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ﻧﻘش ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران
در ﺧﯾزشھﺎ و ﻏﻠﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾش و ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ھر طﺑﻘﮫ و دوﻟﺗﯽ ،ﺟداﻟﯽ
ﮔﺳﺗرده و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻣورد دوﻟت ،ﺧﺻﻠت ،ﻣﺎھﯾت و واﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ آن ﺑﯾن
ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون و ﺑﮫ وﯾژه در درون ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ درﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾران ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﭘﯾش و ﺑﻌد از ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾن ﺟدل در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﻌﻠﮫور ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اداﻣﮫ دارد
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»دوﻟت ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت طﺑﻘﮫ ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗطب ﻣﻘﺎﺑل ﺧود )طﺑﻘﮫ ﻣﺧﺎﻟف( ﻧﻣﯽﺗواﻧد
١

آﺷﺗﯽ ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد«.

ﺑﺎ ﺣرﮐت از اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﯽﺗوان اﻧﻘﻼب را از ﺷورشھﺎ و ﻏﻠﯾﺎﻧﺎت دﯾﮕر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧت .اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻧﯽ درھم ﮐوﺑﯾدن ﻗﮭری ﺳﯾﺎدت و ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺑرﻗراری ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت ﯾﮏ طﺑﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ .در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ رژﯾمھﺎ ،ﮐﺎﺑﯾﻧﮫھﺎ و
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ و ﯾﺎ اﻗﺷﺎری از طﺑﻘﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺷورشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل دﯾﮕری ﺑﮫ زﯾر ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷوﻧد و ﺷﺧﺻﯾتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﮕری ﺳرﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻧد
وﻟﯽ ﺳﯾﺎدت طﺑﻘﮫی ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽﻣﺎﻧد ،در آﻧﺟﺎ و در آن ﻟﺣظﮫ ھﯾﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت.

 -1ﻟﻨﯿﻦ  -آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ  -دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب  -ﺻﻔﺤﻪ  -226اﻧﺘﺸﺎرﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎل
1953

-3از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣوﺿوع اﯾن ﭘژوھش ،ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد طﺑﻘﮫ،
دوﻟت و اﻧﻘﻼب اﺳت ،ﺿرورﯾﺳت ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺷده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ طور اﺟﻣﺎل ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم:
»در ﺑﺎﺧﺗر ﻗﺳﻣت ﻗﺎرهای اروﭘﺎ ،دوران اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑورژوا  -دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﻌﯾﻧﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﺳﺎل  ١٧٨٩ﺗﺎ  ١٨٧١طول ﻣﯽﮐﺷد ....در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺗری ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺳرو ﺻورت ﯾﺎﻓﺗﮫای از دوﻟتھﺎی ﺑورژوازی
ﺑدل ﮔردﯾد ...در اروﭘﺎی ﺧﺎوری و در آﺳﯾﺎ دوران اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑورژوا  -دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ
٢

در ﺳﺎل  ١٩٠۵آﻏﺎز ﮔردﯾد«.

ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش اوﻟﯾن ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در دوران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم  -ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  -ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرد .ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره  -ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ وﺟود رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺑﺎﻻ ﺑودن ﺳﮭم ارزش اﺿﺎﻓﮫ در اﯾﺟﺎد ﺛروتھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻟﯽ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﮭﻧﮫ ،ﻓﺎﺳد و ﺷدﯾدا ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺗودهھﺎی
زﺣﻣﺗﮑش را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ارﺑﺎب  -رﻋﯾﺗﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐرد .در اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﮐﺛرﯾت
ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش در روﺳﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد و ﺗﺣت ﺳﯾطره ارﺑﺎب ﻓﺋودال روزﮔﺎر
ﻣﯽﮔذراﻧدﻧد.
در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دو دﺷﻣن ﻏدار داﺷت -١ :ﻓﺋوداﻟﯾﺳم -٢ .ﺳرﻣﺎﯾﮫداری .وﻟﯽ
ﻓﺋوداﻟﯾﺳم آن ﻧﯾروی اﺳﺎﺳﯽﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺳد ﻣﯽﮐرد .در
اﯾﻧﺟﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی در از ﺑﯾن ﺑردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟدیﯾﯽ داﺷﺗﻧد .وﻟﯽ
ﺑورژوازی از ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳماش در از ﺑﯾن ﺑردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم
ھﻣﯾﺷﮫ در ھراس ﺑود ﻟذا در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺳﯾﺎر دو دل و ﻧﺎﭘﺎﯾدار و اﻏﻠب دوﮔﺎﻧﮫ ﻋﻣل
ﻣﯽﮐرد.
در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ،اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑود .دوﻟت اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از
اﻧﻘﻼب وﻟﯽ دﯾﮕر دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑود از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و
 -2ﻟﻨﯿﻦ  -ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر -ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ  -ﺻﻔﺤﻪ  - 382اﻧﺘﺸﺎرﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎل 1953

-4ﺳﺗم دﯾده .ﻟذا اﯾن اﻧﻘﻼب ﺳﻣتﮔﯾری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ داﺷت .ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧﯾﻣﮫ
ﻓﺋودال و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ و ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺗوده زﺣﻣﺗﮑش در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽﺑردﻧد ،ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﯾﺟﺎد ﮔردد وﻻﻏﯾر.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر دو ﻧوع اﻧﻘﻼب و ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌﻠق
داﺷت:
 -١اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری .ﭼﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری واﺑﺳﺗﮫ و ﭼﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣدرن
 -٢اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و اﻧﺟﺎم وظﺎﺋف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ .اﯾن
اﻧﻘﻼب در دوران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﮕر اﻧﻘﻼب ﻧوع ﮐﮭن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺑود
ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی آن ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳد .ﺑﻠﮑﮫ از ﻧوع اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در رأس ﻗدرت ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧوز ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘذﯾرش
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺑود  -ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﯾطره ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻓﺋوداﻟﯽ ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑودن
ﺳطﺢ ﺗﮑﺎﻣل اﺑزار ﺗوﻟﯾد و ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده -ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی در ﻗدرت وظﺎﺋف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﯾﻌﻧﯽ روﺑﯾدن ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻓﺋوداﻟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ،آزاد ﮐردن دھﻘﺎﻧﺎن از ﻧظﺎم ارﺑﺎب  -رﻋﯾﺗﯽ و
ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑورژوازی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﻧرﺳﺎﻧده ﺑود،
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرای ﮔذار ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣﺎده ﻣﯽﮐرد.
اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ طراز ﻧوﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﺎﻣل
ﺧود را طﯽ ﮐرد و در ﺳﺎل  ١٩۵٣اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را از ﺳر ﮔذراﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن و ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺳرﻣﺎﯾﮫ،
ﭘروﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را از ﺳر ﮔذراﻧده و دﯾﮕر در ھﯾﭻ ﮐﺷوری در دﺳﺗور ﮐﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران از زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم رﻓرمھﺎی ارﺿﯽ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه در
 ١٣۴٧ﮐﺷوری ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال  -ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺑود .رﻓرمھﺎی ارﺿﯽ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه
ﻓﺋوداﻟﯾﺳم را از ﺑﯾن ﺑرد و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری واﺑﺳﺗﮫ ﺗﺑدﯾل
ﮐرد .ﻟذا از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ طراز
ﮐﮭن ﺑود و ﻧﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ طراز ﻧوﯾن .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در
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اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻗدرتﮔﯾری
رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣذھﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣدتھﺎ آﻏﺎز ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
واﺑﺳﺗﮫ را از ﺳر ﮔذراﻧده ﺑود ،ﻟذا ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر از ﺑﻌد از رﻓرمھﺎی ﺷﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
وظﯾﻔﮫ دارد ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت ﺑورژوازی را درھم ﺑﮑوﺑد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت ﺧود را ﺑﺎ
ﺑرﭘﺎﺋﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ  -ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران  -ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣۵٧
ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﯾران ﺟﺎﻣﻌﮫﯾﯽﺳت ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال  -ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣرﺣﻠﮫی
اﻧﻘﻼب را اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐرد و راه اﻧﻘﻼب را ﻧﯾز راه ﻣﺣﺎﺻره
ﺷﮭرھﺎ از طرﯾق دھﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻣود .در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺳر اﯾن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران  -ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری -
ﻣﺑﺎرزه ﺷدﯾدی ﺟرﯾﺎن داﺷت ٣.در ﺟرﯾﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕر وﺣدت ﮐردﻧد و ﺣزب رﻧﺟﺑران را ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد .در ﮐﻧﮕره اول ﺣزب
رﻧﺟﺑران ﻋدول از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ ﺻورت ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐردن ﻗﺷر ﺗﺎزه ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾدهی ﺑورژوازی در اﯾران ،ﺗظﺎھر ﯾﺎﻓت .روﯾزﯾوﻧﯾﺳم در ﺣزب ﻏﺎﻟب ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣدت ﭼﻧد ﻣﺎه ﺗﺎ ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ،اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾن ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﺣزب ﻣﺎ ﮔﺎم دﯾﮕری ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا رﻓت و در واﻗﻊ ﺑر اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺻﺣﮫ
ﮔذاﺷت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﺣداﻗل ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺧود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﻧﯾن ﮐﺳب ﮔردﯾد و ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﺟدد ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در  ١٩٨٣ﺑﮫ اﯾن درک رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﻋدول از اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻋدول از ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری ارﮔﺎن ﺳﯾﺎدت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
ﻋدول از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﻋدول از ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻋدول از اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت.
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-6از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﮭﻧد ﺑﮫ رھﺑری ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ظﺎھر ﺷدن در
ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،اﯾن اﻧﺣراف را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه از ﺷر آن
ﺧﻼص ﻧﺷد:
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﭘﻠﯾﻣﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﻣرﺣﻠﮫ
اﻧﻘﻼب اﯾران دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﯾﺎ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن اﺳت ،ﻣوﺿﻊ درﺳﺗﯽ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ روی آن ﻣﻌﻠق ﻣﯽزﻧد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :او ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»آﯾﺎ ھﯾﭼﯾﮏ از اﻗﺷﺎر ﺑورژوازی در اﯾران ،در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ،در ﻧﺎﺑودی ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و اﻣﺣﺎی ﮐﺎﻣل دﯾﮑﺗﺎﺗوری آن ﭼﻧﺎن ذﯾﻧﻔﻊ ھﺳت ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزهای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺷرﮐت ﺟوﯾد؟ آﯾﺎ ھﯾﭼﯾﮏ از اﻗﺷﺎر ﺑورژوازی در
اﯾران ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و دﻣوﮐرات ھﺳت؟ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣﺎ ،از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم
ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤاﻻت ﻓوق ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری واﺑﺳﺗﮫ ﮔراﯾش
ﮔرﯾزﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺳوی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋرﯾﺎن و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد ،و ﺣﮑوﻣت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران در اﯾن ﻧظﺎم ،ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻗﺷر ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾده
اﺳت ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺿرورﯾﺎت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در
ﺷراﯾط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣﻘق ﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻻزم ﺑرای ﺑﺳﯾﺞ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺻرﻓﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾق ﺟﻧﺑﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ رھﺑری طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ﺣﺎﺻل ﮔردد ...ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرالﻣﺂب اﯾران ،ﻗﺷری ﮐﮫ در
اوج اﻧﻘﻼب ﻣز ّوراﻧﮫ از آزادی ،ﺣق و اﺳﺗﻘﻼل ﺳﺧن ﻣﯾﮕﻔت ،و اﯾﻧﮏ وظﯾﻔﮫ ﻧﺟﺎت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری واﺑﺳﺗﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را از ﺗوﻓﺎن اﻧﻘﻼب زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑدوش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت«.....
)4ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎﺳت(
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر او ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھر ﻗﺷر از ﺑورژوازی در دوران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﮫ دﻣوﮐرات اﺳت و ﻧﮫ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت .ﺑورژوازی ھﻣﯾﺷﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋرﯾﺎن
اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد و....
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت وﻟﯽ از اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺧودش ﻋدول ﻣﯽﮐﻧد و ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب آﯾﻧده را
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﮐﻧﺎر ﺑورژوازی ،ھﻣﺎن ﺑورژوازیﯾﯽ
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اﻧﻘﻼب دﯾﮕر:
»ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺣﮑم ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺧود ﻧﻣﻲﺗواﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻼواﺳطﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿر ﻧﻣﻲﺗواﻧد ﻧﺎﺑودی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را در دﺳﺗور
ﺑﻼﻓﺻل ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ،وﺟود طﺑﻘﺎت و
اﻗﺷﺎر ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری در ﮐﻧﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت
ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾزﻧﻧد از ﯾﮑﺳو ،و آﻣﺎده ﻧﺑودن ﺷراﯾط ذھﻧﯽ ﻻزم
ﺑرای ﺑﺳﯾﺞ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،اﻧﻘﻼب ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران را در ﭼﮭﺎرﭼوﺑﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ
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آﻧﮕﺎه ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از
ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﺳﺗم دﯾدﮔﺎن در آﻟﻣﺎن ﻓﺋوداﻟﯽ
ﺳﺎلھﺎی  ١٨۴٨ﻣﯽﺑﺎﺷد :
»در ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت  -اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳﺗﻘﻼل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎﻧﯽ  -ھﻧﮕﺎم طرح
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷرﮐت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ  ١٨٤٨آﻟﻣﺎن ،ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺗﺻرﯾﺢ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ دوﺷﺎدوش ﺑورژوازی دﻣﮑرات ﺧواھد
ﺟﻧﮕﯾد ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﺳود ُﺟﺳﺗن از دﺳﺗﺎوردھﺎی
٦

ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺿد ﺑورژوازی را آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد«.

زﯾرا ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑﻣت »„ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم“ اﻣروز ﻧﮫ ﺑر ﭘرﭼم اﻧﻘﻼب ﻣﺎ و ﻧﮫ ﺑر اذھﺎن ﺗودهھﺎی
وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺷﮑﺎرا ﻧﻘش ﻧﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.

٧

ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت دوﺑﺎره ﺧط وﺣدت و ﺣرﮐت دوﺷﺎدوش ﺑﺎ ﺑورژوازی
دﻣوﮐرات را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﻘل ﻗول ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽﺧواھد دوﺑﺎره اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ راه ﺑﯾﺎﻧدازد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳؤال ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و دﯾﮕر
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﻣورد ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺷور
 -5ﺑﺴﻮي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻤﺎره دو  -ﺷﻬﺮﯾﻮر  - 1359اﯾﺮج آذرﯾﻦ  -ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻏﻼم ﮐﺸﺎورز
 -6ﺑﺴﻮي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻤﺎره دو  -ﺷﻬﺮﯾﻮر  - 1359اﯾﺮج آذرﯾﻦ  -ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻏﻼم ﮐﺸﺎورز
 -7دورﻧﻤﺎي ﻓﻼﺣﺖ و اﻋﺘﻼي ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب  -ﺻﻔﺤﻪ  - 117از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان
ﮐ ﻤ ﻮ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﻧ ﺎ م د اد .

-8ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﺛل آﻟﻣﺎن  ١٨۴٨را ﮐﮫ ﺑورژوازی اﻧﻘﻼﺑﯽ در رأس ﺟﻧﺑش آن ﺑود ،ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫﯾﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﻓﺋواﻟﯾﺳم ﺧﺑری ﻧﯾﺳت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت و
دو طﺑﻘﮫ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎرش در ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر در
ﻣﻘﺎﺑل ھم ﺻف آراﺋﯽ ﮐردهاﻧد .ﺑرای ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھدف اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺎﺑودی ﺳﻠطﮫ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آن روز ﮐﮫ ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﻧظرات ﻓوق را ﻣﯽﻧﮕﺎﺷت ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن
ﺧﺑری ﻧﺑود .ﻋﻠت اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ ﺿد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕر او
ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد .او ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ »„ ...اﻧﻘﻼﺑﯽ“ در ﻣﻘﺎﺑلاش „ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ“ ﻧﯾﺳت „ﻏﯾر
اﻧﻘﻼﺑﯽ“ اﺳت ...ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧﺎرج از اﯾن دو ﺻف ﺑﺎﺷد و ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟﯾﺑرال
ﺑﺎﺷد .ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﯾﮏ ﻣوﻗﻊ ﺧودش ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣوﻗﻊ ھم ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﯾﺳت«.

8

آﯾﺎ در ﺧﯾزشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﺗوﻓﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال ﻓﻘط „ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ“
اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺿﻊ ﺧﻧﺛﯽ دارد؟ ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻧﻘﻼب در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﮔﯾرد،
ﻣوﺿﻊ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽاش را اﺳﺗﺗﺎر ﮐرده و ﺑﺎ ﺗوطﺋﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد؟ ﻣﺎ ﻣﺻدق را در ﻧظر
ﻣﯽﮔﯾرﯾم .ﻣﺻدق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﯾﭘﯾﮏ ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال اﯾران ﺑود .او ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑود ،از ﺗرس رو آﻣدن ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و ﻧﻔوذ اﺗﺣﺎد ﺷوروی در اﯾران ﺑﮫ داﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﻧﺎه
ﺑرد و در ﺗور ﺗوطﺋﮫھﺎی آن ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣﺻدق ﻓﻘط ﯾﮏ آدم „ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ “ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ
ﺷدﯾدا ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .ھم او دﺳﺗور ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت ﻧﻔت را ﺻﺎدر ﮐرد.
ﺣﺎل ﻣﺎ اﺳﺗدﻻﻻت ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت را در اﯾن ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ،ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯾم .در ﻧﻘل ﻗول ﻓوق ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓراھم ﻧﯾﺳت .ﻟذا اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت.
ﻗﺑول ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری واﺑﺳﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻗﺑول وﺟود ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺧود ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻗدری در ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی آن روز اﯾران ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﺎل  ١٣۵٩ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 -8ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﻤﺎل  -ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ 15.8.1983 -

-9ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺟدوﻟﯽ از ﺣرﮐت ﺟﻣﻌﯾت از روﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم .اﯾن ﺟدول ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﮭر ﻧﯾروی ﮐﺎر روﺳﺗﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﻣﯽﮐﻧد .در ﺷﮭر ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﮐﺎر ﺗوﻟﯾد
اﺳت و ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺗوزﯾﻊ .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳرﻋت ﺟذب ﻧﯾروی ﮐﺎر روﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻧﺷﺎن رﺷد
ﺳرﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت.
ﺧﺎﻧوار و ﺟﻣﻌﯾت ﺑر ﺣﺳب ﺟﻧس در ﻧﻘﺎط ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﺋﯽ
ﺳﺎل

ﺗﻌداد ﺧﺎﻧوار ﺟﻣﻌﯾت در ﮐل ﮐﺷور

آﺑﺎن1355

33708744 6711628

ﻣﮭر1365

۴٩۴۴۵٠١٠ 9673931

ﺟﻣﻌﯾت ﻧﻘﺎط ﺷﮭری
ﺧﺎﻧوار
326552
4
552854
2

ﺟﻣﻌﯾت ﻧﻘﺎط روﺳﺗﺎﺋﯽ

ﺟﻣﻌﯾت ﻣرد و زن ﺧﺎﻧوار
15854680
26844561

344610
4
409985
7

ﺟﻣﻌﯾت ﻣرد و زن
17854064
22349351

ﻣﺄﺧذ  :ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران  -ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎری ﮐﺷور  - 1395اﻗﺗﺑﺎس از ﺳﺎﯾت amareiran.org

ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺟدول ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،در ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺟﻣﻌﯾت روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺣدودأ  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭری ﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶۶اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭری ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺧﺗﻼف ﺣدود  ۴ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﺟﻣﻌﯾت روﺳﺗﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر در ﺳﺎل
 ١٣۵٩ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻗﺎی ﺣﮑﻣت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻣﻌﯾت اﯾران در ﺷﮭرھﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﻟﺗﺎررﯾﺎ و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ﺧوش ﻧﺷﯾﻧﺎن روﺳﺗﺎ
را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺟزو اﻗﺷﺎری ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .زاﯾرا
آنھﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺗم دﯾدهﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻋﯾﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻌﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﯽﺷود .دھﻘﺎﻧﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺑزرگ ،ﻣﺗوﺳط و ﮐوﭼﮏ روﺳﺗﺎ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯾن ﮐوﭼﮏ آن ﺧواھﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳماﻧد زﯾرا ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن ﻧﯾز در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﯽﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر آن رﺷد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﮐﺷور ﻧﺷﺎن از ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﺳﯾر
ﺗﮑﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور دارد .در ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺗﻌداد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی
دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ  ٢٣٨۶٩۴ﻋدد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٨٢ﺑﮫ  ٩۶٠۴٧١ﻋدد اﻓزاﯾش

 - 10ﯾﺎﻓت .اﯾن واﻗﻌﯾﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران ﺑﺎ ﺳرﻋت در ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟذب و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ھم ادﻏﺎم ﮔردﯾده اﺳت.
اﮔر از ﺟﻧﺑﮫ رﺷد ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻧﯾز ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم ﺑﺎز ھم ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران در ﺳﺎل
 ١٣۶۵-١٣۵۵ﻣﺳﻠم ﻣﯽﮔردد:
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟدول  ٣-١٢از ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎری ﮐﺷور  ،١٣۶٧ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔران اﯾران در ﺳﺎل
 ١٣۶۵ﺣدود  ٨٨٠٨٠٠٠ﻧﻔر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

٩
١٠

اﮔر ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  ۴ﻧﻔر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾم

ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔران اﯾران و

اﻓراد ﺧﺎﻧوادهﺷﺎن در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ٣۵٢٣٢٠٠٠ﻧﻔر ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﮐل ﺟﻣﻌﯾت اﯾران در ھﻣﯾن ﺳﺎل  ۴٩۴۴۵٠١٠ -ﻧﻔر -اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر
ﺟﻣﻌﯾت اﯾران را ﮐﺎرﮔران و ﺧﺎﻧودهھﺎﯾﺷﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽداده اﺳت.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻧظر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ،
ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﻓوق ،اﻧﻘﻼب ﺑﻼواﺳطﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
اﯾران ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺗﺟﺎﻋﯽ.
ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﮭم دﯾﮕری ﻋدول ﭼﺷﻣﮕﯾرش از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ،و آن ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب از ﺷراﯾط ذھﻧﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ اﺳت .او ﻣﯽﮔوﯾد ،اﻧﻘﻼب
آﯾﻧده »ﺑﮫ ﺣﮑم ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺧود ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻼواﺳطﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد«.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ھر دو ﺷرط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ،ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺳت وﻟﯽ اﮔر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷراﯾط آﻣﺎده ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺷراﯾط
ذھﻧﯽ آﻣﺎده ﻧﺑﺎﺷد ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽﺷود .اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺿد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺳت
زﯾرا ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب ھر ﮐﺷوری ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ درﺟﮫی ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده و ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ﺣﮑم در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد و ﻧﮫ در ﺷراﯾط ذھﻧﯽ ﻣوﺟود در آن .ﻣﺛﻼ
در دوران ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼب ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑود .اﮔر ﺷراﯾط ذھﻧﯽ در آن
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 - 11آﻣﺎده ﻧﺑود ،ﭘروﺳﮫ اﻧﻘﻼب طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔردﯾد ﺗﺎ ﺷراﯾط ذھﻧﯽ ﻓراھم ﮔردد ،وﻟﯽ ﻣرﺣﻠﮫی
اﻧﻘﻼب ﻋوض ﻧﻣﯽﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻓﺋوداﻟﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽﺷد.
ھﻣﯾن طور اﺳت اﻧﻘﻼب در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺗﺻور ﻧﮑﻧد ﻣﺎ در
ﻣورد ﻧﻘش ﻋﺎﻣل ذھﻧﯽ در ﺗﻌﯾﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت را اﺷﺗﺑﺎه درک ﮐردهاﯾم
از ﺧود او ﻣﯽﺷﻧوﯾم .او در ﺳﺎل ...ﻣﻌﺗﻘد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻓراھم اﺳت .و
ﭘس از ﺑر ﺷﻣﺎردن اﯾن ﻋواﻣل ﻣﯽﮔوﯾد» :اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در اﯾران را از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر و ﺿروری ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺣﻘق ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾروزﻣﻧد در
اﯾران اﺳت ،ﻧﮫ ﻋدم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷراﯾط و ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻋﻧﺻر ذھﻧﯽ
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﯾران اﺳت« .

١١

ﺣﺎل ﻣﯽﭘردازﯾم ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ دﯾﮕر ﺿد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت از »طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری در ﮐﻧﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهﯾﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﻲزﻧﻧد) « .ﺗﮑﯾﮫ
از ﻣﺎ( ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر او اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت دﯾﮕری ﻏﯾر از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺗواﻧﻧد دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزﻧﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ ﺿد
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺿروری اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ آن روز اﯾران ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ﺗﺎ
اﻧﺣراف ﺣﮑﻣت را ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﯾﺷﺗری درک ﮐﻧﯾم :طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ در اﯾران آن روز ﻋﺑﺎرت
ﺑود از:
 -١در ﺷﮭر :ﺑورژوازی )ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﺟﺎری ،ﺻراﻓﺎن و ﺳوداﮔران ﺑزرگ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺷرﮐتھﺎی واﺳطﮫﯾﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﻓﯾﺎھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣرﺗﺟﻊ ﺑوده و ھﺳﺗﻧد (.ﺧرده ﺑورژوازی
)اﻗﺷﺎر ﺧرده ﺑودرژوازی اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺑﺎرزات رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ در اﯾن ﻧظﺎم را در ﭘﯾش دارﻧد .ﻓﻘط
در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧرده ﺑورژوازی ﻓﻘﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊاش را در ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑرآورده
 -11ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -در ﻧﻘﺪ وﺣﺪت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ :آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﺒﯿﺴﻢ ﭼﭗ در اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ اول(  -ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
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 - 12ﺑﺑﯾﻧد ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود ،آن ھم ﻣﻘطﻌﯽ ،ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻧد ﻣدت و اﻏﻠب
ﻧﺎﭘﺎﯾدار (.طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘر ﺟﻣﻌﯾت ﺗرﯾن طﺑﻘﮫ در اﯾران و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﻟوﻣﭘن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت در ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺟذب ﻣﯽﺷدﻧد.
 -٢در روﺳﺗﺎ :دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ده ﮐﮫ ﺟزو طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷدﻧد،
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن و دارای اﻧدﮐﯽ زﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻧد .زﻣﯾنداران ﺑزرگ
و ﻣﺎﻟﮑﯾن ارﺿﯽ ﮐﮫ ﭼون ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺗﺟﺎری ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد و ﺧﺻوﺻﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ
طرﯾق ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﮐﺷت و ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد و از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزش اﺿﺎﻓﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﻧﻣودﻧد ،ﺑورژوازی ده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽاﯾﻧد .اﻗﺷﺎر ﻣﯾﺎﻧﮫ  -ﮐﺷﺎورزان ﻣرﻓﮫ  -در
روﺳﺗﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺎورزاﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد ،از اﺳﺗﺛﻣﺎر دورهﯾﯽ ﮐﺎرﮔران و ﺧوش
ﻧﺷﯾﻧﺎن ده ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗوﻟﯾدات ﺑﯾش از ﺣد ﻧﯾﺎز ﺧود را در ﺑﺎزار ﻋرﺿﮫ
ﻣﯽدارﻧد .اﯾن ﻗﺷر از ﮐﺷﺎورزان ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣرﺗﺟﻊ ﺑوده و ھﺳﺗﻧد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت وﻗﺗﯽ از »طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری در ﮐﻧﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﯾوهای اﻧﻘﻼﺑﯽ ...دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽزﻧﻧد« ﺣرف ﻣﯽزﻧد ،ﻣﻧظورش »ﺑورژوازی
دﻣوﮐرات« و ﺧرده ﺑورژوازﯾﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﻌدی را دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻣﯽﺑﯾﻧد .اﯾن ﺑورژوازی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ طﺑق ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﺑﺎﯾد در »اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺷرﮐت ﮐﻧد.
او از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب در ﺣرف ﻣﯽﮔوﯾد ھﻣﮫ ﻏﯾر از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد و از طرف
دﯾﮕر در ﻋﻣل ﺗﻼشھﺎی ھﻣﺎن ﺑورژوازی ﻣرﺗﺟﻊ را ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺷﯾوه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧد.
او اﯾن آﺷﻔﺗﮫ ﻓﮑری و ﺗزﻟزل را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣرش ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽﮐرد .ﺑد ﻧﯾﺳت در اﯾﻧﺟﺎ
ﻗدری ھم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم:
در ھﻣﺎن ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۴٨ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،در ﺑﺧش
ﺑورژواھﺎ و ﭘروﻟﺗرھﺎ آﻣده اﺳت ﮐﮫ »ﺑﯾن ھﻣﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ﻣﻘﺎﺑل ﺑورژوازی
ﻗرار دارﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ....ﺻﻧوف ﻣﺗوﺳط ،ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ ،ﺳوداﮔران ﺧردهﭘﺎ ،ﭘﯾﺷﮫوران و دھﻘﺎﻧﺎن ،ھﻣﮕﯽ ﺑرای آﻧﮑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧود
را ،ﺑﻌﻧوان ﺻﻧف ﻣﺗوﺳط ،از زوال ﺑرھﺎﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺑورژوازی ﻧﺑرد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﭘس آنھﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎرﻧد .ﺣﺗﯽ از اﯾن ھم ﺑﺎﻻﺗر ،آنھﺎ ﻣرﺗﺟﻊاﻧد«.
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ﺷروع ﺑﮫ ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧد» :اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑطور ﻋﯾﻧﯽ و واﻗﻌﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات و
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻋظﯾم ﺑرای دﻣﮑراﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﺣﺎﮐﻣﯾت
دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﮫ ﺑﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﻣوﺟود را ﺑر ﺳر ﺑورژوازی ﺧراب
ﻣﯾﮑﻧد و آﻧﭼﻧﺎن دﻣﮑراﺳﯽ وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗردهای را ﺑر ﻗرار ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑر داﺷﺗن ﮔﺎم ﺑﻌدی
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری را ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳﺎدهﺗر ﻣﯽﺳﺎزد«.
اﮔر وظﯾﻔﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑرﮐﻧدن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑورژوازی ﻧﯾﺳت
و ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ھم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﭼﮫ طﺑﻘﮫی اﻧﻘﻼﺑﯽﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
ﻧظﺎم ﻣوﺟود را ﺑر ﺳر ﺑورژوازی ﺧراب ﻣﯽﮐﻧد .از دﯾد ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ
در رأس و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ آن ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺳﺎزﻣﺎناش ،ﻗرار دارد دوﺷﺎ دوش »طﺑﻘﺎت
و اﻗﺷﺎر ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری  ...ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهای اﻧﻘﻼﺑﯽ  ...دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽزﻧﻧد« و
ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐرات ھم ﮐﮫ ﺟزو آنھﺎﺳت ،در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت را ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺑورژوازی دﻣوﮐرات را ﮐﮫ در اﭘوزﯾﺳﯾون ﻗرار
دارد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽدھد ﺗﺎ ،،ﺗﺣت ﺳﻠطﮫﮔﯽ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،،ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗطﻊ
ﺷود ،ﺑﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﻣوﺟود را ﺑر ﺳر ﺑورژوازی دﻣوﮐرات ﺧراب ﻣﯽﮐﻧد و
آن وﻗت ﺷراﯾط ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓراھم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت:
ﺑﮫ اﯾن ﺗﺧﯾﻼت ﯾﮏ „ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت“ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
»در آن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺳﺎل ،دو ﺳﺎل ،ﺳﮫ ﺳﺎل ،ده ﺳﺎل و  ...در ﻣﻘﺎﺑل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽاﯾﺳﺗﯾم و
ﺑﺎ آن ﻣﯽﺟﻧﮕﯾم .دوام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ
ﻣﯽﺗوان اﯾﺳﺗﺎد و ﻗدرت را )ﺑرای ﺑورژوازی( ﺣﻔظ ﮐرد] .اﻗرار ﺑر اﯾن ﮐﮫ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺑﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت[ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوره ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﯾزان
زﯾﺎدی ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﮫ و اﻧﺑﺎﺷت اش ﮐم ﺗر ﺷده وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﻘﺎء ﺧود اداﻣﮫ داده اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﺧودش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺎ ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای دوره
ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﺑﺎ او ﻋﻣل ﮐﻧﯾم .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑورژوازی از
ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﻣر ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺧﻼل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد
ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗدارک
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ﺑﮑﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷود و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﮐﻧد«...
)ﺑﺣﺛﯽ ﭘﯾراﻣون :ﭘﯾش ﻧوﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗرک ﮐوﻣﮫﻟﮫ و اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت(
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور زﺷﺗﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫ و
اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ ﺑرای اﯾران ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت .ﯾﮏ اﻟﮕوﺑرداری زﺷت ،ﯾﮏ ﺗﺧﯾل
ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ .روﻧد زﻧدﮔﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺋوریھﺎی „ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ“ ﭼﯾزی ﺟز
ھﺟو اﻧﻘﻼب ،ﻟﺟن ﻣﺎل ﮐردن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد :اﯾن دوﻟت »دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑر ارﮐﺎن »ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
دﻣﮑراﺳﯽ ﺷوراﺋﯽ« اﺳﺗوار اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺧوب اﺳت ﻧظر او را از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوراﺋﯽ
در اﯾن دوﻟت دﻗﯾﻘﺗر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم.
»در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﻣﮑراﺳﯽ ﺷوراﯾﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﺷوراھﺎ،
ﺷوراھﺎی ﺻرﻓﺎ ﮐﺎرﮔری و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷوراھﺎﯾﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ از ﻗﺑﯾل ﺷورای
ﺧﻠقھﺎ ،ﺷورای داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن ،ﺷورای ﻣﺣﻼت و  ...ﻧﯾز وﺟود دارﻧد .اﯾن دﻣﮑراﺳﯽ
ﺷوراﺋﯽ ﺑﺎ دﻣﮑراﺳﯽ ﺷوراﺋﯽ )ﺳوﯾتھﺎ( ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم را روی آن ھﺎ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد،
١٢

ﻓرق ﻣﯽﮐﻧد« .

ﻟذا در اﯾﻧﺟﺎ »ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻻاﻗل از ﯾﮏ ﺷراﯾط ﻣﺗﻌﺎرف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﻓﺎع
ﮐﻧﻧد« ﻣﻌﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﺣزباش ﺑر رأس اﯾن
ﺷوراھﺎی ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری  -ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﯾن
ﺷوراھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھم طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد  -ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﮐم ﺷود .او ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷوراﺋﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻗﺷﺎر و
طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم ﺗﺷﮑﯾل ﺷود دﯾﮕر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺷوراﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن دﻏﻠﮑﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ زﯾر ﭘردهی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣﮑوﻣت
ﺷوراﺋﯽ ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻗﺎﻟب ﮐﻧﯾم.
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ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﮫ ﺷوراھﺎی ﺧود را ﺗﺷﮑﯾل دادهاﻧد ...ﻣﯽاﻓﺗد و اﯾن ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ،
ﺑورژوازی دﻣوﮐرات را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﺧواھﻧد داد ﺗﺎ ﺳﻠطﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را از
ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﺑﮭﺗر ﻧﻣﺎﯾد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﺳؤال طرح ﻣﯽﺷود:
 -١اﯾن ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ ﻏﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد؟
 -٢اﮔر طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،از ﭼﮫ طﺑﻘﮫای ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد؟
 -٣اﮔر از ﺧرده ﺑورژوازی و طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر و ﺑورژوازی ﻣﺗوﺳط ھﺳﺗﻧد ،آﯾﺎ اﯾن
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری از »اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن« ﮐﮫ رﻓﯾق ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫدون ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣره  -ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال ﺗدوﯾن ﮐرد و ﯾﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور اﻧﻘﻼب ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩١٧در روﺳﯾﮫ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺧواھد در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫداری زورﭼﭘﺎن ﮐﻧد؟
 -۴آﯾﺎ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﯾﮏ دوﻟت »دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﺎﺗﻣﮫ داد؟ آﯾﺎ اﯾن ﺗﺋوری ﺑوﺋﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑرده اﺳت؟
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم اﻣﮑﺎن ﭘﻧﺟم را ﺑﺎ ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫﺗرﯾن ﻣوﺿﻊ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن
ﻧﻘل ﻗول را اﯾن طور ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور او اﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ رھﺑری ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ،در دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳت ﺑﺎﻻ دارد و ﻗﺎدر اﺳت ﺳﻠطﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻗطﻊ ﮐﻧد و ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد.
در اﯾﻧﺟﺎ وﺿﻊ ﻣﺿﺣﮏﺗر ﻣﯽﺷود .ﻧﮫ .ﺑﺑﺧﺷﯾد ﻣﺻﯾﺑتﺑﺎرﺗر اﺳت .اﮔر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺷﮑﯾﻼتاش را آﻧﭼﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران را ﺑرای
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑزرگ ،آﮔﺎه ،ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣﺎﯾد و ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ را ﺑﮫ ﮔرد اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺟﻣﻊ آورد ،ﭘس ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺷراﯾط ذھﻧﯽ ﮐﺎرﮔران را ﺑرای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾز ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎ در ﺻﻔﺣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ آﻣﺎرھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗردﯾد ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺷراﯾط
ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓراھم ﺑوده اﺳت .ﺣﺎل ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺷراﯾط ذھﻧﯽ
را ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻓراھم ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود او از ﺳﻣت ﮔﯾری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧوف دارد،
ﻣﯽﺗرﺳد .او طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را دوﺑﺎره در ﺳﺎﺧﺗﺎری ھل ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺻﺑری ﻣﻧﺗظر ﻧﯾروی ﺑﺎزوی اوﺳت ﺗﺎ او را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧد .ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺋوری
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ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻓراھم اﺳت وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺑرد
ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ »طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری در ﮐﻧﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽزﻧﻧد« ﺣﺎﮐم اﺳت.
ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺗﺋوری ﺑﺎﻓﯽھﺎی او ﻣﻣﻠو از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،اﻧﻘﻼب ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﭘوﭘوﻟﯾﺳم و ...ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد روﺷﻧﻔﮑران ﺳطﺣﯽ را ﺑﻔرﯾﺑد وﻟﯽ او ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﻠﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫی روﺷﻧﯽ را ﺗدوﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﺑﺎره ﺑورژوازی را دارد.
او دوﻟت را »ﺑﮫ دﺳت ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻻاﻗل از ﯾﮏ ﺷراﯾط ﻣﺗﻌﺎرف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دﻓﺎع ﮐﻧﻧد «.ﻣﯽﺳﭘﺎرد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال .ھﻣﺎن ﺑورژوازیای ﮐﮫ ﺧودش
ﮔﻔت ارﺗﺟﺎﻋﯾﺳت.
دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ:
ﻧﻔﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
»دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻏﯾر از ﻗطﻊ ﺗﻣﺎم ﺷرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ آن ﮐﺷور از
ﮐﻧﺳرنھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧدارد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻗﺑﺿﮫ ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗطﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎﻧﮏھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺧواﺑﺎﻧدن ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت
ﺗوﻟﯾدی اﺳت .زﯾرا ﺧرﯾد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﯾدﮐﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺻﻧﻌﺗﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐﮫ
ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗرار دارد ﺑﮫ طور ﻋﯾﻧﯽ ﺑرﻗراری اﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .و ﭼون در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺟﮭت ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت ،اﯾﺟﺎد
ﺛروتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑودﺟﮫ ﮐل ﮐﺷور از اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوﻟﯾد ارزش
اﺿﺎﻓﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽﮔردد ،ﺟﺑران ﮐﻣﺑود ﺛروت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد
از ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣﺎﺻل آﯾد .ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺷدن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﺎﺷﯾنھﺎﯾش از ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺧرﯾده ﺷده و ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ آن ھم از ھﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣﺎدر ﺑﺎﯾد ﺗﺄﻣﯾن ﺷود .در اﯾن
ﺻورت ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن دﺳﺗور اﻟﻌﻣلھﺎﺋﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻧﺧواھد رﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺑورژوازی ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧش ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧل را ،ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯽ روﯾﮫ
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ﺣد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ ﺗﻧزل ﺧواھد داد.
از ﺧود ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺧواﻧﯾم» :ﻣﺎ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﺻﺎدره و ﻣﻠﯽ ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی
اﻧﺣﺻﺎری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻣﯾنطور ﻣﺻﺎدره و ﻣﻠﯽ ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ در ھر ﺳطﺢ
ﮐﮫ ﺗﺣﻘق ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﮐﺎرﮔری و رﻓﺎھﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد را ﮔﻧﺟﺎﻧدهاﯾم و
١٣

ﺗﺻرﯾﺢ ﮐردهاﯾم«.

اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭼﮫ دﻻﺋﻠﯽ ﺑرای دوﻟﺗﯽ ﮐردن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗراﺷد ،ﺗﺟرﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ در
ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻏﺎﻟب اﺳت درﺟﮫ ﺗﻣرﮐز ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯽ در
دوﻟت ﺑﺎ درﺟﮫ ظﮭور ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد .اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﻣرﮐز
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺗﻣرﮐز اﺳت .ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻣرﮐزی ﻣرﺗب از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﺻﺣﺑت ﮐﻧد،
از ﻓﺷﺎر ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺣﺻﺎری ﺻﺣﺑت ﮐﻧد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ در دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺣﺎﻓظ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺗﻣرﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽاﯾد ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﺎرهاﯾﯽ
ﺟز ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن دوﻟت و ﯾﺎ ﻟت و ﭘﺎر ﺷدن ﺗوﺳط ھﻣﯾن دوﻟت ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد ،را ﻧدارد.
اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ داﯾره ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧواﻟﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ اﺳت ﺗﺎ راه ﺗﻘوﯾت دﻣوﮐراﺳﯽ
و ﻣﻌﯾﺷت ﻣردم.
ﺧواﻧﻧده ﺣق دارد از ﺧود ﺳؤال ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﺻﻣم اﺳت ﺑﺎ آﮔﺎه ﮐردن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑﺳﯾﺞ اﯾن طﺑﻘﮫ و ﺑرﭘﺎﺋﯽ دوﻟت »دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﺳﺎزﻣﺎن دھد؟
ﻧﮫ .ھدف او ﻓﻘط ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽاﺳت .از ﺧودش ﺑﺷﻧوﯾم:
» ذﮐر اﯾﻧﮑﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی در ﻗﺑﺎل ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ،ﺗﺄﮐﯾدی اﺳت ﺑر
اھﻣﯾّت ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و ﻧﺎظر ﺑﮫ ﺿرورت ﺣرﮐت در ﺟﮭت
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 - 18ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐوﺷﯾدهاﯾم ﺟﻠوی اﯾن ﺳوء ﺗﻌﺑﯾر
ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ" ﺳﺎﺧﺗن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو "ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت درازﻣدت ﺑرای ﺗرﺑﯾت و آﻣوزش
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت«.

١٤

از درﯾﭼﮫ ﭼﺷم ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای آﻣوزش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،آﻣوزش اﯾن ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﭼﯾﺳت ،ﭼرا ﻓﻘط ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم راه ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت اﺳت و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم راه ﺣل ھﻣﮫ
ﺑﺣرانھﺎﺳت ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب »دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« )اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﮐشاش  -از ﻣﺎ( ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد .ﭼون اﯾن اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﺎر ﭘرﺣوﺻﻠﮫ و ﺳﺧت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑر ﻧﻣﯽﺗﺎﺑد .او ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﻧدﯾﺷد .اﮔر
ﺷد ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و اﮔر ﻧﺷد ھﻣﭼون ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳتھﺎ ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺑدون ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑﺎ دﯾﮕر
طﺑﻘﺎت ﺑﮫ ﺳوی »اﻧﻘﻼب« ﻣﯽرود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد دم ﺧروس ﺑورژوازی طرحھﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت از زﯾر ﻋﺑﺎی ﭼﻧﯾن
ﺗﺋوریھﺎی ﻣﺷﻌﺷﻌﯽ ﭘﯾداﺳت .ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗری ﺗﺋورﯾﺳﯾن ﺑورژوازی در
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﯾزه داد.
اﮔر ﺣزب رﻧﺟﺑران ،ﭼﻧدﻣﺎھﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾن ﺟدﯾد را ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد و ﺑﮫ
»اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺗن در داد و آن را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣود ،وﻟﯽ در ﮐﻧﮕره دوم ﺧود اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
ﻓﺎﺳد را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﻓﺷﺎ و طرد ﻧﻣود ،و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد در
ﮐﻧﻔراﻧس ﺣزﺑﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن ،اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﯾروی واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران ﻧﺷﺎن داد ،وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت اﯾن ﮔراﯾش
طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس ﺣﻣل ﻧﻣود.
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد دﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﻓرﯾﺎدھﺎی ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻋﻣﻼ ﺟﺎده را
ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دﯾﮕری در اﯾران ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد او ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺗواﻧﺳت ﻣوﺿﻊ
ﺧود را دال ﺑر » ...ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐوﺷﯾدهاﯾم ﺟﻠوی اﯾن ﺳوء ﺗﻌﺑﯾر ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮕﯾرﯾم
ﮐﮫ" ﺳﺎﺧﺗن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو "ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت درازﻣدت ﺑرای ﺗرﺑﯾت و آﻣوزش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت«.
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 - 19اﺻﻼح ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌد ،در ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را از ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺧﺎرج ﮐرد و رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی را ﺑﮫ
ﺟﺎی آن ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺻﻔﺣﺎت ﺑﻌد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
ﯾﮑﯽ از دﻻﺋل اﯾن ﺗﺷﺗت ﻓﮑری ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﻣﺣض از ﺗﻐﯾﯾرات ﻋظﯾﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽﭘﯾوﺳت .ﮐﻧﺳرنھﺎی ﻏول آﺳﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ طور ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾری ﭘﺎﯾﺷﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣﺣﯾط ﻣﻠﯽﺷﺎن ﺟدا ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽاﺷﺎن و دﯾﮕر دوﻟتھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﯽﺷدﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﮔردﯾده ﮐﮫ ھر ،،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،،ﮐﮫ
ﻏﯾر از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در رأس آن ﺑﺎﺷد در ھﻣﺎن روز اول ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﭼﮭره ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺧود را
ﻋﯾﺎن ﺳﺎزد .ﻣﺛﺎل روﺷن آن را ﻣﺎ در„ اﻧﻘﻼب “ ۵٧ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم و ﻟﻣس ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھر
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دﯾﮕری ﻧﯾز در ھر ﮔوﺷﮫﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ را دارد .اﯾن
ﭘروﺳﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۶٠-١٩٧٠ﺷروع ﺷد .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺷرﮐﺎء در
ﺳﺎل  ١٩٨٠ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .از ھﻣﯾن درﯾﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ او طرﻓداران و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺷﺎه را واروﻧﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد:.
»ﺑورژوازی ﻏﯾر اﻧﺣﺻﺎری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻟﯾﺑرال آن ﻧﻘش ﺧود را در دﻓﺎع از رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﻻاﻗل ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻣداﻓﻊ ﺑﺳﺎط ﭘر روﻧقﺷﺎن ﺑود ﮐﺎﻣﻼ درک و اﯾﻔﺎ ﻧﮑردﻧد و ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽرﻓﺗﻧد ﺗﺎ از دﺳت ﺑدھﻧد ،و در ھراس از اوﺟﮕﯾری ﺟﻧﺑش
ﺗودهﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﭘروﻟﺗری را در ﺑطن ﺧود ﭘرورش ﻣﯽداد ،ﺗزﻟزل ﺑﺧرج داده و ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣﯽ ﺧود ﭘﺷت ﮐردﻧد .ﺗﻼش ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎری در ﺗﻔﮭﯾم ﺿرورت دﻓﺎع ﻓﻌﺎل
از ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه ﺑﮫ ﺑورزوازی ﻏﯾر اﻧﺣﺻﺎری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻟﯾﺑرال آن ﺳودی ﻧﺑﺧﺷﯾد«.
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آﯾﺎ ﻣﯽﺷود ﯾﮏ واﻗﻌﮫی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮭﻣﯽ از ﯾﮏ ﮐﺷور را واروﻧﮫﺗر از آﻧﭼﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﯾد
ﻧﺷﺎن داد؟!
در آن ﺷراﯾط رژﯾم ﺷﺎه ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﻣردم ﻣﻧﻔﮏ ﺷده ﺑود ،در رﻗﺎﺑت ﺑﯾن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ آرام آرام ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺷرق ﮔروﯾده ﺑود ،ﺗﺿﺎد ﺷﺎه ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻏرﺑﯽ ھر روز ﺣﺎدﺗر ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﻔت اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
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 - 20وﺿوح ﮐﺎﻣل ﺧود را در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .در ﻋﯾن ﺣﺎل رژﯾم ﺷﺎه در ﻣورد
ﺗﺣوﯾل ھواﭘﯾﻣﺎ و ﺳﻼحھﺎی ﻣدرن از ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ درﮔﯾری ﺑﯽ
اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ داﺷت .ﻟذا رژﯾم ﺷﺎه دﯾﮕر آن رژﯾﻣﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ﺷراﯾط ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺧدﻣت آن ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺎﯾد ﺳرﻧﮕون ﻣﯽﺷد .ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎ ﮐﻧﻔراﻧس ﮔوادﻟوپ
ﺑﮫ طور اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾری ﺻﺣﮫ ﻣﯽﮔذارد .در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫداران
ﺗﺟﺎری ﮐﮫ در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ دوﻟت ﻣردان در زﻣﯾﻧﮫ ﺻدور و ورود ﮐﺎﻻ در ﺗﺿﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد ،از دارو دﺳﺗﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﺑورژوازی اﯾران از ﺷﺎه دﻓﺎع
ﻣﯽﮐرد .اذھﺎری و ﺷرﯾف اﻣﺎﻣﯽ ...ھﺎر ﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑورژوازی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﺗﺎ ﺑﮫ
آﺧر ﮐﻧﺎر ﺷﺎه اﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﺑﻌد از آن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ  -ﺑﺧﺗﯾﺎر  ،-ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺧﺷﯽ از
ﺑورژوازی ﻟﯾﺑرال اﯾران در ﻗﺎﻣت ﻧﺧﺳت وزﯾر ﮐﻧﺎر ﺷﺎه اﯾﺳﺗﺎد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣدﻋﯽ اﺳت ،ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از ﺑورژوازی اﯾران ﺑﮫ وﯾژه ﺑورژوازی
ﺻﻧﻌﺗﯽ از رژﯾم ﺷﺎه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺗﺿﺎد ﺷدﯾد ﺑﺎ
رژﯾم ﺷﺎه ﻗرار داﺷﺗﻧد و او را دﯾﮕر ﻻﯾق اﻧﺟﺎم وظﺎﺋف ﺧدﻣﺗﮕزاری ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در آن روزھﺎ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ﻧﻣود» :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ا .م .ک .و ،،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،،ھر دو ﺑر ﯾﮏ ﺑﯾﻧش واﺣد اﺳﺗوارﻧد .ﺑﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧود را در
ﺑراﺑر ﻧظرات روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ،....اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼواﺳطﮫ )ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎﺳت( و...ﮐﺎﻣﻼ
١٦

اﺛﺑﺎت ﻧﻣوده اﺳت«...

اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت؟ از ﻗرار ﻣﻌﻠوم رد ﺷده اﺳت .ﺗزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در

ﻣورد ﺿرورت ﺑرﭘﺎﺋﯽ „ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ“ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑرﭘﺎﺋﯽ „ﺑﻼواﺳطﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ“ از ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت طرح ﮔردﯾده ،ﺑﺎ ادﻟﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺗوﺳط اﮐﺛرﯾت
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣردود اﻋﻼم ﺷده و اﻧﻘﻼب ﻗﮭرآﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺟﺎد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑرﭘﺎﺋﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت.
اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐوﭼﮏ ﺑر ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ظﺎھر ﺷد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در
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 - 21ﻣﺳﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺧورد ﮐرد ﮐﮫ ھﻧوز ﺟﺳﺗﺟوﮔر ﺑود ،ھﻧوز ﺧط ﻣﺷﯽ
دﻗﯾق و ﺗﻧظﯾم ﺷده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،آﯾﻧده اﯾران و ﻣﻠﯾت ﮐرد و ﻏﯾره ﻧداﺷت.
در اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﺳﺎل  ١٣۶١ﻧوﺷت ﮐﮫ "ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ "ﯾﻌﻧﯽ آن "ﻧﯾروﯾﯽ"
١٧

ﮐﮫ "ﻣﺎ ﺳﺎلھﺎ اﻧﺗظﺎرش را داﺷﺗﯾم  ،اﮐﻧون آﻣده ﺑود".

ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾش ﻧوﯾس اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑرای وﺣدت را ﻧوﺷﺗﻧد .ﻧﮑﺎت
اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺷود .ﺧواﻧﻧد
ﺑرای اﯾن ﻧﻘل ﻗول طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷد .ﭼﺎرهﯾﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧواﻧﻧده ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﻧوﯾﺳﻧده آﺷﻧﺎ ﺷود .در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت» :اﯾران ﮐﺷوری ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
و ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ....در ﻣﯾﺎن دو ﻗطب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی ،طﯾف
ﮔﺳﺗردهای از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧرد در ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ...ﺗوده
وﺳﯾﻊﺗری از اﯾن ﺧرده ﺑورژوازی و ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐوﭼﮏ روﺳﺗﺎ ﺑﺎ رﺷد
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در اﯾران ﺑﮫ طور روزاﻓزوﻧﯽ ﺑﮫ ورطﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﻓﻼﮐت ﮐﺷﯾده
ﺷدهاﻧد ....اﻣروز ﻣوﻗﻌﯾت اﯾران ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﻧﻔت در
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت ...ﺣﻔظ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ...ﺑرای ﺑورژوازی
ﻣﺳﺗﻠزم ﺑرﻗرار ﮐردن ﺧﺷنﺗرﯾن رژﯾمھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری و دﺳت زدن ﺑﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫﺗرﯾن
ﺷﯾوهھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ اﺳت) .ﺑﻧد «(١٣
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﻧﻘل ﻗول ﻓوق ﻓﻘط اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﻼواﺳطﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﻣﺎن دردھﺎی در ﻓوق ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .وﻟﯽ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﺗﻌﺟب ﻧﺗﯾﺟﮫ دﯾﮕری ﻣﯽﮔﯾرد» :در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﮔﺎه و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت او
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻼواﺳطﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﺳت زﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت ﺗﺎ در وھﻠﮫ
اول ﻣﺳﺎﻋدﺗرﯾن زﻣﯾﻧﮫھﺎ و ﭘﯾش ﺷرطھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ را ،ﺑرای ھر ﭼﮫ ﻓﺷردهﺗر
ﮐردن ﺻﻔوف ﺧود ،ﺑرای ﺟﻠب ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﮫ زﯾر ﭘرﭼم
ﺧود و ﺑرای ﺣرﮐت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،از طرﯾق ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﮑف آورد ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣداﻗل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھم از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی و ھم از
ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫﯾﯽ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
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 - 22ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﯾم) ...ﺑﻧد «(١۴
ﭼرا اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﯾﯽ ﻣﯽﮔﯾرد؟ زﯾرا در ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ و ﺗﺋوری آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺣراف
ﺑزرگ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم وﺟود دارد .اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت.
ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ ﻓﻘﯾر و ﺑﯽ زﻣﯾن در روﺳﺗﺎھﺎ ﻣﺗﺣد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ....ﭘس در اﯾن
ﺻورت ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾش ﺷرطھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓراھم
اﺳت .آﻧﭼﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭری را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﺣت رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣود .و ﭼون ھﻧور
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دﯾﮕر ﺳﺗم دﯾدﮔﺎن زﯾر رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺗﺷﮑل ﻧﯾﺳﺗﻧد  ،ﺑﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻼش و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ و ﮐﺎر ﻣداوم در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دﯾﮕر
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﯾن ﻧﻘﯾﺻﮫ را ﺟﺑران ﮐرد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب را ﻋوض
ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫی اﻧﻘﻼب ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺎﺑﻊ ﺷراﯾط روﺑﻧﺎﺋﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
در آن ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺧواھﺎن در ھم ﮐوﺑﯾدن ﻗﮭر آﻣﯾز ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
و ﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ رﻓرمھﺎﺋﯽ را در ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری „ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ “ وﻋده ﻣﯽدھد .درﺧواﺳت ﻋﯾﻧﯽ ﮐﺎرﮔران
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻣﯽطﻠﺑد وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت „ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دﻣﮑراﺳﯽ
ﺷوراﺋﯽ“ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوراھﺎی اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﭘوزﯾﺳﯾون را در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔذارد.
اﯾن دﯾدﮔﺎه روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﺎن روز اول اﯾﺟﺎد „ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران“طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺣﺗﯽ آن ﺗﻌداد اﻧدک ﮐﺎرﮔران ﮐردﺳﺗﺎن را از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن دور
ﻧﻣود.
در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﺗﺋوری و ﺳﯾﺎﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾﮫ
اﻗﺷﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در اﯾران ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد.
اﮐﻧون ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺟدا ﺷدهاﻧد ،ﺑر
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودن اﻧﻘﻼب در اﯾران ﺻﺣﮫ ﻣﯽﮔذارﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوهای
اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ .زﯾرا اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿﻊ ﺑدون ﻧﻘد ﻧظرات روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑر ﺧﻼف ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ،ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را
ﻧﻘد ﻧﮑردهاﻧد.
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ﺣ ز ب ﺳ ﺎز ی :
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد» :دﻗت و ﺗوﺟﮫ ﻋﻣده ﺑﺎﯾد ﺑدان ﻣﻌطوف ﮔردد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران را ﺗﺎ ﺳطﺢ
اﻧﻘﻼﺑﯾون ارﺗﻘﺎء دھﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،آن طور ﮐﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎ ﻣﺎﯾﻠﻧد ،ﺧودﻣﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺎ ﺳطﺢ
١٨

»ﺗوده ﮐﺎرﮔر« ...ﺗﻧزل ﻧﻣﺎﺋﯾم«.

در ﻋﯾن ﺣﺎل »ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﺑﺧودی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﺗﺣﮑم
اﻧﻘﻼﺑﯾون آﻧرا رھﺑری ﻧﮑﻧد „ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ“ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺑدل ﻧﻣﯽﮔردد«.

١٩

ﻟﻧﯾن در اﯾﻧﺟﺎ از ﺣﺿور ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺗﻼش اﯾن ﺣزب ﺟﮭت
ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮔران ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽﻧﺎﻣد
ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫ ﺧطﯾری را اﻧﺟﺎم ﻧدھد و اﺳﺎﺳﺎ ً در ﺳﻣت اﻧﺟﺎم اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺧطﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان
وظﯾﻔﮫ ﻣرﮐزی ﮔﺎم ﺑرﻧدارد ،ﺣزﺑﯽ را ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ،دﯾﮕر ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺣزب ھوادار ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺧﺎرج از طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم دﯾدﮔﺎه ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت:
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت دو دﯾدﮔﺎه را ﺳد راه اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽداﻧد -١ :دﯾدﮔﺎه اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ
 -٢دﯾدﮔﺎه وﻟوﻧﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ )اراده ﮔراﯾﺎﻧﮫ(

٢٠

او در ﻧﻘد دﯾدﮔﺎه اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ  ،ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺗرﺑﯾت و آﻣوزش دراز ﻣدت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را
ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود و ھﻣراه ھﻣﮑﺎرش آﻗﺎی ﭘرﺗو ،دوﺑﺎره و ﺑرای ھزارﻣﯾن
ﺑﺎ ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ :ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻋﻣﯾق رﻧﺟﺑران و اﻟﻐﺎء ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر
وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺣو اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .و طﻌم ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﭼﻧد
ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭼﺷﺎﻧده اﺳت ،٢١ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ از درون ﺟﻧﺑش ﺧود ﺑﺧودی ﻧﻣﯽروﯾد ،اﻣﺎ اﯾن
اﺑدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ھﻣواره و ﺗﺎ اﺑد ،ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾوﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺟﻧﺑش طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت
 -18ﻟﻨﯿﻦ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  -ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد  -ﺻﻔﺤﻪ 417
 -19ﻟﻨﯿﻦ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  -ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد  -ﺻﻔﺤﻪ 423
 - 20ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ و ف .ﭘﺮﺗﻮ  -ﻣﻘﺎﻟﻪء ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﮔﺮوي ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﻃﺮح ﮐﻠﯽ(  -درج در ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  -ارﮔﺎن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  -ﺷﻤﺎره  - 5اول ﺑﻬﻤﻦ  - 1361ﺻﻐﺤﺎت  54ﺗﺎ 63
 -21ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ

 - 24ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣدام ﺑﺎ آن „ﭘﯾوﻧد“ ﺑﺧورد و در ھر ﮐﺷور ھر روز از ﻧو ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد....
اﺗﺣﺎدﯾﮫﮔری ﺑﯾش از ﭘﯾش از ﺣﺎﻟت ﺧود ﺑﺧودی در آﻣده و ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﻋﻣق ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری ﻧﻔوذی ﭘﺎﯾدار و ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ...ﮐﻣوﻧﯾﺳم دﯾﮕر ﭘدﯾده ﻧو ظﮭوری ﺑرای
ﺟﻧﺑش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣروز دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟزء ﻻﯾﺗﺟرای آن و ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻋﻣﻠﯽ
در ﺻﻔوف آن ﺑدل ﺷده اﺳت ...اﻣروز ﺷﻌﺎر „ﺑراﺑری ،ﺑرادری ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری“ ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﺷﻌﺎر „اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻗدرت ﻣﺎﺳت“ از ﯾﮏ ﺧﺻﻠت „ﺧود ﺑﺧودی“ در ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران ﺑرﺧوردار اﺳت) ٢٢«...ﺗﺄﮐﯾد از ﻣﺎﺳت(
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ درون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش آن در اﯾران ،ﻋراق ،ﺗرﮐﯾﮫ و ....ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو اﯾن ﻗدرتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود دارد وﻟﯽ ھﻧوز در درون طﺑﻘﮫ
ﺣﺿور ﻧدارد و ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺣﺿور دارد.
درد ﺑزرگ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺟداﺋﯽ آن از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت و اﯾن ﺟﻧﺑش دهھﺎ ﺳﺎل
اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﺟداﺋﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑرد .آﯾﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو و اﻧرژی ﺗﻼش
ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد .آﯾﺎ اﯾن ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﺷود.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد »ﻧﺑﺎﯾد ھر روز از ﻧو ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد .«.اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت؟
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در روزی روزﮔﺎری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه
ﺗواﻧﺳت در ﻟﺣظﮫی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐوﺗﺎھﯽ در درون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران ﻧﻔوذ ﮐﻧد و ﺑﺎ
ﺑﺧشھﺎﺋﯽ از آن ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد .در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی و ﭼﯾن
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ﭘﯾوﻧد ﻣﺣﮑم ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .از ﻧظر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
اﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﭘﯾوﻧد اﻧﺟﺎم ﺷده ،دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت .ﭼون »ﻧﺑﺎﯾد ھر روز از ﻧو
ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد«.
اﻣروز در ﻣﺟﻣوع ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران ﯾﮏ ﺧط ﭘروﻟﺗری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻏﺎﻟب ﻧﯾﺳت .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧط دﯾﮕری ﻏﺎﻟب اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺑﺎرزه ﮔﺳﺗردهای را ﺟﮭت اﯾﺟﺎد
ﺗﺷﮑلھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد ،وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در
اﯾن ﺟﻧﺑش ﻏﺎﻟب و »از ﯾﮏ ﺧﺻﻠت „ﺧود ﺑﺧودی“ ﺑرﺧوردار اﺳت« ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ

 -22ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ

 - 25ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ھﻧوز اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی ﺑر اﻓﮑﺎر ﮐﺎرﮔران ﺣﮑم ﻣﯽراﻧد .اﮐﺛرا ﻣﺳﻠﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﺑﺎﯾد ھر روز از ﻧو ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد .«.اوﻻ ﺟﻠوی ﺣرﮐت
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭت ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را ﺳد ﻣﯽﮐﻧد و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﺳرﻓرود
ﻣﯽآورد.
آﯾﺎ در اﯾران در ﺻﻔوف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر »ﮐﻣوﻧﯾﺳم  ...ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟزء ﻻﯾﺗﺟرای آن و ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮔراﯾش ﻋﻣﻠﯽ در ﺻﻔوف آن ﺑدل ﺷده اﺳت«؟؟
اﻣروزه ﺳطﺢ داﻧش و درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن  ١٩٢٠ﻗﺎﺑل
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران اﯾران دوازده ﮐﻼس درس ﺧواﻧدهاﻧد .از طرﯾق وﺳﺎﺋل
ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ از أوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور و أوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﯽ دارﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎرﮔران ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را دوﺑﺎره ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺗدوﯾن
ﮐﻧﻧد وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑدون ﯾﺎری روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻏﯾر ﮐﺎرﮔری ،ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗدوﯾن ﺷده و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﻘﻼب و ﮐﻣوﻧﯾﺳم
دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧﯾز ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮔراﯾش ﻋﻣﻠﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﯾﺳت .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
رھﺑری ﮐﻧﻧده ﺧود )ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت( واﻗﻌﯽ و ﺳرﺗﺎﺳری اﯾران را ﺑﮫ وﺟود آورد،
ﻧﻣﯽﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد »ﮐﻣوﻧﯾﺳم  ...ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟزء ﻻﯾﺗﺟرای آن و ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻋﻣﻠﯽ در
ﺻﻔوف آن ﺑدل ﺷده اﺳت« ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ در آن روز ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ھﻣﮑﺎرش آن ﻣﻘﺎﻟﮫ را
ﻧوﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﻣوﺿﻊ ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻓرود آوردن و دﻧﺑﺎﻟﮫ روی آﻧﮭﺎ را از
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺧود ﺑﺧودی و اﯾدﺋوﻟوژی ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم در ﻣﻌرض دﯾد ﻣﯽﮔذارد.
ﺻﺣت ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ از دﯾدﮔﺎه ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت وﻗﺗﯽ ﺷﻔﺎﻓﺗر ظﺎھر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد:
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری“ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺷﻌﺎر „اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻗدرت ﻣﺎﺳت“ از ﯾﮏ ﺧﺻﻠت „ﺧود
ﺑﺧودی“ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﺑرﺧوردار اﺳت«...
ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ درﺧواﺳت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑﮫ روز و ﺣﺎد طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔرﯾﺳت .آﯾﺎ درﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری ھم در ھﻣﯾن ﺳطﺢ ﺗوﺳط
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ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری در ﺣرﮐت اﺳت؟ ﻧﮫ .ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﺎرﮔران ھﻧوز رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و در ﻗﺎﻟب
ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺗذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎر „ ﺑراﺑری ،ﺑرادری ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری“ ﯾﮏ
ﺷﻌﺎر ﺑورژوازی و اﻏواﮔراﻧﮫ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ،زﯾرا در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز اﺣزاب
ﺑورژوازی ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎرﮔری ﻣﯽداﻧﻧد ھرازﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺟﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺳت
ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﻣﺛل ﺣزب ﮐﺎرﮔری در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﮐﺎرﮔری آﻟﻣﺎن.
اﯾن اﺣزاب ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز از ﺑرادری و ﺑراﺑری ﺣرف ﻣﯽزﻧﻧد وﻟﯽ ﺑراﺑری
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ و ﺑرادری ﭼﮫ ﻋﻧﺎﺻری؟
ھﻣﮫ اﯾن ادﻋﺎھﺎی ﭘوچ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوﻣﮫﻟﮫایھﺎ ﺑﮕوﯾد :ﻣﮭم اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ در ﺳﻣﺗﮕﯾری ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ھر ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران را ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﻣﯽﺷود در اﯾﺳﻠﻧد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧوع ﮐﺎرﮔری آن را ھم اﯾﺟﺎد ﮐرد ،زﯾرا در اﯾران ﺷﻌﺎر
»ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری از ﯾﮏ ﺧﺻﻠت „ﺧود ﺑﺧودی“ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﺑرﺧوردار اﺳت«
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن درک ﺿد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽدھد» :ﺑﺎور ﮐردن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن زﻧده در ﺟﻧﺑش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ] «...اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز در درون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣﺿور ﻧدارد» [.ﮔﺎم اول در ﺗﻌرﯾف زﻧده
و اﺻوﻟﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﺷراﯾط اﻣروز اﺳت] «....ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺣﮑﻣت ،اﯾن اﻣر ﻏﯾر
واﻗﻌﯽ ،ﮔﺎم اول در ﺗﻌرﯾف زﻧده و اﺻوﻟﯽ ﺣزب ﻣﯽﺑﺎﺷد [.و اﯾن »ﺗﻣﺎﯾز ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ از
آﻧﺎرﺷﯾﺳم ،ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ،اﺗﺣﺎدﯾﮫﮔری ،ﺧﻠق ﮔراﺋﯽ ،ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،رﻓرﻣﯾﺳم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم و
ﻏﯾره« اﺳت ...ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣﺗﺷﮑل اﺳت؛ و ﻟذا ھر ﺗﺷﮑل ﮐﮫ اوﻻ اﯾن
اھداف و ﺷﯾوهھﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳد ...ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ،ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن دھد و ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ،از ﺗوان ﮐﺎﻓﯽ و اﺳﺗواری ﻋﻣﻠﯽ ﻻزم ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎری و ﺛﺑﺎت ﻗدم در
اﯾن اﻣر ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت .ﺣﺎل ﺧواه اﯾن ﺣزب ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ
ﺑزرگ ﺷود ،ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﻗوی ﺷود ،در اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دوﻟت را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد ،اﯾن
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ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﻣﺷﺧص در ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت«.
در ﺳطور ﭘﯾش ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت دﻧﺑﺎل ﺟرﯾﺎن „ﺧﺻﻠت ﺧود ﺑﺧودی
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری“ در طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ،ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ذھن اوﺳت روان ﮔردﯾده
اﺳت .در ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ ،ﺣزب را از طﺑﻘﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای او ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻗﺑول ﮐﻧد ﮐﻣوﻧﯾﺳم در طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر زﻧده اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﻓﮑری ﺑﺎ
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑری دﯾﮕر آن طور ﮐﮫ او آن را ﻣﯽﻓﮭﻣد )ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺟن ﮐﺷﯾدن ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻏﯾر از ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد (.ﺑﺎور ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺷﯾوه ﻣﺑﺎرزه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ،ﻗﺑول
اﯾن ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣﺗﺷﮑل اﺳت )ﺟلاﻟﺧﺎﻟق( و ﺗﻌﮭد و ﺛﺑﺎت ﻗدم ﺑﮫ ھﻣﮫ
اﯾنھﺎ .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽﺷود درﺧواﺳتھﺎی ﺑﺎﻻ ھﯾﭻ ﮐدام ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت .ﻟذا ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐوﭼﮑﯽ ﺧﺎرج از طﺑﻘﮫ ،ﺑﯽ راﺑطﮫ ﺑﺎ
آن در ھر ﮐﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران و ﯾﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﮐﺎرﮔری اﯾران ﺑﻧﺎﻣد.
اﯾن اﻣر ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ﮐﮫ در درک ﺧﺻﻠت ،ﻣﺿﻣون و ﮐﯾﻔﯾت ﯾﮏ ﺣزب راﺳﺗﯾن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺧﻼل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد ،آﻧﺎرﺷﯾﺳم و ﭘﻠوراﻟﯾﺳم را در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﻣن
زده و آن را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ،زﯾرا ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ در ھر ﻟﺣظﮫای دهھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﻧﺎﻣﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺗﻔﮑر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﯾﮏ ﺗﻔﮑر اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت.
اﯾن ﻣوﺿﻊ ﯾﻌﻧﯽ ﻓرار از وظﯾﻔﮫ ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﺳرﻓرود آوردن در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑورژوازی در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری .زﯾرا وﻗﺗﯽ
ﺑدون ﺣﺿور ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزا و ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻋﻣﻠﯽ در ﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد ،در آن ﺻورت طﺑﻘﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ رھﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻧدارد ،ﺑدون ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرﺳد.
ﭼرا ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻊ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهای دارد؟ ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻗﻠﻣداد ﮐردن
ﻣرﺣﻠﮫ „ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ“ﺑرای آﯾﻧده اﯾران ،ﻧﻣﯾﺧواھد ﻧظم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را
ﺑرھم ﺑزﻧد ،ﻣﯽﺧواھد دوﺷﺎدوش آن „اﻧﻘﻼب“ ﮐﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑرای اﯾن
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ﻧﻘل ﻗول  [١۴ھدف او ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ..در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣزﺑﯽ را ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواھد ﺑﺳﺎزد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﺑﻧﯾﺎن ﯾﮏ ﺳری ﺗﺋوریھﺎی ظﺎھرا ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ وﻟﯽ واﻗﻌﺎ
رﻓرﻣوﯾﺳﺗﯽ و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑدون ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ روزی
روزﮔﺎری ﺷﺎﯾد اﯾن ﺣزب ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﭘﯾوﻧد ﺑرﻗرار ﮐﻧد.
ﺣزب ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ اﯾﺟﺎدش ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد در
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﻔوذ ﮔﺳﺗرده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﻌﺗﻘدی اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺗﺎزه اﯾﺟﺎد ﺷده اﮔر ﺳﻣﺗﮕﯾری ﺟﮭت ﻧﻔوذ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را در ھﻣﺎن ﻧطﻔﮫ ﺗﺷﮑﯾل در
ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﮐﻣوﻧﯾﺳم و
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻓﻘط دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺷﺧص و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ در آن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﻘﺎﻟﮫای ﮐﮫ ذﮐر ﮔردﯾد ،ﺑر ﺷﯾوه و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت .از
دﯾدﮔﺎه ﺣﮑﻣت و ھﻣﮑﺎرش ،ﺷﯾوه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣوﯾل دادن ﻓرﻣولﺑﻧدیھﺎی
„ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ“.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﯾوه و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد .ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻋﺑﺎرت اﺳت از
 -١ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎ ﺗودهھﺎ .اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﻟﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد » :دﻗت و ﺗوﺟﮫ
ﻋﻣده ﺑﺎﯾد ﺑدان ﻣﻌطوف ﮔردد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران را ﺗﺎ ﺳطﺢ اﻧﻘﻼﺑﯾون ارﺗﻘﺎء دھﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،آن
طور ﮐﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎ ﻣﺎﯾﻠﻧد ،ﺧودﻣﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺎ ﺳطﺢ »ﺗوده ﮐﺎرﮔر« ...ﺗﻧزل ﻧﻣﺎﺋﯾم«.
 -٢ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺋوری ﺑﺎ ﻋﻣل .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼش ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﻓﮑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺧود
ﺑﺧودی اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺷﮑل طﺑﻘﺎﺗﯽ .ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﺑﺧودی
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﺗﺣﮑم اﻧﻘﻼﺑﯾون آﻧرا رھﺑری ﻧﮑﻧد „ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ“ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺑدل ﻧﻣﯽﮔردد«.
 -٣اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺳﺎﻟم و وﺣدت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺟﮭت ﻧزدﯾﮏ ﮐردن ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ و اﻧﺳﺟﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺣول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،اﺳﺗراﺗژی و ﺳﯾﺎﺳت

 - 29ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .ﻧﮫ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردن و اﻧﮭدام ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آن طور ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻧدﮔﺎن ،ﭼرﯾﮏھﺎی ﻓداﺋﯽ )اﻗﻠﯾت( و ﺣزب رﻧﺟﺑران ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد.
 -۴ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط ﺣزﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣرﮐزﯾت
دﻣوﮐراﯾﺗﮏ  -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﻣﺗدﻟوژی ﮐﻣوﻧﯾﺳم  -ﺑﻧﺎ ﮔردﯾده
ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻣطﺎﻟب ﻓوق در دﯾدﮔﺎه ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد .وﻟﯽ
ﺗﻔرﻋن و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی و ﺑﺎ ﺛﺑﺎت اﺳت :او در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﮐﮫ از ﺧط اﻧﺣراﻓﯽ ﺧود ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد
ﮐرده اﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ھﻣﯾن ﺣزب رﻧﺟﺑران ﮐﮫ اﻣروز ﻣوش ﺷده ،آن ﻣوﻗﻊ ﻣﻲﻧوﺷت ،آی ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ را
ﻗﺑول ﻧدارﻧد! اﯾﻧﮭﺎ ﻓوق ﭼپاﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾﻧﻧد و ﭼﻧﺎﻧﻧد«...

٢٣

ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻏﯾر از ﺧودش و ﺳﺎزﻣﺎﻧش ھﻣﮫ ﺗﺷﮑﻼت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣوش
ﻣﯽدﯾد ﮐﮫ از او ﺗرﺳﯾدهاﻧد و ﻣوش ﺷدهاﻧد.
در آن ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽﮐرد و از
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران ﻣﯽﺧواﺳت ھﻣراه دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ھﻣدوش ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺑورژوازی
دﻣوﮐرات „ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ“ را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد ،ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران در ﮐﻧﮕره
دوم ﺧود در ﮐردﺳﺗﺎن ،ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺷدﯾد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ رﻓﯾق ﻓداﮐﺎر و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧدهاش ،ﭘروﯾز واﻋظ زاده ﻣرﺟﺎﻧﯽ ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷت و ﺑر
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑودن اﯾران و ﺿرورت اﯾﺟﺎد ﺣزب ﭘﯾﺷﻘراول ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ  -ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران  -دوﺑﺎره ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾد ﮔذاﺷت:.
» ...ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت اﺧﯾر زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران در ﺟﮭت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ....ﺧطوط اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾﺷرو )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت( ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب و ﺗدارک ﺟﻧﮓ ﺗودهای ﻋﺑﺎرت اﺳت از.... :
اﻟف -در ﺳطﺢ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻌﺎرھﺎی:
§ راھﻧﻣﺎ ﻗرار دادن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم.
 -23ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن  21ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  - 1362ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه از روي ﻧﻮار

 - 30§ ﺳرﻧﮕون ﮐردن رژﯾم از طرﯾق اﻧﻘﻼب ﻗﮭرآﻣﯾز
§ ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن
§ ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت«.

٢٤

ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از اﯾن ﮐﻧﮕره در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣزب در ﮐردﺳﺗﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﯾران ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد.
در واﻗﻊ ﻣﺻوﺑﺎت ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

٢٥

ﻧﻣوﻧﮫ درﺧﺷﺎن از ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ

ﭘروﻟﺗری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳت .ھر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت اﯾن
ﻣوﺿﻊ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣزب رﻧﺟﺑران را اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد و آن را در ﮐل ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﭘرورش دھد.
ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻟﻧﯾن در اﯾن ﻣورد ﭼﮫ ﻣوﺿﻌﯽ دارد" » :ﺑرﺧورد ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧطﺎھﺎی
ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن و ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﺑرای ﺟدی ﺑودن آن ﺣزب و اﻧﺟﺎم واﻗﻌﯽ
وظﺎﯾف آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﮫ و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش اﺳت .اﻋﺗراف آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺧطﺎ ،ﻓﺎش
ﮐردن ﻋﻠل آن  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب آن ﺷده اﻧد و ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق وﺳﺎﯾل رﻓﻊ
آن ھﺎ .اﯾن اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﯾﮏ ﺣزب ﺟدی – اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ آن اﺳت  .ﺑﮫ
٢٦

ﻣﻌﻧﺎی ﭘرورش و ﺗرﺑﯾت طﺑﻘﮫ و ﺳﭘس ﺗودهھﺎﺳت“.

وﻟﯽ ﺑر ﺧورد ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری اﺳت .اﯾدﺋوﻟوژی ﺧرده ﺑورژوازی و ﻓﺎﺳد
و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ او ﮐﮫ از ﻣوﺿﻊ طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮕر ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﭼﺷم را ﻣﯽزﻧد .او در
ﻗﺑﺎل ﻣوﺿﻊ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫای ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
٢٧

»ﺧودﺗﺎن را ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﺧدﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﮑﻧﯾد«.

ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﯽ ﭘرﻧﺳﯾﭘﯽ ﺧرده ﺑورژوازی را ﺑﺎ دﮔﻧﮏ
وارد ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻧدﮔﺎن ﮐﻧد و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را از درون ازھم ﺑﭘﺎﺷد» :آﯾﺎ ﺑﺎﯾد
"ﺣرﻣت" ﺗﺷﮑﯾﻼت را ،ﺣﺗﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻧﺎم آن ،ارﮔﺎن آن و اﻋﺗﺑﺎر آن را ﺑﺑﺎزی
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻧﺎم ،ارﮔﺎن و اﻋﺗﺑﺎر آن ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑورژوازی
 -24واﻋﻆ زاده ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ  -ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺮان و وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎ 29.4.1353 -
http://ranjbaran.org/images/bilder/pdf/kongresskokument.pdf -25
 -26ﻟﻨﯿﻦ ﭼﭗ روي ﺑﯿﻤﺎري....ﮐﻮدﮐﯽ در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
 -27ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻣﻘﺎﻟﻪ „اﺷﺘﺒﺎه ﻟﭙﯽ ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان  -درج در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره  30 - 18ﻓﺮوردﯾﻦ 1364
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را ،ﺣﺗﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺎ ظﮭور ﮐرده اﺳت رﺳوا ﺳﺎزﯾم؟«

او ﺑﺎ ﺧط ﻣﺷﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻧدﮔﺎن ﻣﺷﮑل دارد .ﻟذا ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را از ھم ﺑﭘﺎﺷد .اﻋﺿﺎی
آن را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣرﻣتھﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد و ﺗﺣت واژهھﺎی ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ „ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ“ ھﻣﮫ را ﻋﻠﯾﮫ ھم ﺑﺷوراﻧد.
ﺑﮫ ھر ﺟﮭت ،در درون ﮐوﻣﮫﻟﮫ و اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﮐردﺳﺗﺎن آن زﻣﺎن ﺟﮭت
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺑﺣث ﺷدﯾدی ﺣﺎﮐم ﺑود .ﺑﺣث ﺑر ﺳر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷروی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺟدا از طﺑﻘﮫ ،ﺟدا از
ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﭘروﻟﺗری اﯾﺟﺎد ﮐردد؟ آﯾﺎ ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣزب ﭘﯾﺷﻘراول
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺣرﮐت ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺳوی طﺑﻘﮫ و ﺟﻧﺑش ﭘروﻟﺗری ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد؟ ﻣﯽﺗوان
ﻣﺛﻼ در اﯾﺳﻠﻧد ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑرای ھداﯾت ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران ﺗﺷﮑﯾل
داد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد در درون ﮐﺷور اﯾران و در راﺑطﮫ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران اﯾن ﺣزب ﺷﮑل
ﺑﮕﯾرد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﮐردﺳﺗﺎن آن زﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻧدک ﺑود و ﮐﺎرﮔران ﮐم ﺷﻣﺎر ،اﯾن
ﻧظر ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﺑﻘﮫ و ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﺿروری ﻧﯾﺳت،
دﺳت ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .در ﻣﺗن اﯾن اوﺿﺎع ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ف .ﭘرﺗو ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﮔروه ﭼﯾﺳت« را ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد .در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯾﺎن )اﻗﻠﯾت( ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ،آورده و ﺑﺎ آن ﭘﻠﻣﯾﻣﮏ
ﮐردهاﻧد :
ﻧﻘل ﻗول ﭼﻧﯾن اﺳت »:ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺣزﺑﯽ ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﺳت ،و از طرﯾق ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣﺣﻼت و
ﻣﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ ﺗوده ﮐﺎرﮔران در ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ اﺳت .ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﯾﮏ ﺣزب ذي ﻧﻔوذ و ﮔﺳﺗرده ﮐﺎرﮔری اﺳت ...ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘﯾش ﺷرط ﺗﺷﮑﯾل
ﺣزب اﺳت .و ﻻﺟرم ﭘروﺳﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮔﺳﺗرش
ﭘراﺗﯾﮏ ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ،ﺗروﯾﺟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ﺣزب
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 - 32ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐل ﯾﺎ ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﮐﺎرﮔران و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺑﺎﺷد«.
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ﻣﺎ از وارد ﺷدن ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽﮔذرﯾم .وﻟﯽ ھﺳﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل
ﺿروری ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ھر ﮐﺷوری ،داﺷﺗن ﻧﻔوذ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت .ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ﺑﺎﻻ ﺑردن
آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗری در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮑوﺷﻧد و وزﻧﮫ ﺷرﮐت
ﮐﺎرﮔران  -ﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ  -در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧود را روز اﻓزون ﮐﻧﻧد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﯾط ﮐﺎرﮔری ،در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و در
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣﺿور داﺷت.
اﯾن ﺑرداﺷت ﻣﺎ از ھﺳﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘل ﻗول ﻓوق اﺳت.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﭘﻠﯾﻣﯾﮏ ﺑﺎ آن ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد » :دﯾدﮔﺎه اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز در طول  ٢٠ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف و در دورهھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھوﯾت واﺣدی ﻣﻲﺑﺧﺷد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٨ﺣزﺑﯽ
اﺳت در اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺎ ﻧﻔوذ اﻧدک در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و اﺳﺎﺳﺄ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺧﻔﯽ ،در
ﻓورﯾﮫ  ١٩١٧ﺣزﺑﯽ اﺳت دارای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﻧﯽ ﮔﺳﺗرده و در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺷوراھﺎ ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧدهای درﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ،و ﭘس از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ،ﺣزﺑﯽ اﺳت در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ....اﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﮔر ﺗﻌﺑﯾر اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ از ﺣزب را ﺑﭘذﯾرﯾم ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾد
ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﻧﮫ در ﺑدو ﺗﺄﺳﯾس و ﻧﮫ در ﺳﺎل  ،١٩٠٨ﻧﮫ در ﺳﺎل ١٩١٣
و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٩١٥ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺑوده اﺳت!«
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در ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺣﮑﻣت ﺣﺿور ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش و طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺿروری ﻧﯾﺳت .او ﻣﯽﺧواھد اﻟﻘﺎء ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٨ﻧﻔوذ ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ در
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﭼﺷم ﮔﯾر و ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﺑوده ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑوده
اﺳت .اﯾن ﺟﻌل آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
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 - 33ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ از  ١٨٩٧ﺑﮫ ﺑﻌد در ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑوده و ﺑﮫ وﯾژه اﯾن ارﺗﺑﺎط در ﭘﺗرزﺑورگ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺷرده و
ﮔﺳﺗرده ﺑوده اﺳت.
ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،ﻣﻌﺿل ﺑﯽ رﯾﺷﮕﯽ ﺣزب ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
و او را ﻣﺟﺑور ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد» :اﺻﻠﯽﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ﺣزب در اﯾن دوره ﺗودهای ﮐردن و
ﮐﺎرﮔری ﮐردن ﺑﺎﻓت ﺣزب اﺳت «.ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﺳﻣت ﮔﯾری درﺳت ﻣرﺣﻠﮫای ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻧﺛﯽ ﻣﯽﺷد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺣزب ھر روز ﺑﯾﺷﺗر
از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﻧزوی ﻣﯽﮔردﯾد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ھر ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوﻣﮫﻟﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷد ،از واﻗﻌﯾﺎت ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ در
اطرافاش رخ ﻣﯽداد دور ﻣﯽﮔردﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد» :از آﻧطرف ﺑﻘﺎء ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﭘوﯾﺎ در
ﮐردﺳﺗﺎن اﻣروز اﻣﮑﺎن داده اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ﺑﺎﺻطﻼح از رو ﻧرود و ﺑﺎﯾﺳﺗد و
ﺑﮕوﯾد" :اﻧﻘﻼب ﻣن اداﻣﮫ دارد ...و ﺷﻣﺎ را ﺑﯽﺛﺑﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧم) "31ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ(
در آن زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت طﻠبھﺎ ،ﻣﺟﺎھدﯾن و ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﮑﺎر ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ رژﯾم
ﺟدﯾد ﺑﯽ ﺛﺑﺎت اﺳت و ﻋﻧﻘرﯾب ﺳرﻧﮕون ﻣﯽﺷود و داﺋﻣﺎ ﻣژده ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن را در ﺳﮫ ﻣﺎه
ﺑﻌد ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن و ﻣﺟﺎھدﯾن ھم ﻣوﺿﻊ
ﻣﯽﺷود .روﻧد وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻣطﻠق آن ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻧﺷﺎن داده اﺳت .رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران در آن زﻣﺎن ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽﮐرد .ﻣﺿﺣﮏﺗر آن ﮐﮫ
ﺣﮑﻣت ﯾﮑﯽ از دﻻﺋل ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ رژﯾم اﯾران را ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﮑﺎر و ﺧط ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ﺧودش
ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﮐردﺳﺗﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد» :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ھم اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزهای اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﮐردﺳﺗﺎن دارد ﻣﯾﮑﻧد و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑر اﯾن
ﻣﺑﺎرزه اﺳت«...
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران در ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ وﺟود دهھﺎ ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه ،ھﻧوز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑر ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش آن در ﮐردﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت دارد .اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺑول ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺑر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﯾﮏ اﯾدهء اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت.
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 - 34ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﻣﺷت ﮔرده ﮐرده در ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ رژﯾم ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑﮕذار
رژﯾم »ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد! ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠش ﯾﮏ ﻣﻠت ھﺳﺗﯾم .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت ﮐﮫ در
رھﺑری ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ اﯾن ﻣﻠت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت) ٣٢« .ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ(
اﮔر از اﯾن دﻏل ﮐﺎریھﺎ ﺑﮕذرﯾم و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟوع ﮐﻧﯾم در ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه »ﺗودهھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻣﻠت ﮐرد« ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐرد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻠﯾل و ﭘراﮐﻧده ﺑود،
ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﮐوﻣﮫﻟﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ از
ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ و ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻠﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﮔران ﻣﻌﻣوﻟﯽ را رھﺑری
ﻣﯽﮐرد و ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧش دﯾﮕر را.
او در اداﻣﮫ ،ﺗﺧﯾل و ﭘوﭼﮕراﺋﯽ را ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽرﺳﺎﻧد» :آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﺣدود و
ﺛﻐور ﮐﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧودﻣﺎن ]ﻣﻧظورش ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران اﺳت -ﻣﺎ[ و ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾد ﮐﺷور
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧودﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾم؟ ﭼرا ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم؟ اﯾن ﮐﺷور ﯾﮏ ﮐﺷور ﭼﻧد
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﺳت ،ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑراﺣﺗﯽ ﺳرﺑﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺑﺷود ،ﻗرارداد ﺑﺑﻧدد ،اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺧرد ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺑﻧدد ،درآﻣد ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد ،وام ﺑﮕﯾرد،
ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﮐﻧد ،آﻣوزش و ﭘرورش و ﺑﮭداﺷت را رﺷد دھد ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ دﺳت ﭘﯾدا
ﮐﻧد ،اﺳﺗﺧراج ﮐﻧد و ﺑﻔروﺷد .ﭼرا ﻧﻣﯾﺷود؟ ﻣﮕر اﺳراﺋﯾل ﭼﻘدر ﺟﻣﻌﯾت دارد؟ ﻣﮕر ﮐوﯾت
ﭼﻘدر ﺟﻣﻌﯾت دارد؟ ﻣﮕر ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﻵن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﮐوﯾت را ﮔرﻓت؟ ﻓرض
ﮐﻧﯾد ﺑرای ﺧود آﻣرﯾﮑﺎ؟ ﻧﻣﯾﺷود! ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﻗﺷون اﯾن ﻗﺿﯾﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣﻠت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺗﻌﯾّن ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻣﻠﺗﮭﺎی دﯾﮕر و ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر را وادار ﮐرده ﺑﺎﺷد آن را ﺑرﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺧودش ﺳﻧﮕرھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
ﻗﺷون ﻣﯾﮑﺷﻧد؟ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﺷﯾم و ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و
ﺳوﺋدی ﺑﯾﺎﯾﻧد دَ ِم ﺟﺎده ﻗ ُروه -ﺑﯾﺟﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﮑﻧﻧد .ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﯾن را
ﺑﺧواھﯾم .اﯾن را رد ﻧﮑﻧﯾم«.
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واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺧﻧدﯾد و ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾﮕر ﮔرﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺧﻧدﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت در ﭼﮫ ﺗوھﻣﺎت و ﺗﺧﯾﻼت ﭘوﭼﯽ ﮔرﻓﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت دﺳت ﺑﮫ داﻣﺎن
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 - 35ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﺑﺎزان اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺷود و ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻧﻣﺎﯾﻧده« ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ﻣﻠت ﮐرد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺧواھد ﺳرﺑﺎزان اﯾن دوﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺳر ﺟﺎده
ﻗروه و ﺑﯾﺟﺎر و ﺟﻠوی ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺧﻧدﯾد و ﻗﮭﻘﮭﮫ زد.
وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾد ﮔرﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﭘوﭼﯽ ﻗﺎدر ﻣﯽﺷود رھﺑری ﮔروھﯽ از
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی ﮐرد را ﻗﺑﺿﮫ ﮐﻧد .او ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران را ﺑﺎ ﮐوﯾت و اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت آنھﺎ ﻣﺷﻐول اﺳت ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد .او اﺳﺎﺳﺎ ً از وﺿﻌﯾت ﮐردﺳﺗﺎن،
ﺗﻘﺳﯾم اﯾن ﻣﻠت ﺑﮫ  ۵ﺑﺧش در ﭘﻧﺞ ﮐﺷور ﮐﮫ اﮐﺛرا ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﺑدادی دارﻧد ،از اﻧدک ﺑودن
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻋﻠت اﻧدک ﺑودن ﺣﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺳﻧﺗﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺗﻘﺎﺑل
ﺑﺎﻻی دو ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑزرگ ﮐرد -ﮐوﻣﮫﻟﮫ و ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن  -از ﻧﯾروھﺎی
ﮔﺳﺗرده و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺣﺷﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه از ﺗوازن ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ
ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻧدارد .در ذھن او اﺳراﺋﯾل و ﮐوﯾت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺳرﺑﺎزاﻧش و
آﻣرﯾﮑﺎ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ طور ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ دﻧﺑﺎل ھم ﭼﯾده ﺷدهاﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ او
ﻣرﺗب از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ارﺟﺣﯾت ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﮔﺳﺗره اﯾران و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ را  -ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻠﯾت ﮐرد را
 درﺳت ﺣل ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻧوز ﻧﮫ ﺑﮫ دار اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ،اﯾده دﺳت ﺑﮫ داﻣنﺳرﺑﺎزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل را در ذھنھﺎی ﮐﻧد ﻣﯽﮔﻧﺟﺎﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ
ﻣﻧطﺑق ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻗﻌﯽ ﻧﯾروھﺎ ﭼﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻠﯽ ،ﮐﺷوری و ﺟﮭﺎﻧﯽ ،را ﺗدوﯾن ﮐﻧد.
ﻓﻘط ﺷﻌﺎر ﻣﯽدھد .ﭘﺷت ﺳر ھم  .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﺷت ﺳر ھم .او در
ﺻﺣﺑتھﺎﯾش از ھﯾﭻ ﻣﻠﯾت دﯾﮕری از اﯾران دم ﻧﻣﯽزﻧد.
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﻵن ﻣﯾﻔﮭﻣﯾم ﭼﮫ َﺧﺑطﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ اﯾن
ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﺳﺎزﻣﺎن ﻧدادﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺟﻠوی ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم و ﺑﮫ ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ
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 - 36در واﻗﻊ ﺗﺄﺳف او اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣوﺟودﯾت
ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑردهاﻧد .ﺑرای ﺧواﻧﻧده اﯾن
ﺳطور روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑر ﻓرض ﻣﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻋﻣل اﺣﻣﻘﺎﻧﮫای ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت  ،ﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺑل وﯾژهای ﮐﮫ ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن ﻣوﺟود ﺑود ،ﺑﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
اﯾران و ﻣﻧطﻘﮫ و ﺣﺿور دوﻟتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐردﺳﺗﺎن را در ﺧود داﺷﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرﮐوﺑﮕر ﻧﯾز ﺑوده و ھﺳﺗﻧد ،اﮔر اﯾن ﺧﯾزش ﺳرﮐوب ﻧﻣﯽﺷد ،ﻓﻘط ﺑورژوازی ﺷوﻧﯾﺳت
ﮐرد ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐردﺳﺗﺎن دﺳت ﯾﺎﺑد.
دﻗﯾﻘﺎ در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ دم ﺧروس ﻗدرت طﻠﺑﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،از زﯾر ﻋﺑﺎی ﻓرﯾﺎدھﺎی
ﭘروﻟﺗر ﭘروﻟﺗر او ﺑﯾرون ﻣﯽزﻧد .او ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد ،اﮔر ھم اﯾن
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑزرگ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ اﯾن ﮔراﯾش او را در
ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺑﺎز ھم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ رژﯾم اﯾران ﻗﺎدر ﺷد ﮐردﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻧﺗواﻧﺳت ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐردﺳﺗﺎن را ﺑﮫ وﺟود آورد و از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ اﺑزار ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ﺳرﺑﺎز ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣرزھﺎی ﻗروه و
ﺑﯾﺟﺎر ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽاش ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن طﻧز ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯾدﻧد؛ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﮫ در
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد ،اھل ﻣﻘﺎوﻣت و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ رژﯾم
ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن
ﻋراق و ﺣﺎد ﺷدن ﻣﺑﺎرزه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،ﻓراﮐﺳﯾون ﺧود
را  ٧ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر دورﺗر از ﮐردﺳﺗﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺳوﺋد ،ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻟﻣﺎن و ....ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد.
ﺑﺎﻻﺧره „ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران“ از ادﻏﺎم اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﮐوﻣﮫﻟﮫ و
ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟدا ﺷده ﭘﯾﮑﺎر و دﯾﮕران در  ١١ﺷﮭرﯾور  ١٣۶٣ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.
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آﻏﺎز ﺑﺣران
ﺑ ﺣ ر ان او ل :
ھﻧوز ﭼﮭﺎر ﻣﺎه از اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣران دروﻧﯽ ﺣزب ﺧود را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود در اوت  ،١٩٨۴ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﻟﻧﯾن ﻣﯽآورد ﮐﮫ در
ﻣورد اﺟرای طرح ﻧت ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻟﻧﯾن در ﺳﺎل  ١٩٢٢در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﮔوﯾد» :ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .دوﻟت در دﺳت ﻣﺎ ﺑوده اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی
ﻧوﯾن اﯾن دوﻟت ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺎ ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﺧﯾر .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن را اذﻋﺎن ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ
٣٥

واﻗﻌﯾت دارد«.

ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد» :وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم ﺑﯽ ﺷﺑﺎھﯾت ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻣﯽﮔوﯾم
ﻧﯾﺳت«.
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ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ
ﺗﺻورات ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت اﺳت .او ﻣﯽﮔوﯾد :ﭘس از دو ﺳﺎل از ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم “
اﻧﻘﻼﺑﯽ “ ﺗوﺳط ﮐﻧﮕره ﺳوم ﮐوﻣﻠﮫ و ﭼﮭﺎر ﻣﺎ از اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت» ،ﻣﺎ اﻣروز ﺑﺎﯾد
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم ﮐدام ﻧﯾروھﺎی واﻗﻌﯽ ،ﮐدام ﮔراﯾﺷﺎت واﻗﻌﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣزﺑﯽ ﻣﺎ
را ﺑﮫ آن ﺟﮭﺗﯽ ﻣﯽﺑرﻧد ﮐﮫ ﺧﻼف ﻣﯾل ﻣﺎﺳت ....ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد
ﺟﮭﺎن را زﯾر و رو ﮐﻧد در ﺧودﻣﺎن ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾم«.
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ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﺣرف و ﻋﻣل در اﻓراد
ﺗﺷﮑﯾﻼت و اﺟرا ﻧﮑردن وظﺎﺋﻔﺷﺎن ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ﺣرف و ﻋﻣل
در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران رﯾﺷﮫ در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺎدرﺳت از ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ
ﺧود ﺣﮑﻣت ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ آن ﺑوده اﺳت.

 -35ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻟﻨﯿﻦ  -ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻠﻨﻮم دوم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان -
اوت 1984
 -36ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻠﻨﻮم دوم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان  -اوت 1984
 -37ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ

 - 38در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری) (١٩٨۴ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻋدم وﺟود ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑرای „ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ“ ﻣﯽﮐوﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾش و اﻋﺿﺎﯾش و ﻧرم
ھﺎی واﻗﻌﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﻓراد ھوادارش ﮐم ﮐم رﻧﮓ و ﺑوی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﮔﯾرد .ﺣﮑﻣت
ﺷﻼق اﻧﺗﻘﺎد را روی اﻋﺿﺎ ﻓرود ﻣﯽآورد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻼق را روی ﺧط ﻣﺷﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺎدرﺳت ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرود آورد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧود او ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت .ﻟذا
اﻧﺗﻘﺎدات ﺳﯾل ﮔوﻧﮫ او ﺑر اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﻐﯾﯾری در ﺷراﯾط و ﻧوع ﻋﻣل ﮐرد
ﺣزب ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽآورد و ﻧﯾﺎورد.
اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺣران ﺑزرگ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
اﺳت.

ﺑ ﺣ ر ان د و م :
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﯾﮏ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﺷرﻣﻧده اﺳت .او از ﻣوﺿﻊ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد ﺷوروی را آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺗﺣرﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و زﯾر ﺳؤال ﻣﯽﺑرد.
در ﻣورد ﻋدم اﻣﮑﺎن „ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور“ ،ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑدون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم دوﻟﺗﯽ ﺗوﺳط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اروﭘﺎ ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻗدرت را ﻧﮕﮭدارد و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣوﻗﺗﯽاش ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾدار
ﺗﺣول ﻣﯽﯾﺎﺑد«.
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»طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧود ،اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر در ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن
ﺑﮫ او ﭘﺷت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗوﺳط ﺿد اﻧﻘﻼب درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑرای او راھﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﻏﯾر از اﯾن ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽاش و در ﭘﯽ آن ﮐل اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ را
ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اروﭘﺎ ﮔره ﺑزﻧد «.
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ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﺻر ﺗﺎرﯾﺧﯽ :ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب  ١٩١٧ھﯾﭻ ﮔﺎه دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
 -38ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ  ،97-96ﻧﻘﻞ ﻗﻮل آﻟﻤﺎﻧﯽ از :ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  29ژاﻧﻮﯾﻪ 2013
http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/8-arbreg.htm
 -39ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ  109-108ﻧﻘﻞ ﻗﻮل آﻟﻤﺎﻧﯽ از :ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  29ژاﻧﻮﯾﻪ 2013
http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/9-europa.htm

 - 39ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺷت ﻧﮑردﻧد .دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺗﺣد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑودﻧد وﻟﯽ ﮐوﻻکھﺎ  -ﺑورژوازی وﺣﺷﯽ روﺳﺗﺎ  -از ھﻣﺎن آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻋﻠﯾﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺳﺗﯾز و دﺷﻣﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد.
ﺗﺋوری ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﺋوری ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اراده اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗری و
دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﺑرای اﻧﻘﻼب و رھﺎﺋﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﺑرد .ﻧﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﮐرد .زﯾرا ھﻧوز
دوﻟتھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اروﭘﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷدهاﻧد .ﻧﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﮐرد زﯾرا ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
دھﻘﺎﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧورد.
او ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﭼﮭره ﺗﺋوری ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ،ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾدهآﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽدھد» :ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﺧود اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺧطﮫء
اروﭘﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧد .اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎی ﮐﮭن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﮭﺎﺟم ﻧﻣوده و آن را ﻓﺗﺢ
ﺧواھد ﮐرد«.
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ﺗز  -اﯾن اﻧﻘﻼب »ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧود ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧورد«  -ﯾﮏ ﺗز ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ و ﺿد
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .زﯾرا ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺑﮫ وﯾژه ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﺿﺎدھﺎی درون آن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﻧﮫ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ .ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ ﺷرط ﺗﺣول
ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻋواﻣل داﺧﻠﯽ اﺳﺎس ﺗﺣولاﻧد.
دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺗز ﺻدور اﻧﻘﻼب ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ،
ﺑرﻣﺑﻧﺎی آﮔﺎھﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ارادهاش ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐﮫ از ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی و ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت درون ھر ﮐﺷور ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد ،اﺳﺗوار ﻧﯾﺳت .ﻣﯽﺷود در اﻣر ﭘﯾﺷﺑرد
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎری رﺳﺎﻧد وﻟﯽ اﯾدهء ﮐﺷﯾدن اﻧﻘﻼب ﺑﮫ
ﺧطﮫھﺎی دﯾﮕر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐردن آن ،ﯾﮏ ﺗﺋوری ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﺗز ﭼﻧﯾن اﺳت :ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد .آﻧوﻗت
وﻗﺗﯽ ﺧوب اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﺗرﯾش و ﻟوﮐزاﻣﺑورگ
و ﺳوﯾس اﻧﻘﻼب ﮐردﻧد ،آﻧوﻗت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر آنھﺎ ﭘﺎ
ﺑرﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد .اﯾن ﺗز ھﯾﭻ ﻗراﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و اراده ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻧدارد وﻟﯽ ﺗﺎ
 -40ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ  ،100ﻧﻘﻞ ﻗﻮل آﻟﻤﺎﻧﯽ از :ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  29ژاﻧﻮﯾﻪ 2013
http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/9-europa.htm

 - 40ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺗز ﺻدور اﻧﻘﻼب ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺷﺑﯾﮫ اﺳت .و ﯾﺎ آن ﺑﮫ اﯾن ﺷﺑﯾﮫ اﺳت .ﺗروﺗﺳﮑﯽ از
ﺳﺎل  ١٩٠۵ﺑﺎ اراﺋﮫ اﯾن ﺗزھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﺗﻘﺎﺑل آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﻟﻧﯾن و
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺧودش ﻣﯽﮔوﯾد» :دﻗﯾﻘﺎ ً در ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن  9ژاﻧوﯾﮫ ﺗﺎ اﮐﺗﺑر  1905ﻧظرات ﻣؤﻟف در
زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﮑﺎﻣل اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﺋوری „اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ“ ﺷﮑل
ﮔرﻓت ....ﺗﺿﺎدھﺎ در دوﻟت ﮐﺎرﮔری در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ ﺟﻣﻌﯾت
دھﻘﺎﻧﯽ ﻓﻘط در ﻣﻘﯾﺎس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻋرﺻﮫ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد راه ﺣل ﺧود
را ﺑﯾﺎﺑﻧد«.٤١
ﻟﻧﯾن ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗز ﻣزﺧرف اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد » :ﺗروﺗﺳﮑﯽ
در ﺳﺎل  ١٩٠٣-١٩٠١ﯾﮏ اﯾﺳﮑراﺋﯽ ﺟدی ﺑود و رﯾﺎزاﻧف ﻧﻘش او را در ﮐﻧﮕره ﺣزب
در  ١٩٠٣ﺑﮫ ﻋﻧوان „ﭼﻣﺎق ﻟﻧﯾن “ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﯾﮏ
ﻣﻧﺷوﯾﮏ ﺟدی اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ او از اﯾﺳﮑراﺋﯽھﺎ ﺑﮫ ﺳوی„ اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎ“ ﻣﯽرود ....او در
 ١٩٠۵-١٩٠۴از ﻣﻧﺷوﯾﮑﯽ دور ﻣﯽﺷود و ﻣوﺿﻊ ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﺎ ﻣﺎرﺗﯾﻧف )„اﮐوﻧوﻣﯾﺳت“( ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻌد از آن „اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ“
ﻣزﺧرف ﭼپ را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ١٩٠٧-١٩٠۶ .ﺑﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،و در اواﺋل
٤٢

ﺳﺎل  ١٩٠٧ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را روزاﮐوﮐزاﻣﺑورگ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد« ...

ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ

»اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ« ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺣﺎوی اﺳﺗدﻻﻻت او در ﺗﻘﺎﺑل ﻧﺎﮔزﯾر دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
و ﺿرورت وﺟود ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
در روﺳﯾﮫ ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن »اﻧﻘﻼب ﭘﯽ در ﭘﯽ« اﺳﺗدﻻﻻت ﯾﮏ اﻧﺣﻼل طﻠب ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ
ﮐردن اﻧﻘﻼب در ﭘﯾش روی ﺑود .دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﻧﯾز ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﺷرﮐﺎء ﻣﺧﺎﻟف
اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب در اﮐﺗﺑر  ١٩١٧ﺑودﻧد .ﻟﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ﻣﯽﮔوﯾد ﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
وﻟﯽ آن ﻧﯾروی ﻋظﯾم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻧﮕون ﮐردن دوﻟت ﺑورژوازی ،ﺻﺣﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد ،ﻧﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﻟﻣﺎن ﺑود و ﻧﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻟوﮐزاﻣﺑورگ و ﯾﺎ
اﺗرﯾش .ﺑﻠﮑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﭘر ﺷﻣﺎر روﺳﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﮑﺎن ﺧورد و ﺑﮫ ھم طﺑﻘﮫایھﺎﯾش در
 -41ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺟﻠﺪ  6آﺛﺎر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ 328 - 327
 -42ﻟﻨﯿﻦ  -درﺑﺎره اﺧﻼل در وﺣﺪت  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر  -ﺟﻠﺪ  - 20ﺻﻔﺤﻪ  - 348ﻧﻮﺷﺘﻪ در  30ﻣﺎه ﻣﻪ 1914

 - 41ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آنھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﮑﺎن ﺑﺧورﻧد .ﻣﯽﺷود ﺗﮑﺎن ﺧورد و ﭘﯾروز
ﺷد .ﺑرای ﺗروﺗﺳﮑﯽ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧداﺷت .او راه ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود.
در ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﻏﻼم ﮐﺷﺎورز ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،ﻏﻼم ﮐﺷﺎورز ﺑﮫ روﺷﻧﯽ در
ﺟﺎﻧب ﺗروﺗﺳﮑﯽ اﯾﺳﺗﺎده و ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور اﻣﮑﺎن ﻧدارد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﯽ  -اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ را در ﭘﯾش ﮔرﻓت» :ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در
ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﺿﻊ ﺑورژوازی )ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور" ﮐﮫ رﻓﯾق
ﻏﻼم ﺑدرﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭼطور ﺑورژوازی از اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد( آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
٤٣

اﻗﺗﺻﺎدی ﻧدارد«.

ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن و دﯾﮕر رھﺑران ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﻣﮭر ﺑورژوازی ﻣﯽزﻧد  ،وﻟﯽ از
ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑرد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑورژواھﺎ
)ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎن و ﭘﺷت ﮐردن ﺧود را ﺑﮫ ﻟﻧﯾن اﺳﺗﺗﺎر ﮐﻧد.
او ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑطور ﻣﺷﺧصﺗر ﻣداﻓﻌﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم روﺳﯽ را
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن روﺳﯾﮫ ﺑودﻧد و رﻓﯾق ]ﻣﻧظورش ﻏﻼم
ﮐﺷﺎورز اﺳت  -ﻣﺎ[ ﻧﯾز در ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺧودش ﺣﺎﻣﯾﺎن واﻗﻌﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑرﺷﻣرد.
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻣﻧﺗﻘدﯾن دﯾدﮔﺎه ﻓوق ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﻧﯾن ﮐﺎری
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود .آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﺷود ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم
٤٤

اﺳت«.

او وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد » آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﺷود ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﺳت «.أوﻻ ﻣﯽﺧواھد
درون ﺿد ﻟﻧﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧد و دوﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻟﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟف
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑوده اﺳت .اﯾن دﯾﮕر ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯾﺳم اﺳت .اﮔر ﻟﻧﯾن
 -43ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮي در ﺷﻮروي  -ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت )ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺑﺴﻮي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ( اﺳﻔﻨﺪ 1364
 -44ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﻧﺤﺮاف و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮي در ﺷﻮروي  -ﮔﺰﯾﺪهاي از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺣﺰﺑﯽ  -اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت )ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ( اﺳﻔﻨﺪ 1364

 - 42ﻣﺧﺎﻟف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑود اﺳﺎﺳﺎ ً اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را رھﺑری
ﻧﻣﯾﮑرد.
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺑول »اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور« ﻟﻧﯾن ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن »دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را آﻣﺎده ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل از روﻧد ﺗﺄﺛﯾر اﻧﻘﻼب و ﯾﺎ ﺿد اﻧﻘﻼب ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز
ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣطﻠﻊ ﺑوده و روی اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽﮐرد.
ﺣﺎل ﺑرای روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑد ﻧﯾﺳت ﺑﮫ طور اﺟﻣﺎل ،ﻗدری ﺑﮫ ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ از  ١٩١۴ﺑﮫ
ﺑﻌد روی داد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑل ﺑرای طرﻓداران آﻗﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﺷﺎده ﮔردد:
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ) (١٩١٨-١٩١۴از ﺳرزﻣﯾن روﺳﯾﮫ ﺟز ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ،ھزاران ﺷﮭر
و روﺳﺗﺎی وﯾران ﺷده و ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻣردﻣﺎن ﻓﻘر زده و ﮔرﺳﻧﮫ ﭼﯾزی ﺑر ﺟﺎی ﻧﮕذاﺷت.
رﺷﺗﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﮐﺷﺎورزی روﺳﯾﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺧرﯾب ﺷده ﺑود .اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر
 ١٩١٧ﺑورژوازی ﺟدﯾد ﺟﻧﮓ طﻠب را ﺳرﻧﮕون ﮐرد و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺳت
ﯾﺎﻓت .اوﻟﯾن اﻗداﻣﺎت دوﻟت ﭘروﻟﺗری ﺗﻼش ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ و رﻓﻊ ﺳﺗم از ﻣﻠﯾتھﺎی
ﻣوﺟود در اﺗﺣﺎد ﺷوروی و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑود .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺟﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣود.
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ھﻧوز ﮔرد ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ را از ﺧود ﻧزدوده ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ داﺧﻠﯽ
در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺎ دوﻟتھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﮭﺎﺟم ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و وﺳﯾﻊ ﺧود را آﻏﺎز
ﮐردﻧد .آنھﺎ از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺷوروی ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد وﻟﯽ ﺳرزﻣﯾن ﺳوﺧﺗﮫ و وﯾران
ﺷدهﺗری ﺑرﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺻورش ﻗﻠب ھر اﻧﺳﺎن آزادهای را ﺑدرد ﻣﯽآورد.
ﺣﺎل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑورژوازی ﺳرﻧﮕون ﺷده و در ﺻدد ﺗﮭﺎﺟم اﺳت.
در آن ﺷراﯾط ﺑورژوازی ﺳرﻧﮕون ﺷده ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺧواھﺎن ﺷﮑﺳت ﮐﻠﯾﮫ
اﻗداﻣﺎت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷده ﺑود وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻧﻌل واروﻧﮫ
ﻣﯽزﻧد.

 - 43ﻟﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎدهای از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اراﺋﮫ داده اﺳت .او ﻣﯽﮔوﯾد» :ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻗدرت
ﺷوراھﺎﺳت ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﺟﮭﯾز ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق رﺳﺎﻧﯽ«
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ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣت ھداﯾت ﻗدرت ﺷوراھﺎ ،ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق رﺳﺎﻧﯽ در ﮐل ﮐﺷور ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣدرن
در ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻟﻧﯾن ﺑﺎ ﺧواﺳت
ﺑورژوازی ﺳرﻧﮕون ﺷده در ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻗرار داﺷت .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎور دارد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧداﺷت :اﯾن ادﻋﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﭘوچ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳت .ﻟﻧﯾن ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﯾﻌﻧﯽ در آورﯾل ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗزھﺎی
آورﯾل را اراﺋﮫ ﮐرد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺑرداﺷﺗن اوﻟﯾن ﮔﺎمھﺎ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
٤٦

ﺑود .ﺑﻧدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﺟز ﻣﯽآورﯾم.

§ ﺧود وﯾژﮔﯽ ﻟﺣظﮫ ﻓﻌﻠﯽ در روﺳﯾﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻧﺗﻘﺎل اﻧﻘﻼب از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ
ﺧود...ﺑﮫ دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻗﺷرھﺎی
ﺗﮭﯾدﺳت دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯾﻔﺗد.
§ ﺿﺑط ﮐﻠﯾﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾن.
§ در آﻣﯾﺧﺗن ﻓوری ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ واﺣد و ﺑرﻗراری
ﻧظﺎرت ﺑر آن از طذرف ﺷوراھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران.
§ وظﯾﻔﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣروز ﻣﺎ „ﻣﻌﻣول داﺷﺗن“ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻗدام ﻓوری ﺑﮫ
ﺑرﻗراری ﮐﻧﺗرل از طرف ﺷوراھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران ﺑر ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوزﯾﻊ
ﻣﺣﺻوﻻت اﺳت.
ﻟﻧﯾن در„ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ درﺑﺎره ﻣﺳﺄﻟﮫ ارﺿﯽ “ از »ﺑﯽ ﻣرز ﮐردن اراﺿﯽ« ﻧﯾز ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اراﺿﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑورژوازی در ﻣورد زﻣﯾن
ﺗﺿﺎد آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳﺗﯽ دارد.
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 -46ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﺗﺰﻫﺎي آورﯾﻞ را در ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ  -ﺟﻠﺪ دوم  -ﻗﺴﻤﺖ اول  -راﺟﻊ ﺑﻪ
و ﻇ ﺎ ﺋ ﻒ ﭘ ﺮ و ﻟ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺎ د ر ا ﻧﻘ ﻼ ب ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ  ،ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﻌ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺪ : .

 - 44ﻟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﻟﮫ وظﺎﺋف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﯾن وظﺎﺋف را در زﻣﯾﻧﮫھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد
ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در روﺳﯾﮫ ،اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن اراﺿﯽ ﮐﺷﺎورزی و
ﺗﻣرﮐز ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷﮭر در دﺳت دوﻟت ﺷوراھﺎ ،آﻏﺎز ﮔردﯾد .در ﺳﺎل  ١٩٢١ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷوروی
ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﻏﻠﮫ روﺑرو ﺷد .ﻟﻧﯾن ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺎزاد دھﻘﺎﻧﺎن
را اﺧذ ﻣﯽﮐردﻧد ﺧﺎﺗﻣﮫ داد و ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﻌﻧﯽ )ﻧپ( وارد ﺷد .ﻟذا ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی طرح „ﻧپ“ ﮐﺷﺎورزان ﻓﻘﯾر و ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد زﻣﯾنھﺎی ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
و ﮐﺷت ﮐﻧﻧد و از ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾد ﺧود ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد .و اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ
ﺧﺻوﺻﯽ داﯾر ﮔردد .در واﻗﻊ ﺑﮫ طور ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺑرای رﺷد اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺷﯾوه ﮐﻧﺗرل
ﺷده ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را در ﺑﺧشھﺎﺋﯽ از اﻗﺗﺻﺎد اﺣﯾﺎ ﮐردﻧد.
ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧپ ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد» :اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ،ﺳﯾﺎﺳت ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎدی
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،زﯾرا ﭼرﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .ﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﻣﯽﮔردﯾم ﺗﺎ
ھﻣزﻣﺎن ﺑرای ﭘﯾﺷروی در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺳﺎﻋدی ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای اﯾن اﻧﺟﺎم
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ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ ﻗدری ﻋﻘب ﺑروﯾم ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺟﮭش ﺑزرگﺗر دورﺧﯾز ﮐﻧﯾم.«...

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن طرح رﺷد ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮐﺷﺎورزی ﺑود .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺟﮭش ﺑﻌدی در ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ﺑﺎور د ارد.
ﻟﻧﯾن در ﺳﺎل  ١٩٢٢در ﻣورد ﺑرق رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد » :ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﮐﮫ اﯾن اﻣر
ده ﺳﺎل طول ﻣﯽﮐﺷد .ﭘﺎﯾﺎن ﺑرق رﺳﺎﻧﯽ اوﻟﯾن دوران ﻣﮭم در راه ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧواھد ﺑود«.

٤٨

ﻟﻧﯾن از اﯾن روﺷنﺗر ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ

اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور اﻋﺗﻘﺎد دارد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ او در ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ وداع ﮐرد و ﻧﺗواﻧﺳت ﺷﺎھد ﺗﺣﻘق آرزوھﺎﯾش ﺑﺎﺷد.
ﺑﺣث اﻣﮑﺎن „ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور“ ﺑﻌد از ﻣرگ ﻟﻧﯾن ﻧﯾز ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٧ﺑﺎ
ﺷدت در ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺟرﯾﺎن داﺷت .در طول اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ رﺷد ﻓﮑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺷوروی و آﺷﮑﺎر ﺷدن ﻣﺎھﯾت ﺗزھﺎی ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،او ھر روز اﯾزوﻟﮫﺗر و
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 - 45ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽﺷد .ﺣﺗﯽ روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ او ﺑودﻧد ،در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻌﯽ ﺗرﮐشاش
ﮐردﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ۵ﺳﺎﻟﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺷوروی ﺑﺎ ھﻣت و ارادهء آھﻧﯾن ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑﮫ رھﺑری
اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺳﺎل  ١٩٢٧آﻏﺎز ﺷد .در آﺧر اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ،ﺗوﻟﯾد ﺑرق اﺗﺣﺎد ﺷوروی
ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از آن ﻣﻘداری ﺑود ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ﺑود .در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌدی ،ﺗﺎ
ﺳﺎل  ١٩٣٩اﺗﺣﺎد ﺷوروی از ﯾﮏ ﮐﺷور ﻓﻘر زده ،وﯾران ،ﺑﯽ ﺳواد و ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﮐﺷوری ﻋظﯾم و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد ﮐﮫ در رأس آن ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ و اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗری و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ دهھﺎ ﻣﯾﻠﯾون از زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺷوروی و ﺟﮭﺎن ،ﭘﯾروزی ﺑر ﺑورژوازی ﺑﮫ وﯾژه ﺑورژوازی ﻓﺎﺷﯾﺳت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر ﮔردﯾد .در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۵٣ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽرﻓت .ﻧﻔرت ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ و ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ از اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻧﯾز در ھﻣﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
ﺣﺎل ادﻋﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺧواﺳت ﺑورژوازی
ﺑود و ﺑورژوازی ﭘﺷتاش ﻗرار ﮔرﻓت ،را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ واﻗﻌﯾﯾﺎت آن زﻣﺎن ﺑﯾﺎزﻣﺎﺋﯾم.
آﯾﺎ ﺑورژوازی ﺑﺎ اﯾن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﻣواﻓق ﺑود و ﭘﺷت آن ﻗرار ﮔرﻓت؟
در دوره ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑورژوازی در اﺷﮑﺎل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن
ﺗوطﺋﮫ ﻣﯽﮐرد ،ﮐﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽﮐرد و در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣوﺟود اﺧﻼل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط دو ﻧﻣوﻧﮫ از ھزاران ﺧراﺑﮑﺎری ﺑورژوازی در روﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن اﺗﺣﺎد
ﺷوروی را ﻣﯽآورﯾم:
 -١ﺑﺎﺷﺎﻧوف ﻋﺎﻣل ﺑورژوازی اوﮐراﺋﯾﻧﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎ ﺷﮭر را در ﺳﺎل 1919
ﻏﺻب ﮐرده ،وﺣﺷت و ﺗرور را داﻣن زدﻧد .اﮔر ﻣن ﺗﺣﻘﯾر ﺧود را ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﺑﮫ
ﺻورﺗﺷﺎن ﻣﯽﮐوﺑﯾدم 10 ،ﮔﻠوﻟﮫ در ﺑدﻧم ﺟﺎی ﻣﯽﮔرﻓت .ﻣن ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری ﮔرﻓﺗم.
ی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳُرﯾدم«» 49.از
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ﺷﮭرم ،ﭘﺷت ﻣﺎﺳﮏ اﯾدﺋوﻟوژ ِ

- 49ﻟﻮدو ﻣﺎﺗﻨﺲ  -ﺳﯿﻤﺎي دﯾﮕﺮي از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﺮﺗﻮي  -ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ  -ﺻﻔﺤﻪ  / 195ﮐﺘﺎب
online

 - 461920ﻣﺑﺎرزه آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻼق ﭼﻧد ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت .ﻣﺑﺎرزه از ﺑﯾرون
ﻋﻠﯾﮫ آن دﯾﮕر ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود .ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از درون زﯾر ﺑﻧﺎی آن را ﺗﺧرﯾب ﮐرد .از
ﺣﺎﻻ ﻣﮭم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗوان اﺳب ﺗروﯾﺎ را ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫء ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وارد ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﻓرزﻧدان
دﯾﮑﺗﺎﺗور ھر ﭼﮫ ﺑﯾشﺗر در ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗﮫ دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎع ﮐرده ﺑودﻧد .ﮐودﺗﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت از آﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﺷود«.
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او ﺑﻌد از ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓرار ﮔذاﺷت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژوازی
ﻣﻌﯾﺎرھﺎﺋﯽ ھﻣﺎﻧﻧد اﯾن اوﮐراﺋﯾﻧﯽ داﺷﺗﻧد.
 -٢ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﻟﯾﺗلﭘﯾﺞ» :٥١در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺳﺎل  1928ﺑﮫ ﻣﺣل ژﻧراﺗور ﻣﻌدن
ﮐوﺷﮑﺎر ] [Koschkarرﻓﺗم .در ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از ﮐﻧﺎر ﯾﮏ ﻣوﺗور دﯾزل ﺑزرگ،
دﺳﺗم را در ظرف اﺻﻠﯽ آن ﻓرو ﮐردم .اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ دﺳﺗم در ﻟﺧﺗﮫھﺎی روﻏن
ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎﺷﯾن را ﻟﺣظﮫای ﻧﮕﮭداﺷﺗم .ﻣﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﻟﯾﺗر ﺷن ﮐواﺗز ،ﮐﮫ ﻓﻘط
ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻋﻣدا ً در آن رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،از آن ﺧﺎرج ﮐردﯾم .در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺎ
در ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺟدﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺷﮑﺎر ،ﺷن در ﻣﺎﺷﯾنھﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم
ﮐﻧﻧده ﺗﻌداد ﭼرﺧشھﺎ ﻗﻔل ﺷده ﺑودﻧد و ﻓﻘط ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﭘوش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺑﻠﻧد
ﻣﯽﮐردﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎز ﺷود«.
ﻧﻣوﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ﺧراﺑﮑﺎری ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﺗﺣﺎد ﺷوروی را ﺧودﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾد در آدرسھﺎی
زﯾر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
ﺧراﺑﮑﺎری ﺑورژوازی در ﺻﻧﺎﯾﻊ اورال
ﻗزاﻗﺳﺗﺎن - ٥٣ﭘﯾﺎﺗﺎﮐوف در ﺑرﻟﯾن

٥٢

 -ﺧراﺑﮑﺎری ﺑورژوازی در ﺻﻧﺎﯾﻊ

٥٤
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 -51ﻣﻬﻨﺪس آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي او را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ  -ﺻﻔﺤﻪ  / 218ﮐﺘﺎب  - onlineﺻﻔﺤﻪ 218
 -52ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ  -ﺻﻔﺤﻪ  / 219ﮐﺘﺎب  - onlineﺻﻔﺤﻪ 219
 -53ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ  -ﺻﻔﺤﻪ  / 223ﮐﺘﺎب  - onlineﺻﻔﺤﻪ 223
 -54ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ  -ﺻﻔﺤﻪ  / 225ﮐﺘﺎب  - onlineﺻﻔﺤﻪ 225

 - 47اﯾن ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ھزاران ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر از ﻧﻔرت ﺑورژوازی از ﮐﻣوﻧﯾﺳم و اﺳﺗﺎﻟﯾن و
ﺧراﺑﮑﺎری آن در اﻣر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺣﮑﺎﯾت دارد.
از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،اﯾن ﺑورژوازی ﻧﺑود ﮐﮫ ﭘﺷت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑورژوازی
روﺳﯾﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻗرار داﺷت
وﻟﯽ اﯾن ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑود ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﭘﺷت
ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ و ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
واروﻧﮫ ﺟﻠوه دادن و ﺟﻌل ﺣﻘﺎﯾق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗوﺳط ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﺗواﻧﺳت ﻋدهای از ﮐﺎدرھﺎی روﺷﻧﻔﮑر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻋﮑس ﺗروﺗﺳﮑﯽ و آﺛﺎر او را ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل در ﺳﺎﯾت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﮔﻧﺟﺎﻧدﻧد
وﻟﯽ اﯾن ﻣواﺿﻊ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ،ﻋده دﯾﮕری از ﮐﺎدرھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران را ﺑﮫ
ﺧﺷم آورد.
اﯾن ﻣواﺿﻊ واروﻧﮫ ،ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد دوﻣﯾن ﺑﺣران ﺑزرگ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﮔردﯾد.

ﺑ ﺣ ر ان ﺳ و م:
ﺑﺣران ﺳوم در واﻗﻊ اداﻣﮫ ﺑﺣران اول اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺣران دوم ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﻣﺎل ﮐردن
ﺗﻣﺎم دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی ﺗﺣت رھﺑری ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٩۵٣و ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾن ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ،ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود ،ﺗﺷدﯾد و
ﺗﻌﻣﯾق ﻣﯽﺷود.
ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﭘﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺟﻣﮭوری
دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﺑﯽ ﻗواره از اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ در روﺳﯾﮫ
ﻧﯾﻣﮫ ﺳرواژ  -ﻧﯾﻣﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧﻠق در ﭼﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال  -ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣره .اﯾن درک ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی  -ﺳﯾﺎﺳﯽ  -طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﯾران و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ھدف ﮔرﻓﺗن ﭼﯾزی ﻏﯾر ﻣﻣﮑن )ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺟﺎی
ﺑﻧﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( ﺑﺣران ﻋﻣﯾﻘﯽ را در ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼپ اﯾران ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ و ﺑﮫ
وﯾژه ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮫ وﺟود آورد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎ اﺧذ ﻧظر ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﺑﻧﯽ

 - 48ﺑر ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظر ﻟﻧﯾن از ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺗدوﯾن
ﺷده ﺑود ،اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﻋدم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﯾران ﮐﺷﯾده ﺷد .و اﯾن درک وھم
آﻟود ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﭘر زرق و ﺑرق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗزﺋﯾن ﻣﯽﮔردﯾد ،ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن
ﺑﺣران را ﺑﮫ وﺟود آورد .در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺣزب را ﮐﺳﺎﻟت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،روﺣﯾﮫ ﮐﺎرﻣﻧدی] ،ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت[ ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺷود
ﮐﺎر را ﻋﻘب اﻧداﺧت و ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ھم ﻧﻣﯽاﻓﺗد ،ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓراد ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ...
ﻣﺛل ﻣﺷﻐﻠﮫھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ،...ﺧﯾﻠﯽ از رﻓﻘﺎ اﻣروز را ﺑﮫ ﻓردا ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد و ﻓردا
را ﺑﮫ ﭘس ﻓردا ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺗوی ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺳت ﺑراﯾش ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ
اﮔر ﺑﺧواھﯽ ﮐﺎرش را ﺑﮫ طور واﻗﻌﯽ و ﻣﺎدی ﺣﺳﺎب ﺑﮑﻧﯾم در ﻣﺎه  ۴۵دﻗﯾﻘﮫ اﺳت ،ﺟﺎ
ﺧوش ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮐﺎرھﺎ ﺳﭘرده ﻣﯽﺷود و ﺟواﺑش ﺣﺗﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود...اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻧﺎﺷﯽ از
ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣزب ﭼﻧدﯾﺳت ﮐﮫ اﻓق ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧودش را از دﺳت داده اﺳت ...ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد ﻣﺎ ﺣرﻓﯽ دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ
ﻧﺷﺎﻧدن ﻧدارﯾم .اﮔر در دوره ﻓﺷرده و ﮐوﺗﺎھﯽ اﯾن ﻣﻌﺿﻼت ﺑﮫ ﻋﮑس ﺧودش ﺗﺑدﯾل
ﻧﺷود ...ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دوره ﺗﺧرﯾب ﺧودش را ﺷروع ﻣﯽ
ﮐﻧد ....اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐز ﯾﺎ در ﯾﮏ دوره ﮐوﺗﺎه ﮐﺎر ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻓﺷرده ،ﺑﺎ اﻓق و
ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫای را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﯾﺎ راﺳتاش ھﻣﮫﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ...ﻧﺟﺎت ﺑﺎﺷﯾم« )ﺣﮑﻣت -
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺧﯾر دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ(1986 /6/6
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داد؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در رأس ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑود،
وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر آن ،روز ﺑﮫ روز ﺗﻌﻣﯾق ﻣﯽﮔﺷت.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﯽﮔوﯾد ظﮭور اﯾن ﭘدﯾدهھﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟم ﻧﺎﺷﯽ از وﺟود ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗظﺎھرات ﮐﻧﮑرتاش ،ﺑﯾﺎن ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻧﮑرت اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﯾﺎﺳت ﺧرده ﺑودرژوازی در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت .رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن اﯾن ﭘدﯾده ﺧطرﻧﺎک ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺳﻠط ﺷدن اﻋﺿﺎی
ﺣزب ﺑﮫ ﺗﺋوریھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﺳﻌﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑردن درک ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣزب از اوﺿﺎع
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﻋﻣﯾق ﻧﻣودن درک ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎ از وظﺎﺋف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣزب و داﻣن زدن
ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ﺧﻼق ،اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﻟذا ﺑﮫ وﯾژه در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ

 - 49ﺣزﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد .ﺑﺎﯾد ﻧظرات ﻣﺧﺗﻠف در ﯾﮏ اﺗﻣﺳﻔر ﺳﺎﻟم،
ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽھﺎ در ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎد ﺗودهای
ﻣورد طرد ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﺳط ﮐﺎﻣل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺣزب ﺿرورت درﺟﮫ اول
ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.
وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد دﻣوﮐراﺳﯽ درک ﺑورژوا ﻣﻧﺷﺎﻧﮫای دارد ﮐﮫ ﺟﺎﻟب اﺳت» :
دﻣﮑراﺳﯽ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرای داﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آزاد و ﻣﺧﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد و
رأی آﻧﮭﺎ ﺳر ﺟﺎی ﺧودش ﻗﺑول اﺳت و ﺑﻣوﻗﻌش ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺻف ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺟﻧﮕﻧد.
دﻣﮑراﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن اﮐﺛرﯾت ﺣرف ﺧودش را ِاﻋﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧد .و ھر
ﭼﻘدر ھم ﺷﻣﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت را دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد اﮐﺛرﯾت دﻣﮑراﺗﯾﮑﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد
ﮐﮫ در دھﺎن اﻗﻠﯾت را ﻣﯾﺑﻧدد دﯾﮕر .ﭘس آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺣﻘوق ﻓرد و ﺣﻘوق
اﻗﻠﯾت در ﺣزب اﺳت ،ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧظر ﻣن اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎ رأی اﮐﺛرﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد ﯾﮏ ﺗﻌدادی را
٥٥

ﺑﺧﺎطر ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زدﻧد ﻣﻲﻧدازد ﺑﯾرون دﯾﮕر«.

ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻧﯾن درﮐﯽ از دﻣوﮐراﺳﯽ درون ﺣزﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣن ھﻧوز ﻣﻌﺗﻘدم
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣزب ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﻣن راﺳﺗش زﯾﺎد اﯾدهھﺎی
دﻣﮑراﺳﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧد ھﻣوزن اﻧﺿﺑﺎط و
ﺳﺎﻧﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﯾداﻧم ٥٦«.آﯾﺎ ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾن را ﻣﯽﮔوﯾد؟ ﯾﺎ درک ﺳﺧﯾف ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت از آن ﭼﻧﯾن اﺳت؟
ﺟﮭت ﺟواب ﺑﮫ اﯾن ﺳؤواﻻت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻧﺳﺟم ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺿرورﯾﺳت:
ﻣرﮐزﯾت ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت درﺳﺗﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت و
اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون در ﭘﯾش ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﮐزﯾت ﭘروﻟﺗری ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫ ﺑداﻧد طﺑﻘﺎت
و اﻗﺷﺎر ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد و ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن داﻧش ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎدرﯾﮭﺎ و
 -55ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺑﺤﺚ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان1365/5/27 -
 -56ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺑﺤﺚ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان1365/5/27 -

 - 50از طرﯾق ﮐﺎدرھﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺛل ﯾﮏ
ﻣواد ﺧﺎم ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑﻠﮑﮫ اﻋﺿﺎی ﺣزب اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد و در
ﻣورد آن ﻧظر دارﻧد .و وﻗﺗﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت و ﻧظر اﻋﺿﺎ ﺑﮫ ﮐﺎدرھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود ،آنھﺎ ﻧﯾز ﺗﺣﻠﯾل ﺧود را از اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دارﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﺟزب
راﺳﺗﯾن ﭘروﻟﺗری ﺑﺎﯾد آزادی ﮐﺎﻣل ﺑرای اراﺋﮫ اﯾن ﻧظرات ﺑﮫ ارﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗر را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد،
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﻣرﮐزﯾت ﺗﺷﮑﯾﻼت از اطﻼﻋﺎت و ﻧظرات ﮐﺎﻣل اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎ
ﻣﺣروم ﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﮐرد ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻧﺎدرﺳت و ﺷﮑﻧﻧده
ﺧواھد ﺑود .ﻟذا دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎﻣل در ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر وﻗﺗﯽ اطﻼﻋﺎت و ﺗﺣﻠﯾلھﺎی )ﻧظرات( اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت
ﺗﺷﮑﯾﻼت رﺳﯾد ،اﯾن ﻣرﮐزﯾت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺋوریھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﺟﺎرب
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ،ﺳﺑﮏ و ﺷﯾوه ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،آنھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده ،ﮐﺎه را
از ﮔﻧدم ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺎت طﺑﻘﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺧدﻣت ﭘﯾش ﺑرد اﻧﻘﻼب اﻧطﺑﺎق زﯾﺎدی دارد .در اﯾن ﻧﻘطﮫ رھﻧﻣودھﺎی
ﻣرﮐزﯾت ﺑرای ھر ﻋﺿو ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻻزم اﻻﺟر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﺿو ﻣﯽﺗواﻧد در
ھر ﻟﺣظﮫای رھﻧﻣودھﺎی ﻣرﮐز را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار دھد و ﻧظر ﺧودش را در وﺳﻌت
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از اﺟرای آن ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد .ﻟذا ﺑرای ﭘﯾش ﺑرد اﻣر
اﻧﻘﻼب وﺟود ﭼﻧﯾن ﻣرﮐزﯾﺗﯽ ﺿرورت ﮐﺎﻣل دارد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود
ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﮏ واﺣد ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﯾﮏ واﺣد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت .در ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗوان ﻣرﮐزﯾت داﺷت وﻟﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧداﺷت .اﯾن دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻧﻣﯾﺗوان دﻣﮑراﺳﯽ داﺷت وﻟﯽ ﻣرﮐزﯾت ﻧداﺷت  .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﮔروه آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘروﻟﺗری .وﻟﯽ در ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت ھر ﺟﺎﻧب اﯾن
واﺣد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻣده و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻋﻣده ﮔردد .در ﻟﺣظﮫای دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﻧﺑﮫ ﻏﺎﻟب
دارد و در ﺷراﯾط دﯾﮕر ﻣرﮐزﯾت ﺟﻧﺑﮫ ﻏﺎﻟب ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد وﻟﯽ در ھر ﻟﺣظﮫای ﮐل اﯾن
واﺣد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﺷد و داﺋﻣﺎ ﻧوﺳﺎزی ﮔردد.
در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار
دارد .در ﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط اﻋﺿﺎ ،درﺟﮫ اول اھﻣﯾت ﻗرار

 - 51دارد .ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )ﭼﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ( ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و دوﻟت ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗوارﻧد :ﺳﻧﺗرﯾﺳم.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭼﺎره دردی را ﮐﮫ ﺧود ﻣوﺟد آن اﺳت در اطﺎﻋت ﻣﺣض اﻋﺿﺎ از
ﻣرﮐزﯾت ﻣﯽداﻧد .ﻟذا ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽﮐﺷد.
در ﺑطن اﯾدهء ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳﺗﯽ ،آﻧﺎرﺷﯾﺳم و ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾن آﻗﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﮐوﺷد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻧﯾز ﻣﯽاﻧدﯾﺷد» :ﺑﻧظر ﻣن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑﮕوﯾﯾم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺣزب ﻣﻧﺿﺑط اﺳت ،ﺣزﺑﯽ دارای اھداف واﺣد و ﺣزﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺣول اھداف ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﻧﺎﺑراﯾن رواﺑط دروﻧﯾش
رواﺑط ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،اﮔر آن ﻣﻧظور ﻣﺎ اﺳت.
« ٥٧ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ درﺳت اﺳت .ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﺣﺗﻣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷﮑل
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ طﺑق ﮔﻔﺗﮫھﺎی ھﻣﯾن ﺟﻧﺎب ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ ﻧﺑود .ﺣﺎل
ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﻓﮭﻣد» :و آن ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﺑﻧظر ﻣن ﻣﻼکھﺎﯾش دﯾﮕر اﻟزاﻣﺎ ً ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺑﻌﯾت اﯾن از آن ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾت آن از اﯾن ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد
از ﭘدﯾده رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣرﮐت ﮐرد )در ﺗوﺻﯾﻔش ﻣﺛﻼً( ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﻷﺧره ﺑﺎ رھﺑرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
در ﺳطﺢ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای ﻧﻣﯾﺗواﻧد طرف را ﻣﺟﺑور
ﺑﮑﻧد ﮐﺎری ﺑﮑﻧد ﮐﮫ درﺳت ﻧﻣﯾداﻧد« .٥٨و ﯾﺎ » آدم ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﺿو ﺣزب ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﻰ ﺧﯾﻠﻰ از دﺳﺗوراﺗش ﺑﻧظر ﻣن ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد .ﻓﻼن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﻼن ﻧظر ﺣزب را
٥٩

ﻧﭘذﯾرد .اﮔر رھﺑر واﻗﻌﻰ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔرى اﺳت ﮐﮫ آن ﻧظرات در ﮐﺗش ﻧﻣﯾرود«.

)ﺗﮑﯾﮫ

از ﻣﺎ( ﻣﺎ در ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ آدمھﺎی ﺳﻧﺗرﯾﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل آﻧﺎرﺷﯾﺳت ھم ھﺳﺗﻧد.
„ﻋﺎﻟﯾﺳت .اﻓﺗﺧﺎر آﻓرﯾن اﺳت “.اﻟﺑﺗﮫ ﺑورژوازی در ﻗدرت اﯾن را ﺑﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﻣﯽﮔوﯾد .ﭼون ﻣﺛﻼ در ﯾﮏ ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣرﮐزﯾت ﺣزب دﺳﺗور ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ را ﻣﯽدھد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ آن ﺷﮭر اﯾن دﺳﺗور را »درﺳت ﻧﻣﯾداﻧد« و »در ﮐﺗش ﻧﻣﯽرود«.
ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧد؟ »درﺳت« ﻣﯽداﻧد و »در ﮐﺗش« ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﺑرود .و ﻣﯽرود ﺑﮫ
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 - 52ﺧﺎﻧﮫاش .آﻧوﻗت ﺻﻔوف ﺗظﺎھرات ﺿﻌﯾف و ﭘراﮐﻧده ﻣﯽﺷود و ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم ﺑرای
آﻗﺎی ﺣﮑﻣت ﮐف ﻣﯽزﻧد .زﯾرا ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم در ﺗﺷﮑﯾﻼت او ﺣﺎﮐم ﺷده اﺳت.
در طول ﭼﻧد ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﮐﺷﯾدن اﯾن ﺣزب ﺑﮫ
اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺗﻌدد؛ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﺟﺎد ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﯾران
و ﮐوﺷش ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺣزب ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ ،اﻋﺗراض
وﺳﯾﻊ ﺗودهء ﺣزﺑﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﻔرد ﺷدن ﺣﮑﻣت و رﻓﻘﺎﯾش ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣﯾد.

ﺑ ﺣ ر ان ﭼ ﮭ ﺎر م :
ﻓر اﮐ ﺳ ﯾو ن ﻣ ﻧ ﺻ و ر ﺣ ﮑ ﻣ ت و ا ﻧ ﺷ ﻌ ﺎ ب
ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﻧﺗﻘﺎدات ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎء ﺑﮫ ﻧوع ﻧﮕراش ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر او و رﻓﻘﺎﯾش،
ﺗﻼش او ﺟﮭت ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن و طﺑﯾﻌﯽ ﺟﻠوه دادن ﻓراﮐﺳﯾون در ﯾﮏ ﺣزب ﭘروﻟﺗری
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،آﻏﺎز ﮔردﯾد .او در ﻣﺿرات دﻣﮑراﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد »در ھر ﮐﻧﮕرهای رأی
اﮐﺛرﯾت را روی اﭘوزﯾﺳﯾون اﻋﻣﺎل ﮐردﻧد و زدﻧدش دﯾﮕر .ﻗﺎﻧون ﺿد ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯽ را ﺑﮫ
رأی اﮐﺛرﯾت ﮐﻧﮕرهﺷﺎن ﺗﺻوﯾب ﮐردﻧد و ﺑﻌد ھم اﺟراﯾش ﮐردﻧد دﯾﮕر« .

٦٠

روی ﺳﺧن

ﺣﮑﻣت ،ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺷوروی اﺳت .ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻓراﮐﺳﯾون ﯾﻌﻧﯽ وﺟود دو ﮔراﯾش
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﺣزب را اﺟﺎزه ﻧﻣﯾداد و روی ﻣرﮐزﯾت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ
ﻣﯽﮐرد .و »آﯾﺎ اﯾن ﺣزب دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد از اﯾن ﮐﮫ ﺣﻘوق ﻓرد
را و ﺣﻘوق ﻓﮑرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در آن ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد )اﮔر ﻓراﮐﺳﯾون ﯾﺎ اﺻول ﻋﻘﯾدﺗﯽ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ھﺳت(«.

٦١

ﺣﮑﻣت ﺑﺎ اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﻓراﮐﺳﯾون ﺧود را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﭘﯽ ﻣﯽرﯾﺧت .ﺑﮫ وﯾژه اﯾن ﮐﮫ ھر
روز ﻣﻌﺿﻼت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺣزب ﻧﯾز ﮔﺳﺗردهﺗر و ﻋﻣﯾقﺗر ﻣﯽﺷد و
او ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏھﺎی ﻣﺧراش آن را ﻋﻣﯾقﺗر ﻣﯽﻧﻣود .او ﺑﻌد از اﻗرار ﺑﮫ
ﺿﻌﻔﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣزب ﮐﮫ در ﻓوق ﺑﯾﺎن ﮔردﯾد ،و ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ رھﺑری در ﺣل ﻣﻌﺿﻼت،
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 - 53ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻋﻠﯽرﻏم ﺗﻼشھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷده ،ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ،ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف،
ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ...ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺳﯾر ﻗﮭﻘراﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﮐزی ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ
دارد ...اﯾن آﺧرﯾن ﺑﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﻣﻌﯽ
راﺟﻊ ﺑﺎ آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧم...
وﻗﺗﯽ از ﻣﺟﻣوع ﻣﺷﮑﻼت رھﺑری ﺣرف ﻣﯽزﻧم ،ﻣﻧظورم دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻘط ﻧﯾﺳت ...دﻓﺗر
ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ارﮔﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﯽﺗواﻧد ﺧودش را ﺗوﯾش ﻧﺷﺎن ﺑدھد...
ارﮔﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ را دارد ...وﻟﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﯾﺳت ...وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾم
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻌﺿﻼت رھﺑری ھﺳت ،راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻼت ﺷش ھﻔت ﻧﻔر ﺣرف ﻧﻣﯽزﻧم .راﺟﻊ
ﺑﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت در ﺳطﺢ ﮐﺎدرھﺎی ﻣرﮐزی و رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺣرف ﻣﯽزﻧم ﮐﮫ ﻣﯽﭼرﺧﺎﻧﻧد.
ﺑروزات از اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧﯾﻠﯽ روﺷن اﺳت .ﮐﺎر ﺗﺋورﯾﮏ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧواﻧﯽ ﺗﻼش ﺟﻣﻌﯽ
وﺟود ﻧدارد ...،ﺣﺳﺎﺳﯾت رھﺑری ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗم و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺧصاش در
دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم اﺳت .و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﯽ
ﺑرای ﺑرﺧورد ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻣﺳﺎﺋل در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت.
روﺣﯾﮫ ،راﻧدﻣﺎن ،ﺑﺎزده اﻧرژی ﺟﮭت درﺟﮫ دﺧﯾل ﺷدن ﮐﺎدرھﺎی ﻣرﮐزی در اﻣور ﻣﺧﺗﻠف
ﺣزب ﺑﮫ طور ﺟدی اﻓت ﮐرده اﺳت«.

٦٢

در واﻗﻊ ﺣزﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺿﻼت ،دﯾﮕر ﺣزب

ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾﺳت .ﺣزﺑﯽ اﺳت ﻣﻧﻔﻌل ،ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اﺳﺎﺳﯽاش ﺗﺧﺗﺋﮫ ﮐل ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در
ﻧزد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗودهھﺎی ﻣردم اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
ھﯾﭼﮕﺎه ﺑدﯾن درﺟﮫ از اﻓت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ  -ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧرﺳﯾد .در اﺛر اﻋﻣﺎل
ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺷرﮐﺎء ﮐوﭼﮏ ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﯾﺎراﻧش از دورش ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧد
وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐل ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﭼﯾز دﯾﮕری را ﻣﯽﺧواھد ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد.
او در اﯾن ﻧﺷﺳت ﺣزﺑﯽ ﻋﻠل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺿﻼت ﺑﯾﺎن ﺷده را در؛ اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ﺧرده
ﺑورژوازی ،ﻣﺣﯾط ﺧﺎرج از ﮐﺷوری و ﺗﻐﯾﯾر در ﻣوﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﺧود ﺣزب ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﺻﻼح اﯾن ﻣﻌﺿﻼت و ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ
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 - 54ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ درون ﺣزﺑﯽ ،اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود و ﺗﺷوﯾق ﺣزب ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽﮔردد .وﻟﯽ در ھﻣﺎن ﭘﻠﻧوم ھﺷﺗم ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ،ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣرﮐزی« زﯾر ﻧظر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑﮫ وﺟود آورﻧد و ﺑﺎ زور اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﭘﯾﭼﺎﻧدن اﻋﺿﺎی اﯾن »ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﻣرﮐزی« در ﺑﻧدھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑر ﺿﻌفھﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ ﺣزب را ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽﺗر
ﮐﻧﻧد .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﺑﮏ ﮐﺎری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣل ﻣﻌﺿﻼت ﯾﺎری ﻧﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر
ﺑﺣرانھﺎی ﻣوﺟود ﻣﯽاﻓزود.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑرآﯾﻧد ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ،اﯾران و ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آﻣده
ﺑود .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﯾروھﺎ ،اﺧﻼل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﮫ ظﺎھر ﭼپ رادﯾﮑﺎل وﻟﯽ
راﺳت در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑوده اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾن ﻋﺎﻣل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑود.
ﺗﻌﯾﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻧﻔﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٩۵٣ﻧﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫدون ،اﯾﺟﺎد ﺗوھم در ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در دﻓﺎع از „ﮐردﺳﺗﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ“ ﺧط راﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷد وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣرﺗب از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت ،ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼتھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽﮐﺷﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺷﮑﻼت ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ و
اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐرد ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺣزب را ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﮐرد و دﻣوﮐراﺳﯽ را
ﻣﺣدود ﻣﯽﻧﻣود و ظﺎھری ﻣﺎوراء ﭼپ داﺷت .ﻋﻼوه ﺑر آن ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﮐرد و
ﻓﺎرس ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺑورژوازی ﮐرد و ﻓﺎرس و ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود
آﻣدن ﮔراﯾﺷﺎت روﺷن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔردﯾده ﺑود.
ﺧط ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﺣﺎل دﯾﮕر ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧط ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔری ﻣﯽﻧﺎﻣﯾد ﺑﺎ ﻓرار
ﺑﮫ ﺟﻠو ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ظﺎھری ﭼپ و رادﯾﮑﺎل و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮔراﯾﺷﺎت دﯾﮕر ﺧود را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﻓراﮐﺳﯾون ،ﺑﻌد اﻧﺷﻌﺎب و ﺳﭘس ﻓرار ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور آﻣﺎده ﻣﯽﮐرد .او ﺧطوط ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران را ﭼﻧﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣود:
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و ﮐوﻣﻠﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدھﺎی ﮔران ﺑر دﺳت و ﭘﺎی ﻣﻠت ﮐرد و ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑوده و ھﺳت.
ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻣت آن را »ﺳﻧﺗرﯾﺳﺗﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣد :اﯾن ﺧط ﻧﮫ ﻟﻔﺎظﯽھﺎ و ﺟداﺋﯽ طﻠﺑﯽھﺎی
ﺣﮑﻣت را ﻣﯽﭘذﯾرﻓت و ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣوﺟود ﮐوﺗﺎه ﻣﯽآﻣد.
و ﺧط »ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔری« ﺣﮑﻣت.
در واﻗﻊ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دو ﺧط راﺳت ﯾﮑﯽ راﺳت از ﭼپ )ﺧط ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت( و
ﯾﮑﯽ راﺳت از راﺳت )ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﮐرد( در ﻣﺑﺎرزه ﺑود .اوﻟﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﺧواھﺎن طرد
ﺧطﯽ ﻣﺷﯽ و اﻓراد راﺳت از راﺳت ﺑود» :ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔراﯾش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔری در ﺣزب ﻗرار ﺑﮕﯾرد و
ﮔراﯾﺷﺎت دﯾﮕر از اﯾن ﺣزب و ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز از ﻣﻘﺎمھﺎی ﻣﺳﺋول در اﯾن ﺣزب ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .اﻣﺎ روش رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف را روﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐردﯾم زﯾرا اﯾن
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ﺗﺣول در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺣوﻟــﯽ از ﺑﺎﻻ و ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎﺷد«.

اﻟﺑﺗﮫ واژهھﺎی»ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺣوﻟﯽ از ﺑﺎﻻ و ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎﺷد« ﮔولزﻧﮏ اﺳت .زﯾرا ﻣوﺿﻊ
»ﮐراﯾﺷﺎت دﯾﮕر ...در اﯾن ﺣزب ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد« ﻏﯾر از ﻣﺑﺎرزه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑﺎ
ﺟرﯾﺎن راﺳت )ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﮔراﯾش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﺟﻠو ﺑﺑرد ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ اﺳت(،
ﺗﺻﻔﯾﮫ آدمھﺎ را ﻧﯾز ﻣورد ﻧظر دارد .ﺑﯾرون ﮐردن آدمھﺎ ﻣورد ﻧظر اﺳت .آن ھم ﻧﮫ
آدمھﺎی ﯾﮏ ﮔراﯾش ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ آدمھﺎی ﮔراﯾﺷﺎت دﯾﮕر.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﭘروﺳﮫ ﺧط اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ ﺣﮑﻣت را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم :او ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑدﻧﺑﺎل ﮐﻧﮕره
ﺳوم ﻣﺎ رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺧود را از ﭼﮭﺎرﭼوب ﺧط رﺳﻣﯽ ﺑﯾرون ﻣﯾﮑﺷﯾم و
ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮔراﯾش ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم« .٦٤ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺧود را از دﯾﮕران ﻣﺟزا ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
اﯾن ﺟﮭت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷروع ﺗﻌرض ،ﺑرای ﺧود »ﺳﻣﯾﻧﺎر اول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔری« را در
ﺳطﺢ ﮐل ﺣزب ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .وﻟﯽ ﺧط ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﺣراﻧﯾت دروﻧش
ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮔراﯾش ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧود را ﺟذب ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﮔراﯾش از او دور ﻣﯽﮔردد .او
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 - 56ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺳﺎﻧﺗــر ﭼﯾزی ﺟز ﺳﯾﺎھﯽ ﻟــﺷﮕر ﺑرای ﺣﻣﻠــﮫ راﺳت ﺑﮫ ﮐل ﺑﻧﯾﺎدھﺎ و ﻣﺑﺎﻧﯽ
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ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻧﺑود «.

ﺑﻌد ﺑرای ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮔراﯾﺷﺎت دﯾﮕر و طﺑﻌﺎ طرﻓداران اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت و ﻗﺑﺻﮫ ﮐردن ﮐﺎﻣل
ﻗدرت ﺣزﺑﯽ ،ﺧط و ﻧﺷﺎن اﻧﺷﻌﺎب ﻣﯽﮐﺷﻧد و ﻣدت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد:
»ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای اﯾن اﻧﺗﺧﺎب و اﯾن ﺗﺣول در درون ﺣزب ﮔذاﺷﺗﮫاﯾم ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ
ﮐﻧﮕره ﭼﮭﺎرم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران اﺳت .در اﯾن ﮐﻧﮕره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔری اﯾران
ﺑﺎﯾد ﺗﺻوﯾب ﺑﺷود ،ﯾﮏ ﺣزب ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ رھﺑری و ﮐﺎدرھﺎﯾش ﺻﻼﺣﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را در ﻣﺑﺎرزه از ﻣوﺿﻊ ﺳوﺳﯾﺎﻟــﯾﺳم ﮐﺎرﮔری در ﺻﺣﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺳب
ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣوازﯾن ﻓﻌﺎﻟــﯾت ﺳوﺳﯾﺎﻟــﯾﺳم ﮐﺎرﮔری ﻣﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﮑﺑﺎر ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﮑﻠــﯾف ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎﻟــﯾﺳم و رادﯾﮑﺎﻟــﯾﺳم روﺷﻧﻔﮑر ﻧﺎراﺿﯽ اﯾراﻧﯽ
روﺷن ﮐﻧد .اﮔر در ﮐﻧﮕره ﭼﮭﺎرم اﯾن ﺗﺣول در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﮑری ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ آن
رخ ﻧدھد و رﺳﻣﯾت ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد ،آﻧوﻗت ﺑدون ﺗردﯾد ﺳﻧت ﺗﺎﮐﻧوﻧﯽ ﺣزب ﻣﺎ ﺑﮫ دو ﺗرﻧد و دو
ﺣزب ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺟزﯾﮫ ﺧواھد ﺷد ...اﮔر ﮐﻧﮕره ﭼﮭﺎرم ﮐﻧﮕره ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد راه ﻣﺎ ﺟدا
٦٦

ﻣﯽﺷود« .

ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در  ١٣۶٨/٩/٢۶ﺣﮑﻣت و ﺟﻧﺎحاش )ﮐﺎﻧون ﺳﮫ ﻧﻔره( ﻗﺎدر ﻣﯽﺷوﻧد،
ﺟرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﮐردی در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽﻧﺎﻣﯾدﻧد ،از ﺣزب طرد ﮐﻧﻧد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه وﺳﯾﻌﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺗر ﯾﺎ » ﭼپ رادﯾﮑﺎل ﺑﻰ اﻓﻘﻰ ﮐﮫ ھم
اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣﻘدرات اﯾن ﺣزب را در ﺻﺣﻧﮫ ﻋﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد٦٧«.ﻣﯾﻧﺎﻣد ،داﻣن ﻣﯽزﻧد .در
اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺗﻌداد وﺳﯾﻌﯽ از اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد .وﻟﯽ او ﻧﻘﺷﮫ دﯾﮕری در ﺳر دارد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺑول رھﺑری در ﺣزب را
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ رد ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ "دﯾﮕر ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد؟ ﻗرﯾب
ﭘﺎﻧﺻد ﻧﻔر در ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑدارى از رھﺑرى ﺷﻣﺎ طوﻣﺎر اﻣﺿﺎء ﮐردهاﻧد .ﺗﻣﺎم ﺣزب
ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﺗﺎن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزى ﺧود را ﻣداﻓﻊ اﯾن ﺧط ﻣﯾداﻧد و دﺑﯾر ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزى ﺧودش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادن رھﺑرى ﺣزب ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را آورده اﺳت .ﺗﺎ ﮐﻰ اﻗﻠﯾت اﻗﻠﯾت
 -65ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
 -66ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
 -67ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﻘﺎي ﭼﭗ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن

 - 57ﻣﻲﮐﻧﯾد؟" ...ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ﮔراﯾش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﮐﺎرﮔرى در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﮏ ﮔراﯾش
ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ و اﻗﻠﯾت اﺳت ...ﺑﺣث ﻣن ﺑر ﺳر ﮐم ﺑودن و اﻗﻠﯾت ﺑودن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎر ﺑﻠد و
طﺑﯾﻌﻰ اﯾن ﺧط در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران اﺳت«.٦٨
ﺣﮑﻣت از ﺷراﯾط ﺑﻐرﻧﺞ ﻣﺑﺎرزه در ﮐردﺳﺗﺎن و ﮐل اﯾران ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده اﺳت .ﻣﯽﺧواھد
ﺑﺎر و ﺑﻧﮫ ﺧود را ﺑﺑﻧدد ،ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻓرار را ﺑر ﻗرار ﺗرﺟﯾﺢ
دھد .ﻟذا ﺧود را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﻣﯽﮐﻧد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺟﻧﺎح ﺧود را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ،و ﺑﮫ طور
ﻣﻧﺳﺟم ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ از
ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد ،ﭘرﺗﺎب ﺷوﻧد» :،در ﻣورد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﻋﻣﻠﻰ
ﮐردن اﯾن ﺣرﮐت و ﮔﺎﻣﮭﺎى ﻣﺷﺧص آن ﺗﺻﻣﯾم ﻣن اﯾن اﺳت :طﻰ دو ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده رﺳﻣﺎ در
٦٩

درون ﺗﺷﮑﯾﻼت طﻰ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫاى ﺗﺷﮑﯾل ﻓراﮐﺳﯾون ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔرى را اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧد«

او

ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻓراﮐﺳﯾون در ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑول ﺟﺎ دادن ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﮐﻧﺎر ھم و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت در ﺣزب .ﻟذا ﻗﺳم
ﻣﯽﺧورد ﮐﮫ ﻓراﮐﺳﯾون او ﭼﯾز دﯾﮕری و از ﻗﻣﺎش دﯾﮕریﺳت» :.ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم در ﺳﻧت
ﭼپ رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎى ﮔﺳﺳت ازﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم و اﻧﺿﺑﺎط درون ﺣزﺑﻰ ﻓﮭﻣﯾده ﺷده اﺳت .در
اﯾن ﻣورد ﻣﺷﺧص ﻻاﻗل ،ﺗﺷﮑﯾل ﻓراﮐﺳﯾون ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔرى روﻧدى ﻋﮑس اﯾن را ﻣد
٧٠

ﻧظر دارد«.

ﭼﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﺟﮭﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳم؟؟ ﻣد ﻧظر دارد! آری ﻣد ﻧظر دارد.

وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﮔراﯾش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧرده ﺑورژوازی در درون
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﮔراﯾش ارادی ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﻣد ﻧظر ﮔرﻓﺗن و اراده ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ و ھﻠوا ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽﺷود .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی اﯾن
ﺳﺎزش طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،از  ١٣۶٧زﻣﯾﻧﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ آن را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣزب از اﯾدﺋوﻟوژی و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ طﺑﻘﺎت ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری ،اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود اﺳت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮫ دروﻧﯽ
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟﮭت ﭘﺎﮐﯾزه ﮐردن ﺻﻔوف ﺧود اﺳت .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺧواھد اﯾن را
 -68ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻧــﺎﻣــﻪ ﺑــﻪ ﻓــﻌــﺎﻟــﯿﻦ ﺣــﺰب درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮى -اول ﺧﺮداد
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 -69ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
 -70ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

 - 58از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮕﯾرد و آن را در ﻣﻘﺎﺑل ﻓراﮐﺳﯾون ﺧود ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻧد» :اﮐﻧون
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﭘﯾش آﻣده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻠوهھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﭼپ ﺳﻧﺗﯽ ،ﺳﻧت
ﺗزﮐﯾﮫ و اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑدھﯾم .اﯾن روش ﺑﻣﺎ و اﻣر ﻣﺎ ﺿرر ﻣﯾزﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﺧود ﺑﮫ ﺻف ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدد ،ھﯾﭼﮕﺎه ﺑرای اﯾن ﺻف ﮐﺎدر ﻧﻣﯾﺷود .و ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر
٧١

ﺗﺣﻘﯾر و ﺷﮑﺳﺗن ﺷﺧﺻﯾت اﻓراد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺷود ﺑرای وارث ﻧﮭﺎﺋﯽاش ھم ﺣزب ﻧﻣﯾﺷود«.

ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد او ﻓراﮐﺳﯾون ﺧود را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد » :از اﯾﻧرو ﺑﺎ اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻓراﮐﺳﯾون
٧٢

ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔرى در درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷود«.

ﭘﻠﻧوم ھﺟدھم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﮐﮫ در ﺷﮭرﯾور ) ١٣۶٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 (١٩٩٠ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،ﮐورش ﻣدرﺳﯽ ،رﺿﺎ ﻣﻘدم و اﯾرج آذرﯾن را ﺑﮫ
ﻋﺿوﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اراء ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳردﺑﯾر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﯾﮏ ﻓراﮐﺳﯾون در رھﺑری ﯾﮏ ﺣزب اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ
اﮐﺛرﯾت اﺳت ،ﻓراﮐﺳﯾون ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽﮔردد .وﻟﯽ ﻓراﮐﺳﯾون ﺣﮑﻣت ،ﺑر ﻋﮑس ،ﺧود را
ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرا او ﻧﻘﺷﮫ دﯾﮕری دارد.
اﯾن ﻧﻘﺷﮫ را در ﭘﻠﻧوم ﺑﯾﺳﺗم رو ﻣﯽﮐﻧد» :اﯾن وﺿﻊ ﺣزب اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﺷراﻓت و
اﻋﺗﺑﺎرى ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﻰ ﺑﮫ آن اﺣﺗﯾﺎج دارد را از اﻧﺳﺎن ﻣﯾﮕﯾرد ...ﻣن ﺗز ﻣﺣﮑوم
ﮐردن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت را ﻧﯾﺎوردهام ...اﮔر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻣﺎﻧد ،ﺗﺎ وﻗﺗﻰ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﻰ را
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣروز ﻣﺷﻐول آﻧﺳت اﺣﺗراﻣش ﺑراى ﻣن ﺳرﺟﺎﯾش اﺳت .ﻣن راه ﮐوﺗﺎهﺗر
٧٣

و ﮐم ﻣﺷﻘتﺗرى ﭘﯾدا ﮐردهام ،آن ھم ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻰ دﯾﮕر اﺳت«.

و در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻧواﻣﺑر  ١٩٩١اطﻼﻋﯾﮫای ﺑﺎ اﻣﺿﺎء اﯾرج آذرﯾن ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت،
ﮐورش ﻣدرﺳﯽ و رﺿﺎ ﻣﻘدم اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ در آن آﻣده اﺳت» :ﺑﺎ اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری اﯾران و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺷﻌﺎب ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت و ﺣزباش  ۶ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر
 -71ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﻘﺎي ﭼﭗ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن 1368/9/26
 -72ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان  10 -ژوﺋﻦ 1990
 -73ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮي از ﺣﺰب  -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،63ﻣﻬﺮﻣﺎه 1370

 - 59از اﯾران دور ﻣﯽﮔردﻧد ﺗﺎ در ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ از راه ﮐوﺗﺎهﺗر ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران را
ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣ ﻧ ﺻ و ر ﺣ ﮑ ﻣت و ﻣ ﺳ ﺄ ﻟ ﮫی ﻣ ﻠ ﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت وﻗﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﮐوﻣﻠﮫ ﭼراغ ﺳﺑزی دﯾد ،ﺑرای زدودن
ھر ﻣﺎﻧﻌﯽ و ﺑﺎز ﮐردن ھر اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﻗﺑﺿﮫ ﮐردن ﺳرﯾﻊ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ
ﺗﺣوﯾل دادن ﻓرﻣولھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑدون اﻧطﺑﺎق آن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐردﺳﺗﺎن .او ﺑرای دﻟﺟوﺋﯽ
ﮐوﻣﻠﮫ ﺣﺗﯽ از واژهھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش ھم ﻧﻔرﯾن ﺷده ﺑود .از ﺟﻣﻠﮫ؛
واژه „ﺧﻠق“ و „ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل“
ﻟﺑﮫ ﺗﯾز و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫء ﺣﻣﻼت ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫای ﺑود ﮐﮫ از واژه „ﺧﻠق“ ﺑرای
ﺑﯾﺎن ﻧظرات ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرد .ﻣﺛل» :ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق«» ،ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﺧﻠق«» ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﻠﻘﯽ« و...
ﺑرای ھر اﻧﺳﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧدﯾﺷﻣﻧدی روﺷن اﺳت ﮐﮫ واژه „ﺧﻠق“ ﻣﺛل ﺗﻣﺎم واژهھﺎی دﯾﮕر
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘدﯾده زﺑﺎﻧﯽ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺛﻼ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫدون در ﮐﺷور ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال  -ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﭼﯾن از واژهء ﺧﻠق
ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن داﻣﻧﮫ و وﺳﻌت ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرد .در ﭼﻧﯾن ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ را درھم ﻣﯽﮐوﺑﯾد ،ﺧﻠق ﻋﺑﺎرت ﺑود از
ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﻧﺎﻓﻊ داﺷﺗﻧد .در ﺟﮭت واژﮔوﻧﯽ ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺳﯾﺳﺗم
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺑورژوازی ،ﺧرده ﺑورژوازی و ﺑﮫ
وﯾژه دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﻣﯾﺎﻧﮫﺣﺎل آن ﮐﺷور ﻣﺷﺧص ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟدی داﺷﺗﻧد و در اﻧﻘﻼب ﺷرﮐت
ﻣﯽﮐردﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ واژه „ﺧﻠق“ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ را در ﺑر ﻣﯽﮔرﻓت .ﻟذا ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن
اﯾن واژه ﮐﺎﻣﻼ درﺳت و ﻣﻧطﺑق ﺑر واﻗﻌﯾت ﺑود .در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن
ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﺷده و ﺑﮫ ﺧرده ﺑورژوا و ﺑورژوا ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫاﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھر
ﮐﺷوری ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ،ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯾﯾر
ﮐردهاﻧد .دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺷود ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣﻔﮭوم از واژه ﺧﻠق اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻔﮭوم ﺧﻠق ،ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻧﯾروی اﻧﻘﻼب از دﯾدﮔﺎه

 - 60اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻘط طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﺣد ﻧزدﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،دھﻘﺎﻧﺎن
ﻓﻘﯾر و اﻗﺷﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﺧرده ﺑورژوازی .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان از واژه „ﺧﻠق “اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
وﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن واژه ،ﺑﺎﯾد ﮔﺳﺗرهء ﻧﯾروی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن آن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را
ﺑرﺳﺎﻧد.
در اﯾران  ١٣۵٧و ﺑﻌد از آن ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،درک درﺳﺗﯽ از ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﻧداﺷﺗﻧد .اﮐﺛر ﻣطﻠق
ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب اﯾران را ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .طﯾف وﺳﯾﻊ اﯾن
اﻧﺣراﻓﺎت در ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد؛ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن،
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ،ﺗظﺎھر ﻣﯽﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑورژوازی اﯾران ﺗوھم داﺷﺗﻧد .وﻟﯽ
اﯾن اﻧﺣراﻓﺎت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧود ﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت از واژهء ﺧﻠق
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭر طﺑﻘﺎﺗﯽای ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻧﯾروھﺎ ﺣﻣل
ﻣﯽﻧﻣودﻧد .اﮔر واژه ﺧﻠق ،وﺳﻌت ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻧﺷﺎن دھد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺧرده ﺑورژوازی ﻓﻘﯾر ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ و ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن را ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد،
واژهاﯾﺳت درﺳت و ﻣﯽﺷود آن را در اﯾن دوران ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد.
وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت اﺷﮑﺎل را روی اﺳﺗﻔﺎده از واژه ﺧﻠق ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺑﮫ ھر ﺟﮭت او ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﺧطرات ﺑﯾﻧشھﺎى اﻧﺣراﻓﻰ "ﻋﻣوم ﺧﻠﻘﻰ" ﺑراى ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔرى و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻰ«...

٧٤

»ﺗو ّھﻣﺎت ﻋﻣومﺧﻠﻘﻰ راﯾﺞ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔرى و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻰ ﮐﺷور ﻣﺎ «....

٧٥

٧٦

»ﺟﻣﮭورى دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ...ﯾﮏ اﻟﺗﻘﺎط ...اﺳت«.

ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣﻘﺎﻟﮫﯾﯽ ،راه ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت» :ﻏﺎرت و
٧٧

ﭼﭘﺎول ارزش اﺿﺎﻓﻰ و ﺛروتھﺎى ﺑﯾﮑران ﺧﻠق ﻣﺎ«

»ﻋﺷق ﺑﮫ "ﺧﻠق" در ﻧزد اﯾﻧﺎن ﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾق اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﻰ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت دﺳت ﺷﺳﺗن از ﻣﻧﺎﻓﻊ
٧٨

ﻣﺳﺗﻘل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ "وﺣدت" ﺻﻔوف آﻧرا ﺣﻔظ ﻣﻲﮐﻧﻧد«...،

 -74ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -اﺳﻄﻮره ﺑﻮرژوازي ﻣﻞ و ﻣﺘﺮﻗﯽ  -ﺗﯿﺮﻣﺎه 1358
 -75ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
 -76ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
 -77رزﻣﻨﺪﮔﺎن و راه ﮐﺎرﮔﺮ :ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  -ﺧﻠﻘﻰ  -ﺑﺨﺶ اول  -اﯾﺮج آذرﯾﻦ  -ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ -
ﻏﻼم ﮐﺸﺎورز  -اول ﻣﺮداد 1359

 - 61ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ھﯾﭻ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن واژه ﺧﻠق ﻧدارد.
واژه ﺧﻠق ﺑرای او ﯾﮏ ﺗﺎﺑوﺳت.
وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواھد دل ﮐوﻣﻠﮫایھﺎ را ﺑﮫ دﺳت آورد ،وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواھد رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
را ﮐﮫ در ﺑﮫ در دﻧﺑﺎل آدم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﯽﮔردد ،ﻗﺑﺿﮫ ﮐﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﻠﯾت ﻏﯾر ﻓﺎرس اﺳت ،ﺧﻠق ﮔرا ﻣﯽﺷود و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﺷﺗﮫھﺎﯾش آن را ﺗﮑرار
ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﻘل ﻗول ﻓﻘط از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ او را ﻣﯽآورﯾم:
»ﺧود اﯾن اﻧﻘﻼب ،ﺧﺻﻠت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑودﻧش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﻰﮐﻧد .ﻣﺛﻼ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﺧﻠق
ﮐرد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﺧورد ﮐرد؟ ...درﺑﺎره ﺷوراھﺎ ﻻزم اﺳت ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣداﻗل ﻣﻧظور ﻧظر ﻣﺎﺳت ،ﺻرﻓﺎ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺷوراھﺎى ﮐﺎرﮔرى طﺑﻘﺎﺗﻰ ﻧﻣﻰﺷود،
ﺑﻠﮑﮫ ﺷوراھﺎى دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫھﺎ ،ﺧﻠقھﺎ و ﻏﯾره ﻧﯾز در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوراﯾﻰ ﻧﻘش ﺑﺎزى
ﻣﻰ ﮐﻧﻧد ...اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﻣﻰﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟﻣﮭورى ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻰ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑراى
ﯾﮏ ﺟﻣﮭورى ﺷوراﺋﻰ ﮐﮫ ﻣﺗﮑﻰ ﺑر ارﺗش ﺧﻠق و ﺗﺳﻠﯾﺢ ﻋﻣوﻣﻰ ﻣردم ﻣﻰ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺎرزه
ﻣﻰ ﮐﻧﯾم .ﻣﻧظور ﻣﺎ از ارﺗش ﺧﻠق ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻠﻘﻰ ﺷدن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﯾﺳت .ﻣﻧظور ،ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ
ارﺗش دﻣﮑراﺗﯾﮏ از ﺗودهھﺎى ﻣردم ﻣﺳﻠﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷد) ٧٩«.ﺗﮑﯾﮫ از ﻣن(
در اﯾن ﻧﻘل ﻗول از ﺟﻧﺑش ﺧﻠق ﮐرد ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐرد و ﯾﺎ
ﺧرده ﺑورژوازی ﻓﻘﯾر ﮐرد .ﻣﯽﮔوﯾد ﺧﻠق ﮐرد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ
ﺑورژوازی ﺷوﯾﻧﯾﺳت ﮐرد .ارﺗش ﺧﻠق او ﻧﯾز ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺧرده ﺑورژوازی و ﺑورژوازی
)ﻣردم( را درﺑر دارد.
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑﻣت ھدف وﺳﯾﻠﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐرد .در آن ﻟﺣظﮫ ھدف ﺑرای او
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐوﻣﻠﮫ ﺑود ،ﭘس ﻣﯽﺷد از واژه ﺧﻠق ھم ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﻠت و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐرد .او ھﻣﯾن
طور طوطﯽوار ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن را در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﮐُرد ،ﺗﮑرار ﻣﯽﮐرد.
او ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ ﮐوﻣﻠﮫایھﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ طرﻓدار ﺣق ﻣﻠت ﮐرد اﺳت:

 - 78ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻪ ﺟﺰء ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻠﻘﯽ 1359/8/3 -
 -79ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺑﺤﺜﯽ ﺑﯿﺮاﻣﻮن :ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ و اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  15 -آذر 1360

 - 62»ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻣﻠت ﮐرد وﺟود دارد و ﺑﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﻰ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻧﺷده اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﺑراى ﮐﺳب ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت در اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت ...طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﯾران ھﯾﭻ ﻧﻔﻌﻰ در ﺳﺗﻣﮕرى ﻣﻠﻰ ﻧدارد و ﻣﺳﺗﻘل از ﺗرﮐﯾب ﻧﯾروھﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ در ﮐردﺳﺗﺎن
ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط از ﺣق ﻣﻠت ﮐرد در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش دﻓﺎع ﻣﻲﮐﻧد ...دﻓﺎع ﺑدون
ﻗﯾد و ﺷرط از ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﯾﻌﻧﻰ ﻣﺣدود ﻧﮑردن آزادى ﻣﻠت ﮐرد در ﺗﻌﯾﯾن ﺷﮑل
ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﮐردﺳﺗﺎن و اﯾن ﺑﻰ ﺗردﯾد ﺣق ﺟداﯾﻰ و ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل را ،در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻠت ﮐرد ﭼﻧﯾن اراده ﮐﻧد در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗودهھﺎى وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣﺗﮑش را ﺑﺎ ﺿرورت دﻓﺎع ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط از ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت آﻣوزش
دھﯾم«.80
و ﯾﺎ »اﯾن ﻣﻠت ﺣق دارد ﮐﺷور ﺧودش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ...ﻣوﺿﻊ ﻣﺷﺧص ﻣﺎ در ﻣورد
ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳﺗﻰ در
ﮐردﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺣت رھﺑرى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت) «.ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت -
ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎل ،ﻣﺑﺣث ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐوﻣﮫﻟﮫ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت (١٣۶٢
در ﻋﯾن ﺣﺎل در آن زﻣﺎن او ﺑر ﺧﻼف ﺑﻌﺿﯽ از روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣق ﻣﻠل
در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻔرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن
داﺷت ﻣﺟﺑور ﺷد ﻧظر او را ﺑﭘذﯾرد .او ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
»ﻋﺻر ﻣﺎ اﯾن را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش رھﺎﯾﻰ ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم از ﺳﺗم ﻣﻠﻰ ﮐﮫ اﻣروز
ﺑﮫ اﺑزارى در ﺧدﻣت ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﺑر ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺑدﯾل ﺷده ،ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم
٨١

ﻣﻠﻰ ،رھﺎﯾﻰ از ﺳﺗم ﻣﻠﻰ ﺑﮫ اﻣر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺑﮫ اﻣر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود«.

»وظﯾﻔﮫ ھﻣﯾﺷﮕﻰ ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧﺎص ﻣﺎ در اﯾن دوره اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش
ﮐرد ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ در دل اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﻰ ﺑظﺎھر "واﺣد" ،در واﻗﻊ دو ﺟﻧﺑش" ،دو رھﺑرى" و
دو ﺳﻠﺳﻠﮫ آﻣﺎل و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﻰ وﺟود دارد ،ﯾﮑﻰ اﻧﻘﻼﺑﻰ ،ﮐﮫ ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت را ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟزﺋﻰ از ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ رھﺎﯾﻰ ﻋﻣﯾقﺗر و اﺳﺎﺳﻰﺗر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻰﮐﻧد ،و دﯾﮕرى
رﻓرﻣﯾﺳﺗﻰ و ﯾﺎ ﺣﺗﻰ ارﺗﺟﺎﻋﻰ ،ﮐﮫ از "ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت" ،اﻗﺗدار ﺑورژوازى ﮐرد را
 -80ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ارﮔﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎره  10 - 7اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1362
 -81ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان 1983

 - 63ﻣﻰﻓﮭﻣد) «.ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ اﻣﺿﺎء ﻧﺎدر  -ﻣﻼﺣظﺎﺗﻰ ﺑر ﺳﻧد „ﺟﻣﻌﺑﻧدى از ﺑﺣث
ارزﯾﺎﺑﻰ  ٥ﻣﺎه ﺟﻧﮓ ﻣﺎ و ﺣزب دﻣﮑرات“  ٢٧ -ﻣرداد (١٣٦٤
ﻣواﺿﻊ ﻓوق ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻏﯾر از اﯾن ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ در ﻋﯾن ﻗﺑول ﺣق ﻣﻠل در
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ...از آن ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺧدﻣت رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ
ﻣﺑﺎرزات ﭘروﻟﺗری ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺑﻌدی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ او ﻓﻘط ﺑرای ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐوﻣﻠﮫ
ﻣواﺿﻊ ﻓوق را طوطﯽوار از ﮐﺗﺎبھﺎی ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن رو ﻧوﯾﺳﯽ ﮐرده اﺳت .زﯾرا ﻗدم
ﺑﮫ ﻗدم ﮐﮫ ﮐوﻣﻠﮫ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻘﺎطﯽاش در ﻣورد ﺣق ﻣﻠل در
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽﺷود .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .او ﻣﯽﮔوﯾد» :ھر ﻣﻠﺗﯽ در ھر ﺟﺎی ﺟﮭﺎن
٨٢

ﺑﺧواھد آزاد ﺑﺷود و دوﻟت ﺧودش را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد ﻣﺎ ﻣواﻓﻘﯾم و از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
)ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ(

ﻣوﺿﻊ ﻓوق ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺳت زﯾر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻋﺎم
از ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط از آن ﺟدا ﺷدنھﺎ و ﺟﻧﺑشھﺎی
ﻣﻠﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺳط و ﺗﻌﻣﯾق ﻣﺑﺎرزات ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧد
َو ِا ّﻻ از آن دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ از ﺟدا ﺷدن ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ در رھﺑریاش ﺑورژوازی ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﺟداﺋﯽ اﯾن ﻣﻠت ﺗﺣت اﻧدﯾﺷﮫ ﺷوﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث ﺗﻘﺎﺑل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ
ھﻣدﯾﮕر ﺷود و ﻣﻠت ﺟدا ﺷده ھم ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐوﭼﮏ ﺷدن و رھﺑری ﻓﺎﺳد آن آﻟت دﺳت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮔردد ،دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣوﺿﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن
ﻗﺑول ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ...ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ و ﮐﺎر ﺗروﯾﺟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺟدا ﺷدن دو ﺑﺧش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺷود ﺗﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﺗﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﮐل ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺷﺧص ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﭘردازد.
ﻣوﺿﻊ »ھر ﻣﻠﺗﯽ در ھر ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺧواھد آزاد ﺑﺷود و دوﻟت ﺧودش را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد ﻣﺎ
ﻣواﻓﻘﯾم و از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﯾم «.ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻓرﻣول اوﻟﯾﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﭼﻘدر ﮐﺗﺎﺑﯽ و روﻧوﯾس ﺷده و ﻓرﻣول دوماش ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﺎ
 -82ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ  -ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و آواﻧﺘﻮرﯾﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد
 -ﮐﺮدﺳﺘﺎن  -ﺧﺮداد 1363

 - 64ﺷوﯾﻧﯾﺳم ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧزدﯾﮏ اﺳت .او از ھر ﺟدا ﺷدﻧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .و در آن روز
ﮐﮫ ﺣﮑﻣت اﯾن ﻧظر را اراﺋﮫ ﻣﯽداد ،در رأس اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠق ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﻠﯾتھﺎی ﺗﺣت
ﺳﺗم ،ﺑورژوازی ﺷوﯾﻧﯾﺳم ﻣﻠت ﺳﺗمﮐش ﻗرار داﺷت .و ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻌﯽ،
از ﺟدا ﺷدن اﯾن ﻣﻠﯾت ھﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺷوﯾﻧﯾﺳم ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧﻘطﮫ
ﻣﺷﺗرک ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .ﺣﮑﻣت ﭼراغ را ﺑﮫ ﭼپ ﻣﯽزد وﻟﯽ ﺑﮫ راﺳت ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد.
ﺣﮑﻣت در ﻣورد ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر اﯾران و ﺣق آﻧﮭﺎ در ﺟداﺋﯽ و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﺣرف
ﻧﻣﯽزد .او ﻓﻘط در ﻣورد ﮐردﺳﺗﺎن و آن ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐوﻣﻠﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓرﻣولھﺎﺋﯽ را
ﺑﻠﻐور ﻣﯽﮐرد و وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﻣوﺿﻊ ﮐﺎرﺑردی ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮕﯾرد ﺑﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳم
درﻣﯽﻏﻠﺗﯾد.
در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧٢ﮐﮫ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران اﻧﺷﻌﺎب ﮐرده و در
اﻧﺗﺧﺎب راه ﮐوﺗﺎه ﺟﮭت ﺑﺳﯾﺞ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﭘﻧﺎه ﺑرد ،ﭼﻧﯾن اﻗرار
ﻧﻣود» :ﻣﺻداق ﭘراﺗﯾﮑﯽ ﺑﻧد ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﻣﺎ در آن ﻣﻘطﻊ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐرد و
٨٣

ﮐردﺳﺗﺎن ﺑود«.

ﺟﺎﻟب اﺳت .ﻧﮫ؟ ﻓﻘط ﮐردﺳﺗﺎن .ﺣﺗﯽ در ﻣورد آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻧﯾز ﻣﺻداق

ﭘراﺗﯾﮑﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐرد.
ﺑﻌد از اﻧﺷﻌﺎب از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،او ﻣواﺿﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ
ﭘس ﮔرﻓت :او ﺑﻌد از اطراق در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﻣورد ھﻣﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﮔوﯾد» :ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﻗﺑل ،ﺑﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﯾﮑﯽ از
ﺳرراﺳتﺗرﯾن و ﺑﯽ اﺑﮭﺎمﺗرﯾن ﺑﺧشھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد ...اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ،ﺑرﻋﮑس،
٨٤

ھﯾﭻ ﭼﯾز اﯾن ﻓرﻣول ﺳر راﺳت و ﺑﯽ اﺑﮭﺎم ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد«...

ﻣﺑﺎرک اﺳت :ﺑﯾش از اﯾن ھم ﻧﻣﯾﺗوان از ﯾﮏ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﻣﺧﻔﯽ اﻧﺗظﺎر داﺷت .او ﯾﮏ ﺑﮫ
ﯾﮏ ،دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻟﻧﯾن را ﺑﮫ ﻟﺟن ﮐﺷﯾده اﺳت .اول ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را زﯾر ﺳﺋوال
ﺑرد ،ﺑﻌد ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم در ﺣزب را ﻣورد ﺗﻘدس ﻗرار داد و ﺑﻌد ﻓرﻣول روﺷن ﻟﻧﯾن،
ﺑراﯾش ﭘر اﺑﮭﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﮔردﯾد .ﺗروﺗﺳﮑﯽ ھم در زﻣﺎن ﻟﻧﯾن ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی او ھﻣﯾن رﻓﺗﺎر
طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
 -83ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻣﻘﺎﻟﻪ „ﻣﻠﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي“  -ﺑﻬﻤﻦ  1372ﺗﺎ آذر 1373
 -84ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻣﻘﺎﻟﻪ „ﻣﻠﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي“  -ﺑﻬﻤﻦ  1372ﺗﺎ آذر 1373

 - 65ﺣﮑﻣت ﺣﺗﯽ ﻧظر ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت را ﺟﻌل ﻣﯽﮐﻧد .او ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﺗﺑﯾن ﻟﻧﯾن از ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ درﺳت ﺑر اﺻل اﺟﺗﻧﺎب از ﺟداﺋﯽ ﻣﺗﮑﯽ اﺳت و ﺑﮫ
ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣق „ﻣﻧﻔﯽ“ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد«.
از اﯾن ﺑﮕذرﯾم ﮐﮫ واژهی „ﺣق ﻣﻧﻔﯽ“ ﻣن در آوردی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت اﺳت وﻟﯽ ﻧظر ﻟﻧﯾن
در ﻣورد ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺛﺑت ﺑود .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﺳری ﮐﺎرھﺎی ﻣﺛﺑت اﻧﺟﺎم دھﯾم از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑورژوازی را
ﺳرﻧﮕون ﮐﻧﯾم .وﻟﯽ ﭘﯾش از ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺑورژوازی و ﺑرای آن ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻣﺛﺑت دﯾﮕری
را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرﻗرار ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم .ﺑرای اﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد
ﮐﺎر ﻣﺛﺑت دﯾﮕری ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﺗزرﯾق ﮐرده اﺳت زدوده ﺷود .از ﺧود ﻟﻧﯾن ﺑﺧواﻧﯾم:
»ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم :ﮐﺎرﮔران ﺑرای آن ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺑورژوازی ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﻧد ﻓﺷردهای ﺑﯾن ﺧود ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣق ﻣﻠل در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش  -ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎقھﺎ ،زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای اﯾن وﺣدت
٨٥

ﻓﺷرده ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد«.

ﻟﻧﯾن ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ وﺣدت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﭼﮫ ﻣﻠل ﺳﺗم ﮔر و ﭼﮫ ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ﯾﮑﯽ
از ﻋواﻣل ﻣﮭم و ﻣﺛﺑت ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑورژوازی اﺳت .ﺑرای اﯾﺟﺎد اﯾن وﺣدت ﻣﺛﺑت
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺛﺑت ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﺗﺣرﯾف دوم ﻧظرات ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش .ﺣﮑﻣت ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :اﯾن
ﺗوھم ﻣﯾدان ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑورژواﺋﯽ ﮐﮫ در آن ارادهھﺎ و
ﻣﻧﺎﻓﻊ ،طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟداﺋﯽ ﻣﻠل ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﯽﺷود ﯾﮏ
اراده ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺎوراء طﺑﻘﺎﺗﯽ را ،ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﮫ اراده طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ اراده ﮐل „ﻣﻠت“
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اﺳت ،ﺳراغ ﮐرد و ﺑﮫ اﺟرا درآورد«.

ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر او ﻣﻌﺗﻘد از ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل

ﯾﮏ اﻣر ﻏﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻓوق طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت.
 -85ﻟﻨﯿﻦ  -ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ  -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ دﺑﯿﺮ  -اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و آزادي  -ﺻﻔﺤﻪ 30
 -86ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻣﻘﺎﻟﻪ „ﻣﻠﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي“  -ﺑﻬﻤﻦ  1372ﺗﺎ آذر 1373

 - 66ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻟﻧﯾن ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :اﻟﺣﺎقھﺎ „دره ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠت ﻣﺳﻠط و
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺣﻔر ﻣﯽﮐﻧد «“.ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻟﻧﯾن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت؛ ﺳﯾﺎﺳت
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای زدودن اﯾن دره ﻋﻣﯾق ﺣق ﻣﻠل را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺳﯾﺎﺳت طﺑﻘﮫ ﺑورژوازﯾﺳت ﺑرای
ﺣﻔر اﯾن دره ﻋﻣﯾق اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ دو ﺳﯾﺎﺳت طﺑﻘﺎﺗﯽ وﺟود دارد
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر آن .اﯾن ﻧظر ﻟﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺗﺣرﯾف ﺷده اﺳت .ﮔوﯾﺎ ﻓرﻣول ﻟﻧﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش ﯾﮏ اﻣر ﻣﺎوراء طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت.
ﻟﻧﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل ...را در دوران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﮏ اﻣر ﭘروﻟﺗری ﻣﯽداﻧد ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن ﺣق را در دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾز ﯾﮏ اﻣر ﭘروﻟﺗری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﯾﭻ
ﭼﯾز ﻣﺎوراء طﺑﻘﺎﺋﯽ در ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل ...وﺟود ﻧدارد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣرﺗداﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﭘﺷت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑرای ارﺗداد ﺧود ﺑﮫ ﺟﻌل دﺳﺗﺎوردھﺎی رھﺑران ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻣﺗوﺻل ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت ﺑرﻧﺷﺗﯾن ،ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و ﺗروﺗﺳﮑﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم.
ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﮔﺎمھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در دوری از طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾم .او ﭘس از ﺟﻌل دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻟﻧﯾن ،ﺧودش ﺑﮫ ﺻورت
ﯾﮏ ھوﻣﺎﻧﯾﺳت ﺑورژوا در ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻧﯾن ﻗد ﻋﻠم ﻣﯽﮐﻧد .او ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺑرای ﯾﮏ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻻﺟرم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻧطﻘﺎ ﻣوﺟب ھﻣﺎن
ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از آرﻣﺎنھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
و ﻣﺳﺎوات طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑرﻣﯽﺧﯾزد«.
ﺣﮑﻣت از آرﻣﺎنھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﮐدام آرﻣﺎن؟ و ﮐدام اﻧﺳﺎن؟ او از ﮐدام آرﻣﺎن
و اﻧﺳﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد؟ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری،
آرﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ﻣﮭر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ دارﻧد .آرﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ﺑورژوا و ﯾﺎ آرﻣﺎن و اﻧﺳﺎن
ﭘروﻟﺗر؟ ﮐدام؟ ﺑورژوازی و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دو طﺑﻘﮫ ﻣﺗﺧﺎﺻم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای آرﻣﺎنھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوت و در ﺗﻘﺎﺑل ھم ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ اﯾن دو را ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم و در ﺗﺟرﯾد ﺧواھﺎن
ﯾﮏ „آرﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ“ ﺷوﯾم ،ﭼﯾزی ﻣﺎوراء طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺧواھﺎن ﮔﺷﺗﮫاﯾم .دﻗﯾﻘﺎ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم
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ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﮐردن آرﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ،ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽﺳت.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣوﻧﯾﺳم آرﻣﺎنھﺎی ﻣﺳﺎوات طﻠﺑﺎﻧﮫ وﺟود ﻧدارد .اﯾن درک
ﺑورژوا ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻورات ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﮐﻣوﻧﯾﺳم دارد .ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺳت» :از ھر ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﺗواﻧش و ﺑﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﯾﺎزش«.
ﺗوان و راﻧدﻣﺎن اﻧﺳﺎنھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﻧﯾﺎز آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت.
ﻣﺛﻼ؛ ﺗوان ﯾﮏ ﻣرﯾض ﺳرطﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت وﻟﯽ ﻧﯾﺎزش در اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺳت .ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺟوان دارای ﺗوان ﺑﺎﻻ در ﺗوﻟﯾد و ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽاﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازه آن ﻣرﯾض ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺎز ﻧدارد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮔر
ﺑﺧواھﯾم ﻣﺳﺎوات ﮐﺎﻣل ﺑﯾن اﯾن دو ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ آن اﻧﺳﺎن ﻣرﯾض را ﮐﺷﺗﮫاﯾم و ﯾﺎ آن
اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟم را ﺗﺎ ﺣد آن ﻣرﯾض در ﻓﺷﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار دادهاﯾم .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود
ﺑﺎور ﺑر آرﻣﺎنھﺎی ﻣﺳﺎوات طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﯾﮏ ﺑﺎور ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧرده ﺑورژوازیﺳت
اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑر ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ارزشھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺳوار ﺷده اﺳت.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﯾﮑﺳوﯾﮫ ﻗﺿﺎوت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾم ،ﻧظر ھوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ او را در زﻣﯾﻧﮫی
دﯾﮕری ﻣﯽاورﯾم» :ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﺎ ﺷﺎﻧس دارﯾم ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﻣردم در
ﺟﮭﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺳﺗﻧد و ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯾداﻧﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم زﯾپ ﭘوﺳت ھر اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺻﻔﯽ
را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻠﺷوﯾﮏ را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد از آن ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد .در وﺟود
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﭘرﺣرارﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد از اﯾن ﻗﺎﻟب ﺑﯾرون ﺑزﻧد.
از ﻗﺎﻟبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از آنھﺎ از ﺑدو ﺗوﻟد ھﻣراه ﻣﺎ ﻧﺑودهاﻧد .ﻗﺎﻟب ﻧژادی ،ﻗﺎﻟب
ﻣذھﺑﯽ ،ﻗﺎﻟب ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﻟب ﻗوﻣﯽ ،ﻗﺎﻟب ﺳﻧﺗﯽ ،ﻗﺎﻟب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ھﯾﭼﮑدام اﯾﻧﮭﺎ ھوﯾت ﻣﺎ را در
ﺑدو ﺗوﻟدﻣﺎن ﺷﮑل ﻧدادهاﻧد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم آن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دروﻧﯽ ﻣﺎ ،آن آدم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
داﺧل ﭘوﺳت ﺟﻠد ﻣﺎﺳت زﯾر ﺑﺎر ھوﯾتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اول زﻧدﮔﯾش ﺑراﯾش ﺗراﺷﯾده ﻣﯽﺷود
ﻣدﻓون اﺳت ،ﺑﺎر ھوﯾتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻧرا در ﻓﺿﺎ ﺣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر روزه ھﺳت .ﺑﮫ اﯾن
ﺣزب ﺑﭘﯾوﻧدﯾد) «.ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت  -اﯾن ﺣزب ﺷﻣﺎﺳت  -ﺳﺧﻧراﻧﯽ در اﺳﺗﮑﮭﻠم  -آﺑﺎن
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 - 68ﻓﺷرده اﯾن ﻧﻘل ﻗول ﭼﻧﯾن اﺳت :اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﻣردم ﺟﮭﺎن از ﺑدو ﺗوﻟد ﯾﮏ ھوﯾت ژﻧﺗﯾﮑﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ دارﻧد و ھوﯾتھﺎی دﯾﮕر در طول زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت
اﯾن ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ﺷدﯾدا ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرزھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧدوش
ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ ھر ﺟﮭت ﯾﮏ ھوﯾت دروﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .از اﯾن ﺑﮕذرﯾم ﮐﮫ
ﻣﻧﺻف ﺑودن ﯾﮑﯽ اﻣر طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و ھر طﺑﻘﮫای اﻧﺻﺎف را از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود
ﻣﯽﺳﻧﺟد.

ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺧرده

ﺑورژوازی ﻓﻘﯾر و ﻣﯾﺎﻧﮫﺣﺎل ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ،آزادﯾﺧواھﺎن در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫای و روﺷنﺑﯾﻧﺎن
ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﺑورژوازی ھم ﯾﺎﻓت ﺷوﻧد .از ﻧظر ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،ھﻣﮫ اﯾنھﺎ
ﺑﻠﺷوﯾﮏھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﯾر ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭘﻧﮭﺎناﻧد ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑداﻧﻧد.
ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ را در طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودن اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ و وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺗﺿﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ ،زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽاﻧدازد؟ ﻗﺎﺋل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ھوﯾت از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ
ﺿد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺳت؟ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه
ھوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ ظﺎھر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ھر ﺟﮭت آﻗﺎی ﺣﮑﻣت ﺗﻼش دارد ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﻘﺑوﻻﻧد ﮐﮫ ﻣﻠت وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد.
ﻣﺛﻼ ﻣﻠت ﮐرد ﻣوﺟودﯾتاش در ذھن ﻣﺎﺳت و ﻧﮫ واﻗﻌﯾت و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی .او ﻣﯽﮔوﯾد» :در
ﻣورد ﺣق ﻣﻠل ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺑﯾری از ﺗﻌﯾن و ﻋﯾﻧﯾت و اﺳﺗﻣرار ھوﯾت طرﻓﯾن ﻧﻣﯾﺗوان ﺑدﺳت
داد .ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣق ﺟداﺋﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣوﺟودﯾﺗﯽ دارد اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود ....ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن
ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﻣﻠت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ھوﯾت ﻣﺷﺗرک ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ طور اﺑژﮐﺗﯾو ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺷﺧﺻﺎت
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ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻔﺳﯾری ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﺑﮫ دﺳت داده ﻧﺷده اﺳت«.

آﯾﺎ ﮐردھﺎ و آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠﯾتھﺎی ﻣوﺟود در اﯾران ،ﻣوﺟودﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﻧدارﻧد؟
ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﻌﯾن و ﻋﯾﻧﯾت و اﺳﺗﻣرار ھوﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ ﺣﺿور ﮐردھﺎ در ﮐردﺳﺗﺎن
اﯾران ،ﻋراق ،ﺳورﯾﮫ و ﺗرﮐﯾﮫ ﺗﻌﻠق ﻣﺷﺗرک ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور اﺑژﮐﺗﯾو ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
آﻓﺗﺎب آﻣد دﻟﯾل آﻓﺗﺎب.
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 - 69ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻓردی از ﯾﮏ ﻣﻠت ،از ﺗﻌﯾﯾن و ﻋﯾﻧﯾت و اﺳﺗﻣرار ﻣوﺟودﯾت ﺑرﺧوردار اﺳت .در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دﻗﯾق ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﮫ دﺳت
داده اﺳت.
ﻣﻠت ﭼﯾﺳت» :ﻣﻠت اﺷﺗراک ﺛﺎﺑﺗﯽ اﺳت از اﻓراد ﮐﮫ در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺑر اﺳﺎس اﺷﺗراک زﺑﺎن ،ﺳرزﻣﯾن ،زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل
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اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺷود ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت«.

ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﯾﮏ ﻣﻠت ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺎدی و ذھﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم
اﺳت ﺗﺎ از دﯾﮕر ﮔروهﺑﻧدیھﺎی واﻗﻌﺎ ً ﻣوﺟود اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻠت
ھم دارای ﺗﻌﯾن و اﺳﺗﻣرار ﻋﯾﻧﯽ و ھم دارای ﺗﻌﯾن و اﺳﺗﻣرار ذھﻧﯽ اﺳت.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻧظرات راﺳت و ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ﺧودش ﻣﺟﺑور اﺳت ﺧﺎک ﺑﮫ
ﭼﺷم ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﭘﺎﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ و ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﻣﮭﻣﯽ
اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد در دوران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ از ﺑﯾن ﻧﻣﯽرود
ﺑﻠﮑﮫ ﻧظﺎم دﯾﮕری اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد» :در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
درھم ﺷﮑﺳﺗن ﯾوغ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ )و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﯾوغ ﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑرای اﯾن
٨٩

ﻣﻧظور ﺿروری اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت ﺣذف ﮔردﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرﭘﺎ ﺷود«.

ﺑﮫ ﺑﯾﺎن

دﯾﮕر ﺗﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﺟود اﺳت ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ وﺟود ﺧواھد
داﺷت .ﺣﺗﯽ در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھم از ﺑﯾن ﺑردن ﯾوغ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﮑﯽ ﻧﻣﯽﺷود
ﺑﻠﮑﮫ »از طرﯾق ﺑرﻗراری ﮐﺎﻣل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﮐﻠﯾﮫ زﻣﯾﻧﮫھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣرزﺑﻧدی ﮐﺷورھﺎ
٩٠

ﺑر ﺣﺳب „ﻋﻼﺋق“ ﺳﺎﮐﻧﯾن آن و ﻗﺑول آزادی ﮐﺎﻣل ﺟدا ﺷدن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت«.

در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﻠتھﺎ در ﺟﮭﺎن وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ دارﻧد .ﺧﺎرج از ذھن ﻣﺎ
ﻣوﺟوداﻧد .ﭘدﯾدهھﺎﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺛل ھر ﭘدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﺑرای
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 - 70ﻣﺣو آن ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم اﺳت و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﺷراﯾط ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺑرﻗراری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﮑﺎﻣل اﯾن ﻧظﺎم اﺳت.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد وﺟود و ﯾﺎ ﻋدم وﺟود ﻣﻠت و ﻣﻠتھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان ﺗﻌرﯾف و ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ از „ﻣﻠت“ ﺑدﺳت داد )ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان در ﻣورد „ﺧدا“ و ﯾﺎ „ﺳﯾﻣرغ“ ﭼﻧﯾن ﮐرد( .ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑدوا ﻧﻔس وﺟود
آن اﺛﺑﺎت ﺷده ﯾﺎ ﻓرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭼﯾزی را ﻣﯽﺗوان ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺷﺧﺻﺎت آن ﺗﻌرﯾف
ﮐرد ﮐﮫ ﺧود ﻣﻘدم ﺑر ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ و ﻣﺳﺗﻘل از ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر اﯾن ﭘدﯾده ﯾﺎ
ﺷﯾﺋﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل از ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ ﻏﺎﺋب و ﻧﺎﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،آﻧوﻗت اﻗدام ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧﺻﺎت و
ﺧﺻوﺻﯾﺎت آن ،در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑرای ﺧﻠق آن اﺳت« ...
ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾن ﻧﻘل ﻗول ﺑﻠﻧد را آوردﯾم ﺗﺎ ﺧواﻧﻧده ﺧود ﺑﮫ ﻋﻣق ﺗﻔﮑر ﻣﺎﺧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﭘﯽ ﺑﺑرد .او ﻣﯽﮔوﯾد؛ وﺟود ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣﻘدم ﺑر ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ و ﻣﺳﺗﻘل از
ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ در ذھن ﺧود آن را ﺧﻠق ﮐرده اﯾم ،ﻣﺛل ﺧدا و ﺳﯾﻣرغ .ﭘس
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت وﺟود ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن در ﺗﺻورات ذھﻧﯽ ﻣﺎﺳت.
آﯾﺎ ﻣﻠتھﺎی ﮐرد ،آذری ،اﻓﻐﺎن ،ﮔرﺟﯽ و ...ﻓﻘط در ذھﻧﯾت ﻣﺎﺳت؟ اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن
ﻣﻠل رﺟوع ﮐﻧﯾم ،واﻗﻌﯽ ﺑودن وﺟودﺷﺎن در ﺧﺎرج از ذھن را اذﻋﺎن ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﭘدر ﺑزرگھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت آﺷﻧﺎ ﺷود ،از
ﺧود ﻣﺎخ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ ﻣﯽاورﯾم:
ﻣﺎخ ﻣﯽﮔوﯾد“» :اﺣﺳﺎسھﺎ“ ﻧﻣﺎدھﺎی اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ،ﺷﯾﺊ  ،ﺧود ﯾﮏ ﻧﻣﺎد ذھﻧﯽ ﺑرای
ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﺣﺳﺎسھﺎ ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﯽ اﺳت .ﻧﮫ اﺷﯾﺎء )اﺟﺳﺎم( ﺑﻠﮑﮫ رﻧﮓھﺎ ،ﺻداھﺎ ،ﻓﺷﺎرھﺎ،
ﻣﮑﺎنھﺎ ،زﻣﺎنھﺎ )آن ﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً اﺣﺳﺎسھﺎ ﻣﯽﺧواﻧﯾم( ﻋﻧﺎﺻر واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد« .ﻟﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ »ﻣﺎخ ﺻراﺣﺗﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارد ﮐﮫ اﺷﯾﺎء ﯾﺎ اﺟﺳﺎم
ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ از اﺣﺳﺎسھﺎ ھﺳﺗﻧد ...ﻧظرﯾﮫ ارﻧﺳت ﻣﺎخ ﮐﮫ اﺷﯾﺎء ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ از اﺣﺳﺎسھﺎ
ھﺳﺗﻧد ،اﯾدهآﻟﯾﺳم ذھﻧﯽ و اﺣﯾﺎی ﺳﺎدهء ﺑرﮐﻠﯽﮔراﺋﯽ اﺳت .اﮔر اﺟﺳﺎم ﺑﮫ آن ﺻورت ﮐﮫ
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ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﻧد ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾده ﻣن«

٩١

ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ھم دﻗﯾﻘﺎ در ﻣورد وﺟود ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠل
وﺟود واﻗﻌﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻟﻧﯾن و ﺧود ﻟﻧﯾن و واﻗﻌﯾت ﺑﻼواﺳطﮫ وﺟود ﻣﻠتھﺎ در ﺻﺣﻧﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺷت ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﮑﻣت در ھﻣﯾن روﻧد و ﺑﺎ ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﻣورد
ﻣﻠت )ﮐﮫ در ﻓوق ذﮐر ﺷد( ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آن ھم ﻣﺿﺣﮑﮫ ﺧود را دارد.
ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﻣﻘﺎﻟﮫ „ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ“ اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﻧوﺷت» :در زﻣﺎن اﺧﯾر در
ﻧﺷرﯾﺎت ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮕر اﯾن ﻣوﺿوع و اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
٩٢

را روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد )در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﻘﺎم اول را اﺣراز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد«.

در اﯾنﺟﺎ ﺑد ﻧﯾﺳت ﺗرھﺎت دﯾﮕری از ﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت را ذﮐر ﮐﻧﯾم» :ﻧﻔس وﺟود ﻣﻠت ،ﯾﺎ
ﻓرض وﺟود ﯾﮏ ﻣﻠت ،ﻣﺑﻧﺎی ھﯾﭻ ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮐﮫ ھر ﻣﻠﺗﯽ ،ﺑﺎ ھر ﺗﻌرﯾﻔﯽ،
ﺣق دارد ﮐﺷور "ﺧوﯾش" را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد ،ﻧﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠﻣﯽ دارد ،ﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻧﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ«.

٩٣

اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم )درﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎل( ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﺗﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﺋﯽ وﺟود دارد و ﺑرای آن
ﯾﮏ ﺗﻌرﯾﻔﯽ اراﺋﮫ دھﯾم ،اﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺑﻧﺎی ﺟدا ﺷدن ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ در دوران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طور واﻗﻌﯽ و ﺧﺎرج از ذھن و اراده ﻣﺎ ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺛل اﯾران .در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑر اﺛر ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ و رﺷد ﻧﺎﻣوزون
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﺑورژوازی ﯾﮏ ﻣﻠت از ﺑﯾن ﻣﻠل دﯾﮕر در آن ﻗﻠﻣرو ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽاورد و ﻣﻠل دﯾﮕر را ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣق ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ وﻗﺗﯽ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻟﺣﺎق ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻠت ،ﻣﻠت ﯾﺎ ﻣﻠتھﺎی دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺟﺑر در
ﭼﮭﺎر ﭼوب ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد .دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻧﯾن در اﯾن ﺟﺎ از ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧﻠط ﻣﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧد و در ﺧدﻣت
ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر ﻟﻧﮓ ﻣﯽاﻧدازد و اﻟﺣﺎق را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺗﺎرﯾﺧﯽ "ﻣﻠت ﺳﺎزی" اﺳت«،
ﺑﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر او ﺗﻠوﯾﺣﺎ ﻣﯽﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻣﻠت ﻣﺣﺻول ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧدﯾﺷﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ از واژهی "ﻣﻠت ﺳﺎزی" اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺳﺎﻧد ،ﻣﻠت ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ
اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯾﺷود ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻐت "ﺳﺎﺧﺗن" ﺗوﺿﯾﺢ داد؟ ﻧﮫ.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷود از واژهھﺎی "ﺑورژوازی ﺳﺎزی" و "ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳﺎزی" در ﺷﮑل
ﮔﯾری ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن دو طﺑﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در ھﻣﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر ﻟﻧﯾن را اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺧراﻓﯽ و ﺟﺑرﮔرا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﻋﻠﯾﮫ او ﻣوﺿﻊ ﻣﯽﮔﯾرد"» :ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت" ﺧوﯾش ﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ اﺻل ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻣﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﻟزوﻣﺎ
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دﻗﯾق ﮐﻠﻣﮫ ﺧراﻓﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت ...ﺷرط
ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣوﺿﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﻠل و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ،در درﺟﮫ اول اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را از
اﯾن ﻓرﻣول ﺧﻼص ﮐﻧﯾم «.او در ﮐردﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺿد ﻟﻧﯾن ﻣﺧﻔﯽ ﺑود و در اروﭘﺎ ﯾﮏ ﺿد
ﻟﻧﯾﻧﯽ آﺷﮑﺎر.
او ﺣﺗﯽ از اﯾن ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧﺟﻼب ﻓرو ﻣﯽرود .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد» :ﻣﺎ ﻣﻧﮑر اﯾن واﻗﻌﯾت
ﻧﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧژادی ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻗوﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف دارﻧد «.در اﯾن ﻧﻘل ﻗول
ﮐوﺗﺎه دو ﭼﯾز ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت -١ :ﺧط زدن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﻠﯽ -٢ .ﻗﺑول وﺟود ﻧژادھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ .اﯾن دﯾﮕر راﺳﯾﺳم اﺳت .او ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﯾن واژه را ﺗﮑرار ﮐرده
اﺳت .و اﺳﺗﻔﺎده از آن را ﺳﮭوا اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧژادیﺳت در ﺑﯾن اﻧواع ﻧژادھﺎی
ﻣوﺟودات زﻧده وﻟﯽ در ﺧود ﻧژاد اﻧﺳﺎن ،ﻧژادھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وﺟود ﻧدارد.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷد ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم از ﻣﺎرﮐس و ﻟﻧﯾن و دﺳﺗﺎوردھﺎی
آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ھوﻣﺎﻧﯾﺳم و ﻋرﻓﺎن ،ﺑرﮐﻠﯽﮔراﺋﯽ و ﻣﺎﺧﯾﺳم و ﻧژاد ﺑﺎوری ،ﮔروﯾد.
وﻟﯽ واﻗﻌﯾﯾﺎت ﺳرﺳﺧتاﻧد.
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺑﺎرزات ﻣﻠﯽ ،وﺟود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،وﺟود ﻋﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و،...
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت را ﺑﮫ ﭘذﯾرش وﺟود ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽﮐﻧد» :ﻣﺎ ﻣوظﻔﯾم وﺟود
اﺑژﮐﺗﯾو ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ]را[ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ طور ﺟدی ﺣول آن ﻗطﺑﯽ ﺷدهاﻧد و
ﭘﺎﺳﺦ آن را ﻣﯽطﻠﺑﻧد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم «...ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ
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ﺧواﺳت و ﺷﻌور و ذھن ﻣﺎ وﺟود دارد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧظر ﺣﮑﻣت اﯾن ﻧوع ﻧﮕﺎه،
»داﻣﻧﮫ ﺷﻣول ﺣق ﺟداﺋﯽ و ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺎﻧدﯾد آن ﺑﺎﺷﻧد را ﺗﻌﯾﯾن و ﻣﺣدود
ﻣﯽﮐﻧد «...ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾﮕر ﻣوظف ﻧﯾﺳﺗﯾم ﻋﻠﯾﮫ ھر ﮔوﻧﮫ
ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد» :داﻣﻧﮫ ﺷﻣول ﺣق ﺟداﺋﯽ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ وﺳﻌت ﺗﻌداد
ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻠﯽ واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھر ﻣﻘطﻊ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﻠل ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه و ﯾﺎ
ﻣوارد ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠﯾتھﺎی اﻗﻠﯾت «.اﮔر ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش
ﺑﮫ طور ﻋﺎم ﺑرای ﻣﻠل ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه و ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم اﻗﻠﯾت ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﺑرای ﭼﮫ ﻣﻠﺗﯽ
اﺳت؟
آﯾﺎ ﮐردھﺎ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻌددی ﺗﻘﺳﯾم ﺷدهاﻧد و ﯾﺎ آذریھﺎ ﮐﮫ ﻧﻘدا ﺑﮫ دو ﺑﺧش
ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﺷﺗﮫاﻧد ،ﺟزو ﻣﻠل ﺑﺎﻓﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه و ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐرد و آذری و
ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐرد و آذری ،اﺑژﮐﺗﯾو ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣق اﯾن ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﺟداﺋﯽ و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل دﻓﺎع ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎری »ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻠﯽ واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ« را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم؟ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻟﻘوه و
ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ .ﺣﮑﻣت از ﺣق ﺟدا ﺷدن ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﻣﮕری
ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧد.
آﺧرﯾن ﻓرﻣول او ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ﭼﯾﻧﯾن اﺳت» :ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ﻣﻠﯽ،
ﻓراﺧوان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺳراﺳری ﺑرای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑراﺑر«.
اﯾن ﻣوﺿﻊ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻋدم ﻗﺑول ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ،ﺑﯾن ﺑورژوازی ﻣﻠت
ﺳﺗﻣﮕر و ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮑش ﺗﻌﺎدل ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳد وﻟﯽ ﺧواھﺎن
»ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ﻣﻠﯽ« اﺳت
ﭘس ﮐﺎرﮐرد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﯾﮏ ﭼﯾزی را ﻣﯽﺧواھد و آن ھم رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ اﺳت .در ﯾﮏ ﮐﺷور ﮐﺛﯾراﻟﻣﻠﻠﮫ ﻣﺛل اﯾران
ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺣﺎﮐم و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت
ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ﺑرای ﻣﻠتھﺎ ﺟز ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت
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ﺑورژوازی ﺑزرگ ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
ھم اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻊ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد از ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر آواﻧس ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺧواھد
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺧﻔﯾف ﺳﺗم ﻣﻠﯽ را طﻠب ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑرﮐﻧد ﺳﺗم ﻣﻠﯽ را .ﺑورژوازی ﻣﻠتھﺎی
ﺳﺗﻣﮑش ﻧﯾز اﮐﺛرا ﻣﺧﺎﻟف ﺟداﺋﯽ ﮐﺎﻣل ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺑزرگ
ﺑرای آنھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎزار و ﺗﺟﺎرت و ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯾﻌﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺛﻼً ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﻣﻠﯽ در اﯾران ﺟداﺋﯽ طﻠب ﻧﺑودﻧد .ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ اﺧﯾر ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯽﺧواﺳت
وﻟﯽ ﺧواھﺎن ﺟداﺋﯽ از ﻋراق ﻧﺑود .در ﮐﺎﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺑود .ﺑورژوازی ﺷوﻧﯾﺳم ﻣﻠت
ﺗﺣت ﺳﺗم از ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر آواﻧسھﺎی ﺑزرگ ﻣﯽﺧواھد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳت دو
ﺑورژوازی ﺳﺗﻣﮕر و ﺳﺗﻣﮑش ،ﺧودﻣﺧﺗﺎرﯾﺳت .ﺷﻌﺎر „ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ“
ﺷﻌﺎر ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﺑرای ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﻣﯽﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺳﻠطﮫ ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر را
ﺑر ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن
آواﻧسھﺎﺋﯽ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم در
داﻣن زدن ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھد و ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺳرﮐوبﮔراﻧﮫ ﺑورژوازی ﻣﻠت
ﺣﺎﮐم را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺧﺷد و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﺑﮫ دﻻﺋل ﻓوق اﻧﺷﻌﺎب و ﺗﻔرﻗﮫ را در درون طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﯾران اﺑدی ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔذﺷت ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت از ﻣﺎﺧﯾﺳم در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﻣوﺿﻊ ﺑورژوازی ﻣﻠت
ﺳﺗﻣﮕر و ﺳﺗﻣﮑش ﻧوﺳﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽﮔﯾرد ،ﮔرد و
ﺧﺎک ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﺷم ﺧواﻧﻧده را ﺑﮫ روی ﻣوﺿﻊ واﻗﻌﯽاش ﺑﭘوﺷﺎﻧد :ﻧﻔﯽ ﻣﻠل ﺗﺣت
ﺳﺗم  ،روﮔراﻧﯽ از اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﭘروﻟﺗری در ﻗﺑﺎل آﻧﮭﺎ و ﻣوﺿﻊ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑورژوازی
ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﭘردازﯾم ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣواﺿﻊ ﺣزب رﻧﺟﺑران در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺗﺎ ﺟداﺋﯽ و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل:
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم )ﻣﻠﯽ ﮔراﺋﯽ( ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری )ھر ﻧوعاش(
ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﻣﮭم ﺑورژازی ﺣﺎﮐم ،ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻠت،
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ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗن ،ﺗﺣﻘﯾر ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ظﺎھر ﻣﯽﺷود .ﻣﺛل ﺗرک ﺧر ،ﮐُرد آدم
ﮐوھﯽ ،ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﺎﻣوس ،ﻋرب ﻣوش ﺧور و ﻏﯾره....
اﺑزارھﺎی ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ،ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺳر و ﺻدا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎق
ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت ﻣﻠﯽ .از دو طرف ﻧﻔرت و اﻧزﺟﺎر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را
ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺗوطﺋﮫ و اﻧزﺟﺎ و ﻧﻔرت ﺧﺎﺗﻣﮫ داد .ﺑرای ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ اﯾن
ﻧﻔرت ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﯾد اﺳﻠﺣﮫ ﺑورژازی را ﺑﯽ اﺛر ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﻠت
ﺗﺣت ﺳﺗم اﺣﺳﺎس ﮐﻧد و ﻣطﻣﺋن ﺷود ﮐﮫ ﭘرﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر ،ﻣﺧﺎﻟف اﻟﺣﺎق ﺟﺑری
ﻣﻠت اوﺳت و وﻗﺗﯽ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ او از ﺟﺎﻧب ھم طﺑﻘﮫایھﺎﯾش در
ﻣﻠل دﯾﮕر ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد اﺳت ،دﯾﮕر ﻋﻠﯾﮫ آنھﺎ ﺳﻼح ﺑرﻧﻣﯽدارد .آﻧوﻗت ﻋﺎﻣل اﺗﺣﺎد او ﺑﺎ
ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺧودش ﻣﺣو ﻣﯽﺷود ،از ﺑﯾن ﻣﯽرود و ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷدت ﺧود را
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .در اﯾن ﺻورت و ﻓﻘط در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
در ﻣﻠتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺷود و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑورژوازی ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧورد .ﺣق ﻣﻠل
در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺗﺎ اﯾﺟﺎد دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﺳﯾﺎﺳت ﻋﺎم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎﺳت
ﻋﺎم ﺑورژوازی )ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم( در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ اﺳت .در واﻗﻊ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﮐﮫ ﺗﺎ دروان ﺑﺎﻻی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،و درﺧواﺳﺗﯽ اﺳت
ﭘروﻟﺗری  -ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ درﺧواﺳﺗﯽ اﺳت ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺣق ﻣﻠل را ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .در واﻗﻊ ﺳوراخ دﻋﺎ
را ﮔم ﮐردهاﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ،در ﺑطن ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ،وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻣرﮐزی اﺳت .ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻧﻔرت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﻠت
ﺗﺣت ﺳﺗم را از ھم طﺑﻘﮫایھﺎﯾش در ﻣﻠل دﯾﮕر از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد و ﺳﯾﺳﺗم ﻓﮑری ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژازی ﻣﻠت ﺧود و ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر ﺳﻣت ﻣﯽدھد و ﺷراﯾط
را ﺑرای وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻊ
در ﺑطن ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺟﮭت ﺗﺣﻘق ﺷﻌﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣوﺿﻊ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ را اﻧدک ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ
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ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺄ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺑﺎ ﺑزرﮔورای ﭘرﭼم را ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ
ﺗﻘدﯾم ﮐردهاﻧد.
ﺣق ﻣﻠل در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣرﮐزی ﺑودن ﻣﻧﺎﻓﻊ و وﺣدت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در آن ،ﯾﮏ
ﻣﻘوﻟﮫ دو وﺟﮭﯽ اﺳت .وﺟﮫ اول آن اﻋﻼم ﻗﺑول ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن
اﺳت .اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺳﻣت ﺣﻣﻠﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻋﻠﯾﮫ ھم طﺑﻘﮫایھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .وﺟﮫ دﯾﮕر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ روی دﯾﮕر ﺳﮑﮫ اﺳت ،ﺑﺎز ھم ﻣرﮐزی
ﺑودن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن را ﻣد ﻧظر دارد .ﯾﻌﻧﯽ از آن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽای ﺣﻣﺎﯾت و
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺟداﺋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎری آنھﺎ ،ﺳﻣت و ﺳویﺷﺎن ،اھداف و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ وﺣدت ،ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﺎزﻣدﻧدھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ﺧدﻣت
ﮐﻧد .ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﻠﯽﯾﯽ را ﻣورد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد .ﻟذا وظﯾﻔﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ در آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑش در اﯾن ﺑﺎره وظﯾﻔﮫاﯾﺳت ﺳﺗرگ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم ﺷود.

ﻣ ﻧ ﺻ و ر ﺣ ﮑ ﻣ ت و ار ﺗد اد ﺑﮫ ﮐ ﻣ و ﻧ ﯾ ﺳ م
ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ھﻣﻔﮑراﻧش ﭘس از اﻧﺷﻌﺎب از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،ﺑﮫ
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد ﺗﺎ از “راه ﮐوﺗﺎهﺗر و ﮐم ﻣﺷﻘتﺗر“ ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران
ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﯾﮏ دﺳت ﻧﺑودﻧد .ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در
ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺣراﻧﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺧود را ﻧﺷﺎن داد .ﻟذا ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺑررﺳﯽ ﻣواﺿﻊ ﺣﮑﻣت در ﮐﻧﮕره دوم ﻣﯽﭘردازﯾم .زﯾرا در اﯾن ﮐﻧﮕره او ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
ﻣواﺿﻊ ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐرده و ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻣواﺿﻊ ﺑﻌد از ﮐﻧﮕره ،دهھﺎ ﻧﻔر اﺳﺗﻌﻔﺎ دادهاﻧد.

ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری اﯾران
ﺣﮑﻣت در اﯾن ﮐﻧﮕره دو ﺑﺎر ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرده اﺳت .ﺑﺎر اول ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﮐﻧﮕره ﺑود
ﮐﮫ در آن ﺳﻌﯽ ﮐرد اﻓﮑﺎر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﮐﻧﮕره را ﺑرای ﻣواﺿﻊ “ﮐﻔرآﻟود“ش آﻣﺎده
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روﺷنﺗرﯾن وﺟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﻟذا ﻣﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎی او در اﯾن
ﮐﻧﮕره را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣرﮐزی در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ او ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن اھﻣﯾت ﮐﺳب ﻓوری ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗوﺳط ﺣزب ﺑود“ :اﮔر ﺑﮫ دﺳت ﻣن ﺑود و ﺑﮫ دﺳت او ﻧﺑود“ .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر :اﮔر ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺣزب ﻣﺎ ﺑود و ﺑﮫ دﺳت دوﻟﺗﻣردان ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑود...
“ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم راﺟﻊ ﺑﮫ آدم اﺳت ...ﻧﮫ ﻓرﻣوﻟﮭﺎى ﺗﺎرﯾﺧﻰ! ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗرار ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧدارﯾم ،ھﯾﭻ ﻣﺄﻣورﯾﺗﻰ و رﺳﺎﻟﺗﻰ از ﮐﺳﻰ ﺑراى اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﺎل  ٢٨٠٠زﻧدﮔﻰ ﺑﺷر ﻣﺛﻼً از
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ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻣﺑﺗﻧﻰ ﺑر ﭘول ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺑﺗﻧﻰ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧدارﯾم“.

او ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ﺑﻘﺑوﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﮏ ﻓرﻣول ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﺑﮫ درد اﯾن
ﻟﺣظﮫ ﻧﻣﯾﺧورد .و اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره ھم رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺳلھﺎی آﯾﻧده ﻧﺑﺎﯾد در ﺧود
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ،در ﻋﯾن ﺷرﮐت در ﻣﺑﺎرزات دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﻣردم ﺑرای ﺑﮭﺑودی زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،در ﻋﯾن ﻓداﮐﺎری ﺟﮭت ﺑدﺳت آوردن
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻠﺋﻠوی آزادی ﺑرای ﻣردم در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺑزرگ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت
طﺑﻘﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده ،ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن و آزادی اﯾن طﺑﻘﮫ از ﻗﯾد ﺑورژوازی دارﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺧود را در راه آزادی اﯾن طﺑﻘﮫ در طﺑق
اﺧﻼص ﻣﯽﮔذارﻧد ،ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد و ﻧﺳلھﺎی ﺑﻌد راه آﻧﮭﺎ را اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ
روزی ﮐﮫ اﯾن آزادی ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد ،ﺷﺎﯾد در ﺳﺎل  .٣٠٠٠رﺳﺎﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺳلھﺎی آﯾﻧده
ﯾﮑﯽ از وﺟوه درﺧﺷﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ در آزادی اﻧﺳﺎن ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت .اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد و
طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﮔوﯾد ،ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻘﮫ را رھﺎ ﮐﻧﻧد .زﯾرا طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽﺷود و ﻧﮫ ﻣﺗﺷﮑل
ﻣﯽﮔردد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧودش و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ،ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ دﯾد
ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗراﺑﺗﯽ ﻧدارد.
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 - 78دﻗﯾﻘﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ از ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺑﺻورت ﺷوراھﺎ ،ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽآورد .او در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ ھوﻣﺎﻧﯾﺳم ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ او
را ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺗﻣﺟﯾد روﺷﻧﻔﮑران ﺳطﺣﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد“ :ﻣرﮐز ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت“ .وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣﯽﮔوﯾد اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت.
ﻣوﺿﻊ ﻏﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺣﮑﻣت در ﻣورد اﻧﺳﺎن ،ھوﺷﯾﺎری اﻧﻘﻼﺑﯾون در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دﺳﺎﺋس
اﻧﺳﺎن ﺑورژوای ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد.
او در اداﻣﮫ ﮔﺳﺳت از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ آن آدﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﮭﻧدس ﺷدن
ﺻرف ﻧظر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣردﻣش ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ وﺟود آورد“ ،اﯾن اﺳﺎس ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
اﺳت ...اﺗﻔﺎﻗﻰ ﮐﮫ ﯾﮑﺳﺎل -ﯾﮑﺳﺎل و ﻧﯾم ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣزب ﮔﻔﺗم ،اﻵن ﻣﯽﮔوﯾم ﭼرا رﺑط دارد
ﺑﮫ اﯾن درک از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم .ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ درک ﺗﺎرﯾﺧﻰ! ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ درک اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرى
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اﻧﺗﻘﺎل ﺷﯾوهھﺎى ﺗوﻟﯾد!“

ﺧواﻧﻧده ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣﮑﻣت از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﯾﮏ ﻓرد را ﺑرای ھﻣﯾﺎری ﺑﮫ ﻣردم،
در ﻣﻘﺎﺑل درک ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار داده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن دو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ
ﺗﺿﺎدی ﻧدارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﻣﮑﻣل ھﻣدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد .او ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ،ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم در اﻣروز ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم دور ﺷد.
“ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑودن و ﻣﺎرﮐس ﮔﻔﺗن و ﯾﻘﮫ ﺟر دادن و اﻧﺗﻘﺎد ﮐردن و اﻧﺗﻘﺎد ﭘذﯾرﻓﺗن و
ﭘﻠﻣﯾﮏ ﮐردن و ﻓﺣش ﺧوردن و ﻏﯾره ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺳرﺳوزﻧﻰ زﻧدﮔﻰ ﯾﮏ آدم را در
ﺧﺎﻧﮫاش ،در ﻣدرﺳﮫ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫاش ﺗﻐﯾﯾر ﻧداده اﺳت“.
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﮑﻣت از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺻوﯾر دﮔرﮔوﻧﮫ و ﺟﻌل ﺷدهای اراﺋﮫ
ﻣﯽدھد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺑﺧشھﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن و اﯾران ،در
ﻋزﻟتﮐدهھﺎی ﺧود ﻧﻧﺷﺳﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺣث ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﻧد و “ﯾﻘﮫ ھم را ﺟز دھﻧد“ .ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﯾران ﺑﺎ ﺣﺿورش در ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﺷﯽ
در ﺟﮭﺎن ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ اﯾن وﺳﻌت ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﻧداده اﺳت .وﻟﯽ ﺣﮑﻣت ﺑﺎﯾد وﻗﺎﯾﻊ را ﺟﻌل ﮐﻧد و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران را ﺑﮫ ﻟﺟن
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 - 79ﺑﮑﺷد ،ﺗﺎ دور ﺷدناش از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ و ﻣﻧطﻘﯽ ﺟﻠوه دھد .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓﺎﺷﯾﺳم در اﯾران ،ﺑﮫ ﻋﻠت
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧودﺷﺎن و ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷراﯾط ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،در ﺧﺎرج از اﯾران ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑدن دارﻧد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﯾران ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ طور ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﺑدان ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و در ﺗﺣوﻻت و ھداﯾت اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺳﮭﯾم ﮔردﻧد .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑر ﮐوﺷشھﺎی ﺟﺎﻧﻔرﺳﺎ و اﻓﺗﺧﺎر آﻓرﯾن ھزاران
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘرده ﻣﯽاﻓﮑﻧد ﺗﺎ ارﺗداد ﺧود را ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ ﺟﻠوه دھد.
ﺣﮑﻣت در ﻣزﯾت ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ ﭘر ﺳر و ﺻدا ،ﺑﯾن دﻋوا ﻧرخ ھم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐرد ،او ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻧد از ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﺑوﺧﺎرﯾن ﭼﮭرهای ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﻧﯾن ﺑﺳﺎزد.
“از ﺗﮫ اﻧدوﻧزى ﺗﺎ اﯾران آﻗﺎى ﻣﻠﮏاﻟﺷﻌراى ﺑﮭﺎر ﺷﻌر ﻣﯽﮔوﯾد در ﻣدح ﻟﻧﯾن ﺗﺎ در
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎى آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﻧوﺷﺗﮫھﺎى ﺗروﺗﺳﮑﻰ و ﻟﻧﯾن و ﺑوﺧﺎرﯾن ﭼﮫ
اﺳت؟ ھﻣﮫ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧورﻧد“.
ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﺑوﺧﺎرﯾن از ﭘﯾش از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ
آﻟﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺷوروی ﺧﯾﺎﻧت ﮐردﻧد .وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،ﻧﺎم
ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﭘﯾش از ﻧﺎم ﻟﻧﯾن ﻣﯽآورد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺑرای آنھﺎ در ﺣد ﻟﻧﯾن و ﮐﻧﺎر ﻟﻧﯾن،
وﺟﮭﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ از ﺧواﻧدن آﺛﺎرﺷﺎن ﻣردم ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧورﻧد.
او در ﻣورد “اﮔر ﺑﮫ دﺳت ﻣن ﺑود“ در ﮐﻧﮕره ﻣﯽﮔوﯾد:
“ﻣﯽﮔوﯾم اﯾن ﯾﮏ ﺑﺣث ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺣث ﯾﮏ ﭘﯾروزی طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﺳت ...ﺑﻠﮫ ،ﺑﺎﯾد رﻓت ﮔرﻓت“ ٩٦ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب در ﺗﺋوری ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ،ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ
دﺳت ﺣزب ،ﺟﺎی ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳت طﺑﻘﮫ را ﻣﯽﮔﯾرد و واﻧﻣود ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮔر
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺣزب ﺑﯾﺎﻓﺗد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت طﺑﻘﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت .او ﺳﭘس ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﮔوﯾد:
“در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻣﺣﮏ ﻧﮭﺎﯾﻰ ،ﺣرف آﺧر ﻗﺿﯾﮫ اﯾن اﺳت ﺑﺎﻷﺧره ﺑﮫ دﺳﺗت اﻓﺗﺎد ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺗت
ﻧﯾﻔﺗﺎد؟ اﮔر ﺑﮫ دﺳﺗت ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎم  ٥٠ﺳﺎل ١٠٠ ،ﺳﺎل ٢٠٠٠ ،ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﺑراى
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 - 80اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﻰ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻠﺳﻔﮫ آﻟﻣﺎﻧﻰ ﻏﻠﺑﮫ ﺑدھﯾد ،ﯾﺎ ﺷﯾوهھﺎى ﺗوﻟﯾد را
دﮔرﮔون ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗودهھﺎ را ﺑﺎ ﺣﻘوﻗﺷﺎن آﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺑدرد ﻧﺧوردهاﯾد“.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﮔر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ )در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری را
ﻓﻘط ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽداﻧد( در ھﻣﯾن روزھﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻧده ﻧﺗواﻧد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
را ﮐﺳب ﮐﻧد ،ﺗﻼش ﺗﺎرﯾﺧﯽاش ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻏﻠﺑﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﯾدآﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ درد ﻧﺧواھد ﺧورد .او اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾد
ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺟﮭﯾز طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑدون ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن اﯾن
طﺑﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎر ﺳﺧت و طوﻻﻧﯽ اﺳت ،اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧدﻣت اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷدﮔﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .زﯾرا اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻗدرت را ﺧودش ﮐﺳب ﮐﻧد و ﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳﻧﮓ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ او را ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽزﻧد .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﯾز ﺑردارد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺿرورت اﯾن اﻣر آﮔﺎه ﺑﺎﺷد و ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﻧظﺎم ﻗدﯾم ﺑﺎﺷد ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﮔر ﺑر اﺛر ﺷراﯾطﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻗدرت را
ﺑدون ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑدﺳت آورد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد.
وﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد .وﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ؟ او ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورد ،آﻣوزﮔﺎر او ﻣﺎرﮐس و ﻟﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد،
اﯾدول او ﮐﺎﺳﺗرو اﺳت .ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو:
“راﺳﺗﻰ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺑﮫ آدمھﺎﯾﻰ ﻣﺛل ﮐﺎﺳﺗرو و ﺟرﯾﺎن ﮐﺎﺳﺗرو در ﮐوﺑﺎ ﻏﺑطﮫ
ﻣﯽﺧورم .اﯾنھﺎ آﻣدﻧد ٣٠ ،ﺳﺎل  ٢٠ﺳﺎل ﺳر ﮐﺎر ﺑودﻧد ﺑﮭداﺷت آوردﻧد ،ﻣﺳﮑن آوردﻧد،
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ را ﺗﻣﯾز ﮐردﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد ﺣق ﻧدارﯾد ﺑزﻧﯾد ﺗوى ﮔوش ﮐﺳﻰ .ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳمﺷﺎن ﻋﻠﻣﻰ
ﻧﺑود و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻧﺑود ،اﮔر اﻵن ﮐﺎﺳﺗرو اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﻣﯽﮔﻔت ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻰ ﮐﺎر ﺧودت
٩٧

آﻗﺎ“

از اﯾن ﺑﮕذرﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو ﺑﺎ آن ﺷﺧﺻﯾت ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻣواﺿﻊ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫاش در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت ،ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻣﺛل ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
را ﺟﻌل ﻧﻣﯽﮐرد و ﻣﺛل او ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﻧﻣﯽﮔﻔت :ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ﭘﯽ ﮐﺎرت آﻗﺎ .از اﯾن ﺑﮕذرﯾم.
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دﺳت ﯾﺎﺑد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳماش ھم ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد .آن وﻗت اﯾن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕر در
ﺧدﻣت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺧواھد ﺑود .در ﺧدﻣت ﮐﯽ ﺧواھد ﺑود؟ اﯾن را ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺧوب
ﻣﯽداﻧد؛ در ﺧدﻣت ﺑورژوازی.
از ﻧظر ﺣﮑﻣت ،ﺑرای ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷود از ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﮔذﺷت و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ را ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ھم ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘذﯾرﻓت و ﺑﻌد " ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد ﯾﮏ ﺟﺎى ﺧﺎﺻﻰ ،ﺑﺎﯾد در
ﯾﮏ ﺟﺎى ﺧﺎﺻﻰ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﯾد و آن ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳت اﺳت“.
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻠﯽ اﺳت .از ﻧظر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳت ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺳت .ھﻣﮫ دﻋواھﺎ ﺳر ﻟﺣﺎف ﻣﻼ ﻧﺻراﻟدﯾن اﺳت .ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﮐﮫ از
اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود .آﻧﺟﺎ ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت اﺳت .وﻟﯽ
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت آدرس دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد .از ﯾﮏ طرف ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد در
ﻣﺣلھﺎی ﺷﻠوغ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﭘر ﺳر و ﺻدا ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻣطرح ﺷوﯾد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر
طرح ﻣﯽﮐﻧد:
“آﻧﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺣرﮐﺎت ﺷﻣﺎ را ﮔزارش ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺎﯾد در رﺳﺎﻧﮫھﺎ از آن ﺣرف ﺑزﻧﻧد .ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد در ﻗﻠب ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺑﺳﺗر اﺻﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳت دارد ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽﺷود.“.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎل ﺗﺣول اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣوادث ﺑﯽ ﺷﻣﺎری روی ﻣﯽدھد ،درﮔﯾریھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ اﺳت .در اﯾن دوران ،ﺑﺳﺗر اﺻﻠﯽ ﺣل و ﻓﺻل
ﺳﯾﺎﺳت ،ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت وﻟﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣواج ھﻧوز وﺟود ﻧدارﻧد و رﮔﮫھﺎی ﻣﺑﺎرزه
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﺳﺗر اﺻﻠﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﺳﯾﺎﺳت درون رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت ...اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور ﺣﮑﻣت رﻓﺗن درون رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ “ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن
ﮐﮫ ﻣﺛل “ﭼپھﺎی اﻓراطﯽ“ ]ﻣﻧظورش ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی رادﯾﮑﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت[ ...ﺗوی ﺳر
و ﮐﻠﮫ ھم ﺑزﻧﯾم در ﭘﺎرک! او ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾد ﺗو ھﻣﺎن ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﯾﮭودا ھﺳﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾم
ﺗو دوﺗﺎﮐﺗﯾﮏ را ﻧﻔﮭﻣﯾدهای! ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﺎر اﮔر ﻣن ﺑروم ﻋﺿو ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﻰ ﺑﺷوم
اﻗﻼً ﻣﯽروم در ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﻰ ،در ﯾﮏ ﺷوراى ﻣﺣﻠﻰ ،در ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻧﺷﺄ اﺛر ﻣﯽﺷوم
ﯾﺎ اﻗﻼً ﺟﻠوى راﺳﯾﺳتھﺎ را ﻣﯽﮔﯾرم .ﻣﯽروم اﻗﻼً ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺳﺎزﯾم اﻗﻼً ﻣﯽآﯾم ﻧﻣﯽﮔذارم
زﯾرآب ﭘزﺷﮑﻰ را ﺑزﻧﻧد “...ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺳﻣت و ﺳوی ﺣﮑﻣت دﯾﮕر طﺑﻘﮫ
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ﺷوراھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳت .او ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت را اداﻣﮫ ﻣﯽدھد:
“ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﻰ ،ﻣﯽرود ﺑﺎ ﮔرﯾن ،ﻣﯽرود ﺑﺎ اﺣزاﺑﻰ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ آن
ﺑرود در ﺷوراھﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﻰ در ﯾﮏ ﺟﺎى ﺷﮭردارى ،در ﯾﮏ ﺟﺎى ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭘزﺷﮑﻰ ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣﻧﺷﺄ اﺛر ﺷود رأى او را ﺑﺷﻣﺎرﻧد .اﻗﻼً ﺑﮕوﯾد درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣن دﯾﮕر ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﻰ
ﻧﯾﺳﺗم ...وﻟﻰ اﻗﻼً ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺗم در ﻓﻼﻧﺟﺎ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺟﻠوى راﺳﯾﺳتھﺎ را
در اﯾن ﻣﺣل ﺧودﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫام“.
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ھﺳﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑر ﺣﮑﻣت در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾﺳت .او ﻧﺳﺧﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی ﺷﻠوغ ﻣﺛل ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎ ،ﺷوراھﺎی ﺷﮭرداریھﺎ،
اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ﺑرای رﻓﻘﺎﯾش ﻣﯽﭘﯾﭼد .وﻟﯽ ﺑرای دﻟﮕرﻣﯽ
ﮐﺎدرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣوﺿﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دارﻧد و اﯾن ﮐﻼه ﺑر ﺳرﺷﺎن ﺗﻧﮓ اﺳت ،ﯾﮏ
ﻣﻌﻠق ﻣﯽزﻧد و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد .در ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺷﻌﺷﻌﺎﻧﮫ
را ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺗﺿﻣﻧﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﯽﮔوﯾد“ :ﺑﻧظر ﻣن ﯾﮏ ﭼﯾز ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد و آن ﺳﺗون
ﻓﻘرات ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﻰ ﺣزب اﺳت “.واﻗﻌﺎ ﺧﻧدهدار اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧرمھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧﺎر
ﻣﯽروﻧد ،دﯾﮕر از ﺳﺗون ﻓﻘرات ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯽ ﺻﺣﺑﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .اﻻ ﺑرای
ﻓرﯾب دﯾﮕران.
او در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺳﻣت ﻓﮑری ﺣﺎﺿرﯾن در ﮐﻧﮕره
را از زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺿرورت ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ و ﺳﺧت
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن طﺑﻘﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻋﺎم ﭘر ﺳر و ﺻدای ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣراﮐز
دوﻟﺗﯽ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮑﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﮐﻧﮕره ﺑرای روﮔراﻧﯽ او از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﮐﻣوﻧﯾﺳم آﻣﺎده
ﮔردد.
او در ﺳﺧﻧراﻧﯽ دوماش ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﯽﺧواھد ﺳﺧﻧﺎن “ﮐﻔرآﻟود“ ﺑﮕوﯾد.
واژهھﺎی ﮐﻔر و ارﺗداد ،ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد :روﮔرداﻧدن از ﯾﮏ آﺋﯾن و ﯾﺎ از ﯾﮏ
طﺑﻘﮫ.
در ھر آﺋﯾن و ﻣﮑﺗﺑﯽ ،ﭘﺎﯾداران و ﻣرﺗداﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺟدال ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ھم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت .ﮐﺎﻓران و ﻣرﺗداﻧﯽ ﺑودﻧد ﻣﺛل
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اﯾن اﺻول را زﯾرﭘﺎ ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد .وﻟﯽ ھﻣﮫ آنھﺎ ارﺗداد ﺧود را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧدﻧد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد ﻣردم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﺳﯾرﺷﺎن از اﯾن آﺋﯾن و ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم
طور دﯾﮕرﯾﺳت .وﻟﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﮐﺎرﯾﮑﯾﺎﺗورھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓت ﺷدﻧد ک ﺑﺎ ﺻدای
ﺑﻠﻧد ارﺗداد ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﻧد و راه ﻧﺟﺎت ﺧود را در اﯾن ارﺗداد
ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد.
ﭘﯾش از ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت در اﯾن ﻣورد ،ﺿوروریﺳت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش آن در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری روﺷن ﮔردد:
اﻧﻘﻼب ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و دوﻟتاش ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن طﺑﻘﮫ و دوﻟتاش .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻧﻘﻼب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑردهداری،
ﺑردهھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ،وظﯾﻔﮫ داﺷﺗﻧد ﺑردهداران را ﺳرﻧﮕون ﮐﻧﻧد و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم را
ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾد .در ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﻓﺋودال را طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ رھﺑری ﺑورژوازی
ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری وظﯾﻔﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺑرﭘﺎﺋﯽ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده دارد.
اﯾنھﺎ ،ﻧرمھﺎ و ﺷﯾوهھﺎی ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓوق ،در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﯾﺎت ﺑورژوازی ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻧﻘﻼب ﺧرده ﺑورژوازی ،اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﻣرﻓﮫ ،اﻧﻘﻼب
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺣزب آﻧﺎرﺷﯾﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻧﻘﻼب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮑﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺗوان ﻣﺣﮑم ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﺑﺎﯾﺳﺗد و روی آن ﻟم ﻧدھد و ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐل
طﺑﻘﮫ و دﯾﮕر ﺳﺗم دﯾدﮔﺎن را ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﮫ ﺑورژوازی ،ﺑﺳﯾﺞ ،آﮔﺎه و ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﻗول
اﻧﮕﻠس؛ ﺑدون ﺑﺳﯾﺞ ﺣﺗﯽ ﻟوﻣﭘن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ﻋدول از اﯾن واﻗﻌﯾﺎت
در ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﮐﻔر اﺳت .ارﺗداد اﺳت.
ﺣﮑﻣت در ﺳﺧﻧراﻧﯽ دوماش ﻣﯽﮔوﯾد:
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او آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔوﯾد و اﻗرار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣواﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﺧط ﺑطﻼن ﺑر ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽﮐﺷد .او ﻣﯽﺧواھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﻔر ﺑﮕوﯾد .ﻣرﺗد ﺷود:
» ...از ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﭘرﺳﯾد ﭼرا دارﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ "ﺣزب" و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾد؟
ﻣطﺎﺑق ﺗﺋورى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﻗرار ﺑود راﺟﻊ ﺑﮫ "طﺑﻘﮫ" و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺣرف ﺑزﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻗرار ﻧﯾﺳت راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗدرتﮔﯾرى ﺣزﺑﺗﺎن ﺣرف ﺑزﻧﯾد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ]از اﯾن ﻣﻧظر[
ﺑﺣث "ﺣزب و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ" ،ﺧﻼف ﺗﺋورى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﮔﻔت ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺋورى ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻗدرت را از ﺑورژوازى ﻣﯾﮕﯾرد و ﺧود را ﺑﮫ
ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾدھد ،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣزب در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﯾﺗﻰ دارد
و اﺻﻼ ﭼرا از "ﺣزب و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ" ﺣرف ﻣﻲزﻧﯾد؟«
وﻟﯽ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺷده؟ ،ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری ﺣﺎدث ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﺳب ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط ﺣزب ﺧودش را ﺟﺎی ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ ﻧﺷﺎﻧده اﺳت؟ اﮔر در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران دو طﺑﻘﮫ اﺻﻠﯽ ،ﺑورژوازی و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺑورژوازی وظﯾﻔﮫ ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳرﺗﺎﺳری اﯾران
اﺳت ،ﭼرا ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت اﯾن طﺑﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( را از داﯾره اﻧﻘﻼب ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد؟
ﭼرا؟ زﯾرا او دﯾﮕر اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧدارد .ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﺎرﮔران
دﻣدﻣﯽ ﻣزاج ھﺳﺗﻧد و زود ول ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﯽروﻧد ﭘﯽ ﮐﺎرﺷﺎن.
ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد “ﮐﺎرﮔران از ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری
ﻣﯽﮐﻧﻧد“ ،ﺷﻌف اﻧﮕﯾز ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟواب اوﻟﯾﮫ او را در اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﺣزب را ﺟﺎی
طﺑﻘﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺷﻧوﯾم:
“اﯾن "ﻣﻣﻧوﻋﯾت" در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣزب و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻓﻘط در ﻣورد ﻣﺎﺳت .ﻓﻘط ﻣﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﻰ از ﻗدرتﮔﯾرى ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
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ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ،ﻗرار اﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻧزدﯾﮏ ﺷود .اﮔر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺣزب ﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد ،ﻓورا از ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ
ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد و ھﯾﭻ ﮐس ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﯾرادى ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،ھﯾﭼﮑس! ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺣزب
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟدﯾد اﯾران ﺗﺄﺳﯾس ﺷده و آﻗﺎى ﻓﻼﻧﻰ رﺋﯾس آن اﺳت و ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﺑراى
ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﻧﺧﺳت وزﯾر را ھم ﻣﻌرﻓﻰ ﻣﯾﮑﻧﻧد و
در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون در اﯾن ﻣورد ھم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،وﻟﻰ اﮔر ﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔرى ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ طرف ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﮔﺎم ﺑردارد ،اوﻟﯾن ﮐﺳﻰ ﮐﮫ ﯾﻘﮫ
ﻣﺎ را ﻣﯾﮕﯾرد ﯾﮑﻰ از ھﻣﯾن ﭼپھﺎى ﺑﻐل دﺳت ﻣﺎ از ﻧوع وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻰ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﮕوﯾد :آﻗﺎ ﭼﮫ ﺷد؟ اﯾن طﺑﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻗدرت را ﺑﮕﯾرد ،ﻣﮕر ﭘدﯾده ﺷوروى را
ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟“
ﺷوراﻧﮕﯾز اﺳت! واﻗﻌﺎ آﻣوزﻧده اﺳت .ﭼﮫ اﺳﺗدﻻل ﻗویﯾﯽ!!!
ﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺳب ﻗدرت ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد وﻟﯽ اوﻻ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و در اﯾن ﺳﯾر ﺑﺎﻻ ﺑردن آﮔﺎھﯽ و ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ -
ﺗﺋورﯾﮏ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ آن و دوﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای ﺣزب ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و اﯾن طﺑﻘﮫ ﻧﮫ ﺗوﺳط
ﺣزب ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷوراھﺎی ﺧود )دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( اﻋﻣﺎل
ﻗدرت ﻣﯽﮐﻧد .ﺣزب در دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و راھﻧﻣﺎی طﺑﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣوﻧﯾﺳم رھﺑری ﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼپھﺎ از ﻣوﺿﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺷﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺣق ھم دارﻧد.
ﺣﮑﻣت در ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ ﺷﮑﺎﯾت دارد ﮐﮫ “اﮔر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد“....
از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺑﻘﮫ را ﺑﺎ رژﯾم و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻋوﺿﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر آن ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﻼشﺷﺎن در
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫدارﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دوﻟتاش را ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت .اﯾن ﭘﻧﺞ ﻧﻔر
ﻣﯽﺧواھﻧد ﻓﻼن آدمھﺎ را از اﯾن دوﻟت اﺧراج ﮐﻧﻧد و ﺧودﺷﺎن در اﯾن دوﻟت ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧﺎﻧم رﺟوی و ﺷرﮐﺎ ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد اﯾن رژﯾم را در
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ﺳﺎزﻧد.
ﺑﺣث ﭼپھﺎ و ﻣردم ﻣﺗرﻗﯽ و آزاده ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣﯽﺧواھﯾد در ﻓﻼن ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑروﯾد در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .ﻣﯾل ﻣﯾل ﻣﺑﺎرک
اﺳت.
ﺑﺣث ﭼپھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳب دوﻟت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑدون ﺣﺿور ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای
“ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ“ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﻏﯾر از ﺗﻼش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﺗﺷﮑل و آﮔﺎه در ﺟﮭت ﮐﺳب
ﻗدرت ،ھر ﺣزب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗدرت دﺳت ﯾﺎﺑد ،ﺣﺗﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑورژوازﯾﺳت .ﺣﮑﻣت
ﺧﯾﻠﯽ روﺷن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮕﯾرد:
“اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫاى ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺧواھم ﺑﮕوﯾم و ﺷﺎﯾد ﮐﻔرآﻟود ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣزب
ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻧظر دارد و ﻣﯾﺧواھد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد“
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ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ آﮔﺎھﺎﻧﮫ دارد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ دور ﻣﯽاﻓﮑﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﯽﮔوﯾد
ﻣﯽﺧواھم ﮐﻔر ﺑﮕوﯾم .در واﻗﻊ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻣرﺗد ﺷدهام.
ﺣﺎل از آﻗﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻣﯽﭘرﺳﯾم ﮐﮫ ﭼرا طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را از داﯾره اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری
ﺧﺎرج ﮐردهﯾﯽ؟ او ﺟواب ﻣﯽدھد:
“اﻣﺎ ﻣن ﻣﯾﺧواھم اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﺋوال ﮐﻔرآﻟود دﯾﮕر ﻣطرح ﺑﮑﻧم :اﮔر اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﯾش از ٢٠
ﺳﺎل طول ﺑﮑﺷد ،و ﻣﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻰ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﻣﺛﻼ ﮐﺎرﮔراﻧﻰ ﮐﮫ
اﻻن  ٢٠و  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﻧد و اﯾنھﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻰ ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﺻورت ﺑﻌد از  ١٠ﺗﺎ ١٥
ﺳﺎل ﯾﮏ ﻋده از آنھﺎ ﺑﭼﮫدار ﻣﻲﺷوﻧد ،ﺗﻌدادى ﻣرﯾض ﻣﻲﺷوﻧد و ﯾﮏ ﻋده از آنھﺎ از
ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﻰ ﮐﻧﺎر ﻣﯾﮑﺷﻧد .در آﺧر ﻣﻲﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺎ ظﺎھرا از ﯾﮏ طرف
آدمھﺎ را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﻲﮐﻧﯾم و از طرف دﯾﮕر آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﻲﺷوﻧد و از ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﻰ
ﮐﻧﺎرهﮔﯾرى ﻣﻲﮐﻧﻧد“.
ﺑﻌد ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ ﺳؤوال ﻣﯽﮐﻧد“ :ﻣﻲﺷود در طﻰ  ٥٠ﺳﺎل ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻰ در ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران ﮐﺎر ﮐﻧد و ﺑﻌد از  ٥٠ﺳﺎل ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳد؟“ و ﺧودش ﺟواب ﻣﯽدھد“
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اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﯾراث ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﻰ ،اﯾن ﺗﻌﮭد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﻰ ،اﯾن آﮔﺎھﻰ طﺑﻘﺎﺗﻰ و اﯾن راﺑطﮫ ﺣزب
و طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﻰ از ﻧﺳﻠﻰ ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯾﺷود .ﻣﺎ در زﻧدﮔﻰ ﺳﯾﺎﺳﻰ
ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﯾﻣﺎﻧﯾم ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﮫ آن ﮐﺎرﮔراﻧﻰ را ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐردهاﯾم،
ﻣﯾروﻧد .و ﻣﺎ اﯾن را در ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدﮔﻰ ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺧودﻣﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .اﯾن ﺣزﺑﻰ ﺑود ﮐﮫ در اول
ﻣﺎه ﻣﮫھﺎى ﺳﻧﻧدج دﺧﺎﻟت داﺷت ،ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓل ﮐﺎرﮔرى ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ رادﯾو ﮔوش ﻣﯾﮑردﻧد،
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎى ﺣزب و رادﯾو را ﺗوزﯾﻊ و ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺳﻔر ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻣرﺗﺑط ﺑود
و اﻻن از ﺧودﻣﺎن ﻣﯾﭘرﺳﯾم و دﯾﮕران از ﻣﺎ ﻣﯾﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ﭘس ﭼﮫ ﺷد آن ﻧﻔوذى ﮐﮫ ﻣﺎ
داﺷﺗﯾم؟ ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﻧﻔوذ ﮐﺎرﮔرى و ارﺗﺑﺎطﮭﺎ را در دل و ﭘس از ﺳرﮐوﺑﮭﺎى
ﺧوﻧﯾن  ٣٠ﺧرداد  ٦٠ﭘﯾدا ﮐردﯾم ،ﺑﺎﻓت و ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎرﮔرى داﺷﺗﯾم و اﻻن ﻧدارﯾم .ﭼﮫ ﺷدﻧد؟
ﻣﻌﻠوم اﺳت ،ﺣوﺻﻠﮫ ھﻣﮫ ﺳر رﻓت ،ھﻣﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﯾﺎﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ
ﺧودش ﺑﺑرد .ﺑﻌد از ﻣدﺗﻰ ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕرى در زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﮐﺎر دﯾﮕرى ﻣﯾﮑﻧﻧد و
ﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﯾﮕوﯾﻧد اﯾن ﮐﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻓﺎﯾده اى ﻧدارد .ﻣﺣﺎﻓل ﮐﺎرﮔر و ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔرى ﮐﮫ در آن
دورهھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑودﻧد ،اﻻن ﻣﯾﺷﻧوﯾم ﮐﮫ دارﻧد ﮐﺎر دﯾﮕرى ﻣﯾﮑﻧﻧد “.
ﻣوﺿﻌﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺧواﻧدﯾد ،ﻣوﺿﻊ ﯾﮏ اﻧﺣﻼل طﻠب اﺳت .زﯾرا ﺗﻣﺎم ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑﻣت ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮔﻔت ،ﺑرای اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺣزب ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷد :ﻋدهای ﺑﮫ ﺣزب رو ﻣﯽآورﻧد ،ﭼﻧد ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ زﻧﺎن ﺣزﺑﯽ ﺑﭼﮫدار
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻋدهای ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ را ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذارﻧد و ﻋدهﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣﯽروﻧد و ﻏﯾره .در
اﯾن ﺻورت ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋدهای ﮐﮫ ﻣﯽروﻧد
)ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ را ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذارﻧد و ﯾﺎ ﻣﯽﻣﯾرﻧد( ﻋدهﯾﯽ دﯾﮕر ﻣﯽآﯾﻧد و اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد .در
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ھم ھﻣﯾن طور اﺳت ﻋدهای ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽﺷوﻧد .از طرﯾق ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷدهھﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی ﻧﺳل ﺑﻌد ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺣزب ھﺳﺗﻧد،
ﮐﺎر را اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد .و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت از اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﺛل روﺷﻧﻔﮑران ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾن آژﯾﺗﺎﺳﯾون ﺑﮫ
ﺣزب رو آورﻧد و در اوﻟﯾن ﺷﮑﺳت ﻓرو ﺑرﯾزﻧد ،از اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ دﻧﺑﺎل
ﮐﺳﯽ ھﻠوا ھﻠوا ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺳﺧت ﺑرآﺷﻔﺗﮫ و ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺗظﺎری ﺑراﯾش ﻣﻣﮑن

 - 88ﻧﯾﺳت ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را رھﺎ ﮐردهاﺳت .و ﺑﮫ آن ﻧوع از “اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری“ رو آورده ﮐﮫ
ﺑدون ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﺣزﺑش ﺑدون اﻧﺗظﺎر و اﺗﻼف وﻗت ،ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑرای
“ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ“ ﮐﺳب ﮐﻧد:
“ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺎ ھم ﻣﺛل اﺣزاب ﺑورژواﺋﻰ ﺑراى ﻗدرت ﺧﯾز ﺑرﻣﯾدارﯾم ،ﯾﻌﻧﻰ ﻣﺎ ھم
ﻣﯾﺧواھﯾم ﻗدرت را ﺑﮕﯾرﯾم“١٠٠.
ﺣﺎل ﻣﯽﺷود دﻟﯾل ﺻﻐرا ﮐﺑراھﺎی ﺣﮑﻣت را در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﮐﻧﮕره دوم ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
درک ﮐرد:
 -١ﺗﺧطﺋﮫ ﺗﺷﮑﻼت ﭼپ اﯾران :ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣﮭر ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼپ ﮐﮫ از ﺗﮑرار
آن ﺑﺳﯾﺎر ﻟذت ﻣﯽﺑرد ،اﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣواﺿﻊ ﭼپ رادﯾﮑﺎل اﯾران را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽﮐﻧد“ :در ﻧﮕرش
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﻓﮑرى ﭼپ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھر وﻗت ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷدﯾم ،ﻣﯾروﯾم ﻗدرت را
ﻣﻲﮔﯾرﯾم “.اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧدارد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼپ ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷد .ﻋﻣوﻣﺎ
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺷدن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ )ﺑﺳﯾﺞ ،ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن و ﮐﺳب آﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻻ از اوﺿﺎع
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ اﯾران( و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و در
رأس آن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﻗﻌﯽ و ﺳرﺗﺎﺳری ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻧظﺎم ﺑورژوازی را درھم ﺑﮑوﺑد
و دﯾﮑﺗﺎﺗوری طﺑﻘﮫ ﺧود را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد .ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺣزب را ﺑﮫ ﺟﺎی دوﻟت ﺑﻧﺷﺎﻧد.
 -٢آﻣﺎده ﮐردن اﺗﻣﺳﻔر ﮐﻧﮕره ﺑرای ﺑﯾرون ﮐردن ﮐﺎﻣل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از ﭘروﺳﮫ اﻧﻘﻼب:
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﯾد در ﻣﺗن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﺧﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾش ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ
ﺧﻠقﷲ ﺑرﺳد ،ﺑﺎﯾد ﺑرود در اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ،ﺷوراھﺎی ﺷﮭرداریھﺎ ،آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
آﺧوﻧد ھﺳت ،وﻟﯽ از رﻓﺗن در درون طﺑﻘﮫ ،اﯾﺟﺎد ﺷوراھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ،اﯾﺟﺎد
ﺳﻠولھﺎی ﺣزﺑﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎری ﺟﻧﺑش و ﺑﺎﻻ ﺑردن آﮐﺎھﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﺧﺑری
ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ اﯾن ﺻﻐرا ﮐﺑراھﺎ ﺑرای اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽرود وﻟﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷده ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
در ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ،ﮐم ﮐم اﻋﺗراض ﮐﺎدرھﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اﻧﻘﻼب اﯾران ،ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷود .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑرای آرام ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ
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 - 89ﻣﯽﮐﻧد ﻣواﺿﻊ ﺧود را ﻗدری ﺗﻠطﯾف ﮐﻧد“ :ﯾﮏ ﺣزب ﮐﺎرﮔرى ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران در اﻗﻠﯾت اﺳت ،ﻣﻲﺗواﻧد در ﻟﺣظﺎت ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهاى ،ﺣرﮐت اﮐﺛرﯾت
ﮐﺎرﮔران را ﺷﮑل ﺑدھد ،ﻗﯾﺎم ﮐﻧد و ﻗدرت را ﺑﮕﯾرد و ﻧﮕﮭدارد و اﺻﻼ از اﯾن طرﯾق
ﻣﯾﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﺷود“.١٠١
اﯾن ﯾﮏ ﺷﻌﺑده ﺑﺎزﯾﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺷود؛ ﯾﮏ ﻋﺎﺑر ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﮐﮫ ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ در ﺑﯾن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر را ﺑرﻧﻣﯽﺗﺎﺑد ،و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﯽروﻧد وﻟﯽ اﻣﺛﺎل ﺧودش ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد،
ﺑﺗواﻧد در “ﯾﮏ ﻟﺣظﮫی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺗﺎرﯾﺧﯽ“ ،اﮐﺛرﯾت طﺑﻘﮫ را ﺑﺳﯾﺞ ،ﻣﺗﺷﮑل و آﮔﺎه ﺑرای
ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻗدرت را ﺑﮕﯾرد؟ اﯾن ﯾﮏ ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽﺳت و ھﯾﭻ
رﺑطﯽ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و طﺑﻘﮫ ﻧدارد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﻗﺎدر ﻧﺷد ،ﺑﺣراﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺧﺎذ ﻣواﺿﻊ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ او در
ﮐﻧﮕره ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود ،ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد .اﯾن ﺑﺣران در ﻗدم اول ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎی دهھﺎ ﮐﺎدر از
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری اﻧﺟﺎﻣﯾد ،و در ﭘروﺳﮫ ﺑﻌدی در درون ﺣزب ،اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددی
را ﺑﺎﻋث ﺷد .ﺣﮑﻣت دوﺑﺎره ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣواﺿﻊ ﺳوﭘر
ارﺗﺟﺎﺋﯽ و ﻣرﺗداﻧﮫاش اﺗﻣﯾزه ﮐرد.
ﺑﮫ ھر ﺟﮭت ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﺎر ﭘر ﺳر و ﺻدا و ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
را ﺑﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﮔری ﮐﺎﻣل ﺳوق داد .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ راﺑطﮫ ﻓﺷردهای ﺑﺎ
رژﯾم ﺧوﻧﺧوار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دارد و ھر اطﻼﻋﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر آن ﻣﯽﮔذارد ،ﻋﻠﻧﯽ
ﮔری ﯾﻌﻧﯽ دم ﺗﯾﻎ ﺟﻼد دادن ﻣﺑﺎرزﯾﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾران ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد .ﻋﻠﻧﯽ ﮔری ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷدن ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑورژوازی .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﮐﻧﮕره ﺳوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
اﯾران در داﻣن ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
از اﯾن دوران واژه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،از ﻓرھﻧﮓ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑرای ﻣدتھﺎی ﻣدﯾد
ﮐم رﻧﮓ ﺷد ،ﭼون:
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ﻧﮫ ،ﺟزو ﭘروﺑﻠﻣﺎﺗﯾﮏھﺎى ﻣﺎ ﻧﯾﺳت“

و ﺳﭘس ﺣﮑﻣت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽﮔراﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
“ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻠﺗﻰ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرﯾم .ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﻰ ،اﺳراﯾﯾل ﻣدرنﺗر ،دﻣﮑراﺗﯾﮏﺗر و ﻏرﺑﻰ ﺷدهﺗر اﺳت .اﮔر زﻧدانھﺎى
ﻣﺧﺻوﺻﻰ دارد ،وﻟﻰ اﻣﮑﺎن اﻋﺗراض و اﻧﺗﻘﺎد ھم در آﻧﺟﺎ ھﺳت .ﭼﯾزى ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑﻧم
١٠٣

در زﻧداﻧﮭﺎى ﻣﻠﮏ ﺣﺳﯾن و ﻣﻠﮏ ﻓﮭد اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد“.

از اﯾن ﺑﮭﺗر ﻧﻣﯽﺷود

ﻣﺷﺎطﮫﮔر ﭼﮭره رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷد.
ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ راﺳت رواﻧﮫاش ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد در رﻓﻘﺎی ﺧودش
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼپ ﻧﻔرت ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد.
اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﺑﺎ ﻓرﯾﺎدھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﻣﯽرود و ﺑﮫ ادﺗداد
ﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،از اوﺿﺎع اﯾران آن روزی ﮐﮫ ﮐﻧﮕره ﺳوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷد ،ﭼﻧﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽدھد:
“اﯾﻧﮭﺎ ]ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ[ ﻗﺎﺑل دوام ﻧﯾﺳت و ﭘروﺳﮫ رﻓﺗن اﯾﻧﮭﺎ ﺷروع ﺷده ....آﯾﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯾدھﯾم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﻧﺗﻰ اﯾران ،اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ آراﯾشھﺎى ﺟدﯾد ...ﺑﯾﺎﯾد ھﻣﯾن
١٠٤

ﺧﺎﻧواده را ﻣﺗﺣدﺗر ﮐﻧد؟“

ﺣﮑﻣت از اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﻧﺗﯽ؛ ﺟﺑﮫ ﻣﻠﯽ ،ﻧﮭﺻت آزادی ،ﭼرﯾﮏھﺎی اﮐﺛرﯾت ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓداﺋﯾﺎن اﻗﻠﯾت ،ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران و ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼپ رادﯾﮑﺎل اﯾران را ﻣﯽﻓﮭﻣد.
و ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾش ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر او ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران و ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﯾت و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼپ
رادﯾﮑﺎل را در ﮐﻧﺎر ﺣزب ﺗوده و اﮐﺛرﯾت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد
 -102ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﺣﺰب و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮي اﯾﺮان  15 -آورﯾﻞ
1998
 - 103ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ  -ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺣﺎﺋﺮي ﺳﺮدﺑﯿﺮ اﯾﺮان ﭘﺮس ﺳﺮوﯾﺲ  -ژاﻧﻮﯾﻪ 1399
 - 104ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،اوﺿﺎع اﯾﺮان و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮى  -ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم  14 -اﮐﺘﺒﺮ
2000
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رادﯾﮑﺎل را ﻣوﺟﮫ ﺟﻠوه دھد .ﺑﺑﯾﻧﯾد او در ﻣورد ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران و اﻧﺗﻘﺎد ﻋﻣﯾق و
ﺻداﻗﺎﻧﮫﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣزب از ﺧود ﮐرده اﺳت ،ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد“ :ﺣزب رﻧﺟﺑران ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ
داد و ﮔﻔت ﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﮐردﯾم ،ﺑورژوازى را ﻋﻣده ﮐردﯾم و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻓرﻋﻰ! ﺧﻠق را ﺑﺎ
ﺿد ﺧﻠق ﻋوﺿﻰ ﮔرﻓﺗﯾم!  -ﻋﯾن ﺟﻣﻼت ﺧودﺷﺎن  -ﭘرﺑﮭﺎ دادﯾم ﺑﮫ ارﺗش و ﮐم ﺑﮭﺎ دادﯾم ﺑﮫ
ﻣردم! ﭘر ﺑﮭﺎ دادﯾم ﺑﮫ اﺳﻼم ﮐم ﺑﮭﺎ دادﯾم ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎى ﻣردم! اﺷﺗﺑﺎه ﮐردﯾم ﺑﺑﺧﺷﯾد! دوره
اى ﺑود ﺑﻌد از  ٣٠ﺧرداد و اﻋداﻣﮭﺎى ﺷدﯾد در زﻧداﻧﮭﺎ و ﺣزب رﻧﺟﺑران ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد
از اﯾﻧﮑﺎر ﭘﺳر ﻋﻣوھﺎى ﺧودش در ﺣﮑوﻣت دﻓﺎع ﮐﻧد؟“
ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ آزادی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم را ﺧواھﺎن اﺳت ،و دلاش
ﺑرای آزادی ﺗﻣﺎم ﺳﺗم دﯾدﮔﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽطﭘد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﭘدﯾدهھﺎ و ﻋواﻣل
ﻣﺛﺑت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﻋواﻣل ﻣﺛﺑت در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣﺗﺣد و ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧد ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻧد ھﻣﮫ ﺟوﯾﺑﺎرھﺎی ﭘراﮐﻧده را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭر ﺧروﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .ﻣﻧﺻور
ﺣﮑﻣت اﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑود ،اﮔر در ﺻﻔوف ﻣردم ﺟﺎی داﺷت ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎد
ﺳﺎزﻧده و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺧوش آﻣد ﻣﯽﮔﻔت ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷد ،و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐرد دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی اﯾن ﺣرﮐت ﻣﺛﺑت دراز ﮐﻧد .وﻟﯽ او ھﻣﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺣزب
رﻧﺟﺑران را ﭘﺳرﻋﻣوھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ھﻣﮫ اخاﻧد ،از ھﻣﮫ
اﯾن ﭘﺳر ﻋﻣوھﺎ ﺑﯾزارم ،ﺑﺎﯾد ﺑروم ﺧودم ﯾﮏ ﭘﺳر ﻋﻣو ﭘﯾدا ﮐﻧم .و ﺑﻌد ﻣﯽرود و ﭘﯾدا
ﻣﯽﮐﻧد:
“وﻗﺗﻰ ﻣن دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ در آﻟﻣﺎن ﮔﻔﺗم ﺑﺎ ﭘﻧﺞ درﺻد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﺷود ﺳﮫ
ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ،ﻣﺎ ﻗدرت را ﻣﯾﮕﯾرﯾم ،ﺳﻠطﻧت طﻠب ھﺎ ﻧﮕﻔﺗﻧد ﻧﻣﯾﺷود ،آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮕﻔت ﻧﻣﯾﺷود،
اﯾن ﭼپھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﻧﻣﯾﺷود ...ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﻗدرت را ﺑﮕﯾرﯾد؟! ﻣن
اﻻن ﻣﯾﺧواھم اﯾن ﻋدد را ﭘﺎﺋﯾن ﺑﯾﺎورم )ﺧﻧده و ﮐف زدن ﺣﺿﺎر( .ﺑﻧظر ﻣن ﺑﺎ دو ﻣﯾﻠﯾون،
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ھم ﻣﯾﺷود .ﭼرا ﻧﻣﯾﺷود؟ ...وﻗﺗﻰ ﺣﮑوﻣت ﻣرﺑوطﮫ ﺧودش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ
اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾز و ﺳﻣﺑل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﻰ و ارﺗﺟﺎع اﺳت و ﺑﮫ زور اﺳﻠﺣﮫ ﺳر ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎده ،ﺑﺎ دو
ﻧﻔر ھم اﮔر ﺑﺷود اﻧداﺧﺗش ﺑﺎﯾد اﻧداﺧت .وﻟﻰ ﭼﭘﻰ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم از آن ﺟدا ﻣﯾﺷوﯾم ،ﻗﺻد
ﻧدارد ﮐﺎرى ﺑﮑﻧد .ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ رﻓﯾق ﺧودش ﺣﺎل ﺑﮑﻧد“.
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رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾدا ﺷدﻧد .ﺧود ﺟﻧﺎب ﺣﮑﻣت و رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﮔﻔت “ﻣﯽﺷود“.
ﺑﻌد رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ]رﺿﺎ ﺷﺎه دوم[ را ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ﻋﻠﻧﯽ ﺧودﺷﺎن دﻋوﺗش ﮐردﻧد و او ﺑﺎ ﻧﺎز و
ﮐرﺷﻣﮫ دﻋوت را رد ﮐرد .آﻧﮕﺎه ﺟﺷن ﻧﺎﻣزدی اﯾن ﭘﺳر ﻋﻣو و دﺧﺗر ﻋﻣو ﺑﮫ ﺻورت
آﮐﺳﯾونھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﯽزﮔردھﺎی ﻣﺷﺗرک در رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺳﻠطﻧت
طﻠب ،ﺑرﮔزار ﺷد.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﻧﻘد آﺋﯾنھﺎ و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرداﺧت و از ﻧﻔﯽ آنھﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺳرﺑرآورد ،ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت )اﯾن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﺗروﺗﺳﮑﯽ( ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻔﯽ
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﭘرداﺧت و ﺣﮑﻣﺗﯾﺳم )ﺷﮑل ﮐﺞ و ﻣﻌوﺟﯽ از ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم(
ﺳرﺑرآورد .ﭼون ﻣﺎرﮐس و اﯾن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧﻔﯽ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﯾﮑﺳﺎﻧﻧد،
ﺣﮑﻣت ﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺑول ﮐردهاﻧد ،ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﻣﺎرﮐس زﻣﺎﻧﮫ اﺳت.
ﺻﺣﺑتھﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻧب ﺑﻌﺿﯽ ﺟدا ﺷدﮔﺎن ﺑﻌد از ﮐﻧﮕره دوم از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
دال ﺑر واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺣزب ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽآﯾد .ﻣﺎ اﯾن را ﻧﻣﯽداﻧﯾم .و
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﻣورد اﯾن ادﻋﺎ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم .زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺑرﭼﺳبھﺎﺋﯽ دﻻﺋل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل رد ﻣﯽﺧواھد .وﻟﯽ ﻣﯽﺗوان در ﻣورد ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوظﮭور ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑﻌد از ﮐﻧﮕره دوم ﻗﺿﺎوت ﮐرد .در آﻟﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺷﺎھد ﺑودهاﻧد ،از ﺑﻌد از ﮐﻧﮕره دوم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ،رواﺑط ﺑﺳﯾﺎر
ﮔرم و ﺣﺳﻧﮫای ﺑﯾن اﻓراد اﯾن ﺣزب و ) Anti-Deutschenﺿد آﻟﻣﺎن ھﺎ = ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل( وﺟود داﺷت )و ﯾﺎ ھﻧوز ھم دارد(.
در ھر آﮐﺳﯾون ﺿد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﭼپ ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐردﻧد و اﻓراد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،اﯾن ﮔروه ﭘرﭼم اﺳراﺋﯾل را ﻣﯽآورﻧد ،ﮐﻧﺎر و ﯾﺎ
ﺟﻠوی آﮐﺳﯾون ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﻋﮑس ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽﺷد و ﺗظﺎھر
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺷم ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐردﻧد آنھﺎ را از ﺗظﺎھرات ﺧود دور
ﮐﻧﻧد ،اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑﯾن ﻣﻌﺗرﺿﯾن و  ،Anti-Deutschenھﺎﺋل
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آﮐﺳﯾونھﺎی اﯾراﻧﯾﺎن ﺷرﮐت ﮐردهاﻧد ،دﯾدهاﻧد.
طﻧز ﺗﺎرﯾﺦ ﮔزﻧده اﺳت .ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺧودش در ﮐردﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎرﮔری
داﺷت ،ﮐﺎرﮔران را رھﺎ ﮐرد و رﻓت اروﭘﺎ وﻟﯽ ﮐﺎرﮔران ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧدﻧد و ﻣﺑﺎرزه را
اداﻣﮫ دادﻧد .و اﮐﻧون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻧﻔوذ ﻧﺳﺑﯽ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ دارد .زﻧﺎن ﮐﺎرﮔری
ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﭼﮫدار ھم ﺷدهاﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷراﯾط ﺳﺧت زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد
روزی  ١٢ﺳﺎﻋت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
ﮐﮫ ﺑﭼﮫدار ھم ﻧﺷدﻧد ،ﺗﺣت رھﻧﻣودھﺎی ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻓرار ﮐردﻧد و ﮐﺎرﮔران
زن ﺑﭼﮫدار ﺷده در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد.
اﯾن اﺳت طﻧز ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺦ .ھﯾﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺛل روﻧد زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﯾﻘت دروﻧﯽ آدمھﺎ را رو
ﻧﻣﯽﮐﻧد .روﻧد زﻧدﮔﯽ ،ھﻣﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﻧﯽھﺎی دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽﮔوﯾد ،ھﻣﮫ
اﻧدﯾﺷﮫھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻣل ﻣﺣﮏ ﻣﯽزﻧد و اﻧﺳﺎنھﺎ را آن طور ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﻧﮫ آن
طور ﮐﮫ ﻣﺎﯾلاﻧد ﻧﺷﺎن داده ﺷوﻧد.

ﺟﻣﻌﺑﻧدی:
ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣذھﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﻘﯾب و
ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﮔزدﯾد .ﺟﻧﺑش ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷد .ﭘراﮐﻧدﮔﯽ آﻏﺎز ﮔردﯾد .اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﻏﻠب ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران داﻣن
زد .ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﺷﺎن ﺟدا ﺷدﻧد و ﭘروﺳﮫ
اﺗﻣﯾزه ﺷدن اﯾن ﺟﻧﺑش ﺷدت ﮔرﻓت .اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏ
و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ وارد ﮔود ﺷد و ﺑﺎ ﻟﻔﺎظﯽھﺎی ﭘروﻟﺗر ﭘروﻟﺗر و اراﺋﮫ ﻓرﻣولھﺎی ﻋﺎم
ﮐﻼﺳﯾﮑرھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ،ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐوﻣﻠﮫ ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﻧزدﯾﮏ ﺷود و
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑق ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧد .از ادﻏﺎم
اﯾن دو ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮫ وﺟود آﻣد .اﯾن ﺣزب ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و
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ﺑﮫ اﺷﮑﺎل دﯾﮕر در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﮑرار ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﭘروﺳﮫ اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود را
ﻣﯽﮔذراﻧدﻧد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺣت اﯾن ﺳﯾﺎﺳتھﺎ ھر روز دﭼﺎر ﺑﺣران ﻻﯾﻧﺣﻠﯽ ﻣﯽﺷد ﺗﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺻور ﺣﮑﻣت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧودش و ﺗﻌدادی اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ﮐرد ،اﻧﺷﻌﺎب ﮐرد و
راھﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺷد .در اروﭘﺎ او ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر ارﺗداد ﺧود ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر را اﻋﻼم ﮐرد .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺣران در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
اﺳﺗﻌﻔﺎی دهھﺎ ﻋﺿو و در ﭘروﺳﮫ ﺑﻌدی اﻧﺷﻌﺎب و اﺗﻣﯾزه ﺷدن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔردﯾد.
ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﭘر ﺳر و ﺻدا ،ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن ،ﺗﻼش
ﺑرای اﻧﮭدام ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻗرار دادن ﺗروﺗﺳﮑﯽ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﮐﺷﯾدن ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺑورژوا ،ﺗﺧطﺋﮫ ﮐﺎﻣل دﺳﺗﺎوردھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗﺣت
رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن و دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺳﭘس ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾن ﺗﺣت رھﺑری
ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ،در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻓراﮐﺳﯾون
در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ آﺷﻔﺗﮕﯽ و ﺳردرﮔﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ وﯾژه
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠت ﮐرد داﻣن زد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭘروﺳﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی و
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺷﮑﺳت ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ و ﺗﻼش ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی راﺳﺗﯾن در زدودن اﯾن
اﻧﺣراﻓﺎت و دﯾﮕر اﻧﺣراﻓﺎت ﻣوﺟود ﺑﺎﻋث اﻧﺳﺟﺎم ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﻣﺟددد ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮔردﯾده ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ در ﺣﺎل ﺗﻌﻣﯾق اﺳت.
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