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 اريخچهت
 و با باالگرفتن ١٣٨٢ بھمن ١٨ – ٢٠٠٤ فوريه ٧اين بحث در انجمن مارکس در 

عد از منصور حکمت، ارائه شد و بعد از آن اختالفات درونی حزب کمونيست کارگری، ب
موضوع بحث خود .  منتشر شد٢ و ١متن پياده و اديت شده آن در نشريه حکمت شماره 

به اعتقاد من، از نظر . يکی از اختالفات جدی درونی حزب کمونيست کارگری بود
تئوريک، يک پايه کل خط چپ سنتی يا کمونيسم بورژوائی ای که امروز بر حزب 

کل تئوری انتظار انقالب، آنھم . م شده است در اين بحث نھفته استکانيست کارگری حکمو
انقالب "ھر انقالبی و توسط ھر کس که راه افتاده باشد، چيزی که آن روزھا به آن خط 

مونيست کارگری حاکم شده است کنار گذاشتن ھمين کميگفتيم و امروز بر حزب " سواری
 .را برای طرف مقابل ضروری ميکردبحث پايه ای کمونيسم کارگری 

به ھر صورت اين بحث در آن زمان تالش داشت تا از بحث حزب و قدرت سياسی 
ديدگاھی پاسيو و منفعل انقالب سواری و . منصور حکمت در مقابل دو ديدگاه دفاع کند

ديدگاھی که ضرورت دست بردن به قدرت، نه از جانب ھر حزبی، بلکه از جانب حزبی 
تخوان بندی طبقه کارگر اتکا دارد توجه الزم را نداشت و به برداشت ھای که بر اس

 .آوانتوريستی و غير کارگری ميرسيد

يان اين بحث از جانب شرکت کنندگان، بويژه مبلغين خط منحط اھار نظر ھائی که در پظا
ھار ظاين ا.  به اندازه کافی گويا ھست، شده استکنونی حاکم بر حزب کمونيست کارگری

قابل  * نويسنده سايتطريقظر ھا در اينجا منعکس نشده است اما فايل ھای صوتی آنھا از ن
 .گوش دادن به آنھا خالی از لطف نيست. دسترس است

*** 

 حکمت –اين مقاله خالصه ای از بحث ارائه شده توسط نويسنده در انجمن مارکس 
د اصالح شده و  است که در برخی موار١٣٨٢ بھمن ١٨ – ٢٠٠٤ فوريه ٧لندن در 

نوار متن اصلی اين بحث ھمراه با اظھار نظرھای . يا مطالبی به آن افزوده شده است
  قابل دسترس است نويسنده سايتطريق شرکت کنندگان در
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 حزب کمونيستی و قدرت سياسی
 کمونيسم کارگری و چھار تجربه

 ) ايران، تجربه کردستان، تجربه عراق٥٧انقالب اکتبر، انقالب (
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  نکات کليدی–بخش اول 
 

 مقدمه - ١
تری است که پايه ھای  کمونيسم کارگری بحث مفصل. اين بحث در مورد کمونيسم کارگری بطور کلی نيست

و البته کمونيسم کارگری جمعبندی تجربياتی که به آن اشاره خواھم کرد ھم . )١(نظری آن از جای ديگری می آيد
بعالوه قصدم ارائه . اين تجربيات را در خود منعکس ميکند اما بلحاظ تئوريک ناشی از اين تجربيات نيست. نيست

منصور حکمت در کنگره دوم حزب کمونيست . ھم نيست” حزب و قدرت سياسی“يک بحث تفصيلی در مورد 
ارگری ايران و بعدا در جلسات ديگری، از جمله پلنوم نھم، در مورد آن سخنرانی کرده است که بخشی از آن در ک

سخنرانی کنگره دوم پياده نشده و تنھا از طريق صفحه اينترنت منصور . )٢(نشريه انترناسيونال منتشر شده است
است که " حزب و قدرت سياسی"بحث صحبت امروز در مورد مؤلفه ھائی از . )٣(حکمت قابل دسترس است

 .معتقدم بايد مورد تاکيد مجدد قرار گيرند

بحثی است . بعالوه ، اين بحث ارزيابی از حزب کمونيست کارگری ايران يا حزب کمونيست کارگری عراق نيست
اسی چيست که قاعدتا بايد برای مخاطبين ديگر ھم قابل فھم باشد و روشن کند که مؤلفه ھای بحث حزب و قدرت سي

 .و اين چھار تجربه، که کمونيست ھا در آن شرکت داشتند، چه اھميتی در اين رابطه دارند

روشن است که اين تجربيات وجوه مختلف و متفاوتی دارند اما اينجا ميخواھيم از زاويه تزھای حزب و قدرت 
  .سياسی به اين تجربيات نگاه کنيم و آنھا را مورد بررسی قرار دھيم

  

 ا اين بحث و چرا اين چھار تجربهچر - ٢
 

  تفکر انقالبی و تاريخ، تحول انقالبی، جامعه-الف 
اما چرا . بحث حزب و قدرت سياسی يکی از مھمترين ارکان نظری کمونيسم پراتيک است که بايد به آن پرداخت

ند و پرداختن به آنھا و اين چھار تجربه؟ اوال به اين دليل که اين تجربيات به اعتبار خود رويدادھای مھمی ھست
ثانيا، مھمتر اينکه، دليل انتخاب اين چھار تجربه . جمعبندی از آنھا جای مھمی در باز کردن راه پيش روی ما دارد

کمونيسم . اين تجربيات در کمونيسم کارگری نقش مھمی داشته اند. نوع ارتباط آنھا با کمونيسم کارگری است
جامعه خود را با يک تاريخ تداعی . ت نيست اما آنھا را در خود منعکس ميکندکارگری البته جمعبندی اين تجربيا

ميکند، خود را با تحوالتی که آن جامعه از سر گذرانده است مربوط ميسازد و با مفاھيم و مقوالتی که در متن اين 
مباحث در آن مطرح شده اند و اگر اين تاريخ را ندانيد دقيقا متوجه متنی که . تاريخ جلو آمده اند خود را بيان ميکند

زبان سمبليک است و زبان تئوری ھا و باورھای اجتماعی مملو از سمبل ھای تاريخی . موضوع آنھا نخواھيد شد
 ١٣٥٧ روسيه، انقالب ١٩١٧بررسی چھار تجربه انقالب . اين در مورد کمونيسم کارگری ھم صادق است. است

ربه عراق برای درک کمونيسم کارگری و بحث حزب و قدرت کردستان و تج )١٣٥٩ – ١٣٦٧(ايران؛ تجربه 
کمونيسم کارگری و بحث حزب و قدرت سياسی به درجه زيادی در تبيين، نقد و . سياسی چنين نقشی را دارند

جمعبندی از تجربه انقالب روسيه در . پرداختن به مسائلی خود را مطرح ميکند که در اين تجربيات مطرح شده اند
تجربه انقالب اکتبر و تجربه شوروی در خود آگاھی جنبش ما و در . گری نقش اساسی داشته استکمونيسم کار

امروز از ھر کمونيست کارگری بپرسيد که سوسياليسم چيست، قبل . ھمه جوانب کمونيسم کارگری منعکس است
جستگی آن در مقابل درست است که اين حکم از مارکسيسم در می آيد اما بر. از ھر چيز ميگويد لغو کار مزدی

اين مساله در مورد . ملی کردن صنايع و برنامه ريزی توليد و غيره از جمعبندی ما از تجربه شوروی می آيد
کمونيسم کارگری و بحث حزب و قدرت سياسی در مورد ايران و انقالب در .  ايران ھم صادق است٥٧انقالب 

اما بسياری از اوقات خود را در . ران را ھم در برميگيردبحث عام تری است که ايران و انقالب اي. ايران نيست
 ايران، در مقابلش قرار داد خود را فرموله کرده است که ٥٧پاسخ به مسائلی که يک انقالب معين، يعنی انقالب 

 اگر ھنگام بحث در مورد اين مسائل تاريخ،. ھدف آنھا تاثير مستقيم و بالواسطه در پراتيک انقالبی آن زمان است
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تجربه سوم، يعنی تجربه . مفاھيم، سوالھا و جواب ھائی که بوده است را ندانيد عمال زبانھای مختلفی حرف ميزنيد
رد پای اين تجربه در کمونيسم کارگری در نحوه بيان آن، در ذھنيت کادرھايش و . کردستان يک تجربه غنی است
 مورد احزاب سياسی و مبارزه طبقاتی نوشته ای غنی ترين تئوری مارکسيستی در. در خود آگاھی ما منعکس است

اين . ۴از منصور حکمت است که بعنوان مقدمه بر کتابی که در مورد فعاليت ما در کردستان نوشته شده است
نوشته، به اعتقاد من، در توضيح رابطه احزاب سياسی با جريانات اجتماعی و مبارزه طبقاتی از ايدئولوژی آلمانی 

گرچه بحث به صورت مقدمه جزوه ای در .  نوشته در مورد جامعه و تئوری احزاب سياسی استاين. قوی تر است
 .مورد تجربه کردستان مطرح شده است

  سه تجربه و يک تجربه–ب 
اما اين تجربه با سه تجربه ديگر . تجربه کردستان عراق است: تجربه چھارمی را ھم اينجا مورد بحث قرار ميدھيم

اين تجربه، تجربه انقالب اکتبر و انقالب . ن دليل که عراق تجربه خود کمونيسم کارگری استبه اي. متفاوت است
اين .  که ما در آنھا نقش نداشتيم يا تجربه کردستان که رسما ھمراه با سنتھای ديگر در آن دخيل بوديم نيست٥٧

ھايش، با  ش، با پالتفرما تجربه خود حزب کمونيست کارگری با تئوری ھايش، با قطعنامه ھايش، با سياست
حزب کمونيست . اين تجربه مستقيم خود ما است. سازمانش و با حزبی به نام حزب کمونيست کارگری است

کارگری در اين عمل و تحول اجتماعی شرکت کرد و امروز ما بايد بتوانيم ارزيابی کنيم که چه شد؟ و از اين 
بايد ابژکتيو و دقيق به اين تجربه نگاه کنيم آن را . ار مھم استتجربه بايد چه آموخت؟ اين جمعبندی برای ما بسي

ھمانطور که از تجربه انقالب بلشويکی ميشود چندين نوع جمعبندی کرد از اين تجربه ھم ميشود . جمعبندی کنيم
سوال اين است که کدام درست است؟ تجربه عراق يکی از مھمترين تجربياتی است . جمعبندی ھای متفاوتی داشت

توجه داشته باشيد که بحث . پرداختن به آن برای ما حياتی است. که کمونيسم کارگری در ابعاد اجتماعی کرده است
بلکه ميخواھم از اين زاويه معين يعنی بحث . امروز من نگاه کردن به کل تجربه کمونيسم کارگری در عراق نيست

 .حزب و قدرت سياسی به اين تجربه نگاه کنم

*** 

ھا و عدم  اوال تجربيات ، دلمشغولی ھا، پروبلماتيک ھا؛ تاکيد. ھميت اين بحث برای من دوگانه استبھر حال، ا
يک ھدف اين بحث شکل دادن به زبانی مشترک تر در جنبش ما و درک . ھا را در مباحث ما شکل ميدھد تاکيد

ازمان را مجسم ميکند و کسی  را ديده وقتی ميگويد شورا نوعی س٥٧کسی که تجربه انقالب . درست ھمديگر است
که تجربه کردستان را طی کرده چيز ديگری را مجسم ميکند، کسی که به تجربه شوروی نگاه ميکند تصوير 

چه بسا در باره يک . ديگری دارد و باالخره کسی که از تجربه عراق می آيد چيز سومی را در نظر می آورد
مت با قدرت و انسجام فکريش ھمه اين تجربه ھا را بھم وصل منصور حک. مساله به زبانھای مختلف حرف ميزنند

 .ممکن است اين در مورد تک تک ما اين صادق نباشد. کرده است و زبان ھمه است

ھدف دوم اين است که نشان دھيم که کمونيسم کارگری در رابطه با مساله قدرت سياسی با مسائل بشدت متنوع و 
جامعه ايران در آن قرار گرفته است و تحوالتی که طی ميکند، ما در شرايط با مسيری که . پيچيده ای روبرو است

 منسجم ١٩١٧ما امروز از بلشويک ھای فوريه . بشدت پيچيده، حساس و غامض تر از انقالب اکتبر قرار ميدھد
د زيرا تر، خط دار تر و شناخته شده تر ھستيم اما اين وضعيت ما را در موقعيت قوی تری از آنھا قرار نميدھ

رسانه ھا و ابزارھای جھانی دارند مانند . بورژوازی امروز صد ھزار مرتبه قوی تر و آگاه تر از آن زمان است
رسانه ھائی دارد که دنيا را ھر لحظه برای مردم . سی ان ان و بی بی سی دارد و دستگاه ھائی نظير سيا و غيره

ور بورژوازی جھانی از لنين و بلشويک ھا احتماال چيزی در اوائل قرن بيست تص. تعريف و تجديد تعريف ميکنند
کسی فکر نميکرد قرار است روسيه کمونيستی شود و باد کمونيستی انقالب اکتبر ھمه . در رديف زاپاتا بوده است

امروز بورژوازی ضد کمونيسم را به يک . انقالب اکتبر آنھا را غافلگير کرد. اروپا و جھان را به حرکت در آورد
يک بورژوازی آگاه به خطر کمونيسم و تا دندان مسلح به ھمه نھادھا و ابزارھای جلوگيری از .  ارتقا داده استھنر

ھدف اين بحث . در نتيجه ما با پديده ھا و موقعيت ھای بشدت پيچيده تری روبرو ميشويم. تحقق کابوس کمونيسم
 ھدف بحث اين است که با برجسته کردن مبانی بحث .اين کار را نميشود کرد. البته پيشبينی کردن اين شقوق نيست

حزب و قدرت سياسی و بررسی اين تجربيات مبانی نظری ما در رابطه با اين بحث مستحکم کند و برای آمادگی 
 .در پاسخ دادن به مسائل انقالب در ايران چاالکی فکری بيشتری را در ما بوجود آورد
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 رکسيستیحزب و قدرت سياسی يک پروبلماتيک ما - ٣
 

بحث حزب و قدرت سياسی در مورد رابطه حزب کمونيستی و قدرت سياسی است و نه رابطه ھر حزبی با قدرت 
روشن است مؤلفه ھائی در رابطه حزب کمونيستی با قدرت سياسی وجود دارد که عمومی ھستند و ھمه . سياسی

يگاه آن حزب در جامعه و رابطه آن حزب احزاب را در بر ميگيرند اما رابطه يک حزب با قدرت سياسی تابع جا
به اين معنی بحث حزب و قدرت سياسی يک پروبلماتيک . با دولت يعنی قدرت سياسی فی الحال موجود است

خاصيت اين بحث جلو کشيدن . مارکسيست ھا و کمونيست ھا بايد پاسخ خود را به آن بدھند. مارکسيستی است
تصرف قدرت سياسی توسط . درت سياسی در جامعه و تصرف آن استمفاھيم، مقوالت و شيوه ھا در تغيير ق

. حزب کمونيستی چيزی جز سازمان دادن انقالب سوسياليستی و گذاشتن اولين سنگ بنای انقالب کمونيستی نيست
 کارگری به پيچ و خم ھای نظری و عملی در رابطه ميان يک - ھدف اين بحث جلب توجه فعالين جنبش کمونيستی

تالشی است برای تيز کردن نظری و عملی جنبش ما از طريق نقد . ستی با قدرت سياسی استحزب کموني
بحث حزب و قدرت . باورھای فکری و عملی جريانات و جنبشھای ديگر که در ميان خود ما ھم ريشه داشته اند

 . قدرت سياسینقدی است به بسياری از باورھای رايج در مورد رابطه حزب کمونيستی با. سياسی يک نقد است

تبديل کردن اين بحث و ھر بحث تئوريک . بحث حزب و قدرت سياسی يک بحث آژيتاسيونی و تبليغی نيست
جنبه . ديگری به موضوع آژيتاسيون و تبليغ تئوری را از يک روش تبيين و راه يابی به ورد فرقه ای تبديل ميکند

ه ه نزديک شدن به قدرت برای کمونيست ھا را بجدلی اين بحث برای مقابله با تعرض فکری بورژوازی است ک
 .لحاظ نظری و عملی ميوه ممنوعه اعالم ميکند

بجای تالش بيھوده برای پيش . طلب ميکند" غير استاندارد"ھستند و پاسخ " غير استاندارد"مسائل ھر انقالبی 
ھيچ دو . جواب درخور را دادگوئی ھمه شقوق بايد پايه ھای فکری را ساخت که بر اساس آن بتوان به مسائل نو 

 برای ٥٧الگو برداری از انقالب . اين حکم در مورد انقالب آتی ايران ھم صادق است. انقالبی مثل ھم نيستند
بحث امروز موفق است اگر بتواند . انقالب آتی ايران اشکال و مسائل خود را دارد. تصوير انقالب آتی خطا است

ھمينطور پراتيک . ادن جواب ھای داھيانه به مسائل پيش بينی نشده آماده کندلنگری بدست بدھد و ذھن را برای د
 .ما را در جھتی سوق بدھد که با آمادگی بيشتر بر روند اوضاع تاثير بگذاريم

. ساده کردن موضوع است" حزب قدرت را ميگيرد"تقليل دادن بحث حزب و قدرت سياسی به اعالم اين حکم که 
، اما بعالوه توضيح ميدھد "حزب قدرت را ميگيرد" قدرت سياسی اعالم ميکند که درست است که بحث حزب و

در چه شرايطی قدرت را ميگيرد، پيش شرط ھا، ابزارھا و مکانيسم ھای اين کار چيست، چگونه بايد قدرت را 
، مانند دوره گرفت، بعد از گرفتن قدرت بايد منتظر چه بود و اگر انقالب يا تصرف قدرت در دستور جامعه نباشد

ھای اختناق يا شرايط سناريو سياھی که در عراق داريم، چه بايد کرد و بطور کلی رابطه حزب کمونيستی با قدرت 
  .ھمه اينھا يک سيستم و يک متد واحد را تشکيل ميدھند. سياسی چيست

 

 نکات کليدی در بحث حزب و قدرت سياسی - ٤
باورھای داده چپ در مورد قدرت سياسی و اصوال سياست و حزب و قدرت سياسی يک نقد جدی به سنت ھا و 

منصور حکمت وقتی اولين بار تزھايش را معرفی کرد با اين جمله بحث را باز کرد که من . تحزب کمونيستی است
بقول منصور حکمت حزب و قدرت سياسی بحثی . سواالت کفر آلودی را در منطق چپ و کمونيستھا مطرح ميکنم

اين . در يک جامعه است) و نه فقط قدرت دولتی(يک سازمان و يا يک جنبش با قدرت بطور کلی در مورد رابطه 
رابطه بعنوان يک مفھوم چه در انديشه و چه در پراتيک، عمل و زندگی روزمره آن سازمان يا جنبش قابل مشاھده 

سواالت کليدی در مورد حزب و قدرت سياسی به پاسخ ھائی بر ميگردد که يک جريان، حزب يا جنبش به . است
حزب و قدرت . اين پاسخ ھا روشن ميکند قدرت سياسی در انديشه اين حزب چه جايگاھی دارد. قدرت ميدھد

سياسی بعالوه در شيوه کار، تمرکز نيرو، مشغله ھا و مسائلی که يک سازمان در مقابل خود قرار ميدھد و در 
تلقی يک سازمان يا يک بينش از رابطه خود . منعکس ميگرددنحوه ای که با زندگی روزمره جامعه درگير ميشود 

 .با قدرت سياسی در جايگاه آن سازمان يا بينش در جامعه بازتاب عميقی دارد
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  حزب و قدرت سياسی و تصرف قدرت سياسی توسط يک اقليت-الف 
ولتی را بگيرد؟ جز اگر از ھر سازمان يا حزب سياسی بپرسيد آيا حزب يا سازمان مورد بحث ميخواھد قدرت د

احزاب . عده ای مھجور تک سازمان يا حزبی را نخواھيد يافت که اعالم کند اصوال نميخواھد قدرت را بگيرد
اگر قدرت دولتی و رفتن به سمت قدرت، بنا به تعريف، از . سياسی در رابطه با قدرت دولتی معنی پيدا ميکنند
در ايران چريک فدائی خلق .  باقی ماندن آن حزب نخواھد ماندخصوصيات آنھا کنار گذاشته شود ھيچ دليلی برای

 "يک کشور"تروتسکيست ھا نه تنھا ميخواھند در . ميخواست انقالب دمکراتيک خلق کند و خودش سر کار بيايد
ند و باالخره در نھايت ميخواھند انقالب کن.  با ھم انجام دھند"چند کشور"انقالب کنند بلکه ميخواھند اين کار را در 

گرفتن قدرت روی ديگر سکه سرنگونی يا حتی تعويض دولت . ميخواھند قدرت را به مصاف بطلبند. سر کار بياند
کسی که ميخواھد دولتی را سرنگون کند يا برکنار کند، چه رفرميست باشد چه انقالبی، ميخواھد قدرت . است

ئی که خود را چپ و کمونيست ميخوانند، بھرصورت اگر از احزاب چپ و کمونيست، يا آنھا. سياسی را بگيرد
چريک فدائی، راه کارگر، اکثريت، اقليت، . بپرسيد آيا ميخواھند قدرت را بگيريد؟ پاسخ مثبت از آنھا خواھيد شنيد

گفتم، چريک حکومت خلق ميخواھد، اکثريت حکومت . رنجبران، سربداران و غيره ھم ميخواھند قدرت را بگيرند
در نتيجه خود اين سوال ھنوز جواب .  روسی و راه کارگر ھم دنبال اکثريت است- اسالمیسوسيال دمکراسی نوع 

 .بايد سوال را به سطح کنکرت تری برد. ندارد" کفر آلودی"کامال متمايز کننده و 

چه کسی قدرت را ميگيرد؟ در چه شرايطی ميگيرد؟ و چگونه اين قدرت را : سوال ھای بعدی ميتوانند اينھا باشند
وقتی که از احزاب و جريانات . يرد؟ در پاسخ به اين سواالت است که راه ھا بطور واقعی از ھم جدا ميشوندميگ

سياسی چپ بپرسيد که چه کسی اين قدرت را ميگيرد؟ خواھند گفت توده مردم يا طبقه کارگر با قيام خود قدرت را 
انقالب توده ای به رھبری طبقه " کالسيک"ی و فرمول قديم. ميگيرد و آن را به سازمان يا حزب آنھا خواھد داد

در نتيجه کار اين . مردم به رھبری اين احزاب قيام ميکنند و قدرت را ميگيرند. کارگر منظورش ھمين است
است و تا وقتی اين نھال به بر ننشسته و تا وقتی توده ھا يا اکثريت آنھا ” انقالب توده ھا“احزاب کاشتن نھال 

تصوير داده چپ از پروسه گرفتن قدرت .  گرفتن قدرت نگرفته اند حرفی از گرفتن قدرت نيستتصميم به قيام يا
 .در بھترين حالت توده ھا يا تشکل ھای توده ای به رھبری اين احزاب قدرت را ميگيرند. اين ھمين است

ھی و متحد کردن اين حزب شروع ميکند به آگاھگری، تبليغ، ترويج و سازماند. يک حزب ھست: سناريو اين است
مردم و به تدريج رشد ميکند تا جائی که شورا درست ميکند بعد در شوراھا اکثريت را بدست می آورد و وقتی 

اين تصوير داده در ذھن چپ از پروسه تصرف قدرت سياسی . اکثريت شد از طريق شوراھا قدرت را ميگيرد
 .است

ه، يعنی اکثريت مردم يا طبقه کارگر بطور کلی قيام اين پروس. بحث حزب و قدرت سياسی نقد اين ذھنيت است
انقالب و " نھال"تا زمانی که . تخيلی است. ميکنند و قدرت را به يک حزب کمونيستی ميدھند، قابل انجام نيست

 تشکل ھای توده ای به اندازه کافی برای اين کار رشد کنند، جامعه چندين بار متحول شده است، جنگ شده، رژيم
طی اين مدت در کشوری نظير ايران چندين بار فعالين چپ را قتل عام کرده . ف بورژوا سر کار آمده اندھای مختل

اند، فعالين و کادرھای اين حرکت سالخورده و بازنشسته شده اند، مردم خسته و فرسوده شده اند و تشکل ھای توده 
بحث مفصل آنرا در بررسی تحليلی انقالب  روسيه است که ١٩٠٥نمونه اين وضع انقالب . ای از ھم گسيخته است

اعتصاب توده ای شد، سرکوب وقتی شروع شد که مردم فرسوده و خسته شروع به تمام کردن . )۵(روسيه کرده ام
خستگی و فرسودگی . عمال پياده شد و شکست خورد) اعتصاب توده ای(تز رزا لوگزامبورگ . اعتصاب کردند

رست به ھمين دليل لنين از اين تجربه ضرورت قيام کمونيستی را نتيجه د.  را شکست داد١٩٠٥مردم انقالب 
 روسيه، موج ١٩٠٥تصوير کليشه ای سوسيال دمکرات ھا از مساله قدرت، بعد از شکست انقالب . ميگيرد

 بزرگی از بازگشت از مارکسيسم يا انقالبيگری را به دنبال داشت، امپريوکريتيسيسم در ميان بلشويک ھا و انحالل
 .طلبی در ميان منشويکھا که در بحث انقالب روسيه مفصل به آن پرداخته ايم

اساس بحث حزب کمونيستی و قدرت سياسی، تا آنجا که به تصرف قدرت مربوط است، اين است که چنين پروسه 
اساس تزھای منصور حکمت، . رشد تدريجی و اکثريت شدن يک حزب کمونيستی قابل تحقق نيست، تخيلی است

نطور که به صراحت در سخنرانی کنگره دوم اعالم ميکند، اين است که يک حزب کمونيستی قدرت را بعنوان ھما
بحث حزب و . قيام کمونيستی قيام يک اقليت است و قدرت توسط يک اقليت تصرف ميشود. يک اقليت ميگيرد

اين .  توسط يک اقليت استقدرت سياسی تا آنجا که به مساله تصرف قدرت سياسی مربوط است بحث گرفتن قدرت
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اقليت البته بايد مشخصاتی داشته باشد که بعدا به آن خواھيم پرداخت اما نقطه جدائی منصور حکمت در اين بحث 
 .از چپ سنتی از ھمين تصرف قدرت توسط اقليت شروع ميشود

  برای ھمراه کردن اکثريت با خود، بايد بدوا قدرت را گرفت–ب 
ياليستی بر اساس دخالت آگاھانه، مستقيم و وسيع اکثريت ساکنين يک کشور يا يک روشن است که حکومت سوس

و روشن . در نتيجه حزب کمونيستی و حکومت کمونيستی نيازمند حمايت اکثريت جامعه است. جامعه ممکن است
اب آزاد و است که بلحاظ نيازھای جامعه يک حزب کمونيستی نماينده اکثريت مردم است و اگر واقعا امکان انتخ

اما مسئله دقيقا اين است که جامعه بورژوائی و دولت بورژوائی . آگاه به مردم داده شود اين حزب را انتخاب ميکنند
نکته اساسی اين است که در جامعه بورژوائی برای . چنين امکان اکثريت شدنی را به يک حزب کمونيستی نميدھند

با . کسب قدرت پيش شرط اکثريت شدن است. وا قدرت را بگيرداينکه يک جريان کمونيست اکثريت شود بايد بد
تصرف قدرت سياسی توسط کمونيست ھا تازه امکان انتخاب آگاه و آزاد به مردم داده ميشود، تازه يک حزب 

در يک جامعه بورژوائی، تا وقتی حزب کمونيستی قدرت را . کمونيستی به اکثريت مردم دسترسی پيدا ميکند
بورژوازی با ھمه امکانات و . نميتواند اکثريت مردم يا حتی طبقه کارگر را با خود ھمراه کندنگيرد اين حزب 

نھادھائی که دارد و با قدرتی که، بخصوص در دوران ما، در قالب دولت، رسانه ھای جمعی، مھندسی افکار، و 
. حال تبديل کرده استغيره دارد، اکثريت شدن يک حزب کمونيستی پيش از تصرف قدرت سياسی را به امری م
نھاد سلطنت را در ھمه . کودتا خواھند کرد، جنگ براه خواھند انداخت، قتل عام ميکنند، گرسنگی ميدھند و غيره

نھادی که ميتواند . سلطنت برای بورژوازی عامل ثبات است. کشورھا درست برای چنين شرايط بحرانی ميخواھند
يطی که اقتدار بورژوازی به خطر افتاده باشد اعالم وضعيت فوق بظاھر ما ورای دولت قرار بگيرد و در شرا

ترکيب شاه و ارتش و ارتشی بودن شاه ابزار روز مبادای بورژوازی در مقابل کمونيست ھا و . العاده کند
ت اتفاقا ابزار جلب اکثري. اين سيستم به ھيچ کمونيستی اجازه نميدھد که در اپوزيسيون اکثريت شود. پرولتاريا است

وقتی کمونيست ھا قدرت را . و پيش شرط اکثريت شدن در جامعه برای کمونيست ھا کسب قدرت سياسی است
وقتی اين اقليت اعالم ميکند که چه حکومتی را سر کار می آورد و چه نظامی را مستقر . ميگيرند يک اقليت اند

ويژه اين حقوق را به نيروی دولت تضمين ميکند، برنامه اش را اعالم ميکند و اعالم ميکند حقوق مردم چيست و ب
انقالب اکتبر اقدام يک اقليت برای . ميکند، تازه به جامعه مجال ميدھد که اين نيروی کمونيست را انتخاب کند

بلشويک ھا نه از شوراھا اجازه گرفت بودند که قدرت بگيرند و نه در شوراھا اکثريت . گرفتن قدرت سياسی بود
ھمين . تازه کل تمرکز نيرو و نفوذ اساسا در شورای پتروگراد است.  بدست شوراھا داده بودندبودند و نه کنترل را

وگرنه تصرف قدرت توسط اکثريت مورد . حکم منصور حکمت است که در قاموس چپ کفر آلود محسوب ميشود
و در مقابل طبقه قبول ھمه احزاب سياسی چپ است و اتفاقا راه کوری است که بورژوازی در مقابل کمونيست ھا 

ھمانقدر که انتخابات ميتواند نشان دھد که يک حزب بورژوائی اکثريت است؛ قيام کمونيستی . کارگر قرار ميدھد
 .يک اقليت ميتواند ھمين نقش را داشته باشد

  سازمان دولت توسط اقليت– حزب و قدرت سياسی -پ 
ه قدرت را تصرف ميکند ناچار است که تا مدتی، اقليتی ک. اما مسئله تنھا تصرف قدرت توسط يک اقليت نيست

سازمان دادن و به قدرت رساندن نھادھای توده ای و درھم شکستن . بسته به شرايط، دولت جانشين را ھم بسازد
وقتی که به تجربه انقالب . مقاومت بورژوازی بيش از ھر چيز نيازمند دخالت قدرت سازمان يافته دولتی است

وجه ميشويد که قيام کنندگان، حزب بلشويک، مجبور است برای دفاع از انقالب در مقابل روسيه نگاه کنيد مت
اتفاقا تزلزل در اين . و تا خاتمه جنگ داخلی کابينه بلشويکی است. تعرض بورژوازی، خود دولت را تشکيل دھد

سه ممکن است دو ھفته در ايران اين پرو. زمينه شاخص منشويک ھا و بلشويک ھای بينابينی در اين انقالب است
باشد و يا سه ماه، کمتر يا بيشتر تفاوتی در نفس امر نميکند، حزب کمونيستی که قيام کرده و قدرت را گرفته است 

قيام کمونيستی اقليت ناچار . بايد آماده باشد و فراتر از آن مجبور است اول کار دولت يعنی سازمان قدرت را بسازد
اين دولت يک دولت کمونيستی در دوره انقالبی است که مضمون . منجر شوداست که فوار به دولت اقليت 

کمونيستی آن را سياست کمونيستی تعيين ميکند و نه اجرای برنامه ھای اقتصادی سوسياليستی و يا ناشی شدن آن 
 )مراجعه کنيد به بحث دولت در دوره ھای انقالبی از منصور حکمت. (از شوراھا

رابطه با تصرف قدرت سياسی به معنای تصرف قدرت توسط يک اقليت و ادامه اين کار حزب و قدرت سياسی در 
يعنی ايجاد سازمان دولت برای مستقر کردن دولت کمونيستی و شروع و تکميل انتقال قدرت به سازمان توده ای 

ازی در دوره مدت اين پروسه بستگی کامل به شرايط ويژه ھر جامعه و موقعيت نيروھای بورژو. است) شوراھا(
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قيامی که بلشويک ھا سازمان دادند تصميم و اجرايش توسط کميته مرکزی حزب گرفته شد و . تصرف قدرت دارد
پوشش شوراھا را عليرغم مخالفت لنين، از جانب تروتسکی پيشنھاد و به تصويب رسيد اما در ھر . نه در شوراھا
 .حال پوشش بود

 ند قدرت را بگيرد؟ آيا ھر اقليتی در ھر شرايطی ميتوا–ت 
ھر اقليتی نميتواند قدرت را بگيرد و اگر بگيرد آنچنان بورژوازی سرکوبش . پاسخ به اين سوال قطعا منفی است
 .و بعالوه در ھر شرايطی نميتواند قدرت را بگيرد. ميکند که تا صد سال سر بلند نکند

اگر جامعه در شرايط ويژه ای نباشد و . را نگاه دارداگر ھم بگيرد نميتواند آن . ھر اقليتی نميتواند قدرت را بگيرد
اگر اين اقليت انقالبی مشخصات ويژه ای نداشته باشد بورژوازی جامعه را به سرعت عليه چنين اقدامی بسيج 

 .خواھد کرد و يا آنرا منفعل ميکند و چنين قيامی را سرکوب ميکند

ی وجود شرايطی که مساله دولت و قدرت سياسی در جامعه وجود تالطم انقالبی يا بحران انقالبی در جامعه، يعن
باال آمده و به اصطالح به خيابانھا کشيده شده است، مردم به مصاف قدرت دولتی رفته اند و ميخواھند دولت را 

وقتی که در جامعه بحران انقالبی . سرنگون کنند، اولين پيش شرط تصرف قدرت توسط يک حزب کمونيستی است
در . و مردم ھرچند ناراضی و متنفر از رژيم باشند، در ابعاد وسيع به زندگی عادی خود مشغول اندوجود ندارد 

يک روز معمولی اگر ھم تصرف قدرت سياسی توسط يک اقليت ممکن باشد نگاه داشتن اين قدرت ناممکن خواھد 
ا شکلی است که افسران ارتش کودت. تفاوت اين دو شرايط يکی از تفاوت ھای کودتا با قيام و انقالب است. بود

اين شيوه کار مناسب کمونيست ھا . يک صبح راديو اعالم ميکند که دولت سرنگون شده است. قدرت را ميگيرند
افسران ارتش وقتی کودتا ميکنند قدرت در درون خود طبقه بورژوا دست به دست ميشود و بخشی از . نيست

مونيست ھا کل دستگاه دولت و نھادھای بورژوازی، قبل از اينکه در مورد ک. بورژوازی و دستگاه دولت را دارند
به ھمين دليل قدرت سياسی را در ھر شرايطی نميتوان . احيانا مردم به حرکت در آيند به مقابله برخواھند خاست

جامعه بايد در . پيش شرط تصرف قدرت سياسی اين است که انقالبی در جامعه درحال رشد باشد. تصرف کرد
در غير اين صورت بورژوازی کل امکانات خود بسيج .  انتخاب قرار گرفته باشد و بتواند چپ را انتخاب کندمقابل

 .ميکند و نيروی کمونيست را ايزوله و سرکوب خواھد کرد

  چه اقليتی قدرت را ميگيرد ؟–ث 
 در جامعه و بويژه در طبقه اين اقليت بايد يک نيروی واقعی و مادی. ھر اقليت کمونيستی نميتواند قدرت را بگيرد

يک نيروی واقعی باشد و با مسائل خاصی تداعی شود و بتواند در شرايطی با عمل انقالبی خود . کارگر باشد
تصرف قدرت . ُجامعه و طبقه را آنچنان پـــالريزه کند که کل طبقه و بخش اعظم جامعه را پشت سر خود بکشاند

داشته باشد، اقليتی که در جامعه و در طبقه چنين ريشه ای نداشته باشد سياسی توسط اقليتی که اين خاصيت را ن
. حزب کمونيستی قدرت را بعنوان يک اقليت ميگيرد: بنابراين تزھا اين ھا ھستند که. محکوم به شکست است

 انجام برای اينکه جريان کمونيستی بتواند اين کار را. جريان کمونيستی برای اکثريت شدن بايد قدرت را بگيرند
بايد اقليتی باشد که در جامعه نفوذ دارد، بخصوص در طبقه کارگر . دھد بايد اقليت معينی با امکانات مشخصی باشد

در انقالب اکتبر؛ که بعدا به آن . جامعه را پشت خود بسيج کند) تصرف قدرت(نفوذ دارد و با عمل انقالبيش 
 اقليت بودند و آنھائی که قدرت را گرفتند ھم يک اقليت بلشويک ھا. برميگرديم، بلشويک ھا قدرت را ميگيرند

اما نفوذ بلشويک ھا از طريق . بسيار کوچک در مقياس روسيه بودند و قدرت را ھم تنھا در پتروگراد گرفتند
جامعه آنقدر پالريزه . پالريزه شدن جامعه حول مسئله جنگ و نارضايتی از دولت کرنسکی به شدت وسيع بود

فردای قيام بلشويک ھا در کنگره سراسری نمايندگان شوراھا اعالم ميکنند که قدرت گرفته شده، است که وقتی 
جالب . عليرغم اينکه اقليت نسبتا بزرگی مخالفت ميکنند، اما کل کنگره بلند ميشود و سرود انترناسيونال را ميخواند

 داشتند و عمال زير فشار لنين قيام را است خود بلشويک ھا نسبت به ھمين مسئله اقليت و اکثريت تزلزل زيادی
نمايندگان حزب بلشويک در مذاکره با منشويکھا برای جلب آنھا به شرکت در دولت شوراھا پذيرفتند . قبول کردند

 !که لنين و تروتسکی را کنار بگذارند

 يک حزب تصرف قدرت توسط. اين اقليت را جامعه بايد با حرکت يک طبقه و يا بخشی از طبقه تداعی کند
کمونيستی بايد از طرف جامعه بعنوان تصرف قدرت از جانب کارگران سوسياليست شناخته شود، مھم نيست که 

. جامعه ميتواند با چنين پديده ای خود را مربوط کند و از آن حمايت کند. چند کارگر سوسياليست در حزب ھستند
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اکثريت طبقه و اکثريت جامعه از آن . ت اکثريت ميشودچنين اقليتی اگر در تالطم انقالبی قدرت را بگيرد به سرع
 .حمايت خواھد کرد

 :جمعبندی کنم

بحث تصرف قدرت توسط يک جريان کمونيسی بحث تصرف قدرت توسط يک اقليت است نه اکثريت  -  ١
 .مردم يا طبقه

 بسيج بعکس کسب قدرت مکانيسم. بسيج اکثريت برای يک حزب کمونيستی مکانيسم کسب قدرت نيست -  ٢
 .اکثريت است

نقش اقليت انقالبی تنھا محدود به گرفتن قدرت نيست در سازمان قدرت بالفاصله بعد از تصرف قدرت  -  ٣
 .اين اقليت مجبور است ھمان نقش محوری را بازی کند

 اقليت بايد نيروی واقعی و قابل لمس در طبقه و در. ھر اقليتی نميتواند در ھر شرايطی قدرت را بگيرد - ۴
جامعه باشد و بتواند عمل انقالبی و راديکال سازمان بدھد و از طريق اين عمل راديکال و انقالبی در 

 .صحنه اجتماع؛ جامعه و کل طبقه را به دنبال خود بکشاند

 وجود يک تناقض که قدرت را به چالش کشانده مقطع ويژه ای است که در آن –وجود تالطم انقالبی  - ۵
  ميشود قدرت را گرفت

 

 چگونه ميتوان در چنين موقعيتی قرارگرفت؟ - ۵
سوالی که اکنون بايد به آن جواب داد اين است که آيا ميشود آگاھانه به چنين اقليتی تبديل شد؟ آيا ميتوان انقالب را 

بحران و . بحران انقالبی را احزاب بوجود نمی آورند. سازمان داد؟ جواب من به ھر دو اين سواالت مثبت است
شرايط اقتصادی، . طم انقالبی پديده ھای ابژکتيو ھستند که فاکتورھای زيادی در شکل دادن به آنھا تاثير دارندتال

. اجتماعی، تاريخ يک جامعه، روانشناسی اجتماعی و غيره از جمله عواملی خارج از کنترل احزاب سياسی ھستند
اما در يک تالطم انقالبی اراده . قالبی کشيده ميشودبھر حال خود جامعه در نتيجه تناقضات درونی خود به بحران ان

بدون حزب . و نقشه يک حزب کمونيستی ميتواند انقالب را ممکن کند و يا به عکس فرصت را از دست بدھد
انقالب اکتبر اولين انقالب از پيش نقشه ريزی . بلشويک و بدون لنينيسم بطور اخص انقالب اکتبر وجود نميداشت

 .يسم نشان داد که اراده انسان تا چه اندازه ميتواند تاريخ را بسازدشده بود و لنين

برای تبديل شدن به نيروئی که بتواند در شرايط انقالبی قدرت را بگيرد، يعنی بتواند انقالب کند بايد اھرمھای 
 :ر توجه کرددر اين رابطه بايد به مسائل زي. خاص، نيروی معين و رابطه خاصی با طبقه کارگر و با مردم داشت

مردم از سر تئوری يا . رابطه مردم با احزاب سياسی، با انقالب و با رفرم يک رابطه عميقا انسانی است - ١
مردم و . تحليل يا اثبات اجتناب ناپذيری انقالب و ايدئولوژی نيست که انقالب ميکنند و يا به حزبی ميپيوندند

ه معتقد باشد که با اين انقالب يا با اين حزب وضع زندگی آنھا طبقه کارگر وقتی به حزب يا انقالبی ميپيوندد ک
 .مردم برای بھبود زندگيشان به حرکت در می آيند. تغيير خواھد کرد و اين انقالب يا حزب پيروز خواھد شد

تعداد ھسته ھا و حوزه ھای . حزب کمونيستی بايد در جامعه قدرت باشد.قدرت يک پديده اجتماعی است - ٢
بايد چنين حزبی بتواند بخشياز جامعه را به حرکت در آورد و يا . ان عالمت قدرت آن سازمان نيستيک سازم

اگر اين نيرو اجتماعی است و اگر . با اتکا به اين بخش از جامعه نيروی واقعی را روی زمين سفت جابجا کند
اگر اين مکانيسم ھا . ستندقدرت يک پديده اجتماعی است آنوقت اھرمھای قدرت ھم مکانيسم ھای اجتماعی ھ

. اجتماعی ھستند، آنوقت يک حزب کمونيستی بايد بتواند در مقياس جامعه اظھار وجود و اظھار قدرت کند
جامعه بايد اين حزب را بعنوان قدرت قبول کند و بخشی از جامعه خود را با اين قدرت تداعی کند و فکر کند 

 (empowered) يشود و اگر به اين حزب ملحق شود قدرتمندکه اگر به اين حزب ملحق شود زندگيش بھتر م
اگر قدرت اجتماعی است، ھرکس بايد با آمدن با . ميشود و دامنه عمل و تاثيرش در دنيای بيرون بيشتر ميشود

. اين احساس قدرت سکتی يا گروھی نيست کامال اجتماعی است. حزب کمونيستی احساس قدرت بيشتری بکند
. ياسی ھم به فرد در جمع احساس قدرت ميدھند اما اين قدرت اساسا اجتماعی نيستسکت ھای مذھبی و س

به حزب ) اگر فرد يکی از چند ميليون باشد و نه از ده يا صد نفر(مکانيسم ھائی که فرد را . توطئه گرانه است
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 يک تشخيص اين مکانيسم ھای اجتماعی ھنر. جلب ميکند اصال فردی نيست بعکس کامال اجتماعی است
بعضی از اين مکانيسم ھا در جھان امروز کمابيش معلوم . حزب کمونيستی در شرايط خاص ھر جامعه است

و استاندارد ھستند و بعضی ديگر به وضعيت يک جامعه، تاريخ، خصوصيات نيروھای درگير در صحنه 
در مقطع معينی از اجتماعی و سياسی و مؤلفه ھای اجتماعی ھر جامعه بر ميگردد که ويژه يک جامعه خاص 

 .تاريخ آن است

بحث در مورد مکانيسم ھای اجتماعی قدرت پای بحثی را به ميان ميکشد که منصور حکمت به آن عنوان 
 ، "حزب و قدرت سياسی"بعد از سخنرانی در کنگره دوم حزب تحت عنوان .  را داده است"حزب و جامعه"

 مطرح "حزب و جامعه"ر چارچوب عمومی بحث منصور حکمت ھمين بحث را در نشريه انترناسيونال د
ارتباط تنگاتنگ و " حزب و جامعه"و بحث " حزب و قدرت سياسی"دليل اين کار اين است که بحث . ميکند

ميگويد که اگر ميخواھيد در جامعه " حزب و جامعه"برای يک حزب کمونيستی بحث . الينفکی با ھم دارند
" حزب و قدرت سياسی"اعی قدرت نگاه کنيد و در مقابل تزھای قدرت بشويد بايد به مکانيسم ھای اجتم

ميگويند که ھدف از دست بردن به اھرمھای اجتماعی، تبديل شدن به محمل جابجائی قدرت و سرانجام 
 .تصرف قدرت سياسی، يعنی سازمان دادن انقالب است

 ميتوان قدرت شد؟ وقتی به سوال اين است که مکانيسم ھای اجتماعی قدرت کدامند و چگونه در يک جامعه
در واقع " حزب و جامعه"و " حزب و قدرت سياسی"اين بحث دقت کنيد منصور حکمت بدرست ميگويد که 
کنه مساله اين است که يک حزب سياسی حزبی است . مؤلفه ھای ساختن يک حزب سياسی کمونيستی ھستند

حزب و قدرت "بحث . رت را بدست ميگيردکه برای قدرت سياسی مبارزه ميکند و مکانيسم ھای اجتماعی قد
و اگر از بحث . جدا کنيد به يک تئوری توطئه گرانه ساده ميرسيد" حزب و جامعه"را اگر از بحث " سياسی

. را بگيريد به يک گروه فشار يا يک بنياد خيريه تبديل ميشويد" حزب و قدرت سياسی"حزب و جامعه تزھای 
 .تماعی است آنوقت بايد در ابعاد اجتماعی به اين مکانيسم ھا نگاه کرداگر مکانيسم ھای قدرت در جامعه اج

يک جريان سياسی وقتی در جامعه ای ميتواند . اولين مؤلفه در ھر حرکت اجتماعی پرچم آن حرکت است - ٣
برای کمونيست ھا و برای کمونيسم . قدرت شود که با يک پرچم با يک خواست و يک آرمان تداعی شود

در روسيه اول قرن بيست، مثال، . ن پرچم، پرچم کمونيسم و چپ ترين پرچم موجود در جامعه استکارگری اي
حزب کمونيست کارگری بايد سمبل . بلشويسم با راديکاليسم، سازش ناپذيری و سوسياليسم تداعی ميشد

يشه در واقعيات اگر راديکاليسمی که اين حزب نمايندگی ميکند واقعی باشد و ر. راديکاليسم در جامعه باشد
جامعه داشته باشد، که کمونيسم کارگری چنين است، آنوقت دير يا زود، وقتی که در اثر فعاليت ما جامعه به 

چرخيدن جامعه به چپ به معنی چرخيدن به طرف اين . چپ ميچرخد، خود را با اين حزب تداعی خواھد کرد
د و به دنبال آلترناتيوی برای وضع موجود وقتی که جامعه به مصاف قدرت دولتی ميرو. حزب خواھد بود

در . زيرا جوھر چپ رفتن به مصاف وضع موجود است. است، غالبا اين آلترناتيو را در چپ جستجو ميکند
در . چنين شرايطی اگر يک حزب کمونيستی سياسی و اجتماعی وجود داشته باشد جامعه به سمت آن ميچرخد

ر چيز و بيش از ھمه چيز به معنی وجود يک پرچم چپ کمونيستی نتيجه بحث حزب و قدرت سياسی قبل از ھ
با چپ نيمه و ناتمام و . سازش ناپذير و راديکال در فضای جامعه است که با يک حزب کمونيستی تداعی شود

پرچم چپ و پرچم راست ھر دو ميليتانت . انقالب منطقش راديکال است. متوسط الحال اين پرچم ايجاد نميشود
در ھر دو کمپ در حاشيه جريان ھای اصلی چپ و راست قرار ” ميانه“احزاب .  خواھند بودو راديکال

اگر حزبی . حزب کمونيستی بايد اين پرچم چپ در جامعه را نمايندگی کند و با آن تداعی شود. خواھند گرفت
ر حزب که در با اين پرچم تداعی شود، اگر جامعه شما را بعنوان نيروی کمونيست و چپ خود بشناسد، دفت
ھمه اين کار را . تھران باز شد، کارگر از کارخانه اش به اين دفتر مراجعه ميکند و عضو حزب ميشود

حزب کمونيستی در ھرجا بايد با پرچم باالمنازع راديکالترين . ھرکس که چپ است اين کار را ميکند. ميکنند
يچ جريانی نبايد سمت چپ اين حزب ايستاده در سطح جامعه و در ابعاد اجتماعی ھ. چپ در جامعه تداعی شود

 .باشند که حاشيه ای ھستند" ماليخوليائی"اگر چنين جريانی ھست بايد چپ ھای. باشد

دومين فاکتور تعيين کننده قابليت يک حزب در تشخيص موقعيت ھای خاص در حيات سياسی يک جامعه  -  ۴
ع و اين فرصت ھا را از دست بدھد در يک حزبی که اين مقاط. و عکس العمل درست و به موقع آن است

اگر امکان قيام باشد و حزب قيام نکند، اگر امکان مقاومت باشد و حزب مقاومت . روز ده سال عقب ميرود
. اين حزب بازنده خواھد بود... نکند، اگر شکلی از مبارزه برائی داشته باشد و حزب به آن نپردازد و اگر 

تئوريش چقدر دقيق يا نا دقيق . يکنيد خاصيت لنين را در تشخيص ھمين ميابيدوقتی به انقالب روسيه نگاه م
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در تجربه انقالب ايران، تجربه کردستان و در . است بجای خود، تشخيص مقاطع تاريخی تعيين کننده است
 .تجربه عراق به نمونه ھای مثبت و منفياين تشخيص يا عدم تشخيص خواھيم پرداخت

اگر مکانيسم ھای قدرت در جامعه اجتماعی ھستند، آنوقت سياست يک فعاليت .  استدومين مؤلفه علنيت - ۵
وقتی سياستی يا . جامعه، سياست و قدرت را تنھا در شکل علنی ميتواند تجربه کند. و يا يک پديده علنی است

جامعه ھمه پديده . کسی ابعاد اجتماعی پيدا کرد ، آن سياست و آن کس نميتواند مجھول الھويه و ناشناخته باشد
به . از ھنر تا سياست و از فلسفه تا علم اين حکم صادق است. ھای اجتماعی را با اشخاص معرفه تداعی ميکند

اين معنی وجود طيف وسيعی از رھبران شناخته شده جامعه، در سطوح مختلف، رھبرانی که با مبارزه، 
در اين رابطه . و برگرد عمل اجتماعی استخواست و آرمان معينی تداعی ميشوند، يکی از شروط بی برو 

در بحث مربوط به عراق در مورد آن مفصلتر صحبت خواھم (الزم است که به يک تمايز مھم اشاره کنم 
وقتی از . کمپين کننده و رھبر دو پديده متفاوت ھستند. اين تمايز، تمايز ميان کمپين کننده و رھبر است.) کرد

آنھا را سخنگو و . ی ھستند که مردم آرمانھای خود را با آنھا تداعی ميکنندرھبر صحبت ميکنم منظورم کسان
وجود طيف وسيع از رھبرانيکه جامعه مسائل . رھبر خود ميدانند و يا در اين ظرفيت آنھا را پذيرفته اند

ائلی اين مسائل اساسی الزاما مس. اساسی خود را با آنھا تداعی کند رکن ديگر بحث حزب و قدرت سياسی است
مثال بجای اينکه لغو کار مزدی مبنای پالريزه شدن جامعه گردد، جامعه . نيستند که تحليال پايه ای ھستند

در روسيه در . ميتواند حول مساله زن، رھائی از چنگال مذھب، آزادی سياسی يا ھرچيز ديگری قطبی شود
 . جنگ، زمين و قحطی به محور قطی شدن جامعه تبديل شد١٩١٧سال 

کسانيکه جامعه آنھا را ديده . تی که از آن صحبت کردم بايد طيفی از رھبران جامعه را با خود داشته باشداقلي
باشد، کسانی که از مسائل و خواستھائی دفاع کرده، خود را با اين مسائل تداعی کرده باشند و مردم را در اين 

بايد جامعه اينھا . ين مسائل اطالعيه داده باشندمنطورم اين نيست که تنھا در مورد ا. جدالھا رھبری کرده باشند
فرد ميتواند در مورد ھزار مساله موضع بگيرد و جامعه او را با ھيچ . را در اين عرصه ھا رھبر خود بداند
اين رھبران را با اين موضوعات ) ماکرو(جامعه بايد در ابعاد کالن . يک از اين موضوعات تداعی نکند

. محل، کارگران يک رشته، مردم يک شھر يا کشور بايد اين قضاوت را داشته باشندمردم يک . شناخته باشد
دفاع از حق انسان و با . اين رھبران و اين کادرھای حزب بايد اسمشان با خواست و آرمانی تداعی شود
 اين تداعی شدن تنھا با. برابری طلبی، دفاع از کارگر، ضديت با مذھب، آزادی خواھی، يا ھرچيز ديگر

بايد در نبرد عليه مخالفين يا باورھای مقابل شرکت کرد، بايد روشنگر بود، بايد . نوشتن مقاالت بدست نميآيد
در نتيجه حزب و قدرت سياسی اگر يک . بايد در اين مبارزه رھبر بود. متحد کننده بود، بايد ھدايت کننده بود

با رھبران .  شده در يک حزب کمونيستی استپايه اش پرچم است، پايه دومش وجود رھبران اجتماعی شناخته
بايد روشن باشد که منظورم از علنيت، علنيت رابطه و تعلق . و فعالين مخفی و ناشناس به جائی نميرسيد

منظورم ھويت و شخصيت سياسی آن ھا در جامعه است که درون . تشکيالتی افراد در شرايط اختناق نيست
بدون وجود چنين طيفی از کادرھا دستش به ھيچ جای قدرت سياسی حزب . تشکيالتی نيست و اجتماعی است

قدم ھائی به جلو برداشته ايم . حزب کمونيست کارگری ايران ھنوز از اين رھبران بسيار کم دارد. بند نميشود
يک حزب کمونيستی نميتواند قدرتمند باشد اما . اما ھنوز برای ھدفی که در مقابل ما قرار دارد، کم است

سياست علنی است، قدرت علنی است و ابزارھای اجتماعی دست بردن . ن علنی اجتماعی نداشته باشدرھبرا
اجزا انتگره بحث " حزب و کادرھا"و " حزب و شخصيت ھا"، "حزب و جامعه. "به اين قدرت علنی ھستند

در نتيجه . يک پايه مھم يک حزب سياسی وجود اين رھبران و کادرھا است. ھستند" حزب و قدرت سياسی"
چه کسانی جلو . وقتی درباره حزب و قدرت سياسی صحبت ميکنيم بايد اول در مورد اين مسائل حرف زد
 ھستند؟ چه کسانی جلو می آيند؟ چگونه ميشود آگاھانه چنين طيفی را شکل و گسترش داد؟

 نداشته باشيد نه اگر شما به جامعه دسترسی. اگر قدرت اجتماعی است دسترسی به جامعه کليد قدرت است -  ۶
دسترسی به . پرچمی را ميتوانيد بلند کنيد و اگر ھم بلند کنيد نه کسی آن را ميبيند و نه رھبر کسی ميشويد

مردم، دسترسی به جامعه در ابعاد کالن و اجتماعی شرط ديگر قرار گرفتن در موقعيتی است که بتوانيد 
ی درگوشی و يا اعالميه ھائی با تيراژ محدود حرفش يک حزب نميتواند با اتکا به حرفھا. مدعی قدرت شويد
رسانه ھا، راديو، تلويزيون، نشريات پرتيراژ، سخنرانی، کار مستقيم با مردم، نھادھای . را به جائی برساند

اختناق دقيقا . توده ای و بطور کلی دسترسی به چشم، گوش و فکر مردم در ابعاد وسيع برای ما حياتی است
جريانی که گاھی اعالميه يا نشريه ای را برای .  کمونيست ھا از اين امکانات اعمال ميشودبرای محروم کردن

 ميليونی در چند ھزار نسخه منتشر ميکند از مھمترين مکانيسم دست بردن به قدرت محروم ٥٠يک جمعيت 
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ه گوش مردم اگر در اول قرن با تيراژ چند صد نسخه نشريه، احزاب سياسی ميتوانستند حرفشان را ب. است
 ساعته و ٢٤، در عصر ماھواره، در حاليکه طرف مقابل شما به تلويزيون و راديو ھای ٢١برسانند، در قرن 

نشريات پرتيراژ مجانی دسترسی دارد و در حاليکه بورژوازی دنيا را از منظر خود به اطاق نشمين مردم 
درست مثل اين است که با . ارد اين ميدان شد نميشود و١٩کشانده است، با اعالميه، با اشل و ابزارھای قرن 

دسترسی به مردم با اتکا به ابزارھای زمانه خود .  يا کالشينکف برويد١٦تفنگ سرپر جنگ اول به مصاف ام 
فرھنگی است، سازمانی است، . و اين امر صرفا تکنولوژيک نيست. شرط بی برو و برگرد قدرت شدن است
تنھا به حکم اينکه . مسابقه قلم خوب و جلب مخاطب است. ت ھا استمسابقه جذابيت است، مسابقه شخصي

در نتيجه پايه ديگر بحث حزب و قدرت سياسی . ايدئولوژی شما انسانی تر است نميتوانيد مردم را جذب کنيد
حزبی که بخواھد در ايران قدرت شود بايد به مردم در ايران و به ايرانيان در خارج کشور، . دسترسی است

دسترسی به مردم با . عاد وسيع دسترسی داشته باشد از نوع و در اشلی که بورژوازی اين کار را ميکنددر اب
. ابزرھای تکنولوژيک و به شيوه آن ھر دوره رکن اساسی نزديک شدن يک حزب کمونيست به قدرت است

يد در اشل اجتماعی بارھا تکرار کرده ايم که قدرت اجتماعی است و مکانيسم ھای آن، از جمله دسترسی، با
 .فھميده شوند

اشاره کردم که رابطه مردم با . مکانيسم ھای ديگری ھستند که سازمانی ھستند يا جنبه سازماندھی دارند - ٧
احزاب سياسی و با تشکل ھای موجود در جامعه يک رابطه انسانی است برای اينکه يک حزب کمونيستی در 

يعنی اگر کسی به اين . درت پيدا کردن انسانھا در آن جامعه شودجامعه ای قدرت داشته باشد بايد محمل ق
فرد بايد احساس کند که بازويش در بازوی . حزب پيوست بايد قدرتش برای تاثير گذاری در جامعه بيشتر شود

اشاره کردم که برای . کسان ديگری که ھم مسئله اش ھستند قفل ميشود ، از تنھائی در می آيد و قويتر ميگردد
يک حزب کمونيستی . يک فعاليت برای بھبود زندگی است. دم مبارزه امری ايدئولوژيک و فکری نيستمر

بايد محمل متحد کردن مردم در ھمه عرصه ھای مبارزه آنھا . نميتواند مثل يک انجمن فکری دانشجوئی باشد
اين امر .  ميکند قوی تر کندبايد پيوستن به اين حزب بالفعل فرد را در مبارزه ای که برای زندگی بھتر. باشد

شرايط مختلف ابعاد و . در ھر حال بايد چنين باشد. تنھا مربوط به شرايط انقالبی و يا شرايط دمکراتيک نيست
پيوستن و نه پيوستن فرد به يک حزب، وقتی . دامنه فعاليت را تغيير ميدھد اما جنس و عيار آن يکسان است

بحث آژيتاتور پرولتر که منصور حکمت . امر اجتماعی است و نه فردیدر ابعاد اجتماعی مد نظر باشد، يک 
مکانيسم ھائی که انسانھا را در ھمان موقعيت اجتماعی که دارند بخود جلب . مطرح ميکند از ھمين جنس است

سازمان دادن مردم به معنی بھم بافتن آنھا، گذاشتن دستشان در دست يکديگر، متحد کردنشان ھمه . ميکند
اگر جائی يک حزب کمونيستی وجود دارد بايد در آنجا ھرکس که برای . سم اجتماعی سازمان دھی استمکاني

بھتر کردن ھر گوشه ای از زندگيش مبارزه ميکند بتواند به آن حزب مراجعه کند و آن حزب دستش را در 
زب اگر جواب اين سازمان ح. اين حزب بايد مرکز تجمع رھبران و آژيتاتورھا باشد. دست ديگران بگذارد

در اينجا بايد به . نياز اجتماعی را ندھد در دنيای واقعی چيزی جز محفل فکری يا گروه فشار حاشيه ای نيست
اين نکته توجه کرد که سازمان کادرھای حزب، اسکلتی است که گوشت و پوست انسانی را بگرد حزب 

شت و پوستی بدور اسکلت کادری وجود بدون اين خاصيت سازماندھی اجتماعی گو. استوار نگاه ميدارد
و بدون اين اسکلت، . نخواھد داشت و شما با اسکلت لختی روبرو ھستيد که بدرد فيلم ھای ترسناک ميخورد

بحثم اين است که يک ابزار و يک اھرم مھم قدرت وجود . کوه گوشتی داريد که نميتواند روی پايش به ايستد
سازمان . سازمان قدرت بيش از ھرچيز يک پديده اجتماعی استيک سازمان اجتماعی قدرت است و اين 

برای اينکه يک حزب کمونيستی قدرت . حزب کمونيستی را در اين متن بايد بعنوان يک پديده اجتماعی فھميد
واضح است که . تنھا با تبليغ، ترويج يا آژيتاسيون نميشود قدرت شد. شود بايد محمل قدرت يابی مردم شود

ج و آژيتاسيون حياتی ھستند اما بعالوه بايد مکانيسم اجتماعی دخالت آدمھا در تغيير دنيای تبليغ، تروي
حزب کمونيستی جمعيت حمايت . جامعه بايد ببيند که يک حزب کمونيستی ميتواند قدرت شود. پيرامونشان شد

 .سازمان قدرت، دخالت و تغيير است. از محرومان يا بنياد نيکوکاری نيست

مکانيسم ھای .  در کنار مکانيسم ھای عام مانند حزب يا مجمع عمومی و غيره- م ھای ويژه مکانيس -  ٨
و جز در متن مکانيسم ھای اجتماعی قدرت در . ديگری ھستند که به شرايط اخص يک جامعه برميگردد

دستان در کر. کردستان را در نظر بگيريد. شرايط خاص تئوری ديگری بر نميدارد و نبايد تعميم داده شود
کشمکش . مستقل از ما احزاب سياسی اپوزيسيون در کردستان مسلح ھستند. ايران و عراق سياست مسلح است

مسلحانه نه تنھا يک بعد رابطه اين احزاب با دولت مرکزی است بلکه بعالوه و شايد مھمتر اينکه يک بعد 
حزبی که در . ب کمونيستی، استرابطه احزاب بورژوائی با مردم و با ھمه احزاب ديگر، و بويژه يک حز
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ناب ترين تئوری ھای مارکسيستی را داشته باشيد و قشنگترين . کردستان مسلح نباشد سر سوزنی شانس ندارد
حرفھای انسانی را بزنيد اپوزيسيون بورژوائی شما را قلع و قمع ميکند، شورا را تعطيل ميکند و فعال 

ق آنقدر داده و بديھی است که اگر يک حزب چھره و پتانسيل منط. کارگری و چپ را دستگير و اعدام ميکند
نظامی متناسب با ھر دوره را نداشته باشد نه تنھا در کشمکش قدرت ميان دولت و احزاب اپوزيسيون عقب 
ميماند بلکه با گرفتن چھره قابل قلع و قمع شدن توسط ساير احزاب اپوزيسيون برای مردم غير قابل انتخاب 

ممکن است بر . در پيوستن به چنين سازمانی مطلقا احساس قدرت نميکنند و به آن نمی پيوندندمردم . ميشود
يک جامعه معين، . صادق و پاک بودن اعضای اين سازمان شھادت دھند اما به چنين سازمانی نميپيوندند

سميت نميشناسد حزبی را که قدرت دفاع از خود در مقابل خطرات آن جامعه معين را نداشته باشد اصال به ر
مبارزه سياسی در . اين مثال چھره و پتانسيل مسلح در مورد تھران، مثال، صادق نيست. و به آن نميپيوندد

در شرايط ديگری در جائی مثل تھران ھم ممکن . تھران فعال ربطی به مبارزه مسلحانه و نيروی نظامی ندارد
 .است اين تغيير کند که مورد بحث من نيست

در متن يک سناريو سياه و پاشيدن بنياد ھای زندگی مدنی، . يت امروز عراق را در نظر بگيريديا اگر موقع
مردم به حزبی ميپيوندند که با پيوستن به آن بتوانند يک قدم از اين سناريو سياه فاصله بگيرند و امنيت و 

تما بايد اتحاديه درست کرد اما در جامعه ای که کل شيرازه اش از ھم پاشيده ھم ح. قدرتی را به خود برگردانند
کسی که فکر کند با اتحاديه و سازمانھای متعارف ميتواند رکن قدرت شود و وضع را تغيير دھد شيپور را از 

 .سر گشادش فوت ميکند

در نتيجه دست بردن به مکانيسم ھای سازمان دھی، سازمان يابی و خود سازمان دھی مردم برای يک حزب 
بعضی از اين اشکال سازمانی استاندارد ھستند، مثل دسترسی، .  قابل صرف نظر استکمونيستی ابزار غير

و بعضی به شرايط مشخص . اشکالی که برای ھمه جا کارائی دارند. علنيت، رھبران، و غيره که اشاره کردم
نظامی و چه بسا در شرايطی اشکال غير استاندارد، مثل پتانسيل . يک جامعه در يک دوره خاص بر ميگردند

در کردستان وقتی مقاومت نظامی عليه جمھوری اسالمی شروع شد، . در کردستان، تعيين کننده ميشوند
شورا، . اعضای اتحاديه ھای کارگری به صفوف اين يا آن حزب برای شرکت در مقاومت مسلحانه پيوستند

ا به قدرت خود يا حزب حتی، وقتی در مقابل قلدری حزب بورژوازی مقاومت ميکند که اعتماد کند با اتک
 .کمونيستی ميتوانند در مقابل اين قلدری و زورگوئی مقاومت کنند

وجود کادرھای مارکسيستی که اين افق را دارند و حزبی که اينھا را . و باالخره يک فاکتور خود حزب است
تيويست ھا، مجموعه ای از رھبران، اک. بھم بافته است و سنتی که اينھا را به جان جامعه می اندازد

آژيتاتورھا، کمپين کنندگان، سازماندھندگان يعنی جمع فشرده ای که چون يک گلوله آتش به قلب جامعه شليک 
اين احتياج به . ميشوند و آن جامعه را به تب و تاب در می آورد و در يک جھت معين به حرکت در می آورد

اين مجموعه است که وقتی در کنار ھم قرار . يديک ماشين قوی حزبی دارد که بتواند از پس اين وظيفه بر آ
بگيرد ميتواند آن اقليتی شود که برای تصرف قدرت خيز بردارد، قيام کمونيستی را سازمان دھد و اکثريت را 

حزبی که پرچمش را دارد، حزبی که رھبريش را دارد، حزبی که شخصيت ھايش را . به دنبال خود بکشد
را با خود دارد، حزبی که در مقاطع و مصافھای اجتماعی حضور پيدا کرده و دارد، حزبی که رھبران جامعه 

با خواست معينی تداعی ميشود، حزبی که مردم را بھم بافته و محمل قدرت مردم شده است، حزبی که خود 
خيلی از آکسيونھائی که ما در خارج کشور ميکنيم تنھا به اعتبار . قدرت است، سازمان است و در صحنه است

اما وقتی در متن تصويری که به جامعه داده ميشود و . خود قابل توضيح و حتی ممکن است موفق نباشند
 .مسائلی که در طول زمان با اين حزب بايد تداعی شود قرار ميگيرد است که جايگاه آن روشن ميشود
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 حزب و قدرت سياسی در مورد چه چيز نيست - ۶
که .  و قدرت سياسی برداشت ھای نادرستی از اين بحث شده استبعد از بحث منصور حکمت در مورد حزب

 .بعضی از آنھا اشاره ميکنم

 .حزب و قدرت سياسی در مورد سازماندھی کودتا نيست - ١
بحث حزب و قدرت سياسی در باره تصرف قدرت سياسی توسط نيروھای زبده حزب مستقل از شرايط مشخص 

کودتا گران در يک روز معين، وقتی خودشان آماده ھستند، . ا نيستبحث چگونگی سازمان دادن يک کودت. نيست
بحث حزب و قدرت سياسی در باره آماده کردن نيروی حزب برای تصرف راديو و تلويزيون و . قدرت را ميگيرند

 و. شرايط مشخصی در بيرون ما ھم بايد آماده باشد. يا کاخ رياست جمھوری ھر وقت که نيرويمان آماده بود نيست
زمان و مکان يا شرايط درست جائی است که کودتا را از يک قيام . مھمتر اينکه ما بايد اين شرايط را آماده کنيم

اگر کمونيسم کارگری در ايران با کودتا بتواند قدرت را بگيرد بايد اين . تفکيک ميکند که بعدا به آن برميگردم
اما اين بحث، يعنی بحث حزب و قدرت سياسی، در .. ن دھدقدرت را بگيرد و مطلقا نه تعارف کند و نه تزلزل نشا

بحث مؤلفه ھای روتين تر، عام تر، متعارف تر و اجتماعی تر در رابطه حزب . مورد سازمان دادن کودتا نيست
حتما يک رکن بحث اين است که حزب کمونيستی بايد بپذيرد و ھوشيار باشد که ھر وقت . کمونيستی با قدرت است

در . اما بحث حزب و قدرت سياسی فراتر از اين است. قدرت را بگيرد و نگاه دارد بايد اين کار را بکندکه بتواند 
بعضی به اين . انقالب اکتبر ھم يک عده کمی با ابتکار يک حزب رفتند حمله کردند و کاخ زمستانی را گرفتند

م و در بحث مربوط به بررسی تجربه انقالب من آنرا قيام ميدان. کودتا ميگويند و بعضی آن را قيام نام ميگذارند
تفاوت قيام با کودتا درست در شرايط و متنی است . روسيه در انجمن مارکس به تفصيل در اين مورد صحبت کردم
اگر تئوری حزب و قدرت سياسی را داشته باشيد به . که قدرت در آن تصرف ميشود و نه در تعداد قيام کنندگان

 . توسط بلشويک ھا ميگوئيد انقالب پرولتری١٩١٧تصرف قدرت در اکتبر 

 .حزب و قدرت سياسی در مورد سازماندھی جنگ رھائی بخش و آزادسازی نيست - ٢
به اين معنی که بحث حزب و قدرت . حزب و قدرت سياسی بحثی در مورد سازماندھی جنگ رھائی بخش نيست

ما حتما به محض . ا و تصرف مناطق نيستسياسی در مورد سازمان دادن سرازير شدن نيروی حزب از مرزھ
اينکه شرايط اجازه بدھد با نيروی مسلح وارد ميشويم اما اين در شرايط ايران اين کار در يک چارچوب ديگر و 

درست . در رابطه با استراتژی عمومی تری انجام ميشود که البته از بحث حزب و قدرت سياسی ناشی ميشود
دتا در متن انجام تصرف قدرت است و نه در ترکيب قيام کنندگان، اعزام نيروی ھمانطور که تفاوت قيام با کو

کمونيست ھا مجازند ھردو کار را انجام دھند اما بحث حزب و قدرت سياسی . مسلح با آزادسازی متفاوت است
کار را ما نيروی مسلح داشتيم، پاکسازی ھم ميکرديم و جريانات ديگر ھم ھمين . تئوری جنگ رھائی بخش نيست

وقتی در بحث حزب و قدرت سياسی . ميکنند اما اين عمل مستقيما از بحث حزب و قدرت سياسی ناشی نميشود
وارد سطح کنکرت تری از مکانيسم ھای قدرت در جامعه ميشويد اين نوع فعاليت ھا مطرح ميشوند و جايشان 

بحث حزب و قدرت سياسی جای اين . ندمعلوم ميشود اما بطور خودبخود از بحث حزب و قدرت سياسی در نمی آي
در . مکانيسم ھا را در رابطه حزب کمونيستی با قدرت را محدود و مشروط و به بيان درست تر تعريف ميکند

 .سطح تئوريک و تجريدی و مفاھيم پايه ای اين نوع فعاليت ھا وارد نميشوند

 .حزب و قدرت سياسی در مورد ضرورت داشتن نيروی مسلح نيست - ٣
به اين معنی که کسی که نيروی مسلح دارد و . زب و قدرت سياسی در مورد ضرورت داشتن نيروی مسلح نيستح

يا معتقد است بايد داشته باشد و فکر ميکند بايد مبارزه مسلحانه کرد نه تنھا الزاما بحث حزب و قدرت سياسی را 
 که ھيچ ربطی به بحث حزب و قدرت سياسی يکی از سازمانھائی. قبول ندارد اتفاقا در چپ عکس اين بوده است

اين سازمان معتقد به نقش تاريخ ساز اسلحه بود و مبارزه مسلحانه ھم . نداشته سازمان چريکھای فدائی خلق است
استراتژيش بود و ھم تاکتيکش ، مبارزه مسلحانه را در سياھکل راه انداخت در جنگل و خيابان کار چريکی کرد و 

.  بود اما در ھمان حال يکی از موضوعات اصلی مورد نقد بحث حزب و قدرت سياسی استاصال عالمتش اسلحه
بحث حزب و قدرت سياسی نشان ميدھد که ھر جايای يک حزب کمونيستی به نيروی مسلح نياز داشته باشد نبايد به 

ستفاده کند اما نفس اعتقاد به بايد اين نيرو را ايجاد کند و از آن ا. از اين کار استنکاف نمايد" کالسيک"بھانه ھای 
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ميان داشتن . داشتن نيروی مسلح و اعتقاد به ضرورت دست زدن به مبارزه مسلحانه معرف رگه فکری ما نيست
نيروی مسلح و دست بردن به اسلحه با تزھای حزب کمونيستی و قدرت سياسی يک رابطه يک به يک برقرار 

د بايد مبارزه مسلحانه کرد و يا چنين مباره ای را رد نميکردند و سابقا اکثريت چپ ھای دنيا فکر ميکردن. نيست
ھرکس اعالم کرد که مبارزه مسلحانه يا دست بردن به . اين چپ موضوع اصلی نقد حزب و قدرت سياسی است

 .اسلحه را قبول دارد عالمت اين نيست که تزھای حزب و قدرت سياسی را قبول دارد

 .ود به مساله تصرف قدرت سياسی نيستبحث حزب و قدرت سياسی محد - ۴
بلکه بحثی است در مورد رابطه يک حزب کمونيستی با قدرت سياسی و اين بحث محدود به مقطع تصرف قدرت 

. تصرف قدرت سياسی ھدف غائی ھر حزب سياسی است اما اين عمل در روز معينی انجام ميشود. سياسی نيست
ری، عملی و نھادينه تر يک حزب با قدرت سياسی در يک جامعه بحث حزب و قدرت سياسی مربوط به رابطه فک

بخش . اين قدرت اما تنھا به معنی دولتی آن نيست. در مورد رابطه حزب کمونيستی با قدرت بطور کلی است. است
قدرت در جامعه اشکال بسيار متنوعی . مھمی از اين بحث در مورد قدرت دولتی است اما محدود به آن نيست

اجتماعی، فکری، عملی، قابليت بسيج توده ای و . ب و قدرت سياسی قدرت در جامعه در ھمه اشکال آنحز. دارد
کمتر . بحث حزب و قدرت سياسی به بحث حزب و تصرف قدرت سياسی محدود نميشود. غيره را در بر ميگيرد

.  مخالف تصرف قدرت استجريان چپی را ميشود پيدا کرد که بطور کلی ادعا کند که نميخواھد قدرت را بگيرد و
تصرف قدرت سياسی يک جز . تروتسکيست ھا که ميخواھند اصال در چند کشور با ھم انقالب سوسياليستی بکنند
در نتيجه بحث حزب و قدرت . مھم حزب و قدرت سياسی است که در سطح خاصی از تجريد وارد تصوير ميشود

 .سياسی تنھا در مورد روز قيام يا نحوه قيام نيست

ريانات مختلف از شيوه ھای مختلفی برای نزديک شدن به قدرت استفاده ميکنند از دواخور کردن مخالفين تا ج
. داين راھھا و نظير آنھا نميتواند مکانيسمھای نزديک شدن يک نيروی کمونيست به قدرت باش. ازدواجھای سياسی

مکان سازمان دادن انقالب، قيام، دست بردن به اسلحه، بسيج توده ای و غيره در سطوح مختلف وارد بحث حزب 
انقالب و قيام مفاھيم کليدی در بحث حزب و قدرت سياسی ھستند اما بحث به آنھا محدود . و قدرت سياسی ميشود

 .نميشود

انقالبی يا مربوط به جوامع زير حزب و قدرت سياسی بحثی تنھا معطوف به دوره ھای  - ۵
 .سلطه اختناق نيست

مثال چه در جامعه . در اوج حاکميت ارتجاع و در دوره ھای غير انقالبی ھم اين بحث به ھمان قدرت صادق است
عراق، که شرايط نه تنھا انقالبی نيست، بلکه استيصال و بھم پاشيدگی زندگی مدنی حاکم است، و چه در اروپا که 

بحث حزب و قدرت سياسی در ھردو مورد کاربرد دارد و صادق . کراتيک است و اوضاع غير انقالبیشرايط دم
بحث حزب و قدرت سياسی در محيط دمکراتيک به مراتب حياتی تر است و جالب است که اجرای آن برای . است

برای کمونيسمی که . يک نيروی کمونيستی سنتی يا چپ سنتی در چنين شرايطی پيچيده تر و به مراتب سخت تر
ياد گرفته است که ھميشه حاشيه جامعه باشد و کار مخفی خوب بلد است؛ بلد است ھسته درست کند؛ جلسه بگيرد، 
عضوگيری کند، اعالميه را سر تير چراغ محل بچسباند و غيره در شرايط دمکراتيک، که بايد مستقيما با جامعه 

درک بحث حزب و قدرت سياسی در شرايط .  فلج است.روبرو شود، از نزديک شدن به قدرت قاصر است
اين مشکل پايه ای تجربه کمونيسم کارگری در عراق . دمکراتيک و کاربرد خالقانه آن بيشتر تعمق احتياج دارد

فردا اگر جمھوری اسالمی را مردم بيندازند، حزب کمونيست کارگری ايران با . است که بعدا به آن خواھم پرداخت
حزب .  ای در اين رديف روبرو ميشود که بايد آمادگی فکری و عملی پاسخ گوئی به آن را داشته باشدمسائل پيچيده

و قدرت سياسی بحثی در مورد رابطه حزب کمونيستی با جامعه علی العموم و در ھر شرايطی است و نه با جامعه 
اق صادق است، در مورد اين بحث به ھمان درجه که در مورد ايران يا عر. ای خاصی يا در مقطعی خاص

اين بحث حتی نشان ميدھد که حزبی مثل حزب ما چگونه ميتواند . آمريکا، فرانسه، انگليس يا ايتاليا ھم صدق ميکند
 .در خارج کشور رشد کند و نيرو بگيرد

ث آنچه که تا اينجا گفته شد در واقع مقدمه ای بود برای برای توضيح چھار تجربه ای که موضوع ديگر اين بح
 .است
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در نتيجه برای قسمت دوم بحث يعنی بررسی . قصد نداشتم که قسمت اول اين بحث را با اين تفصيل ارائه دھم
فرصت کمتری از آنچه که الزم است باقى مانده و مجبورم فشرده تر به " سه تجربه و يک تجربه"چھار تجربه، يا 

 .ين بخش بپردازما

گفتيم که بحث حزب و قدرت سياسی با بحث حزب و جامعه، با بحث حزب و شخصيت ھا و غيره يک مجموعه 
يکی بدون ديگری بی معنی . اين بحث ھا را نميتوان از ھم جدا کرد يا در مقابل يکديگر قرار داد. انتگره است

يک .  مجموعه را بايد زير عنوان حزب سياسی گذاشتکل اين. است، و يا معنی آن چيزی نيست که مد نظر ما ست
حزب سياسی، با داشتن تمام جنبه ھايی که اشاره شد، شانس اين را دارد که در يک تالطم انقالبی در موقعيتی قرار 
گيرد که بتواند با عمل انقالبی خود و با رفتن به مصاف قدرت کل جامعه را پالريزه کند و اکثريت طبقه کارگر و 

 .ريت جامعه را زير پرچم خود بسيج کند و به ميدان بکشداکث

 .با اين مقدمه اجازه بدھيد که به اين چھار تجربه بپردازم

 

 تجربه انقالب اکتبر - ١
انقالب اکتبر به دليل جايگاه اش در جامعه، اھميت اش در سنت ما و ھمچنين در نحوه ای که کمونيسم کارگری 

 .کرده است برای ما مھم استخود را در آن بيان و فرموله 

من نظرم را در مورد کل انقالب و نه فقط . تا کنون انقالب اکتبر از زوايای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است
اما امروز فقط از يک زاويه محدود، يعنی زاويه . قيام اکتبر به تفصيل در يک جلسه انجمن مارکس مطرح کرده ام

وشه ای از اين تجربه، يعنی قيام و تصرف قدرت سياسی توسط حزب بلشويک بحث حزب و قدرت سياسی، به گ
 .بر ميگردم و به بحث می پردازم

از نظر کشمکش ھای جريانات داخلی سوسيال دمکراسی روسيه، مساله ای که در انقالب اکتبر حل و فصل شد 
ھمراه لنين و توسط لنين قدم به ، ١٩٠٣ و بويژه در کنگره دوم اين حزب، در ١٩٠٠خط و جھتی بود که از سال 

من اين خط را در . به اعتقاد من، اين خط و اين سنت، از بلشويسم متفاوت است. عرصه سياست روسيه گذاشت
 وجود دارد و حدود ١٩٢١اين خطی است که تا حدود سال . تمايز با منشويسم و بلشويسم، ھر دو، لنينيسم خواندم

منظورم از بلشويسم آنچه . م، با آن تعيين تکليف ميشود و کنار گذاشته ميشود بطور قطع به نفع بلشويس١٩٢٧سال 
منظورم از بلشويسم خودآگاھی حزب بلشويک و رھبری آن از . که لنين ميگويد يا لنين خود بلشويسم ميخواند نيست

توان اين می . به اين معنی بلشويسم چيزی جز منشويسم راديکال شده نيست. سنت، خط و تمايزات خود است
 .)١(واقعيت را در تمام طول حيات حزب سوسيال دمکرات روسيه نشان داد

از لحاظ متدولوژيک لنينيسم بحثی درباره نقش اراده انسان در ساختن جھان معاصر خود و تغيير واقعيت اجتماعی 
بيرون از (يرون از ما لنينيسم از اين نقطه شروع ميکند که ميخواھيم چکار کنيم؟ شرايط عينی يا شرايط ب. است

بايد به اين شرايط نگاه کرد و ديد که اجازه تحول . زمينه اجتماعی رسيدن به اين ھدف را نشان ميدھد) فاعل تغيير
 .مورد نظر را ميدھد يا نه؛ واگر نه اين شرايط بايد چه تغييری بکند

اگر شرايط عينی فراھم بود . ھم ھست يا نهمثال اگر ما خواستار سوسياليسم ھستيم بايد نگاه کنيم که شرايط آن فرا
لنين از روز اول ورود به صحنه سياست به . انجام يا عدم انجام انقالب سوسياليستی به اراده انسان بر ميگردد

آنچه که نا آماده است عنصر . درست نشان داد که، از نظر طبقه کارگر، شرايط عينی برای سوسياليسم فراھم است
در نتيجه برای رسيدن به انقالب سوسياليستی . نصر فعال يا فاعل اين تحول، طبقه کارگر استذھنی، يعنی خود ع

 .بايد طبقه کارگر را آماده کرد و اين کار اساسا در عرصه سياست اتفاق ميافتد

از اينجا کل تاکتيک لنينی در تحول دمکراتيک و تز دولت دمکراتيک کارگران و دھقانان، در تمايز از روش 
از نظر لنينيسم، درست مثل مارکسيسم، نقش پراتيک انسانھا در تغيير جامعه . ويکی و بلشويکی قابل فھم استمنش

قوانين کوری از قبل وجود ندارد که مانع انجام انقالب سوسياليستی باشد و انسانھا با اراده خود . تعيين کننده است
يه داری در روسيه درست در راستای اثبات اين حکم است بحث لنين در مورد رشد سرما. نتوانند آن را تغيير دھند

بحث . که شرايط مادی يا عينی برای انقالب سوسياليستی از جانب طبقه کارگر يا سوسيال دمکرات ھا فراھم است
لنين در مورد رشد سرمايه داری در روسيه اثبات اکثريت و يا اقليت بودن طبقه کارگر در جامعه روسيه نيست، 
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تزھائی "بلحاظ متدولوژيک لنينيسم چيزی جز ادامه بحث ھای مارکس در .  امکانپذيری سوسياليسم استبلکه بحث
نيست که فالسفه تاکنون جھان را تفسير کرده اند و بحث بر سر تغيير آن است و اراده انسان " در مورد فوئرباخ

 .تاريخ فاعل دارد و فاعل تاريخ انسان است. ميتواند تاريخ را بسازد

ز نظر سياسی لنينيسم عبارت از اين است که سوسياليسم عملی است، بايد رفت و آن را عملی کرد، و در اين ا
بعبارت ديگر تحزب . راستا بايد حزبی را ساخت که قدرت را تصرف کند و انقالب سوسياليستی را سازمان دھد

کشمکش لنين از بحث . ی لنينيسم استسياسی، به ھمان معنای وسيعی که در باالتر به آن اشاره شد محور سياس
، از تز ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان تا "وظايف سوسيال دمکرات ھای روس"و " چه بايد کرد؟"

 تا انقالب اکتبر و جنگ داخلی تماما ١٩٠٣تزھای آوريل و از کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه در سال 
اين تصور که گويا لنين از . لنين مارکسيست پيگير و پيوسته ای است.  استحول اين محور ميچرخد و قابل توضيح

منشويک ھا در کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه بر سر اساسنامه و تعريف عضويت جدا شد يک بحث 
 .)٢(نادرست و تماما منشويکی است که بلشويک ھا ھم آنرا کامال پذيرفته اند

ا در اين است که بلشويک ھا فکر ميکنند تحولی که در مقابل جامعه قرار گرفته تفاوت بلشويک ھا با منشويک ھ
در مورد اينکه خود اين تحول . است را بورژوازی نميتواند به سرانجام برساند و طبقه کارگر بايد آن را انجام دھد

ی يک دوران تاريخی گويا مرحله انقالب دمکراتيک است و جامعه نيازمند ط: چيست، تبيين تماما منشويکی است
بلشويسم ھم قائل به قانون کور تکامل اجتماعی و ضرورت طی سيکل برده داری، فئوداليسم، سرمايه داری . است

حساسيت بعدی کمونيسم روسی و چينی به تزھائی نظير شيوه توليد آسيائی ، که مورد اشاره . و سوسياليسم است
 - پيدايش شيوه ای جز ايستگاه ھای مسير مقدر برده داری . ستمارکس قرار گرفته است، درست از ھمين زاويه ا

 . سوسياليسم در سيستم فکری قدر گرايانه و دترمينيستی آنھا خلل ايجاد ميکرد- سرمايه داری - فئوداليسم 

درست به ھمين . از نظر بلشويسم کار ما اين است که در تاريخ، که جھت آن معلوم است، نقش مثبتی بازی کنيم
در : در ھر مرحله مھم لنين در مقابل تمايل خودبخودی و داده حزب بلشويسم، يا خود آگاھی آن، قرار ميگيرددليل 

در ذھن لنين البته .  در تزھای آوريل و بعد از آن در دوران جنگ داخلی١٩١٧ و در انقالب ١٩٠۵انقالب 
 بلشويک و رھبری آن نگاه ميکنيد دو پديده بلشويسم ھمان لنينيسم است اما در دنيای بيرون وقتی به خود آگاه حزب

 .متفاوت و دو خط متمايز را می بينيد

، منشويک ھا، که تروتسکی ھم ١٩٠۵مثال در انقالب . اين تفاوت در تحوالت اجتماعی کامال قابل مشاھده است
سياليستی را جزو آنھا است، منطق شان اين است که اوال طبقه کارگر و حزب سوسيال دمکرات بايد انقالب سو

ثالثا نيروی طبقه کارگر که بايد . ثانيا اکثريت جامعه را دھقانان تشکيل ميدھند که ضد انقالب ھستند. انجام دھند
در نتيجه بايد به . انقالب سوسياليستی را انجام دھد کم است و طبقه کارگر قادر به انجام اين انقالب نيست

جام برساند که طی آن با رشد سرمايه داری اين موانع اقتصادی و بورژوازی کمک کرد تا پروسه ای را به سران
در شرايطی ) درجه سازمان يافتگی(سياسی از پيش پا برداشته ميشوند و طبقه کارگر ھم بلحاظ کميت و ھم کيفيت 

ه تفاوت بلشويک ھا اين است که ب. اين منشويسم است. قرار ميگيرد که قادر به انجام انقالب سوسياليستی است
اما . ھمين پروسه قائل ھستند اما فکر ميکنند بجای بورژوازی، پرولتاريا و دھقانان بايد اين وظيفه را انجام دھند

 در شرايطی ١٩١٧درست به ھمين دليل در ... رفع موانع رشد سرمايه داری، صنعتی شدن، و : وظيفه ھمان است
نشويک ھا وارد صحنه ميشود، حزب بلشويک در که لنين با تزھای آوريل و ضرورت جداکردن کامل راه از م

آستانه برگزاری کنگره وحدت با منشويک ھا است و تزھای آوريل را بعنوان پشت کردن به بحث انقالب 
 .از خارج آمده ميزند" ذھنی"و " ديوانه"دمکراتيک و بخصوص کتاب دو تاکتيک رد ميکند و به لنين مھر 

، فوريه ١٩٠۵در . رت نگاه کنيد اين تفاوت ھا را در ھمه مقاطع ميبينيدوقتی که به رابطه حزب بلشويک با قد
، در دوران جنگ داخلی، در دوران کمونيسم جنگی، در برخورد به شورشيان کرونشتات ١٩١٧، در اکتبر ١٩١٧

و اس آر ھای چپ، در برخورد به اپوزيسيون چپ و در برخورد به خود حزب بلشويک در ھمه اين مقاطع تفاوت 
 .ط ھا کامال قابل مشاھده و در بسياری از اوقات تعيين کننده استخ

مرکز توجه لنين تصرف قدرت سياسی و سازمان دادن انقالب سوسياليستی ھرچه فوری تر، و بعنوان يک پروسه 
لنين درست مثل مارکس معتقد به تز . بالواسطه در ھر تحول يا انقالبی با مطالبات و صف بندی دمکراتيک است

تاکتيک ھائی برای پالريزه کردن جامعه حول . تاکتيک ھای لنين تنھا در اين متن معنی دارد. قالب مداوم استان
طبقه کارگر و حزب سوسيال دمکرات، برای قرار دادن طبقه کارگر و حزب سوسيال دمکرات در بھترين شرايط 

 .در رابطه با قدرت است
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الب اکتبر نگاه ميکنيد متوجه ميشويد که حزب بلشويک رھبران وقتی از زاويه بحث حزب و قدرت سياسی به انق
حزب . شناخته شده ای در جامعه دارد و جامعه اين رھبران و اين حزب را با مطالبات و مسائل معينی تداعی ميکند

جامعه در آستانه انقالب . پرچم راديکاليسم سازش ناپذير است. بلشويک يک حزب راديکال در چپ جامعه است
بر چپ را با بلشويک ھا تداعی ميکند و بخش قابل مالحظه ای از آن خود را با اين حزب و در مقابل تمام اکت

و اين درست تفاوتی .  است١٩١٧ و اکتبر ١٩١٧اين درست تفاوت مقطع فوريه . احزاب بورژوائی تداعی ميکند
 .است که انقالب اکتبر را ممکن ميکند

در برخورد به دھقانان و در . رگر و با مردم در طی تاريخ شکل گرفته استاين رابطه حزب بلشويک با طبقه کا
مساله ارضی، در تمايز از منشويک ھا و تروتسکی، در برخورد به جنگ، در تمايز با تمام اردوی بورژوازی و 
ز منشويک ھا و حتی بلشويک ھا، در پافشاری بر امکان و ضرورت تصرف قدرت توسط طبقه کارگر، در تمايز ا

 و تحريم انتخابات ھا يا شرکت در ٨)٣(ھمه و حتی بلشويک ھا، در جدال بر سر شرکت يا عدم شرکت در دوما 
حزب بلشويک در مصاف ھائی که در مقابل جامعه . آن، در بحث قدرت بدست شوراھا و غيره بدست آمده است

 .ز ميکردقرار گرفت پرچمی را بر افراشت که اين حزب را از ھمه احزاب ديگر متماي

حزب بلشويک عبارت از يک شبکه وسيع از کادرھا و سازمان دھندگان بود که نه تنھا با موضوعات بسيار 
مصوری تداعی ميشدند بلکه قادر بودند مانند يک ماشين کار کنند و ھر موضع و يا سياست را در آستانه اکتبر 

 .را ممکن ميکردماشينی که دسترسی به مردم .  به يک تغيير تبديل نمايند١٩١٧

 به حزبی تبديل شده بود که دسترسی به ذھن و چشم و گوش مردم ١٩١٧حزب بلشويک در فاصله فوريه تا اکتبر 
. و در اين رابطه ھمپای احزاب بورژوائی دوران خود در روسيه بود. را برای رھبری اين حزب تضمين ميکرد

 سخنرانی ھائی که برای مردم و با شرکت مردم برگزار تعداد نشريات، تيراژ اين نشريات، جلسات و سمينارھا و
 .ميکرد، شوراھا، مجامع عمومی شوراھا، ھمه ابزارھا و کانون ھای دسترسی به مردم بود

حزب بلشويک در مصاف و مسائلی که جامعه حول آن قطبی ميشد حضور داشت و يک طرف متمايز از ھمه را 
و جامعه طرفدار بی .  مساله جنگ، زمين و قحطی قطبی شده بود جامعه حول١٩١٧مثال در . نمايندگی ميکرد

بلشويسم با اين آرمانھای اجتماعی گره . را بلشويک ھا ميدانست... تزلزل صلح، طرفدار بی تزلزل تقسيم زمين و 
 .خورد و تداعی ميشد

 و در ارتش و حتی انقالب اکتبر متکی به يک سازمان بزرگ حزبی بود که ريشه سازمانی عميقی در درون طبقه
و . ميتوانست بخش قابل مشاھده و قابل توجھی از طبقه و مردم را به حرکت در آورد. در روستا ھا پيدا کرده بود

 .ھمين قدرت يکی از پايه ھای امکان پذيری انقالب اکتبر شد

ن، که بايد قيام کرد، بايد آنچه که واقعا در انقالب اکتبر اتفاق افتاد اين بود که بلشويک ھا، زير فشار مداوم لني
. نه شورا قيام ميکند، و نه مردم و کارگران. قدرت را گرفت، برنامه قيام را می ريزند و بلشويک ھا قيام ميکنند
در آستانه قيام در حزب بلشويک در مورد . اين حزب بلشويک است که تصميم به قيام ميگيرد و آن را اجرا ميکند

اختالف بر سر اين است . آن، اينکه چه کسی قيام را انجام داده است، اختالف نظر ھستتاريخ قيام و نام سازمانده 
لنين طرفدار اين است که اعالم شود قيام . که آيا بايد قيام به نام شورای پتروگراد انجام شود يا بنام حزب بلشويک

در آخر با .  پتروگراد انجام شودرا حزب بلشويک انجام داده است و تروتسکی طرفدار آن است که قيام بنام شورای
اما ھمه ميدانند که اين قيام را . رای گيری نظر تروتسکی تصويب ميشود و قيام بنام شورای پتروگراد انجام ميشود

 .حزب بلشويک انجام داده است و اين حزب بلشويک است که قدرت را گرفته و نه شورای پتروگراد

ايد کودتای بلشويک ھا خواند؟ بسياری از چپ و از راست، قيام اکتبر را سوال اين است که چرا اين انقالب را نب
 .کودتای بلشويک ھا ميخوانند و در چپ بعضی ھا اساسا علت شکست انقالب در روسيه را ھمين ميدانند

اين اقدام يک کودتا نبود به اين دليل که اقدام يک جماعت منفرد جدا از مردم و جدا از جامعه در يک شرايط 
در قسمت اول اين بحث تفاوت کودتا با تصرف قدرت سياسی توسط قيامی که يک حزب کمونيستی . تعارف نبودم

خود اين اقدام به سرعت . جامعه اين اقدام را بعنوان کودتا به رسميت نشناخت. سازمان ميدھد را توضيح داديم
 .والنی پشت بلشويک ھا بسيج کردجامعه را قطبی و پالريزه کرد و بخش مھم آن را با فاصله نه چندان ط

اما اين اقليت، اقليتی با ويژگی ھائی بود که در . گرچه اين قيام را يک اقليت سازمان و انجام داد و ميبايست ميداد
رفتن اين اقليت به سوی قدرت به معنی رفتن يک بخش از جامعه به سوی قدرت و . بخش قبلی به آن پرداختيم

جامعه در ابعاد . ، يک آرمان و يک نوع خاصی از انقالب، يعنی سوسياليستی، بودپيروزی يک افق، يک سياست
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ماکرو، چه در موافقت و چه در مخالفت ، اين حرکت را به اين عنوان باز شناخت و رابطه خود با آن را تعريف 
اگر اين . ن بسيج شوداتفاقا وعمل انقالبی اين اقليت باعث شد که جامعه پالريزه شود و اکثريت جامعه پشت آ. کرد

مؤلفه ھا و مشخصات را نبينيد به نظر ميرسد که يک روز صبح عده ای رفتند کاخ زمستانی را در پتروگراد 
 .اين يک کودتا ميبود. گرفتند

اما اگر اين اقدام يک کودتا بود، چرا بورژوازی و مخالفين آنھا نتوانستند مقاومت کنند و يا قدرت را از آنھا پس 
 چرا اکثريت جامعه، کارگران و دھقانان، را پشت سر خود بسيج کرد؟ چرا در جنگ داخلی، که ھمه بگيرند؟

قدرت ھای بورژوازی بين المللی و کل نيروی ارتجاع روسيه بسيج شده بود، نتوانستند آنھا را شکست دھند؟ چرا 
وپا و آمريکا را پالريزه کرد و جھان را تحت تاثير خود قرار داد؟ چرا رابطه طبقه کارگر و بورژوازی در ار

 ... سياست بورژوازی در اروپا را از بيخ تغيير داد؟ و چرا

پشت اين قيام و اين . اما کودتا نبود. واقعيت اين است که اين قيام، با ھر خط کش و معياری، قيام يک اقليت بود
 متمايز ميکند و اين جوھر تصرف قدرت سياسی يک حرکت يا جوھر ديگر قرار دارد که آن را از يک کودتا

تصرف قدرت توسط يک حزب خاص کمونيستی در شرايط انقالبی است که خود در فراھم آوردن آن نقش داشته 
مؤلفه ھای چنين موقعيتی . حزب بلشويک با مشخصات معينی در دوره معينی توانست اين کار را انجام دھد. است

 .را قبال مفصل تر مورد بحث قرار داديم

در تاريخ جوامع بشری انقالب اکتبر نه اولين انقالب بود و . ب اکتبر عالوه بر اين يک ويژگی ديگر ھم داشتانقال
اما انقالب اکتبر عالوه بر ھمه ويژگی ھايش . و ھر کدام از اين انقالبات ويژگی ھای خود را دارند. نه آخرين است

تا مقطع انقالب اکتبر . طراحی شده توسط بشر استانقالب اکتبر اولين انقالب از قبل . يک خاصيت مھم دارد
انقالبات، بخصوص انقالبات معاصر به درجه زيادی خود بخودی ھستند و يا اقدامات ماجراجويانه يک عده 

قيام اکتبر يک اقدام آگاھانه، از مدتھا قبل طرح ريزی شده و به دقت اجرا . کوچک که نميتوان به آن نام انقالب داد
قبل از .  اقليت است که به انقالب اجتماعی عظيم، و شايد عظيم ترين رويداد قرن بيست منجر ميشودشده توسط يک

نه انقالب فرانسه از قبل طراحی شده و تدارک ديده شده بود، نه . اين انقالب بھم ريختن برنامه ريزی نشده بود
ينکه يک حزب آگاھانه برنامه بريزد که ا.  در روسيه١٩١٧ و نه کمون پاريس و نه انقالب فوريه ١٩۴٨انقالبات 

در روز معين و ساعت معين و توسط افراد معينی قدرت را تصرف ميکند، قيام ميکند و انقالب را شروع ميکند 
برای اولين بار است که در تاريخ رخ ميدھد و اين بيش از ھر چيز خصلت پراتيک انقالبی مارکس و لنين را تغيير 

فالسفه تا کنون دنيا را " اين قيام و اين پراتيک بيش از ھر چيز تز مارکس که اعالم ميکند .واقعيت را نشان ميدھد
رويکرد مبتنی بر تزھای حزب و قدرت . را توضيح ميدھد" تفسير کرده اند حاليکه بحث بر سر تغيير آن است

واھد کودتا کند و کسی که و اين تزھا است که فاصله عميقی ميان کسی که ميخ. سياسی اين تغيير را ممکن ميکند
 .ميخواھد کسی انقالب کمونيستی را سازمان دھد بوجود می آورد

وجوه ديگری از اين تجربه در ھمين بحث مھم ھستند اما با توجه به محدوديت وقت و از آنجا که اين مسائل را در 
 .جای ديگری مفصل تر مورد بحث قرار داده ام، به آنھا نمی پردازم

د تاکيد کرد که آنچه که لنينيسم را از ساير مکاتب فکری و سنت ھای اجتماعی، از جمله منشويسم و بار ديگر باي
بلشويسم، متمايز ميکند اين خيره شده به قدرت سياسی و اتکا به مکانيسم ھای اين کار برای انجام انقالب 

 ھا، مرحله بندی انقالب وجود درست به ھمين دليل برای لنين، برعکس منشويک ھا و بلشويک. سوسياليستی است
او درست به ھمين . بحث بر سر تشخيص موانع ذھنی و عملی سازمان دادن يک انقالب سوسياليستی است. ندارد

تروتسکی، که ھيچگاه . دليل با سرنگونی استبداد تزاری و شکل گيری قدرت دوگانه تزھای آوريل را جلو ميگذارد
ھمانطور که . شده است" دی بلشويزه" تزھای آوريل اعالم ميکند که لنين متد لنين را متوجه نشد، بعد از طرح

بحث تشخيص خصلت . ھيچکدام متوجه پيوستگی فکری، سياسی و عملی لنين نيستند. بلشويک ھا چنين ميپندارند
ن، دمکراتيک مطالبات و صف بندی سياسی در جامعه و تز ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان از جانب لني

ضمن اينکه ابزاری است که مانع از قلم زدن سرنگونی تزار بجای انقالب سوسياليستی ميشود، بعالوه ابزار رفع 
موانع ذھنی انقالب سوسياليستی و نزديک کردن طبقه کارگر و حزب بلشويک به قدرت است و نه مرحله بندی 

، صلح و تقسيم زمين محمل و شعار يک انقالب اگر اين تبيين را نداشته باشيد معلوم نيست که چرا نان. انقالب
 .مطالباتی که ھمه در محتوی توسط يک دولت بورژوائی قابل تامين ھستند. سوسياليستی ميشود



 22

  در ايران۵٧انقالب  - ٢
اينجا در مورد اين تجربه ھم نگاه ما از .  ايران را ھم از زوايای متفاوتی ميتوان مورد بحث قرار داد۵٧انقالب 
به اين دليل که تجربه زنده .  در ايران از چند نظر مھم است۵٧انقالب سال .  ای محدود به بحث امروز استزاويه

خود ما است و به اين دليل که اولين انقالب در ايران در يک جامعه شھری و کاپيتاليستی است که شکل کالسيک 
د ميالدی نگاه ميکنيد غالبا با جنبش ھا آزادی وقتی به انقالبات يا تحوالت انقالبی دھه شصت يا ھفتا. تری دارد

. بخش روبرو ھستيد که جنبه دھقانی، روستائی، استقالل طلبانه و ھمينطور بروز پارتيزانی و چريکی قوی دارند
 ايران يک انقالب کامال شھری در يک جامعه صنعتی و مدرن است و مسائلی را پيش پا ميگذارد که ۵٧انقالب 

 .ه سرمايه داری دارند، مثال بر عکس انقالب روسيه که مسائل جامعه فئودالی را برجسته ميکندريشه در خود جامع

انقالب .  جامعه به حرکت در می آيد و يکی از مؤلفه ھای مھم اين تحرک، تحرک طبقه کارگر است۵٧طی انقالب 
می آيد و کمر رژيم سلطنتی را  مقطعی است که در ايران پرولتر صنعتی با تمام قامت اجتماعی خود به ميدان ۵٧

قدرت پرولتر صنعتی، قدرت سازمان يابی طبقه کارگر و ھمينطور توده شھری در اين انقالب خيره کننده . ميشکند
کسی که آن انقالب را از نزديک ديده باشد قدرت انقالب و قدرت توده شھری و طبقه کارگر به ميدان آمده . است

 . تاريخی استای را تجربه کرده که يک تجربه

انقالب آتی ايران ھم قطعا يک انقالب شھری خواھد بود و ناچار است و ھمه طبقات را در يک آرايش جديد، که 
نقطه شروع بحث کمونيسم کارگری .  است، به ميدان بياورد۵٧محصول بلوغ پرولتاريا و بورژوازی در انقالب 

را گرفت و چگونه ميتوان منشا اثر بود و چگونه ميتوان چگونه ميتوان قدرت " آتی"اين است که در اين انقالب 
 .انقالب سوسياليستی را ممکن کرد

 ايران نشان داد که انقالب در يک جامعه شھری مدرن کاپيتاليستی امکان و ابعادی بخود ميگيرد که بايد ۵٧انقالب 
 .فاده قرار دادمکانيسم ھائی را در جامعه شکل ميدھد که بايد شناخت و مورد است. باز شناخت

بجای توضيح تئوريک اجازه بدھيد که از تجربه فردی، که گمان ميکنم تجربه تيپيک يک آدم چپی در آن جامعه 
 به تدريج قدرت جريانات اسالمی را ميشد در محله، کارخانه در دانشگاه يا اداره ۵٧اوائل سال . باشد، شروع کنم

دند اما فضا، رنگ، بوی سياسی و فکری و ايدئولوژيک جريان گرچه ھنوز قدرت تعيين کننده نبو. احساس کرد
ھا را تشخيص " غير اسالمی"اسالمی را ميشد احساس کرد و قدرتش را در بسيج مردم يا محدود کردن امکانات 

اينکه بورژوازی از سر استيصال ابزار دسترسی و النسه شدن جريانات اسالمی را در مقابل چرخيدن فضا به . داد
ين کرد در اين واقعيت تغييری نميدھد که در نتيجه اين امکاناتی که در اختيار جريانات اسالمی قرار گرفت چپ تام

 .گرفته شد، جريان اسالم سياسی رشد کرد و قدرتمند شد" غير اسالمی ھا"و از 

اول اينکه . دندوقتی به جريان اسالم سياسی نگاه ميکنيد يک شبکه بھم بافته قدرت را در جامعه بوجود آورده بو
اين . تداعی کند" مستضعف پناھی"اسالم سياسی توانست خود را با ضديت با شاه، با عدالت خواھی اجتماعی، با 

اتفاق با اتکا به وجود رھبران، با وجود امکان دسترسی و با دخالت آگاھانه و نقشه مند در اوضاع جامعه ممکن 
اما ھر کس اين . ی و امپرياليسم برای اسالم سياسی تامين کرددسترسی رسانه ای و تبليغاتی را بورژواز. شد

و . خاصيت را به آنھا داد در نھايت قدرت جريانات اسالم سياسی در تداعی شدن با اين محرکه ھای اجتماعی بود
 و بويژه در آستانه قيام بھمن، جريانات اسالمی به يمن ۵٧از بعد از جريان تظاھرات ھای تاسوعا و عاشورا 

مکاناتی که در اختيارشان قرار گرفته بود، به يمن جبن و سترونی ماھوی و استيصال فکری، سياسی و عملی ا
جريانات اصلی بورژوازی و در پرتو ابھامات چپ و تعلقات جنبشی آن به خود جريان ناسيوناليستی و اسالمی، 

اسی و شخص خمينی با آزادی، عدل، اسالم سي. اسالم سياسی به قدرت فائقه در فضای سياسی ايران تبديل شد
 .و غيره تداعی ميشد" مستضعفان"مبارزه با فقر، طرفداری از 

از اسالم سياسی در انقالب ايران بدون وجود شبکه بھم بافته مساجد، بعنوان پشتوانه و سازمان و حزب توده ای 
 بازی کردند و اھرم قدرت شبکه مساجد نقش خانه ھای حزب برای اسالم سياسی را. آن، کاری ساخته نبود

در اکثر محالت شھر ھای ايران، البته بجز کردستان، نميشد در مبارزه و زندگی روزمره نقش . سازمانی آن شدند
اسالم سياسی در اين . مساجد، بعنوان کانون ھای تشکيالتی و توده ای يک حزب معين سياسی را ناديده گرفت

پيوستن به مسجد و وصل .  مردم زيادی را به دور خود سازمان داده بودند.دوره کامال متشکل و سازمان يافته بود
شدن به مسجد نوعی احساس قدرت به فرد ميداد که خاصيت سازمانی است که ميتواند دست مردم را در دست ھم 

جا کسی که به مسجد وصل ميشد ميدانست که برای تظاھرات از ک. بگذارد و آنھا را به زير سياست خود سوق دھد
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در تضمين رھبری " فعالی"بايد شروع کند، کجا برود، بلند گو و علم و کتل تظاھرات را از کجا بردارد، و نقش 
ابزار دخالت در تناسب قوی . کرد (empowered) اسالم سياسی بسياری را قدرتمند. خمينی و مسجد بازی کند

ت قبلی بحث اشاره کرديم که اين قدرتمند کردن، در قسم. جامعه و در حيات جامعه را در اختيار بسياری قرار داد
اين خاصيت به بافتن و متحد کردن اجتماعی يکی از مکانيسم ھای مھم به حرکت در آوردن و بسيج توده ای در 

 .يک انقالب شھری و امروزی است که نميشود آن را دور زد

 سلطنت آباد و در ساواک ديديم که ھر بخش شب قيام در ميدان فوزيه آن زمان و فردای آن در پادگان عشرت آباد و
اعظم سالح ھا و امکانات به غنيمت گرفته شد توسط افراد و گروھھای چپ توسط ماموران مسجد و کميته و دار و 

سازمانھای چپ راديکال اصوال نقش حاشيه ای . دسته ھادی غفاری ساير قمه کشان اسالمی کنترل و مصادره ميشد
ضعف و ناتوانی در تغيير و چرخاندن . و در نھايت به قربانيان جريان اسالمی تبديل شدندو بی قدرت را داشتند 

اوضاع و در سازمان دادن يک سنگر چپ در مقابل جريانات اسالمی، برای من، مثل بسيار ديگر از فعالين چپ 
ندگی سياسی مان تبديل راديکال که خود را مارکسيست ميدانستيم، آن شب و آن روزھای قيام را به روزھای تلخ ز

ضعف و ناتوانی وقتی ابعاد فاجعه بار می . تجربه ای که رفقای ما در کردستان ھيچوقت در اين ابعاد نکردند. کرد
 بھمن که قيام با درگيری در فرح آباد شروع شد، کارگران و نيروھای چپ ٢٢يافت که وقتی که عصر روز 

توطئه "اخوان رفيق ما در تحصن به شرکت در قيام را بعنوان متحصن در يکی از کارخانه ھای جاده کرج، فر
بی قدرتی چپ تنھا نظری نبود سازمانی و اجتماعی . برای بر ھم زدن تحصن مورد حمله قرار دادند" کارفرما

 .اسالم سياسی يک تارعنکبوت از شبکه ھای اجتماعی جامعه را به نفع خود به ھم بافته بود. بود

ادم که پيوستن افراد به يک حزب و به يک سازمان، اگر بخواھد ابعاد اجتماعی پيدا کند، بايد در بخش قبل توضيح د
فرد وقتی به يک . احساسی که عميقا انسانی است. آنھا باشد (empowerment) متضمن بھم بافتن و قدرتمند کردن

د و دخالت در جامعه قدرتمند تر سازمان يا حزب ميپيوندند که بودن با آن وی را در دخالت در تعيين سرنوشت خو
بافتن انسانھا به ھم و تبديل کردن حرکت آنھا به يک بخشی از حرکت يک جريان کمونيستی شرط مھم قرار . ميکند

. گرفتن در موقعيتی است که آن حزب در زمان مناسب قدرت سياسی را تصرف و بعالوه بتواند آن را نگاه دارد
در شرايط انقالبی و ھم در شرايط غير انقالبی معنی دارد گرچه اشکال و ابعاد اين محمل قدرت شدن اجتماعی ھم 

 .متفاوتی پيدا ميکند

شوراھای کارگری، .  مکانيسم ھائی را به ميدان آورد که تماما محصول جامعه شھری و مدرن بودند۵٧انقالب 
يابانی، خلع سالح و تصرف  شھری، قيام، باريکاد خ–مجامع عمومی، سازمان يابی محالت، تحزب توده ای 

ھمه اينھا مکانيسم اجتماعی ... نھادھای دولتی در يک قيام، فلج کردن بورژوازی حکم با اعتصاب کارگری و 
در انقالب اکتبر . ھستند که ابزار حرکت حزب به طرف قدرت سياسی است به شرطی اين حزب در ميدان باشد

پرچم، سازمان، صف رھبران و سازمان !  يک حزب ديگر۵٧يک حزب چنين نقشی را بازی کرد و در انقالب 
کمونيسم کارگری قبل از ھر . دھندگان و سازمان توده ای در اين دو انقالب را دو حزب متعلق به دو طبقه داشتند

، باز ھم البته بجز در کردستان، ۵٧چپ در ايران سال . چيز عطف توجه به اين مکانيسم ھای اجتماعی قدرت است
چپ در . قد اين سنت و فاقد اين بينش بود مھم نبود که چند عضو دارد و يا چند قبضه اسلحه در اختيار داردبکلی فا

پوپوليسم ناسيوناليست، اسالم زده، شرق زده، ھويت اجتماعی .  ھويت متمايز اجتماعی نداشت۵٧آستانه انقالب 
اگر پرچم کمونيستی ميبود، . م سياسی نداشتمتناقض و متمايزی از بستر اصلی جريان بورژوا امپرياليستی اسال

اگر صف رھبرانی که به آن اشاره کرديم وجود ميداشت، اگر دسترسی به مردم تامين ميشد، اگر آن سازمانی که 
از آن صحبت کرديم وجود ميداشت، و اگر سنت اجتماعی و سياسی وجود داشت که در قالب آن يک حزب 

 اجتماعی تداعی ميکرد، و باالخره اگر در اين متن يک حزب سياسی کمونيستی خود را با يک تحول عميق
 . کامال متفاوت ميبود٥٧کمونيستی معطوف به تصرف قدرت سياسی وجود ميداشت، سرنوشت انقالب 

 تجربه کردستان – ٣
ر  در کردستان و مقاومت مردم در مقابل جمھوری اسالمی است که د٥٧منظور از تجربه کردستان، سير انقالب 

آن يک سازمان چپ، کومه له، عروج ميکند و بعدا يکی از پايه ھای اصلی قدرت حزب کمونيست ايران ھم 
در تجربه کردستان، در تمايز از تجربه سراسری در ايران، درست ھمين قدرت، اجتماعی بودن و عروج . ميشود

ه آن تجربه، در نوشته ھا و ما، به عنوان شکل دھندگان ب. چپ است که وجه تمايز مھمی را تشکيل ميدھد
. سمينارھای متعددی در اين مورد اظھار نظر کرده ايم در اينجا تنھا به يک جنبه خاص اين تجربه نگاه ميکنيم
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. برای بسياری در صفوف چپ تجربه کردستان يک تجربه محلی، يک تجربه مربوط به مبارزه مسلحانه است
ری اسالمی به کردستان شروع ميشود و در کوه ھا و اردوگاھھای تجربه ای است که اساسا از ھنگام حمله جمھو

برای بسياری وقتی در مورد تجربه کردستان صحبت ميکنند بحث به اردوگاه، . کردستان جريان داشته است
چه مثبت و چه منفی در مورد اين تجربه . روستاھا، جنگ با جمھوری اسالمی و يا حزب دمکرات محدود ميشود

و اين ديدگاه عمومی چپ . جامعه مردم، سنت ھا، طبقه کارگر، شھر، ھمه و ھمه غيب ميشودصحبت ميشود، 
سنتی، ناسيوناليسم ايرانی و ھمچنين ديدگاه ناسيوناليسم کرد در مورد تجربه کردستان است که مداوما مورد نقد 

اما يک تجربه به . تجربه کردستان قطعا يک تجربه محلی است. کمونيسم کارگری و منصور حکمت بوده است
تجربه ای است که در آن از سازماندھی توده ای، شورا ھای مردم، بسيج و سازماندھی . شدت پيچيده و غنی است

مردم در مقابل اسالمی ھا، سازمان دادن مقاومت يک ماھه يک شھر چند صد ھزار نفری، سنندج، در مقابل حمله 
بورژوزای، مساله مصادره و تقسيم زمين در ميان دھقانان، نظامی تمام عيار جمھوری اسالمی، جنگ با حزب 

مساله حاکميت و قوانين در مناطق آزاد، درگير شدن با پروبلماتيک حاکميت حزب يا حاکميت توده ھا، مساله زن، 
مقابله با مذھب و عقب ماندگی فرھنگی، سازمان دھی تشکل ھای کارگری و سازمان دادن تحرکات کارگری در 

 شمسی در شھرھای کردستان و در کوره ھای آجر پزی و ساير بخش ھای کارگران ٧٠ و ٦٠اق سالھای اوج اختن
... فصلی، سازمان دادن جنگ با جمھوری اسالمی و باز تعريف استراتژی و تاکتيک نظامی از زاويه کمونيستی و 

برای ناسيوناليست ايرانی و تجربه کردستان برای يک چپ سنتی، . گوشه ھائی از ابعاد مختلف اين تجربه است
برای يک ناسيوناليست کرد، ھرسه، يک تجربه محلی است که اساسا با ھويت و رنگ ملی آن مشخص ميشود و نه 

برای کمونيسم کارگری اين يک تجربه بشدت غنی و اجتماعی و پيچيده . با خصلت ھای اجتماعی و کمونيستی آن
اما محلی بودن آن از . تجربه کردستان محلی است.  مورد دقت قرار دادبوده و ھست که بايد به آن بازگشت و آن را

اما مسائلی که با . بسياری از جنبه ھا تنھا به اين معنی است که در يک محدوده جغرافيائی معين اتفاق افتاده است
محلی است . ارندآن برخورد ميکند و با آنھا سروکار دارد مسائل به شدت پيچيده ھستند که اتفاقا خصلت سراسری د

به اين معنی که چه قبل و بخصوص بعد از اشغال شھرھای کردستان توسط جمھوری اسالمی تپش جامعه مدرن و 
اما يکی گرفتن جامعه سرمايه داری و جنبه ھای عمومی آن با وجود و تپش . صنعتی را ظاھرا در آن نميبينيد

است که تنھا سرمايه داری را در قالب صنعتی حضور کارگر صنعتی ھم يکی از خصوصيات چپ ناسيوناليست 
 .)٤(آن باز ميشناسد

 ايران نگاه ميکنيد کومه له ای را ميبينيد که از نظر فکری راست ٥٧وقتی به کردستان ايران در سالھای انقالب 
از حزب مائوئيست . در آن زمان کومه له مائوئيست است. ترين جريان چپ پوپوليست ايران را تشکيل ميدھد

 کومه له را مثال با سازمان چريک ھای فدائی خلق ٥٩ – ٥٧اگر در سال ھای مثال . رنجبران مائوئيست تر است
مقايسه کنيد از نظر فکری، فرھنگی و اجتماعی کومه له در سمت راست چريک فدائی قرار دارد و از اين نظرھا 

فعاليت خود در بخش ھائی از کردستان، . يا نيستمعتقد به پرولتار. اصال قابل مقايسه با پيکار يا رزمندگان نيست
مانند اورامان که در آن پروسه کندن از زمين و پرولتريزه شدن دھقانان سريع تر رشد کرده است را با اين تحليل 
که زحمتکشان روستا بعد از کارگری در شھر با شلوار جين، يک دستگاه ضبط صوت و بعالوه تجربه جنسی در 

در اولين انتخابات رئيس . ا به روستا برگشته اند و شھر آنھا را فاسد کرده است، تعطيل ميکندبازار آزاد شھرھ
وقتی کومه له را تنھا از سر مواضع فکری يا . جمھوری در دوران جمھوری اسالمی به مسعود رجوی رای ميدھد

 .ار ميگيردتئوريک نگاه کنيد، به اعتقاد من، سمت راست ھمه سازمان ھای سياسی چپ ايران قر

از طرف ديگر، در آستانه انقالب و حتی وقتی که بعد از سرنگونی رژيم شاه حکومت اسالمی شروع به تعرض به 
اما . کردستان ميکند کومه له از نظر اندازه سازمانی از مثال سازمانی مانند چريکھای فدائی خلق کوچکتر است

 .ماعی کومه له را نداردسازمان چريکھای فدائی خلق يک دھم قدرت سياسی و اجت

سوالی که پيش می آيد اين است که سازمانی نظير پيکار، که بلحاظ مبانی فکری و مواضع از کومه له چپ تر 
 است و سازمانه چريکھا که بزرگتر از کومه له بودند چرا نيروئی نشدند؟

 و اجتماعی برای تعيين کل قضيه اين است که تنھا خيره شدن به مواضع فکری يک سازمان يا جريان سياسی
راديکاليسم و قدرت چپ در آن زمان در . جايگاه آن و يک ارزيابی از يک تجربه اجتماعی و سياسی کافی نيست

 .کومه له از جای ديگری نشات ميگيرد

در ديدگاه سياسی و . اجتماعی است. دليل اوليه اين قدرت کومه له اصال تئوريک و حتی به يک معنی سياسی نيست
ماعی رھبران کومه له تئوريشان در تعيين رابطه آنھا با حزب دمکرات و جمھوری اسالمی در کوتاه مدت اجت
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در حاليکه رھبری سازمانھای سياسی ديگر در ايران خود را نسبت به رھبران بستر . وزنه تعيين کننده ای نداشت
سا نقش اپوزيسيون اين جريانات اصلی و فرعی ميدانند و برای خود اسا (Junior) "جونيور"اصلی سياسی جامعه 

سياسی و رھبران آن را قائل ھستند، رھبری اوليه کومه له چنين رابطه ای را ميان خود و رھبران حزب دمکرات 
رھبری اوليه کومه له از اليت فکری و اجتماعی، تحصيلکردگان و قشر باالی . و حتی دولت مرکزی قائل نيست

 شمسی ٤٦ تا ٤٢ساختار جامعه کردستان به دنبال اصالحات ارضی در سالھای جامعه ھستند که در پی تغيير 
اصوال موقعيت و احترامی برای حزب دمکرات کردستان و رھبری آن قائل نيستند و خود را رقيب آن و صاحب 

اسی رھبری کومه له تلقی خاصی از قدرت سياسی دارد، جايگاه برجسته ايی در قدرت سي. جامعه کردستان ميدانند
برای خود و برای تشکيالتش قائل است و سازمانی را ميسازد که ھمين برخورد را به قدرت سياسی و ھمين 

کومه له خود را صاحب جامعه، خود را رھبر . رويکرد را به حزب دمکرات، به رھبری آن و به جامعه دارد
تکا به تئوری يا تبيين چپ و زحمتکشان حتی بعضا از اين سر ا. جامعه و خود را اليق حاکميت فوری و آنی ميداند

 .ابزار مطلوبی برای تمايز خود از حزب دمکرات و بسيج در قابل آن را بدستش ميدھد

اما در کنار اين واقعيات، عروج کومه له و قدرت گيری آن اساسا در پرتو ھمان مؤلفه ھائی که در قسمت مقدمات 
 .اين بحث مورد اشاره قرار گرفت قابل توضيح است

کومه له در جامعه کردستان .  جريان و سازمانی است که در جامعه با يک پرچم خود را کامال متمايز ميکند-اوال 
. سمبل نوعی عدالت خواھی و مساوات طلبی است و به مبارزه مردم در اين راستا بيش از ھمه گره خورده است

حزب دمکرات سمبل . اسالمی باز شناخته ميشودکومه له با پرچم مقاومت و ايستادگی سرسخت در مقابل جمھوری 
تالش برای سازش با جمھوری اسالمی است، چريک فدائی از خود در اين مبارزه تزلزل نشان ميدھد، پيکار فرقه 

ھيچ کدام از . ای تر، غير اجتماعی تر، به شدت جونيور تر از کومه له بود و فاقد قدرت تاثير بر جامعه بود
 عدم تزلزل و توھم رھبری آن روز ٥٩ تا ٥٧ چپ در کردستان و در ايران، در فاصله نيروھای اصلی سياسی

 .کومه له در مقابل جمھوری اسالمی را ندارد

 کومه له دربرگيرنده طيفی از کادرھا و فعالين است که جامعه آنھا را با ھمين سازش ناپذيری و با ھمين –ثانيا 
فواد مصطفی سلطانی، صديق کمانگر، . خته شده ميشود، تداعی ميکندکشمکش ھا و پرچمی که کومه له با آن شنا

جعفر شفيعی، شعيب ذکريائی، فاتح شيخ، و ديگر شخصيت ھای علنی که جامعه آنھا را به ھمين عنوان و به 
ھيچ سازمان چپی مانند کومه له ايده ھای حزب و جامعه و حزب . عنوان رھبر و سخنگوی اين پرچم خود ميشناسد

چپ . کومه له قبل از ھرچيز صفی از رھبران مردم با يک پرچم متمايز از ھمه بود. صيت ھا را بکار نبردو شخ
 پشت به دروبين در تلويزيون ظاھر ميشود که ٥٧فرخ نگھدار بعد از انقالب . در ايران فاقد اين خصوصيت است

ه با جمھوری اسالمی را با آنھا تداعی کومه له صف کسانی بود که جامعه قدرت خود در مقابل! مردم نشناسند اش
اما با کومه له، با يک . آن زمان صديق کمانگر حتی ھنوزعضو کومه له ھم نبود. صف رھبران مردم بود. ميکرد

راديکاليسم متمايز و زمينی در مقابل جمھوری اسالمی و با يک قدرت و قابليت رھبری مردم در جامعه تداعی 
يک نه خاص به جمھوری اسالمی تداعی ميشدند، علنی بودند، در جلو صف مبارزه کسانی نظير صديق با . ميشد

 .مردم بعنوان رھبران عاقل آن قرار گرفته بودند

دخالتگری و .  کو مه له در بزنگاه ھا و در مقاطع محوری در جامعه دخالت ميکرد و حضور بھم ميرساند–ثالثا 
در جامعه مقاطع و تند پيچ ھائی پيش می آيد که . مه له بودتالش برای تغيير، يک خصوصيت بارز کادرھای کو

وقتی که جمھوری اسالمی . اگر در اين مقاطع و در اين تند پيچ ھا تصميم درست نگيريد ده سال عقب می افتيد
تصميم به حمله به کردستان را گرفت، کومه له سازمانی بود که محکم ايستاد و برای مقابله با جمھوری اسالمی 

در مقطع سازمان دادن مقاومت در مقابل جمھوری اسالمی کومه له بيش از ھرکس حضور بھم . و بسيج کردنير
.  لنگان به دنبال حوادث ميرفت و رويدادھا به اين حزب تحميل شد-حزب دمکرات لنگان. رساند و دخالت کرد

د را در چنين موقعيتی قرار سازمانھای چپ ديگر اصوال خو. جمھوری اسالمی حاضر به سازش به اين حزب نشد
حتی اگر در جنگ ھم شرکت کردند نه اصوال جايگاه و نقش مھمی برای خود قائل بودند و نه توانستند در . ندادند

اينکه حضور کومه له در اين تند پيچ . اين مقطع در اشل و اندازه متناسب با موقعيت در اين تند پيچ حاضر شوند
در آن لحظه آنچه که بيش از ھر . انی بود يا شھری و غيره موضوع اين بحث نيستچه ايراد ھائی داشت مثال دھق

چيز اھميت داشت اين بود که تشخيص بدھيد که بايد اتحاديه دھقانان منحل شود و کومه له به اسم خود علنا نيروی 
که بايد مسلح شد، تشخيص اين. ١٠)٥(نظامی اش را سازمان بدھد و به مقابله با نيروھای جمھوری اسالمی برود

اينکه . بايد مبارزه مردم را سازمان داد و در مقابل جمھوری اسالمی ايستاد نقطه قدرت کو مه له در آن مقطع است
بايد در آن مقطع در آن منطقه در متن آن تاريخ بايد ايستاد، مسلح شد و نيروی مسلح تشکيل داد، سنگری را 
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تالش برای تبديل شدن به رھبر مردم و . س قدرت کنند و مقاومت کنندسازمان داد که مردم بتوانند در آن احسا
 .دست بردن به اھرم ھای قدرت سياسی حول مسائلی که جامعه را قطبی کرده بود نقطه قدرت و تمايز کومه له بود

اين خصوصيات چيزی جز اتکا به ابزارھايی که در بحث امروز در باره حزب و قدرت سياسی مورد بحث قرار 
جرياناتی که اين اھرم ھا و اين مسائل را تشخيص داد جلو افتاد و جرياناتی که آن را تشخيص ندادند . اديم نيستد

بر اين متن اگر مثال پيکار و ساير جريانات چپ راديکال را با کومه له مقايسه کنيد متوجه تفاوت آنھا . عقب ماندند
ل، صرف نظر از جنبه ھای جنبشی، فکری و سياسی، به در مقابل کومه له، جريانات چپ راديکا. خواھيد شد

لحاظ اجتماعی جرياناتی حاشيه ای در جامعه، فرقه ای، غير اجتماعی، نا رھبر، اعالم موضعی بودند که جز برای 
ھمه اين جريانات سياسی . بخش ھای غير اجتماعی تر جامعه، بويژه دانش آموزان و دانشجويان جذابيت نداشتند

انيسم ھا را تشخيص ميدادند ميتوانستند محمل قدرت و نيرو شوند و به نوبه خود در سير اوضاع تاثير اگر اين مک
اما از آنجا که به ھمان . کومه له، از نظر مواضع و مبانی فکری از جريانات چپ راديکال راست تر بود. بگذارند

ت سياسی بخش اليتجزای سيستم فکری آن راديکاليسمی که داشت ابعاد اجتماعی ميزد و تبديل شدن به محمل قدر
نقطه قدرت کومه له در اين متن اين بود . بود، توانست در دنيای واقعی نقش و موقعيت راديکال تری را داشته باشد

 .که در مقطعی که جامعه به دنبال پرچم بدون تزلزل مقاومت در مقابل جمھوری اسالمی بود اين نقش را ايفا کرد

 که در زندگی سياسی و اجتماعی ما و در نحوه ای که کمونيسم کارگری از کنگره دوم حزب اين تجربه ای است
عدم درک اين تجربه، عدم ارتباط . کمونيست ايران و کنگره پنجم کومه له خود را فرموله کرد نقش مھمی داشت

 . کارگری بودفکری با اين تجربه درست يکی از نقاط جدائی چپ سنتی و مارکسيسم انقالبی از کمونيسم

 تنھا متکی به تجربه کردستان، تصورش از ابعاد اين انقالب در يک جامعه شھری ٥٧اگر تجربه کسی از انقالب 
پيشرفته صنعتی محدود به تجربه گروه ھای چپ محدود بماند و متوجه نقش عظيم کارگر صنعتی به ميدان آمده، 

در . پالريزه کننده تحرک کارگری و شھری نخواھد شدديناميسم تحرک کارگری و شھری در اين انقالب و نقش 
مقابل کسی که درکش از تجربه کردستان تنھا اردوگاه و جنگ و روستا و پيشمرگ است مطلقا متوجه معنی تز و 
عمل حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسی، نقش دخالتگری و رھبری جامعه، نقش وجود رھبران، اھميت دست 

 .جتماعی و سازمانی قدرت سياسی نخواھد شدبردن به مکانيسم ھای ا

ماحصل آن اما ايجاد يک سازمان . دستور کار سازمان دادن مقاومت در کردستان سرنگونی جمھوری اسالمی نبود
تجربه کردستان فقط تجربه . اجتماعی و قدرتمند چپ بود که امکان ايجاد حزب کمونيست ايران را بوجود آورد

 کومه له و حزب کمونيست ايران در کردستان اتفاقا اساسا ناشی از مبارزه ٦٨وذ سال نف. مبارزه مسلحانه نيست
ناشی از اول ماه مه . ناشی از نقشی است که کو مه له در شھر و در محيط ھای کارگری ايفا ميکند. مسلحانه نيست

 تغيير شيوه کار و نقطه بعد از ايجاد حزب کمونيست ايران و در پرتو تمام تالشھائی که برای. ھای سنندج است
تبديل شدن کومه . توجه کومه له انجام شد، تداعی کو مه له با يک راديکاليسم عميقتر و کمونيستی تر انجام ميشود

له به محمل متشکل شدن و قدرت مند شدن کارگران در شھر و روستا، حفظ چھره نظامی مقاومت عليه جمھوری 
ھم ناسيوناليسم کرد و ھم . زب کمونيست چھره و قدرت عظيمی داداسالمی در سالھای بعد به کومه له و ح

ناسيوناليسم ايرانی، ھر دو، درست در ديدن اين وجه از نفوذ و قدرت کومه له و حزب کمونيست، که اتفاقا اصال 
 .تبرای ھر دو کومه له عبارت از اردوگاه و روستا و مبارزه مسلحانه اس. ھستند، ناتوانند" غير محلی"وجوھی 

پوپوليست و . بحثم اين است که کومه له ای که آن دوره قدرت ميشود، قبل از ھر چيز يک سازمان سياسی است
رھبری دارد، رھبری . به ھمان معنائی که در اين بحث اشاره کرديم. عقب مانده است اما يک جريان سياسی است

ا مسائل گرھی تداعی ميشوند، دست به اھرم ھا آن شناخته شده است، اين سازمان و رھبری آن در ابعاد اجتماعی ب
و نقطه قدرتش در مقايسه با ساير . و مکانيسم ھای اجتماعی و سازمانی قدرت ميبرد و يک سازمان سياسی است

جمھوری اسالمی ميخواھد به کردستان حمله کند، اين سازمان مردم يک شھر را . سازمانھای چپ در ھمين است
اينھا مکانيسم . کوچ ميدھد و راھپيمايی مردم سنندج به طرف مريوان را سازمان ميدھددر اعتراض به اين حرکت 

ھمان وقت چريک فدائی، . ھای اجتماعی قدرت و برای متحد کردن و قدرتمند کردن مردم و سازمان مربوطه است
پيمايان و که در اين راھپيمايی شرکت داشت، به اين مشغول است که روی تخم مرغ ھائی که در ميان راھ

" آرم دار"گمان نميکنم با خوردن آن تخم مرغ ھای ! زده شده باشد" آرم سازمان"متحصنين توزيع ميشود حتما 
کسی فدائی شده باشد اما جمعيت عظيمی در کردستان و در خارج کردستان به کومه له و شخص فواد مصطفی 

 .سلطانی سمپاتی پيدا کردند
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ھمين ابعاد است که اين . فرقه ای و سکتاريستی و ديگری اجتماعی و سياسیيکی . دو شيوه کار تماما متمايز
و درست ھمين ابعاد نقطه ضعف ما در . تجربه را به تخته پرشی برای قدرت امروز کمونيسم کارگری تبديل ميکند

ترين بقول منصور حکمت تشخيص اين مکانيسم ھا و اين مقاطع مشکل . تجربه عراق است که به آن باز ميگردم
شناختن . اين مکانيسم ھا، اين مقاطع و اين فرصت ھا ھمه غير استاندارد ھستند. کار برای يک حزب سياسی است

گمان نميکنم مارکسيسم در مورد . آنھا و دادن پاسخ مناسب و متناسب ھنر يک رھبری سياسی و اجتماعی است
مھم اين است که اين کار مردم . ھم اين نيستم. کوچ مردم يک شھر، مثال مريوان، مثل اعتصاب حرفی زده باشد

را به دور يک سازمان، يک حزب سياسی راديکال، متشکل و متحد ميکند و به اين تشکل ابزار تغيير معادله 
. ميدھد (empowerment) مردم را به ميدان می آورد و به آنھا احساس قدرتمند بودن. قدرت در جامعه را ميدھد
. سی برای اعضای آن برای مردم بايد به معنی قدرتمند شدن و احساس قدرت کردن استبودن با يک سازمان سيا

کسی که اين کار را نکرد کال از معادله قدرت و . و البته يک پايه مھم برداشتن اسلحه عليه جمھوری اسالمی بود
 .از ذھن مردم حذف شد و از نظر جامعه پرونده اش بسته شد

" خودی"مسئله اين نيست که آيا بايد اصوال با بورژوازی . ين راستا قرار ميگيردجنگ با حزب دمکرات ھم در ھم
مسئله تشخيص شرايطی است که اگر تعرض مسلحانه بورژوازی را در ھمان عرصه پاسخ . مسلح بايد جنگيد يا نه

ای چپ ميداد به اگر کومه له پاسخ جنگ طلبی حزب دمکرات رد به شيوه ساير سازمانھا و گروھھ. ندھيد باخته ايد
اين . در يک مقطع حزب دمکرات در مقابل فعاليت کمونيست دست به اسلحه برد. ھمان سرنوشت دچار ميشد

اگر کومه له . ميبايست پاسخ ميگرفت و اين سياست از معادله رابطه کومه له و مردم با حزب دمکرات حذف ميشد
ھا امکان فعاليت کمونيستی در کردستان محدود ميشد در آن مقطع پاسخ مناسب را به حزب دمکرات نميداد نه تن

باز اين نکته ما را به اھميت . بلکه کومه له بعنوان يک نيروی سياسی قابل اتکا موقعيت خود را از دست ميداد
لحظات و مکانيسم . حياتی درک لحظات تعيين کننده و مکانيسم ھای قدرت باز برای يک حزب سياسی ميگرداند

قبال اشاره کرديم که برخی از .  از کتاب در نمی آيند و در ھر تحرک و انقالب غير استاندارد ھستندھائی که مطلقا
اين مکانيسم ھا جنبه استاندارد دارد مثل قيام؛ اما بسياری غير استاندارد ھستند و در يک جامعه معين در يک دوره 

قع اين لحظات و اين مکانيسم ھا نه تنھا خاصيت يک رھبری قوی و اجتماعی تشخيص به مو. معين مطرح ميشوند
 .موضع گيری و اعالم اين مواضع

 تجربه عراق – ٤
منظور از تجربه عراق، تجربه حزب کمونيست کارگری عراق قبل از اشغال نظامی اين کشور توسط آمريکا است 

بعد از اشغال و . و در نتيجه اساسا به تجربه فعاليت حزب کمونيست کارگری عراق در کردستان معطوف است
سرنگونی صدام فاکتورھائی تغيير کرده است و حزب کمونيست کارگری عراق وارد دور جديدی از فعاليت شد که 

بعالوه بايد تاکيد کنم که در جلسه امروز نميخواھيم و نميتوانيم مفصل به اين تجربه مھم . در اين بحث مد نظر نيست
 داشتيم که من سخنران آن بودم و منصور حکمت ھم ٢٠٠١در سال يک جلسه مستقل انجمن مارکس . به پردازيم

اينجا . در بحث دخالت کرد و اميدواريم که بتوانيم نوارھا و پياده شده آن بحث ھا را به سرعت قابل دسترس کنيم
 .بحث تجربه کردستان عراق را از زاويه محدود حزب و قدرت سياسی بحث ميکنيم

. متمايز است)  ايران و تجربه کردستان٥٧تجربه روسيه، انقالب (يشين اين بحث تجربه عراق از ھر سه تجربه پ
به اين دليل که ما، . پيشتر اشاره کردم که بجای اسم بردن از چھار تجربه بايد از سه تجربه و يک تجربه نام برد

 ١٣٥٧انقالب (ای داشتيم ، يا نقش حاشيه )انقالب روسيه(بعنوان حزب معين، در سه تجربه پيشين يا نقشی نداشتيم 
صورت مساله ما در عراق اين ). تجربه کردستان(و يا ھمراه با سايرين، ناسيوناليستھا، در آن درگير بوديم ) ايران

است که يک حزب، يک جريان معين سياسی، يعنی حزب کمونيست کارگری عراق، که متعلق به جريان کمونيسم 
 يا توسط منصور حکمت نوشته شده يا توسط ما و رفقای رھبری کارگری است و اسناد و موضع گيری ھا آن

رفقاى حزب عراق از تبليغ و ترويج اين سياست ھا دريغ . حزب عراق با کمک منصور حکمت نوشته شده است
 .نکرده اند و جانشان را در اين راه گذاشتند

ت ما در عراق بايد اين سوال را پاسخ اما يک سوال واقعی در مقابل ما قرار گرفته است که ھر جمعبندی از فعالي
ميگويم فعاليت آزادانه . ُنــــه يا ده سال ما در کردستان عراق امکان فعاليت نسبتا آزاد داشتيم: سوال اين است. دھد

چون در بدترين شرايط کار ما در کردستان عراق، وقتی که حزب کمونيست کارگری عراق زير حمله مسلحانه 
.  ايران برای فعاليت کمونيستی سخت نشد١٣٥٩ داشت، اوضاع به اندازه شرايط سال اتحاديه ميھنی قرار

کمونيست ھا و رھبران کمونيست ميتوانستند علنا در شھر رفت و آمد کنند، با مردم خوش و بش کنند، مردم را 
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داشته باشند، راديو و دعوت کنند و يا خود به ميھمانی آنھا بروند، راھپيمائی و تظاھرات کنند، نيروی مسلح علنی 
دفتر علنی با حفاظت نيروھای مسلح حزب را داشته باشند، نشرياتشان را عنلی چاپ و توزيع کنند، آزادانه 
سازمانھای توده ای داشته باشند، سازمان زنان، اتحاديه ھا و شوراھای کارگری و محالت را داشته باشند و حتی 

 .ھم بھره مند شوند" دولتی"از کمک مالی 

 سال در مقابل جريان منحط ناسيوناليست سنگر به ٩ سال در چنين شرايطی کار و مبارزه کرديم و ٩و در مجموع 
سنگر از حق کارگر، زن، کودک، از جدائی مذھب از دولت، از آزادی ھای سياسی و از انسانيت و حق انسان 

، به خودمان ميگفتيم ١٩٩١رديم، در سال وقتی اين مسير را شروع ک. و شکست خورديم. دفاع کرديم و کشته داديم
 ماه آينده نيروی ٦ سال اگر در کردستان عراق، ظرف ٩امروز بعد از . نيروی سوم ھستيم و بايد نيروی اول شويم
چرا؟ . و سوال اين است که چرا؟ اين يک شکست بى برو برگرد است. ششم ھم بشويم بايد کالھمان را ھوا بيندازيم

 ت؟منشا اين شکست چيس

آيا مواضع حزب کمونيست کارگری عراق نادرست بود؟ ھمه قطعنامه ھا و ھمه مواضع سياسی و فکری اصلی 
چرا حزب کمونيست . اين حزب، که در اسناد رسمی آمده است، به تاييد ما و به تاييد منصور حکمت بوده است

تجربه انقالب ايران چيزی کل .  سال فرصت بسيار طوالنی است٩کارگری عراق در کردستان شکست خورد؟ 
 سالی که کمونيست ھا تنھا در رويا ميتوانند ٩.  تا بعد از مرگ لنين١٩١٧ سال يعنی از ٩.  سال است٣ تا ٢حدود 

 .تصور اينقدر از امکان مناسب برای فعاليت برخوردار باشند

نوع . ونيسم کارگری جواب نيستيک پاسخ به اين سوال و يا يک جمعبندی از اين تجربه ميتواند اين باشد که که کم
مثبت اين جمعبندی معتقد است که کمونيسم خوب است ولی فعاليت فايده ندارد، مردم گوش نميدھند، نميتوانيم مردم 

نوع عميق تر آن معتقد است که مشکل از خود فلسفه . را سازمان دھيم و متحد کنيم و توضيحاتی از اين دست
اين پاسخی است که عبدهللا . اسيوناليسم جواب است و کمونيسم جواب نيستبه عبارت ديگر ن. سياسی ما است

ميگويند ھمه اسناد . مھتدی و جريان زحمتکشان به آن رسيده اند و ناسيوناليست ھا چند صد سال است تبليغ ميکنند
ی نوشته اين حزب را خودتان نوشتيد، برنامه و ھمه مواضع و تاکتيک ھای اصلی اين حزب را کمونيسم کارگر

اين نوع جمعبندی در . است، پس بايد اين مواضع و اين برنامه اگر غلط نباشند دست کم غير واقع بينانه ھستند
واضح است که چيزی در عراق . به نظر من اين جمعبندی، يک جمعبندی نادرست و غلط است. جامعه ھست
 حزبی داشتيم در کردستان عراق که مواضع به اين دليل که ما. اما آن چيز کمونيسم کارگری نبود. شکست خورد

رسمی آن مواضع کمونيستی کارگری بود در حاليکه پراتيک آن به زحمت توانست از پراتيک سنتی چپ فاصله 
آنچه که در کردستان عراق شکست خورد ھمان سنتی از کار و فعاليت بود که در انقالب ايران توسط چپ، . بگيرد

شکست کمونيسم کارگری در عراق . تحاد مبارزان کمونيست مبنا بود، و شکست خورداز جمله مارکسيسم انقالبی ا
در امر ايجاد يک حزب سياسی در عراق در مقابل سنت عميق چپ سنتی و . در مقابله با ناسيوناليسم کرد نبود

 .حاشيه ای بود که حزب کمونيست کارگری عراق از آن بيرون آمده بود

حزب سياسی، ھمانطور که اشاره کردم، حزب سياسی، يعنی چتر . زب سياسی بسازيمما نتوانستيم در عراق يک ح
عمومی مباحث حزب و قدرت سياسی و حزب و جامعه، کمونيسم کارگری در ايجاد چنين حزبی در عراق ناموفق 

 .بود

ت در شرايط فعالي. کمونيسم کارگری در عراق در مقابل يکی از آزمايش ھای بسيار تيپيک و کالسيک قرار گرفت
واقعيت اين است که برعکس آنچه که بايد باشد، سنت چپ حاشيه ای و غير اجتماعی در شرايط ! دمکراتيک

 .اختناق به سادگی رشد ميکند و در شرايط وجود آزادی ھای دمکراتيک ذوب ميشود

 حزب و قدرت فعاليت در شرايط دمکراتيک برای ميراث جنبشی چپ سنتی که با مکانيسم ھای حزب و جامعه و
سياسی بيگانه است، با ميراثی که از فرقه گرائی و تشکيل گروه ھای ايدئولوژيکی انرژی ميگيرد و به معيار ھای 

 .اجتماعی پشت کرده به خودش مشغول است، بسيار دشوار و حتی نا ممکن است

و اعالميه يا نشريه ای چند نفری جمع ميشوند بحث ميکنند . در شرايط اختناق کار ای گروھھای سر راست است
در نتيجه جلسه گرفتن، . در اين سنت موضوع خود گروه است. پخش ميکنند" کبوتری"را مينويسند و احيانا بشيوه 

اين گروه ھا مانند پيشوايان فرقه ھای مذھبی . با ھم بحث کردن، و اعالم موضع کردن معنی فعاليت سياسی است
ين و آن و بخصوص در مورد گروه ھای رقيب و بحث در مورد مشغول صدور فتوا ھای سياسی در مورد ا
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در نتيجه تا وقتی که اختناق ھست اين شيوه . تغيير، منشا قدرت بودن در جامعه ھمه به کنار است. ھمديگر ھستند
 .از کار ميتواند عده زيادی را جمع کند

 حتی جمع کردن دانش آموزان وقتی آزادی ھای دمکراتيک وجود دارد و کار فرقه ای و گروھی ديگر منشا
نميتواند باشد و وقتی که کمونيست ھا بايد با تمام قدرت مکانيسم ھای حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسی را 
بکار بگيرند و وقتی که بايد محمل متحد کردن مردم، رھبری کردن آنھا در جنگ عليه سنت ھای بورژوايی 

ياسی نميتوان قدم از قدم برداشت، اين چپ و اين کمونيسم فلج ميرسد، وقتی که ديگر بدون وجود يک حزب س
اگر صدام حسين بر کردستان عراق و يا بر انگلستان حاکم بود، اين سنت کمونيسم در عراق و در انگليس . ميشود

نا توانی اين سنت اين است که با باز شدن شرايط ميدان را به دست بازيگران جنبش ھای . به سرعت رشد ميکرد
 .اين سير برای ما ھم در عراق اتفاق افتاد. ورژوايی ميسپارد و خود ناچار است نقش اپوزيسيون آنھا را بازی کندب

در فضای نسبتا باز سياسی کمونيست ھا بدون ايجاد يک حزب سياسی توده ای، به ھمان معنی که در اين بحث 
مل به اپوزيسيون نيروھا و سنت ھای بورژوائی مورد اشاره قرار گرفت، نميتوانند قدم از قدم بردارند و در ع

حزب کمونيست کارگری عراق نتوانست يک حزب سياسی، با صفی از رھبران سياسی . اصلی جامعه بدل ميشوند
اگر در شرايط اختناق گروه ھای . جامعه، با ايجاد محملی برای قدرتمند شدن مردم ھنگام پيوستن به آن را ايجاد کند

 ای شانس رشد دارند در شرايط باز شدن فضای آزادی ھای دمکراتيک، مستقل از اينکه اوضاع ايدئولوژی و فرقه
گفتم بحث حزب و قدرت سياسی و بحث تحزب سياسی تنھا . انقالبی يا غير انقالبی باشد، در جامعه تماما فلج ھستند

 .تماعی را شامل ميشودتمام دوره ھای اج. مربوط به دوره انقالب و يا دوره ھای تالطم انقالبی نيست

اين را نه تنھا تجربه ما در عراق بلکه تجربه کل چپ در اروپا و تجربه شکست مارکسيسم انقالبی در مقابل 
در شرايطی که آزادی ھای . تعرض جمھوری اسالمی نشان داد و احتياج به تکرار آن در کردستان عراق نبود

قش رھبران مردم و جذب کنندگان مردم به زير پرچم کمونيسم، سياسی وجود دارد ديگر کمونيست ھا بايد اساسا ن
نقش سازمان دھندگان آنھا در يک فعل و انفعال اجتماعی و معطوف به قدرت و در نقش يک حزب سياسی بايد 

 .ظاھر شوند و اين پاشنه آشيل سنت چپ غير اجتماعی است

به قيام عليه جالل طالبانی، مسعود بارزانی و  نميشد ھيچ وقت مردم کردستان را ٩٢در کردستان عراق از سال 
اين ھا دولت نيستند، مدير اردوگاه يا زندانبان ھای . شرايط انقالبی نبود و نيست. نيروھای ناسيوناليست دعوت کرد

اگر در بيرون اين زندان ھم نور آزادی وجود ندارد . ھستند که نان و معاش روزمره مردم به آنھا بستگی دارد
تصور فرد معمولی جامعه اين است که اگر قدرت را از احزاب ناسيوناليست بگيرند و . ه آنھا قيام نميکنندمردم علي

به دست کمونيست ھا بدھند و يا خود آنرا نگاه دارند، صاحب انبار ارزاق، سازمان ملل و آمريکا، اين معاش را 
ردستان عراق ھستند و بدون تغيير اين احزاب ناسيوناليست جزئی از کل صورت مساله ک. تامين نخواھد کرد

شما با جامعه متعارفی که در آن توليد صورت . صورت مسئله مردم به سرنگونی اينھا حتی فکر ھم نميکنند
در نتيجه، . ميگيرد و دست به دست شدن قدرت به معنی تصاحب ابزار توليد يا چيزی در اين سطح ميباشد نيستيد

بايد بعنوان يک حزب سياسی تمام . عالم مواضع مطلقا کسی را جلب نميکنددر چنين شرايطی صرف تبليغ و ا
عيار وارد نبرد قدرت در اين شرايط خاص ميشديم، نيرو جمع ميکرديم و راه حل برون رفت از اين بن بست و از 

يم و نه اين تعلق زندگی مدنی، يعنی رفراندم و استقالل کردستان، را به محمل قطبی کردن جامعه تبديل ميکرد
و ما . ھمانطور که بلشويک ھا صلح را به ابزار اين کار تبديل کردند. مبارزه موضعی با ناسيوناليسم يا اسالمی ھا

 .در اين نبرد حضور بھم نرسانديم

از نظر سنت اجتماعی و سياسی تمام در تاريکی و در . حزب کمونيست کارگری عراق از نظر موضع روشن بود
سياست ھای کمونيسم کارگری برای حزب عراق تسمه نقاله ھای قدرت اجتماعی و . مودمسير سنتی چپ راه پي

حزب، جامعه و قدرت از کل . ھمين. مواضعی شدند برای تميز خود از جريانات ديگر و افشای آنھا. سياسی نشدند
حاد و سازمانيابی مردم و ما نه توانستيم به جامعه عراق رھبر بدھيم و نه توانستيم محمل ات. اين معادله غايب ماند

تبليغ کرديم، ترويج کرديم، از انسانيت و انسان و کمونيسم دفاع کرديم اما اين . جابجائی در ابعاد اجتماعی شويم
 .کافی نيست و اين عدم کفايت مھمترين نکته بحث حزب کمونيستی و قدرت سياسی است
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