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مقدمه
شکل گيری يک گرايش سياسی انعکاسی از شرايط تاريخی است که آن گرايش فکری محصول آن
است .مارکسيسم بيانگرعروج طبقه کارگر به مثابه يک طبقه اجتماعی بود .برای اولين بار در طول
تاريخ بشری طبقه ای شکل گرفت که قادر به انجام انقالب کمونيستی است تا به استثمار انسان از
انسان پايان دھد .شکلگيری احزاب کمونيست متمرکز در انترناسيونال کمونيستی در تقابل با اين بود
که احزاب سوسيال دمکراتيک کامال به اردوی بورژوازی پيوسته بودند» .کمونيسم شورائی«
پاسخی ايده آليستی به پروسه شکست موج انقالب جھانی بود» .چپ کمونيست« واکنشی از زاويه
دفاع از مارکسيسم و اھداف پرولتری به پروسۀ شکست موج انقالب جھانی بود .استالينيزم بيانگر
پيروزی ضد انقالب بورژوائی بر ويرانه ھای انقالب اکتبر بود .تروتسکيسم نيز واکنشی مکانيکی
به عروج ضد انقالب بود که بدليل محدوديتھای خود ،در روند تکاملی خودش ،در جناح چپ
سرمايه ادغام گرديد .مائوئيسم محصول بحران در اردوی ضد انقالب امپرياليستی بود .حال سوال
اين است »کمونيزم کارگری« محصول کدام شرايط تاريخی و پاسخی به کدام ملزومات بوده است؟
به اين پرسش معموال دو پاسخ داده شده است .به ھر دوی اين پاسخ ھا به شکل مختصر اشاره
خواھيم کرد.
پاسخ اول که از سوی سردمداران و مريدان خود »کمونيزم کارگری« داده شده ،اين است که
»کمونيزم کارگری« رجعت به خود مارکس و ادامۀ مارکس است .ايدئولوگھای اين گرايش فکری
سالھا تالش کرده اند تا برای »کمونيزم کارگری« پيشينۀ تاريخی بسازند و آن را بعنوان يک جريان
تاريخی ،يک سيستم نظری با انسجام ساختاری و پيوستگی تاريخی ارائه دھند .انسجام نظری يک
تئوری شرط الزم و نه کافی برای درستی آن است .اما سيستم نظری چون »کمونيزم کارگری« که
از انسجام درونی برخوردار نيست ،ديگر نه تئوری مارکسيستی بلکه مجموعه ای از مواضع و
شعار بوده است که بنا به اقتضای زمان از سوی ايدئولوگھای آن ارائه شده است .مواضعی که سير
تاريخ تناقضات آن را و تعلق آن به جناح چپ سرمايه را عريان ساخته است .اظھاراتی نظير
پيوستگی تاريخی و رجعت به مارکس ،از ھنر رھبران اين گرايش فکری در تحريف تاريخ بوده
است.
پاسخ دوم که از جانب منتقدان »کمونيزم کارگری« ارائه می شود ،بيان ميدارد که »کمونيزم
کارگری« بی ريشه و يک آئين کيش شخصيت است .فرقه ای است از نوع مجاھدينی در درون
جنبش چپ.
ھيچ کدام از اين پاسخ ھا نه تنھا درست نيستند بلکه حتی قانع کننده نيز نيستند .نه »کمونيزم
کارگری« ادامه و روند تکاملی مارکس و مارکسيسم است و نه اينکه »کمونيزم کارگری« بی ريشه
است» .کمونيزم کارگری« محصول استالينيزم است ،بعنوان يک محفل استالينيستی ظھور می کند.
در روند تکاملی خود به شدت تحت تاثير مائوئيسم قرار ميگيرد و از آن تغذيه می کند .ضرورت
وجودی »کمونيزم کارگری« از سر و سامان دادن به بحران »گرايش خط سه« بوجود می آيد .لذا
در دفاع از مارکسيسم بايد زمينه ھای شکلگيری و سير تکوين »کمونيزم کارگری« را از ھواداری
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آذرخش تا دوران شکوفائی آن و سپس اضمحالل آن را به احزاب ومحافل کوچک مورد بررسی
قرار داد .اگر در اواسط دھۀ  ٩٠ميالدی اين گرايش فکری در اوج دوران شکوفائی خود بود ،از
اواخر دھۀ  ٩٠ميالدی بدليل تناقضات درونی خود سير اضمحالل خود را شروع کرد.
اخيرا حواريونی نيز از فرانسه به ايدئولوژی »کمونيزم کارگری« گرويده اند و اعالم کرده اند که
اگر چه »کمونيزم کارگری« برای اولين بار در ايران ظھور کرده است ولی ھيچگاه به خاورميانه
محدود نخواھد ماند  .ھمانطور که پيشوايشان بشارت داده بود ،دير يا زود پيامھای آن ناجی بشريت
کشورھای غربی ،اروپا و آمريکا را تسخير خواھد کرد .اين مريدان جديد ايدئولوژی »کمونيزم
کارگری« در پيامشان به اولين کنگرۀ حزب اتحاد کمونيست کارگری اين چنين می گويند:
"کمونيسم کارگرى ،بعنوان يک گرايش جنبش طبقه کارگر ،يک پديده جھانى در مبارزه طبقاتى
عليه سرمايه است .بعنوان يک گرايش معين ،کمونيسم کارگرى براى اولين بار در ايران ظھور کرد
ولى ھيچگاه به خاورميانه براى تامين نيازھاى طبقه محدود نماند.
...
با خواندن دقيق آثار منصور حکمت ،تا آنجا که به انگليسى و ساير زبانھاى اروپائى ترجمه شده،
متوجه ميشويم که منصور حکمت به اين نکته توجه دارد که دير يا زود احزاب کمونيسم کارگرى
در کشورھاى غربى ،در اروپا و آمريکا رشد خواھد کرد .تشکيل محافل کمونيسم کارگرى در
کشورھاى مختلف اروپائى قدم برداشتن در جھت تشکيل حزب است.
...
بايد توجه کرد و به ھمه فھماند که کمونيسم کارگرى فقط يک شعبه حرفه اى مارکسيسم براى مسائل
خاورميانه نيست ....وقت آن رسيده که کمونيسم کارگرى در کشورھاى غربى فرود آيد و جواب
کمونيستى به مسائل طبقه کارگر اين کشورھا بدھد[١]".
يکی از توانائی ھای منطقه خاورميانه ،توليد مذھب )ايدئولوژی( بوده است .خاورميانه مرکز ظھور
مذاھب ابراھيمی و ده ھا مذھب کوچک بوده است .ظھور مذھب کمونيزم کارگری نيز بايد يکی از
اين مذاھب قلمداد شود.
درست به ھنگامی که ميسونرھای کمونيزم کارگری تاسيس »مرکزکمونيزم پرولتری در جھان
عرب« را اعالم کرد و قرار بود تبليغات وسيعی حول آن انجام گيرد و اين بار »کمونيزم کارگری«
به کشورھای عربی گسترش يابد ،انفجار سياسی ديگری در اوايل ماه دسامبر  ٢٠١١در حزب
حکمتيست بوقوع پيوست که به نوعی احزاب برادر در عراق را نيز وارد اين بحران کرد .وجه
تمايز بحران کنونی شکل »کودتائی« و »ضد کودتائی« آن است .جناحی با برنامه ريزی توطئه
گرانه و طی کودتائی ،رھبری ،امکانات و تبليغات فرقۀ ايدئولوژيک را بدست می گيريد و جناح
مقابل در يک ضد کودتائی ديگر تشکيالتھای فرقه را از دست جناح رقيب باز پس ميگيرد .خواھان
کشاندن ھمديگر به دليل نقض قوانين حزبی و تشکيالتی ،به دادگاه فرقه می شوند .احزاب برادر در
عراق نقش ميانجی در اين کودتا و ضد کودتا ايفا می کنند .تو گوئی اين تراژدی پايانی ندارد .ما به
اين مسائل مجددا باز خواھيم گشت.
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نکتۀ حائز اھميت اين است که بايد گام به گام و ھمراه اين گرايش فکری ،تاريخ اين گرايش فکری
را پيمود .در اين مسير بايد ماھيت بغايت ارتجاعی ،ضد انقالبی ،ضد کمونيستی و بورژوائی اين
گرايش فکری را در تمامی حوادث اجتماعی ،بروشنی عريان ساخت .چگونه تحت لوای راديکاليسم
ُمھر خود را بعنوان مارکسيسم بورژوائی بر حوادث زده است .چگونه استالينيسم و مائوئيسم
دستکاری شده را تحت عنوان کمونيزم ناب مارکسی يعنی »کمونيزم کارگری« ارائه داده است.
بخصوص اينکه در دوره ای اين گرايش فکری سعی کرد با پنھان کردن ماھيت ضد انقالبی اش
خود را به چپ کمونيست نزديک کند .با آشکار شدن ماھيت بورژوائی اين گرايش فکری برای
انترناسيوناليستھا ،مورد نقد آنان قرار گرفت .در اين راستا تشکيالت ايتاليای اين جريان تحت تاثير
چپ کمونيست به نقد مواضع اين گرايش از طريق جزوات می پردازد .در اثر اين فشار حميد
تقوائی عضو آن وقت کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران شروع به ھذيان گوئی و آشکار ساختن
ماھيت ضد انقالبی جريان خود تحت نام نقد پالتفرم حزب کمونيست انترناسيوناليست می کند .اين
مسئله باعث شده است که به اشتباه گاھا در فضای سياسی )چه ايرانی و چه غير ايرانی( اين گرايش
را منتسب به »چپ کمونيست« کنند.
در چنين زمينه ای است که اخيرا بابک کسرائی ،مشاور کميتۀ مرکزی حزب کمونيست کارگری
ايران ،از داليل استعفای خود ،تعلق »کمونيزم کارگری« به »چپ کمونيست« نام می برد ،که گويا
حدود صد سال قبل توسط لنين مورد نقد قرار گرفته است و اين چنين می گويد:
"به طور عمومی ،اولترا لفتيسم )ماورای چپگری( احتماال بزرگترين آفت کل سنت کمونيسم
کارگری در ايران و عراق است .شاخص اين گرايش بیاعتنايی و بیتوجھی به سنتھای سازمانی
ال آنھا در ھر لحظهی
و مب
ارزاتی طبقهی کارگر و تودهھای مردم به طور کلی و روحيه و آم ِ
ِ
تاريخی مشخص است .لنين در کتاب »کمونيسم چپ :بيماری کودکی« به نقد تيزی از اين گرايش
نشسته است .جالب اينجا است که بسياری از طرفداران نظريات منصور حکمت در اروپا خود را
دقيقا متعلق به ھمان گرايش »کمونيسم چپ« میبينند که لنين در آن کتاب نقد میکند[٢]".
ظاھرا بابک کسرائی از جنس آن مشاورين کميتۀ مرکزی است که نميداند "لنين خوردنی است يا
نوشيدنی"] ،[٣واال مشاور کميتۀ مرکزی يک حزب بايد حداقل آشنائی از تاريخ گرايش فکری و
حزب خود داشته باشد تا نيازی نباشد به صد سال قبل ارجاع دھد بلکه ميتوانست به دھۀ  ٨٠ميالدی
و به نقد حميد تقوائی در »بسوی سوسياليسم« شمارۀ  ٢ارجاع دھد .ما به تمامی اينھا در متن نوشته
بر خواھيم گشت ،بخصوص به بند بند ھذيان گوئی ھا و لجن پراکنی ھای حميد تقوائی پاسخ خواھيم
داد.
ذکر اين نکته ضروری است که ما به چپ دستگاه سياسی سرمايه ھيچ نقدی نداريم و ھدف اين
نوشته نيز )که به شکل سلسله مقاالت خواھد بود( نه نقد »کمونيزم کارگری« بلکه دفاع از
مارکسيسم و اھداف و آرمانھای پرولتری در مقابل جناح چپ سرمايه است.
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آذرخش
اولين سابقۀ سياسی جمعی که بعدا »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« را تشکيل داد به دانشجويانی
بر ميگردد که ھوادار نشريۀ »آذرخش« بودند» .آذرخش« نشريه ای بود که توسط ھواداران
»مجاھدين مارکسيست  -لنينيست«] [۴در خارج از کشور منتشر می شد .مباحث »مجاھدين
مارکسيست  -لنينيست« و مخصوصا نظرات محمد تقی شھرام در مباحثی چون ليبراليسم ،نفی
جنبش چريکی و غيره اين جمع را تحت تاثير خود قرار داده بود .با اوج گيری تحوالت و اوضاع
سياسی ايران اين جمع نيز تالش به شکل دادن نظرات خود در مورد تحوالت آتی ايران می کند.
اولين نوشته اين جمع جزوه ای چند صفحه ای است تحت عنوان »انقالب ايران و نقش پرولتاريا
)خطوط عمده(« که آن موقع فقط در سطح فعالين داخلی گروه »آذرخش« پخش می شود .حميد
تقوائی دبير کنونی حزب کمونيست کارگری ايران در اين باره چنين می گويد:
"گروھی به اسم آذرخش که يک جريان مارکسيست – لنينيست بود ،ما را پيدا کرده بود و از بحث
ھائی که ما ميکرديم خوشش آمده بود .يکی از رھبران اين گروه به ما پيشنھاد کرد که بحث ھايمان
را بنويسيم چون به نظر او اين بحث ھا متفاوت و جالب بودند و الزم بود مکتوب شوند ....آنھا قول
دادند جزوه]خطوط عمده[ را برای ما چاپ کنند[۵]".
سالھا بعد منصور حکمت ،ديگر زمانی که نه ھوادار بلکه "رھبر" شده بود در سخنرانى اش در
انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاھی اتحاد مبارزان کمونيست ،اظھار ميدارد ،اساسا جزوه
»انقالب ايـران و نقش پرولتاريا )خطوط عمده(« در نقـد »آذرخش« نوشته شده است و اين چنين
می گويد:
"در ھمان حال تعدادى از بخش منشعب ]مجاھدين[ و جريان تقى شھرام و کسانى که از جريانات
ديگر منشعب شده بودند در خارج کشور جريانى درست کردند به اسم گروه آذرخش که محافل دور
و بر فرھاد بشارت بودند .فرھاد اين گروه و نظراتش را به ما معرفى کرد و ما جزوه ”خطوط
عمده“ را اساسا در نقد گروه آذرخش نوشتيم[٦]".
منصور حکمت ظاھرا فکر می کند ھمه حافظۀ تاريخی خود را از دست داده اند و می تواند تاريخ
را در راستای خواستھای خود دستکاری کند .اوال ھيچ اثری از نقد »آذرخش« و يا مجاھدين
استالينيست شده در جزوۀ »خطوط عمده« وجود ندارد .ثانيا در بخش بعدی خواھيم ديد که
"بدرستی" ھم خود اين محفل تاکيد می کند ،که محتوای »خطوط عمده« با نظرات مجاھدين
استالينيست شده در توافق کامل می باشد .تاريخ اين گرايش فکری مملو از چنين تناقض گوئی ھا
است .ما به اولين »مانيفست« اين محفل يعنی جزوۀ »خطوط عمده « در قسمت ھای بعدی بر
خواھيم گشت.
سھند ،ھوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقۀ کارگر
ھمانطوری که قبال توضيح داده شد فعالين »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« خودشان را ھوادار
بخش مارکسيت – لنينيستی مجاھدين خلق می دانستند و اين محفل به عنوان يکی از محافل ھوادار
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مجاھدين استالينيست محسوب می شد .در چنين شرايطی و در راستای اين سمپاتی است که چاپ
اول جزوه »خطوط عمده« را به ھمراه بيانيه و پيام مجاھدين استالينيست ]مجاھدين مارکسيست -
لنينيست[ انتشار ميدھند و تاکيد می کنند که مضمون و محتوای تزھای مطرح شده در جزوۀ
»خطوط عمده« با نظرات بخش مارکسيست – لنينيستی مجاھدين در توافق کامل ميباشد و در مقدمۀ
آن اين چنين می نويسند:
"تزھای مطرح شده در اين بيانيه با خطوط عمده و اساس نظرياتی که بخش مارکسيست – لنينيست
سازمان مجاھدين خلق ايران در جزوه پيام سازمان مجاھدين خلق ايران به کليه نيروھای انقالبی
ميھن ،دمکراتھای انقالبی ،انقالبيون کمونيست ،اعالميه ای خطاب به کارگران مبارز و رزمندگان
کمونيست به تاريخ آبان  ١٣٥٧اعالم شده است در توافق کامل می باشد".
در اثر تحوالت جامعه و نگرش انتقادی بخش استالينيستی مجاھدين به پروسۀ تغيير ايدئولوژيک
)شيوۀ گرويدن مجاھدين از اسالم به استالينيزم( بخش منشعب به دو گروه »اتحاد مبارزه در راه
آرمان طبقه کارگر« و »گروه نبرد در راه رھايی طبقه کارگر« و ھمچنين يک سازمان »سازمان
پيکار در راه آزادی طبقه کارگر« تقسيم شد .در اين راستا »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« نيز
به گـروه »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگــر« سمپاتی نشان ميدھـد و خـود را ھــوادار آن
می داند .فعالين محفل ھيچ برنامه و طرحی برای فعاليت مستقل نداشتند و حتی قرار بود جذب اين
گروه شوند .منصور حکمت در اين رابطه چنين می گويد " :ما کارمان را به عنوان ھستهاى که
قرار بود جذب يک سازمان ديگر بشود ،شروع کرديم ،طرح از پيش نداشتيم[٧]".
به اين مسئله منصور حکمت مجددا در کنگرۀ اتحاد مبارزان کمونيست اشاره می کند ،منتھی با اين
تفاوت ،از آنجائيکه در حال طی مدارج جھت رسيدن به مقام "رھبری" است اظھار ميدارد که قرار
بود »آرمان« نظرات سھند را به پذيرد و سپس »سھند« به آرمان به پيوند!
"در آن مقطع ما از نظر تشکيالتی سير حرکت معينی را برای "سھند" پيش بينی می کرديم" .سھند"
ھوادار "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" بود و نقشه عملی که از نظر تشکيالتی برای خود
داشت اين بود که ابتدا نظرات خود را مطرح می کند" .آرمان" اين نظرات را می پذيرد" .سھند" به
"آرمان" می پيوندد[٨]".
سھيال شريفی عضو کنونی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران در کتاب بيوگرافی
منصور حکمت در صفحۀ  ٢٩مجددا به اين مسئله تاکيد می کند و از زبان منصور حکمت اين چنين
می نويسد:
"سھند از ھمان ابتدا به قصد سازماندھی و ايجاد يک تشکيالت کمونيستی بميدان نيامد .آنھا ھيچ
نقشه عملی برای عضو گرفتن و سازمان دادن ھوادارانشان نداشتند .ھدف اصلی از نظر
ژوبين]منصور حکمت[ و حميد ]تقوائی[ اين بود که صف معينی از جنبش کمونيستی در ايران را
با بحث ھايشان تقويت کنند و اميدوار بودند اين صف جذب بحث ھای آنھا شده و اين بحث ھا را
اساس کار خود کند و بمرور خود سھندی ھا را ھم سازمان دھد".
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سوالی که مطرح می شود اين است چرا »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« قبلی و »سھند« بعدی
ھوادار گروه »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« شد و نه »نبرد« يا »پيکار«؟ منصور
حکمت در سخنرانی اش تحت عنوان تاريخ شفاھی اتحاد مبارزان کمونيست در انجمن مارکس لندن
بتاريخ  ١٥مه  ٢٠٠٠از داليل تغيير نام محفل به »سھند – ھوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه
کارگر« اين چنين توضيح ميدھد:
"اما چرا“سھند“ ،ھوادار اتحاد مبارزان در راه آرمان طبقه کارگر؟
اگر دقت کنيد در آخر جزوه خطوط عمده ،در چاپ دوم ما در ابتدا آن را به عنوان يک محفل
آزاديخواه در ماه آذر چاپ و امضا کرديم ،در قطع  A4و بدون ھيچ ضميمهاى ،و برديم در پلى
تکنيک و دانشگاه تھران چسپانديم .چون ما ھيچ ادعائى نداشتيم که آمدهايم گروھى راه بياندازيم.
نشستيم فکر کرديم ببينيم در ميان آن ھمه سازمان و جريان ،کدام خط است که به ما نزديک است و
به نظرش ھيچ کدام از بخشھاى بورژوازى مترقى نيست؟ تنھا جريانى که اين را ميگفت ،جريان
تقى شھرام و رفقايش بودند ....آرمان آن جريانى بود که سعى کرد سنت تقى شھرام را از نظر
سياسى ادامه بدھد.
ما در آن مقطع به خاطر اين خود را ھوادار آنھا ميدانستيم که فکر ميکرديم شاخهھاى اصلى چپاند،
گرچه احتماال آرمان آنوقت  ٢٠نفر و ما  ٦نفر بوديم .دو سه ماه بعد آرمان  ٢١نفر و ما  ٦٠نفر
شديم و ما ھنوز ھوادار آنھا بوديم .بار اول که مسعود ياکوبى را ديديم ،از من پرسيد چرا ھوادار ما
ھستيد ،چون ھر کسى از ما ميپرسد اينھا چه کسانى ھستند ،جواب ميدھيم اينھا کسانى ھستند که
ھواى ما را دارند! به يک معنى ما ھوادار آنھا باقى مانديم تا زمانى که مشکالت ”کنفرانس وحدت“
پيش آمد .و اين نشان ميدھد که ما تا چه اندازه بدون نقشه و بدون يک ارزيابى از اقتصاد و سياست
در جامعه و بيش از ھر چيز بدون ادعا ،کارمان را شروع کرديم .در اوائل ھر کس را ميديديم،
سؤال ميکرديم که چه جورى گروه ميسازند؟ جواد قائدى که فکر ميکرديم به خاطر اينکه نفر دوم
مجاھدين بخش منشعب بود ،بايد قاعدتا در مورد سازماندھى خيلى وارد باشد ،او را آورديم خانهمان
و شيشه و پردهھا را کشيديم و پرسيديم احمد جان! ،چون اسم تشکيالتى او احمد بود ،چه جورى بايد
سازمان ساخت؟ گفت اگر ما بلد بوديم ،که کارمان به اينجا نميکشيد"!

گرايش خط  ٣و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
بعد از تحوالت سال  ١٣۵٧در فضای سياسی ايران به جريانات استالينيستی که تحت تاثير مائوئيسم
قرار گرفته بودند ،اصطالح »گرايش خط سه« اطالق می شد .نظريات آنھا بسيار شبيه افکار »انور
خوجه« و »حزب کار« کشور آلبانی بود .اينھا جرياناتی نظير پيکار ،رزمندگان ،نبرد ،آرمان،
وحدت انقالبی و غيره را شامل می شد .اولين فعاليت مھم »گرايش خط سه« برگذاری »کنفرانس
وحدت برای آزادی طبقۀ کارگر« بود که عمال به نتايجی نرسيد و فقط محافل کوچک شرکت کننده
در آن بر اساس منشوری »وحدت انقالبی برای آزادی طبقۀ کارگر« را تشکيل دادند .جرياناتی که
معرف »گرايش خط سه« بودند در ويژگيھای زير مشترک بودند:
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• نفی شوروی بعنوان اردوگاه سوسياليسم و اطالق تز سوسيال امپرياليسم)تز مائو تسه دون(
به آن.
• مرزبندی شديد با حزب تودۀ ايران بعنوان رويزيونيسم خروشچفی.
• مرزبندی با تئوری »سه جھان« ،بعنوان رويزيونيسم چينی.
• ارزيابی وجه توليد حاکم بر ايران سرمايه داری )سرمايه داری وابسته(.
• نفی مشی چريکی
سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران )کومله( که بعنوان يک جريان مائوئيستی شکل گرفت
در روند تکاملی خود ،استالينيسم اين جريان بر مائوئيسم آن غلبه کرد .لذا اين جريان نيز جزو
»گرايش خط سه« محسوب می شد .ما اين مسئله را در بخشھای بعدی بررسی خواھيم کرد .معموال
اتحاديه کمونيستھای ايران را در »گرايش خط سه« دسته بندی نمی کردند .اتحاديه کمونيستھای
ايران ،بعلت اينکه ايران را نيمه فئودالی و نيمه مستمره ارزيابی ميکرد و برداشتی رويزيونيستی از
تئوری »سه جھان« نداشت از پروسه کنفرانس وحدت خارج شد و بعنوان يک جريان مائوئيستی
معروف گرديد.
»سھند – ھوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« نيز متعلق به »گرايش خط سه« بود .به
اين دليل منطقی چون »آرمان« که سھند خود را ھوادار آن ميدانست يکی از جريانات »گرايش
خط «٣بود .منتھی ارزيابی »سھند« اين بود که اوال »گرايش خط سه« بستر اصلی جنبش کمونيستی
است و ثانيا »آرمان« جناح چپ آن را نمايندگی می کند .لذا خود را متعلق به جناح چپ »گرايش
خط سه« )استالينيسم( می دانست .منصور حکمت در بارۀ تعلق شان به »گرايش خط سه« اين چنين
می گويد:
"ما بطور کلی خود را به اين خط سوم و بويژه به جناح چپ آن نزديک می ديديم .با توجه به اسناد
مدون اين جريان ما "آرمان" را نماينده جناح چپ ارزيابی می کرديم .بنابراين ما بعنوان يک محفل
اوال خـط سـوم را بستر اصلی جنبش کمونيستـی می ديديم .جناح چپ آن را جناح پيشتاز ارزيابی
می کرديم .جناحی که مواضع قاطع تری درباره صف بندی انقالب و ضد انقالب دارد .تصور ما
اين بود که سھند بعنوان يک جريان فکری به اين بستر عملی می پيوندند"][٩
از آنجائيکه »سھند« خود را متعلق به جناح چپ »گرايش خط سه« ميدانست ،لذا وظيفۀ خود
ميدانست که با انحراف اصلی و مھم جنبش "کمونيستی" يعنی پوپوليسم مبارزه کند .سھند که
پرچمدار مبارزه با »پوپوليسم« در جنبش استالينيستی شده بود ،پس از چند سال مبارزه با پوپوليسم
در اولين کنگرۀ خود به اين نتيجه ميرسد که بايد با پوپوليسم در صفوف خود اتحاد مبارزان
کمونيست مبارزه کرد .منصور حکمت تازه بعد از اولين و تنھا کنگرۀ اتحاد مبارزان کمونيست به
"عميقترين بيان خصيصه اصلی سبک کار پوپوليستی" رھبران اتحاد مبارزان کمونيست اشاره می کند.
مجيد حسينی از رھبران سابق حزب کمونيست کارگری )عضو سابق دفتر سياسی( در مورد
پوپوليسم بعد از کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست اين چنين می گويد:
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"در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست ،اولين تقابل کمونيسم کارگری با چپ راديکال و متحد دوره ای
خود در جدل با خلق گرايی و پوپوليسم در مبحث سبک کار کمونيستی بين منصور حکمت و حميد تقوايی
روی داد ...و "نايب توده ھا بودن در امر انقالب" فرمولی بود که حميد تقوايی آن را حلقه اصلی در نقد
سبک کار پوپوليستی ميدانست و منصور حکمت اين فرمول را "عميقترين بيان خصيصه اصلی سبک کار
پوپوليستی "...خواند[١٠]".

نکته حائز اھميت اين است که »سھند« جنبش استالينيستی را جنبش کمونيستی ارزيابی می کرد.
تبين کمونيستی از جنبش استالينيستی توسط سھند بعدا مورد بررسی قرار خواھد گرفت .منصور
حکمت چند سال بعد در گزارش خود از جانب کميته مرکزی اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول
اتحاد مبارزان کمونيست مدعی می شود که اتحاد مبارزان کمونيست عميق777ا »گرايش خط سه« را
مورد نقد قرار داده است و می گويد:
" ...سھند از ھمان ابتدا پوپوليسم را بعنوان يک انحراف اصلی و مھم در جنبش کمونيستی محکوم
ميکرد .اما نکته مھم اين بود که م ا تصور ميکرديم که مبارزه عليه اين ديدگاه در خط سوم تا اين حد
دشوار نباشد و ما تصور ميکرديم که طيف خط سوم از نظرات ما استقبال می کند و خود پرچم
پيشبرد اين نظرات را در دست می گيرد .ھمانطور که گفتم ما فاصله زيادی بين خود و اين خط
نمی ديديم و گفتم عمال اين تصور نادرست درآمد .واقعيت ما يعنی اتحاد مبارزان کمونيست با آن
خصوصياتی که يافت و وظايفی که بر عھده گرفت ،گروھی که توانست خود را به روشنی از خط
سوم متمايز کند و اين خط را عميقا نقد کند ،از ابتدا وجود نداشت .اتحاد مبارزان کمونيست حاصل
يک پروسه تکاملی بود[١١]".
حقيقت اين است که نقد عميق »گرايش خط سه« توسط اتحاد مبارزان کمونيست حرف گزافی بيش
نيست .چه زمانی و در کجا مبانی پايه ای »گرايش خط سه« مورد نقد عميق قرار گرفته است؟ نه
تنھا مبانی پايه ای »گرايش خط سه« مورد نقد »سھند« قرار نگرفته بلکه از آنجائيکه سھند خود را
متعلق به »گرايش خط  «٣می دانست و چون ھنوز فاصلۀ زيادی از »مارکس زمانه« و »تئورسين
قرن« شدن داشت ،تالش ميکرد تا از تئوريھا و تجربيات جريانات با تجربه اين گرايش بياموزد.
سھند آن موقع آشکارا بيان ميکرد که از تحقيقات ارزشمند رفقای استالينيست خود ،رزمندگان ،درس
گرفته است و حتی خواندن آن را به ديگران نيز توصيه می نمود.
"در زمينه فلسفى اصوال کمتر در جنبش کمونيستى کار شده است و برخورد صريح و عميق به اين
جنبه از انحرافات جنبش کمونيستى در واقع با مقاله ارزشمند "بحثى در باره تئورى و پراتيک" از
رفقاى رزمندگان) ...م  .ل( در نشريه "راه سوسياليسم" نيز سود جسته ايم )ما مطالعه اين مقاله را،
صرفنظر از برخى ابھامات و اشکاالتى که در باره آن داريم ،به رفقا و ھواداران توصيه
ميکنيم([١٢]".
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سھند و مبارزۀ ضدامپرياليستی
"پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستى خلق ايران!"
شعار باال ،شعار پايانی جزوۀ »انقالب ايران و نقش پرولتاريا)خطوط عمده(« اثر »محفل
مارکسيستى آزادى کارگر« بتاريخ آذر ماه  ١٣٥٧است .قبل از بررسی محتوای اين شعار و
جزوات اوليۀ اين محفل يا سھند بعدی ،بھتر است ببينيم منصور حکمت در رابطه با ترجمه احتمالی
مقاالت اتحاد مبارزان کمونيست به زبانھای خارجی چه نظری دارد .او ميداند تجديد چاپ و بدتر از
آن ترجمه اين جزوات به نفع خود او و جريان مربوطه اش نيست .چرا که اين جزوات نگرشی
بغايت ناسيوناليستی از مفھوم انقالب و تبينی بشدت ارتجاعی از پرولتاريا و کمونيسم ارائه ميدھد.
لذا او مخالف ترجمه آنھا بود ،ظاھرا بر اين باور بود که غباری از خاک بايد روی اين آثار بنشيند.
منصور حکمت طی نامه ای بتاريخ  ١٧خرداد ١٣٦٧در مورد ترجمۀ مقاالت اتحاد مبارزان
کمونيست به زبانھای خارجی به برادر خود خسرو داور )شاھين رازانی( از رھبران وقت حزب
کمونيست ايران اين چنين می نويسد:
"ترجمه مستقيم ھيچيک از متون ما ،برای انتشار عمومی مناسب نيست  ...شيوه درست آنست که
اين مقاله ھا برای خواننده خارجی در يک مجموعه ) reviewبررسی( بشوند .مقداری نقل قول
مستقيم بعالوه توضيح خود گردآورنده مطالب در البالی آنھا و پاورقی ھايی که بتواند مسائل آن
زمان را تشريح کند ...من با ترجمه مستقيم آثار ا .م .ک .بصورت خشک و بدون تفسير و تلخيص
موافق نيستم ....بعالوه مقاالت ما برای محيط اروپايی نوشته نشده .بحث ھايمان برای سطح درک
جنبش چپ ايران آماده شده[١٣]".
اما خسرو داور)شاھين رازانی( که يکی از سه شخصيت اصلی اتحاد مبارزان کمونيست بود و
مسئول فعلی سايت منصور حکمت است در رابطه با محتوای اين مقاالت نظرديگری دارد .البته او
توصيه می کند که از مفاھيم جديدی به جای برخی از واژه ھا استفده شود تا مفھوم آنھا درک شود.
به عبارت ديگر آنھا بايد تفسير شوند .عليرغم آن او معتقد است که اين مقاالت را بايد با ط77ال نوشت
و در ھمان سايت منصور حکمت اين چنين می گويد:
"اين مقاالت شاھکارھاى ادبيات کمونيستى دوران ما ھستند و خواندن و دوباره خواندن آنھا را قويا
به ھمه توصيه ميکنيم .در واقع غلط گيرى و زيباسازى حق آنھا را ادا نميکند ،آنھا را بايد با طال
نوشت .بخصوص اگر در اين مقاالت "خلق گرايى" را "انسان گرايى" و "پوپوليسم" را "اومانيسم"
بخوانيد احساس ميکنيد که باندازه ھمان روز اول تازه اند".
منصور حکمت در گزارش به کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست معتقد است که سھند »پوپوليسم« را
به عنوان انحراف اصلی و مھم جنبش کمونيستی محکوم ميکرد و اين چنين می گويد" :سھند از
ھمان ابتدا پوپوليسم را بعنوان يک انحراف اصلی و مھم در جنبش کمونيستی محکوم ميکرد ".سوال
اساسی که به ذھن ھر جويای حقيقت خطور می کند اين است پس چه کسی شعار "پيروز باد
مبارزات ضد امپرياليستى خلق ايران!" را مطرح ميکرد؟ در کجا سھند »پوپوليسم« خود را به نقد
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کشيده است .اکثر جريانات »گرايش خط «٣منجمله گروھی که سھند ھوادار آن بود يعنی »اتحاد
مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« ،خودشان را مبارزان آزادی طبقۀ کارگر ميدانستند ،نه »خلق
ايران« .در نام ھيچ کدام از آنھا نه کلمۀ »خلق« وجود دارد و نه کلمۀ »ايران« .ظاھرا سھند حتی از
گروھی که خود را ھوادار آن ميدانست بسيار عقب مانده تر بود.
نکتۀ جالب توجه ديگر اين است که اصطالح »خلق« نه فقط از سوی جناح کالم راديکال چپ
سرمايه بلکه حتی توسط گرايشات سياه سرمايه تحت عنوان »خلق مسلمان« نيز مطرح می شد.
برای مثال واحد دانشجوئی حزب جمھوری اسالمی ايران بيانيه خود را به مناسبت روز
دانشجو)١٦آذر( در سال  ١٣٥٨با شعار زير به پايان رسانده است":ھر چه پرتوانتر باد مبارزات
اسالمی و ضد امپرياليستی خلق مسلمان ايران" .اگر از شعار حزب جمھوری اسالمی فقط کلمات
اسالمی و مسلمان را برداری تبديل به شعار »سھند« می شود .فرق شان ھم فقط در ھمين است.
يکی گرايش مذھبی بورژوازی را نمايندگی ميکرد و ديگری گرايش سکوالر بورژوازی را.
تمامی گرايشات چپ سرمايه در سال  ١٣۵٧منجمله »گرايش خط سه« معتقد بودند که يک انقالب
ضد امپرياليستی در ايران ،درجريان بود .در اين راستا جناح چپ سرمايه در تثبيت رھبری
روحانيت و صد البته ضد امپرياليست نقش فعالی ايفا کرد [١٤].نتيجۀ منطقی انقالب ضد
امپرياليستی مسلما چيزی جز انقالب دمکراتيک نخواھد بود» .محفل مارکسيستى آزادى کارگر« نيز
از اين قاعده مستثنی نبود لذا در جزوۀ »انقالب ايران و نقش پرولتاريا)خطوط عمده(« تاکيد کردند
که "انقالب کنونى ايران ،با وجود حاکميت سرمايه ،دقيقا به اعتبار خصلت ضد امپرياليستى خود،
انقالبى دموکراتيک است".
قبل از ادامۀ بحث بسيار ضروری است که توضيحی مختصر در رابطه با مفھوم امپرياليسم يا
مبارزۀ ضد امپرياليستی و ھمچنين مفھوم »انقالب اجتماعی« داده باشيم.
برخالف تصور جناح چپ سرمايه ،که بيشتر درکی کائوتسکيستی از مفھوم امپرياليسم دارند و معتقد
ھستند که امپرياليسم يک قدرت بزرگ اقتصادی  ،نظامی و ستمگر مانند آمريکا است ،تعريف
مارکسيستی امپرياليسم بر درک درستی از توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و انحطاط سرمايه
داری بنيان نھاده شده است .امپرياليسم يک شيوۀ زندگی برای نظام سرمايه داری در عصر انحطاط
سرمايه داری است .امپرياليسم سياست بخصوصی نيست که از طرف دولت بخصوصی صادر
شود .آن تنھا می تواند در سطح بين المللی وجود داشته باشد .ما معتقد ھستيم در عصر انحطاط
سرمايه داری  ،در عصر امپرياليسم تمامی دولتھا صرف نظر از بزرگی و کوچکيشان  ،صرف
نظر از قدرت اقتصادی و نظامی شان از گانگسترھای بزرگ مثل آمريکا و بريتانيا گرفته تا
گانگسترھای کوچک مثل ايران و پاکستان ھمگی امپرياليستی ھستند[١۵] .
انقالب اجتماعی و در عصر انقالبات پرولتری» ،انقالب کمونيستی« تنھا به شکل يک موج انقالب
جھانی ھمانند دورۀ انقالبی ١٩١٧-١٩٢٤امکان پذير است .شرط ماندگاری انقالب پيروز شده،
پيروزی انقالب در ديگر کشورھا و گسترش انقالب به سوی انقالب جھانی است در غيره اين
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صورت عليرغم جانفشانی ھا و فداکاريھای فراموش نشدنی ھمچون »انقالب اکتبر« ،انقالب پيروز
شده توسط سرمايه داری جھانی محاصره شده و به انحطاط خواھد کشيد.
با اين توضيحات به اصل مطلب بر ميگرديم .دو سال بعد از تحوالت  ١٣٥٧تب ضد امپرياليستی و
بويژه ضد آمريکائی اتحاد مبارزان کمونيست ھمچنان بسيار باالست و از پرولتاريا شاکی است که
ضرورت مبارزۀ ضد امپرياليستی و دمکراتيک را خوب در نيافته است و به »رھبری خرده
بورژوائی« يعنی خمينی تمکين کرده تا بعد از شاه نوبت آمريکا نشود .به سخننان گوھربار منصور
حکمت و »مارکس زمان« بعدی گوش کنيم:
"يکى از وجوه بارز انقالب ما ،خصلت آشکارا ضد امپرياليستى آن بوده است .امپرياليسم بطور اعم
و امپرياليسم آمريکا بمثابه امپرياليسم مسلط بر اقتصاد و سياست ايران بطور اخص آماج اعتراض
پرولتارياى انقالبى در ايران قرار گرفته است ...ھر چند پرولتارياى ايران تا امروز ھم نيز نتوانسته
است پيوند ناگزير و بنيادى امپرياليسم و ديکتاتورى ،و به اين اعتبار پيوند حياتى مبارزه ضد
امپرياليستى و دموکراتيک را آنگونه که بايد وسيعا در يابد ،اما به ھر رو جھتگيرى ضد
امپرياليستى و بويژه ضد آمريکايى کارگران و زحمتکشان ايران ،ھر چند که به اعتبار حاکميت
ذھنيت خرده بورژوايى بر جنبش تودهاى جز در عرصهھاى حقوقى ،ادارى و ديپلماتيک امکان
بورژوازى زخم خوردۀ ايران
بروز نمييافت ،در ھمين حد اعاده اوضاع پيش از انقالب را براى
ِ
بسيار دشوار ميساخت و ميسازد ....اينان تمام کوشش خود را بکار بردند تا بعد از شاه نوبت آمريکا
نشود و اين از نقطه نظر بورژوازى انحصارى يک گام بسيار بلند به "جلو" است[١٦]".
به باور ما مبارزۀ ضد امپرياليستی در عصر انحطاط سرمايه داری يعنی مبارزۀ ضد سرمايه داری
در سراسر جھان منجمله در کشور خود و با بورژوازی خودی در راستای نابودی نظام سرمايه
داری از طريق انقالب جھانی .جالب توجه اين است که خود اتحاد مبارزان کمونيست به عصر
احتضار سرمايه داری اذعان می کند ،منتھی معتقد است که در عصر احتضار سرمايه داری ،عصر
مبارزۀ زحمتکشان عليه امپرياليسم است نه مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه سرمايه داری.
"عصر احتضار سرمايهدارى و عصر مبارزه انقالبى زحمتکشان جھان عليه امپرياليسم
است[١٧]".
"اعتالى توفان انقالبات ضد امپرياليستى در کشورھاى تحت سلطه ،و رشد فزاينده مارکسيسم و
لنينيسم در اين کشورھا علم اقتصاد بورژوايى را ،که جمعبندى و تعميم تئوريک منافع سرمايه است
 ،بناچار متوجه "دردھا" و "مشکالت" اقتصادى کشورھاى "توسعه نيافته" ساخته است[١٨]".
امپرياليسم در دوران انحطاط سرمايه داری مربوط به توزيع مجدد بازار جھانی است و اين امر
شامل تمامی کشورھای جھان است .در چنين شرايطی ،کشورھای امپرياليستی چه گانگسترھای
بزرگ مانند آمريکا ،بريتانيا و چه گانگسترھای کوچک مثل ايران و پاکستان سعی در تضعيف
ديگری و تسخير بازار ھمديگر را دارند .اين يک واقعيت است که گانگسترھای کوچک مثل ايران
در مقايسه با گانگسترھای بزرگ چون آمريکا سھم کمتری از ارزش اضافه توليد شده توسط
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پرولتاريا را تصاحب می کنند ،ولی ھمان ارزش اضافه يعنی خون پرولتارياست که توسط گانگستر
کوچک )امپرياليست کوچک( مکيده می شود .در چنين شرايطی سھند خواھان تشديد مبارزه ضد
امپرياليستی است ،از روند و رھبری مبارزات دمکراتيک و ضد امپرياليستی بدست »خرده
بورژوازی« راضی نيست .خواھان ايجاد جبھه انقالبی ضد امپرياليستی در راستای کسب ھژمونی
مبارزات دمکراتيک و ضد امپرياليستی بدست جبھۀ ضد امپرياليستی است.
"جايگزين کردن سياست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جھت ايجاد جبھه انقالبى ضد امپرياليستى
در عمل کمکارى در افشاى بىامان بورژوازى ليبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و
الجرم رھا کردن رھبرى سياسى مبارزات دموکراتيک بدست خرده بورژوازى و بورژوازى ليبرال
و غيره ھمه از نظر تئوريک انعکاس شکاف عظيمى است که تئورى "انقالبى" در ايران را از
آموزشھاى مارکس و لنين در مورد نقد اقتصاد سرمايهدارى و باالترين مرحله آن ،امپرياليسم ،جدا
ميسازد[١٩]".
اتحاد مبارزان کمونيست از شدت دمکراسی خواھی و ضد امپرياليستی ،خود را وکيل مدافع
پــرولتـاريا می داند و اظھار ميدارد پرولتاريا از ھر جنبش دمکراتيک – ضد امپرياليستی که به
شيوه ای انقالبی بر عليه نظم موجود باشد ،حمايت می کند .ما بارھا به شگردھای چپ سرمايه در
سترون کردن مبارزۀ ضد سرمايه داری و تحت الشعاع قرار دادن مبارزات ضد سرمايه داری تاکيد
کرده ايم .تالش چپ سرمايه در اتميزه کردن پرولتاريا و ادغام آنھا بعنوان کارگران در مبارزات
دمکراسی خواھانه ،مختص جناح سنتی نيست ،کالم راديکال ترين گرايش چپ سرمايه ،منجمله
اتحاد مبارزان کمونيست به اين سنت وفادار بوده است.
"از اينرو ما اعالم می کنيم که پرولتاريای انقالبی از ھر جنبش دمکراتيک -ضدامپرياليستی که به
شيوه ای انقالبی بر عليه نظام موجود دست به مبارزه زند حمايت می نمايد[٢٠]".
تشکيل تنھا حزب کمونيست دنيا يعنی »حزب آنتی کمونيست ايران« توسط اتحاد مبارزان کمونيست
و کومله در مناطق آزاد شده به سبک و سياق مائوئيسم مانع از آن نشد تا اتحاد مبارزان قبلی و
حزب ]آنتی[ کمونيست بعدی از مبارزات ضد امپرياليستی دست بکشد ،بلکه اظھار ميدارد که
برنامه حداقل پرولتاريا ،برنامه ای ضد امپرياليستی نيز ھست و اين چنين می گويد:
"بنابراين برنامۀ حداقل پرولتاريا ھم از لحاظ اقتصادی و ھم از لحاظ سياسی برنامه ای ضد
امپرياليستی است[٢١]".

خمينی خرده بورژوا
در مبارزات سال ١٣٥٧چپ سرمايه تحت عنوان مبارزۀ ضد امپرياليستی نقش بسزائی در تثبيت
رھبری روحانيت و صد البته ضد امپرياليست ايفا کرد و به طبع آن نقش فعالی در به بن بست
کشاندن مبارزات طبقۀ کارگر و مبارزات ضد سرمايه داری ايفا کرد .در اين مقطع »محفل
مارکسيستی آزادی کارگر« يا سھند بعدی ھيچ نقشی نميتوانست ايفا کند ولی مواضع شان در تطابق
با ديگر جريانات چپ سرمايه بود .به باور اين محفل در مقطع  ١٣۵٧طبقات انقالبی ديگری به غير
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از طبقه کارگر خواستار تحوالت انقالبی در جامعه بودند .اين محفل طبقات انقالبی ديگر را اين
چنين نام ميبرد:
• دھقانان
• خرده بورژوازى در حال تجزيه شھرى
• ...
»تئورسين ھای« ما چون خجالت کشيده اند آشکارا »بورژوازی ملی« را بعنوان طبقۀ ديگر نام
برند ،لذا از سه نقطه به جای آن استفاده کرده اند .به بخشھائی از اولين مانيفست يعنی جزوۀ »انقالب
ايران و نقش پرولتاريا)خطوط عمده(« که نگارندۀ آن بعدا لقب »مارکس زمان« را گرفت نظری
می افکنيم:
"از سوى ديگر ھمين رابطه امپرياليستى حاکم ،شرايط عينى وجود طبقات انقالبى ديگرى را فراھم
ساخته است )دھقانان ،خرده بورژوازى در حال تجزيه شھرى (...که در سرنگونى امپرياليسم و
امحاى استثمار شديد و ديکتاتورى خشن آن ذينفع ھستند و بر عليه نظام موجود به شيوه ھاى
مبارزاتى انقالبى دست ميزنند .لذا طبقه کارگر تنھا طبقه اى نيست که در انقالب کنونى ايران
خواستار تحوالت انقالبى است .... .بنابراين انقالب ايران دموکراتيک است چون نظام امپرياليستى
حاکم در ايران تحت سلطه خود از نقطه نظر شرايط عينى )استثمار شديد اقتصادى و سرکوبى
سبعانه سياسى طبقه کارگر و طبقات زحمتکش ديگر :دھقانان ،خرده بورژوازى شھر (...و ھم از
نقطه نظر شرايط ذھنى )وجود طبقاتى در کنار طبقه کارگر  -عمدتا دھقانان  -که بنابر شرايط عينى
زندگى اجتماعى خود آمادگى پذيرش شيوه ھاى انقالبى مبارزه بر عليه نظام موجود را دارا ھستند(
به انقالب ايران محتوايى دموکراتيک بخشيده است[٢٢]".
به اين ترتيب تئوری چھار طبقه »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« تکميل گرديد و اين محفل
مانيفست خود را با تئوری مائوئيستی )چھارطبقه( اعالم کرد .به جستجويمان برای اطالع بيشتر در
بارۀ طبقه انقالبی »خرده بورژوائی« که در امحای استثمار شديد دوش به دوش پرولتاريا ذينفع بود
در آثار اين محفل ادامه ميدھيم و اينکه چه کسانی شامل »طبقه خرده بورژوا« می شوند را بررسی
می کنيم.
"رھبرى سازشکار خرده بورژوايى که انقالبىگريش با سقوط رژيم سلطنت از ھرگونه محتوايى
تھى ميشد ....اين نيروى سياسى ،جز جريان خرده بورژوايىاى که رھبرى جنبش را تا پيش از
سازش در دست داشت ،يعنى روحانيت و در رأس آن آيتﷲ خمينى ،نميتوانست باشد .نيرويى که
افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کامال در دست داشت[٢٣]".
روحانيت صرف نظر از نوع مذھب آن )اسالم ،مسيحيت و غيره( بعنوان بخشی از ايدئولوگھای
نظام طبقاتی ،ھمانند ژورناليستھای نظام بربر سرمايه داری بعنوان بخشی از روبنای دولت سرمايه
داری وظيفه شان مھندسی افکار عمومی است .تئورسين ما شاکی است که روحانيت يعنی بخشی از
روبنای دولت سرمايه به قدرت فکر می کند نه به وظيفه ای که به عنوان »طبقه انقالبی خرده
بورژوا« بر عھده دارد.
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"خمينى که احترامش را در نزد تودهھا نه به فقه اسالمى ،بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد
سلطنتى مديون است ،خود تنھا به واليت فقيه و کسب موقعيتى ممتاز براى روحانيت در ھيرارشى
قدرت عشق ميورزد[٢٤]".
اتحاد مبارزان کمونيست ابتدا رھبر بورژوازی ايران ،خمينی و ھمچنين روحانيت را به خرده
بورژوازی تنزل ميدھد و از سوی ديگر بر اين باور بود که خرده بورژوازی يک طبقۀ انقالبی بود.
نتيجۀ منطقی اين استدالل آن می شد که رھبـر بورژوازی و جنايتکاری چون خمينی نيز يک
انقـالبی می شد .اين در حالی است که انترناسيوناليستھا در ھمان بھمن ماه  ١٣٥٧به يمن تعلق خود
به اردوی پرولتاريا و با اتکا بر مواضع کمونيستی و با چشم انداز انترناسيوناليستی ،برخالف ھذيان
گوئيھای سياسی چپ سرمايه که از مرتجعی چون خمينی » ،رھبری خرده بورژوائی« ساخت و
بالطبع ضد امپرياليست کرد و سپس ھمان طبقه »خرده بورژوا« را نيز طبقه انقالبی ناميد.
انترناسيوناليستھا در ھمان بھمن ماه اعالم کردند خمينی مترقی تر از ملکۀ انگلستان و يا امپراطور
اول بوکاسا نيست[٢٥] .
سرکوب ھر نوع اعتراض اجتماعی ،بخصوص سرکوب مبارزات ضد سرمايه داری پرولتاريا و
قتل عام ھای وحشيانه در اقصی نکات ،بخصوص در کردستان ،مانع از آن نشد که موقعيت خمينی
از باور اتحاد مبارزان کمونيست تغيير کند ،بلکه او ھمچنان موقعيت »رھبری خرده بورژوائی« را
اشغال کرده بود.
" بنابراين سرمايه انحصارى و رھبرى خرده بورژوايى ھر دو در يک جھت گامى جديد به جلو
گذاردند ....ھمينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيتﷲ خمينى تا چه حد بر نقش
ابزارى خود در خدمت سرکوب انقالب و استقرار مجدد حاکميت بالمنازع سرمايه انحصارى
واقفند ،مسأله تعيين کنندهاى نيست[٢٦] ".
اتحاد مبارزان کمونيست با لجاجت تمام به »رھبرى خرده بورژوايى« تاکيد می کند و در ھمان حال
از دولت بورژوائی نام ميبرد .ظاھرا بورژوازی ايران که به باور اتحاد مبارزان کمونيست ضد
انقالبی است قادر به رھبری خود نيست ،لذا بورژوازی ضد انقالب دست به دامن خرده بورژوازی
که طبقه ای انقالبی است ،شده است تا طبقۀ بورژوازی را رھبری کند .اينکه چطور طبقه ای
انقـالبی )خرده بورژوازی از منظر اتحاد مبارزان کمونيست( ،بورژوازی ضد انقـالب را با
خواست ھای طبقاتـی متفـاوت رھبــری کرده است ،تبـديل بـه چيستـان می شـود .منصور حکمت
می فرمايند:
"واضح است که به اين ترتيب رکود مبارزات انقالبى زحمتکشان ،از آن رو نبود که اينان
خواستھاى اقتصادى و سياسى خويش را متحقق يافته بودند ،بلکه از آن جھت بود که در تحقق
خواستھاى خويش به رھبرى خرده بورژوايى و دولت بورژوازى اميد بسته بودند[٢٧]".
چيزی که برای ما يک چيستان بيش نبود ،در دنيای اتحاد مبارزان کمونيست واقعيت پيدا می کند.
بورژوازی تازه به دوران رسيده که قادر نبود جنبش طبقاتی خودش را رھبری کند ،به باور اتحاد
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مبارزان کمونيست به لطف نفوذ و رھبری خرده بورژوائی ،ماشين دولتی را که در اثر اعتراضات
دچار مشکل شده بود مجددا به گردش در می آورد.
"ليکن ھمين سياستمداران تازه به دوران رسيده بورژوازى ،ھر چند موقت ،به لطف نفوذ و سلطه
رھبرى خرده بورژوازى بر جنبش انقالبى ،قادر به انجام امرى شدند که دستگاه حکومت شاه ،با
تمام امکاناتش ،در مقابل آن عاجز مانده بود[٢٨]".
سرکوبھا گسترده تر می شوند ،تنھا دو ماه به خونين ترين قتل عام در تاريخ دوران معاصر ايران
مانده است .قتل عامی که عربده کشان بورژوازی اعالم کردند ،زخمی نمی خواھيم ،در خيابان
ب ُکشيد .در چنين شرايطی در فروردين ماه سال  ١٣۶٠اتحاد مبارزان کمونيست در تنھا برنامۀ
کمونيستی جھان ،ھمچنان با لجاجت تمام از »رھبری خرده بورژوائی« نام می برد .به بندی از اين
برنامه نظری می افکنيم:
"انقالب دمکراتيک کنونی ايران که بر زمينۀ بحران اقتصادی سال  ١٣۵۵شکل گرفت .در اولين
مراحل خود و با قيام بھمن ،رژيم سلطنت را که مدافع مستقيم استثمار و ارتجاع امپرياليستی در
ايران بود بزير کشيد .اما اساسا بدليل فقدان صف مستقل پرولتاريا و عدم تامين رھبری پرولتاريای
سوسياليست بر جنبش انقالبی  ،رھبری جنبش در اختيار جريانات و نيروھای خرده بورژوائی و
بورژوا – ليبرالی قرار گرفت که از ھمان پيش از قيام خواستار مصون داشتن دستگاه حکومت
بورژوازی از ضربات انقالب و حفظ پايه ھای اساسی حاکميت سرمايه در ايران بودند".
بر خالف عوامفريبی ھای چپ سرمايه ،از گرايشات پرو روسی آن گرفته تا کالم راديکال آن مثل
اتحاد مبارزان کمونيست ،انترناسيوناليستھا اعالم کردند پرولتاريا بايد استقالل طبقاتی خودش را
حفظ کند و نبايد خودش را در جنبشھای مردمی حل کند .آری در ھمان بھمن ماه انترناسيوناليستھا
اعالم کردند تنھا انقالب در دستور کار چه در کشورھای پيرامونی منجمله ايران و چه در
کشورھای متروپل انقالب کمونيستی است[٢٩].
مباحث بخش بعدی:
• تغيير نام از سھند به اتحاد مبارزان کمونيست
• ايدئولوژی مارکسيست – لنينيستی اتحاد مبارزان کمونيست
• کشور اتحاد مبارزان کمونيست
• اتحاد مبارزان کمونيست و جنبش "کمونيستی" ايران
• اتحاد مبارزان کمونيست و جناح تئوکراتيک بورژوازی

ادامه دارد
م جھانگيری
 ١١دی ١٣٩٠

16

يادداشت ھا:
] [١پيام "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى" به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ١٩فوريه
٢٠١١
] [٢استعفا از عضويت در حزب کمونيست کارگری ايران بابک کسرايی ،مشاور سابق کميته
مرکزی حزب  ٢۴مارس ٢٠١١،
] [٣پيشوای کمونيزم کارگری ،منصور حکمت در مقالۀ »خداحافظ رفيق« بتاريخ  ٢٠آوريل ١٩٩٩
اين چنين دُرفشانی ميکند":ھزاران انسان شريف به گرد حزب جمع می شوند که نمی دانند لنين
خوردنی است يا نوشيدنی و مارکسيست و کارگر قديمی در اين حزب بايد اين را نه نشان بی ارجی
خود بلکه نشان موفقيت خود ببيند".
][٤تحت تاثير جنبش ھای چريکی و ھمچنين جنبش ھای آزاديبخش مثل فلسطين ،ظفار و غيره دو
سازمان در اوايل دھۀ  ٥٠شمسی در ايران شروع به فعاليت چريکی کردند .اولی يک جريان
استالينيست بنام »سازمان چريکھای فدائی خلق ايران« بود .دومی جريانی مذھبـی بود بنام »سازمان
مجاھدين خلق ايران« ،که تحت تاثيــر استالينيـزم و جنبش ھای رھائی بخش قرار گرفته بود .با
شدت يابی جنبش ھای استالينيستی -مائوئيستی و ھمچنين جنبش ھای آزاديبخش ملی که معموال به
ايدئولوژی استالينيزم آميخته می شدند ،در اين جريان نيز استالينيزم آن بر اسالم چيره شد که به
پروسۀ تغيير ايدئولوژيک مشھور است.
طی پروسۀ تغيير ايدئولوژيک در سازمان مجاھدين خلق در سالھای  ١٣۵٢-١٣۵۴اکثريت قريب
به اتفاق اعضای اين سازمان از اسالم به استالينيزم تغيير ايدئولوژی دادند» .تقی شھرام« يکی از
اعضای مرکزيت مجاھدين نقش اساسی در اين پروسه ايفا کرد .گرويدن مجاھدين به استالينيزم با
ھمان سنت و شيوۀ استالينيستی نيز انجام گرفت و شکل يک کودتای خونين بخود گرفت .جوخۀ
مرگ در  ١۶ارديبھشت  ١٣۵۴مجاھدينی را که حاضر به پذيرش استالينيزم نبودند در خيابانھای
تھران ]در سه راه ابوذرجمھوری نو ) ١٥خرداد شرقی کنونی([ به سان فيلم ھای ھاليوردی ترور
کردند .در مھر  ١٣۵۴سازمان مجاھدين با انتشار کتابی بنام »بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک
سازمان مجاھدين خلق ايران« اعالم کرد که ايدئولوژی سازمان از اسالم به »مارکسيسم – لنينيسم«
تغيير کردهاست .ذکر اين نکته ضروری است که اين جريان بعدا مشی چريکی را نفی کرده بود،
بررسی علل نفی مشی چريکی اين جريان مورد بحث ما نيست.
معموال سعی می کنند بروز کودتای استالينيستی در سازمان مجاھدين را به شخصيت ديکتاتور منش
»تقی شھرام« نسبت دھند که يک نگرشی بسيار سطحی است .بروز چنين کودتای خونينی انعکاسی
از سنت استالينيستی بود ،تقی شھرام سوای از اين که يک شخصيت "تئوريک" بود و اصطالح
»جامعه بی طبقه توحيدی« را به ادبيات مجاھدين وارد کرد ،شخصيتی تاثير گذار بود .کسی بود که
توانسته بود افسر نگھبان خود» ،امير حسين احمديان« را تحت تاثير قرار دھد و با مقدار زيادی
اسلحه و مھمات به تاريخ  ١٥ارديبھشت  ١٣٥٢به ھمراه يک زندانی سياسی ديگر از زندان ساری
فرار کند و سپس به مرکزيت مجاھدين راه يابد.
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در اواخر پائيز  ،١٣۵٧مجاھدين استالينيست شده به دو گروه کوچک و يک سازمان منشعب شدند:
• گروه اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
• گروه نبرد در راه رھايی طبقه کارگر
• سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر)در  ١۶آذر ١٣۵٧اعالم موجوديت کرد(.
] [۵بيوگرافی منصور حکمت نوشتۀ سھيال شريفی  -صفحۀ ٢٤
] [۶منصور حکمت سخنرانى در انجمن مارکس لندن ،تحت عنوان تاريخ شفاھی اتحاد مبارزان
کمونيست ١٥،مه ٢٠٠٠
] [٧منبع باال
] [٨گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزی اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد مبارزان
کمونيست ،بسوی سوسياليسم شماره  ، ۵صفحات  ٨و ٩

] [٩منبع باال صفحه ٩
] [١٠ارزيابی از انشعابات و مصاف ھای کمونيسم کارگری در ايران – قسمت سوم  -مجيد حسينی –
٢٠٠٨ ٠١١٨
] [١١گزارش منصور حکمت از جانب کميته مرکزی اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول اتحاد مبارزان

کمونيست ،بسوی سوسياليسم شماره  ، ۵صفحه ١٠
] [١٢سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران منصور حکمت سوم آبان ١٣٥٩
] [١٣دست نوشته ھای منصور حکمت ،منتشر شده توسط بنياد منصور حکمت در سايت منصور
حکمت
] [١٤برای اطالع بيشتراز نقش جناح چپ سرمايه در تثبيت رھبری روحانيت ضد امپرياليست به
مقالۀ »تحوالت سال  ، ١٣٥٧نگاھی به موضعگيريھای چپ دستگاه سياسی سرمايه و انترناسيوناليستھا«
مندرج در سايت »صدای انترناسيوناليستی« مراجعه شود.
] [١٥در رابطه با مفھوم امپرياليسم در عصر انحطاط سرمايه داری  ،به بخش دوم و سوم مقاله
"ناسيوناليسم سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی"مندرج در سايت »صدای انترناسيوناليستی« مراجعه
شود.
] [١٦دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى ،بخش سوم ،بسوی سوسياليسم شمارۀ  ،٤بھمن
١٣٥٩
] [١٧دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش دوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٢شھريور
١٣٥٩
] [١٨اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
] [١٩منبع باال
] [٢٠برنامه اتحاد مبارزان کمونيست فروردين ١٣۶٠
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] [٢١از برنامه حزب کمونيست ايران )حزب کمونيست اتحاد مبارزان کمونيست و کومله(
] [٢٢جزوۀ انقالب ايران و نقش پرولتاريا)خطوط عمده( نوشتۀ منصور حکمت و حميد تقوائی
] [٢٣دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش اول :بسوى سوسياليسم شماره  ،١اول مرداد
١٣٥٩

] [٢٤دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش دوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٢شھريور
١٣٥٩
] [٢٥به مقالۀ تحوالت سال  ، ١٣٥٧نگاھی به موضعگيريھای چپ دستگاه سياسی سرمايه و
انترناسيوناليستھا و ھمچنين ترجمۀ بيانيه جريان کمونيست بين المللی ،مندرج درسايت »صدای
انترناسيوناليستی« نگاه شود.
] [٢٦دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش اول :بسوى سوسياليسم شماره  ،١اول مرداد
١٣٥٩

] [٢٧دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش دوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٢شھريور
١٣٥٩
] [٢٨مقدمه جزوه دورنماى فالکت و اعتالى نوين انقالب  -تزھايى درباره اھميت سياسى بحران
اقتصادى  -بھمن ١٣٥٨
] [٢٩منبع ٢٥
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