و تشکيل حزب کمونيست  به دنبال
حکمتيست، احزاب کمونيست کارگري عراق به حمايت از حزب  _کارگري

کمتيست پرداختند و حزب کمونيست کارگري عمال پايگاه خود را در عراق از ح
جا پايي در عراق بود. در راستاي  به دنبالدست داد. حزب کمونيست کارگري 

چنين سياستي بود که حزب کمونيست کارگري ناراضيان در کمونيزم کارگري 
ود که حزب ب ايزمينهعراق را تشويق به تشکيل حزب جديدي کرد. در چنين 

  کمونيست کارگري چپ عراق شکل گرفت.
 به وجودهايي که در درون حزب کمونيست کارگري ايران نارضايتي به دنبال

 ١٣٨٦خرداد  ٩يک فراکسيون و سپس در  ١٣٨٥آمده بود، ناراضيان ابتدا در آذر 
  حزب اتحاد کمونيسم کارگري را تشکيل دادند.

هيئت دائم" توسط اکثريت دفتر  عملي_تصويب "پالتفرم سياسي به دنبال
، که در آن اظهار شده حزب حکمتيست از ١٣٩٠سياسي حزب حکمتيست در آذر 

هاي اساسي تغيير مباني خط منصور حکمت فاصله گرفته است و بايد با دگرگوني
يک تغيير ريل  آن راريل دهد و به خط حکمت بازگردد، اقليت دفتر سياسي 

ب و منتقد خط رسمي حزب حکمتيست قلمداد ي رسمي حزهاسياستاساسي در 
گري متهم کرد. پرنسيپي و ياغيکرد و اکثريت دفتر سياسي نيز اقليت را به بي

تجزيه حزب حکمتيست به دو  به دنبالحزب حکمتيست به دو شاخه تجزيه شد. 
زاده) و اقليت (جناح مدرسي)، احزاب جناح، اکثريت (جناح رحمان حسين

ترين ضربه بزرگاق، طرفـدار جنـاح اقليت شـدنـد و ايـن کمونيست کارگري عر
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جدايي جناح مدرسي از حزب  به دنبالزاده بود. به جناح رحمان حسين
در حزب حکمتيست، جناح رحمان حکمتيست، حزب اتحاد کمونيزم کارگري 

  زاده ادغام شد.حسين
رحمان  ها در حزب حکمتيست (جناحباال گرفتن نارضايتي به دنبالسرانجام 

ترک کرده و بعدا حزب  آن رااي از اعضاي ناراضي حزب زاده) عدهحسين
يک دنياي «سوسياليست انقالبي ايران را تشکيل دادند. با وجود آنکه اين حزب 

دهد، اما خود را را برنامه حزب خود قرار داده و به منصور حکمت ارجاع مي» بهتر
  د.اندميمانند ديگر احزاب کمونيزم کارگري ن

ها همراه با ريزش نيرو به شکل افراد منفرد و يا به شکل محافل انشعاب
کوچک نيز همراه بوده است. بخش اعظم اين افراد و يا محافل، اگر چه احزاب 
کمونيست کارگري را قبول ندارند، اما همچنان به ايدئولوژي کمونيزم کارگري، 

  منصور حکمت و حکمتيسم وفادار هستند. 
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  بنديم آخر و جمعکال
  

گيري يک گرايش سياسي انعکاسي از شرايط تاريخي است که آن شکل
گرايش فکري محصول آن است. دانشجوياني که از نشريه آذرخش هواداري 

دهند. سهند به عنوان محفل استالينيستي سهند را تشکيل مي يه، بعدا هستکردندمي
يسم قرار گرفت و از ئتاثير مائوظهور کرد و در روند تکاملي خود به شدت تحت 

از سر و سامان دادن به » کمونيزم کارگري«آن تغذيه کرد. ضرورت وجودي 
  آمد. به وجود» گرايش خط سه«بحران 

اتحاد مبارزان کمونيست ابتدا رهبر بورژوازي ايران، خميني و همچنين 
ود که خرده روحانيت را به خرده بورژوازي تنزل داد و از سوي ديگر بر اين باور ب

شد که منطقي اين استدالل آن مي يهنتيج انقالبي بود. يطبقهبورژوازي يک 
شد. تنها دو ماه رهبـر بورژوازي و جنايتکاري چون خميني نيز يک انقـالبي مي

عام در تاريخ دوران معاصر ايران، قتل عامي که عربده ترين قتلمانده به خونين
اهيم، در خيابان بُکشيد. در چنين خوميمي نکشان بورژوازي اعالم کردند، زخ

 يبرنامهاتحاد مبارزان کمونيست در تنها  ١٣٦٠شرايطي در فروردين ماه سال 
  برد.نام مي» رهبري خرده بورژوايي«کمونيستي جهان، همچنان با لجاجت تمام از 

اتحاد مبارزان کمونيست با احساسات آتشين ضد امپرياليستي و ضد 
عنوان يک جريان ضد امپرياليست در صحنه حضور پيدا کرد. از به آمريکايي، 

در سرنگوني به باور اتحاد مبارزان کمونيست طبقات انقالبي ديگري  کهجاييآن
و طبقه کارگر تنها  امپرياليسم و امحاي استثمار شديد و ديکتاتوري آن ذينفع بودند

د مبارزان کمونيست اي نبود که خواهان تحوالت دمکراتيک بود، لذا اتحاطبقه
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منافع طبقات ديگر را مطرح کرد تا » دموکراتيک خلق یبرقرار باد جمهور«شعار 
نيز در نظر گرفته شود، به عبارت بهتر طبقه کارگر بايد به عنوان سياهي لشکر در 

  گرفت.خدمت اهداف طبقات ديگر قرار مي
اوردهاي اتحاد مبارزان کمونيست کارگــران را تحت عنوان دفاع از دست

انقـالب، گوشـت دم توپ در جنگ ارتجاعي ايران و عراق کرد. اتحاد مبارزان 
که جمهوري ننگين اسالمي  ،کمونيست تمام تالش خود را بکار برد تا القاء کند

نتوانسته است انقالب را سرنگون کند. بورژوازي در کودتاي خود نيز موفق نشد تا 
تازد، لذا به عامل خود ب همچنان به پيش ميانقالب را سرکوب نمايد و قطار انقال

عراق متوسل شده است تا انقالب را سرکوب نمايد. کارگران با شرکت در جنگ 
  بايد از انقالب خود دفاع نمايند.

تحت  خط سهاتحاد مبارزان کمونيست با امکانات کومله موفق به بازسازي 
ان با ايدئولوژي تشکيل حزب کمونيست اير شد. »مارکسيسم انقالبي«عنوان 

تحت نام جديد بازسازي و  خط سهگر آن بود که نظرات بيان» مارکسيسم انقالبي«
مرمت شده بود و در کوتاه مدت اين تشکل پرچم گرايش کالم راديکال چپ 

گيري تجمعي تحت عنوان حزب کمونيست ايران با شکل افراشته بود. سرمايه را بر
 جلوي راديکاليزه شدن انتقادها به چپ عمال» مارکسيسم انقالبي«ايدئولوژي 

سرمايه را گرفت، عمال سدي شد در راستاي تعميق و به سوال بردن جدي چپ 
  سرمايه.

به حاکميت رويزيونيسم بر احزاب کمونيست اتحاد مبارزان کمونيست 
شوروي و چين اشاره کرد که منجر به شکست و عقب رانده شدن طبقه کارگر 

خود در اين کشورها شده بود. از رويزيونيسم خروشچفي  جهاني از دو سنگر مهم
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غنا  صحبت کرد و مدافع سوسياليسم در يک کشور شد. ادعا کرد حتي در کشور
به تنهايي سوسياليسم را برقرار کرد و مفهوم سوسياليسم را تا سطح توان نيز مي
  داري دولتي تنزل داد.سرمايه

، کارگران را به کشتار ي مليهاجنبشکمونيزم کارگري تحت عنوان 
امپرياليستي در کردستان ايران فرستاد و کارگران را گوشت دم توپ در تخاصمات 
امپرياليستي کرد. کمونيزم کارگري تمام تالش خود را کرده است تا به مواضع 

ي کارگري لباس راديکال هااتحاديهارتجاعي و سرمايه پسند خود در رابطه با 
اند و بينايي خود را از دست دادهکردند که را متهم مي هاستانترناسيوناليبپوشاند. 

ي هااتحاديهکه ينند. خالصه کالم اينبميرا ن ي کارگريهااتحاديهواقعيت مبارزه 
  هاي کارگري معرفي کردند.کارگري را تشکل
هاي کمونيزم کارگري در رابطه با انقالب و داغون کردن تمامي ياوه

بي بيش نيست. کمونيزم کارگري خواهان به بازي گرفته فريماشين دولتي عوام
شدن در قدرت سياسي است. منصور حکمت مدعي بود که از طريق انتخابات 

در پارلمانتاريسم، پارلمان تر است. شانس کمونيزم کارگري براي پيروزي بيش
نه در خدمت کمونيسم، بلکه اين کمونيسم است که در خدمت حقانيت 

در پارلمانتاريسم شخص نماينده گيرد. ان مورد استفاده قرار ميبخشيدن به پارلم
کند و طبقه کارگر نقش پياده نظام را براي پارلمان نقش اصلي را ايفا مي

کنند. پارلمانتاريسم تقويت اين توهم براي طبقه کارگر پارلمانتاريسم ايفا مي
  پيش ببرند.توانند به نيابت از آنان مبارزه را است که گويا ديگران مي

، بيگانگي طبقه کارگر با »مارکسيسم انقالبي«ضرورت غلبه بر بحران 
حزب کمونيست، عدم کارآيي حزب به اصطالح کمونيست، معضالت ناشي از 
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هاي کنده شده از موقعيت آتش بس جنگ ايران و عراق، معضل اردوگاه نشين
کارگري را به کمونيزم  ايدئولوژي گيريهاي شکلشان و ... زمينهاجتماعي

وجود آورد، به عبارت بهتر بحران مارکسيسم انقالبي و چگونگي برون رفت از 
  آن، ضرورت و بديل کمونيزم کارگري را مطرح کرد. 

ضرورت کمونيسم علمي  طبقه اجتماعيعروج طبقه کارگر به عنوان يک 
(مارکسيسم) را مطرح کرد. اما بر عکس مارکسيسم، نقطه شروع بحث کمونيسم 

ارگري پاسخي بود که شخص منصور حکمت به آن رسيده بود. ظاهرا منصور ک
اي جديدي کشف کرده بود تا با توسل به آن و با تردستي ماهرانه» اکسير«حکمت 

بحران مارکسيسم انقالبي را موقتا حل کند و يا به عبارت بهتر مجددا به تعويق 
به کمونيزم کارگري منتقل کند . او موفق شد بحران مارکسيسم انقالبي را اندازدبي

  .و اين بحران سپس خود را در بحران کمونيزم کارگري نشان داد
است بر دوش مردم و از طريق مردم قدرت سياسي را خوميمنصور حکمت 

کسب کند نه از طريق طبقه کارگر. منصور حکمت مدعي بود يک حزب 
سي را کسب کند و به تواند قدرت سياکه در اقليت است ميوجود اين کارگري با

و نه طبقه  درصد جمعيت ايران در آن وقت ١,٥حدود يعني  اکثريت تبديل شود.
البته منصور حکمت جاي ديگر منظور خود را از روند سرنگوني جمهوري کارگر. 

تواند نتيجه دهد. اين سرنگوني مياسالمي و کسب قدرت سياسي بهتر توضيح مي
طالبان در افغانستان، صدام در عراق، هرج و  حمله نظامي آمريکا مثل سرنگوني

  مرج و غيره باشد.
هاي آزاديبخش و يا شرايط خاصي مثل جنگ جهاني دوم، يا جنبش

شرايطي نظير آن به وجود نيامد تا شانسي براي کمونيزم کارگري به وجود 
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بياورد تا کمونيسم کارگري در جايي هر چند بسيار غير مهم مثل آلباني به 
خوجه«سد و زمينه بهتري براي ارائه نوع جديدي از ايدئولوژي مانند قدرت بر

هاي کمونيزم کارگري تالش فراواني با اين وجود ايدئولوگ فراهم کند.» ايسم
را ارائه دهند و خود منصور » حکمتيسم -مارکسيسم«ايدئولوژي  کردند تا
  شت.سزايي داه در جا انداختن ايدئولوژي جديد، حکمتيسم نقش بحکمت 

زماني قرار بود کمونيزم کارگري، کمونيزم را در جهان احياء کند، عظيم
شد. اما خود کمونيزم ترين پروژه کمونيسم بعد از انقالب اکتبر محسوب مي

تناقضات دروني خود، دچار اضمحالل شده بود، ديگر امکان به  خاطربهکارگري 
صور حکمت در آخرين پلنوم منتاخير انداختن بحران کمونيزم کارگري ميسر نبود. 

شود که گويا قبل از مرگ خود در جمع حواريون خود، همچون مسيح ظاهر مي
تنها او توانسته است تا به فضيلت و فرهيختگي، يگـانـه انديشمند کمونيزم 

همين االن کمونيزم کارگري بر حزب  ،داردکـارگـري برگزيده شود. او اظهار مي
تواند حاکم باشد، اما او پس بعد از او نيز نمي کمونيست کارگري حاکم نيست،

  نگران ادامه کاري حزب است.
شد که خارج از کمونيزم کارگري کسي دنبال سوسياليسم و ها تبليغ ميسال

شد که پراتيک کمونيزم کارگري در راستاي تاثير ها تبليغ ميکمونيسم نيست. سال
شد که کمونيزم کارگري، يها ادعا مبر زندگي اجتماعي کارگران است. سال

کمونيسم را انتقال طبقاتي داده است، به عبارت بهتر کمونيزم کارگري، کمونيسم 
عضو کميته  سرانجامرا از جنبش بورژوايي به جنبش طبقه کارگر انتقال داده است. 

منشا هيچ اثري در زندگي  هاآنکند که حزب مرکزي حزب حکمتيست اعالم مي
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وده است و سنت غالب بر کار روزانه، بر عمل، کردار، نقش، اجتماعي کارگران نب
  از جنس همان چپ و کمونيسم بورژايي بوده است. هاآنتاثير و پراتيک 

ود رميي احزاب کمونيست کارگري زير سوال هاسياستنه فقط پراتيک و 
ود. رمينيز عمال زير سوال » يک دنياي بهتر«بلکه برنامه خود کمونيزم کارگري 

 آن منصور حکمت لقب مارکس زمان را دريافته بود. خاطربهکه  اينامهبر

ي هانادر دفاع از مارکسيسم و در مقابل به لجن کشيدن اهداف و آرم
 يهگيري هستپرولتري از سوي جناح چپ سرمايه، کمونيزم کارگري را از شکل

م و نشان اوليه آن تا اضمحالل کمونيزم کارگري به احزاب و محافل بررسي کردي
داديم که اين گرايش فکري، به عنوان جناح چپ بورژوازي، در تمامي حوادث 
اجتماعي بر عليه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتي بوده است. واقعيت اين است که با 

ي هاجنگداري به عصر انحطاط خود، عصر انقالبات کمونيستي و ورود سرمايه
ي خود را از دست داده است و امپرياليستي شروع شد. بورژوازي نقش مترق

مزدي  بردگان براي ترين وجدان آن نيز در خدمت بردگي مزدي وراديکال
کننده است. اگر در مقطع جنگ جهاني اول اکثريت احزاب کارگري که مشمئز

ه به اردوي بورژوازي ميشکردند براي هتحت عنوان سوسيال دمکراتيک فعاليت مي
به شکل  هاآنهداف پرولتري براي تمايز خود با پيوستند و جريانات وفادار به ا

شکست موج انقالب جهاني و در روند  به دنبالاحزاب کمونيست فعاليت کردند، 
» کمونيست«آن انحطاط انترناسيونال کمونيستي، اين بار احزابي که تحت عنوان 

ب با برآمد موج انقاله به اردوي بورژوازي پيوستند. ميشبراي ه کردندفعاليت مي
جهاني و  در روند آن معضالتي که در مقابل پيشروي انقالب جهاني قرار داشت، 

مادي کمونيست چپ مهيا شد. با عالئم شکست موج انقالب جهاني که  هايزمينه
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هاي انحطاط خود را بروز منجر به ايزوله شدن انقالب اکتبر شد، انقالب اکتبر نشانه
خود را بر تمامي احزاب کمونيست و داد. روند انحطاط انقالب اکتبر تاثير 

بود که ضرورت وجودي کمونيست  ايزمينهجريانات انقالبي گذاشت. در چنين 
از بلغارستان تا آلمان، از روسيه تا  هاانترناسيوناليستچپ بيش از بيش مطرح شد. 

. اما آمريکا، از بريتانيا تا هلند، از ايتاليا تا... به دفاع از مواضع کمونيستي پرداختند
در سه کشور که سنت مارکسيستي قوي بود يعني در روسيه، آلمان و ايتاليا 
کمونيسم چپ خود را به شکل قوي و منسجم نشان داد. به عبارت بهتر واکنش 

وظيفه و افتخار دفاع از مواضع  کمونيست چپ، يک واکنش جهاني بود.
  بار نصيب کمونيست چپ گرديده است.  کمونيستي و پرولتري اين
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  خطوط اصلي مواضع:

 

داري بعنـوان يـك نظـام اجتمـاعي وارد دوره . جنگ جهـاني اول نشـان داد كـه سـرمايه1

تنهـا دو آلترنـاتيو بـراي ايـن سيسـتم وجـود دارد: يـا انقـالب و شـده اسـت خـود انحطاط 

  كمونيستي يا نابودي بشريت.                          

-تنها اين طبقه اجتماعي است كه مـي .تنها طبقه انقالبي است .  در عصر ما ، طبقه كارگر2

داري پايان دهد.                                                                                                              تواند انقالب كمونيستي را انجام دهد و به بربريت سرمايه

هـاي كـارگري در ، اتحاديـهگرديـدداري وارد دوران انحطاط خود ه. بعد از آنكه سرماي3

هـا كنتـرل داري شدند. وظيفه اصـلي اتحاديـهسراسر جهان تبديل به ارگانهاي نظام سرمايه

طبقه كارگر و منحرف كردن مبارزه طبقاتي كارگران است.                                                                    

ــدگي ســرمايه، شــركت در 4 ــاتي و ســيركنمــايش . در عصــر انحطــاط و گندي  هايانتخاب

داري دمكراســي و تنهــا در جهــت تقويــت توهمــات دمكراســي اســت. ســرمايه يپارلمــان

                                                                                          . هستندداري بربريت سرمايه ،داري ديكتاتوري دو روي همان سكهسرمايه

مبـارزه طبقـاتي هسـتند.  بـر عليـه طبقـه كـارگر و و ضد انقالبـي ، . تمامي جنبشهاي ملي5

در اختالفات امپرياليستي است.                                                نظام جنگ آزاديبخش ملي يك نيروي پياده 

شكسـت انقـالب بـه ويـژه . علت شكست انقالب اكتبر، شكست مـوج انقـالب جهـاني، 6

                                                                                           منجر به انحطاط آن شد.                  در نهايت كه منتهي به انزواي انقالب اكتبر و  باشد مي آلمان
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ــتها و 7 ــتها، تروتسكيس ــتها، مائوئيس ــتند، استالينيس ــاعي هس ــپ ارتج ــزاب چ ــامي اح . تم

                                                                                        كنند.                        دستگاه سياسي سرمايه را نمايندگي مياز آنارشيستهاي رسمي و غيره 

كـه در شـوروي، اروپـاي  "كمونيسـت"يـا  "سوسياليسـت". كليه دولتهاي بـه اصـطالح 8

داري بـوده شرقي، چين، كوبا و غيره بر سر كار آمدند تجلي شكل ويژه از بربريت سرمايه

.                                                                                                                           هستند لتيداري دوو سرمايه

دهد و يك فـاكتور فعـال در تكامـل و . سازمان انقالبي پيشقراول پرولتاريا را تشكيل مي9

توانند شكل اقليت انقالبي بـه خـود تنها مي تعميم آگاهي طبقاتي است. سازمانهاي انقالبي

وظيفه شان نه سازماندهي طبقه كارگر يا كسب قدرت بجاي طبقه كـارگر، بلكـه  و بگيرند

يك قطب نماي سياسي است، بطوريكه شفافيت سياسي سازمان انقالبـي  –رهبري سياسي 

.                                                                                             و نفوذ آن در طبقه كارگر از عناصر اصلي  براي انقالب كمونيستي هستند

  تعلق سياسي:

مواضع، نظرات و فعاليت گرايشات سياسي پرولتري، محصولي از تجربيات گذشته طبقه 

كارگر و درسهائي كه سازمانهاي سياسي طبقه كارگر درطول تاريخ اين طبقه كسب 

اند. لذا صداي انترناسيوناليستي ريشه هاي خود را در اتحاديه كمونيستها،  كرده

انترناسيونال اول، جناح چپ انترناسيونال دوم، انترناسيونال سوم، مخصوصاٌ جناح چپ 

انترناسيونال سوم و فراكسيونهائي كه در مقابل انحطاط انترناسيونال سوم وظيفه سترگ 

 و آلماني –ستي را بر عهده گرفتند، فراكسيونهاي هلندي دفاع از مواضع پرولتري و كموني

دفاع  چپ ميداند و از سنن كمونيستبويژه فراكسيون چپ كمونيست ايتاليا 

  كند.مي



 
 


