
 کمونیستی و کارگری “قطب نمای “

 در دل تحوالت سیاسی 

این نوشته بر اساس متن سخنرانی کورش مدرسی با عنوان " قطب نمای حزب 
حکمتیست" آماده شده است. سخنرانی مزبور در افتتاحیه کنگره چهارم حزب حکمتیست 

متن حاضر شامل تلخیص و تغییرات ایراد شده است.  0202به تاریخ سپتامبر سال  
 قابل دسترس میباشد. اینجا جزیی در متن اصلی سخنرانی است که از

متن توسط سخنران از نظر انشائی تصحیح شده و کلماتی برای روشنی معنا اضافه یا 
  .حذف شده است
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 مقدمه
این بحث درباره اوضاع سیاسی ایران یا جهان در یک مقطع زمانی مشخص نیست. بلکه 
فراتر از یک وضعیت خاص است. اوضاع دنیا هر چه باشد و اوضاع ایران هر چه باشد 
یک قطب نمای پایه ای تری ما را اینطرف و آنطرف میبرد، این بحث راجع به آن "قطب 

 .نما" است
ظاهراً هنوز برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ایران، دنیای ماا باه سارماایاه دار و 

باا شارف و بای شارف، باا وجادان و بای وجادان،   کارگر تقسیم نمیشود، به خوب و باد،
اسالمی و غیر اسالمی، تروریست و غیر تروریست و جدیداً انسان و حیوان تاقاسایام شاده 
است. برای جلب بورژوازی، حکومت کارگری جایش را به حکومت انساانای، حاکاومات 
دمکراتیک، حکومت مردم، حکومت انسان های با وجدان و غیره داده است. اگر مارکاس 
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ها میخواست مانیفست را بنویسد میباایسات مایاناوشات تااریاخ تامادن انساان  از دیدگاه این
شرف و غیره اسات  شرف با بی تاریخ مبارزه انسانیت و حیوانیت، تاریخ مبارزه مردم با

و نه تاریخ مبارزه طبقاتی. و به این ترتیب کل شفافیت طبقاتی مانیفست را به فضای گل 
آلود، مبهم و دلبخواه انسانیت و حیوانیت، خوب و بد، خیر و شر، خلا  و ضاد خالا  و 

 .غیره تغییر میداد
 

این عقب گرد جدیی است که لیبرالیسم بورژوازی در سطح جهانی، و بورژوازی ایران 
در این مورد خاص، به بخش وسیعی از کسانی که خود را کمونیست میخواناناد تاحامایال 
کرده است. در نتیجه امروز باید به قدیمی ترین ساناگار کاماونایاساتای یاعانای ماانایافاسات 

 .تجدید نظر ها و تدقی  ها دفاع کرد  کمونیست برگشت و از آن در مقابل این
ای تار ناگااه داشات. مان رئاوس  های پایه به این دلیل الرم است بحث را درسطح تفاوت

مهمترین آنها را قطب نمای کمونیاساتای در ناحاوه بارخاورد باه تاحاوالت سایااسای اسام 
 :میگذارم

 
 ماورای سیاست و ماورای طبقات وجود ندارد “مای”؛ یک “ما” - ۱

اولین قدم در ارزیابی از تحوالت سیاسی و پرداختن به "چاه باایاد کارد" ایان اسات کاه 
ماورای سیاست و ماورای طبقات وجاود نادارد. چایازی باناام  ما" ی" قبول کنیم که یک

"خل " یا "مردم" به طور عام وجود ندارد. این "ما"یی که از آن نام بارده مایاشاود یاک 
سرش طبقه کارگر است یک سرش بورژوازی، یاک سارش دهاقاان اسات یاک سارش 
خورده بورژوای عقب مانده. این "ما" ها همه بر اساس منفعت طبقاتی خود، و لذا خاط، 

 .سیاست و پرچم خاص خود حرکت میکنند
ای ترین جهت در قطب نمای کمونیستها است. قبل از هر چیز درک این  این اولین و پایه

واقعیت محک درستی و غلطی سیاستی را به ما نشان میدهد. جامعه و حکومت ایران با 
اسالمیت، با بقایای غیر سرمایه داری، با سرمایه داری غایار ماتاعاارف و باا هار ناوع 

ای حارکات و  دیگری از سرمایه داری که مشاخاصاات و ماکاانایاسام هاا و ماناافاع پاایاه
 .سودآوری سرمایه را نفی میکنند توضیح داده نمیشود

در ایران یک نظام سرمایه داری متکی به نیروی کار ارزان مستقار اسات. کال تافااوت 
های جریانات مختلف بورژوائی اختالف در شیوه تقسیم ساود سارماایاه مایاان  در سیاست

 .بخش های مختلف سرمایه داران و نحوه تضمین و گسترش این نظام است
جامعه ایران جامعه سرمایه داری است و کل مکانیزم سیاست گذاری، کل جاناباش هاای 
بورژوائی آن در نهایت بر این لوال میچرخند. البته این به ایان ماعانای نایاسات کاه هاماه 
اشکال ستم منشاء تولدشان نظام سرمایه داری است و یاا در چاارچاوب سارماایاه داری 

هاا  ساتام  غیر قابل حل هستند. اختناق فرهنگی، ستم بر زن و صنعت ماذهاب ناماوناه ایان
اشاکاال ساتام   اما در ایران، مانند هر جامعه سرمایه داری دیگر، باازتاولایاد ایان. هستند

مستقیماً به مانافاعات طاباقاه سارماایاه دار گاره خاورده اسات و ایان باورژوازی، و ناه 
ماندگی یا اسالمیت، است که این اشکال ستم را زنده نگاه میدارد و بازتولید میکاناد.  عقب

هیچ بخشی از بورژوازی ایران طرفدار آزادی سیاسی برای طبقه کارگر نایاسات. هایاچ 
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بخشی از بورژوازی مترقی نیست و بوژوازی مردساالری و مذهب را هار روز دوبااره 
تولید میکند. منفعت سرمایه داری این را ایجاب میکند. گیرم که در ابعاد آن تافااوت هاائای 

 .داشته باشند
اولین وظیفه کمونیستها باید این یاشد که این واقعیت را به خود آگاهی طبقه کارگار تابادیال 

هاا  ها را از هاله ابهام بورژوازی خارج کنند. کسی که نتواند این پادیاده کنند. مبنای این ستم
ای از آن  را توضیح دهد بورژوائی است که بورژوازی را نمیتواند ببیند یا تصویر افساناه

 .دارد. طبقه کارگر را در صف مردم، خل ، انسان و غیره منحل میکند
در این سطح از بحث، دنیا به همین سفیدی و سیاهی است. یا بورژوائی است یا پرولتری. 
یا پرولتر هستید یا بورژوا. یا زیر پرچم طبقه کارگر هساتایاد یاا زیار پارچام باورژوازی. 
آلترناتیو دیگری وجود ندارد. تمام جامعه باید در مقابل این اناتاخااب قارار باگایارد. یاا باه 

 .صف پرچم کارگر میپیوندد یا به پرچم بورژوازی
با همین قطب نما یا شاقول، در دنیای سیاست و مبارزه سیاسی و الجرم طبقاتی، مردم باه 
کرد و فارس و ترک و بلوچ و عرب، مسلمان، سنی، شیعه، مسیاحای و یاهاودی و غایاره 

ها تقسیمات سیاسی است که بورژوازی برای تقسیم کارگار مایاان خاود  تقسیم نمیشوند. این
ابداع کرده است. بورژوازی مثل همیشه تالش میکند تا در جاناد دائامای مایاان سارماایاه 
داران برای تقسیم سود، کارگار کارد را کاناار باورژوای کارد، کاارگار عارب را کاناار 
بورژوازی عرب، کارگر اسرائیلی را کنار بورژوازی اسرائیلی، کارگر ایرانی را کاناار 
سرمایه دار ایرانی، کارگر چینی را کنار سارماایاه دار چایانای و غایاره ناگااه دارد. ایان 
خاصیت اصلی ناسیونالیسم و قوم پرستی و مذهب در دنیای اماروز اسات. دامان زدن باه 
تفرقه در صف طبقه کارگر و جمع کردن قوا برای خود در جدال دائمی شان باا هام. ایان 

کنناده و خادمات باه غایار   سئوال که کرد ها یا مردم سنندج و مریوان چه باید بکنند گمراه
در کردستان یا در سنندج و در مریوان کارگریک کاار  .طبقاتی اعالم کردن سیاست است

 .باید بکند، بورژوایش کار دیگری میکند و بقیه میان این دو انتخاب میکنند
در تبلیغات کمونیستی بسیاری از اوقات صف طبقاتی قابل جذب به پارچام طاباقاه کاارگار 

ای دارد.  تحت عنوان مردم مورد خطاب قرار داده میشوند، اما باید دقت کرد این ماحادوده
این آژیتاسیون سیاسی برای جلب توده وسیع تهیدستان و خرده بورژوازی فقایار اسات کاه 
میتوانند به پرچم طبقه کارگر جلب شاوناد. ایان باخاشای از تااکاتایاک اسات و ناه هاویات 
ایدئولوژیک. دعوت از این مردم به پیوستن به صف طبقه کارگر اسات ناه ماناحال کاردن 

 .طبقه کارگر در مردم
 
 معنی پیروزی برای طبقه کارگر – ۲

طبقه کارگر مثل خرده بورژوا نیست که عاش  اعتراض باشاد. ماثال دانشاجاوی شاوریاده 
انقالبی و چپی ای که مبارزه را برای مبارزه میخواهد، و نسابات باه آن حاالات عارفاانای 

 .دارد، نیست
طبقه کارگر برای این مبارزه میکند که پیروز شود. برای رسیدن به زندگای قاابال تاحامال 
تر، برای نجات از استثمار سرمایه داری مبارزه مایاکاناد. کسای کاه کاارگار را فاقاط باه 

خواند تا شاید وضع "بهتر شاود"، یاک خارده باورژوا اسات کاه فاقاط از  آکسیون فرا می
مبارزه آکسیون را می فهمد. اگر به عنوان دانشجو، دهقان، صاحب ملک و یا بورژوا در 
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مبارزه شکست بخورید، باعاد از ماجاازات خاود یاا خااناواده، و یاا هاردو، کاماابایاش باه 
 .تان برمیگردید زندگی

کارگر اگر در مبارزه اش شکست بخورد، کارش، یعنی همه زندگیش، را از دست میدهد. 
خانواده اش را از دست می دهد، فرزندانش باه فاحاشاا، ماواد ماخادر و یاا مازدوری در 
بدترین شکلش برای سرمایه داری کشایاده مای شاود. باه خااک سایااه نشااناده مای شاود. 
اعتصاب برای کارگر، اصالً آن حالت قهرمانانه ای که بارای خارده باورژوا و باورژوا 
ً گارساناه  دارد را ندارد. اعتصاب دردآورترین اقدام زندگی کارگر است که طی آن غاالاباا
میماند، کارش را چه بسا از دسات مایادهاد. بارای طاباقاات و اقشاار دیاگار اعاتاراض و 
اعتصاب یک لحظه شورانگیز در قیام عرفانی ام علیه ظلم حاکم است. قهارماانای کاارگار 
قبل از آنکه در شرکت قهرمانانه در مبارزات طبقات دیگر یا مبارزه بطور کلی بیان شود 
در قهرمانی کارگری که برای نجات کارگر دیگر به زیر آوارماعادن مایاخازد و یاا بارای 
نجات دست رفیقش از زیر گیوتین و قیچی و پرس دستاش را باه زیار ایان مااشایان آالت 

 .میفرستد نهفته است
درنتیجه برای هر فعال کارگری، مبارزه با قابلیت پایاروزی بارای طاباقاه کاارگار در آن 

شود و نه با پیوستن به صف مبارزه خل  و مردم. فراخاوان طاباقاه کاارگار باه  سنجیده می
شرکت در هر اعتراض و یا آکسیون "مترقی" و ضد رژیمی، کشایادن طاباقاه کاارگار باه 

 .صف سربازان طبقات و اقشار دیگر است
حتماً رئیس جمهور شدن موسوی یا انتخاب یک زن به ریااسات جاماهاوری آماریاکاا و یاا 
تعیین یک زن به عنوان ولی فقیه در ایران بهتر از احمدی نژاد، رئایاس جاماهاور مارد و 
ولی فقیه مرد است. اما طبقه کارگر چه نفعی در ریاست جمهوری موسوی یا کلایاناتاون و 

 .یا ولی فقیه شده خانم رهنورد دارد؟ ما طرفدار شلوغی علی العموم نیستیم
ما کمونیستها، خیلی سرنگونی طلب هستیم، ولی برای ما سرنگونای جاماهاوری اساالمای. 
حتی در بهترین و انقالبی ترین حالت این سرنگونی، که در منشور سرنگونای جاماهاوری 
اسالمی مصوب حزب آمده، یک رفرم است کاه ماطالاوبایات آن فاقاط باه عاناوان ماقادماه 
سرنگونی کل بورژوازی معنی میدهد. در نتیجه سؤال ما در هر مبارزه سیاسی این اسات 

 که پیروزی این مبارزه ما را کجای نقشه رسیدن به این هدف قرار میدهد؟
 
 .تفرقه طبقه کارگر منشاء ادامه حکومت سرمایه داری است – ۳

ما معتقدیم که همانطور که مارکس میگوید، سوسیالیسم امروز نه تنها مماکان اسات بالاکاه 
ضروری است. ما قائل به این هستیم که، همان طور که مارکس میگاویاد، شارایاط عایانای 
برقراری سوسیالیسم تماما فراهم است. ما معتقدیم که تحق  ساوسایاالایاسام در گارو تاحاقا  
شرط ذهنی آن، یعنی آمادگی ذهنی و عملی فااعال آن، طاباقاه کاارگار، اسات. فااعال ایان 

 .انقالب طبقه کارگر است و نه مردم یا خل  یا انسان ها
تنها دلیل عدم تحق  انقالب سوسیالیستی نا آمادگی طبقه کارگر و پراکانادگای درون صاف 
طبقه کارگر است. مبنای کل سیاست بورژوازی در سارکاوب و تاحامایا  طاباقاه کاارگار 

 .تضمین همین پراکندگی و نا آمادگی است
یک بخش مهم مانیفست در این باره است، که پراکندگی طبقه کارگر رمز بقاای حاکاومات 
سرمایه داری است. همان طوری که مانیفست میگوید هر روز و هر جا که طبقاه کاارگار 
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به عنوان طبقه متشکل شود آنجا و آن روز آخر عمر حکومات باورژوازی اسات. روزی 
است که بورژوازی نه اسلحه اش کار خواهد کرد نه ماشینش حرکت خواهد کرد، نه بارق 
دارد، نه نفت، نه گاز و نه هیچ چیز دیگری. طبقه کارگر جااماعاه را مای خاوابااناد. ماهام 
نیست صد نفر است یا صد هزار نفر. نقش کارگر در جامعاه ایان اسات. دهاقاان و خارده 
بورژوا این قدرت را ندارند. انقالب پنجاه و هفت ایران را ندیدید؟ قدرت طبقه کاارگار را 

 آنجا ندیدید؟
شعار کارگران جهان متحد شوید، یک آرزو یا یک شعار خالی نایاسات. بارای ماا ماباناای 
استراتژی و تاکتیک است. درنتیجه موفقیت یاا عادم ماوفاقایات هار ماباارزه بارای ماا دو 
شاخص دارد: اول رسیدن به خواست های آن مبارزه معین و دوم ایاناکاه آن ماباارزه در 
تشکل و آگاهی طبقه کارگر برای مقابله نهائی با بورژوازی چاه ناقاشای دارد، آگااهای و 
اتحاد درونی طبقه کارگر را چقدر افزایش داده و رهبری فعالین کمونیست طاباقاه کاارگار 

 .را چقدر تثبیت کرده است
برای ما پروسه آگاه کردن و متحد کردن طبقه کارگر یک نبرد سیاسی و عملی همه جانباه 
است. روشنگری و نشر حقیقت تنها جوابگو نیست. این تالش یک جدال همه جانباه عالایاه 
کل دستگاه سرکوب و دستگاه تولید خارافاه اسات. خارافااتای کاه تاماام مایادیاا، مسااجاد و 
جریانات بورژوائی، ازجمله کمونیسم بورژوائی، در ذهن کارگر میکارد، دامن مایازناد و 

 .زنده نگاه میدارد
این مبارزه، تنها مبارزه با دولت نیست، مبارزه با صاناعات ماذهاب و کال ژورناالایاسام و 
میدیای نوکری، که مانند کلیسای قرون وساطای در خادمات حافاط وضاع ماوجاود اسات، 
میباشد. مبارزه با کل جریانات بورژوائی است. کسانی که فقط ضد رژیام هساتاناد ایان را 
نمیفهمند. برای ما تجربه مبارزه روزمره در پروسه خودآگاهی و اتحاد طبقه کارگر ناقاش 
محوری دارد. کمونیسم بیش از هرجا در تجربه زندگی و مباارزه روزماره کاارگار اسات 
که میتواند چشم او را به حقیقت بازکند. راه موثرتار ماباارزه و راه ماوثارتار رسایادن باه 

 .پیروزی را نشان دهد
با امکاناتی که بورژوازی دارد، با دستگاه سرکوب و اخاتانااق اش و ماهاماتار از آن کال 
دستگاه تولید خرافه سیاسی و مذهبی و ملی و قومی حقیقت را کذب و کذب مطل  را عیان 
حقیقت می نمایاند. این حکومت طبقاتی حتی اجازه رسیدن صدای حاقایاقات باه کاارگار را 
نمیدهد. دسترسی مستقیم به طبقه و تالش برای متحد کردن آن در دنیای واقاعای بارای ماا 

 .دریچه مهم این اتحاد و خود آگاهی است
 
 سوسیالیسم، جنبش بازگردان اختیار به انسان -۴ 

ما معتقدیم، به قول منصور حکمت، اگر زیپ پوست هر انسانی را باکاشایاد زیار آن یاک 
ها در جامعه طبقاتای هاماه باراباری  برابری طلب میابید. اما تبدیل این حکم به اینکه انسان

 .طلب هستند یک شیادی است
های غیر انسانی نظم موجود، با انقالب ایادئاولاوژیاک و باا  این "زیپ" با نشان دادن جنبه

ها از لبااس  شود که جامعه و همه انسان نصیحت کشیده نمی شود. این زیپ وقتی کشیده می
شاود کاه باورژوا و  تند طبقاتی بورژوائی بیرون کشیده شوند. این زیپ وقتی کشیده مای

ها منفعت طبقاتی خاود را انساانای تاریان  کارگری در جامعه باقی نباشد. تا آن وقت انسان
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 .تصویر میبینند
انسانها وقتی چشم شان به روی انسانیت باز می شود که از موقعیت طبقاتای ضاد انساانای 
شان نجات پیداکرده باشند. این موقعیت، موقعیت بورژوائی است. کسی که فکر میاکاناد باا 
نصیحت، با یک شاخه گل و یک گیالس شراب، با موعظه در مورد انسانیت میاتاواناد بار 

 .واقعیت طبقاتی جامعه سرپوش بگذارد یا یک متوهم است یا یک شیاد
ما رسالتمان این است که به طبقه کارگر نشان دهیم که بورژوازی تا آخرین لحظه زندگای 
اش و تا آخرین قطره خونش با چند و دندان و با توپ وتافاناد و باا باماب در دفااع از 
مالکیت و موقعیت بورژوائی خود دفاع میکند. انقالب کارگری را به خون میاکاشاد. هایاچ 
بورژوائی اموالش را داوطلبانه و تحت تأثیر مصلحین و خیر اندیشان رها نمایاکاناد. کسای 
که عکس این حقیقت را تبلیغ میکند، دروغ می گوید. خاک به چشم طبقه کارگر می پاشاد. 
درنتیجه ما ضمن اینکه برای انقالب کارگری مبارزه میکنیم و از هر تالشی بارای رفارم 
در خدمت تسهیل اتحاد و خود آگاهی طبقه کارگر دفاع میکنیم، از هر قدمی که هار فاعاال 
هاا  کارگری در راه اتحاد طبقه کارگر بر میادارد دفااع مایاکانایام و خاود را در صاف آن

میدانیم. این صف، صف اول متحدین ما هستند. ما دوری و نزدیکی مان با دیگاران را باا 
این متر می سنجیم و نه با اینکه چقدر دقیقا مثل ما حرف میزند، چه کسی جمله های ما را 

 .به کار میبرد یا به کار نمی برد
 
 دنیای بهتر دنیای انقالب کارگری است و بس- ۵

ما معتقد به امکان پذیری و ضرورت دنیای بهتر هستیم، اما این به زحامات تافااوت ماا باا 
دیگران است. این واقعیت نقطه شروع برنامه دنیای بهتر است. همه جنبش هاا تصاویاری 
از دنیای بهتر خود را بدست میدهند و جنبش های بورژوائی بنا به تعریاف آن را مالای و 
همگانی اعالم میکنند. کسی که بهشت را اختراع کرد، دنیاای باهاتارش را تصاویار کارده 
است. آن آخوندی که در موعظه های تلویزیونی خود ادعاا مایاکارد کاه اگار هارکاس در 

شاود هام  اش نگاه دارد جامعه ما روحانی تر و خودکفا تار مای تهران یک گوسفند در خانه
دنیای بهتری را تصویر میکند. همه اتوپی ها دنیای بهتری را تصویر میکنند. قاائال باودن 
به دنیای بهتر نقطه مشترک همه جریانات اجتماعی، سیاسی و طبقاتی است. مگر هیتلر و 

 استالین دنیای بهتری را تصویر نمیکردند؟
ما به سنتی تعل  داریم که معتقد است دنیای بهتر ممکن است. اماا تاأکایاد مایاکاناد کاه ایان 
دنیای بهتر فقط با یک انقالب کارگری و برانداختن سرمایاه داری و اساتاقارار حاکاومات 
کارگری ممکن است. این انقالب یک اناقاالب انساانای، یاک اناقاالب مالای، یاک اناقاالب 

 .استقالل طلبانه، یک انقالب زنانه و غیره نیست. یک انقالب کارگری است
ما به سنتی تعل  داریم که معتقد است اوتوپیسم نتنها به جائی نمیرسد، در نهایت اتوپایاسات 

 .ها در خدمت تثبیت خرافه جامعه غیر طبقاتی در ذهن طبقه کارگر هستند
 
 طبقه کارگر و قدرت سیاسی - ۶

ما معتقد هستیم که پیش شرط هر تغییری در ساختار جامعه و علیه بورژوازی تصرف 
قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار حکومت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا 

 .است
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آیاد و قادرت را  اما ما معتقد نیستیم که طبقه کارگر در یک روز طاالئای باه خایااباان مای
 .میگیرد. هیچ طبقه ای در تاریخ این چنین قدرت را نگرفته است

سرمایه داری با قدرت همه جانبه دستگاه سرکوب و خرافه بورژوائی حتی دساتارسای باه 
ها ناممکن میکند. بورژوازی با هماه قادرتاش،  بخش اعظم طبقه کارگر را برای کمونیست

هاای  با همه دستگاه اختناق و تحمی  اش وبا کل میدیای نوکرش و با همه جریانات و سانات
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اش مانع این دستارسای اسات. کسای باه خایاال جاماع کاردن 

 .اکثریت طبقه کارگر، قبل از انقالب کارگری، نشسته است، به خیال محال نشسته است
انتظار اینکه ما تخم حقیقت را در این دنیا پخش میکنیم و کارگرکم کم آگاه و متاشاکال مای 
شود، شورا درست میکند، و غیره انتظار بیهوده ای است. تاا کاارگار یاک شاورا درسات 
کند، بورژوازی پنجاه تا را سرکوب میکند و پاناجااه مساجاد و ناهااد و حازب و جاریاان 
سیاسی، مذهبی، قومی و غیره برای تولید خرافه ایجاد میکند. شش هازار آخاوناد تاحاویال 
میدهند، شصت تا حزب درست میکنند و وعده میدهد که هر روز پول نافات را مایااوردناد 

 .در خانه تحویل میدهند
طبقه کارگر در تاریخ دو بار قدرت را گرفته است. یاکای کاماون پااریاس و دیاگاری در 

ها توسط اقلیت کوچکی از طبقه کاارگار اناجاام شاد.  هر دو این انقالب ۱۹۱۷انقالب اکتبر
کمون پاریس فرصت نکردند اکثریت را با خود همراه کند، اما لنین و انقالب اکتابار نشاان 
دادند که این ممکن است، راه درست است و اکثریت طبقه را برای مقابالاه باا باورژوازی 

 .متحد کرد
 
 تحزب کمونیستی - ۷

شود و اماا  ما توهمی نداریم که دست بردن به قدرت از جانب اقلیت طبقه کارگر انجام می
تنها ابزار این دست بردن به قدرت تحزب سیاسی طبقه کارگر است. بقیاه اشاکاال تشاکال 

 .جنبه تکمیلی دارند
ما فکر میکنیم حزبی میتواند قدرت را بگیرد و قدرت را ناگااه دارد کاه پشات اش را باه 
استخوان بندی اصلی کارگران کمونیست وفعالین طبقه کاارگار داده بااشاد. ماا واقاع بایان 
هستیم. از یک طرف میدانیم که انقالب کاارگاری تاوساط اکاثاریات طاباقاه کاارگار اناجاام 
نمیشود. از طرف دیگر خوش خیال نیساتایام کاه هار اقالایات و هار گاروه تاوطائاه گار و 

تواند قدرت را بگیرد و مهمتر اینکه این قدرت را نگاه دارد.  ماجراجوی سوپر انقالبی می
حزبی که بخواهد به قدرت دست ببرد، باید به مکانیزم دم و بازدم طبقاه کاارگار و خایالای 

ها را در بر بگیرد. درنتایاجاه  روشن به شبکه رهبران کمونیست این طبقه متکی باشد و آن
ما بی تاب هستیم. درنتیجه ما طالب قدرت هستیم. به همین اعتبار ما صف خایار انادیشاان 

 .نیستیم و صف مصلحین اجتماعی نیستیم. ما صف پراتیسین های طبقه کارگر هستیم
برای ما تغییر، پراتیک، قدرت، آگاهی، تشکل و قهرمانی همه مفاهیم اجتماعی هساتاناد و 
نه مفاهیم صادق در مورد مجمع الجزایر افراد اجتماعا بی سازمان. پاراتایاک، تااکاتایاک، 
سیاست و استراتژی برای ما فردی نیست. عمیقاً اجتماعی است. مارکسایاسام عالام تاعامایام 
است نه پیدا کردن راه حل برای معضالت این فرد یا آن فرد. بارای ماا اراده انساان یاک 
مفهوم اجتماعی است و نه اراده فردی. درنتیجه برای ما تحزب کاماونایاساتای خاود طاباقاه 

 .کارگر و نه نمایندگان خود گمارده آن، در مرکز سیاست قرار دارد
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سازمان درست کردن، دست انقالبیون طبقه کارگر را در دست هم گذاشتن، حزب درسات 
کردن، متحد کردن، کنار هم نگاه داشتن، رفتن به مصاف درگیریها و مشاکاالتای کاه ایان 
فعالیت به همراه دارد جز وجودی سیاست ماست. متحد نگاه داشتن جمعی کاه ناه باا پاول 
بلکه با گذاشتن پول و با گذاشتن مایه از زندگایاشاان ایان اتاحااد و تاحازب را زناده ناگااه 
میدارند هنری است که در دنیای مجازی اینترنت و تلویزیون قابل تحق  نیاسات. پاراتایاک 
اجتماعی و تحزب کارگری از سازمان یابی کمونیستای رهاباران و آژیاتااتاورهاای طاباقاه 
کارگر تا سازمان سراسری را در برمیگیرد. هرکارگری که بخواهد هر ناوع اتاحاادی را 
در صف طبقه کارگر در مقابل بورژوازی ایجاد کند ما را در کنار خود میاباد. در هاماان 
حال نشان دادن این واقعیت که تحزب کمونیستی تنها ابزار خاتمه دادن به سلطاه سارماایاه 
داری است، یکی از مصاف های اصلی حزب ما بوده است. اشاکاال دیاگار تشاکال هاای 
کارگری بیگمان ضروری و مفید هستند. تحزب کاارگاری تاناهاا بار ماتان ساازماان یاابای 

پذیر اسات. اماا ابازار حارکات باه  ای طبقه کارگر در انواع تشکل های مختلف امکان توده
 .سمت قدرت سیاسی و ابزار سرنگونی بورژوازی تحزب سیاسی طبقه کارگر است

 
 حزب کارگری – ۸

 :در مورد حزب کارگری اساس موضع ما این است
هر حزبی که کارگران یا بخش هائی از آن را باخود داشته بااشاد الازماا، و غاالاباا،  -اوالً 

حزب کارگری نیست. تقریبا همه احزاب بورژوائی این یا آن باخاش از کاارگاران را باه 
خود جلب میکنند. اکثراعضای سازمانهای ارتجاعی دنیا آدم کارگر و مستاصل آن جاماعاه 
است. بورژوا نه خود را منفجر میکند نه می رود در آفریقا تیغ دستش بگیرد و سار ماردم 
را ببرد. آدم مستأصل جامعه و بیش از هر کس کارگران بیکار و گرسنه را باه ایان کاار 

اند، در عراق تفناگاچای ماقاتادا صادر  میکشد. کارگری که جامعه را بر سرش خراب کرده
ای امنایات بارخاوردار کاناد، در  میشود تا الاقل خانواده خود را زنده نگاه دارد و از درجه
 .لبنان به حزب هللا و در فلسطین به حماس یا الفتح میپیوندد

یک حزب کمونیست کارگری نمیتواند حزب رهبران و فعالین طبقه کارگار نابااشاد.  -ثانیاً 
وقتی میگویم حزب فعالین و رهبران کارگران منظورم این نیست که کارگران یاا فاعاالایان 
کارگری عضو آن هستند یا آن را دوست دارند. منظورم این است که از باال تا پائِایان جاز 
اینتگره سازمان، سیاست، رهبری و هویت این حزب هستند. آنطور که مناصاور حاکامات 
در بحث کمونیسم کارگری تشریح میکند. این حرف اماروز مان نایاسات. کاناگاره اول ماا 
قطعنامه ای در باره اولویت های حزب دارد که در یک بند آن اعالم میکند کاه: "کاناگاره 
بر اهمیت حیاتی تبدیل طبقه کارگر، بویاژه صاناایاع کالایادی، باه پاایاگااه اصالای سایااسای 
سازمانی و نفوذ حزب تاکید دارد. این حزب قبل از هر چیز و ماهام تاراز هار چایاز باایاد 

 ".حزب رهبران و آژیتاتورهای کمونیست طبقه کارگر باشد
منظور این نیست که رهبران کارگری هوادار یا عضو ما بشوند، آنطاور کاه در سایاساتام 
چپ امروز، بخصوص در خارج کشور مرسوم است. منظورم در کل ساختمان حازب از 
دفتر سیاسی و کمیته مرکزی تا پائِین این حزب باید در اساس سازمان این بخش از طاباقاه 
کارگر باشد، با این بخش از طبقه کارگر اینتگره باشد. هدف ما این بود که در یک فاصلاه 

 .زمانی معین کل مکانیزم تصمیم گیری و سیاست گذاری ما این تغییر را بکند
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بهانه میگیرند که اختناق اجازه نمیدهد. این واقعی نیست. یاا اگار واقاعای بااشاد خااصایات 
کمونیست این است که راه برای فای  آمدن بر آن را پیدا میکند. اگر اختناق اجازه تاحازب 
کمونیستی نمیدهد چگونه است که سازمان یاابای کاارگاران و ماباارزه بارای سارناگاونای 
جمهوری اسالمی را اجازه میدهد؟ مگر اینکه باور داشته باشید کاه بادون ساازماان یاابای 
کمونیستی رهبران و فعالین کارگری تشکل و قدرت یابی طبقه کارگر ماماکان اسات. ایان 
یک توهم است. کسی که معتقد است که تشکل کمونیستی در عالیترین شکل آن در ایاران 
ممکن نیست، فراخوان اش به کارگران که متحاد شاویاد و عالایاه جاماهاوری اساالمای باه 
پاخیزید و غیره خالی بندی است. مگر رهبر تحزب یافته کمونیست طبقه کاارگار مشاغاول 
کاری بجز سازمان دادن توده ای، آگاه کردن و متحد کردن طبقه کارگر دارد؟ مگر ناباایاد 

شاود اناجاام  طبقه کارگر در مبارزه اش رهبری کنند؟ مگر رهبری محلی را از دور مای
داد؟ مگر کسی میتواند جای رهبران عملی و محلی را در تشکل کمونیستی بگیارد؟ ماگار 
فرضاً رهبر تحزب یافته و عضو کمیته مرکزی یا دفتر سایااسای یاک حازب کاماونایاسات 

 کارگری در نفت یا ذوب آهن مشغول چه کاری بجز سازمان دادن همین فعالیت است؟
ما جزو آنهائی هستیم که فکر میکنیم خالی بندی کار درستی نیست. شعاری که میدهیم باید 

 .عملی باشد، باید منظورمان همان باشد که میگوئیم، دنبال عملی کردنش برویم
 
 ۲۱معضالت تحزب سیاسی در قرن  – ۹

قرن بیست و یک عالوه بر عرصه عمومی جامعه، در عرصاه سایااسات تاوحشای را باه 
منصه ظهور نشاند که در قرن پیش بی سابقه بود. سقوط بلوک شرق و شروع دور جادیاد 
نزاع برای تقسیم دنیا و تصرف بازارهای کاال و بخصوص بازار کاارارزان، جااماعاه را 

 .به توحش بیسابقه ای برگردانده است
نه مارکس، نه کموناردهای پاریس، نه لنین و نه ُرزالوگزامبورگ ونه اناقاالب روسایاه و 

در ایران با این پدیده روبرو نبودند که عالوه بر دولت و حکاومات،  ۵۷آلمان و نه انقالب 
اپوزیسیون مسلحی وجود دارد که اگر دستش برسد و منفعتش ایجااب کاناد،از پاوزیسایاون 

 .جنایت کارتر است
در آن زمان اپوزیسیون به خود بمب نمی بست و در اجتامااع کاارگاری خاود را مانافاجار 
نمیکرد، در آن زمان آدم "مبارز" سوار هواپیما نمیشد و خو را باه سااخاتاماان هاای یاک 
شهرنمیزد، در آن زمان کسی چندین هتل و خیابان را به محل قتل عام تبدیل نمیکرد، تازه 

هاا را باه جارم  در اواخر آن دوره حزب دمکرات کردستان ایران را داشتیم که کمونیسات
تبلیغات کمونیستی مورد هجوم قرارمیداد، پیشمرگان زن را مورد تجاوز قرار داد و باعاد 
به قتل رساند. در آن زمان بن الدن، طالبان، حزب هللا، انصاارهللا، جارج باوش و تاونای 

 .بلری، سلفی ها و غیره وجود نداشتند
قرن بیست و یک قرن تابادیال شادن سانااریاوی سایااه و پااشایادن جااماعاه و دسات باردن 
اپُوزیسیون به اسلحه علیه اپُوزیسیون است. شما در ذوب آهن شورا یاا یاک اتاحاادیاه ای 
درست کنید بورژوازی ترور مایاکاناد. چاه در پاوزیسایاون و چاه در اپاوزیسایاون. اگار 
پوزیسیون به قید و بندهائی پابند است، اپوزیسیون هرچه بایاشاتار خاود را اناقاالبای باداناد 

 .جنایتکار تر میشود
ما در تجربه سازمان سازی در کردستان، عالوه بر دولت، دائماً با تهدید سلفی ها، وهابای 
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ها رو به رو بوده ایم. همین هائی که همین چند روز پیش در مهاباد در مایاان ماردم باماب 
منفجر کردند. اگر امروز تحزب کمونیستی قدرت دفاع از خود در مقابل این لشگر سلام و 
تور ارتجاع را نداشته باشد بنا به تعریف بازنده است. قابلیت دفاع از خود جازء ایاناتاگاره 
تحزب و سازمان یابی اجتماعی در دنیای امروز در قرن بیست ویک است. اگر ایان کاار 

 .را نکنید ارتجاع چه در قدرت و چه در اپوزیسیون در نطفه خفه تان میکند
منظورم از قابلیت دفاع از خود دست بردن به اسلحه نیست. زمان آن هم خواهد رسید. اما 
امروز بیش از هرچیز دادن خود آگاهی و دادن قدرت اجتماعی دفع این اشارار مسالاح باه 

 .تحزب کمونیستی است
این دارودسته های ارتاجااعای کاه یاک سارشاان در قادرت اسات و سار دیاگارشاان در 

ها کارگر و کمونیستی که یاک درجاه ماتاشاکال بشاود را فاورا مارعاوب  اپوزیسیون. این
آید نه از ادامه جند مسلحانه در کردستان یا ماباارزه  میکنند. ایده گارد آزادی از اینجا می

 .مسلحانه چریکی
 

 .دیکتاتوری پرلتاریا دیکتاتوری طبقه کارگر برعلیه بورژوازی است 01

حاکاومات انسااناهاا  .دیکتاتوری پرلتاریا دیکتاتوری طبقه کارگر برعلیه باورژوازی اسات
نیست، کائوتسکی ها، جرج مارشه ها و برلینگوئرهای نیم پز ایرانی که شاخه گل بادسات 

اند تا سوسیالیسم را برای بورژوازی قابل فهم و قابل هضم کنند، به کمبود انساانایات  گرفته
ای هستند که به چشم طبقاه کاارگار  در انقالب اکتبر خرده میگیرند، لیبرال های دیر رسیده

ها صف خائنین به طبقه کارگر هستند. طباقاه کاارگار باا دیاکاتااتاوری  خاک می پاشند. این
پرولتاریا جامعه کمونیستی را مستقر میاکاناد و هار جاور ماقااومات و ماقاابالاه قاهارآمایاز 
بورژوازی را با قهر جواب میدهد. این فرمولی است که انگلس به ما داده اسات، ماارکاس 
و لنین به ما آموخته اند و تجربه کمون پاریس و انقالب اکتبر به ما داده اسات و ماناصاور 

 .حکمت به ما داده اند
ما جزو آن کمونیستها هستیم که فکر نمی کنیم اناقاالب اکاتابار باه ضاداناقاالبایاون روسایاه 

ها معذرت باخاواهاد  بدهکاری لیبرالی دارد، باید از عدم رعایت شئون انسانی در مقابل آن
یا خود را اصالح کند. انقالب اکتبر جواب ترور سفید را با ترور سرخ داد و راهاش هام 

 .همین بود
ما تصور نمی کنیم که بعداز انقالب کارگری بورژوازی یک دفعه در انساانایات ماا ذوب 

تزهای کائوتسکی و برلینگوئر و جارج ماارشاه اعاتاقاادی ناداریام کاه باایاد   میشود. ما به
کمونیسم مشت های بسته را به کمونیسم آغوش های باز تبدیل کنیم و طبقاه کاارگار را باه 
آغوش بورژوازی دعوت کنیم. بر عکس، ما می خواهیم به طبقه کارگار بایااماوزیام و باه 
طبقه کارگر نشان دهیم که بورژوازی بعد از سرنگونی، همان گونه که مارکس و لنایان و 
منصور حکمت می گویند، مقاومتش صد چندان میشود. تا پای جان از مالکایات اش دفااع 

 .میکند
ما ابائی نداریم که اعالم کنیم که باید به طبقه کارگر آموخت که حکومت کارگری درسات 
مثل حکومت بورژوازی دیکتاتوری است. دیکتاتوری یک طبقه است علیه طاباقاه دیاگار. 
حکومت طبقه ای است که قوانین خود را حاکم میکند و ضد انقالب و تاروریسات اسالاحاه 
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 .برداشته را سرکوب میکند
طبقه کارگر باید حاضر باشد که اگر بورژوازی دست به ارعاب و ترور بزند، که خواهاد 
زد، با قدرت و با ارعاب و ترور جوابش را بدهد. ما تضمین میاکانایام کاه طاباقاه کاارگار 
شاخه گل به ضد انقالب مسلح خود نمیدهد. مبارزه سیاسی به جای خود، جائای کاه عالایاه 

هاا از  حکومت کارگری دست به ارعاب و اسلحه ببرند، حکومت کارگری تاا نااباودی آن
 .پای نخواهد نشست
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