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 !یكارگر مكمونیس"خدا حافظ 
 

 "یحزب كمونیست كارگر" یاز كادرھا و اعضا یجدا شدن برخ یبه بھانه"
 
  ."  ام تا به اين وضع سروسامان دھم است، بیچاره من كه به دنیا آمده يچه روزگار خراب"

 ھاملت، شكسپیر 
 
از اين حركت  يكنند و يا حت يپندارند، چه تصور م يگويند، چه م يھا چه م ه انسانكنیم ك يما از اين حركت نم"

ھا در فعالیت  خیر، ما از انسان... كنند يانديشند و يا تصور م يگويند، چه م يھا، چه مآن يهكنیم كه ديگران، در بار ينم
در ذھنیت  يم دريابیم چگونه اين فرايند حیاتتوانی يھاست كه مآن يواقع يشان حركت میكنیم، ما از روند زندگ يواقع

 ."يابد يم و تكوين  يتجل يايدئولوژيك يھا ھا و پژواك  آنھا بصورت بازتاب
    يآلمان ي، ايدئولوژمارکس

 
و انديشیدن پرسش خوِد انديشه  يھا محدوديت يهمتمايز است زيرا كه در بار ياز گفتمان جزم يگفتمان انتقاد"
... شناسد يھا م كند و در ضمن انديشه و انديشیدن خود را نیز ھمواره در چھارچوب كامالً متعین ھمان محدوديت يم

دھد، و اين خود،  ير قرار مظن انديشه را مد يمند شود كه، در ھر مورد، تاريخ يم يانگیز فوق اسلوب نزد ماركس، پرسش
 ."خواھد كاستآن  يھا يطلب الزاماً، از جاه

Emanuel Renault in Marx et l`idee de critique     
 
  فنجان چاي... و" حزب كمونیست كارگري"اندر ترك  -١
 

خارج از  يسیاس جدا شدن خود را از اين سكت" يحزب كمونیست كارگر"از كادرھا و فعاالن  يپیش، برخ يچند
، "حزب ياز مباحث درون ياسناد"كت، س -به -وفاوار -ھمواره -گانماند يباق يكردند و متعاقب آن، از سواعالم  يكشور

 .انتشار يافت كه به دست ما نیز رسید
شمارند و يا  يم ارزش   ياھمیت و ب يرا ب يھا، ھرگاه كه مسئله يا موضوعآن. جالب دارند يھا تكه كالم يفرانسو

. شان نیست"يفنجان چا"ھمان موضوع، سئله يا بگويند كه فالن م يكنند، م يم يتلق" نارخداد"يك  آن رااساساً 
 يو موضوعات سیاس ايلآن نیز از اين قبیل مس ياز فعاالن و اعضا يا توسط عده" حزب كمونیست ايران"ترك  يماجرا

عالیت و سرنوشت اين ، حیات، فيمردم ايران و گیت يقاطبه ياز افراد و چه بسا شايد برا يمن و بسیار يبرا. باشد يم
مواجه شده است، نه  يايدئولوژيك -يا برنامه -يبحران سیاس ش تا به امروز كه با"ظھور" ي، از ابتدايیاسكت سس

 .ما را تشكیل داده است يهقھو حتاو نه  يفنجان چا
، برخاسته از اقشار و طبقات يخارج از كشور يهبلعید -ر شور و چه بايد كرداز دانشجويان پ يا كه عده ياز زمان ييعن

 گردند و ھنوز از راه نرسیده، به يمرفه ايران، به دنبال امواج انقالب بھمن به ايران باز م يبورژوا بزرگ و خرده يوازبورژ
ترين مناطق ايران  ترين و فقیر  مانده از عقب ي، عازم يكينوين پرولتاريا و تحقق انقالب كارگر منظور ايجاد حزب تراز

 – توسط جزمیات مشعشع خود يمحل دار ب كردن يك سازمان نام و نشانا مرعوكه ھمین گروه، ب ياز زمان... شوند يم
حزب كمونیست "متحد و آن سازمان را با خود  -كردن در جنگل و در غیاب شیران يسان حكايت معروف پادشاھه ب

، تحت فشار يدار سرمايه ضد مكه اين مدعیان انقالب تام و تما يو سرانجام از ھنگام... كند يم" برپا"را " ايران
حزب "شوند كه آن چه كه يم" متوجه"، ناگھان يمرز يهدورافتاد يھا يدر روستاھا و واد يزندگ يھا يسخت

ريده از طبقه و ب ي، ملیتيمحل جز يك فرقه كوچك ياند، چیز انترناسیونال نوين پنداشته ايجاد يبرا يو كانون" كمونیست
و صد در صد  »مدرن« يخاطر ايجاد حزب تابند و اين بار به يرمب يآن رودر نتیجه و ناگھان از ... كارگر نبوده است

... كارگر ايران يارگانیك با طبقه پیوند ي، راھ"يانتقال كارگر "به سرانجام رساندن امر مقدس  يو برا يكمونیست
 يسوندرا با پ "كمونیست" "حزب"شوند و در ديار غرب پرچم  يم... ھاگلن، برلن و كوپنلندن، ك يراھ... بخشیدب
به خود تفھیم كنند كه اين دفعه با دفعات پیشین فرق  به ويژهاول و  يكنند تا به ديگران و در درجه يمعلم " يكارگر"

سال،  ٢٠، از آن زمان تا كنون و در تمام طول اين يبار... باشند يم" يكارگر"ھا واقعاً يك جريان بار آن دارد، اين
 .اند ما خارج مانده يتماشا يدعا ھمواره از حوصلهم پر تكسين ا يتراژد -يُكمد يھا نمايش

از كادرھا و فعاالن آن، از  يا جداشدن پاره تكت به مناسبساين  يمباحث درون يبا اين وصف اما، به نظر من، مطالعه
از معضالت و  يا معترضین در رابطه با پاره از بحث ياز آن نگاه كه بخش. باشد ييك نقطه نظر قابل توجه و تأمل م

 يبرا به ويژهمجموعه چپ ايران،  يتر، البته با مضامین پربارتر، برا وسیع ايهگیرد كه در گستر يقرار م اييانگیزھپرسش
نو مورد تعمق ما نیز قرار گرفته  يباشد و پیوسته در طول مقاالت طرح يو م است ، ھمواره مطرح بودهيغیر سنت پچ

 يبند رده يھا را در سه سرفصل اصلتوان آن يھستند كه م اييھ بلماتیكردسته از پ منظور من در اين جا، آن. است
 شچپ در مناسبات يياب و باالخص بحران سازمان يواقعاً موجود، دوم، بحران تحزب سیاس »تسیاس«يكم، بحران : كرد

چپ و يا به  ياجتماع يهژانديشه و پرو نو سرانجام سوم، بحرا ياجتماع ش، با زحمتكشان و با جنبيبا جامعه مدن
 يناظر بر شرايط عین" نمكم" لسو و عم چپ و چپ از يك يھا يمیان تئور يساختار اييجد تبیان ديگر بحران مناسبا

 ...ديگر ياز سو يو تاريخ
 يگیر كناره گذرا به نارخداد ينگاھ يفوق، فرصت را مغتنم شمردم تا به بھانه ايلتأمل پیرامون مس ي، در راستاسپ
  .باشند، مجدداً مطرح كنم يم يرا كه به نظر من اساس يھا و معضالتش، پرس"يحزب كمونیست كارگر"از  يا دهع
 



   ھا واقعیت يبالماسكه... ھا و كتس ايبق راز -٢
، يكارگر يو بدو يرس يھا ، بر اين باور بود كه فرقه١٩در اواسط قرن  ينوين كارگر يھا حركت ن، در آغاز برآمدسمارك
و  يدار تشكیل شده بودند، به میزان تكوين مناسبات سرمايه يور پیشه يھا در ابتدا از استادكاران و شاگردان كارگاهكه 

و  يو آزمون مبارزات يدار ضدسرمايه يھا و صنايع بزرگ و ھمراه با رشد آگاھ تمركز و تجمع انبوه زحمتكشان در فابريك
و  يو طبقات يسراسر يھا ھا، سازمانآن يند رفت و به جاكارگران، رو به انحطاط و زوال خواھ ياجتماع

به  يا اروپا، بعدھا تا اندازه يكارگر شاو، در مورد جنب ساگر اين حد. كارگر خواھند نشست يھا توده يسوسیالیست
و  يازس فرقه يهگذرد، ما شاھد آنیم كه پديد يم يبینشپنجاه سال از آن پی و امروز، كه صد يلوواقعیت تبديل شد، 

در خارج از كشور، نام پرطمطراق  يكه در میان پناھندگان ايران ياز نوع تشكل يو سیاس ي، مذھبيمكتب يباز كتس
ھمواره  يه، در حوزحتارا به خود اعطا كرده است، نه تنھا رو به زوال نرفته بلكه استمرار و " يحزب كمونیست كارگر"

اين  يالبته در اين جا بايد تصريح كنیم كه استقامت سرسختانه. ست، توسعه نیز يافته ايو نازل يا معین، حاشیه
بلكه در  است عصر ما، تنھا منحصر به جوامع توسعه نیافته نبوده يسازمان -ياجتماع -يمذھب - يروان يھا پديده
-يقابل توجه م و آمريكا نیز يغرب يدر اروپا يھا يعنآن نتري و از جمله در پیشرفته يدار سرمايه ياز كشورھا يبسیار
 .باشد
كوتاه، پاسخ  يمن در اين قلمیار يهمانند؟ انگیزيھا پايدار م كتسآيند؟ و از بابت چه يھا به وجود م كتسچه  ياز برا

 ايحیات و بق در غرب، پیرامون راز ينظران و روانشناسان اجتماع از صاحب يزيرا كه بسیار. فوق نیست شبه پرس
تواند با يمند كنجكاو م اند و ھر عالقه كرده ي، تحقیق و بررسيدر جوامع امروز يكو مسل يمختلف مذھب يھا كتس

اين نوع  يظھور و پايدار ياما يك عامل اصل. مورد نیاز خود را به دست آورد يھا ھا، پاسخآن يھاشپژوھ يمطالعه
يد بتوان در حیات كھنسال و را شا" يحزب كمونیست كارگر"موسوم به  تكسھا و از جمله، در بحث مشخص ما،  فرقه
ھا، آن نتري زده ترين و بحران  از جامعه، بر عقب مانده يكه بر اقشار يفرھنگ. يافت »يرادمريد و م« گفرھن  دتنومن

كه محصول  يفرھنگ. مديد نیز مسلط خواھد بود ييھاباشد و چه بسا تا مدتيو م است ھمواره حاكم و غالب بوده
 .شونديھا فراھم م ، رشد و دوام فرقهشپیداي يھا است كه از بطن آن زمینه يمشخصو  يو تاريخ يشرايط عین

 )كاريسماتیك( فرھمند" خطیب"و يا يك  »رشدم«يا " رھبر"، يك "شخصیت"يا " اتوريته"ھا عموماً بر محور يك  كتس
ب دادن پیروان خود و در ، در فرييتشكیالت -يروان - يايدئولوژيك -يسیاس يگر  كه در افسون يفرد. گیرنديشكل م

، آن چه كه »يرادم -ريدم« تاما در مناسب. فراوان است يو نبوغ استعداد يدارا (demagogie) يفريب و عوام يلفاظ
... نیست" دبیركل"يا " نخست سیير" يكالم و نفوذ و سلطه و خدعه تكننده است، صرفاً قدر از ھر چیز تعیین شبی

 يذھن ياول، آمادگ يبلكه، در درجه... نیست" سرپناه"يب ياعضا يكیالت در نگھدارتش »يحمايت -يمال«صرفاً قدرت 
خود، خواستار ھدايت شدن  يو روان يروح ياست كه خود، حداقل در ابتدا، داوطلبانه، بنا بر نیازھا يانصار يو روان

و فكر و  يند كه چون از استقالل رأريدان نیستمو باز در ھمین راستا، اين تنھا . باشنديم »كل عقل«توسط يك قیم، يك 
چتر «ريدان نیستند كه در پناه مباشند، اين تنھا يم" سازمانده"و " دھنده خط" يك رھبر ياند، در جستجو بھرهيعمل ب
 يپیرو لريدان نیستند كه با عممباشند و اين تنھا يخود م »يبازشناس« نتحقق بخشید يكت، در پس »يحمايت

به عبارت ديگر، اينان، ھنوز، در ظھور و تكوين آن مناسبات، تعیین . پروراننديسازند و پیشوا ميخود، پیشوا م نكرد
 ، به نظر من، تعیین كننده و گوھرين است كه چون قادر نبودهي، پیچیده و تاريخيبلكه آن واقعیت عین. كننده نیستند

ريان  عرضه بدارد و به عآشكار، شفاف و  ورتبه صرا  »خود«، يايدئولوژيك يواسطهو نیست، مستقالً و بدون  است
بازتاب نمايد و بشناساند، در نتیجه و به تبع آن، و باز به قول  )سبه قول مارك(ھمان طور كه ھست «العین و يرأ

مجھول،  تواقعی رو كاشفان اسرا يسازندگان ذھنیت اجتماع يدار با واسطه  ، به صورت وارونه، فتیشانه و نقابسمارك
رسانان و  دستان، خبره ب ، قلميمداران، رھبران سیاس ھا، فالسفه، روشنفكران، سیاست ايدئولوگ يبا واسطه ييعن

اين  ودر پرت. بندديم شھا به عنوان حقیقت و ايقان، نق شود و در ذھنیت انساني، وارد صحنه م...خبرسازان، خطیبان و
ھا،  پديدار واسطه، در بستر اين رقص بانقابيشكار، شفاف و بآ به صورتدر بازتاب خود  يكنون يھست يتاريخ يناتوان

، ياجتماع يھاشاز رفتار و رو يراتر از آن، بسیارفو،  يرادمريد و مست كه روابط ا عصر ما يھا واقعیت ياين بالماسكه
و كالم  راھبر ، حزباييمسیح ررھب ژگانه سه ميا فتیشیس شكی  دما، بر بنیا يو عمل ي، فكري، روانياخالق

 !يو چه جان سرسخت و پايدار... گیرنديآفرين جان م معجزه
 
 !سييبيراديو ب... حزب و" انتقال كارگري" يافسانه - ٣
 

اند، با اين حال، نسبت به  ساخته و پرورده شده يسكت -يمكتب يھا در درون يك منظومه چه سال گان، گرشد جدا
ھا ھا، حداقل دو نفر از آنو آن اين كه آن. باشندييك مزيت قابل توجه م يداراسكت،  -به -فادارو -ھمواره - نماندگایباق

اند  انگشت گذارده" يتناقض"شان را بازگو خواھیم كرد، بر یاياختالف و علت جد ياين سطور موضوع اصل يكه در ادامه
ھا، به بیان ديگر آن. دارد يحیات يچشم اسفنديار، اھمیت يمنزله كت ديگر از اين نوع، بهسشان و ھر  گروه يكه برا

بالمنازع و  رشخص رھب »كالم«ين معنا كه ه اب. اند كت خود نشانه رفتهس يرا بر قلب ھويت يمستقیماً، سالح نقد و نف
. اند ال بردهوتشكیالت را به زير س يبنیادين و تاكنون ماز دگ يا ھشتاد درجه و او در انحراف صد يجديد سیاس شچرخ

 شھا، در پوش كتس يدر ھمه يو عاد يخود، بلكه، طبق رسوم جار يكه البته نه با نام واقع" يتجديد نظر"
زير، با انتخاب دو فراز از مباحث در . شناسانديكند و خود را ميسازمان تظاھر م يمش" ادامه و تعمیق" يايدئولوژيك

 يسیاس يھا كتسكه عموماً در  يكنیم، نظريھا با نظر جديد رھبر را باز گو ماختالف آن يگان، موضوع اصلشد جدا
 يھا ، در حد برخورد"يمباحث درون"اعظم  شالبته بايد تصريح كنم كه بخ. كنديپیدا م يھمان تشكیالت اين يبا مش

. باشدين خارج مابحث مخالف يماللت آور است كه عموماً از موضوع اصل ياھمیت و در سطح مشاجراتيو ب يجنب
ترين ترين و زشت در پست به ويژهھا و  در سازمان يسیاس يھا ھا و انشقاق ه به مناسبت انشعابكه ھموار يترھات

گذشته،  يھا از ما نیز، در دوره يكه بسیار شناخته شده ييھا ھا و شیوه ترفند. ھا، رواج دارند كتسدر  يھا، يعننوع آن
  .يما خود، پیوسته در امان نبوده تدر اقلی نا نسبت به مخالفاھردن آنبه كار ب يايم و از وسوسه ھا سر و كار داشته  با آن

  



  " كارگري شكست خورد انجام انتقال  ايران در يحزب كمونیست كارگر" -
 يبود، در اطالعیه" ١٩٩١نوامبر  ٣٠گذاران اين حزب در تاريخ  از چھار تن بنیان ييك "خود  يرضا مقدم، كه به گفته

شكل گرفت كه ماركسیسم  ييك درك بنیاد يايران بر مبنا يحزب كمونیست كارگر: "دنويس ياز حزب م  اش اييجد
آن . است يدار كارگر علیه نظام سرمايه يحركت ناگزير و ھمیشه موجود طبقه يھا اھداف و شیوه يصرفاً تبیین نظر

و . رگر نبوده استطبقات غیر كا  جز جنبش يداشته چیز  كه تحت نام ماركسیسم و كمونیسم در ايران وجود چه
 ي، محتاج بك انتقال طبقاتيا و برنامه يفكر ياز ھر مرزبند  بیش يكارگر يايجاد حزب سوسیالیست يبرا  بنابراين، تالش

 .است
علیه ... يعظیم جھان  يك تعرض يدستمايه يبلوك شورو يفروپاش يتشكیل شد كه پروسه ياين حزب در شرايط

 يتنھا فرصت كوتاه معین برا يحزب اعالم كرد كه در چنین شرايط... شده بود يكارگر و تفكر سوسیالیست يطبقه
در اين كار موفق  ن چهاكارگران، در اختیار دارد، و چن يتبديل به حركت سوسیالیست ي، برايانجام اين انتقال طبقات

 يھا يرا تنھا در مرزبند  يتشكنون موجود بدل خواھد شد كه ھو چپ تا يغیر كارگر يھا در كنار فرقه يا نشود، به فرقه
 .متفاوت يجو كرد و نه در يك ھويت طبقاتوبايد جست يو تاكتیك يا برنامه

 .ايران در انجام اين كار شكست خورد يحزب كمونیست كارگر
تر است و آن  مراتب عمیق به يمعضل يآمدھا يو پ  ھمه عوارض... اين حزب يو آينده يو مشكالت كنون ايلمس...

راه غلبه بر اين مشكالت نیز نه در كشف مجدد اين يا آن حكم تئوريك است، . است يانجام يك انتقال طبقات شكست در
از (..." تنھا راه، گفتن صريح حقیقت و از نو آغاز كردن است. است يو عمل ينظر يگذاردر بدعت يطريق اول و نه به

 ).٧٦  ، صياسناد مباحت درون
برتافتن كامل حزب از اين  يو اعتراف به رو" يانتقال طبقات"ه اذعان به شكست در انجام در اين جا بايد تأكید كنیم ك

رايج و متعارف و  يھا ي، از نوع ناكامييا تاكتیك ييك شكست سیاس يمنزله اصل بنیادين خود را نبايد تنھا به
تمامیت  نرفت سوالر زي به معناياين شكست در حقیقت . كرد يتلق يسیاس يھا پذير در اغلب سازمان گذشت

ترين مرز تمايز دگماتیك خود با ديگران و بھتر  يو مشروعیت و اساس يو جوھر ھويت يشود كه مبان يمحسوب م ينظام
از اين رو، صرف نظر از اين كه با عقايد و . خارج از خود را بر سر تحقق آن مھم قرار داده بود يم با جھان سیاسويیبگ

ايران، بر اولويت  يكنون يقدم، موافق باشیم يا نه، صرف نظر از اين كه در شرايط تاريخنظرات جداشدگان، چون رضا م
ساز يك  تعريف يكارگر يھا موافق نبود كه میان ادعاتوان با اين نظر آن يباشیم يا نه، نم توافق داشته" يانتقال كارگر "

ريده از و ب يخارج از كشور يروه تبعیديك گ يبه مثابهكرد آن و عمل يزندگ تو واقعی يحزب كمونیست كارگر
 يا سرگرم كننده و يا معجزه يو عمل" ينظر" يو حیله  ژرف وجود دارد كه با ھیچ ترفند  يزحمتكشان ايران، اقیانوس

 .شكاندخ آن راتوان  ينم
 
 "ھاي راديو تلويزيوني در خارج از كشور حول شخصیت... حزب كمونیست كارگري"  -
 

حزب  "  ينیز، عمدتاً ناظر بر تراژد يمركز يديگر از مستعفیان و عضو كمیته يمن شفیق، يكبھ ياساس  اعتراض
 يايران، ادعا يكنون يھر حزب و يا سازمان ديگر است كه در شرايط تاريخ يكل به طورو " يكمونیست كارگر

كارگران ايران شود، در   جنبش يخواھد نماينده و مبین كمونیست يكه م يحزب يا سازمان. كند يم يكارگر -  يكمونیست
از   حضور و فعالیتش يخود، دامنه يسیاس" يبازشناس " يبرا هو الزامات مبارز يكه، به حكم شرايط واقع يحال

سال  ١٣از   پس. رود يھم در خارج از كشور، فراتر نم و مرفه جامعه و آن يكوچك از اقشار میان  يبخش يهمحدود
حزب كمونیست  "در  يو فكر يالرأ مستقل ر، بھمن شفیق و ھر عنصر ناد"يكارگر -  يكمونیست"فعالیت به اصطالح 

 يكارگر  ماند و با جنبش يتوان در دراز مدت حزب كمونیست ينم "كند كه  سوالتواند از خود  يم ي، به راست"يكارگر
رھبر و انحراف او از   و شخص است ردهبفراتر  ، در عین حال، انتقاد خود راياما و. )١٥  ھمانجا ص(" ارتباط نداشت

  خود را در معرض  ، شخصيد و در نتیجه با اين جسارت نابخشودنبر يم سوالرا مستقیماً زير " حزب يسیاست بنیاد "
يك تشكیالت تام و  نپیروا يچون نزد ھمه چه نزد اينان، ھم. دھد  يقرار م يكلر دبیرانصا يترين حمالت از سو آماج شديد

 ررنداب شكاف تو قیمومی يرھبر، میان سرنوشت اول رناپذي خدشه تكت و مصونیس ايو بق ين ھستگرا، میا تمام
 :مطلق وجود دارد يھمان ، اينيدوم

را نه پیشبرد و تقويت   اش روزمره يو مشغله  ھايش تاكتیك. برخوردار نیست يحزب ما از كاراكتر يك حزب كارگر"
 ...دھد يدر خارج كشور تشكیل م ياپوزيسیون ضد رژيم  ر گرفتن در رأس، بلكه قرايكارگر  در جنبش ييابسازمان

اين تفاوت ھم ھست كه اين بار . ديا را به تسخیر خود درآوردمكمونیست مھاجر آخر قرن بیستم حزب ما نیز قصد دارد ...
تحول در حزب چندان دشوار  يافتن تاريخ اين... اندازدیخود اين موتور كوچك قرار است بزرگ بشود و انقالب را ھم راه ب

ماركسیسم و ... اندازيم تا ببینیم كه چگونهیحزب در چند سال اخیر ب يبه مصوبات سازمان ياست نگاھ يكاف. نیست
 يبه عنوان نقطه يھا اصل فقدان ارتباط با طبقه كه زمان تر از ھمه اين كنار گذاشته شد و مھم ينظر يضرورت مبارزه

سپرده شد و  يشد به فراموش يشد و ھمه چیز منوط به برطرف كردن آن م يشناخته م حزب به رسمیت يضعف اصل
 ...گرفت يعلن يھم مبارزه و باز يعلن يو باز ھم مبارزه يعلن يھا را مبارزه ھمه اين يجا
ما امروز  مثل سوسیالیسم، انقالب و كارگر در حزب ي، مفاھیم]منصور حكمت[ خود اين موضوع كه از نظر رفیق نادر...
توانستند  يدر تاريخ اين حزب ھیچگاه اين مفاھیم نم. زدن باشند البته بسیار گويا است  پس يبرا يتوانند دستاويز يم

و  يفكر يھا چھارچوب. رفت يھا بود كه اين حزب جلو م با تأكید بر اين  زدن افراد باشند، برعكس پس يدستمايه
كه خود ھمواره  يتغییر يافته است كه به ذھن رفیق نادر يھا در اين چھارچوب ايدئولوژيك حزب ما در حال تغییر است و
ديگر با  ايكند كه عده يكرد، امروز خطور م يباز م يكمونیسم كارگر يپیشرو يبا دست گرفتن ھمین مفاھیم راه را برا

زدن نه در   اما اين پس. زدن ھستند  مشغول پس يا از نظر من ھم واقعاً عده. زدن ھستند ھمین مفاھیم مشغول پس
است  ياشاره به بحث[. و حزب و جامعه است يدر بحث كمونیسم اجتماع کهتأكید بر سوسیالیسم و انقالب و كارگر، بل

 يبه زعم انشعابیون، اين مش. حزب تبديل گرديد يگرديد و به مش ارايه يمركز يكه توسط منصور حكمت در كمیته
 يكه در شكل پیشرو يبحث. ]و بنیادين حزب است يافتتاح ياز مبان يو ايدئولوژيك يژرف استراتژيك  جديد يك چرخش

به نظر  يآن چه به ظاھر پیشرو. يكمونیسم كارگر يھويت ياست از مبان يرسد، در واقع اما عقبگرد يم به نظر



اگر مباحث . يخزدن تاري  يك پس. زدن است گريز از وظايف بر زمین مانده است، پس. رسد، فرار به جلو است يم
در  يقدرت سنت كمونیست يكنند، اين نشان دھنده يھم در اين میان مقاومت م يا يو كارگر ي، انقالبيسوسیالیست

مدافع اشغال حزب توسط  ياين از جمله محصول كار خود رفیق نادر است كه زمان. اين حزب است كه از پا درنیافتاده
منصور حكمت با  ياشاره به مصاحبه[دھد  يدفاع از حكومت حزب در فردا را م كارگران بود و امروز به كارگران فراخوان

." در خارج از كشور ساخته شود يو راديو تلويزيون يمطبوعات يھا كه قرار است حول شخصیت يحزب. ]ديدار يمجله
 )١٣و  ١٨، ٢٥ ھايهھمانجا صفح(
 
   كش پیش  يحیله... و" تسخیر قدرت "سرگرمي   - ۴
 

شود كه منصور حكمت، رھبر  يآغاز م يھنگام" يحزب كمونیست كارگر "ن از كادرھا و فعاال يا جدا شدن پاره يماجرا
،  كردن پیروانش" سرگرم"منظور  و به  تشكیالتش يايدئولوژيك -يا برنامه -يسیاس تبس نبكت، در شرايط ساين 

. دارد يحزب، تفاوت اساس يو ساختگ ينمايش يھا "كامپاين"شود كه البته با ديگر  يم يجديد" كامپاين "متوسل به 
احزاب تام و  ينجات غريق را برا  ، نقشيبحران ھايهشناخته شده و رايج است كه در لحظ ياز نوع ترفندھا ياين يك

ھده مشا يرجو يدار و دسته" يانقالب ايدئولوژيك "آن را در  ياعال يكند و پیشتر از آن نیز، يك نمونه يم يگرا باز تمام
 .ايم كرده

ماند و ھدف، ھمواره و  يم يشود كه ادعا، ھمواره و پیوسته، در حد ادعا باق يآغاز م يكت از آن ھنگامسبحران 
 يكه مدع يدر اروپا و آمريكا، حزب"!!  يكمونیسم كارگر " يسال مبارزه برا ١٣از   پس. شود يتر م پیوسته، دور و دور

 يچپ ايران يھا ترين وجه تمايز خود را با ديگر سازمان يكه اساس يجھان است، حزبكارگر ايران و  ياز طبقه ينمايندگ
شود كه به جز تنھا كارگر  يمتوجه م خود قرار داده است، ناگھان  يكارگر -يكمونیست" عیار"بر میزان  يالملل بین و

برقرار كرده است و نه  يالملل بینو  يبا اين طبقه در سطح مل يوجود دارد، نه كمترين ارتباط  كه در عنوانش يگمنام
و مشكالت  ايلبا مس يدر خارج از كشور، كمترين وجه تشابه و اشتراك  فعالیت و مشغولیت اعضايش يزمینه

را  ينشین را پر نشان داد، پس يخال تجلوه داد، دس يحال چگونه بايد شكست را پیروز. دارد يكل به طورزحمتكشان 
 ينشین احزاب توتالیتر و فاشیست در اين است كه ھرگز به شكست، عقب يصوصیات اصلاز خ يوانمود كرد؟ يك  تعرض

 نشد  ناپذير ھا در خدشه آن ايو بق يچه، شرط ھست. كنند ينم اعتراف خود يھا ھا و روش نظر در سیاست و تجديد
 به "اره و پیروزمندانه و خواھد گفت، كه ھمو است را گفته" حقیقت"است كه ھمواره  يو كالم  رھبر، تشكیالت  كیش
آغاز روند افول و  يبه منزله اييدانیم كه اذعان به شكست در چنین ساختارھ يو م... د رفتو خواھ است رفته"  پیش

و  يمش » در تعمیق يتداوم و پیگیر «و برنامه را بايد  يمش در  يا ھشتاد درجه و صد شچرخ  پس. ستا ھا زوال آن
 لخود را، در عم يتسخیر كارگران ايران جا يمبارزه برا يايراد در آن جا نیست كه ادعا. ردوانمود ك يتاكنون يبرنامه

تواند در  يم يھر سازمان. دھد يو آمريكا م يس يب يل، بايیراديو اسر يرتزھو روزمره، به چنگ انداختن بر امواج  يواقع
ست كه ا دعه و نیرنگ اما در آن جاخ. مطرح سازد آن راو منصفانه  كند و آشكارا خود تجديد نظر يھا ھا و سیاست روش
" يرو پیش "را،  يرو در جا زدن، اگر نه پس. نامند يست مراو كوه ياز زمین را صعود بر قله يدر ارتفاع يك متر يبندباز
 يراب" يكارگر يكمونیست "دمكراتیك در خارج از كشور را پیكار  لكنند، فعالیت متعارف و متداو يم يمعرف يانقالب

 !!كنند يقلمداد م" تسخیر قدرت "
 منظور منحرف كردن اذھان از به يست، اتخاذ يك موضع تھاجمب نبمقابله با بحران و  يهكت، مؤثرترين شیوسنزد يك 

 يديگر را، به جا ييھا " فتیش"ديدگان اھل بیت،   بايد در معرض  پس. خود است يدرون يھا يمشكالت و ناكام
 يھا "كامپاين . "پا نگاه داشتررا ھمیشه آماده به خدمت و س اسابق، قرار داد تا اعض يهاز كار افتاد يھا " فتیش"

رپا كرد و بھا  يسخنران... علم كرد (virtual) يموھوم و مصنوع يھا به راه انداخت و انواع و اقسام كمیته ينمايش
در ... را يك لحظه از كار بازنايستاند  فاكس يھا ماشین ارسال داشت و يدر پ يپ يھا اطالعیه... رھم زدبھا  يسخنران

و ضرورت " كمونیسم و جامعه"از  يمركز يم زد و در كمیتهد" يكمونیسم كارگر "توسط " تسخیر قدرت "ھا از  ديدار
تواند  يزد كه تسخیر قدرت توسط حزب م يخارج از كشور سخن راند و چنگ بر آن ترفند يدر محیط سیاس يگر دخالت

 به ايندر اين شرايط، آيا  يطرح چنین بحث... ، انجام پذيرد ھا از پیشآن رو بدون حضو" يكارگر يشوراھا "قبل از تشكیل 
 يرا برا  كتشسخواھد خود و  ياند، م نیز اشاره كرده يبه درست مخالفانطور كه  معنا نیست كه طراح آن، ھمان

جديد، كه  يرھا سازد؟ اينان، در توجیه خط مش" يانتقال كارگر "ن گیر چو سر در گم و دست و پا يكالف رھمیشه از ش
كت، س  -به -اردوفا   -ھمواره   -نماندگا يباق از ھمین  يروند كه يك يم  آن اعتراف نخواھند كرد، تا آن جا پیش هھرگز ب
قدرت را تسخیر كردند و آن را در  ھا بلشويك "گويد كه  يطلبد و از قول او م يم يبه يار"!!! به نقل از حافظه "را  يترتسك

كه كوچكترين  دھند، بدون آن يخزعبالت را نشر م  اين يو ھمه... )٣١  ھمانجا ص(" كارگر قرار دادند ياختیار طبقه
كنند كه چگونه شد كه ھمان حزب بلشويك، با وجود شوراھا، قدرت را تصاحب  سوالدھند و از خود  به خود راه يترديد

آن تتمه  حتاكند بلكه  يكارگران نم »كش پیش «حزب و دولت، نه تنھا قدرت را  يدر رھبر يجود ترتسككند و با و يم
كارخانه، سربازخانه، محله و روستا در فاصله میان انقالب فوريه و اكتبر به كف آورده بودند، در  يرا كه شوراھا ياختیارات

 ستاند؟ يبازم يو دولت يحزب يساالر نفع ديوان ھا به، از آن"يحكومت شورو"اول  يھا ھمان روزھا و ماه
 
 !!كارتي احضار روح مك...  سازي از رھبر و " فتیش" - ۵
 

است كه در ھیچ سازمان و حزب  و ويژه يانحصار  يمقام و نقش يدارا »رھبر «خواه و فاشیست،  در تشكالت تمامت
 ي، چه چپ و چه غیر چپ، طياحزاب مدرن امروزھا و  كه سازمان يبر خالف تحول. ھا برخوردار نیستديگر از آن

با مشاركت  حتا، يو كمیسیون يجمعخود دست به كار  يھا تدوين برنامه يبرا  از پیش  بیش ياند، يعن كرده
مركزيت  "چپ كه ھمواره در اسارت  يبسته و سنت يھا كتسزنند، در   ينظران خارج از سازمان و غیر عضو، م صاحب

. كند و بايد تعیین كند يكاريسماتیك تعیین م ربرند، ھمه چیز را رھب ينید بوروكراتیك، به سر م، به خوا "دمكراتیك
 يدر يك كالم، سرنوشت سازمان از لحاظ تبیین مش. كند يم يرا باز  جنبش" پدر "رفیق و   كه توأماً نقش اييپیشو



تقريباً   "به قول بھمن شفیق، " حاكم بر حزب پراتیك و نظرات : " در دست رھبر است يو تشكیالت ي، ايدئولوژيكيسیاس
 )١٣  ص(." شوند يو م است شده ارايهنادر . تماماً توسط ر

قسم خورده كه تنھا در پندار و تخیل  ي، در برابر دشمنان»يخارج يتوطئه «رد رھبر در برابر به گ »اتحاد مقدس«
رو شدن با هكت، ھنگام روبساست كه يك  يترين واكنش اييدبندد، نخستین و ابت يم  رھبر و پیروان او نقش يبیمارگونه

از رھبر را، ھم  يساز تبما، اين . كند يو تجزيه، اتخاذ م يبحران و انشقاق، به قصد حفظ خود و ممانعت از خطر فروپاش
 ن خودكت منصور حكمت، از زباسكنیم و ھم امروز، در  يمشاھده كرده و م يرجو يدر سازمان شبھه فاشیست

  .)ستا تأكیدات و عالمات تعجب از ما يزير، ھمه يدر فرازھا(:  شنويم يآن م يو اعضا يرھبر يادرھاك
رو هروب اييردھو حزب با چنین اتھامات و برخو )!!( )نادر( يكمونیسم كارگر ينیست كه رھبر يمسلماً اين اولین بار"
و سرنوشت ساز  يحیات يھا است كه در دوران يھا و تقابالت وييمملو از رودرر )!!(اين جنبش يتاريخ پیشرو. شوند يم

از سر  )!!(كه اين جنبش يتقابالت قبل ياز طرف ديگر اين تقابل درست مانند تمام... اند شكل گرفته )!!(  اين جنبش
گونه كه نادر در  را در خود دارد، ھمان )!!) (نادر(  اين جنبش يديت با شخصیت اصلض يگذرانده است، يك بعد برجسته

 )٢٨  ص(..." است يبیرون از حزب ما محور چنین حمالت
نادر و محدود بودن  يامنیت يھا خاطر محدوديته اگر ب. وجه ديگر تأثرم، از انتسابات عجیب و غريب بھمن به نادر است"

 يمحابا مھمالت جنگ سرد ياند كه ب امكان پیدا كرده ياز ديگر  پس يز اين نظر، دشمنان ما، يكحزب ا يامكانات تاكنون
كه  ياز او به جامعه بدھند، بھمن شفیق يغیر واقع يكنند و بكوشند تصوير  علیه او تولید و پخش )!!( يكارتیست و مك
 )٣٧  ص(..." به نادر بپرد  از احساس يعار چگونه توانسته اين چنین... شناسد يست نادر را از نزديك ما ھا سال

بدھد كه قبالً  ياز رفیق منصور حكمت تصوير... يمركز ياز كمیته ياين ھنوز برايم قابل درك نیست كه چگونه عضو"
و  يپرتاب شده است كه با كارگر و كمونیسم و تحزب كمونیست  سويشه ب يبارھا و بارھا از خارج حزب و از طرف كسان

با اين شیوه  يمركز يتأسف عمیق است كه عضو كمیته يجا. )!!(اند داشته يخصومت جد يكمونیسم كارگر  جنبش
 )٦٥  ص(..." كنم بھمن تصمیم بگیرد از اين شیوه دست بردارد يصمیمانه آرزو م. رود يبه سراغ مباحث منصور حكمت م

برخورد و  ياول در شیوه يت بحث بھمن در درجهھم مثل ديگر رفقا معتقدم كه اھمی ابتدا بايد تأكید كنم كه من"
بحث صرفاً بر سر اخالقیات و ...  ھايش حزب و مشخصاً نادر است و نه در مضمون بحث ياو به رھبر يانتقادات شخص

 يسیاس  مشخص يابژكتیو و در حزب و جامعه معنا به طور يله اين است كه اين حمالت شخصئلحن بیان نیست، مس
، اين كه نادر با بحث حزب و "ندھد ينويسد تا گزك به دست كس يرا نم  ھايش بحث "دن نادر به اين كه متھم كر. دارد

بحث قدرت  "، اين كه "كند يم ينشدن حزب را الپوشان يشكست كارگر "و حزب و جامعه دارد  يقدرت سیاس
است كه از خطر تضعیف  يھبرر "، اين كه نادر "تغییر ريل حزب به سمت خارج كشور مطرح شده يبرا... يسیاس
بر سر  يحزب، ديگر در قالب پلمیك نظر يگر از رھبر ھا، دادن اين تصوير رياكار و توطئه ، اين حرف"نگران است  قدرتش

اند، از نوع  ديگر اشاره كرده يگنجد، اين ھمان طور كه رفقا ينم يو سرنگون يمدن يو يا جامعه يحزب و قدرت سیاس
  )٦٧  ص(..." ستا ھا علیه كمونیست يو جنگ سرد يكارتیست حمالت مك

 
 !!سماكار و تلفن  توكل به عباس...   سازي از حزب و " فتیش" - ۶
 

تشكیالت در برابر به اصطالح   پیروان بر حول كیش ي، بسیج روانيدرون يھا با مخالفت يا فرقه يو مقابله  دومین واكنش
 يھا يبیالن ساز" قطار "منظور بايد پیروان را سوار بر  به اين. است يرجو خا يدشمنان داخل يمردانه ناجوان حمالت 
اما بدون لوكوموتیو و در سكون مطلق و " آبديده " يقطار. ھا باور نداردنیز به آن يرھبر دو دروغین كرد كه خو يساختگ

، يواقع غیر يكه يك دنیا يطور به. گذارد  زيبا و متحرك را به نمايش يھا بايد مناظرو در برابر چشمان آن. يتاريخ
 يبندد تا ھمچون نگاه مجذوب خردساالن در باز  ھا نقشدر ذھنیت آن (fantasmagorique) پردازانه و خیال يسوررئالیست 

يك  "شود و از ھم اكنون نیز به  يم" مطرح"  در سطح جنبش  از پیش  شان را بنگرند كه ھمواره و بیش "حزب "شھر فرنگ، 
زمین يافت  يرو يناكرده ھنوز كس يو اگر خدا...  "در ايران تبديل شده است يین سرنوشت قدرت سیاسمتغیر تعی

سماكار و يا   است او را به استشھاد عباس يزمانه اشراف پیدا نكرده باشد، كاف يهساد  "حقیقت "شود كه بر اين 
سرنوشت ايران،  ندر رقم زد" يونیست كارگرحزب كم "طراز اول   ھمیشه نقش ياز ايران ارجاع دھیم تا برا يتلفن

 :مسجل شود  برايش
. دور از انتظار نبود" حزب و جامعه "و " يحزب و قدرت سیاس "اخیر حزب در مورد  يھا يگیر با جھت يمخالفت خوان"

اين مباحث با . كردند يمعین و متفاوت را نیز طلب م يتأثیرات پراتیك. كننده مطرح شده بودند مبرم و تعیین يمباحث
با اين مباحث سوت . و روز فعالیت حزب قرار گرفت يحزب به مركز تحوالت جامعه در دستور جد يثقل سیاس يپروسه
حزب  يمتفاوت اجتماع يھا پروژه )كه لنین را به روسیه برد؟ يپوش كدام قطار؟ زره ( !)!!(". قطار به صدا درآمد"حركت 

از آن پتانسیل  اييھ با اين پروسه گوشه. و نشريات متفاوت آغاز به كار كردند يو محل يسراسر يھا تعريف شدند، راديو
در ھمین مدت زمان كوتاه نتايج . كه حزب در خود متمركز كرده است رو به جامعه به حركت درآمد يو آن نیروي يواقع
 يیر تعیین كننده در معادلهساله، جريان ما را اكنون به يك متغ ٢٠ ياين مجموعه در متن سابقه. به ثمر نشست يمھم

 ياز صحنه )!!(تا ھمین جا ھم حذف كمونیسم و كارگر . )!!(در ايران تبديل كرده است  يتعیین سرنوشت قدرت سیاس
زوايا به اين حزب و  يھا از بسیاراز اين رو چشم. پذير نیست بدون ما ممكن يقدرت سیاس يو ھم حل معادله يسیاس

 )٢٨  ھمانجا، ص(" )!!( خیره شده است  اقداماتش
-نظر از مجاھدين، تبديل شويم، چرا ما علي ترين تشكیالت اپوزيسیون ايران، صرف ايم به بزرگترين و مطرح چرا توانسته"

گیريم،  يآن كشور مطرح ھستیم، چرا نیرو م يھا عنوان كمونیسته مان ب رغم تبلیغات عظیم كل اپوزيسیون و رژيم علیه
سرعت به يك  ايران به يفضا يجد  در اولین گشايش يبا ھمین ضعف كنون حتاتوانیم  ي، چرا مشويم يچرا محبوب م

 )١١ ص(..." تبديل شويم )!!(و در میان طبقه  )!!(مھم در جامعه  ينیرو
 )سماكار  به قول عباس حتا(كند كه   شود كه فراموش يباعث م ]بھمن شفیق[او  يقدرگرايانه و سطح يقدرت تحلیل"
 ".ايران است يدر محاسبات سیاس يا ب شما تاريخ دارد، ادبیات دارد، كادر دارد، عضو دارد، وزنهحز "



سیاست ايران را ملیون  يگفتم كه صحنه يبه بھمن م يقرار داشتم به سادگ يمن اگر در موقعیت آن كارگر آگاه شھر ر
را  يست، و ھمان كارا ست كه سنگر ماھم ھ يحزب كمونیست. اند ھا اشغال نكرده ھا و قدكوتوله يچ يو خاتم

 )٦٣ ص("..." شماھا ھستید  خوش دست "گفتم  يو م )!!(زدم  يكردم كه كارگران نفت كردند، تلفن م يم
   
 "پرپیوستن ھزاران كارگر طرفدار ... "و  كالم مفتیشیس - ٧
 

و  ياصل  نقش »سازمان«و از  »ررھب «از  يساز طور كه در تشكیل و تكوين احزاب توتالیتر و فاشیست، فتیش ھمان
كالم، يا به عبارت   منیز كاركرد آن را نشان داديم، فتیشیس" يحزب كمونیست كارگر "كند و در  يرا ايفا م يساختارمند
 دخو يمثابه پديدارھا بلكه به و پربلماتیك يو ايدئولوژيك يكه خود را نه به عنوان ترجمان ذھن فريبنده يديگر گفتار
سحرآمیز و  يھا فرمول: دھد يرا تشكیل م اييھ چنین ساختار نبنیادي ينماياند، سومین مشخصه يواقعیت م

م ناپاسخ منصور ويیيا بھتر بگ" پاسخ " ينمونه. گفتار كذب و نیرنگ يكل به طورسفسطه و تحريف و  م، كال"زا يانرژ "
 .باشد يھا م حكمت به رضا مقدم از اين قبیل كالم

ھمانا در  ييعن  ھايش ترين سیاست يور كه در باال از او نقل كرديم، با توجه به اين كه حزب در اساسط رضا مقدم، ھمان
 يمثابه آن به ياصل يرسد كه ويژگ يم يمنطق يبند كامالً با شكست مواجه شده است به اين جمع" يانتقال كارگر "

مشروع و تمايز خود با ديگران قرار داده بود، زير را علت تشكیل و شرط  يكه از ابتدا چنین برنامه و سیاست يسازمان
انتقال  "گويد كه بحث   يكنند، منصور حكمت م يكه چنین استدالل م يدر پاسخ به او و ديگر معترضین. ل رفته استاسو

دوم حزب  يمن بود، در كنگره ياز يك سخنران : " ھا بلكه خود او مطرح كرده استرا نخستین بار، نه آن" يطبقات
بر خالف جمالت امروز . يك بار ديگر اين نقل قول را بخوانید "افزايد كه  يم  و سپس." كمونیست ايران در سیزده سال قبل

تنھا وجه ". شودشود و يا به يك سكت تبديل مييا حزب به میان كارگران منتقل مي "رفیق رضا، بحث اين نبود كه 
، موضوع  پس."  متفاوت ياست متفاوت، از ديدگاھ يبحث يمابق. است" انتقال "ي مشترك بیان رضا با آن تحلیل كلمه

ويژه از اين جھت ه ، بكنند يمطرح م يجز آن چه كه معترضین كنون بوده است ديگر ي، به زعم او، چیز"يانتقال كارگر "
. آن توضیح دھد يهدر بار تواند يم يديگر  داده است و در نتیجه بھتر از ھر كس ارايه  ھا پیش كه خود او آن بحث را سال

 حتاو " يپرداز نظريه"كه ھمه چیز و ھرگونه  يكتس ي، مانند ھر سردسته " رھبر جنبش"اثبات اين حكم خود،  يبرا  پس
حزب   را در ھنگام تأسیس" يانتقال كارگر"پردازد و بحث  يبايد نخست از او برتابد، به نقل از خود م ياظھار نظر انتقاد

 )ھمه تأكیدات از ماست (:  كند يگو مجديد چنین باز
 را آن ييك كمونیسم كارگر يآمده است، بنیادھا ايران پیش يھا كمونیست يمعین كه برا ياگر ما نتوانیم در فرصت"

قطع بسته شود،  به طور يكمونیست  بر جنبش يتفوق سوسیالیسم غیر پرولتر يدوره يچنان محكم كنیم كه پرونده
را به  يتبديل كنیم، اگر نتوانیم اين كمونیسم كارگر يكارگر يبه يك پديده يجد به طورونیسم ايران را اگر ما نتوانیم كم

، اين حركت كارگران  كمونیسم در ايران تبديل كنیم، و باالخره اگر نتوانیم اين كمونیسم يو رسم يبستر اصل
يك  يجز سازماندھ يايم نھايتاً چیز كه ما كرده يارآنگاه ك... قدرتمند تبديل كنیم ياجتماع يكمونیست، را به يك نیرو

تواند اين باشد كه كه  يھدف ما صرفاً نم. فالن تا فالن نبوده است يھا سال يجناح راديكال در اپوزيسیون در فاصله
اين دھه  يھا اگر كمونیست. ، يك سازمان وسیع باشیم، جناح چپ اپوزيسیون باشیم، فعال باشیم و غیره"باشیم"

تعیین كننده، عبور  ي، از يك دوره انتقاليعطف حیات ينقطه را از يك يدارند اين است كه كمونیسم ايران يا یفهوظ
انتقال مركز ثقل اين كمونیسم از میان  ياست، دوره يكمونیسم مستقل و انقالب اييبرپ يما دوره يدوره. بدھند

يا اين كار را . از آن مايه گرفته و به آن تعلق دارد، است كه كمونیسم يا طبقه يروشنفكران به درون كارگران، يعن
 يهكارگر در آينده در بار يكه طبقه يانقالبیون. مانیم يم يتاريك باق يدرخشان در يك صفحه ايكنیم، يا صرفاً نقطه يم

مرداد  ٢٧" ونیستكم"منصور حكمت به نقل از خود در (  ."بعید سخن خواھد گفت يھايشان با صیغه ماض ھا و تالشآن
 ).٧٨ ، ھمانجا ص١٣٦٥

الكن . به توضیح بیشتر ندارد يروشن و صريح است كه نیاز يا نیست، به اندازه  بیش يباز اين صحبت، با اين كه يك زبان
كند و در عین  يديگر نف ييخود را با ادعاھا يگذشته يآيد كه ادعاھا يچون منصور حكمت برم يبازان تنھا از عھده زبان

را در سه  يكالم يباز اين شعبده يو. مانده است يبه احكام سابق خود باق" وفادار "د كه ھمواره نوانمود ك يل طورحا
 .دھد يفاز انجام م
منصور حكمت در . بنشیند" انتقال به درون كارگران" يعین دكرواقعیت و عمل ياول بايد برنامه و شعار به جا يدر مرحله

و  يجا صحبت بر سر انتقال كمونیسم ايران از كمونیسم خلق اين : "نويسد يسابق خود م يو يا توجیه ادعا" توضیح"
كه افق  يكمونیسم. است ي، به يك كمونیسم كارگريو رفرمیست و كارمند ي، كمونیسم مليو جھان سوم يا توده

كه، چه  يكه كس يحوگیرد به ن يجامعه م يرا جلو يو لغو كار مزد يجامعه، انقالب كارگر يتحوالت سوسیالیست
 )ھمانجا( ..."زند، اين نوع كمونیسم را نشان بدھد ياز كمونیسم حرف م يمخالف و چه موافق، در ايران وقت

انتقال مركز ثقل از میان  "ھم زدن، ه ترتیب، در ھمان جا و ھمان صفحه و ھمان ستون و در يك چشم ب به اين
  و اين فتیش. شود يم" يبه كمونیسم كارگر...  يل از كمونیسم خلقانتقا "تبديل به " روشنفكران به درون كارگران

نیست جز  ي، چیز"يكمونیسم كارگر" يگذارد، يعن يآورد و بر سر پیروان خود م ياز كاله خود بیرون م يسحرآمیز كه و
 يا "برنامه" كالسیكه عبارت ديگر سه تا فرمول يا ب" يو لغو كار مزد يجامعه، انقالب كارگر يافق تحوالت سوسیالیست "

معترضین كه  يبحث و انتقاد اصل يزيركانه" زدن پس"جز  يكه ھدف وييگ ھم در سطح شعار و آرزو و ادعا و عام و آن
چپ بر سر  يھا ، از قرار معلوم، اختالف با ديگر سازمان پس. آنان باشد، ندارد  غیت مناسبات ارگانیك با كارگران و جنبش

" يكمونیسم كارگر "م از دكاغذ خود  يو رو يادعاي ي"برنامه"و در  »حرف «تر از ھمه در بیش ياين است كه چه كس
 .كند ينم يدر تعیین ھويت آن باز يايران نقش يكارگر  سازمان نسبت به كارگران و جنبش يزند، وگرنه بیگانگ يم

باشد كامالً  يبحث كه انتقال كارگر يلدوم، بايد بر چشمان پیروان گرد و غبار پاشید تا اين بار موضوع اص يدر مرحله
در اين فاصله البته يك اتفاق  : "گیرد يديگر اما دلنشین جا يتوخال يآن يك سلسله ادعاھا يشود و به جا يمنتف

بیرون " بھتر ييك دنیا"ما با . ما مانديم. ابعاد يعلیه كمونیسم در ھمه يو حمالت جھان يكوچك افتاد، سقوط شورو
از آب   كمونیسم ايران شديم، بلكه تنھا مدافع تاريخ كمونیسم و لنین و ماركس يبستر اصل نه فقط. آمديم

 )ھمانجا( ."درآمديم



بر ...  و از تاريخ و سرنوشت آن و دفاع از لنین و ماركس يالملل از كمونیسم بین يرھبر، رسالت پاسدار يبنا بر وح  پس
البته (از ھر چیز به دفاع   كت ناگزير بايد بیشسو در نتیجه، اين ؟ ! گذارده شده است" يحزب كمونیست كارگر"  دوش

خود از  يپرداخت تا به رفع انزوا يم يتحت ھجوم ايلغار جھان ماز كمونیس )در حد حرف و كالم و فرمول و شعارھمواره 
 يھا ين به لفاظو چشمشا  كه گوش يفريب پیروان ي، البته، برا»يساز  - رسالت  -خود<؟ و اين !يزحمتكش يجامعه

كه  يا يالملل خطیرتر از نجات كمونیسم بین يزيرا چه مسئولیت. شود يرھبر دوخته شده است، بسیار كارساز واقع م
لنین و !!  ما  تالش يبه شكرانه ييعن" ايم بیرون آمده" بھتر ييك دنیا"ما با  "اما حاال كه !!! است يدر انتظار يك ناج

شده است، باز يك اتفاق  انیز در پرتو ايثار ما احی يو كمونیسم جھان!! اند جات پیداكردهشان ن از شر دشمنان  ماركس
و . دھد يالشعاع خود قرار م ايران را دگرگون و تحت يو اجتماع يسیاس ايلمس يدھد كه ھمه يم كوچك ديگر نیز رخ

و مسخ كردن " يانتقال كارگر"ردن فسخ ك يرھبر، برا يكالم يباز شعبده ايياين آن فتیش ديگر است كه در فاز نھ
 .شود يپیروان، به كار گرفته م

چھار سال بعد  بود ايراد شده  اش كه آن سخنان در كنگره را يحزب. در اين فاصله البته يك اتفاق كوچك ديگر ھم افتاد"
-ن برديم، ناسیونالیسمنقد خود را به درون صفوف دشم. بینید يو اين را ساختیم كه م. ترك كرديم تا از صفر شروع كنیم

 يھا الوقت را از ابن  امكان سازش. را از بیخ كوبیديم  آبرو كرديم، مذھبشيرا ب  اش يرا افشا كرديم، دموكراس  شا
مختلف  يھا را بر سنگرھا ھا پرچم ، كمونیست اين جنبش ياز ھر گوشه. سلب كرديم يو چپ غیر كارگر يسیاس

 )ھمانجا(..." آمدند كه تعدادشان و توانشان مخالفان ما را به حیرت انداخته استبه میدان  يھاي چھره. برافراشتند
 يتنھا برا: كرد كه تصريح كند  اما او فراموش. آسانتر است  گوبلز، ھر چه شاخدارتر باشد، قبوالندنش يدروغ به گفته

توصیف " آور حیرت"و  ينجوم يرا ترق شده است يط" صفر" يعالوهه تا ب" صفر" يكه از منھا يبايد مسافت  پس! پیروان
 يايران خبر يكارگر  چه از فعالیت در درون جنبش در میان نیست، گر يچه از تعداد كارگران پیوسته به حزب حرف گر. كرد

از بیخ افشا و  " يغیر كارگر يھا ايسم يو ھمه يحزب، مذھب و ناسیونالیسم و دمكراس ينیست، اما به شكرانه
 يتعیین كننده، به نیروي يحزب به نیرو"! بسته شده است يسیاس يھا الوقت بر ابن  راه سازش ! "ندا شده" كوبیده

رود و شك و مي  شیھمه چیز بر وفق مراد به پ  پس"... تبديل گرديده است يو سیاس ياجتماع يمؤثر در صحنه"
عین "و لنین، حركت جديد حزب،   كسمار ي، اين ول"يرھبر كمونیسم كارگر" يروا نیست زيرا كه به ادعا يترديد

حزب نیز  يكه حركت آت چنان و ھم! حزب نیز عین ماركسیسم بود يكه حركت گذشته چنان ھم"! ماركسیسم است
، نوبت به  (virtuel) يتخیل يو بلندپرواز يكالم يباز از اين ھمه شعبده  سرانجام پس! عین ماركسیسم خواھد بود

در اين پروسه، صدھا كادر مشھور در حزب پیدا : " به تفسیر ندارد يكه نیاز رسد يرنمون مظف يو نويد فرداي يبین طالع
ھزاران . اند كنند و در انقالب بھمن شركت نداشته يم  گذارند كه رپ گوش يھزاران كارگر جديد به حزب پا م... شوند يم

 )ھمانجا(...و" شوند يبه گرد حزب جمع م  انسان شريف
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. آن است يحزبشان در سیاست حاكم و يا در رھبر ياند كه ريشه و علت انحرافات كنون جداشدگان بر اين باور بیھوده
 ييتوان بر بحران جدا ي، ميرھبر  متفاوت و يا با تصحیح يا تعويض يا يمش با تغییر سیاست و برنامه، با اتخاذ خط يگوي

غافل از اين كه . قرار داد" يكارگر يانتقال كمونیست"و بنیادين  يدر مسیر اصل آن را و حزب از طبقه كارگر غلبه كرد
-شامل مجموعه يبحران در ابعاد و مضامین ديگر". يحزب كمونیست كارگر"است و نه تنھا مربوط به  يبحران، ساختار

ديگر اين حزب را از  يو يا ھر رھبر" يحزب كمونیست كارگر" يبركه رھ يآن موتور. گردد يچپ نیز م يھا جريان ي
انتقال مركز ثقل به میان روشنفكران  »يسیاست واقع «به " انتقال مركز ثقل به درون كارگران " »يسیاست ادعاي«

ايط و شر يواقعیت طبقات يجاذبه يكشاند، نیرو يم" يغرب يراديو تلويزيون ياستوديوھا "خارج كشور و  يتبعید
و ناگزير تشكیالت را تعیین و  يو واقع ياست كه در نھايت حركت عین يا و توده يرھبر دو زيست و فعالیت خو ياجتماع

و ھوادارن  ااعض يھا و مالزم با آن اين منافع و خواسته يو طبقات ياجتماع يبه عبارت ديگر، اين ھست. كنندتبیین مي
 يھا و مالزم با آن منافع و خواسته يو طبقات ياجتماع ياين ھستديگر  يسو و از سو حزب منصور حكمت از يك

ھا  خواھد نیرو بگیرد، به عبارت ديگر اين نیرو و قدرت فشار پايه يو م است كه در بستر آن اين حزب عمل كرده يا توده
نه آن چه كه خود  كند كه واقعاً ھست و بايد باشد و ي، ھمان ميكنون يو عین ياست كه اين سكت را، در شرايط تاريخ

 گر-   نیست اييبه تنھ" يحزب كمونیست كارگر" يكمد-يو اين در واقع، تراژد. پندارد كه ھست يا مايل است بشود يم
طور كه در طول اين  دھشتناك، ھمان يبست و فاجعه در عمق و ابعاد مشابه آن، بن يھا كتسچه نزد اين فرقه و 

چپ ھوادار سوسیالیسم  يھا ھا و جريان ھا و سازمان گروه يبلكه شامل حال ھمه    -كند ينشان داديم، بروز م يقلمیار
 .گردد يباشیم، م يكه خود ما نیز از آن م يچپ غیر سنت حتاو 

انجام داديم، تنھا   از كادرھايش يا در مناسبت با جدا شدن عده" يحزب كمونیست كارگر"كه در باال با  ياھمیت برخورد
 ي، معضالت اين بحث مشخص ياين مقاله نیز تصريح كرديم، در اين است كه فراسو يدر ابتدا و تنھا، ھمان طور كه

 يچپ سوسیالیست يگانه ھا را بحران سهچپ ھستند و ما آن  جنبش يمجموعه يھا شوند كه پروبلماتیك يمطرح م
با   چپ در مناسباتش يياب زمانواقعاً موجود، بحران سا »تسیاس «بحران  ييعن يبه عبارت. كنیم يم يايران ارزياب

و  يچپ در شرايط عین ياجتماع يهانديشه و پروژ نو سرانجام، بحرا ياجتماع  با زحمتكشان و با جنبش جامعه، 
 .دنبال خواھیم كرد  نو يطرح يبعد يھا شان در شماره كه با توجه به اھمیت يھاي سلسله بحث...  موجود ايران يتاريخ

 


