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بازسازی خط  3تحت عنوان مارکسیسم انقالبی
مباااارزات انقالبااای ساااالهای  1356 – 1358در ایاااران منجااار باااه شاااکلگیری نسااالی شاااد کاااه باااه نظااام موجاااود
معتااارو باااود و خواهاااان تغییااارات رادیکاااا در جامعاااه باااود ایااان نسااال آرماااان گااارا ،شورشاااگر و بااادنبا
جامعاااه آرماااانی خاااود باااود ،ماااد شاااوروی ساااابق و یاااا چاااین برایشاااان جااا ابیت نداشااات ،بااادنبا بااادیل بهتااار و
رادیکاااالی باااود باااا شاااکلگیری جریاناااات خاااط  ]1[ 3کاااه کاااالم رادیکاااا بودناااد ،توانساااتند ایااان نسااال معتااارو
را بخاااود جااا ب کنناااد و در مااادت کوتااااهی بشااادت رشاااد عاااددی کنناااد پااایش از اداماااه بحاااث توضااای ایااان نکتاااه
ضاااروری اسااات کاااه مفهاااوم «کاااالم رادیکاااا » از نگااارش انترناسیونالیساااتها باااه جریاناااات و یاااا گرایشااااتی از
جناااح چااپ ساارمایه اطااالق ماای شااود کااه سااعی ماای کننااد از واژگااان رادیکااا در موضااا گیااری هااای خااود
اساااتفاده کنناااد تاااالش مااای کنناااد تصاااویری رادیکاااا و انقالبااای از مواضاااا ضاااد انقالبااای خاااود ارائاااه دهناااد تاااا
بتوانناااد الیاااه هاااای معتااارو جامعاااه را بساااوی خاااود جااا ب کنناااد ماااال احااازاب کماااونیزم کاااارگری در ایاااران،
حزب کمونیست انقالبی در آمریکا و غیره
اماااا شاااکلگیری گااارایش خاااط  3باااا پاااارادوکس و تناقواااات درونااای هماااراه باااود ،باااا مجموعاااه ای از نظااارات
شاااکل گرفتاااه باااود و تئاااوری هاااای جاااا افتااااده چاااپ سااارمایه ،پشاااتوانه نظاااری آن را تشاااکیل نمااای داد نگااارش
کاااالم رادیکاااا و اعتراضااای گااارایش خاااط  3در کوتااااه مااادت مااای توانسااات معواااالت و تناقواااات درونااای
گااارایش خاااط  3را تحااات پوشاااش خاااود قااارار دهاااد ،اماااا در دراز مااادت ،گااارایش خاااط  3تناقواااات درونااای و
باااه تباااا آن بحاااران خاااود را باااروز میاااداد اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بعناااوان یاااک گاااروه کوچاااک متعلاااق باااه
این گرایش بود در این رابطه منصور حکمت می گوید:
"ماااا بطاااور کلااای خاااود را باااه ایااان خاااط ساااوم و باااویژه باااه جنااااح چاااپ آن نزدیاااک مااای دیااادیم بناااابراین ماااا
بعنوان یک محفل اوال خـط سـوم را بستر اصلی جنبش کمونیستـی می دیدیم "[]2
ماااا قااابال باااه اساااتالینیزم تااااثیر گرفتاااه از مائوئیسااام (خاااط  )3کاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات آنااارا بساااتر اصااالی
جنااابش کمونیساااتی مااای نامیاااد اشااااره کاااردیم و توضااای دادیااام کاااه چگوناااه ایااان گااارایش در تماااامی حاااواد
اجتمااااعی نقاااش ضاااد کمونیساااتی خاااود را ایفاااا کااارده اسااات ،در اینجاااا صااارفا اشااااره مجااادد باااه تعلاااق خااااطر
اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااه تاااااری خااااط  3اساااات منصااااور حکماااات بدرسااااتی معتقااااد بااااود کااااه ،تاااااری
گرایشااای کاااه او آنااارا نماینااادگی میکااارد ،از دیگااار جریاناااات درون خاااط  3جااادا نباااود و در ایااان رابطاااه چناااین
می گوید:
"تااااری ماااا از تااااری پیکاااار و رزمنااادگان جااادا نباااود ،اماااا جمهاااورز کایااان اساااالم باااه یکااا از مهمتااارین
مرکز چپ ،خون پاشید و بهترین آدمهاز یک جامعه را از بین برد "[]3
قطعاااا در کوتااااه مااادت میتاااوان کاااالم رادیکاااا باااود و موضاااعی "رادیکاااا " در قباااا حاااواد اجتمااااعی گرفااات
اماااا در دراز مااادت بایاااد پاسااا و تبیاااین واقعااای باااه ایااان حاااواد داد گااارایش خاااط  3علیااارغم رااااهر کاااالم
رادیکاااا و اعتراضااای خاااود ا یااان تنااااقی درونااای را باااه هماااراه داشااات و آنااارا در هماااه حاااواد اجتمااااعی
بوضاااوح نشاااان میاااداد بخصاااو اینکاااه نسااالی آرماااانگرا ،معتااارو و شورشاااگر صااافوی ایااان گااارایش را
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تشاااکیل مااای داد یکااای از نموناااه هاااای باااارز ایااان تنااااقی موضاااا پیکاااار در قباااا جناااگ ،در پیکاااار شاااماره
 73باااود کاااه موضاااعی شااابیه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات اتخااااذ کااارده باااود اماااا پاااس از دو روز باااا ضااامیمه
پیکااااار  ،73جنااااگ را ناعادالنااااه و ارتجاااااعی ارزیااااابی کاااارد تناقوااااات دروناااای گاااارایش خااااط  3در رونااااد
خااود منجاار بااه بحااران خااط  3شااد اکااار گروههااای خااط  3قباال از قتاال عااام بااورژوازی اسااالمی ،یعناای قباال
از تابساااااتان ساااااا  1360دچاااااار بحاااااران شااااادند(رزمندگان ،آرماااااان ،وحااااادت انقالبااااای ،نبااااارد و غیاااااره )
سااازمان پیکااار نااه بخاااطر ساارکوب لجااام گسااایختی بااورژوازی اسااالمی بلکااه باادلیل تناقوااات دروناای خاااود،
دچاااار بحاااران شاااد و از هااام پاشاااید بحاااران پیکاااار ،قصاااابی و ساااالخی آن را آساااان تااار و خاااونین تااار کااارد ماااا
قااابال نیاااز اعاااالم کااارده ایااام ،اگااار از حااازب تاااودۀ ایاااران بگااا ریم ،بخااااطر رابطااای تنااااتنگی کاااه باااا شاااوروی و
دساااتگاه تبلیغااااتی آن داشااات و باااه استالینیسااام مسااالط باااود ،جنااااح کاااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه در آن زماااان،
باااه لحاااار نظاااری حتااای باااه دساااتگاه سیاسااای چاااپ سااارمایه (اساااتالینیزم) تسااالط نداشااات آرماااانگرائی ،عااادالت
خاااواهی ،اساااتقال ملااای ،توساااعی اقتصاااادی و دمکراسااای خاااواهی مواضاااا آنهاااا را تشاااکیل میاااداد تناقواااات
و ساااردرگمی باااود کاااه حتااای گااااهی از حاااداقل انساااجام رااااهری نیاااز برخاااوردار نباااود مواضاااا آنهاااا سرشاااار
از تناقواااات و ساااردرگمی باااود مواضاااا کاااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه ،سااارانجام تناقواااات درونااای خاااود را
نشاااان داد و گااارایش خاااط  3را باااا بحاااران عمیقااای مواجاااه سااااخت در دراز مااادت نمااای شاااد باااا مجموعاااه ای
از نظااارات ناااا متجاااانس و کاااالم رادیکاااا پاساااخگوی حاااواد اجتمااااعی شاااد باااا بحاااران جریاناااات گااارایش
خاااط  ،3دیگااار گااارایش خاااط  3مفهاااوم خاااود را از دسااات داد ،دیگااار نمااای شاااد نیااارو دور ایااان گااارایش جماااا
کااارد شاااکل و فااارم گااارایش خاااط  3جااا ابیت خاااود را بااارای بخاااش کاااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه از دسااات داده
بود ،بدیل دیگری برای گرایش کالم رادیکا چپ سرمایه در دستور روز قرار گرفت
البتاااه دو جریاااان خاااط  3شاااامل ایااان بحاااران در ساااا 1360نشااادند ،یاااا باااه عباااارت بهتااار بحاااران خاااود را باااه
تااااخیر انداختناااد اولااای کوملاااه و دومااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه وریفاااه بازساااازی و تااارمیم نظااارات
خاااط  3را تحااات ناااام جدیاااد «مارکسیسااام انقالبااای» باااه عهاااده گرفااات دلیااال اینکاااه کوملاااه چااارا در ساااا 1360
همچاااون دیگااار گاااروه هاااای خاااط  3دچاااار بحاااران نشاااد را در صااافحات آیناااده بررسااای خاااواهیم کااارد منصاااور
حکمااات زمیناااه هاااای تااااریخی و شااارایط شاااکل گیاااری «مارکسیسااام انقالبااای» را نقاااد پایاااه هاااای ایااادئولوژیک
و تئوریااااک چااااپ خاااارده بااااورژوازز رادیکااااا و رشااااد و خیاااازش فوقالعاااااده جناااابش طبقااااه کااااارگر باااادنبا
انقااالب ایاااران در ساااا  1357ارزیاااابی مااای کناااد بااار طبااق نظااار منصاااور حکمااات «مارکسیسااام انقالبااای» ناااه
در نقاااد مباااانی پایاااه ای مناسااابات سااارمایه داری و یاااا پایاااه هاااای تئوریاااک چاااپ باااورژوائی بلکاااه در نقاااد چاااپ
خاااارده بااااورژوائی شااااکل گرفتااااه اساااات پااااس ایاااان همااااه خاااازعبالت کااااه مارکسیساااام مااااا (مارکسیساااام اتحاااااد
مباااارزان کمونیسااات) از غااارب آماااده و ریشاااه در خاااود ماااارکس دارد ،تنهاااا دروغ هاااائی بااارای عاااوام فریبااای
بوده است منصور حکمت این چنین بیان می کند:
"انقاااالب دو تحاااو مهااام بباااار آورد :او  ،یاااک نقاااد بالناااده از پایاااههاز ایااادئولوژیک و تئوریاااک چاااپ خااارده
بااااورژوازز رادیکااااا از موضااااع مارکسیساااات  ،و دوم ،رشااااد و خیاااازش فوقالعاااااده جناااابش طبقااااه کااااارگر
ایاااان دو عنصاااار بااااا هاااام شاااارایط را بااااراز رهااااور جریااااان سااااازمان مارکسیساااام انقالباااا متمااااایز از چااااپ
رادیکا موجود فراهم کردند "[]4
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هماااانطوری کاااه قااابال توضااای دادیااام در آذر مااااه  1358هساااته ساااهند باااه هاااواداری خاااود از آرماااان پایاااان داد
و خااود را بااه شااکل گااروه اتحاااد مبااارزان کمونیساات مطاارح کاارد یعناای زمااانی کااه مبااارزه طبقاااتی در حااا
عقاااش نشاااینی جااادی باااود پایاااان هاااواداری و اعاااالم فعالیااات مساااتقل مفهاااوم تااااثیر گااا اری باااه ساااازمانهای خاااط
 3جلااااوه داده ماااای شااااود بااااه باااااور منصااااور حکماااات «مارکسیساااام انقالباااای» در دوران انقااااالب ایااااران بااااه
ساااارعت رشااااد کاااارد و بنیادهااااای ایئولوژیااااک سوسیالیساااام خاااارده بااااورژوای را بااااه نقااااد کشااااید و گسساااات از
چااپ پوپولیساات کاارد البتااه در ایاان میااان اتحاااد مبااارزان کمونیساات ماادافا ساار سااخت و آشااکار ایاان گسساات
نیز بود او می گوید:
"یاااک تغییااار و تحاااو ماااوازز در ساااط ایااادئولوژیک و ساااازمان قابااال مشااااهده باااود مارکسیسااام اصاااول و
انقالباااا در دوران انقااااالب بااااه ساااارعت رشااااد کاااارد ،بنیادهاااااز ایاااادئولوژیک سوسیالیساااام خاااارده بااااورژوای
چاااپ ایاااران را ماااورد تردیاااد و انتقااااد قااارار داد ایااان پروساااه بااار کلیاااه ساااازمانهاز چاااپ رادیکاااا بخصاااو
ساااازمانهاز خاااط ساااه تااااثیر گ اشااات ایااان رادیکالیسااام را باااا بازگشااات باااه کالسااایکهاز مارکسیسااات و آثاااار
لناااین ،تاکیاااد بااار تقااادم مباااارزه طبقاااات  ،جهتگیااارز بساااوز کاااار در میاااان طبقاااه کاااارگر و دفااااع از تاکتیکهااااز
رادیکااااا میشااااد بازشااااناخت آشااااکارترین و سرسااااختترین ماااادافا ایاااان گسساااات بااااا چااااپ پوپولیساااات ،اتحاااااد
مبارزان کمونیست بود "[]5
ایفااااااای نقااااااش بازسااااااازی خااااااط  3نیازمنااااااد آن بااااااود تااااااا سااااااابقه ناااااااقلین «مارکسیساااااام انقالباااااای» مناااااازه و
"مارکسیساااتی" جلاااوه داده شاااود فعاااالین اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه رسااام سااانت استالینیساااتی کاااه در آن
پااارورش یافتاااه اناااد ،تاریخچاااه گاااروه خاااود را بازنویسااای مااای کنناااد گاااروه شاااکل گرفتاااه از محفااال هاااوادار
«آرماااان» ،یکااای از گاااروه هاااای خاااط ،3تنهاااا گاااروه کمونیساااتی قلماااداد مااای شاااود کاااه از مناااافا مساااتقل طبقاااه
کاااارگر دفااااع کااارده و بیاااانگر اهااادای و سیاسااات هاااای پرولتاریاااای آگااااه ایاااران باااوده اسااات و اتحااااد مباااارزان
کمونیساااات هرگااااز چااااپ و راساااات ناااازده اساااات! گوشاااات دم تااااوپ کااااردن کااااارگران تحاااات عنااااوان دفاااااع از
انقاااالب ،خااارده باااورژوائی ارزیاااابی کاااردن رهبااار باااورژوازی (خمینااای) و از ساااوی دیگااار انقالبااای ارزیاااابی
کاااردن خااارده باااورژوازی ،تئاااوری چهاااار طبقاااه در انقاااالب اتحااااد مباااارزان کمونیسااات و دههاااا ماااورد دیگااار
اهدای پرولتری اعالم می شوند اتحاد مبارزان کمونیست این چنین می نویسد:
"در ایااان میاااان تنهاااا یاااک اساااتانات وجاااود دارد "اتحااااد مباااارزان کمونیسااات" تنهاااا گاااروه کمونیساااتی اسااات کاااه
باااه جااارات میتواناااد ادعاااا کناااد کاااه از بااادو تاسااایس مااادافا مناااافا مساااتقل طبقاااه کاااارگر و بیاااانگر اهااادای و
سیاساااات هااااای پرولتاریااااای آگاااااه ایااااران بااااوده اساااات اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات در عاااارو ایاااان دورۀ
طوفانی هرگز چپ و راست نزده است "[]6
در سااناریوئی کاااه قااارار باااود شاااکل بگیااارد یعنااای قااارار شاااد ایااان باااار ایااادئولوژی «مارکسیسااام انقالبااای» جنااااح
کاااالم رادیکاااا چاااپ را نماینااادگی کناااد ،قااارار شاااد ایااان باااار «مارکسیسااام انقالبااای» پرچمااای بااارای گاااردآوری
نیاااروی معتااارو و شورشاااگر جامعاااه باشاااد قااارار شاااد ایااان باااار ایااادئولوژی «مارکسیسااام انقالبااای» سااادی بااار
رادیکااا شاادن نقاااد معترضااین بااه چاااپ ساارمایه باشاااد قاارار شااد ایااان باراتحاااد مبااارزان کمونیسااات تااا ساااط
نماینااادگان کاااارگران ارتقاااات داده شاااود در راساااتای آمااااده ساااازی چناااین ساااناریوئی باااود کاااه باااه کاااارگران یااااد
آوری شاااد و تااا کر داده شاااد کاااه مباااادا فراماااوش کنناااد کاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نماینااادگان واقعااای آنهاااا
هستند:
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"مااا ایاان خباار را انتشااار دادیاام تااا بگااوئیم کااه کااارگران! نمایناادگان شااما کمونیسااتها هسااتند و کمونیساات هااا و
بویژه اتحاد مبارزان کمونیست "[]7
در راساااااتای اعتباااااار بخشااااایدن باااااه اساااااتالینیزم و مائوئیسااااام دسااااات چنااااادم یعنااااای ایااااادئولوژی «مارکسیسااااام
انقالبااای» باااه کاااارگران و انقالبیاااون توصااایه شاااد بااارای نقاااد پوپولیسااام ،نیاااازی باااه تااااری و تجرباااه جنااابش
کااااارگری و متااااون کالساااایک مارکسیسااااتی ندارنااااد بلکااااه تنهااااا بااااا مطالعااااه ادبیااااات دساااات چناااادم استالینیسااااتی
تحااااات عناااااوان «مارکسیسااااام انقالبااااای» مااااای توانناااااد رویزیونیسااااام و پوپولیسااااام را نقاااااد کنناااااد «مارکسیسااااام
انقالباای» حااال مشاااکالت و پاساا باااه تمااامی معواااالت مطاارح شااد و از هماااه مهمتاار تنهاااا تجربااه معتبااار و
چراغ پیش رو پاس سوالی چنین داده می شود:
"نمااای تاااوانیم آثااااری جاااز آثاااار مارکسیسااام انقالبااای ایاااران در نقاااد رویزیونیسااام پوپولیساااتی را باااه شاااما معرفااای
کنیم"[]8
سااار انجاااام ایااادئولوژی «مارکسیسااام انقالبااای» موفاااق مااای شاااود باااا مونتااااژ مجااادد مواضاااا دسااات چنااادم چاااپ
سااارمایه و روتاااوش آنهاااا باااه مواضاااا نامتجاااانس خاااط  3سااار و ساااامانی بدهاااد و مجاااددا باااا رااااهری رادیکاااا
رااااااهر شاااااود و «مارکسیسااااام انقالبااااای» بتواناااااد نیروهاااااای پراکناااااده را در تجمعااااای تحااااات عناااااوان حااااازب
کمونیسااات ایاااران متشاااکل کناااد شاااکل گیاااری حااازب کمونیسااات ایاااران بیاااانگر آن باااود کاااه اتحااااد مباااارزان
کمونیسااات باااا امکاناااات کوملاااه موفاااق باااه بازساااازی خاااط  3تحااات عناااوان «مارکسیسااام انقالبااای» شاااده باااود
البتااه توضاای ایاان نکتااه حااائز اهمیاات اساات کااه «مارکسیساام انقالباای» راااهرا پااس از پیااروزی باار توهمااات
باااورژوائی و خااارده باااورژوائی توانساااته باااود مواناااا را بااارای تشاااکیل حااازب کمونیسااات از باااین ببااارد و در
شهریور  1362حزب کمونیست را تشکیل بدهد:
"حاااازب کمونیساااات ایااااران در ادامااااه مبااااارزات پیروزمنااااد مارکسیساااام انقالباااای باااار علیااااه توهمااااات و اوهااااام
باااورژوایی و خاااارده بااااورژوایی و افکااااار رویزیونیساااتی کااااه جناااابش چااااپ ایاااران را در خااااود غاااارق ساااااخته
باااود ،تشاااکیل شاااده اسااات مارکسیسااام انقالبااای در ایاااران متکااای بااار انقالبااای کاااه پیشاااروان پرولتاریاااا را باااه
صااااحنه مبااااارزه فرامیخوانااااد نواااا گرفاااات و در رااااری چنااااد سااااا سوسیالیساااام خاااارده بااااورژوایی ماااادعی
مارکسیسااااام را در بنیادهاااااای متااااادلوژیک ،اقتصاااااادی ،سیاسااااای و تشاااااکیالتی آن نقاااااد کااااارد و پااااارچم مساااااتقل
کمونیساااام مااااارکس ،انگلااااس و لنااااین را بااااا اسااااتحکام برافراشاااات شااااکل گیااااری و رشااااد سااااریا مارکسیساااام
انقالباااای در ایااااران انعکاااااس سیاساااای و تشااااکیالتی حوااااور عیناااای طبقااااه کااااارگر ایااااران در صااااحنه انقااااالب
باااود ،طبقاااه ای کاااه بااارای پیشاااروی و رهاااایی خاااود باااه تئاااوری انقالبااای و ساااازمان سیاسااای پیشاااتاز خاااود نیااااز
داشاااات ،طبقااااه ای کااااه در عااااین حااااا بااااا حوااااور فعااااا خااااود در عرصااااه مبااااارزه انقالباااای زمینااااه مااااادی و
شاااارایط مساااااعد باااارای تباااادیل ایاااان تئااااوری انقالباااای بااااه یااااک نیااااروی مااااادی اجتماااااعی و تقویاااات سیاساااای و
تشکیالتی نیروها و سازمانهای پیشتاز خود را فراهم کرده بود "[]9
پاااااس از ایااااان هماااااه فلسااااافه باااااافی در رابطاااااه باااااا زمیناااااه هاااااای تااااااریخی و شااااارایط اجتمااااااعی شاااااکلگیری
«مارکسیساااام انقالباااای» و مبااااارزه بااااا دیگاااار گرایشااااات غیاااار مارکسیسااااتی و اینکااااه «مارکسیساااام انقالباااای»
پااارچم مساااتقل کمونیسااام ماااارکس ،انگلاااس و لناااین را باااا اساااتحکام برافراشاااته اسااات ،سااار انجاااام پاااس از چناااد
ساااا  ،زماااانی کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» خاااود تنااااقی هاااای خاااود را نشاااان داد و باااا بحاااران مواجاااه شاااد،
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بنیاااان گااا ار ایااان سااانت فکاااری باااه ایااان نتیجاااه مااای رساااد کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» خاااود اصاااال یاااک چهاااار
چااااوب موقاااات فکااااری و سیاساااای باااارای دو ساااانت مبااااارزاتی متفاااااوت بااااوده اساااات منصااااور حکماااات روی
کلمااااه موقاااات تاکیااااد ماااای کنااااد و از ساااانت هااااای متفاااااوت صااااحبت ماااای کنااااد ،بااااه باااااور او ،ساااانت مبااااارزاتی
سوسیالیسم کارگری و سنت مبارزاتی رادیکالیسم چپ غیر کارگری منصور حکمت می نویسد:
"باااه ایااان ترتیاااش "مارکسیسااام انقالبااای ایاااران" خاااود یاااک چهاااار چاااوب موقااات فکاااری و سیاسااای بااارای دو
سااانت مباااارزاتی متفااااوت باااود سوسیالیسااام کاااارگری و رادیکالیسااام چاااپ غیااار کاااارگری ایاااران شاااکای میاااان
ایااان دو سااانت تاااا مقطاااا طااارح مباحااااات کنگاااره او اتحااااد مباااارزان کمونیسااات هناااوز مشاااهود نشاااده باااود
"[ ]10خط تاکیدها از متن اصلی است
البتاااه مریااادان منصاااور حکمااات پاااا را از ایااان فراتااار گ اشاااته و اعاااالم میدارناااد کاااه رهبااار آنهاااا گفتاااه و نوشاااته
اسااات کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» در تئاااوری مارکسیساااتی باااود اماااا بساااتر اجتمااااعی آن ماااال بقیاااه چاااپ یعنااای
باااورژوائی و خااارده باااورژوائی باااود ،باااه عباااارت بهتااار جنبشااای متعلاااق باااه باااورژوازی یاااا در بهتااارین حالااات
متعلاااق باااه خااارده باااورژوازی باااوده اسااات ساااوا اساسااای کاااه در اینجاااا مطااارح مااای شاااود ایااان اسااات ،بساااتر
اجتمااااعی باااورژوائی چطاااور مااای تواناااد تئاااوری مارکسیساااتی از خاااود ارائاااه داهاااد در نگااااه او شااااید ایااان
مساائله بیااانگر فقاار نظااری و تئوریااک بیااان کنناادگان آناارا جلااوه دهااد ،امااا در واقااا بیااانگر تااالش عبااث چااپ
سااارمایه بااارای ارائاااه انساااجام نظاااری از نظریاااات ورشکساااته ارائاااه شاااده خاااود اسااات رحماااان حساااین زاده
می نویسد:
"منصااااور حکماااات گفاااات و نوشاااات کااااه مارکسیساااام انقالباااای در تئااااوری مارکسیسااااتی اساااات ،امااااا بسااااتر
اجتمااااعی آن ماااال بقیاااه چاااپ اسااات و بایاااد تغییااار ریااال اجتمااااعی دهاااد و در بساااتر اجتمااااعی ـ کاااارگری قااارار
گیرد " []11
باااالخره بااه ایاان نتیجااه ماای رساایم کااه اصااال جریااان موسااوم بااه «مارکسیساام انقالباای» نماای توانسااته تاااثیری
بااار زنااادگی بردگاااان مااازدی داشاااته باشاااد ،بایاااد تغییااار ریااال اجتمااااعی بدهاااد و در بساااتر کاااارگری قااارار گیااارد
ماااا مجاااددا باااه ایااان مسااائله در بحاااث فراکسااایون کمونیسااام کاااارگری بااااز خاااواهیم گشااات مبلغاااین و ماااروجین
«مارکسیسااام انقالبااای» اعاااالم میدارناااد کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» نمااای توانسااات در راساااتای بهباااودی زنااادگی
نسااال کاااارگر باشاااد ،چااارا کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» هناااوز اجتماعاااا در قطاااش طبقاااات اجتمااااعی دیگاااری
قاارار گرفتااه بااود و بایااد باار کاربساات اجتماااعی مارکسیساام تغییاار یابااد پااس از سااالها عااوام فریباای در مااورد
«مارکسیساااام انقالباااای» بعنااااوان پاااارچم برافراشااااته مسااااتقل کمونیساااام ،حاااااال موعظااااه ماااای شااااود کااااه کااااه
ایاااادئولوژی «مارکسیساااام انقالباااای» بسااااتر اجتماااااعی طبقااااات دیگاااار بااااوده اساااات و ربطاااای بااااه طبقااااه کااااارگر
نداشته است! این چنین نوشته می شود:
"ایاان کمونیسااام ،کمونیسااام ما(جریااان موساااوم باااه مارکسیسااام انقالباای) ،نیاااز جاااواب ایاان تنااااقی و بااای تااااثیری
کمونیسااام بااار زنااادگی نسااال کاااارگر هماااراه ماااا را نمیدهاااد میگفااات ،مارکسیسااام انقالبااای هناااوز اجتماعاااا در
قطااااش طبقاااااتی دیگااااری قاااارار گرفتااااه اساااات و بایااااد کاربساااات اجتماااااعی مارکسیساااام را تغییاااار داد و آن را
روی بستر اجتماعی و طبقاتی خود گ اشت "[]12
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هماااانطوری کاااه قااابال اشااااره کاااردیم ،تشاااکیل حااازب کمونیسااات ایاااران باااا ایااادئولوژی «مارکسیسااام انقالبااای»
بیاااانگر آن باااود کاااه نظااارات خاااط  3تحااات ناااام جدیاااد بازساااازی و مرمااات شاااده باااود و در کوتااااه مااادت ایااان
تشاااکل پااارچم گااارایش کاااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه را برافراشااات ماااا بارهاااا اعاااالم کااارده ایااام کاااه در آن
ساااالها محافااال و جماااا هاااائی هماااواره از موضاااا رادیکاااا منتقاااد چاااپ سااارمایه بودناااد و گاهاااا نقاااد هاااای جااادی
نیاااز باااه چاااپ سااارمایه داشاااته اناااد شاااکل گیاااری تجمعااای تحااات عناااوان حااازب کمونیسااات ایاااران باااا ایااادئولوژی
«مارکسیسااام انقالبااای» عماااال جلاااوی رادیکاااالیزه شااادن ایااان انتقادهاااا را گرفااات ،عماااال سااادی شاااد در راساااتای
تعمیااق بااه سااوا ب اردن چااپ ساارمایه اگاار حمااام خااون بااورژوازی اسااالمی بااراه نماای افتاااد ،اگاار جناااح چااپ
ساارمایه بااا ایاادئولوژی بااه راااهر رادیکااا و ضااد انقالباای خااود فوااا را مسااموم نماای کاارد ،اگاار منتقاادین بااه
انتقاااااد خااااود ادامااااه میدانااااد ،آن موقااااا احتمااااا فراتاااار رفااااتن نقااااد ایاااان محافاااال و حرکاااات بسااااوی مواضااااا
انترناسیونالیساااتی (کمونیساااتی) بیشاااتر مااای شاااد باااا ایااان توضااایحات باااه بررسااای تشاااکیل حااازب کمونیسااات
ایران می پردازیم

تشکیل تنها حزب کمونیست دنیا
قبااال از بررسااای تجمعااای کاااه تحااات عناااوان «حااازب کمونیسااات ایاااران» شاااکل گرفااات ،ضاااروری اسااات بسااایار
کوتااااه نگااارش و تبیاااین خودماااان را از مفهاااوم مارکسیساااتی ساااازمان یاااابی طبقاااه کاااارگر و بخصاااو حااازب
کمونیست بیان کنیم
ذکاار ایااان نکتاااه ضاااروری اسااات کاااه مسااائله ساااازمانی از هماااان ابتااادا و قاااائم بااا ات از طاااری جنااابش کاااارگری
و مارکسیسااام نمااای توانسااات مشاااخر باشاااد ،چااارا کاااه ایااان موضاااوع باااا رشاااد سااارمایه داری دچاااار تحاااوالت
اساساای شاااده اسااات سااازمان یاااابی طبقاااه کاااارگر بااا رشاااد سااارمایه داری ،از سااوی پرولتاریاااا در حاااا تکامااال
باااوده اسااات بررسااای ایااان تحاااوالت و دگرگاااونی اشاااکا ساااازمان یاااابی پرولتاااری باااه عباااارت دیگااار ،بررسااای
تجربیاااااات جنااااابش کاااااارگری و درس گیاااااری از تجربیاااااات جنااااابش کاااااارگری ،گاااااامی اسااااات در راساااااتای
برداشتن گامهای بعدی
تشاااکل یاااابی پرولتاریاااا از طریاااق اتحادیاااه کمونیسااات هاااا بیاااانگر اولاااین تشاااکل یاااابی طبقااااتی کاااارگران در
تاااری جناابش کااارگری بعنااوان یااک طبقااه اجتماااعی اساات باارای اولااین بااار در تاااری ایاان طبقااه اجتماااعی،
کاااارگران در ساااالهای  1848-1849باااا ارائاااه مانیفسااات خاااود ،کیفااار خواسااات طبقاااه اجتمااااعی خاااود را علیاااه
طبقاااه باااورژوای اعاااالم داشاااتند و مانیفسااات کاااارگران باااا خواسااات «کاااارگران هماااه کشاااورها متحاااد شاااوید!»
پایاااان مااای یاباااد بعاااد از سااارکوب انقاااالب و فاااروکش ماااون انقالبااای در اروپاااا اتحادیاااه کمونیسااات هاااا باااه ساااا
 1849منحل اعالم گردید
انترناساااایونا او بیااااانگر ورود پرولتاریااااا بااااه صااااحنه مبااااارزه اجتماااااعی و سیاساااای بعنااااوان یااااک طبقااااه
اجتمااااعی در کشاااورهای اصااالی اروپاااا باااود در انترناسااایونا او تماااامی نیروهاااای طبقاااه کاااارگر ساااوای از
گرایشاااات سیاسااای آن در ررفااای گااارد آماااده بودناااد تاااا مباااارزات اقتصاااادی ،سیاسااای و آموزشااای کاااارگران را
پااایش ببرناااد بااادنبا شکسااات کماااون پااااریس و فااارو کاااش کاااردن مباااارزه طبقااااتی ،سااار انجاااام انترناسااایونا
او در سا  1876میالدی منحل گردید
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انترناسااایونا دوم در عصااار شاااکوفایی جامعاااه سااارمایه داری از احااازاب کاااارگری و باااه ساااا 1889شاااکل
گرفااات کاااه هااادی کوتااااه مااادت آن مباااارزه بااارای اصاااالحات اجتمااااعی باااود «برناماااه حاااداقل» بااارای انجاااام
رفاااارم هااااا در درون نظااااام ساااارمایه داری ،هاااادی مبااااارزۀ کوتاااااه ماااادت بااااود هاااادی درازماااادت آن کسااااش
ساااانگرهای س یاساااای باااارای پرولتاریااااا در راسااااتای انجااااام ماموریاااات تاااااریخی خااااود یعناااای انقااااالب اجتماااااعی
باااااود در درون انترناسااااایونا دوم تماااااایز روشااااانی باااااین ساااااازمان عماااااومی و کلااااای طبقاااااه (اتحادیاااااه هاااااای
کاااارگری) و ساااازمان ویاااژه طبقاااه کاااه هااادی آن دفااااع از برناماااه تااااریخی پرولتاریاااا باااود ،قائااال بودناااد در
طاااو ایااان دوره هااادی ساااازمان انقالبااای ساااازمان دادن طبقاااه کاااارگر باااود اتحادیاااه هاااا مدرساااه ای باااارای
مباااارزه بودناااد و مباااارزه مدرساااه ای بااارای کمونیسااام اصاااالحات فرصاااتی باااود بااارای دساااتیابی طبقاااه کاااارگر
باااااه بهباااااودی پایااااادار در جامعاااااه سااااارمایه داری جامعاااااه سااااارمایه داری میتوانسااااات از طریاااااق مباااااارزات
روزماااره انساااانی تااار بشاااود اماااا انترناسااایونا دوم بااار مبناااای ملیااات احااازاب کاااارگری کشاااورهای مختلااان
تشاااکیل شاااده باااود کاااه در تقاااارن باااا هااادی نهاااائی پرولتاریاااا باااود از ساااوی دیگااار مباااارزۀ کوتااااه مااادت بااارای
کساااش رفااارم هاااا در حاااا تبااادیل شااادن باااه گااارایش غالاااش باااود پاااس از مااارس انگلاااس موقعیااات رفرمیسااات هاااا
در درون انترناساااایونا دوم افاااازایش یافاااات ساااار انجااااام بااااا شااااروع جنااااگ جهااااانی او اکاریاااات احااااازاب
متشاااکل در انترناسااایونا دوم باااه دفااااع از باااورژوازی خاااودی پرداختناااد و کاااارگران را باااه گوشااات دم تاااوپ
در جنااااگ امپریالیسااااتی تباااادیل کردنااااد و تنهااااا اقلیاااات ناااااچیزی بااااه مواضااااا پرولتااااری وفااااادار مانااااد باااادنبا
گرویدن احزاب کارگری به کمپ سرمایه ،انترناسیونا دوم از هم پاشید
در دوره هاااائی کاااه در آن ،شااارایط هناااوز بااارای رهاااور یاااک حااازب انقالبااای وجاااود نااادارد ،دوره هاااائی کاااه
ساااازمان انقالبااای نفاااوذ مساااتقیم در طبقاااه و نبااارد هاااای انقالبااای طبقاااه کاااارگر نااادارد ،و یاااا در دوره هاااائی کاااه
مباااارزه طبقااااتی در حاااا رکاااود و عقاااش نشاااینی اسااات ،قااابال چناااین ساااازمان هاااائی بعاااد از آنکاااه ضااارورت
تااااریخی شاااان باااه پایاااان مااای رساااید ،منحااال مااای شااادند و ساااپس باااا اون گیاااری و گساااترش مباااارزه طبقااااتی
مجاااددا شاااکل مااای گرفتناااد ،ماااال اتحادیاااه کمونیساااتها و انترناسااایونا او اماااا طبقاااه کاااارگر هماااواره در طاااو
تاااااری خااااود ،موضااااوع اصاااالی باااارای نفااااوذ ایاااادئولوژی بااااورژوایی بااااوده اساااات هاااادی نفااااوذ ایاااادئولوژی
باااورژوایی ساااترون کاااردن مباااارزه طبقااااتی پرولتاریاااا و ایجااااد ماااانا اصااالی بااار طبقاااه کاااارگر بااارای اجااارای
حکاااام تاااااریخی خااااود اساااات لاااا ا تاااادام سااااازمانی پرولتااااری بااااا اشااااکا سااااازمانی متفاااااوت یااااک ضاااارورت
تاااریخی بااارای پرولتاریاااا شاااده بااود در دوره هاااائی کاااه مباااارزه طبقااااتی در حااا رکاااود و عقاااش نشاااینی اسااات
یاااک ساااازمان انقالبااای باااا نفاااوذ بسااایار ضاااعین در طبقاااه کاااارگر باااه فعالیااات خاااود اداماااه میدهاااد و در دوره
هاااائی باااا نفاااوذ قاااوی در طبقاااه کاااارگر و شااارایط انقالبااای ،کاااه مااای تواناااد تااااثیر مساااتقیم و فاااوری در مباااـارزه
طبقـاتاااـی داشاااته باشاااد ،شاااکل حـــاااـ زب را بخاااود مااای گیااارد ساااازمان انقالبااای پلااای اسااات باااین دوره هاااائی از
مباااارزه طبقااااتی در حاااا رکاااود ،باااه مرحلاااه ای تکامااال یافتاااه از مباااارزه طبقااااتی ،کاااه پرولتاریاااا باااورژوازی
را باااه چاااالش مااای کشاااد وریفاااه ساااازمان انقالبااای دخالااات در مباااارزه طبقااااتی و دفااااع از مواضاااا و برناماااه
پرولتاااری و تاااالش بااارای آماااادگی الزم جهااات سااااختن حااازب جهاااانی آیناااده اسااات بااارای نموناااه بلشاااویکها در
روساایه و اتحادیاااه اسپارتاکیسااات هاااا در آلماااان شاااکل ساااازمان انقالباای را داشاااتند کاااه باااا شاااروع ماااون انقالبااای
جهاااانی شاااکل حااازب باااه خاااود گرفتناااد بااای مناسااابت نیسااات کاااه انترناسیونالیسااات هاااا علیااارغم اینکاااه ساااازمان
هایشاااان واحاااد هاااائی در کشاااورهای متفااااوت دارد ،خودشاااان را جریاااان ،گااارایش و غیاااره مااای نامناااد مانناااد
«جریان کمونیست بین المللی»« ،گرایش کمونیست انترناسیونالیست»
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باااااارخالی دورۀ رو بااااااه رشااااااد ساااااارمایه داری ،در دوره انحطاااااااط ساااااارمایه داری سااااااازمانهای سیاسااااااای
پرولتااری تنهااا میتواننااد شاااکل اقلیاات انقالباای باااه خااود بگیرنااد کاااه وریفااه شااان ناااه سااازماندهی طبقااه کاااارگر
یاااا کساااش قااادرت بجاااای طبقاااه کاااارگر  ،بلکاااه رهباااری سیاسااای اسااات ،بطوریکاااه شااافافیت سیاسااای ساااازمان
انقالبااااای و نفاااااوذ آن در طبقاااااه کااااااارگر از عناصااااار اصااااالی بااااارای امکااااااان انقاااااالب کمونیساااااتی هسااااااتند.
انترناسااایونا ساااوم زماااانی شاااکل گرفااات کاااه انقاااالب اجتمااااعی در دساااتور کاااار روز قااارار داشااات باااا شاااکل
گیاااری کمینتااارن ،در عصااار زوا سااارمایه داری ،اتحادیاااه هاااای کاااارگری دیگااار در دساااتگاه دولتااای ادغاااام
شده بودند و شوراهای کارگری بعنوان ابزار پرولتری مطرح شد
حااازب آن ارگانیسااام سیاسااای اسااات کاااه ،پرولتاریاااا بااارای اینکاااه آگااااهی طبقااااتی خاااودش را تکامااال ،توساااعه،
تعمیااااق و عمااااق ببخشااااد و از طریااااق اعمااااا رهبااااری سیاساااای ،بااااا جهاااات دادن ،هاااادایت کااااردن و رهبااااری
سیاساااای پرولتاریااااا ،در جهاااات بزیاااار کشاااایدن دولاااات و نظااااام ساااارمایه داری در جهاااات ساااااختن یااااک جامعااااه
کمونیساااتی ،بوجاااود مااای آورد وریفاااه حااازب تاااا محاااو طبقاااات اجتمااااعی دفااااع از برناماااه کمونیساااتی اسااات،
بااااا محااااو طبقااااات اجتماااااعی حاااازب نیااااز ضاااارورت خااااود را از دساااات میدهااااد حاااازب نااااه خااااود طبقااااه و نااااه
ساااازمان تاااوده ای طبقاااه (شاااوراها در مرحلاااه انقالبااای) ،بلکاااه بخاااش پیشاااگام طبقاااه اسااات طبقاااه کاااارگر در
مرحلاااااه انقالبااااای از طریاااااق شاااااوراهای سراساااااری دیکتااااااتوری خاااااود را اعماااااا مااااای کناااااد دیکتااااااتوری
پرولتاریا ،دیکتاتوری طبقه سازمان یافته در شوراهای کارگری است ،نه دیکتاتوری حزبی []13
رهباااری سیاسااای حااازب یاااک رهباااری جمعااای اسااات ،ناااه یاااک رهباااری شخصااای کاااه در احااازاب باااورژوائی
بساایار معااروی اسااات ،همچااون احاازاب کمونیسااام کااارگری کااه معاااروی بااه حاازب شخصااایت هااا هسااتند ماااا
به این مسئله مجددا بر میگردیم
در طاااو تااااری جنااابش کاااارگری ساااازمان انقالبااای پرولتاااری همیشاااه هااادی مساااتقیم و غیااار مساااتقیم حماااالت
باااورژوائی باااوده اسااات از یاااک ساااو فااارو کاااش کاااردن مباااارزه طبقااااتی و از ساااوی دیگااار نفاااوذ ایااادئولوژی
بااااورژوائی ،جریانااااات انقالباااای را در خطاااار انحطاااااط قاااارار میدهااااد ،کااااه ماااااا بااااارز آن میتوانااااد انحطاااااط
احااازاب کمونیساااتی و کمینتااارن در اواخااار دهااای  1920مااایالدی باشاااد گااارایش انقالبااای در چناااین شااارایطی
بااارای دفااااع از مواضاااا کمونیساااتی و پرنسااایپ هاااای انقالبااای و دفااااع از ساااازمان انقالبااای ،فراکسااایون خاااود
را تشاااک یل میدهاااد وریفاااه فراکسااایون در وحلاااه نخسااات ناااه دخالااات در مباااارزات طبقاااه کاااارگر بلکاااه خاااود
مباااارزان ساااازمان انقالبااای اسااات فراکسااایون کمونیسااات چاااپ در جریاااان انحطااااط انترناسااایونا کمونیساااتی
نموناااه باااارز چناااین حرکااات کمونیساااتی اسااات نکتاااه حاااائز اهمیااات ایااان اسااات کاااه فراکسااایون کمونیسااات چاااپ
ایتالیااااا نااااه فراکساااایون در حاااازب کمونیساااات ایتالیااااا بلکااااه فراکساااایون در انترناساااایونا کمونیسااااتی بااااود در
واقااااا ،یکاااای از تفاااااوت هااااای اساساااای بااااین فراکساااایون ایتالیااااایی و تروتسکیساااام ایاااان بااااود کااااه فراکساااایون
میخواسااات باااا تماااام نیروهاااا و جریاااان هاااائی کاااه باااه مباااارزه باااا انحطااااط انترناسااایونا کمونیساااتی برخواساااته
بودناااد باااا شااافافیت و باااا دفااااع از برناماااه پااایش رود اماااا جریاااان تروتسکیساااتی باااا عجلاااه و شاااتاب و بااادون
مباحااااه جااادی و علیااارغم شاااروع دورۀ سااایاه ضاااد انقاااالب در راساااتای تشاااکیل حااازب تاااالش میکااارد بااارای
تروتساااکی و یاااارانش تشاااکیل حااازب جدیاااد در دورۀ سااایاه ضاااد انقاااالب در دساااتور روز قااارار گرفتاااه باااود در
حاااالی کاااه بااارای فراکسااایون ایتالیاااا تشاااکیل حااازب در آن دوره مفهاااومی نداشااات تروتساااکی قاااادر باااه در
ضد انقالب نشده بود او مه و ژوئن سا  1936در فرانسه را سر آغاز انقالب معرفی کرد
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پیشاااتر توضااای دادیااام کاااه رهباااری سیاسااای پرولتاااری یاااک رهباااری جمعااای تجلااای یافتاااه از آگااااهی طبقااااتی
پرولتاااری اسااات کاااه مااای تواناااد خاااود را در نماینااادگان طبقاااه تجلااای دهاااد و نبایاااد باااه ساااط تکنیکااای نااازو داده
شاااود بااارخالی آگااااهی طبقااااتی پرولتری(آگااااهی کمونیساااتی) کاااه ویژگااای آن جمعااای اسااات ،ویژگااای تماااامی
ایااادئولوژی هاااا منجملاااه ایااادئولوژی کماااونیزم کاااارگری ،قااادرت دادن باااه شخصااایت هاااا ،خلاااق رهباااران خاااارق
العااااااده ،تقااااادس بخشااااایدن باااااه خالقیااااات هاااااای فاااااردی و غیاااااره در راساااااتای تاااااداوم و بااااااز تولیاااااد روبناااااای
ایااادئولوژیک جامعاااه اسااات ،کاااه در راساااتای باااه انقیااااد در آوردن بردگاااان مااازدی اسااات بنیانگااا ار کماااونیزم
کاااارگری باااه مریااادان خاااود توصااایه مااای کناااد کاااه مباااادا فراماااوش کنناااد کاااه سیاساااتمدار مبااارز مملکااات هساااتند،
مباااادا فراماااوش کنناااد کاااه شخصااایت مهااام و بااااالی جامعاااه هساااتند منصاااور حکمااات بااارای مریااادانش باااه ساااان
جواما بورژوائی ایفای نقش سیاستمداری را درس میدهد و این چنین سخنرانی می کند:
"مااااا آن چنااااد صااااد نفاااار آدم اولیااااهاز هسااااتیم کااااه یااااک جناااابش سیاساااای -حزباااا را در ایااااران دارد بوجااااود
میااادورد ایااان جنااابش در اداماااه خاااودش ممکااان اسااات منطقاااه آزاد شاااده داشاااته باشاااد یاااا ممکااان اسااات قااادرت
حکاااومت در دساااتش افتااااده باشاااد ،ممکااان اسااات در جناااگ باشاااد ممکااان اسااات در صااال باشاااد ممکااان اسااات
در کابیناااه ائتالفااا باشاااد انتظاااارز کاااه از جاناااش رفیقماااان میااارود ایااان اسااات کاااه مااان یاااک سیاساااتمدار مبااارز
ایااان کشاااورم هااار کااادام از ماااا بایاااد فکااار کناااد یاااک شخصااایت بااااال و سیاسااا و مبااارز جامعاااه اسااات خاااش
واض است الک نباید اینطورز فکر کند و باید واقعا ً یک چنین شخصیت باشد []14
بااا ایاان توضاایحات بااه تشااکیل حاازب کمونیساات ایااران باار میگااردیم همااانطوری کااه پاایش تاار توضاای دادیاام
تشااکیل حاازب کمونیسااات بیااانگر آن باااود کااه اتحااااد مبااارزان کمونیساات توانساااته بااود خاااط  3را تحاات عناااوان
«مارکسیساااام انقالباااای» و در تجمعاااای تحاااات عنااااوان حاااازب کمونیساااات ایااااران بازسااااازی کنااااد در تشااااکیل
تجمعااای تحااات عناااوان حااازب کمونیسااات ،دو جریاااان نقاااش ایفاااا کردناااد ماااا تااااکنون اتحااااد مباااارزان کمونیسااات
را بررسااای کااارده ایااام حااااال نگااااه کوتااااهی مینااادازیم باااه باااازیگر جدیاااد در تشاااکیل حااازب کمونیسااات ،یعنااای
کوملاااااه در پاااااائیز ساااااا  1348جمعاااااای از روشااااانفکران کااااارد کااااااه گرایشاااااات مائوئیساااااتی داشااااااتند و از
«سااازمان انقالباای حاازب تااودۀ ایااران» پااس از جاادایی از«حاازب تااوده» تاااثیر گرفتااه بودنااد ،تشااکلی را
بنیاااان نهادناااد  ،کاااه بعاااد هاااا ناااام ساااازمان انقالبااای زحمتکشاااان کردساااتان ایاااران (کوملاااه) را گرفااات خاااود ناااام
بیاااانگر آن اسااات کاااه کوملاااه ساااازمانی باااود بااارای زحمتکشاااان و ناااه بااارای طبقاااه کاااارگر و از ساااوی دیگااار
بااارای زحمتکشاااان منطقاااه خاصااای یعنااای کردساااتان ایاااران در مباحاااث کنگاااره او  ،کنگاااره در ایااان ماااورد
چنین می نویسد:
"تماام نظارات ماا مل ِهام از اندیشاه مـائاـو بادون تحقیاق اجتمااعی و باـدون ارتبااط مشاخر و فشاـرده باا
تاوده هاا باود و فقاط تحات تااثیر برداشاتهای پراکناده از وضاا اجتمااعی کردساتان ،اندیشاه ماائو را قباو
داشتیم " []15
اعواااای ایااان جماااا قبااال از اینکاااه کاااار جااادی کااارده باشاااند ،اکاااارا دساااتگیر شااادند ساااالها بعاااد ،در جریاااان
آزادی زناااادانیان سیاساااای در پااااائیز  1357اینهااااا نیااااز از زناااادان آزاد شاااادند و تجمااااا گسااااترده خااااود را باااارای
بازساااازی تشاااکل خاااود در پاااائیز ساااا  1357انجاااام دادناااد کاااه همچناااان تااااثیر تحااات عمیاااق از مائوئیسااام باااود
ایاان تجمااا بعااادها بااه اولااین کنگااارۀ کوملااه معاااروی گردیااد کنگااره همچناااان باار تااز «نیماااه مسااتعمره – نیماااه
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فئاااودا » باااودن جامعاااه ایاااران تاکیاااد مااای کااارد و باااا تعیاااین آرم و ناااام گااا اری ساااازمان باااه کاااار خاااود پایاااان
میدهد
ضاااد دیکتااااتوری باااه عباااارت دیگااار ضاااد سااالطنت باااودن باااودن یکااای از ارکاااان اصااالی مواضاااا کوملاااه را در
آن مقطااا تشااکیل میااداد بااه باااور کوملااه هاار رژیماای کااه جااای شاااه ماای آمااد بااه نفااا انقااالب بااود و اینکااه بااا
روی کاااار آمااادن جمهاااوری اساااالمی وضاااا بااادتر مااای شاااد را ،یاااک نظااار اشاااتباهی ،ارزیاااابی میکااارد کوملاااه
تاااا آنجاااا پااایش مااای رود کاااه جمهاااوری ننگاااین اساااالمی را باااا دولااات موقااات موقااات شاااکل گرفتاااه در آوریااال
 1917در روساااایه مقایسااااه ماااای کنااااد و عوامفریبانااااه بااااه باااای اعتبااااار کااااردن لنااااین ماااای پااااردازد تااااا مواضااااا
ارتجاعی و ضد انقالبی خود را موجه جلوه دهد کومله در کنگره او خود چنین ارزیابی می کند:
"ایان نظار اشاتباه اسات کاه گویاا روی کاار آمادن جمهاوری اساالمی بادتر از وضاا فعلای اسات هار رژیام
و دساتگاهی بجاای سالطنت شااه روی کاار بیایاد درهار حاا بنفاا انقاالب اسات و چناان جمهاوری نیاز فقاط
در اثار تجاارب مساتقیم خاود ماردم میتواناد شاناخته شاود نموناه تشاکیل دولات موقات روسایه کاه لناین در
آوریال  1917هناوز باا قیاام برعلیاه آن مخاالن باود ،اماا بعادا ً کاه دیگار جلاوی ماردم را بارای قیاام نمیشاد
گرفت با آن موافقت کرد " []16
جامعاااه کردساااتان عاااالوه بااار اعتراضاااات اجتمااااعی و ضاااد دیکتااااتوری فرصااات آنااارا یافااات تاااا باااه ساااتم ملااای
خاااود نیاااز اعتاااراو کناااد بخاااش زیاااادی از ایااان محافااال ضاااد دیکتااااتوری و اساااتقال طلاااش باااه اعتاااراو ملااای
خااود ،لبااااس چاااپ پوشااااندند کاااه بساایار مناساااش کوملاااه باااود ایااان محافاال کوملاااه را پااارچم اعتاااراو خاااود پیااادا
کردنااد و باااه آن پیوسااتند و پایاااه هاااای آناارا تشاااکیل دادنااد واقعیااات ایااان اساات کاااه تشااکیالت کوملاااه در جریاااان
تحوالت  1357شکل گرفت منصور حکمت به این مسئله این چنین اشاره می کند:
"تشکیالت کومهله بمعن وسیا کلمه در انقالب شکل گرفت "[]17

اگاار چااه تشااکیالت کوملااه شااکل گرفتااه بااود ،بااا ایاان وجااود فاقااد برنامااه ،اساساانامه و حااداقل نظاار و مواضااا
در مقابااال حاااواد اجتمااااعی باااود کوملاااه حتااای در مقایساااه باااا دیگااار جریاناااات چاااپ سااارمایه ،از بااای دانشااای
رنااا مااای بااارد ارگاااان تئوریاااک کاااه هااای  ،حتااای نشاااریه رسااامی نیاااز نداشااات کوملاااه تنهاااا خبااار ناماااه منتشااار
میکااارد ،کاااه حااااوی اخباااار مرباااوط باااه رویااادادهای مرباااوط باااه جناااگ کردساااتان مااای شاااد مجیاااد حساااینی از
رهبران سابق کومله در این مورد چنین می گوید:
"عاااالوه بااار عاااوارو سیاسااای ناشااای از حماااالت رژیااام و تصاااری شاااهرها ،باااا شاااروع دور دوم "جنااابش"،
اردیبهشااات  ،1359تاااا کنگاااـره دوم بهــاااـار  ،1360کوماااه لاااه باااا مشاااکل دیگااار سیاااـاسی ،بحاااـران هـویـتاااـی
و طااارح دیااادگاهای مشاااهور باااه  1و  2روبااارو باااود حااازب دمکااارات ایااان وضاااعیت را فهمیاااده باااود و در ایااان
فاصاااله تبلیغاااات علیاااه کوماااه لاااه ،حاااو اینکاااه ایااان ساااازمان برناماااه و اساسااانامه نااادارد و معلاااوم نیسااات چاااه
هسااتند و سیاسااات کااادام اسااات را شااادت میاااداد از طاااری نیروهااای چاااپ هااام ،پیکاااار و چریکهاااای فااادایی خلاااق
باااار کوماااه لاااه فشااااـار
در مـاااـورد آیـناااـده مبـــااااـارزه مسااالحانه ،مسااائله ملااااـی ،بــرنــاماااـه و اساسناماااـه و
می آمد "[]18
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کوملااااه در سااااا  1359بشاااادت از باااای دانشاااای و فقاااار تئوریااااک حتاااای در مقایسااااه بااااا دیگاااار جریانااااات چااااپ
ساارمایه رناا میباارد علیاارغم رشااد عااددی خااود و نفااوذ در جامعااه کردسااتان هنااوز فاقااد اساساانامه و برنامااه
بااااود و عملکاااارد آن شاااابیه یااااک محفاااال بااااود در سااااا  1359از طریااااق «نشااااریه تئوریااااک داخلاااای» بشاااادت
نااااز و از طریاااق «دیااادگاه »1و «دیااادگاه »2ساااعی کااارد حاااداقل انساااجامی باااه مواضاااا نابساااامان خاااود بدهاااد
و همچناااین طااارح اساسااانامه پیشااانهادی خاااود را میدهاااد اختشااااش فکاااری و عااادم حاااداقل انساااجام رااااهری در
سرتاساار ایاان جاازوه بااه اصااطالح تئوریااک بااه چشاام ماای خااورد کااه مااا بااه بخااش هااائی از آن نظاار خاااواهیم
افکند
کوملااااه روبنااااای سیاساااای کااااه بعااااد از تحااااوالت سااااا  1357و در شاااارایط خاصاااای شااااکل روحانیاااات اسااااالم
بخاااود مااای گیااارد را باااورژوائی ارزیاااابی نمااای کناااد بلکاااه ریشاااه آن را در رواباااط تولیااادی فئاااودالی جساااتجو
مااای کناااد ایااان مسااائله اگااار چاااه در رااااهر بااای دانشااای کوملاااه را نشاااان میدهاااد ،اماااا ایااان ارزیاااابی در واقعیااات
بیااااانگر تعلااااق خاااااطر کوملااااه بااااه جناااااح چااااپ ساااارمایه در راسااااتای پاسااااخگوئی بااااه شاااارایط خااااا جامعااااه
کردساااتان در آن زماااان باااود ساااوا اساسااای ایااان اسااات ،چااارا ایااادئولوژی مائوئیسااام مااای تواناااد روبناااای جامعاااه
در چاااین باشاااد ،چااارا ایااادئولوژی استالینیسااام مااای توانسااات روبناااای جامعاااه درکشاااورهای بلاااو شااارق باشاااد،
چااارا ایااادئولوژی نازیساااتی مااای توانسااات روبناااای ایااادئولوژیک آلماااان در اواخااار دهاااه  30و اوایااال دهااای 40
مااایالدی در کشاااوری چاااون آلماااان باشاااد اماااا روحانیااات اساااالمی ،شاااکل ویاااژه ای از ایااادئولوژی نمااای تواناااد
روبنای سیاسی جامعه ایران باشد کومله این چنین می نویسد:
"ریشاااه پیااادایش و تکامااال روحانیااات فقاااط در درون هماااین رواباااط [رواباااط تولیااادی فئاااودالی] قابااال تصاااور
اسااات (رواباااط قبااال از فئاااودالی یعنااای بااارده داری منظاااور نیسااات چاااون بحاااث روی ماهیااات باااورژوائی یاااا
غیااار باااورژوائی روحانیااات اسااات و هااادی اثباااات وابساااتگی روحانیااات باااه تولیاااد قبااال از شااایوه تولیاااد سااارمایه
داری است) " []19
تمااااامی تااااالش هااااای کوملااااه در ایاااان راسااااتا بااااود تااااا روحانیاااات و در راس آن خمیناااای بااااورژوائی ارزیااااابی
نشاااود خواساااتهای رهباااری باااورژوازی ایاااران کاااه در تاااالش شااابانه روزی باااود تاااا مجاااددا دساااتگاه باااورژوائی
در راساااتای انباشااات سااارمایه پااایش رود ،بخااااطر اختالالتااای کاااه در جریاااان مباااارزات انقالبااای در آن شاااکل
گرفته بود یعنی خواست های خمینی ،بورژوائی ارزیابی نمی شود:
"خواسااااتهای خمیناااای اساسااااا بااااورژوائی نیساااات و بلکااااه کوششاااای باااارای حفاااا نهاااااد هااااا و اسااااتقال منااااافا
روحانیت (حوزه های علمیه) میباشد که خود مربوط به رو بنای روابط فئودالی است "[]20
پاااس از زمیناااه چینااای هاااای فاااراوان سااار انجاااام پایگااااه طبقااااتی رهبااار باااورژوازی ایاااران یعنااای خمینااای ،خااارده
باااورژوائی ارزیاااابی مااای شاااود ،البتاااه باااا تماااایالت و تخااایالت فئاااودالی خااارده باااورژوازی هااام کاااه میتواناااد
تماااایالت متوااااد از خاااود نشاااان دهاااد خمینااای جنایتکاااار ناااه مرتجاااا ،ناااه باااورژوائی ،ناااه ضاااد انقالبااای بلکاااه
تنها به تمایالت ارتجاعی خرده بورژوائی تقلیل داده می شود:
"خمیناااای بتاااادری در بااااین خااااود روحانیاااات نیااااز بااااه عنصاااار اصاااالی و مساااالط تباااادیل شااااد بر گاااارد خااااود
دساااتجات شااابه فاشیساااتی فاالنژهاااای حااازب اللهااای را دارد کاااه از هااای کااااری رویگاااردان نیساااتند تخااایالت
ارتجاااااعی و حتاااای فئااااودالی در ایاااادئولوژی آن بچشاااام ماااای خااااورد میاااادانیم کااااه خاااارده بااااورژوازی میتوانااااد
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تمااااایالت گوناااااگون و متوااااادی داشااااته باشااااد ،از "چااااپ" افراطاااای تااااا راساااات ارتجاااااعی خمیناااای نماینااااده
تمایالت ارتجاعی خرده بورژوازی است "[]21
کوملاااه سااارانجام پاااس از غیااار باااورژوائی ارزیاااابی کاااردن ماهیااات خمینااای ،نگااارش چهاااار طبقاااه و مائوئیساااتی
خااود را تحاات عنااوان ترکیااش طبقااات در قبااا حااواد سااا  1357بیااان میاادارد نکتااه جالااش ایاان اساات کااه
در نگااااارش مائوئیساااااتی چهاااااار طبقاااااه ،فقاااااط باااااورژوازی ملااااای در صااااان انقاااااالب قااااارار مااااای گیااااارد و
«بااورژوازی کمپاارادور» معمااوال در صاان ضااد انقااالب قاارار ماای گیاارد ولاای راااهرا کوملااه نگاارش چهااار
طبقاااه را پشااات سااار خاااود مااای گااا ارد و اعاااالم مااای کناااد کاااه حتااای بخاااش هاااائی از باااورژوازی کمپااارادور باااه
صن انقالب (مخالفان) پیوسته بودند و این چنین می نویسد:
"بااارای اینکاااه ماهیااات طبقااااتی هیاااات حاکماااه جدیاااد را بشناسااایم ،بایساااتی قااابال ترکیاااش طبقاااات "اپوزسااایون"
را در زمااان شاااه مااورد نظاار قاارار دهاایم نااه فقااط تااوده هااای زحمااتکش ،نااه فقااط تااودۀ خاارده بااورژوازی،
بلکاااه باااورژوازی متوساااط و غیااار بوروکراتیاااک و حتااای بخاااش هاااائی از باااورژوازی کمپااارادور باااه صااان
مخالفان پیوسته بودند "[]22
کوملاااه همچناااین حاکمیااات ایاااران را باااه باااورژوائی و خااارده باااورژوائی تقسااایم میکااارد کاااه در آن روحانیااات
جناااااح خاااارده بااااورژوائی را تشااااکیل میااااداد و البتااااه در خاااادمت ساااارمایه داری وابسااااته مااااا از تناااااقی ایاااان
نگااارش باااا رواباااط فئاااودالی مااای گااا ریم ولااای ساااوا اساسااای ایااان اسااات ،آیاااا روبناااای سیاسااای انعکاسااای از
زیربنااااای آن جامعااااه نیساااات آیااااا خاااارده بااااورژوازی میتوانااااد حاکمیاااات کشااااوری را تشااااکیل دهااااد نتیجااااه
منطقااای چناااین تفکاااری ایااان مااای شاااد کاااه شااایوه تولیااادی ایاااران باااورژوائی و خااارده باااورژوائی مااای شاااد باااه
عباااارت بهتااار ماااا باااا ناااوع جدیااادی از شااایوه تولیاااد یعنااای شااایوه تولیاااد خااارده باااورژوائی در تااااری بشاااریت
مواجه می شدیم کومله خزعبالت خود را این چنین بیان می کند:
"بااااین دو جناااااح [از حاکمیاااات] بااااورژوازی و خاااارده بااااورژوازی از همااااان ابتاااادا توااااادهائی نیااااز وجااااود
داشااات روحانیت حااااکم نمااای تو اناااد جاااز کاااارگزار سااارمایه داری وابساااته چیاااز دیگاااری باشاااد و کااال هیاااات
حاکمااااه هاااام جااااز تابیاااات رژیاااام ساااارمایه داری وابسااااته و باااااز سااااازی و توسااااعه ماشااااین ساااارکوب آن کااااار
دیگری نمی تواند بکند "[]23
ایااان یاااک واقعیااات انکاااار ناپااا یر اسااات کاااه باااورژوازی پیراماااونی اغلاااش نااااتوان از ارائاااه خواساااتهای خاااود باااا
ا یااادئولوژی طبقاااه خاااود اسااات ،لااا ا ساااعی مااای کناااد باااه اساااتقال طلبااای ،توساااعه اقتصاااادی ،دمکراسااای خاااواهی
خاااود لبااااس مارکسیسااام بپوشااااند و خواساااتهای خاااود را از زباااان چاااپ بیاااان کناااد ایااان مسااائله مخاااتر ایاااران
نیساات و بااه وضااوح ماای تااوان آناارا در دیگاار کشااورها نیااز مشاااهده کاارد کوملااه نیااز بااه شااکل آشااکاری ایاان
نگااارش را از خاااود نشاااان میاااداد در جریاااان اولاااین دورۀ انتخاباااات ریاسااات جمهاااوری ،اکاااار جریاناااات خاااط
 ، 3انتخابااااات را تحااااریم کاااارده بودنااااد ،امااااا بخاااااطر اینکااااه مجاهاااادین در مطالبااااات خااااود ،خودمختاااااری را
مطااارح کااارده بودناااد ،کوملاااه از کاندیاااداتوری رجاااوی پشاااتیبانی و حمایااات کااارد مجیاااد حساااینی از رهباااران
سابق کومله ،علت اتخاذ این سیاست از سوی رهبری آن موقا کومله را این چنین توضی میدهد:
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" پشااااتیبانی از کاندیااااداتوری مسااااعود رجااااوی از طااااری کومااااه لااااه بااااه ایاااان دلیاااال کااااه مجاهاااادین چنااااد بنااااد از
مطالباااات خاااود مختااااری را پ یرفتاااه باااود نموناااه دیگاااری از عرصاااه انااادام ناسیونالیسااام کااارد و ناااوع جاااواب
رهبری این سازمان در آن سالها بود "[]24
باااا گ شااات زماااان اساااتالینیزم کوملاااه بااار مائوئیسااام آن غلباااه یافااات و در ایااان ساااالها کوملاااه باااا دیگااار جریاناااات
خااااط  3رابطااااه نزدیکاااای داشاااات امااااا علیاااارغم آن کوملااااه بااااه لحااااار نظااااری یکاااای از عقااااش مانااااده تاااارین
گرایشاااااات خاااااط  3را نماینااااادگی مااااای کااااارد کوملاااااه ناااااوعی پراگماتیسااااام رادیکاااااا از افاااااق خاااااط  3را در
کردساااا تان نمایناااادگی میکاااارد ،کااااه بخاااااطر آن توانسااااته بااااود نساااال معتاااارو و جااااوان جامعااااه کردسااااتان را
بساااوی خاااود جااا ب کناااد نگااارش یکااای از رهباااران ساااابق کوملاااه در رابطاااه باااا مواضاااا ،دیااادگاه و تئاااوری آن
موقا کومله این چنین است:
"از نظااار دیااادگاه رسااامی و تئوریاااک ،کوماااه لاااه عقاااش ماناااده تااارین شااااخه پوپولیسم(مائوئیساااتی) در ایاااران را
نمایندگی میکرد "[]25
کوملاااه در فاااروردین  1360بااارای سااار و ساااامان دادن باااه اغتشااااش فکاااری و ارائاااه حاااداقل انساااجام نظاااری
کنگاااره دوم خاااود را برگااا ار میکناااد هماااانطوری کاااه قااابال اعاااالم کاااردیم کوملاااه از طریاااق نشاااریه درونااای
«دیاااادگاه »1و «دیاااادگاه »2را مطاااارح کاااارده بااااود کااااه بیااااانگر فقاااار فکااااری کوملااااه در مقیاااااس همااااان چااااپ
سااارمایه باااود کنگاااره کوملاااه تواناااائی نظاااری و فرصااات آن را نداشااات تاااا باااه معواااالت پااایش روی کوملاااه
پاسااا دهاااد و مواضاااا نظاااری مساااتقل خاااود را ارائاااه بدهاااد ،لااا ا راه چااااره را در آن دیاااد تاااا مواضاااا یکااای از
گروههااااای کااااالم رادیکااااا چااااپ ساااارمایه یعناااای مواضااااا اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات را عمااااال بپاااا یرد بااااا
پااا یرش ایااان مواضاااا کوملاااه عماااال بحاااران خاااود را باااه تااااخیر اناااداخت ،باااه عباااارت بهتااار بحاااران خاااود را باااه
بحاااران «مارکسیسااام انقالبااای» گاااره زد اماااا قطعناماااه هاااای کنگاااره دوم کوملاااه بسااایار نااااهمگون نیاااز باااود کاااه
مااای تواناااد انعکاسااای از تناقواااات درونااای آن و هااام چناااین بازتااااب نسااال معتااارو درون آن باشاااد پااا یرش
«مارکسیسم انقالبی» از سوی کومله این چنین توجیه می شود:
"در ادامااااه و در نهایاااات آن ،بااااا قبااااو دیاااادگاه مارکسیساااام انقالباااای در کنگااااره دوم کومااااه لااااه از طااااری ایاااان
سااازمان ،بهااار  ،1360آخاارین ساانگرهای مقاوماات خلااق گرایاای و پوپولیساام پشاات ساار نهاااده شااد ایاان اقااادام
کوماااااه لاااااه ،ماااااوانعی را بااااار طاااااری کااااارد و چاااااپ در ایاااااران را بیشاااااتر از هااااار دوره ای بهااااام نزدیاااااک
نمود "[]26
قبااال از اداماااه بحاااث بایاااد خااااطر نشاااان کنااایم کاااه امکاااان شاااکل گیاااری جنااااح انقالبااای از درون جنااااح چاااپ
سااارمایه وجاااود نااادارد ایااان مسااائله پشاااتوانه تئوریاااک دارد و نبایاااد باااه مساااائل تکنیکااای کااااهش داده شاااود در
مقابااال امکاااان ریااازش نیااارو و سااامت یاااابی محاااافلی باااه موضاااا انترناسیونالیساااتی امکاااان پااا یر اسااات بعناااوان
نموناااه بحاااران در واحاااد ایتالیاااای حااازب کمونیسااات ایاااران ،کاااه تحااات تااااثیر مواضاااا انترناسیونالیساااتی قااارار
گرفتاااه بودناااد و پیوساااتن مباااارزینی باااه مواضاااا انترناسیونالیساااتی ماااا باااه ایااان مسااائله در مبحاااث کمونیسااات
چااااپ اشاااااره خااااواهیم کاااارد همااااانطوری کااااه پیشااااتر توضاااای دادیاااام ،قطعنامااااه هااااای کنگاااارۀ دوم کوملااااه
ناااااهمگون و متناااااقی اساااات کنگاااارۀ دوم در رابطااااه بااااا یکاااای از موضااااوعات حساااااس ،یعناااای مساااائله ملاااای،
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موضاااعی غیااار متعااااری چاااپ سااارمایه اتخااااذ کااارد کاااه مااای تواناااد انعکاسااای از جااادلهای درونااای باشاااد مجیاااد
حسینی این مسئله را این چنین توضی میدهد:
"باااا پااا یرش دیااادگاه مارکسااایم انقالبااای ،کوماااه لاااه توانسااات جریاناااات موساااوم باااه خاااط ساااه را دور بزناااد و از
نظاار سیاساای در موضااا تعرضاای و باااالتری قاارار گیاارد امااا در برخااورد بااه مساائله ملاای کنگااره گااامی بااه
عقااش نهاااد در قطعنامااه گفتااه بااود مساائله کاارد ،مساائله ملاای ،مربااوط بااه بااورژوازی اساات و پرولتاریااا نبایااد
در آن دخالااات کناااد و مسااائله ملااای در سوسیالیسااام حااال میشاااود ایااان موضاااا رااااهرا چاااپ محتاااوای راسااات و
غیااااار دخالتگراناااااه و ذهنااااای داشااااات و عواقاااااش فاااااوری اجتمااااااعی و پراتیکااااای بااااارای کوماااااه لاااااه بهماااااراه
آورد "[]27
کنگااارۀ دوم کوملاااه اعاااالم کااارد کاااه مباااارزۀ ملااای در کردساااتان تاااداوم مباااارزۀ آگاهاناااه طبقاااه کاااارگر و بااار
طباااق برناماااه کمونیساااتی نیسااات بلکاااه مباااارزۀ ملااای در شااارایط خاصااای در کردساااتان بوجاااود آماااده اسااات کاااه
نماای توانااد تغییاااری در مناساابات تولیاادی بوجاااود آورد ،بااه عبااارت واضااا تاار ایاان مباااارزه ،مبااارزۀ ملااای در
محاااادودۀ جناااابش بااااورژوائی اساااات و نماااای توانااااد افقاااای باااارای مبااااارزۀ طبقاااااتی باشااااد قطعنامااااه کنگاااارۀ دوم
چنین اعالم میدارد:
"بااار پاااائی جنااابش مقاومت[مباااارزه ملااای در کردساااتان] ادامااای مباااارزۀ آگاهاناااه طبقااای کاااارگر و طباااق برنامااای
وی نباااوده اسااات ایااان جنااابش در شااارایط عینااای معینااای بوجاااود آماااده و اداماااه دارد ایااان جنااابش نمااای تواناااد
پیروزی بر بورژوازی را به مفهوم تغییر مناسبات تولیدی در محدودۀ کردستان تامین نماید "[]28
کنگااارۀ دوم کوملاااه رفاااا ساااتم ملااای را تنهاااا باااا تحقاااق سوسااایالیزم امکاااان پااا یر مااای داناااد ایااان موضاااعگیری باااا
معیارهاااا و چهاااارچوب چاااپ سااارمایه همخاااوانی نااادارد کنگاااره همچناااین رفاااا ساااتم ملااای را تنهاااا از طریاااق
تحقق برنامه پرولتاریا امکان پ یر می داند و چنین بیان می کند:
"رفااا سااتم ملاای بطااور نهااائی بصااورت حااق تعیااین سرنوشاات باارای خلقهااای تحاات سااتم ایااران فقااط بااا تحقااق
برنامی سوسیالیستی پرولتاریا امکان پ یر است "[ ]29
قطعنامااااه کنگاااارۀ دوم کوملااااه در رابطااااه بااااا مساااائله ملاااای ،عمااااال عملکاااارد و فعالیاااات کوملااااه را زیاااار سااااوا
میبااا رد ،باااه عباااارت بهتااار عملااای شااادن ایااان بناااد از قطعناماااه کنگااارۀ دوم کوملاااه ،نیازمناااد یاااک تغییااار پایاااه ای
در کاااارکرد و زنااادگی سیاسااای کوملاااه باااود ،کاااه بخاااش اعظااام فعالیااات آن در جناااگ پارتیزانی(مسااائله ملااای)
خالصااه شااده باااود ایاان مساائله ا ز ساااوئی مشااکالت جاادی بااارای فعااالین کوملااه و هویااات کوملااه ایفااا میکااارد،
کااااه در مساااائله ملاااای خالصااااه شااااده بااااود و از سااااوی دیگاااار کاااام اهمیاااات جلااااوه دادن مبااااارزۀ ملاااای و جنااااگ
پاااارتیزانی رقیاااش کوملاااه در مسااائله ملااای را ،یعنااای حااازب دمکااارات را تقویااات میکااارد بعاااد از کنگااارۀ دوم
کومله ،تماس کومله با اتحاد مبارزان کمونیست جدی تر می شود در این مورد چنین می خوانیم:
"منتهاااا ایااان کنگاااره [کنگاااره دوم] مقااادار زیاااادی باااه چاااپ زد و حااال مسااائله ملااای را بکلااای باااه سوسیالیسااام
موکاااو کااارد کاااه در نتیجاااه مشاااکالت زیاااادی را بااارای ایااان ساااازمان و کادرهاااای آن کاااه اماااورات تبلیغااای را
پااای ش مااای بردناااد ،بااار آورد نفااای مسااائله ملااای باااه ایااان صاااورت و موکاااو کاااردن آن باااه سوسیالیسااام ،ناااوعی
پاسفیسااام و سااارخوردگی را در صااافوی کوملاااه موجاااش مااای شاااد و عماااال ایااان عرصاااه را باااه حااازب دمکااارات
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ماااای سااااپرد تماااااس بااااا اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات تنهااااا اقاااادامی بااااود کااااه ماااای توانساااات کوملااااه را بااااه جلااااو
ببرد "[]30
منصاااور حکمااات از اینکاااه نظااارات گاااروه گمناااامش گاااوش شااانوائی در کوملاااه پیااادا کااارده باااود ،قطعاااا بسااایار
خشااانود باااود کوملاااه بااارای خاااود در آن مقطاااا دفتااار دساااتک و نیرویااای درسااات کااارده باااود کاااه موضاااا کاااالم
رادیکاااالی را در چاااپ سااارمایه نماینااادگی مااای کااارد و باااه یکااای از باااازیگران مسااائله کردساااتان تبااادیل شاااده
بااود امااا منصااور حکماات زیاار تاار از آن بااود تااا بااه قطعنامااه کنگااره دوم کوملااه در رابطااه بااا مساائله ملاای
خوشااابین باشاااد ،او مااای توانسااات پااایش بینااای کناااد کاااه ایااان بناااد از قطعناماااه کنگاااره ،فلسااافه وجاااودی کوملاااه را
زیااار ساااوا خواهاااد بااارد نیاااروی کوملاااه ،امکاناااات کوملاااه ،هویااات کوملاااه و غیاااره بااارای اهااادای دراز مااادت
منصااااور حکماااات از اهمیاااات خاصاااای برخااااوردار بااااود منصااااور حکماااات ایاااان بنااااد قطعنامااااه در رابطااااه بااااا
مسااائله ملااای را غلاااط ارزیاااابی کااارد و هماااان موضاااا روتینااای چاااپ سااارمایه را در رابطاااه باااا مسااائله ملااای
باااارای کوملااااه موعظااااه کاااارد در رابطااااه بااااا نشسااااتی کااااه در ایاااان رابطااااه بااااین کوملااااه و اتحاااااد مبااااارزان
کمونیست برگزار شد چنین می خوانیم:
"ژوبااااین [منصااااور حکماااات] در ایاااان نشساااات از جهتگیااااری کنگااااره دو و چاااارخش بااااه چااااپ کوملااااه ارهااااار
خشااانودی کااارده و آنااارا واقعاااه مهمااای در جنااابش کمونیساااتی خواناااد ،اماااا چاااپ روی روی ایااان کنگاااره و از
جملااه موکااو کااردن حاال مساائله ملاای بااه سوسیالیساام را بااه نقااد کشااید از نظاار ژوبااین مساائله ملاای یااک اماار
واقعااای باااود و احالاااه دادن آن باااه سوسیالیسااام و برخاااورد پاسیفیساااتی باااه آن یاااک خطاااای سیاسااای باااود و راه
را برای حزب دمکرات باز کرده و کومله را به انزوا می کشاند "[]31
رااااهرا کوملاااه وقتااای قطعناماااه کنگااارۀ خاااود را صاااادر میکااارد باااه عواقاااش آن آگااااه نباااود و حااااال کوملاااه در
مخمصاااه گرفتاااار شاااده باااود منصاااور حکمااات باااا مواضاااا کاااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه ،کوملاااه را از ایااان
مخمصاااه نجاااات داد و جلاااوی رادیکاااا شااادن نقاااد هاااا را در رابطاااه باااا مسااائله ملااای در درون کوملاااه ساااد کااارد
بااادنبا نشسااات کوملاااه و اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،کوملاااه فراخاااوان کنفااارانس فاااوق العااااده را داد کاااه باااه
کنفااارانس  6معاااروی اسااات در آن کنفااارانس کوملاااه طااای قطعناماااه ای موضاااا "درسااات تااار" در رابطاااه باااا
مسااائله ملااای یعنااای رفاااا ساااتم ملااای تنهاااا باااا تحقاااق سوسیالیسااام امکاااان پااا یر اسااات را اشاااتباه ارزیاااابی کااارد و
مجددا موضا چپ سرمایه را ابقا کرد این جابجائی نظرات این چنین توضی داده می شود:
"بعاااد از ایااان نوارهاااا بالفاصاااله رهباااری کوملاااه یاااک کنفااارانس فاااوق العااااده فراخاااوان داد کاااه باااه کنفااارانس 6
معااااروی اساااات و طاااای آن مجموعااااه ای قطعنامااااه صااااادر کاااارد کااااه اشااااتباهات کنگااااره دو را تصااااحی ماااای
کرد " []32
از ساااوئی فقااار تئوریاااک و نظاااری کوملاااه حتااای در مقیااااس هماااان چاااپ سااارمایه و از ساااوی دیگااار پراتیاااک
کوملاااه باااه رهباااران کوملاااه فهماناااده باااود کاااه در دراز مااادت نمیتاااوان باااه ایااان شاااکل اداماااه فعالیااات داد تاااداوم
اداماااه فعالیااات ،ایفاااای نفاااش باااازیگر مهااام در کردساااتان و منطقاااه نیازمناااد آن باااود تاااا راااری مباااارزه کوملاااه
تغییااار یاباااد و کوملاااه نیاااز باااه ایااان کاساااتی هاااا غلباااه یاباااد در چناااین شااارایطی اسااات کاااه شاااکل گیاااری حااازب
کمونیسااات بااارای کوملاااه مفهاااوم پیااادا مااای کناااد نگااارش کوملاااه نسااابت باااه زمیناااه هاااای شاااکل گیاااری و مفهاااوم
حاازب کمونیساات حتاای عقااش مانااده تاار و مکااانیکی تاار از دیگاار جناحهااای چااپ ساارمایه بااود تاادوین برنامااه
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حااازب کمونیسااات مشاااکل اصااالی قلماااداد مااای شاااود ،آمااااده شااادن شااارایط اجتمااااعی ،تکامااال مباااارزه طبقااااتی و
مسئله ساختن حزب تنها به تدوین برنامه تقلیل داده می شود کومله چنین می نویسد:
"در شاارایط کنااونی حلقاای اصاالی باارای ایجاااد حاازب ،تاادوین برنامااه ماای باشااد هاار نااوع مقاادم کااردن مسااالی
پیوناااد بااار تااادوین برناماااه و حتااای التقااااط مساااالی برناماااه و پیوناااد نشاااانی در محااادود ،اکونومیساااتی و غیااار
دیاااالکتیکی مااای باشاااد بنظاااار ماااا پروسااای تاااادوین برناماااه در عاااین حاااا پروساااای گساااترش و تعمیاااق پیونااااد،
پروسی گسترش و تعمیق پراتیک انقالبی می باشد "[]33
کوملاااه بااادلیل فقااار شااادید تئوریاااک قاااادر باااه تااادوین برناماااه ای نباااود کاااه بتواناااد گاااوش شااانوائی در گرایشاااات
کااالم رادیکاااا چاااپ سااارمایه داشاااته باشاااد ،بناااابراین منطقااای در آن دیاااد کاااه برناماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات
را برناماااه پیشااانهادی حااازب کمونیسااات ایاااران ارائاااه گاااردد و منصاااور حکمااات مسااائولیت تغییااارات جزئااای را
بااه ععهااده گرفاات مااا بااه ایاان تغییاارات جزئاای کااه برنامااه حاازب کمونیساات را بیشااتر ساارمایه پسااند ماای کاارد
بعاااادا باااار خااااواهیم گشاااات پاااا یرش برنامااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بعنااااوان پاااایش نااااویس برناماااای حاااازب
کمونیست ایران ،این چنین توضی داده می شود:
"برخاااورد درسااات و بموقاااا اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،اعتمااااد بیشاااتر رهباااری کوماااه لاااه و طیااان وسااایا
تااااری از کادرهااااای آن را بااااه خااااود جلااااش کاااارد بعااااد از کنفاااارانس ششاااام بحااااث باااار ساااار برنامااااه ،برنامااااه
پیشاااانهادی اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات باااارای تشااااکیل حاااازب بطااااور جاااادی در تشااااکیالت کومااااه لااااه طاااارح
گردیااد جلسااه مشااتر کمیتااه مرکاازی کومااه لااه واتحاااد مبااارزان گرفتااه شااد ،قاارار شااد برنامااه ای کااه اتحاااد
مباااارزان کمونیسااات تهیاااه کااارده باااود و قااابال بدسااات کوماااه لاااه و بسااایاری از ساااازمانهای چاااپ رسااایده باااود،
مبناااای تهیاااه پااایش ناااویس برناماااه جدیاااد مشاااتر کوماااه لاااه و اتحااااد مباااارزان کمونیسااات گاااردد و نوشاااتن ماااتن
جدید را منصورحکمت بعهده گرفت "[]34
ساااار انجااااام کوملااااه در اردیبهشاااات  1361سااااومین کنگااااره خااااود را برگاااا ار کاااارد ایاااان کنگااااره بااااا تصااااویش
برنامااای حااازب کمونیسااات راه را بااارای تشاااکیل تشاااکل جدیااادی تحااات عناااوان حااازب کمونیسااات ایاااران هماااوار
کااارد حااازب کمونیسااات ایاااران در یکااای از روساااتاهای کردساااتان کاااه تحااات حاکمیااات کوملاااه باااود ،کنگااارۀ
موساااس خاااود را برگااا ار کااارد و بااادین ترتیاااش حااازب کمونیسااات ایاااران اعاااالم موجودیااات کااارد کساااانی کاااه
نوارهاااای کنگااارۀ موساااس را گاااوش داده اناااد ،متوجاااه صااادای اناااواع حیواناااات در زمیناااه هساااتند ایااان سااابک
برگااا اری کنگاااره موساااس اگااار بااارای جریاناااات مائوئیساااتی ،بیاااانگر قاااوت آناااان ،بیاااانگر تعلاااق خاطرشاااان باااه
روساااتا و دهقاناااان اسااات کاااه نیاااروی اصااالی انقاااالب آنهاااا را تشاااکیل میدهاااد ،اماااا بااارای جریاناااات استالینیساااتی
کاااالم رادیکاااا کاااه جامعاااه را سااارمایه داری ارزیاااابی مااای کردناااد ،بااای مفهاااومی شاااان را نشاااان میدهاااد کاااه
حتااای باااا سااانت هماااان چاااپ سااارمایه نیاااز بیگاناااه اسااات برافراشاااتن پااارچم اساااتالینیزم در یکااای از روساااتا هاااای
تحت کنتر کومله این چنین توضی داده می شود:
"در ادامااه قریاااش باااه پااان سااا مباااارزه پیگیااار و هدفمناااد مارکسیسااام انقالباای در رفاااا مواناااا نظاااری و عملااای
ای کاااه بااار سااار راه تشاااکیل حااازب کمونیسااات در ایاااران قااارار داشااات حااازب کمونیسااات ایاااران در اداماااه آن
دساااتاوردها و باااا اتکاااا باااه آن سااانگرهای طبقااااتی شاااکل گرفااات کاااه مارکسیسااام انقالبااای از آغااااز و بااار ماااتن
انقااااالب ایااااران ،یکاااای پااااس از دیگااااری بااااه فاااات پرولتاریااااای ایااااران در آورده بااااود تاریخچااااه تکااااوین ایاااان
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حااازب ،تاریخچاااه فااات ایااان سنگرهاسااات درهااام کوبیااادن نظااارات محااادود و کوتاااه بیناناااه خااارده باااورژوازی
ماااادعی مارکسیساااام و تااااروی و تابیاااات نقااااد پرولتااااری از ساااارمایه و امپریالیساااام در میااااان بخااااش وساااایعی از
پیشااااروان جناااابش کمونیسااااتی ایااااران در سااااالهای او بعااااد از قیااااام ،برافراشااااتن پاااارچم مسااااتقل پرولتاریااااا در
یاااک جنااابش انقالبااای تاااوده ای باااه وساااعت جنااابش خلاااق کااارد و رهباااری و ساااازماندهی آن تحااات ایااان پااارچم
تاااادوین و اعااااالم اصااااو و مبااااانی نظااااری و اهاااادای و شااااعارهای سیاساااای پرولتاریااااا در قالااااش یااااک برنامااااه
کمونیساااتی اینها هماااه آن پایاااه هاااا و سااانگ بناهاااای محکااام و اساااتواری اسااات کاااه باااه مارکسیسااام انقالبااای در
ایاااران ایااان امکاااان و فرصااات تااااریخی را داد تاااا در  11شاااهریور مااااه  62حااازب کمونیسااات ایاااران را بنیاااان
نهد "[]35
کنگااارۀ موساااس حااازب کمونیسااات ایاااران تاکیاااد مااای کناااد کاااه «مارکسیسااام انقالبااای» تنهاااا یاااک جنااابش نظاااری
نباااااوده بلکاااااه حااااازب کمونیسااااات ایاااااران نیروهاااااائی را در بااااار میگیااااارد کاااااه در گ شاااااته و در حاااااا امااااار
ساااازماندهی یاااک انقاااالب زناااده و عظااایم را در دساااتور کاااار خاااود داشاااته اناااد باااه عباااارت بهتااار هااادی از
تشاااکیل حااازب کمونیسااات ایاااران ساااازماندهی یاااک انقاااالب زناااده و عظااایم اسااات قااارار باااود حااازب کمونیسااات
ایاااران ساااتاد فرمانااادهی انقاااالب ،بااارای رهباااری انقاااالب دمکراتیاااک باشاااد وارثاااان حااازب آنتااای کمونیسااات
پاااس از دهاااه هاااا چاااه پاساااخی باااه ایااان عاااوام فریبااای هاااا دارناااد حااازب جدیاااد باااا آژیتاسااایون و تبلیغاااات بساااان
احزاب بورژوائی در تقال بود تا وانمود کند رری مناسبی برای نیروی معترو جامعه بود:
" امااااا مارکسیساااام انقالباااای ایااااران تنهااااا یااااک جناااابش نظااااری نبااااوده و حاااازب کمونیساااات ایااااران در ادامااااه راه
انقالبیااون کمونیسااتی ساااخته شااده و هاام اکنااون نیروهااایی را در باار گرفتااه اساات ،کااه در گ شااته و حااا اماار
ساااازماندهی و رهباااری یاااک انقاااالب زناااده عظااایم را در دساااتور خاااود داشاااته اناااد اگااار فقااادان یاااک حااازب
مساااتقل پرولتاااری پیاااروزی قااااطا انقاااالب ایاااران را ناااا میسااار سااااخت ،رشاااد و تعمیاااق جنااابش پرولتاااری و
انقالباااای در براباااار وحشاااایانه تاااارین و گسااااترده تاااارین هجااااوم بااااورژوازی ،ماااادیون فعالیاااات مارکسیسااااتهای
انقالبااای ایسااات کاااه حااازب کمونیسااات ایاااران نمایناااده و در بااار گیرناااده آنهاسااات نیروهاااای مارکسیسااات انقالبااای
کاااه اماااروز صااافوی حااازب کمونیسااات ایاااران را میساااازند ،نیروهاااائی بودناااد کاااه یکااادم از مباااارزه بااارای
تشاااکیل حااازب کمونیسااات ایاااران بااااز پاااس ننشساااتند و سااار انجاااام در کردساااتان انقالبااای ،در د سااار زمینااای
کاااه خاااود باااه نیاااروی تاااوده هاااا و در پیشااااپیش آنهاااا آزاد کااارده و حراسااات میکنناااد ،حااازب کمونیسااات ایاااران را
پایه گ اری کردند "[]36
بااا تشااکیل حااازب آنتاای کمونیسااات ایااران ،حزبااای کااه باار ویراناااه هااای شکسااات مبااارزه طبقااااتی شااکل گرفتاااه
باااود ،حزبااای کاااه شاااکل گیاااری آن ،سااادی بااار هااار گوناااه نقاااد رادیکاااا از چاااپ سااارمایه باااود ،گسسااات کامااال
سـازمـانااااـی و ایاااادئولوژیک سوسیالیساااات هااااای ایراناااای از ساااانت هااااای ناسیونالیسااااتی و پوپولیسااااتی اعااااالم
ماااای شااااود حزباااای کااااه جناااابش ناسیونالیسااااتی و پوپولیسااااتی (جناااابش ملاااای کردسااااتان) نیااااروی اصاااالی آناااارا
تشکیل میداد
"تشااااکیل حاااازب کمونیساااات ایااااران گسساااات ایاااادئولوژیک و سااااازمان نهااااای سوسیالیساااام ایااااران از ساااانتهاز
ناسیونالیست و پوپولیست بود "[]37
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سااوا اساساای کااه باار ذهاان هاار جویااای حقیقاات خطااور ماای کنااد ایاان اساات ،پااس از ایاان همااه آژیتاساایون ،پااس
از گسساااات از پوپولیساااام ،پااااس از برافراشااااتن پاااارچم مسااااتقل پرولتاریااااا ،پااااس از تشااااکیل سااااتاد فرماناااادهی
انقااااالب عظاااایم زنااااده و حاضاااار ،برنامااااه حاااازب کمونیساااات ایااااران چااااه اهاااادافی را باااارای پرولتاریااااا تحقااااق
خواهاااد بخشاااید حااازب کمونیسااات معتقاااد اسااات کاااه پرولتاریاااای آگااااه کاااه حااااال ساااتاد فرمانااادهی انقاااالب اش را
در حااازب کمونیسااات ایاااران مساااتقر کااارده اسااات نمااای تواناااد دسااات باااه یاااک انقاااالب بالواساااطه سوسیالیساااتی
بزنااد بلکااه بایااد دساات بااه انقااالب دمکراتیااک بزنااد کااه مواامون انقااالب دمکراتیااک نیااز تحقااق برناماای حااداقل
است برنامه حزب آنتی کمونیست این چنین می نویسد:
"در چناااااین شااااارایطی پرولتاریاااااای آگااااااه و حااااازب کمونیسااااات او نمیتواناااااد باااااه یاااااک انقاااااالب بالواساااااطی
سوسیالیساااتی دسااات زند موااامون سیاسااای و اقتصاااادی پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک تحقاااق برنامااای حاااداقل
پرولتاریا است
 شااااارکت مساااااتقیم ماااااردم در اداره اماااااور کشاااااور ،لغاااااو اکیاااااد انتخااااااب اساااااتانداران ،فرماناااااداران،
بخشاااداران و شاااهرداران از ساااوی دولااات انتخاااابی باااودن ایااان مقاماااات در کلیاااه ساااطوح توساااط ماااردم
و قابل عز بودن آنها هر گاه که اکاریت انتخاب کنندگان اراده کنند
 توااامین ایمنااای و بهداشااات محااایط کاااار و تقلیااال مخااااطرات محااایط کاااار باااه حاااداقل ممکااان ،مساااتقل از
مالحظاااات ساااود جویاناااه ،نظاااارت بااار معایناااه پزشاااکی مااانظم در برابااار مخااااطرات و بیمااااری هاااای
ناشی از نوع کار به هزینه کارفرمایان و دولت،
 تاااامین نیازهاااای رفااااهی و فرهنگااای در محااایط کاااار و محاااالت ساااازمانی مساااکونی ،از قبیااال ساااالن
اجتماعااااااات ،سااااااالن اسااااااتراحت ،غاااااا اخوری ،حمااااااام و دستشااااااوئی ،زمااااااین و سااااااالن ورزشاااااای،
شااایرخوارگاه و مهاااد کاااود  ،در مانگااااه ،کتابخاناااه و کاااالس هاااای ساااواد آماااوزی بااازرس سااااالن باااه
هزینه کارفرمایان و دولت،
 تشااااکیل دادگاههااااای حاااال اخااااتالی بااااا هیئاااات منصاااافه ای متشااااکل از نمایناااادگان منتخااااش کااااارگران
باااارای حکمیاااات در مااااوارد اخااااتالی کااااارگر و کارفرمااااا هزینااااه تشااااکیل دادگاههااااا بایااااد تمامااااا باااار
عهدۀ کارفرمایان باشد
 مصادره و ملی کردن سرمایه های انحصاری خارجی و داخلی،
 کنتر شوراهای دموکراتیک مردم بر تجارت خارجی،
 مقاااارر داشااااتن مالیااااات تصاااااعدی باااار ار و دارائاااای و باااار درآماااادهای حاصاااال از مالکیاااات وسااااائل
تولید و مبادله
 در شااارایطی کاااه تاااامین حاااداقل معیشااات و رفااااه ،بااارای کاااارگران مساااتلزم تااان در دادن بکاااار شااابانه
روزی و شااااق و طاقااات فرساااائی اسااات کاااه نیااارو و تندرساااتی آناااان را تحلیااال مااای بااارد و امکاااان و
فرصااات رشاااد معناااوی و ارتقاااات ساااط آگااااهی سیاسااای و طبقااااتی را از آناااان سااالش میکناااد ،ماااا بااارای
تاااامین آساااایش و رفااااه ماااادی کاااارگران و بمنظاااور مصاااون داشاااتن طبقااای کاااارگر از تبااااهی روحااای و
جساااامی و افاااازایش تااااوان او در مبااااارزه باااارای رهااااائی قطعاااای از یااااوغ سااااتم و اسااااتامار ساااارمایه
داری ،تحقق نکات زیر را برای کلیه کارگران خواستاریم:
 oتقلیااال کاااار هفتگااای باااه حاااداکار  40سااااعت و مقااارر شااادن حاااداقل دو روز تعطیااال متاااوالی
در هر هفته برای هر کارگر؛
 oتقلیل حداکار سن بازنشستگی به  55سا
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 oکاهش روز کار مادران شیرده به  7ساعت"
ناااه تنهاااا بخاااش اعظااام ایااان خااازعبالت (البتاااه ناااه هماااه) در کشاااورهائی باااا دمکراسااای هاااای باااورژوائی تحقاااق
یافتااه انااد بلکااه در مااواردی حتاای بعواای از خواسااته هااا بهتاار از برنامااه حاازب آنتاای کمونیساات ایااران بااوده
اسااات بااارای نموناااه در بعوااای کشاااورهای اروپاااای غربااای سااااعات کاااار هفتگااای  37سااااعت در هفتاااه اسااات،
در مقابااال خواسااات  40سااااعت حااازب کمونیسااات ایاااران یاااا ماااادران شااایر ده بااایش از یاااک ساااا باااا حقاااوق در
مرخصااای هساااتند و غیاااره ،باااا ایااان هماااه بردگااای مااازدی در سراسااار ایااان کااارۀ خااااکی و از جملاااه کشاااورهای
موساااوم باااه بهشااات سااارمایه تاااداوم دارد بهباااود بعوااای شااارایط در دمکراسااای هاااای باااورژوائی غربااای در
راساااتای مناااافا انباشااات سااارمایه باااوده ،چااارا کاااه علیااارغم ایااان شااارایط ،مالکیااات خصوصااای بااار ابااازار تولیاااد،
یعنی دیکتاتوری سرمایه زندگی جهنمی را حتی در بهشت سرمایه برای بردگان مزدی رقم میزند
واقعیاات ایاان اساات کااه جناااح چااپ بااورژوازی پیرامااونی باارای بیااان خواسااته هااای خااود ،لباااس چااپ بااه تاان
مااای کناااد و بااادنبا دموکراسااای متعااااری باااورژوائی اسااات کاااه در راساااتای انباشااات سااارمایه اسااات مطااارح
کاااردن انتخاااابی باااودن اساااتاندار ،فرمانااادار ،شاااهردار و غیاااره باااه مفهاااوم صاااحبت از جمهاااوری دمکراسااای
باااورژو ائی اسااات انتخااااب و یاااا حتااای عاااز هااار کااادام از اینهاااا از طریاااق انتخاباااات عماااومی باااه مفهاااوم حفااا
اسااااااس جامعاااااه باااااورژوائی اسااااات تهااااای کاااااردن کمونیسااااام از مفهاااااوم و ارائاااااه تصاااااویر سااااارمایه پساااااند از
کمونیسااام ،آژیتاسااایون حااازب آنتااای کمونیسااات را تشاااکیل داده باااود تبلیغاااات شاااان عاااوام فریبااای بااایش نباااوده
است
دیکتاااااتوری پرولتاریااااا یعناااای اعمااااا حاکمیاااات از طریااااق شااااوراهای سراسااااری کااااارگران ،بااااا حااااق رای
همگاااانی ،عاااز و نصاااش اساااتانداران ،فرماناااداران و غیاااره یعنااای دمکراسااای باااورژوائی زماااین تاااا آسااامان
فرق دارد و دو نوع نظام اجتماعی متفاوت را بیان می کند
منصاااور حکمااات کاااارکرد احااازاب چاااپ سااارمایه را کاااه در راساااتای نیازهاااای سااارمایه ،اشاااکا و فرمهاااای
متفاااوتی را بااه خااود میگیاارد بااه تاااری جناابش کااارگری ربااط میدهااد و ماای گویااد وقتاای احاازاب ماای خواسااتند
در ابعااااادی اجتماااااعی راااااهر شااااوند بااااه راساااات چرخیااااده انااااد و جریااااان منصااااور حکماااات یکاااای از معاااادود
ساااازمانهای کمونیساااتی بعاااد از بلشاااویکها اسااات کاااه مااای خواهاااد روی رادیکالیسااام و ماکزیمالیسااام اش تاااوده
ای بشود و این چنین می گوید:
"تاریخاااا احااازاب چاااپ وقتااا خواساااتهواند اجتمااااع بشاااوند و در ابعاااادز اجتمااااع رااااهر بشاااوند ،باااه راسااات
چرخیدهوانااااد اینطااااور توجیااااه کردهوانااااد کااااه جامعااااه راسااااتوتر از آنهاساااات و اگاااار راز میخواهنااااد بایااااد بااااه
راسااات بچرخ ناااد و البتاااه تاریخاااا هااام در ایااان کاااار شکسااات خوردهواناااد ممکااان اسااات یاااک نمایناااده از یاااک
حاااازب رادیکااااا چااااپ بااااراز یااااک دوره بااااه مجلااااس رفتااااه باشااااد ،امااااا همااااان یااااک نفاااار را هاااام دور بعااااد
پرونااااادهواش را زیااااار بغلاااااش زدهواناااااد و رواناااااهواش کردهواناااااد کاااااه بااااارود .ماااااا یکااااا از معااااادود ساااااازمانهاز
کمونیسااااااات بعاااااااد از بلشااااااا ویکها هساااااااتیم کاااااااه میخواهاااااااد روز رادیکالیسااااااام و ماکزیمالیسااااااامش تاااااااودهواز
بشود "[]38
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حاااا باااه راسااات چرخیااادن منصاااور حکمااات در مقیااااس و مفهاااوم هماااان چاااپ سااارمایه و عاااوام فریبااای ایااان
ایاااادئولوس بااااورژوازی برمیگااااردیم در برنامااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ،تنهااااا گروهاااای کااااه بااااه چااااپ و
راسااات نااازده ،تنهاااا گروهااای کاااه کمونیسااات باااوده البتاااه بااادروغ و باااه تااااری فاااروردین  1360منتشااار شاااده،
چنین می خوانیم:
"در چنین شرایطی:
 )14تقلیل حداکار سن بازنشستگی به  50سا
 )17کاهش روز کار مادران شیرده به  6ساعت"
اماااا دو ساااا بعاااد یعنااای وقتااای کاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ساااعی کااارد در ابعاااادی اجتمااااعی رااااهر شاااود،
در برنامااااه حاااازب آنتاااای کمونیساااات کااااه همااااان برنامااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااود و منصااااور حکماااات
مساااائولیت تغییاااارات "جزئاااای" را در آن بااااه عهااااده گرفتااااه بااااود ،بااااه راساااات چرخیاااادن خواسااااتهای باااااال در
مقیاس همان احزاب بورژوائی ،این چنین بیان می شود:
 " تقلیل حداکار سن بازنشستگی به  55سا
 کاهش روز کار مادران شیرده به  7ساعت "

بااای پرنسااایپی ،عاااوام فریبااای ،دروغ همچاااون دیگااار جریاناااات باااورژوائی بخشااای از سااانت ایااان جریاااان ضاااد
کمونیسااااتی بااااوده اساااات بااااه لجاااان کشاااایدن ارزش هااااای پرولتااااری و کمونیسااااتی یکاااای از شاااااهکارهای ایاااان
جریان سرمایه پسند و کالم رادیکا بوده است
بااااا ت شااااکیل تجمعاااای تحاااات عنااااوان حاااازب کمونیساااات ایااااران ،ایاااادئولوگهای ایاااان تشااااکل ضااااد کمونیسااااتی از
ساااوئی بااارای جااا ب نیروهاااای رادیکاااا باااه ساااوی خاااود و از ساااوی دیگااار جلاااوگیری از هااار گوناااه رادیکاااا
شاادن نقااد هااا بااه چااپ ساارمایه اعااالم کردنااد کااه جریااان هااای ماادعی کمونیساام در ایااران بااه دو بخااش کااامال
متماااااایز انکشاااااای یافتاااااه اناااااد در یاااااک طاااااری حااااازب کمونیسااااات ایاااااران و در طاااااری دیگااااار دشااااامنان
رویزیونیست حزب کمونیست و این چنین می نویسند:
"اکنااون تااا آنجااا کااه بااه ایااران برمیگااردد تقساایم جریااان هااای ماادعی کمونیساام بااه دو بخااش کااامال متمااایز از
یکااادیگر یعنااای حااازب کمونیسااات ایاااران و دشااامنان رویزیونیسااات حااازب کمونیسااات تاااا حاااد یاااک پدیاااده قابااال
مشاهده ،انکشای یافته است "[]39
ساااالها بعاااد منصاااور حکمااات ،رهبااار عقیااادتی کماااونیزم کاااارگری اعاااالم میااادارد کاااه حااازب کمونیسااات ایاااران
تالقااای گرایشاااهای سیاسااای و اجتمااااعی متفااااوتی باااوده اسااات ساااه خاااط در حااازب کمونیسااات وجاااود داشاااته کاااه
بیاااانگر تعلاااق طبقااااتی و جنبشااای باااوده اسااات ساااه خاااط راسااات ،مرکاااز و چاااپ را ناااام مااای بااارد کاااه گااارایش
منصاااور حکمااات باااه دلیااال تعلاااق خاطرشاااان باااه طبقاااه کاااارگر ،گااارایش چاااپ را نماینااادگی مااای کااارد و ایااان
چنین آنرا بیان می کند:
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"بحاااث اساسااا کاااه ماااا از آن موقاااا ،در آن حااازب ،کاااردیم ایااان اسااات کاااه حااازب کمونیسااات ایاااران تالقااا
گرایشاااهاز سیاسااا و اجتمااااع مختلفااا اسااات و ایااان گرایشاااها را اسااام باااردیم ساااه خاااط را در آن میبینااایم
حااازب کمونیسااات ایاااران در یاااک پروساااه ماااادز تااااریخ و باااه دلیااال اوضااااع سیاسااا و باااه دلیااال اختالفاااات
طبقات و جنبش موجود در آن تجزیه شد]40[".
سااار انجاااام پاااس از عاااوام فریبااای هاااای فاااراوان در ماااورد برافراشاااتن پااارچم مساااتقل طبقاااه کاااارگر ،انقالبیاااونی
کااااه سااااتاد فرماناااادهی انقااااالب عظاااایم و حاضاااار را بنیااااان نهاااااده بودنااااد تااااا انقااااالب عظاااایم را رهبااااری و
سااااازماندهی کننااااد و انکشااااای نیروهااااای ماااادعی کمونیساااام بااااه حاااازب کمونیساااات و دشاااامنان رویزیونیساااات
حاازب کمونیسااات تقسااایم شاااده باااود ،از زبااان رهبااار مااای شااانویم کاااه همگاای اینهاااا صااارفا بخشااای از آژیتاسااایون
ماشاااین تبلیغااااتی باااوده اسااات در واقاااا شاااکل گیاااری حااازب کمونیسااات تنهاااا باااا ساااازش شاااکل گرفتاااه و مهااار
سازش بر تمامی عملکرد و اقداماتش خورده است این مسئله این چنین توضی داده می شود:
"در ایااان پلنوم[پلناااوم دوم حااازب کمونیسااات ایاااران] راجاااا باااه کنگاااره موساااس حااازب [کمونیسااات ایاااران] و
تااادار آن منصاااور حکمااات میگویاااد« :کنگاااره موساااس تاااا تعیاااین تااااریخش ،تاااا بعاااد از آن اقااادامات بعااادش ،تاااا
نحااوه اعالمااش تااا شاایوه کااارش ،تمااامش مهاار سااازش باار خااود داشااته» چنااد جملااه بعاادش ادامااه میدهااد «:بااه
مجاااردی کاااه بحاااث خواسااات عمیاااق بشاااود دلخاااوری پااایش آماااد » و «باااا ساااازش آمااادیم جلاااو ولااای نبایاااد ساااازش
را بعناااوان اصاااو جاااا زد » در هماااین جلساااه حزبااای در توضااای فاصاااله باااین حاااری و عمااال میگویاااد« :در
فاصله حری تا عمل طبقات دیگر قرار گرفته اند »"[]41

بوندیسم و حق ویژۀ کومله
تااااری جنااابش کاااارگری بیاااان مناااافا کااال طبقاااه اسااات ،پااایش بااارد مناااافا گاااروه خاصااای از طبقاااه کاااارگر در
تناااقی بااا ماهیاات و اهاادای طبقااه کااارگر اساات بااا ایاان همااه اتفاااق افتاااده گااروه هااائی از طبقااه کااارگر سااعی
کااارده اناااد مناااافا مساااتقل خاااود را پااایش برناااد ،علیااارغم اینکاااه پیشااابرد مناااافا مساااتقل گروهااای باااا سااانت طبقاااه
کاااارگر بیگاناااه باااوده اسااات ،یکااای از نموناااه هاااای باااارز آن مسااائله بوندیسااات هاااا اسااات اتحادیاااه کاااارگران
یهاااودی (بوندیسااات هاااا) در ساااا  1897تشاااکیل شاااد کاااه کاااارگرانی را از روسااایه ،لهساااتان و لیتاااوانی در بااار
مااای گرفااات اتحادیاااه کاااارگران یهاااودی (بوندیسااات هاااا) در جریاااان نخساااتین کنگااارۀ حااازب سوسااایا دمکااارات
روسااایه در ساااا  1898باااه آن پیوساااتند در جریاااان کنگااارۀ دوم حااازب سوسااایا دمکااارات روسااایه باااه ساااا
 1903بوندیسااااتها خواسااااتار آن شاااادند تااااا بعنااااوان نمایناااادگان کااااارگران یهااااودی روساااایه شااااناخته شااااوند و
بعنااااوان گااااروه ویااااژه ای در میااااان کااااارگران یهااااودی بااااه فعالیاااات بپردازنااااد کنگااااره ایاااان درخواساااات را رد
کااارد ،چااارا کاااه در راساااتای مناااافا و اتحااااد طبقااااتی کااال کاااارگران قااارار نداشااات بااادنبا آن بوندیسااات هاااا از
حزب خارن شدند
هماااانطوری کاااه پیشاااتر توضااای داده شاااد ،کوملاااه توانساااته باااود بااارای خاااودش دفتااار ،دساااتک و نیروئااای در
کردساااتان دایااار کناااد و باااه یکااای از باااازیگران مسااائله ملااای در کردساااتان تبااادیل شاااده باااود منصاااور حکمااات
میدانسااات فقاااط ارائاااه نقاااش رادیکاااا باااه کوملاااه در جنااابش کردساااتان نمااای توانسااات یاااک ارزیاااابی هدفمناااد و
رادیکاااا از کوملاااه ارائاااه دهااااد در آن صاااورت کوملاااه نمااای توانساااات پرچمااای در راساااتای تشاااکیل حاااازب
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کمونیسااات ایاااران باشاااد ،ابتااادات بایاااد ماهیااات کوملاااه باااه ماهیااات پرولتاااری ارتقاااات داده مااای شاااد لااا ا منصاااور
حکماات مطاارح کاارد کاااه مناساابات جامعااه کردساااتان همچااون دیگاار جاهااای ایاااران ساارمایه داری اساات (ایااان
کاااامال درسااات اسااات) و دو طبقاااه اجتمااااعی در تحاااوالت اجتمااااعی آن جامعاااه تااااثیر گااا ار هساااتند لااا ا حااازب
دمکااارات نمایناااده باااورژوازی کردساااتان و کوملاااه بمااباااه نیاااروی پرولتاااری اسااات در ایااان راساااتا منصاااور
حکمااات توصااایه ماااای کناااد ،شناسااااندن کوملااااه بمااباااه نیااااروی پرولتاااری یکااای از وراااااین محاااوری فعالیاااات
کمونیستها باید قلمداد شود منصور حکمت می نویسد:
"در زمیناااه تبلیغااا توجاااه و فعالیااات کمونیساااتها بایاااد عمااادتا باااه توضااای مساااائل سیاسااا محاااورز و دورنمااااز
واقعااا ایااان جنااابش و شناسااااندن کومهلاااه باااه مااباااه نیاااروز پرولتااارز و پیشاااتاز در جنااابش مقاومااات معطاااوی
شود "[]42
گاااام او شناسااااندن کوملاااه بعناااوان نیاااروی پرولتاااری در فواااای سیاسااای باااود کاااه قااارار باااود در خااادمت گاااام
بعاادی باشااد گاااام بعاادی جلااش حمایااات کوملااه و باااویژه نیااروی پایااه کوملاااه بااود منصااور حکمااات بااه مباااارزه
ملاااای و نقااااش کوملااااه در جناااابش خودمختاااااری کردسااااتان آگاااااه بااااود و بخصااااو ایاااان مساااائله را در جلسااااات
متعااادد قبااال از تشاااکیل حااازب کمونیسااات ایاااران در کردساااتان باااا نیروهاااای کوملاااه کساااش کااارده باااود در ایااان
جلسااااات بااااود کااااه منصااااور حکماااات «حقااااوق ویااااژه کوملااااه» را باااارای کوملااااه مطاااارح ماااای کنااااد و شاااارکت
کنناادگان را متقاعااد ماای کنااد کااه نااه تنهااا موقعیاات کوملااه کاااهش نخواهااد یافاات بلکااه موقعیاات کوملااه افاازایش
خواهاااد یافااات بعناااوان مااااا ارتقاااات ماهیااات کوملاااه از مباااارز ملااای باااه مباااارز پرولتاااری! منصاااور حکمااات
میدانسااات چناااین پدیاااده ای «حقاااوق ویاااژه قاااومی» ناااه تنهاااا در تااااری و سااانت کمونیساااتی و کاااارگری وجاااود
نااادارد بلکاااه مغاااایر باااا پرنسااایپ هاااای پرولتاااری اسااات کاااه از مناااافا کااال طبقاااه دفااااع مااای کناااد اماااا منصاااور
حکماااات متعلااااق بااااه ساااانت دیگااااری ،ساااانت بااااورژوائی بااااود کااااه در آن معاملااااه و سااااازش اماااار طبیعاااای و در
راساااتای مناااافا طبقااااتی باااوده اسااات منصاااور حکمااات ایااان بااادعت خاااود را ساااازش تااااکتیکی در برابااار فشاااار
ناسیونالیساااام ارزیااااابی میکاااارد کااااه باااارای تقویاااات کوملااااه الزم و ضااااروری بااااود سااااازش و باااادعت ساااارمایه
پسند منصور حکمت این چنین توجیه می شود:
"در زمساااتان ساااا  1361سااامیناری تحااات عناااوان سااامینار مقااادماتی شاااما در کردساااتان برگااازار شاااد کاااه
در آن منصاااور حکمااات تزهاااای خاااود در ماااورد تئاااوری تشاااکیل حااازب و راه مشاااخر انجاااام آن در شااارایط
ایااااران را ارائااااه داد یکاااای از بحااااث هااااای ایاااان ساااامینار در مااااورد جناااابش ملاااای و نقااااش کوملااااه در فااااردای
تشااکیل حاازب کمونیساات بااود ،کااه منجاار بااه تصااویش سااندی بااه اساام حقااوق ویااژه کوملااه در کنگااره موسااس
منصاااور حکمااات از بحاااث حاااق ویاااژه کوملاااه دفااااع کااارد و شااارکت کننااادگان
حااازب کمونیسااات ایاااران شاااد
را متقاعاااد کااارد کاااه باااا توجاااه باااه ویژگااای جنااابش مقاومااات در کردساااتان و بخااااطر تقویااات کوملاااه در برابااار
رقبااای ناسیونالیسااتش ماننااد حااازب دمکاارات الزم اساات ایااان حقااوق ویااژه برساامیت شاااناخته شااود او باار ایااان
امااار واقااان باااود کاااه ایااان یکناااوع ساااازش در برابااار فشاااار ناسیونالیسااام بااار کوملاااه و جنااابش کمونیساااتی اسااات،
اما بلحار تاکتیکی آنرا سازشی درست و الزم می دانست "[]43
پااایش از پااارداختن باااه حقاااوق ویاااژه کوملاااه ،ذکااار ایااان مسااائله نیاااز ضاااروری اسااات کاااه در جریاااان کنگااارۀ
موساااس حااازب کمونیسااات ایاااران یعنااای هناااوز زماااانی کاااه موقعیااات منصاااور حکمااات و گاااروهش تابیااات نشاااده
باااود  ،در برابااار موقعیااات کوملاااه کوتااااه آمدناااد تاااا در فرصااات مناساااش اهااارم هاااای حزبااای را بدسااات بگیرناااد
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در راساااتای چناااین زمیناااه ئااای باااود کاااه در کنگااارۀ موساااس عباااده مهتااادی از کادرهاااای کوملاااه بعناااوان اولاااین
دبیر کل حزب کمونیست انتخاب می شود این بان دادن به کومله این چنین توضی داده می شود:
"کنگااااره موسااااس[حزب کمونیساااات ایااااران] عبااااده مهتاااادی را بعنااااوان اولااااین دبیاااار کاااال حاااازب انتخاااااب
کااارد و ایااان هااام خاااود بحاااث بااار انگیاااز و بقاااو افاااراد مخاااالن ،باااان دادن باااه فشاااارهای ناسیونالیسااام درون
کوملااااه بااااود کااااه باااازعم خااااودش تااااالش داشاااات ک وملااااه را تااااا جااااائی کااااه میتوانااااد دساااات نخااااورده از چنااااگ
بیگانگان! نگه دارد "[]44
پااااس از تشااااکیل حاااازب کمونیساااات ایااااران و انتخاااااب عبااااده مهتاااادی بعنااااوان دبیاااار کاااال آن ،نوباااات مراساااام
ایااادئولوژیک انتخااااب رهبااار جدیاااد باااه کوملاااه شاااد بساااان احااازاب باااورژوائی  ،معرفااای نمااااد ایااادئولوژیک
حااازب ،نوبااات رهبااار فااارا مااای رساااد عباااده مهتااادی بااارای اعواااای کوملاااه ساااخنرانی مااای کناااد کاااه اتفااااق
مهماای نیفتااااده ،ماان دبیااار کااال حاازب هساااتم و کومهلااه نیاااز بیشاااتر اعواااز حااازب را تشااکیل میدهاااد منصاااور
حکمت انتخاب دبیر کلی عبده مهتدی را به شکل بهتری توضی میدهد:
"وقتااا حااازب تشاااکیل شاااد عباااده مهتااادز ،دبیااار کااال حااازب ،باااراز هماااه ساااخنران کااارد کاااه اتفااااق مهمااا
نیفتااااده اسااات ببینیاااد ماااان دبیااار کااال حااازب هسااااتم و ببینیاااد کاااه کومهلاااه بیشااااتر اعوااااز ایااان تشااااکیالت را
تشکیل میدهد داشت به یک بدبین جواب میداد "[]45
بااا ایاان توضاایحات بااه حقااوق ویااژه کوملااه میرساایم جالااش توجااه اساات کااه بااا عااوام فریباای ،بااان دادن بااه یااک
گاااروه ملااای ،برداشاااتن مواناااا بااار سااار راه وحااادت سراساااری پرولتاریاااا القاااات مااای شاااود رااااهرا پرولتاریاااای
"ایااااران" نااااه در محاااال کااااار و زناااادگی خااااود بلکااااه در اردوگاههااااای کوملااااه ،جااااائی کااااه کااااوچکترین قاااادرت
طبقااااتی نااادارد باااه وحااادت سراساااری مااای رساااد مفااااهیم ،اصاااو و ارزشاااهای مارکسیساااتی و پرولتاااری باااه
لجاااان کشاااایده میشااااود و از ضاااارورت حقااااوق ویااااژه یااااک گااااروه ملاااای تحاااات عنااااوان اصااااو مارکسیسااااتی
صحبت می شود نظری می اندازیم به بخش هائی از حقوق ویژۀ کومله
"ایاااان بخااااش از اساساااا نامه کااااه باااار مبنااااای نظاااارات مارکسیساااام انقالباااای در قبااااا مساااااله ملاااای و برخااااورد
اصاااولی مارکسیساااتی باااه ماااوانعی کاااه ایااان مسااااله بااار سااار راه وحااادت سراساااری پرولتاریاااا قااارار میدهاااد،
فرمولبناااادی شااااده اساااات ،بنحااااو دقیااااق و روشاااانی مبنااااا و ضاااارورت حقااااوق ویااااژه بخااااش کردسااااتان حاااازب
کمونیساااات ایااااران را توضاااای میدهااااد و باااار ایاااان پایااااه موقعیاااات کومااااه لااااه در حاااازب کمونیساااات ایااااران را
تعرین میکند
ماده دوم :کومه له راسا می تواند:
 – 1موضاااا ،خاااط مشااای و شاااعارهای پرولتاریاااای کردساااتان را در خصاااو مسااائله ملااای و در رابطاااه باااا
حق تعیین سرنوشت ملت کرد تعیین و تصویش کند
 -3بناااام خاااود و در رابطاااه باااا مصاااال و مساااائل خلاااق کااارد ،در ساااط جهاااانی و مراجاااا باااین المللااای حواااور
یابد و تصمیمات الزم را اتخاذ کند
 – 7تاکتیاااک خاااود را در زمیناااه اداماااه یاااا قطاااا جناااگ انقالبااای خلاااق کااارد در برابااار دولااات مرکااازی تعیاااین
نمایاااد در صاااورت لااازوم باااا دولااات مرکااازی بااار سااار مساااائل مرباااوط باااه مطالباااات خلاااق کااارد وارد مااا اکره
شود و هر جا مصال جنبش خلق کرد ایجاب کند قراردادهای الزم را اموات کند
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 – 8حاکمیااات انقالبااای در کردساااتان را در هماااه ساااطوح ساااازماندهی و رهباااری کناااد نحاااوۀ شااارکت خاااود
را در عالیترین ارگانهای حاکمیت ناشی از پیروزی جنبش خلق کرد تعیین نماید "[]46
پااایش تااار توضااای دادیااام ،دادن امتیااااز ویاااژه باااه گاااروه قاااومی خاصااای در تقابااال باااا ماهیااات و اهااادای جنااابش
کاااارگری اسااات ،در جنااابش کاااارگری مناااافا کااال طبقاااه کاااارگر در نظااار گرفتاااه مااای شاااود جنااابش کاااارگری
بوندیسااام و کنگااارۀ دوم حااازب سوسااایا دمکااارات روسااایه را در حافظاااه تااااریخی خاااود دارد امتیااااز ویاااژه یاااا
حقااااوق ویااااژه در ساااانت انترناسیونالیسااااتها و کمونیسااااتها بیگانااااه اساااات و اگاااار تحاااات تاااااثیر نفااااوذ ایاااادئولوژی
باااورژوائی توساااط گاااروه خاصااای از طبقاااه کاااارگر مطااارح شاااود ،قطعاااا کمونیساااتها و انترناسیونالیساااتها باااه
مبارزه با آن بر می خیزند
ابقااااات ساااانت هااااای رایاااا بااااورژوائی ،دادن حقااااوق ویااااژه قااااومی همچنااااین در تواااااد بااااا مفهااااوم مارکسیسااااتی
حااازب اسااات حااازب یکپاااارچگی و انساااجام درونااای خاااود را از دسااات میدهاااد و باااه یاااک فدراسااایون تبااادیل
میشود
باار مبنااای حقااوق ویااژه ،کوملااه بااا حقااوق ویااژه خااود ماای توانااد در هاار مرجااا بااین المللاای و یااا منطقااه ای در
رابطااه بااا "خلااق کاارد" حوااور یابااد باادون آنکااه بااا مواضااا حاازب همخااوانی داشااته باشااد و یااا حاازب باار آن
کنترلااای داشاااته باشاااد کوملاااه مااای تواناااد هااار جاااا کاااه مصاااال جنااابش "خلاااق کااارد" ایجااااب کااارد قراردادهاااای
الزم را امواااات کناااد ،ایااان کاااه مناااافا "خلاااق کااارد" چقااادر در توااااد باااا مناااافا پرولتاریاااا اسااات ،مسااائله ای
باارای حااازب آنتااای کمونیسااات نمااای توانااد باشاااد! ایااان کاااه جنااابش هاااای ملاای بعناااوان پیااااده نظاااام در تااانش هاااای
امپریالیساااااتی هساااااتند و قراردادهاااااای امواااااات شاااااده بخشااااای از سیاسااااات هاااااای امپریالیساااااتی گانگساااااترهای
بزرس و کوچک است ،برای حزب آنتی کمونیست مشکلی ندارد
کوملااه بااا حقااوق ویااژه خااود در صااورت لاازوم ماای توانااد بااا دولاات مرکاازی باار ساار مسااائل مربااوط بااه "خلااق
کاااارد" وارد ماااا اکره شااااود مااااا فعااااال از مشااااکالت تکنیکاااای و عااااواقبی کااااه ماااا اکره بااااا دولاااات مرکاااازی
میتوانسااات بااارای کوملاااه ایجااااب کناااد مااای گااا ریم ،رقیاااش کوملاااه در جنااابش ملااای یعنااای حااازب دمکااارات بهاااای
سااانگینی در ایااان ماااورد پرداختاااه اسااات ،تااارور رهبااارانش فقاااط باااه جنبااای اخالقااای مسااائله نگااااه کنااایم ،تصاااور
کنیاااد تابساااتان  1367اسااات و باااورژوازی اساااالمی مجاااددا حماااام خاااون راه انداختاااه اسااات و کوملاااه در حاااا
مااا اکره باااا باااورژوازی اساااالمی بااار سااار مساااائل و مناااافا "خلاااق کااارد" اسااات در یاااک ساااوی میاااز مااا اکره
قصااااابان بااااورژوازی اسااااالمی و در سااااوی دیگاااار میااااز نمایناااادگان "خلااااق کاااارد" (کوملااااه) نشسااااته انااااد و در
حا چانه زدن (م اکره) برای منافا "خلق کرد" هستند ،واقعا مشمئز کننده است!

مارکسیسم یا نارسیسیسم
مارکسیسااام تئاااوری شااارایط رهاااائی بردگاااان مااازدی اسااات ،مارکسیسااام دگااام نیسااات بلکاااه سااایا اسااات و باااا
تکاماااال ساااارمایه داری و بااااا تاااااری جناااابش کااااارگری تکاماااال ماااای یابااااد و توسااااط مارکسیسااااتها بااااه غنااااای آن
افاااازوده ماااای شااااود مارکسیساااات هااااای بزرگاااای در تاااااری جناااابش کااااارگری در غنااااای مارکسیساااام ،خاااادمات
فناناپااا یری را باااه جنااابش کاااارگری کااارده اناااد ،ماااارکس ،انگلاااس ،لناااین ،رزا لوکزامباااورس ،بوردیگاااا ،پاناااه
کاااو و غیاااره تنهاااا نموناااه هاااای کاااوچکی از آن هساااتند ایااان اندیشااامندان ناااه در رویاااای مشاااهور شااادن بودناااد
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و نااااه اینکااااه مارکسیساااام ماااا هش اساااات و از ایاااان متفکااااران باااات ماااای سااااازد پااااس از شکساااات مااااون انقااااالب
جهااااانی و پیااااروزی اسااااتالینیزم باااار ویرانااااه هااااای انقااااالب اکتباااار و بعااااد از ماااارس لنااااین ،ضااااد انقااااالب و در
راس آن اساااتالینیزم در راساااتای پیشاااروی خاااود و در مسااایر تهااای کاااردن مواضاااا انقالبااای لناااین ،مباااادرت باااه
تولیاااد ناااوعی ایااادئولوژی  ،ناااوعی مااا هش ،ناااوعی بااات از تئوریهاااای انقالبااای لناااین کااارد استالینیسااام باااا ناااام
لنااین و بااا مجساامه لنااین بااه جنااگ اندیشااه هااای انقالباای و کمونیسااتی لنااین رفاات لنااین نااه در مجساامه هااایش
بلکه در تئوریهای انقالبی اش و در نبردهای پرولتری تجسم پیدا می کند
انساااانها (و شخصااایت هاااا) محصاااو شااارایط اجتمااااعی خاااود هساااتند و پدیااادۀ کااایش شخصااایت محصاااو نیااااز
بخصوصاااای اساااات جامعااااه طبقاااااتی در راسااااتای نیازهااااای خااااود ،بخاااااطر شاااارایط خااااا اجتماااااعی ،کاااایش
شخصااا یت را مااای آفریناااد بااارای پیاااروزی نهاااائی ضاااد انقاااالب بااار ویراناااه هاااای انقاااالب اکتبااار ،شاااکل گیاااری
ناااوع بخصوصاااای ایاااادئولوژی کااااه در شخصاااایت اسااااتالین تجساااام یافتااااه بااااود ،ضااااروری بااااود ذوب شاااادن در
شخصااایت ماورائیااات و ایااادئولوژیک رهبااار ،رهباااری کاااه باااه تواناااائی "خااادایگانی" دسااات یافتاااه و باااه زماااان
و مکااااان احا طااااه دارد ایاااادئولوگهای کمااااونیزم کااااارگری نقااااش بساااازائی در شااااکل گیااااری کاااایش شخصاااایت
کمااااونیزم کااااارگری (کاااایش شخصاااایت منصااااور حکماااات) ایفااااا کاااارده انااااد بااااه گفتگااااوی حمیااااد تقااااوائی بااااا
منصور حکمت از زبان حمید تقوائی نظری می افکنیم:
"ماان بااه ژوبااین میگفااتم او مااال لنااین اساات ایاان البتااه فقااط شااوخی نبااود و ماان واقعااا نقاااط تشااابه زیااادی بااین
شخصااایت او و لناااین میدیااادم ،تیااازی ،صاااراحت کاااالم و اراده گرائااای ویژگااای باااارز هااار دو باااود ژوباااین هااام
بااه شااوخی ماای گفاات تااو هاام البااد تروتسااکی هسااتی و بعااد شااروع میکااردیم بااه رویااا بااافی در مااورد اینکااه
آیناادگان خاناااه هاااای ماااا را ماااوزه خواهنااد کااارد و باااه دیااادن آفااایس کوچولاااوی مااا خواهناااد آماااد مااای گفاااتم حتماااا
ماااردم خواهناااد گفااات کاااه ژوباااین و حمیاااد و دیگاااران در ایااان خاناااه هاااا و ایااان آفااایس زنااادگی و کاااار کااارده اناااد
ماان ساار بااه ساار میتاارا همساارم ماای گ اشااتم و ماای گفااتم از همااه چیااز یادداشاات بااردارد چااون در آینااده بایااد بااه
ساااابک کروپسااااکایا همساااار لنااااین خاااااطرات ماااارا بن ویسااااد هیچکاااادام از مااااا فکاااار نماااای کااااردیم کااااه روزی
مجسمه ژوبین در گورستان های گیت لندن روبروی مقبره مارکس برافراشته شود "[]47
یکااای از ج باااه هاااای توریساااتی لنااادن گورساااتان «هاااای گیااات» اسااات کاااه ماااارکس باااه هماااراه خاااانواده اش در
آن آرمیااده اسااات ناااه در روباااروی «مقبااره ماااارکس» آنطاااوری کاااه حواریاااون حکماات مطااارح مااای کنناااد بلکاااه
کماای آنطااری تاار مجساامه کااوچکی از منصااور حکماات نصااش شااده اساات باار طبااق اسااتدال تقااوائی کسااانی
کااه قبرشااان نزدیااک تاار از مجساامی منصااور حکماات بااه «مقبااره مااارکس» اساات ،مارکسیسااتی تاار ،مهاام تاار
و شاااناخته شاااده تااار هساااتند! بااارخالی چناااین تفکااارات ایااادئولوژیک و مااا هبی ،ماااارکس در آگااااهی کمونیساااتی
تجسااام مااای یاباااد جملاااه ای از ماااارکس کاااه بااار «مقباااره اش» حاااک شاااده اسااات ،تجسااام واقعااای ایااان اندیشااامند
پرولتاریا است" ،تمامی فیلسوفان جهان را توصین کرده اند ،مسئله بر سر تغییر آن است"
مااااا در بخااااش دوم توضاااای دادیاااام باااار خااااالی ناساااایونا چااااپ هااااای امااااروزی چااااون کمونیسااااتهای کااااارگری
سااالطانزاده یاااک انترناسیونالیسااات و معتقاااد باااه انقاااالب جهاااانی باااود منصاااور حکمااات باااا عاااوام فریبااای و باااا
ردیااان کاااردن اساااامی ناااامربوط باااه هااام از یاااک ساااو باااه بااای اعتباااارکردن انترناسیونالیساااتی چاااون سااالطانزاده
ماای پااردازد و از ساااوی دیگاار باااه دروغ متوساال ماای شاااود کااه گویاااا نظاارات دساات چنااادم و استالینیسااتی آنهاااا
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از اروپااااا بااااه ایااااران وارد شااااده اساااات مااااا دروغ بااااودن همگاااای اینهااااا را در بخااااش هااااای قبلاااای بااااه وضااااوح
توضااای دادیااام اگااار از مساااائل بااااال بگااا ریم ،منصاااور حکمااات در تقاااال اسااات تاااا موقعیااات خاااود را در فواااای
سیاسی تا حد سلطانزاده باال ببرد
" شاااما برویاااد نگااااه کنیاااد از سااالطانزاده و حیااادر عماااواوغل بگیریاااد و بیائیاااد جلاااو تاااا میرساااید باااه جزنااا و
احمااااد زاده و پویااااان ،و همااااه ادبیااااات آنهااااا را بیاوریااااد بگ اریااااد روز یااااک میااااز و بعااااد اتحاااااد مبااااارزان را
مطااارح کنیاااد و ببینیاااد اینهاااا چاااه گفتناااد اتحااااد مباااارزان باااه نظااار مااان ،پلااا باااود کاااه کمونیسااام ایاااران را باااه
کمونیسم اروپا ،به کمونیسم مارکسیست جهان غرب متصل کرد "[]48
منصاااور حکمااات از اینکاااه گاااروه گمناااامش گاااوش شااانوائی پیااادا کااارده و باااه یکااای از باااازیگران اصااالی در
شاااکل گیاااری تشاااکلی باااه ناااام حااازب آنتااای کمونیسااات ایاااران تبااادیل شاااده باااود ،شااارایط را مغتااانم مااای شااامارد و
اعااالم میاادارد کااه اصااال جریااان آنهااا انعکاااس نیاااز تاااریخی طبقااه کااارگر جهااانی اساات! جریااان آنهااا (اتحاااد
مباااارزان کمونیسااات) ناااه یاااک جریاااان ایرانااای و یاااا کردساااتانی بلکاااه جزئااای از یاااک جنااابش جهاااانی اسااات
عاااوام فریبااای مااای کنناااد ،نیاااازی کاااه در کشاااورهای مختلااان باااروز کااارده ،ضااارورت وجاااودی آنهاااا را مطااارح
کااارده ا سااات جریاااان آنهاااا حااازب کمونیسااات ایاااران را خواهاااد سااااخت و ساااپس حااازب کمونیسااات ایاااران باااین
الملااال ناااوین کمونیساااتی را خواهاااد سااااخت آیاااا باااین الملااال کمونیسااات توساااط حااازب آنتااای کمونیسااات سااااخته
شاااد یاااا اینکاااه بعاااد از چناااد ساااا اعاااالم شاااد اصاااال حااازب کمونیسااات ایاااران تالقااای جنااابش هاااای اجتمااااعی
متفااااوت باااود و تماماااا مهااار ساااازش بااار خاااود داشاااته اسااات ایااادئولوگهای کماااونیزم کاااارگری چاااه پاساااخی باااه
این خزعبالت منصور حکمت دارند
" ماااا جزئااای از یاااک جنااابش جهاااانی هساااتیم ماااا یاااک جریاااان ایرانااای ،تهرانااای و کردساااتانی نیساااتیم جریان
مااااا انعکاااااس نیاااااز تاااااریخی طبقااااه کااااارگر جهااااانی اساااات نیااااازی کااااه در ایاااان دوره در کشااااورهای مختلاااان
بااااروز کاااارده اساااات بین الملاااال را حاااازب کمونیساااات ایااااران خواهااااد ساااااخت حاااازب کمونیساااات ایااااران را
جریااان مااا خواهااد ساااخت آن رفقااائی کااه مصاار بودنااد کااه مااا بجااای مبحااث وراااین دانشااجویان خااارن از
کشاااور ،مبحاااث پایاااه ای انترناسیونالیسااام را در دساااتور کاااار کنگاااره قااارار دهناااد ،وساااعت نظااار خاااود را نشاااان
دادند" []49
تبلیغاااات در ماااورد سااااختن باااین الملااال کمونیساااتی کاااه بیشاااتر مصاااری درونااای داشااات ،همچناااان اداماااه یافااات
در جریااااان کنگاااارۀ موسااااس حاااازب آنتاااای کمونیساااات ایااااران ،همچنااااان اعااااالم ماااای شااااود کااااه حاااازب آنتاااای
کمونیسااات ایاااران دوشاااا دوش بخشاااهای مختلااان طبقاااه کاااارگر جهاااانی ،انترناسااایونا ناااوین کمونیساااتی ،ساااتاد
رزمناادۀ طبقااه کااارگر جهااانی را باار پااا خواهااد کاارد راااهرا قاارار بااود ایاان بااار حاازب آنتاای کمونیساات ایااران
نقش حزب بلشویک را ایفا کند و پیشتاز شکل گیری انترناسیونا بشود
" حاااازب مااااا میتوانااااد و بایااااد بااااه نیااااروی پرولتاریااااای انقالباااای ایااااران و دوشااااادوش بخشااااهای مختلاااان طبقااااه
کاااارگر جهاااانی ،بااار ماااتن ورشکساااتگی و اضااامحال روزافااازون رویزیونیسااام در ساااط جهاااانی و بحاااران
اقتصاااادی مرگبااااری کاااه جهاااان سااارمایه داری را فااارا گرفتاااه اسااات ،ساااتاد رزمناااده طبقاااه کاااارگر جهاااانی،
انترناسیونا نوین کمونیستی ،را بر پا دارد "[]50
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پااااس از اینکااااه ماشااااین تبلیغاااااتی حاااازب جدیااااد اعااااالم کاااارد انترناساااایونا نااااوین کمونیسااااتی را حاااازب آنتاااای
کمونیسااات ایاااران خواهاااد سااااخت ،نوبااات آمااااده ساااازی فواااای درونااای حااازب جدیاااد شاااد در مناسااابات درونااای
حااازب جدیاااد اعاااالم مااای شاااود کاااه حااازب کمونیسااات در عرصاااه باااین المللااای اگااار ناااه میلیونهاااا ولااای ده هاااا و
صاااد هاااا هااازار هاااوادار و عالقمناااد دارد و یاااا اینکاااه حااازب آنتااای کمونیسااات ایاااران مااای تواناااد تریدونیونیسااام
چنااادین سااااله بریتانیاااا را کلاااه پاااا کناااد بیاااان چناااین خزعبالتااای در رواباااط درون حزبااای بیاااانگر ساااطحی از
پاااا یرش چنااااین افکاااااری در مناساااابات دروناااای حاااازب جدیااااد اساااات مناسااااباتی کااااه بیشااااتر بااااه یااااک فرقاااای
ایدئولوژیک یا سکت م هبی شباهت داشت تا به یک حزب بورژوائی
"یکااای از رفقاااای ساااخنگو در ناااوار مااای گویاااد«:حااازب کمونیسااات در عرصاااه باااین المللااای اگااار ناااه میلیونهاااا
ولاای ده هاااا و صااادها هاازار!! هاااوادار و یاااا عالقااه مناااد دارد » « مااااال در نااواری گفتاااه شاااده بااود کاااه حااازب
ما میتواند تریدونیونیسم چندین ساله بریتانیا را کله پا کند »" []51
منصاااور حکمااات زماااانی کاااه باااه ساااط رهبااار ارتقاااات یافتاااه باااود ،در ساااخنرانی تحااات عناااوان «آیاااا کمونیسااام
در ایااران پیااروز ماای شااود » بااه مریاادانش القااات ماای کنااد کااه شخصاایت هااای مهاام و کلیاادی جامعااه هسااتند و
برایشاااان مااای گویاااد ،شاااما نمااای توانیاااد اختیاااار مملکااات خاااود را کاااه در آن بااازرس شاااده ای و احتمااااال صاااد
هااازار نفااار از نخبگاااان جامعاااه را ساااازمان داده ای ،داشاااته باشااای ساااازمان دادن صاااد هااازار نفااار از نخبگاااان
جامعاااه دیگااار ناااه غلاااو گاااویی و بااازرس نماااائی بلکاااه دروغ آشاااکار در راساااتای اهااادای خاااود ،ارائاااه نظاااام
ایاااادئولوژیک و تبعیاااات از رهباااار اساااات مجاهاااادین تنهااااا جریااااان اپوزساااایون بودنااااد کااااه متینااااگ صااااد هاااازار
نفااری (و یااا چنااد صااد هاازار نفااری) در امجدیااه تهااران برگاازار کردنااد حتاای اگاار ارقااام ارائااه شااده از سااوی
منصاااور حکمااات واقعااای باااود ،مااای توانسااات هماااان اعتباااار مجاهااادین را داشاااته باشاااد منصاااور حکمااات ادعاااا
ماااای کنااااد آدمهااااای درون حاااازب کمونیساااات کااااارگری توانااااائی شااااان باااارای ادارۀ جامعااااه از وزرا و وکااااال
بیشاااتر اسااات البتاااه در بخشاااهای بعااادی خاااواهیم دیاااد کاااه ایااان انساااانها فرهیختاااه ،کااااردان و تواناااا ،قاااادر باااه
سااارخط باااودن در کمونیسااام کاااارگری نیساااتند! تاکیاااد رهبااار کمونیسااام کاااارگری باااه نخبگاااان ،وزرا ،وکاااال و
غیاااره خاااود تحقیااار طبقاااه کاااارگر اسااات ترجماااان حقیقااای مشعشاااعات پیشاااوای کماااونیزم کاااارگری نشاااخوار
مجااادد ترشاااهات دیگااار ایااادئولوگهای باااورژوازی اسااات کاااه انساااانهای بااااهوش در ساااایی تحصااایالت و تاااالش
خاااود موقعیتهاااای عاااالی را در جامعاااه کساااش مااای کنناااد و انساااانهای کااام اساااتعداد و تنبااال نهایتاااا صااافوی طبقااای
کارگر را تشکیل میدهند .منصور حکمت می گوید:
" آقااااز خااااتم میتواناااد دیاااالوس تمااادنها بکناااد ولااا شاااما نمیتوانیاااد اختیاااار مملکتااا کاااه خاااودت در آن بااازرس
شاااااده از و احتمااااااالً در آن مقطاااااا صاااااد هااااازار نفااااار از نخبگاااااان آن جامعاااااه را ساااااازمان داده از را داشاااااته
باشاااید فکااار نم کنناااد کاااه هماااین آدمهاااا کاااه در حااازب کمونیسااات کاااارگرز و در جنااابش کمونیسااات اند ،اگااار
در یاااک شااارایط آزاد در یاااک آگهااا شاااغل شااارکت کنناااد ،تواناااائ شاااان باااراز اداره جامعاااه از ایااان وزرا و
وکال بیشتر خواهد بود او اینها را سرکوب کردهاند تا بتوانند حکومت کنند "[]52
منصاااور حکمااات در ساااخنرانی خاااود تحااات عناااوان تااااری شااافاهی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه تااااری 15
ماااه ( 2000لطفاااا تااااری را بخااااطر بساااپارید) وعاااده میدهاااد  20تاااا  30ساااا دیگااار (یعنااای تاااا چناااد ساااا
دیگااار) اگااار نتوانناااد حااازب کمونیسااات کاااارگری را از صاااحنی مباااارزه حااا ی کنناااد و حااازب مقااارر و اداره و
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دفتاااار خااااود را دایاااار کنااااد  ،عکااااس سااااازندگان اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات را روی دیوارهااااا ماااای زننااااد و
جاااازوات دساااات چناااادم استالینیسااااتی پشاااات ویتاااارین هااااا گ اشااااته ماااای شااااود راااااهرا خااااود شاااایفتگی منصااااور
حکمااات حااادی نااادارد ،ادعاااا مااای کناااد کاااه اگااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نباااود ،سوسیالیسااام در ایاااران فاااوقش
مااااال برزیاااال ،آرژانتااااین ،ترکیااااه و یونااااان ماااای شااااد! مگاااار فاااارق اساساااای بااااین سوسیالیساااام مطاااارح شااااده در
فواااای سیاسااای ایاااران باااا کشاااورهای ناااامبرده وجاااود دارد حااازب چهاااار طبقاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات،
خااارده باااورژوائی ارزیاااابی کاااردن رهبااار باااورژوازی ایاااران ،جنایتکااااری چاااون خمینااای ،گوشااات دم تاااوپ
کاااردن کاااارگران در جناااگ امپریالیساااتی و غیاااره ناااوع دیگاااری از کمونیسااام معرفااای مااای شاااود چاااه عاااوام
فریبی!
"مااان فکااار میکااانم در آیناااده جامعاااه ایاااران ،شااااید  20تاااا  30ساااا اگااار روزز سوسیالیسااام در ایاااران پیاااروز
بشاااود و یاااا یاااک حااازب کمونیسااات و باااراز مااااا حااازب کمونیسااات کاااارگرز جریاااان باشاااد کاااه نتوانناااد از
اار و اداره و دفتااار دایااار کنناااد ،عکاااس ساااازندگان اتحااااد
صاااحنه مباااارزه علنااا آنااارا حااا ی کنناااد ،و بتوانناااد مقا ن
مباااارزان را روز دیوارهاااا میزنناااد و ایااان جزواتااا را کاااه مااان اسااام باااردم پشااات شیشاااه میگ ارناااد و میگویناااد
ایاااان بحاهااااا از اینهااااا شااااروع شاااادند و جایگاااااه ایاااان سااااازمان را در تاااااری نشااااان خواهنااااد داد باااادون اتحاااااد
مباااارزان ،ایاااران از نظااار سوسیالیسااام آن ،پدیااادهاز باااود فاااوقش ماااال برزیااال ،ماااال آرژانتاااین ،ماااال ترکیاااه و
مااال یونااان تااازه اگاار خیلاا شااانس میاادورد اتحاااد مبااارزان باعااث شااده اساات کااه کمونیساام نااوع دیگاارز بااه
جامعه ایران معرف شود "[]53
تماااام تاااالش پیشاااوای کماااونیزم کاااارگری در ایااان باااوده اسااات تاااا وانماااود کناااد کماااونیزم باااا کماااونیزم کاااارگری
تاااداعی مااای شاااود تماااام ماشاااین تبلیغااااتی کمونیسااام کاااارگری باااا آژیتاسااایون کامااال همچاااون دیگااار احااازاب
باااورژوائی در تقاااال اسااات تاااا وانماااود کناااد کاااه کماااونیزم کاااارگری پرچمااادار کماااونیزم اسااات کمکهاااای ماااالی
دریااااافتی از نهادهااااای باااااورژوائی (ارزش اضااااافه کساااااش شااااده از خاااااون کااااارگران) باااااه ماشااااین تبلیغااااااتی
ایااااادئولوژی کماااااونیزم کاااااارگری روناااااق و امکاااااان بیشاااااتری میدهاااااد سااااانت تبلیغاااااات ایااااادئولوژیک نیاااااز در
فوااای سیاساای آشاانا اساات مجاهاادین ادعااا ماای کننااد غیاار از آنهااا کساای مخااالن رژیاام نیساات و کمونیسااتهای
کاااارگری ادعاااا مااای کنناااد کاااه غیااار از آنهاااا کسااای معتقاااد نیسااات بایاااد جامعاااه کمونیساااتی آورد! چاااه دروغااای!
چه وقاحتی!
حااادود صااااد سااااا اساااات کمونیسااااتهای انترناسیونالیساااات (کمونیسااااتهای چااااپ) بااااا چنااااگ و دناااادان و در ساااایاه
تااارین دورۀ ضاااد انقاااالب از موضاااا پرولتاااری دفااااع کااارده اناااد و اعاااالم کااارده اناااد یاااا انقاااالب کمونیساااتی در
سراسااار ایااان کااارۀ خااااکی یاااا ناااابودی بشاااریت حااااال یاااک ایااادئولوس چاااپ سااارمایه باااا توسااال باااه استالینیسااام
دسااات چنااادم ،در راساااتای مناااافا طبقااااتی و باااورژوائی خاااود وانماااود مااای کناااد پرچمااادار کمونیسااام شاااده اسااات
منصور حکمت این چنین می گوید:
" ایاااان موقعیاااات بنظاااار ماااان دارد بااااه یااااک درجااااه ،بخصااااو در سااااالهاز اخیاااار در ایااااران بوجااااود م آیااااد
کمونیسااام را باااا حااازب کمونیسااات کاااارگرز دارناااد تاااداع میکنناااد باااه یاااک معنااا از نظااار نظااارز هااام حااازب
کمونیسااات کاااارگرز پااارچم دار کمونیسااام شاااده اسااات باااه عناااوان یاااک اندیشاااه ،باااه عناااوان یاااک آلترنااااتیو و باااه
عنااااوان یااااک نااااوع جامعااااه بیاااارون مااااا کساااا معتقااااد نیساااات کااااه بایااااد جامعااااه کمونیساااات آورد در تبلیغااااات
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جریاااان ایااان نیسااات کاااه بایاااد جامعاااه کمونیسااات و یاااا سوسیالیسااات آورد و خاااط کمونیسااام کاااارگرز اسااات کاااه
با آن تداع میشود "[]54
زماااانی قااارار باااود حااازب کمونیسااات ایاااران انترناسااایونا ناااوین را بنیاااان نهاااد ،اماااا بعااادا اعاااالم شاااد کاااه حااازب
کمونیسااات ایاااران محااال تالقااای جنااابش هاااای اجتمااااعی متفااااوت باااوده اسااات بعاااد از شکسااات پاااروژۀ احیاااای
انترناساااایونا از طریااااق حاااازب کمونیساااات ایااااران ،ایاااان بااااار قاااارار شااااد کمااااونیزم کااااارگری رسااااالت احیااااای
کمونیساااام را بااااه عهااااده بگیاااارد و بااااا اسااااتالینیزم دساااات چناااادم ،مارکسیساااام را احیااااا کنااااد! متاساااافانه پیشااااوای
کمونیسااام کاااارگری در قیاااد حیاااات نیسااات تاااا توضااای دهاااد بعاااد از آن کاااه ایااادئولوگهای کماااونیزم کاااارگری
روی خااااط کمااااونیزم کااااارگری نیسااااتند (مااااا بااااه ایاااان مساااائله بعاااادا ماااای پااااردازیم) ،ایاااان بااااار چااااه کسااااانی
انترناسیونا را به نام کمونیزم کارگری احیا خواهند کرد
"اگااار کمونیسااام در مقیااااس جهاااان آینااادهواز دارد از طریاااق احزابااا اسااات کاااه اینکاااار را میکنناااد اما اگااار
چیااازز قااارار باشاااد کمونیسااام را در دنیاااا احیاااات کناااد تاااوان و صاااالحیت دو ساااه حااازب کمونیسااات کاااارگرز
دنیاساااات کااااه در کشااااورهای بااااا اناااادازه متوسااااط ،نیاااارو بشااااوند ایاااان کمونیساااام را احیااااات میکنااااد ،تئااااورز
مارکسیسااام را احیاااات میکناااد ،مانیفسااات را احیاااات میکناااد ،کاپیتاااا را احیاااات میکناااد ماااا احزابااا کاااه بتاااوانیم
در جامعاااه قااادرت بشاااویم ،کمونیسااام را احیاااات خاااواهیم کااارد ایااان تنهاااا پاسااا واقعااا پاااس از ساااقوط بلاااو
شرق است این کار از ما برمیاید "[]55
در حقیقاااات ساااااختن انترناساااایونا کمونیسااااتی نیااااز بخشاااای از آژیتاساااایون ماشااااین تبلیغاااااتی و عااااوام فریباااای
کماااونیزم کاااارگری در راساااتای قااادرت گیاااری باااوده اسااات ،از منظااار کماااونیزم کاااارگری ،گاااروه هاااای شاااکل
گرفتاااه در دیگااار کشاااورها بایاااد نقاااش ساااکوی پااارش بااارای قااادرت گیاااری کماااونیزم کاااارگری در ایاااران را ایفاااا
کننااااد و گرنااااه در بخااااش بعاااادی در مبحااااث سوسیالیساااام در یااااک کشااااور خااااواهیم دیااااد کااااه منصااااور حکماااات
قصاااااد صااااادور انقاااااالب را نااااادارد و باااااه دیپلماسااااا فاااااوق العااااااده منعطااااان و عاقالناااااه بااااااور دارد و قصاااااد
خصاااومت باااا غااارب و کشاااور هااااز منطقاااه را نااادارد سااارانجام منصاااور حکمااات در واقعااای خاااود را از
پروسااااه ساااااختن انترناساااایونا کمونیسااااتی بیااااان ماااای کنااااد ،گسااااترش سیاساااای کمااااونیزم کااااارگری و نزدیااااک
کردن کمونیزم کارگری به قدرت
" بنظااار مااان نقطاااه عزیمااات ماااا در امااار ایجااااد انترناسااایونا  ،یاااافتن ،یاااا کماااک باااه ایجااااد ،ساااازمانهای در
کشاااورهاز مهمتااار جهاااان اسااات کاااه نگااارش و برناماااه عملااا کماااابیش مشاااابه ماااا در برابااار خاااود گ اشاااتهاند و
دسااات بکاااار تاثیرگااا ارز بااار جامعااااه خاااویش شااادهاند در یاااک کلمااااه ،گساااترش سیاسااا حااازب کمونیساااات
کااارگرز ایااران  -نزدیااک کااردنش بااه قاادرت ،تماااس بااا محافاال کمونیساات کشااورهاز مهمتاار بااراز سااوق
دادنشاااان باااه تشاااکیل احااازاب سیاسااا فعاااا باااا برناماااهاز مشاااابه ماااا ،و قطعاااا ایجااااد تریباااون باااراز نشااار باااین
المللاااا دیاااادگاه هایمان و پیاااادا کااااردن همفکرانمااااان ،ایاااان بنظاااار ماااان راه واقعاااا پیشااااروز در مساااایر یااااک
انترناسیونا کمونیست کارگرز است]56[".
همگااای ایااان غلاااو گاااوئی هاااا ،دروغ هاااا ،عاااوام فریبااای هاااا ،شارالتانیسااام سیاسااای در شااارایطی ارهاااار مااای شاااد
کاااه کاااورش مدرسااای ،مسااائو کمیتاااه داخااال کشاااور حااازب کمونیسااات کاااارگری ایاااران در اواخااار دهااای 1990
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ماااایالدی در نوشااااته ای کااااه در جریااااان بحااااران آوریاااال کمااااونیزم کااااارگری نوشاااات خااااود معتااااری شااااد کااااه
تقریبااا تااا اواخاار سااا  1997فعالیاات حاازب در داخاال کشااور دچااار رکااود کاماال شااده بااود ،بااه عبااارت بهتاار
هیچگونه فعالیتی نداشت و این چنین می گوید:
"کمیتااه داخاال بااا یااک نقشااه عماال ماادون و مصااوب دفتاار سیاساای قریااش یکسااا و ناایم اساات کااه تشااکیل شااده
ایااان کمیتاااه بااادنبا رکاااود نسااابتا کامااال فعالیااات تشاااکیالتی در داخااال کشاااور ،از زماااان تاسااایس حااازب ،ایجااااد
شد "[]57
محمااااود قزویناااای عوااااو سااااابق کمیتاااای مرکاااازی حاااازب کمونیساااات کااااارگری و حاااازب کمونیساااات کااااارگری
حکمتیساااات در رابطااااه بااااا حمیااااد تقااااوائی شخصاااایت دوم اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااه اسااااتناد منصااااور
حکماات ،بااه شاارح زیاار ارهااار نظاار ماای کنااد محمااود قزویناای ماای توانااد افکااارش را بااه شااخر او اتحاااد
مبااااارزان کمونیساااات و رهباااار ایاااادئولوژیک خااااود ،منصااااور حکماااات نیااااز تعماااایم دهااااد و بگویااااد از مریاااادان
کماااونیزم کاااارگری مااای خاااواهم کاااه از ارهاااار نظااار سیاسااای در ماااورد پیشاااوای کماااونیزم کاااارگری پرهیاااز
کنناااد محماااود هااام خجالااات مااای کشاااد کاااه زماااانی چناااین پیشاااوائی رهبااار او باااوده اسااات مواضاااا مغشاااوش،
نامتجاااانس و باااورژوائی تحااات عناااوان کماااونیزم کاااارگری معلاااوم اسااات بااای پایاااه و بااای اسااااس اسااات و بااارای
ایااان زده مااای شاااود تاااا مریااادان مااا هش کماااونیزم کاااارگری باااه شاااک و تردیاااد و فکااار کاااردن نیافتناااد بااارای
انسانهائی زده می شود که مغز شوئی شده اند و قادر به فکر کردن نیستند
"از اعوااااای حاااازب کمونیساااات کااااارگری ایااااران میخااااواهم حمیااااد تقااااوایی را در ارهااااار نظاااار سیاساااای و
تئوریااک ممنااوع کننااد تااا باایش از ایااان آبااروی خااود و همااه آنهااا را نباارد مااان هاام خجالاات میکشاام کااه چناااین
کسااای یکزماااان رهبااار حزبااای باااود کاااه مااان عواااو آن باااودم تااااکنون مااان هااای مااادعی مارکسیساااتی را ساااراغ
نااادارم تاااا ایااان انااادازه سبکسااارانه در بااااره مساااائل ارهاااار نظااار کناااد این حرفهاااا معلاااوم اسااات بااای پایاااه اسااات
ایااان حرفهاااا بااارای ایااان زده میشاااود تاااا اعواااای حااازب کمونیسااات کاااارگری ایاااران باااه شاااک و تردیاااد و فکااار
کردن نیافتند برای انسانهایی زده میشود که مغزشویی شدند و قادر به فکر کردن نیستند "[]58
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