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ھدف جزوه ای که در اختـيـار دارﯾـد تشـرﯾـح نـقـطـه نـظـرات و
دﯾدگاھھای حزب کمونيست کارگری اﯾران درعـرصـه ھـای مـتـفـاوت
است .در اﯾن جزوه تالش شـده اسـت از طـرﯾـق پـاسـخ دادن بـه
سئواالتی که معموال از حزب پرسيده می شود ،نظـرگـاھـھـای حـزب
بطور فشرده توضيح داده شود .پاسخ دھندگان به اﯾـن سـئـواالت از
اعضای کميته مرکزی حزب ھستند.

الزم به توضيح است که برخی از پاسخ ھا از گفتارھای شفاھـی
اقتباس شده اند و ادبيات متفاوتی دارند .اميدوارﯾم که خوانندگان اﯾـن
جزوه با مطالعه آن با مواضع و دﯾدگاھھای حزب بيشتر آشنا شوند.
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برخی از انقالبيون سابق انقالب  ۵٧را ﯾک اشتباه ميدانند .شما از
انقالب  ۵٧چه ارزﯾابی ای دارﯾد؟
منصور حکمت :گفته اند که تاريخ را ھمواره فاتحين مى نويسند .اما بـايـد افـزود کـه
تاريخى که شکست خوردگان مى نويسند به مراتب دروغين تر و مسموم تر است .چرا کـه
اين دومى جز ھمان اولى در لباس تعزيه و نوحه و تسليم و خودفريبى نيست .اگـر تـاريـخ
داستان تغيير است ،آنگاه تاريخ واقعى تاريخ شکست نخوردگان است .تاريخ جنبـش و مـردمـى اسـت کـه
ھمچنان تغيير ميخواھند و براى تغيير تالش ميکنند .تاريخ کسانى است که حـاضـر نـيـسـتـنـد ايـده آلـھـا و
اميدھاى خود براى جامعه بشرى را دفن کنند .تاريخ مردم و جنبشھايى است که در انتخاب اصول و اھـداف
خويش مخير نيستند و ناگزيرند براى بھبود آنچه ھست تالش کنند .انقالب  ٥٧در تاريخ فاتحين و شـکـسـت
خوردگان ھر دو ،پله اى در عروج اسالم و اسالميت و مسبب شرايطى است که امروز در ايران حاکم اسـت.
در تاريخ واقعى ،اما ،انقالب  ٥٧جنبشى براى آزادى و رفاه بود که در ھم کوبيده شد.
مصائب دوران پس از انقالب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت .مردم حق داشتند رژيم سلطـنـت و
تبعيض و نابرابرى و سرکوب و تحقيرى را که شالوده آن را تشکيل ميداد نخواھند و به اعتراض برخيزند .مـردم
حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواھند ،ساواک نخواھند ،شکنجه گر و شکنجه گاه نخـواھـنـد .مـردم
حق داشتند در برابر ارتشى که با اولين جلوه ھاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرنـد .انـقـالب
 ٥٧حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود .جنبش اسالمى و دولت اسالمى نه فقط محصول ايـن
انقالب نبود ،بلکه سالحى بود که آگاھانه براى سرکوب اين انقالب ،ھنگامى که ناتوانى و زوال رژيـم شـاه
ديگر مسجل شده بود ،به ميدان آورده شد .برخالف نظرات رايج ،جمھورى اسالمى وجود خود را در درجه اول
مديون شبکه مساجد و خيل آخوندھاى جزء نبود .منشاء اين رژيم قدرت مذھب در ميان مـردم نـبـود ،قـدرت
تشيع ،بيعالقگى مردم به مدرنيسم و انزجارشان از فرھنگ غربى ،سرعت بيش از حد شھرنشينى و کمبـود
"تمرين دموکراسى" ،و غيره نبود .اين خزعبالت ممکن است بدرد کارير شغلى "شرق شناسان" نيم بـنـد و
مفسرين رسانه ھا بخورد ،اما سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد .جريان اسالمى را ھمان نيروھايى به جـلـوى
صحنه انقالب  ٥٧کشيدند که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند و ساواکش را تعليم ميدادند .آنھـا کـه
پتانسيل راديکاليزاسيون و دست چپى از آب در آمدن انقالب ايران را ميشناختند و از اعتصاب کارگران صنـعـت
نفت درس خود را گرفته بودند .آنھا که به يک کمربند سبز در کش و قوسھاى جنگ سرد نياز داشتـنـد .بـراى
"اسالمى" شدن انقالب ايران پول خرج شد ،طرح ريخته شد ،جلسه گرفته شد .ھزاران نفر ،از ديپلوماتـھـا و
مستشاران نظامى غربى تا ژورناليستھاى ھميشه باشرف دنياى دموکراسى ماھھا عرق ريختند تـا از يـک
سنت عقب مانده ،حاشيه اى ،کپک زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران ،يک "رھبرى انقالب"
و يک آلترناتيو حکومتى براى جامعه شھرى و تازه  -صنعتى ايران سال  ٥٧بسازند .آقاى خمينى نه از نجف و
قم و در راس خيل مالھاى خر سوار دھات سر راه ،بلکه از پاريس آمد و با پرواز انقالب .انقـالب  ٥٧تـجـسـم
اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود ،اما "انقالب اسالمى" و رژيم اسالمى محصول جنگ سرد بود ،محـصـول
مدرن ترين معادله سياسى جھان آن روز .معماران اين رژيم ،استراتژيستھا و سياست گذاران قدرتھاى غربى
بودند .ھمانھا که امروز از درون لجنزار نسبى گرايى فرھنگى ،ھيوالى مخلوق خودشان را به عنوان محـصـول
طبيعى "جامعه شرقى و اسالمى" و درخور مردم "جھان اسالم" يکبار ديگر مشروعـيـت مـيـبـخـشـنـد .کـل
امکانات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى غرب براى ماھھا قبل و بعد از بھمن  ٥٧براى به کرسى نشاندن ايـن
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رژيم و سر پا نگاھداشتن آن بسيج شد.
اما اينکه نفس اجراى اين مھندسى اجتماعى در ايران مقدور شد ،مديون اوضاع و احـوال و نـيـروھـاى
سياسى و اجتماعى داخل ايران بود .ماتريال کافى براى اين کار فـراھـم بـود .حـرکـت اسـالمـى در ھـمـه
کشورھاى منطقه وجود داشته است .اما تا رويدادھاى ايران در ھيچ مقطعى اين جـنـبـش بـه يـک جـريـان
سياسى قابل اعتنا و يک بازيگر اصلى در صحنه سياسى اين کشورھا بدل نشده بود) .ضد( انقالب اسالمى
را نه به نيروى ناچيز حرکت اسالمى ،بلکه روى دوش سنتھاى سياسى اصلى اپوزيسيون ايران ساختند .ضد
انقالب اسالمى را روى دوش سنت ملى و باصطالح ليبرالى جبھه ملى ساختند که از کارگر و کـمـونـيـسـت
بيش از ھر چيز ھراس داشت و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذھب بـه جـويـدن نـاخـنـھـايـش
گذرانده بود .سنتى که در تمام طول تاريخش قادر نشد حتى يک تعرض نيـم بـنـد سـکـوالر بـه مـذھـب در
سياست و فرھنگ در ايران بکند .سنتى که رھبران و شخصيتھايش جزو اولين بيعـت کـنـنـدگـان بـا جـريـان
اسالمى بودند .ضد انقالب اسالمى را روى دوش سنت حزب توده ساختند که ضد  -آمـريـکـايـى گـرى بـھـر
قيمت و تقويت اردوگاه بين المللى اش فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد و رژيم اسالمى را ،مسـتـقـل از
اينکه چه به روز مردم و آزادى مياورد ،زمين بارورى براى مانور و مانيپوالسيون ميديد .رژيم اسالم را روى دوش
سنت منحط ضد  -مدرنيست ،ضد "غرب زدگى" ،بيگانه گريز ،گذشته پرست و اسالم زده حـاکـم بـر بـخـش
اعظم جامعه ھنرى و روشنفکرى ايران ساختند که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل مـيـداد.
خمينى پيروز شد ،نه به اين خاطر که مردمانى خرافاتى عکس او را در ماه ديده بودند ،بلکه به اين خاطر کـه
اپوزيسيون سنتى و اين فرھنگ منحط ملى و عقبگرا ،او را ،که در واقع وارداتـى تـريـن و دسـت سـازتـريـن
شخصيت سياسى تاريخ معاصر ايران بود" ،ساخت ايران" ،خودى و ضد غربى تشخيص داد و به تـمـجـيـدش
برخاست .ضد انقالب اسالمى محصول اين بود که ابتکار عمل در صحنه اعتراضى از دست حرکت مدرنيستى
 سوسياليستى کارگران صنعت نفت و صنايع بزرگ ،به دست اپوزيسيون سنتى ايران افتاد .اينھا بـودنـد کـهپرسوناژ خمينى و سناريوى انقالب اسالمى را از غرب تحويل گرفتند و عمال به توده مردم معترض فروختند.
عليرغم ھمه اينھا ،معرکه گيرى اسالمى تنھا توانست وقفه اى در روند انقالب  ٥٧ايجاد کند .رويدادھاى
دوره بالفاصله پس از قيام بھمن نشان داد که ديناميسم انقالب ھنوز برجاست .نشان داد که مردم ،ھرچه بر
زبانشان انداخته شده بود ،بھرحال نه براى اسالم بلکه براى آزادى و رفاه اجتماعى به ميدان آمـده بـودنـد و
ھنوز در ميدان مانده بودند .باالخره ،انقالب  ٥٧مثل اکثر انقالبات ،نھايتا نه با فريب و صحنه سازى ،بـلـکـه بـا
سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد .فاصله  ٢٢بھمن  ٥٧تا  ٣٠خرداد  ٦٠تمام آن فرصتى بود که
اسالم و حرکت اسالمى با ھمه اين سرمايه گذارى ھا و تالشھا توانست براى موکلين مستاصل رژيـم شـاه
بخرد .و البته از اين بيشتر نياز نداشتند .در تاريخ واقعى ايران ٣٠ ،خرداد به  ١٧شھريور ميچسـبـد و حـلـقـه
بعدى آن است .خمينى ،بازرگان ،سنجابى ،مدنى ،فروھر ،يزدى ،بنى صدر ،رجايى و بھشـتـى ،نـامـھـايـى
ھستند که بايد بدنبال محمدرضا پھلوى ،آموزگار ،شريف امامى ،بختيار ،اويسى ،ازھـارى و رحـيـمـى آورده
شوند ،بعنوان مھره ھايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا شايد راه انقالب و اعـتـراض مـردم را
سد کنند .رژيم سلطنت و مھره ھاى رنگارنگش در مقابل ضربات پى در پى جـنـبـش اعـتـراضـى شـکـسـت
خوردند .حکومت اسالمى ،در عوض ،قادر شد فرصت بخرد ،نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب مردم را به
خونين ترين شکل در ھم بکوبد .دستور کار ھر دو رژيم يک چيز بود.
نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى خاطره گنگى از انقالب  ٥٧داشته باشند .رابطه اينـھـا بـا
رويدادھاى آن دوره بى شباھت به رابطه نسل انقالبيون  ٥٧با وقايع دوران مصـدق و مـاجـراى  ٢٨مـرداد
نيست .دورانى سپرى شده و غير قابل لمس که ظاھرا فقط در ذھن نسل معاصر خودش زنده و مھم تلقى
ميشود .روايتھا از آن دوران زياد و مختلفند ،اما بيش از آنکه چيزى راجع به حقيقت تاريخى بگويند ،راجـع بـه
خود راوى و مکانش در دنياى امروز حکم ميدھند .انسان ھميشه از دريچه امروز به گذشته مينگرد و در آن
در جستجوى يافتن تائيدى بر اراده و عمل امروز خويش است .نوانديشان ما نيز در نگاه به انقالب  ،٥٧در پى
برافراشتن پرچمى در ايران  ٧٥ھستند .اما اين پرچم ھميشه وجود داشته است .اينکه ھر بار چـه کسـى،
با چه تشريفاتى و با زمزمه چه اوراد و آياتى ،زير اين پرچم حضور به ھم ميرساند مساله اى ثانوى است.
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کسانى معتقدند که اسالم راستين با اسالم حاکم در اﯾران متفاوت است و نقد
اسالم را توھين به عقاﯾد مردم ميدانند .نظر شما چيست؟
منصور حکمت :من اين را درک ميکنم که منافع عدهاى چنين اقتضا ميکند که تا حد امکان اسالم را از
زير تيغ خشم مردمى که قربانى يا شاھد جنايات غير قابل توصيف اسالميوناند ،بدر ببرند .من ايـن را درک
ميکنم که ابعاد اين جنايات و اين ھاالکاست ] [halocaustچنان است که حتى در ميان صف اسالميـون ھـم
کسانى پيدا ميشوند که نميخواھند مسئوليت اين ھمه پليدى و زشتى را بر عھده بگيرند و الجرم بـه نـظـر
من طبيعى است که در چنين اوضاعى بحث "اسالم راستين" و رابطه آن با "اسالم پراتيک" يک بار ديگر بـاال
من آتِئيست ،از نظر ما شاھدان و قربانيان جنايات اين اسالم ،از نظر مـن و
من کمونيستِ ،
بگيرد .اما از نظر ِ
امثال من که در يک جدال سھمگين اجتماعى و سياسى و فکرى با اين ھيوال بسر ميبريم ،اين اظـھـارات و
توجيھات از فرط رندى ،احمقانه جلوه ميکند .مبانى عقيدتى اسالم ،مبانى قرآنى اسالم ،انـکـشـاف تـاريـخ
اسالم ،ھويت و تعلق سياسى اسالم و اسالميون در جدال آزادى و ارتجاع در عصر ما عيانتر و غـيـر قـابـل
پوشاندنتر از آن است که اجازه بدھد بحث روايات مختلف اسالم و وجود و احتمال وجـود روايـت ديـگـرى از
اسالم ،ولو در آينده و در کُرات ديگر ،که در آن ابتدايىترين حقوق و عواطف بشرى لعـن و لـگـدمـال نشـده
علم و به شعـور اجـتـمـاعـى انسـان زمـان
ت بىحرمتى به ِ
باشد ،جدى گرفته بشود .به نظر من ،اين نھاي ِ
ل ھزيمت به روى جامعه پرت ميکننـد را بـه عـنـوان
ن در حا ِ
ماست ،اگر ھر توجيه و ھر َمھملى که اسالميو ِ
مبحثى براى تجزيه و تحليل و موشکافى علمى بپذيريم ...فرد در اسـالم ،چـه راسـتـيـن و چـه غـيـر آن،
بىحقوق و بىحرمت است .زن در اسالم بَرده است .کودک در اسالم در رديف احشام است .عقيده آزاد در
اسالم معصيت و مستوجب عقوبت است .موسيقى فساد است .سکس ،بدون جواز و بدون داغِ مذھب بـر
دين مرگ و خون و عبوديت است .راستش ھمه اديان ھميـنانـد ،امـا
ل مرتکبينش ،گناه کبيره است .اين
ِ
َکپَ ِ
بيشتر اديان را بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طول صدھا سال در قفس کرده است .اين يـکـى را ھـرگـز
نگرفتند و مھار نکردند .چرخ ميزند و نکبت ميآورد.
دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى بحث احترام به باورھاى مردم ،به نظر من بـىاعـتـبـار و ريـاکـارانـه
است .در ميان مردم ،باورھاى مختلفى ھست .بنابراين بحث نه بر سر احترام به باورھاى مردم ،بلکه بر سر
انتخاب باورھاى قابل احترام مردم است .ھر کس ھر چه بگويد ،به ھر حال ھمه دارند بـاورھـاى بـاب مـيـل
خودشان را انتخاب ميکنند .و الجرم آنھا که تحت لواى حرمت باورھاى مردم ،نقد به اسالم را پس مـيـزنـنـد،
دارند فقط انتخاب معنوى و سياسى خود را بيان ميکنند و بس .اسالم را به عنوان يک عقيده قـابـل احـتـرام
ت "خلقى" دادن به انتخابشان ،عقايد خود را در بسـتـهبـنـدى "اعـتـقـادات
برميگزينند و فقط براى مشروعي ِ
مردم" عرضه ميکنند .من به ھيچ خرافهاى ،به ھيچ ناحقى ،حتى اگر ھمه مردم جھان به آن صحه بگذارنـد،
احترام نميگذارم .اين را البته حق ھر کس ميدانم که به ھر چه ميخواھد باور داشته باشد .اما ميان احـتـرام
به آزادى عقيده افراد با احترام به عقيده افراد فرق اساسى ھست .ما بر فراز جھان ننشستهايم و داور ايـن
دنيا نيستيم .بازيگران و شرکت کنندگان در آن ھستيم .ھر يک گوشهاى از اين جـدال تـاريـخـى -جـھـانـى
ھستيم که به نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانھا در جريان بوده است .من بـه خـرافـاتـى
که با آنھا در حال جنگم و زجر انسانھا را در چنگال آن ديدهام ،احترام نميگذارم.
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برخی می گوﯾند مردم کشورھاﯾی مثل اﯾران مسلمانند و آنچه که در آنھا جريان
دارد ،براى مثال موقعيت زنان و حجاب اجبارى ،جزو فرھنگ و ھويّتشان است.
آيا به نظر شما ،مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشورى اسالمى است؟
ت ُمرکبّى نظير يک جامـعـه ،زيـر يـک
منصور حکمت :نفس دستهبندى کردن و بستهبندى کردن واقعي ِ
برچسب تقليلگرايانه مذھبى يا قومى و ملى ،بخودى خود گواه اين است که ما با يک تبـيـيـن عـلـمـى يـا
حقيقتجويانه روبرو نيستيم .کسى که جامعه ايران را جامعهاى اسالمى نام ميگذارد ،درست نظيـر کسـى
که آن را آريايى ،شاه پرست ،ايرانى ،شيعى و غيره توصيف ميکند ،دارد در قلمرو پروپاگاند حرکت مـيـکـنـد.
سؤال اين است که چه کسانى و در چه چھارچوب سياسى و تاريخىاى دارند ايران را جامعهاى اسـالمـى
توصيف ميکنند و چه نتايجى ميخواھند از اين توصيف بگيرند .براى مثال معلوم است که رژيم اسالمـى بـايـد
جامعه ايران را جامعهاى اسالمى توصيف کند ،تا به وجود يک حکومت اسالمى در جامعه رنگ مشـروعـيـت
بزند .واضح است که يک راسيست و مھاجرستيز غربى بايد ايران را جامعهاى اسالمى بخـوانـد تـا شـکـاف
ميان آدمى که از ايران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى نگاه دارد .واضح است که يک ژورنالـيـسـت
نان به نرخ روز خور بايد از اين عبارت استفاده کند و اين باور را اشاعه بدھد ،چون مدل تـبـلـيـغـى و نـگـرش
محافل سياسى حاکم در جامعه غربى امروزه اين است .به ھمين ترتيب محافل دانشگاھـى از ايـن الـگـو
تبعيت ميکنند ،افکار عمومى در اين جھت سوق داده ميشود و غيره.
واقعيت اين است که اين اسمگذارى و دستهبندى کاذب است .ھدف اين اسمگذارى ،از ھـر سـو کـه
باشد ،اين است که کاراکتر اسالمى قوانين و مناسبات حاکم بر جامعه ايران ،نه محصول يک تحميل و فشار
سياسى ،بلکه ناشى از نگرش و باورھای خود مردم قلمداد شود .اگر واقعا حجابى بر سر زنان ايران اسـت،
انتخاب خودشان باشد و از نگاه اسالمىشان به جھان مايه بگيرد ،چقدر وجدانھا در غرب آسودهتر ميـشـود،
چقدر معامالت و بند و بستھاى رژيمھاى دمکرات و الس زدن روشنفکران و ژورناليستھاى يـاپـى ] ]yuppie
غربى با دولت ايران موجه ميشود ،چقدر خفه کردن صداى اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون انقالبـى ايـران بـه
عنوان عدهاى ناراضى افراطى و "جدا از مردم" سادهتر ميشود .بستهبندى مذھبى و فرھنگى و قـومـى و
ملى مردم ،ھميشه قدم اول در انکار حقوق يونيورسال و جھان شمول آنھا به عـنـوان انسـان اسـت .اگـر
نسلکُشى در روآندا ادامه يک سنت آفريقايى است ،اگر سنگسار يک رسم اسالمى مردم ايران است ،اگر
حجاب بخشى از فرھنگ زن در "جوامع اسالمى" است ،اگر شوھر دادن دختر ُنه ساله رسم و رسـوم خـود
مردم آن ممالک است ،آنوقت واقعا ميشود فراموششان کرد ،ميشود تحقيرشان کرد ،ميشود بـمـبـارانشـان
حکّام خودشان رھايشان کرد .اما اگر مـعـلـوم
کرد و در پشت ديوار بلند مدنّيت و دمکراسى غربى زير دست ُ
شود که اين انسانھا چون ديگران در جامعهاى سرمايهدارى و در يک بازار جھانى ،توليد و زيست ميکنند ،اگر
معلوم شود که اين راه و رسمھا و قوانين اسالمى به زور زندان و شکنجهگاه و اعدام و گشت خـيـابـانـى و
دشنه و اسيد و سنگسار به اينھا تحميل شده است ،اگر معلوم شود که اين مردم نظير ھمـه جـاى ديـگـر
تشنه آزادى و برابرى و رفع تبعيضاند ،اگر معلوم شود که قوىترين خصيصه اين مردم ،عليـرغـم ھـمـه ايـن
فشارھا ،عطششان براى فرھنگ و زيست نوع غربى اسـت ،آنـوقـت تـمـام ايـن عـمـارت ايـدئـولـوژيـکـى
عوامفريبانه فروميريزد و خسارات غيرقابل توصيفى به بار ميآورد.
جامعه ايران ،جامعهاى اسالمى نيست .رژيم استبدادى حاکم بر ايران يک رژيم اسـالمـى اسـت ،کـه
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عليرغم ھمه اين فشارھا ،ھنوز نتوانسته است مردم را مجبور و ناگزير کند تا اين ھويت اسالمى را بر خـود
بپذيرند .من يک غاز براى روشنفکرى که با ارجاع به آمار ثبت احوال و مقوله "مذھب رسمى" ُمھر تأييد پـاى
اين اسمگذارى رياکارانه ميگذارد ،ارزش قائل نيستم .پذيرش اين مقوله ،و از آن بدتر تبليغ اين مـقـولـه ،يـک
رکن تداوم فاجعهاى است که در ايران و کشورھاى اسالمزده جريان دارد.
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در شراﯾطی که بخش وسيعی از مردم به مذھب و وجود خدا
معتقدند چطور ميتوان دست مذھب را از حکومت قطع کرد؟
حميد تقوائی :راه اﯾن کار را انقالب کبير فرانسه در بيش از دوﯾست سـال قـبـل بـه
مردم تشنه رھائی و آزادی نشان داد .خلع ﯾد از مذھب ﯾک اقدام سياسی است کـه بـه
بھترﯾن و کامل ترﯾن شکل ميتواند بعنوان حکم ﯾک انقالب سياسی و اجـتـمـاعـی عـلـيـه
حکومت مذھبی متحقق شود .اﯾن ﯾک اقدام قاطع سياسی و متکی بـر آگـاھـی و اراده
توده مردم برای خالصی از سلطه دولت و قوانين مذھبی است .اﯾنکه مردم چقدر بخدا اعتـقـاد دارنـد و ﯾـا
ندارند و ﯾا مذھب چه جاﯾگاھی در فرھنگ مردم دارد و غيره اﯾنھا نقشی در اﯾن تعيين تکليف سـيـاسـی بـا
مذھب اﯾفا نميکند .مسلما جدائی مذھب از دولت زمينه را برای نقد فکری و عقيدتی مـذھـب نـيـز ھـمـوار
ميکند و از سوی دﯾگر نقد فکری مذھب ) مانند جنبش روشنگری در اروپای قرن ھـيـجـدھـم( زمـيـنـه سـاز
انقالب سياسی عليه سلطه حکومتی مذھب است اما اﯾن دو پيش شرط ﯾکدﯾگر نيستند .تعيـيـن تـکـلـيـف
سياسی با مذھب ،ھمانطور که انقالب کبير فرانسه نشان داد ،مشروط و موکول به نقد فکری و فرھـنـگـی
مذھب نيست .ميتواند اکثرﯾت ﯾک جامعه بوجود خدا معتقد باشد و در عين حال برای جدائی مذھب از دولت
دست به انقالب بزند.
اﯾن نظرﯾه اشتباه است که گوﯾا بخاطر اعتقادات مذھبی مردم حکومتھای مذھبی بقدرت ميرسـنـد .نـه
در قرون وسطی اﯾنطور بود و نه جمھوری اسالمی بخاطر اعتقادات مذھبی مردم روی کـار آمـد .در قـرون
وسطی سلطه مذھب شرط الزم حفظ نظام ارباب رعيتی و اعمال قدرت اشـراف فـئـودال بـود و در مـورد
جمھوری اسالمی ھم اﯾن بورژوازی بومی و جھانی بود که در ھراس از انقالب  57و قدرت گيری چپ در اﯾـن
انقالب به مذھب متوسل شد و با اتکا به اسالم سياسی انقالب را به شکست کشاند .خمينی و بـن الدن
و مفتدی صدر و احمدی نژاد و خامنه ای و حسن نصرﷲ در جنبش ارتجاعی اسالم سياسی رﯾشه دارند و
نه در عقاﯾد مردم به خدا و پيغمبر و ائمه اطھار .اﯾن ادعا که جامعه اسالمی است و سلطه مذھب و دخالت
آن در امور اجتماعی و سياسی مردم بخاطر اعتقادات مذھبی مردم است ﯾک دروغ بـزرگ و عـوامـفـرﯾـبـی
بيشرمانه است که بوسيله رسانه ھای غربی نيز به آن دامن زده ميشود .اکثرﯾت عظيم مردم اﯾران حکومت
مذھبی نميخواھند و اﯾن حکومت تنھا با سرکوب و کشتار مردم توانسته خودش را سر پا نگاھدارد و نـه بـا
اتکا به عقاﯾد مردم .کافی است فقط ﯾک روز شر کميته چی ھا و لباس شخصـيـھـا و سـپـاه پـاسـداران و
خواھران زﯾنب را از سر جامعه کم کنيد تا ببينيند مردم چه بالئی به سر اﯾن حکومت ميآورند.
ھمين امروز در جامعه اﯾران خيلی از کسانی که خود را مسلمان ميدانند با جمھوری اسالمی مـخـالـف
ھستند و به اﯾن نتيجه رسيده اند که مذھب نباﯾد در دولت و قوانين دخالت کنـد .و اﯾـن بـروشـنـی نشـان
ميدھد که ھمين امروز وبدون ھيچ قيد و شرط و زمينه سازی و پيش شرط فرھنگی وعقدﯾتی ای جـامـعـه
ميتواند و باﯾد از نظر سياسی تکليفش را با مذھب در حکومت روشن کند و آنرا از دولت و قوانين کنار بـزنـد.
تعيين تکليف سياسی جامعه با مذھب اساسا کار ﯾک جنبش انقالبی برای خلع ﯾد مذھب از امور دولتـی و
قوانين و سيستم آموزشی و حقوقی و قضائی است و اﯾن خواست و ھـدفـی اسـت کـه تـوده مـردم را
مستقل از عقاﯾد مذھبی شان به حرکت در ميآورد و در نھاﯾت به جدائی مذھب از دولت مـنـجـر مـيـشـود.
انقالب فرانسه در قرن ھجدھم اﯾن حقيقت را اثبات نمود و انقالبی که امروز در اﯾران در حال شـکـل گـيـری
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است نيز تاکيد دﯾگری بر اﯾن حقيقت تارﯾخی خواھد بود.
بدون اﯾن تعيين تکليف سياسی مقابله ھمه جانبه با مذھب ممکن نيست .بخصوص در جامعه اﯾران که
مذھب با دولت تنيده شده اﯾن ﯾک رکن اساسی جارو کردن مذھب از جامعه است.
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ادعا ميشود که مواضع حزب در قبال مذھب و اسالم افراطی
است .وﯾژگی برخورد حزب به مذھب در چيست؟ برنامه حزب در اﯾن
مورد چه ميگوﯾد؟ تفاوتھای حزب با جرﯾانات دﯾگر در اﯾن زمينه چه ھا
ھستند؟
حسن صالحی :اگر جرﯾانی و ﯾا کسانی بگوﯾند که مواضع حزب ما در قبال مذھب و اسـالم افـراطـی
است من اﯾن را بيشتربعنوان تاﯾيدﯾه ای بر سياستھای حزب می فھمم .چرا که معموال نـقـطـه مـقـابـلـش
سياست سازش و مصالحه با مذھب و اسالم است و تالشی مبنی بر اﯾنکه دستگاه مذھب را از زﯾـر تـيـغ
تند انتقاد خارج کند .موضوع به سادگی اﯾن است که سی و چند سال ﯾک حکومت مذھبی از نوع اسالمـی
اش دمار از روزگار مردم درآورده است .خود جامعه به دليل سالھا فشار حکومت مذھـبـی در عـرصـه ھـای
مختلف مثل قوانين و سيستم آموزش و پرورش و قضاﯾی آبستن ﯾک انفجار ضد مذھبی بـزرگ اسـت .اﯾـن
انفجار اجتماعی اگر اتفاقبيافتد ،که دﯾر ﯾا زود می افتد ،نه فقط جمھوری اسالمی را به ورطه سقوط خواھـد
کشاند بلکه رﯾشه مذھب را ھم خشک خواھد کرد .حزب کمونيست کارگری اﯾن بيداری ضـد مـذھـبـی در
اﯾران و در خاورميانه را نماﯾندگی می کند .ما حزب کارگران و مردمی ھستيم که می بينند حکومت مذھبـی
برای آنھا فقر و نداری ببار آورده است و در عوض سرماﯾه داران ،و آقا زاده ھا و آﯾت ﷲ ھای رﯾز و درشت در
ناز و نعمت زندگی می کنند و صاحب ثروتھای افسانه ای ھستند .اﯾن حزب به زنانی تعلق دارد که با چماق
مذھب زن بودنشان انکار شده و اوليه ترﯾن حقوق انسانی شان پاﯾمال شده است .ما حزب امـثـال عـلـيـا
ماجده المھدى ھستيم که حجاب اسالمی را را زﯾر پا لگد می کنند و می گوﯾنـد اﯾـن نشـانـه بـردگـی زن
است .اﯾن حزب کودکانی را نماﯾندگی می کند که طبق تعاليم اسالم در رده احشام به حساب می آﯾـنـد و
حق و حقوقی در جامعه ندارند .اﯾن حزب جوانانی است که برای خالصـی از شـالق ،تـارﯾـکـی ،خـرافـات،
حقارت و بندگی مذھب جنبش ضد تحجر و خالصی فرھنگی راه انداخته اند.
وﯾژگی برخورد حزب کمونيست کارگری به مذھب در چيست؟ وﯾژگی برخورد ما اﯾن است کـه مـا مـی
خواھيم در جامعه مذھب زداﯾی کنيم .می خواھيم بطور ھمه جانبه ای دست مذھب را از زنـدگـی مـردم
کوتاه کنيم.
ببينيد مذھب در چند دھه گذشته مثل ﯾک غده سرطانی به ھمه بافت ھای سلولی در جامعه حـمـلـه
ور شده و آسيبھای زﯾادی وارد کرده است .ما می خواھيم با استفاده از قانون و آمـوزش و پـرورش و کـار
فرھنگی روشنگرانه)نوعی شيمی درمانی و اشعه درمانی( به جنگ اﯾن غده سرطانی بروﯾم و کاری کنـيـم
که دﯾگرھيچيک از اعضای جامعه دچار اﯾن مرض نشود و رﯾشه آن را ور بياندازﯾم.
به اﯾن منظور ما قبل از ھر چيز خواھان برقراری ﯾک نظام سياسی سکوالر ھستيم .اﯾن ﯾعنـی دﯾـن از
دولت و آموزش و پرورش جدا باشد و ھر گونه رجوعی به مذھب بعنوان مبنای تصوﯾب قوانين بـاﯾـد مـمـنـوع
شود.ھمچنين اﯾن به اﯾن معناست که مفھومی به اسم مذھب رسمی نداشته باشيم .بعـالوه در تـقـوﯾـم
رسمی ھم نباﯾد از مناسک و مناسباتھای مذھبی خبری باشد و اجرای چنين برنامه ھاﯾی در دواﯾر دولـتـی
باﯾد ممنوع باشد .در اوراق ھوﯾت ،در رسانه ھا و اسناد رسمی ھم فرد و ﯾا افراد نباﯾد به تـعـلـق مـذھـبـی
خاصی منتسب شوند .ھمه شھروندان جامعه صزفنظر از ھر عقيده و باوری که داشته باشند باﯾـد قـوانـيـن
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ﯾکسانی در موردشان صدق کند .ﯾک قانون برای ھمه.
در زمينه امور اجتماعی و خانواده خواستھای ما زﯾاد و متنوع است .از ممنوعـيـت پـوشـش اجـبـاری و
آزادی پوشش گرفته تا ممنوعيت قوانين تبعيض آميز عليه زنان و انجام مراسم مذھبی خشونت آميز و غـيـر
انسانی .از ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه گرفته تا ممنوعيت دخالت مذھب در روابط جنسی افراد و صـدور
احکامی مثل سنگسار و غيره .از ممنوعيت ذبح اسالمی گرفته که با ھر گونه قوانين حمـاﯾـت از حـيـوانـات
ضدﯾت دارد تا جلوگيری از مراسم مذھبی که مخل آساﯾش مردم است ) مثل اذان خواندن با صدای بلند در
کله سحر( .از ممنوعيت دخالت مذھب در امورات خانواده مثل طالق و سرپرستی فرزندان تـا حـذف کـردن
خطبه و دعا و ھر گونه رجوع به مذھب در ثبت دولتی امور مربوط به تولد ،ازدواج ،طالق و مرگ.
مسئله مھم دﯾگر مربوط می شود به نظارت بر دخل و خرج بنگاھھای مذھبی .دستگاه مـذھـب فـقـط
ماشين جناﯾت و صنعت توليد خرافه نيست .بلکه موسسه اقتصادی با سرماﯾه و سود کالن است .ﯾک دکان
پر رونق برای خادمين خدا .ما خواھان اﯾن ھستيم که مراجع قانونی بر حساب ھا و دفاتر و درﯾـافـتـی ھـا و
پرداختی ھای فرقه ھا و نھادھای مذھبی کنترل داشته باشند .اﯾن نھادھا باﯾد از قوانين مالياتـی نـاظـر بـر
بنگاه ھای مشابه تابعيت کنند.
موضوع دﯾگری که من اﯾنجا می خواھم بدان اشاره کنم مربوط می شود به مسئله مذھب و کـودکـان.
در اﯾران و در دنيا االن اﯾنطور ھست که ما مذھب را به ارث می برﯾم .ﯾعنی چون پدر و ﯾا مـادر مـا بـه بـاور
مذھبی معينی اعتقاد دارند نام فرزندان آنھا را ھم اتوماتيک جزء پيروان آن مذھب می گذارند .خيلی از ماھا
اﯾنطوری " مسلمان" شناخته می شوﯾم .مذھب نباﯾد ارثی باشد چرا که کودکان اصال مـذھـبـی نـدارنـد و
وقتی به سن بلوغ رسيدند خودشان باﯾد انتخاب کنند چه باوری داشته باشند.
اما ما تنھا به اﯾن راضی نمی شوﯾم که مذھب فقط ﯾک اعتقاد شخصی قلمداد شود.مذھب بعنوان ﯾـک
عقيده نيز اسارتبار است و نباﯾد از حيطه نقد خارج شود .نقد فکری مذھب و کار فرھنگی و روشـنـگـرانـه در
باره عقاﯾد و خرافات مذھبی وجه دﯾگری از برخورد ما به مذھب است .بشرﯾت ﯾکبار درعصر روشـنـگـری در
اروپای قرن ھجده تسوﯾه حساب فکری با مذھب را تجربه کرده است و در دوره ما نيز با تـوجـه بـه دخـالـت
مذھب در جامعه و حماﯾت دولتھا از آن الزم است که اﯾن جدال عقيدتی و فکری بار دﯾگر صورت گيرد.
ھمه اﯾن خواستھا و مطالبات که من اﯾنجا به آنھا اشاره کردم بطور مبسوطی در بـرنـامـه حـزب " ﯾـک
دنيای بھتر" آورده شده است .حزب ھمچنين بيانيه ای درمورد موازﯾن سکوالرﯾسم در اﯾران منتشر کرده کـه
ھمه اﯾن خواستھا در آنجا قيد شده است.
کمتر حزب سياسی ای وجود دارد که اﯾنطور به تفصيل در مورد مذھب زداﯾی در جامعه خواستھاﯾـی را
مطرح کرده باشد .االن تقرﯾبا مد است که ھمه از جداﯾی دﯾن و دولت حرف می زنند ولی بـطـور مشـخـص
معلوم نمی کنند که اﯾن جداﯾی دﯾن از حکومت ﯾعنی چه؟ برای گروھھاﯾی اﯾن خواست عمدتا مـربـوط مـی
شود به اسم حکومت که مثال اسالمی و ﯾا مذھبی نيست ولی وقتی خوب به برنامه شان توجه می کنـی
پی می بری که مذھب از ھزار و ﯾک سوراخ در پالتفرم سياسی آنـھـا سـرو کـلـه اش پـيـدا مـی شـود.
گروھھاﯾی ھم وجود دارند که البته طرفدار نوع مشروطه جمھوری اسالمی ھستند و منظورشان اﯾن اسـت
که مثال فقط ولی فقيه حذف شود .شما ھر چقدر که نسبت به مذھب نقد داشته باشيد به ھمـان مـيـزان
ھم چيزی را مطالبه می کنيد .نقد حزب ما به مذھب عميق و ھمه جانبه است .از نظر ما مذھب فقـط ﯾـک
دستگاه تحميق برای توجيه وضع موجود نيست .مذھب ﯾک سالح مـرگـبـار در خـدمـت سـرمـاﯾـه داران و
مفتخوران جامعه است تا مردم معترض را سرکوب کنند .مذھب دکان پر رونقی است که از طرﯾق تلکه کردن
مردم و به اختيار در آوردن ثروت جامعه رﯾش و سبيل عده ای بيکاره را چرب می کند .به اﯾن ماشين اشاعـه
خرافه و جناﯾت و سودبری باﯾد تعرض ھمه جانبه ای کرد .دست مذھب باﯾد تماما از زنـدگـی مـردم کـوتـاه
شود!
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تعداد نه چندان کمی از مردم از جمله کارگر و زحمتکش مذھبی
ھستند و ﯾا کم و بيش اعتقادات مذھبی بر آنھا حاکم است .عليرغم
اﯾن فکر ميکنيد کمونيسم ميتواند نفوذ توده ای بدست آورد و به
پيروزی برسد؟
اصغر کرﯾمی :اجازه بدھيد ابتدا دو نکته را تاکيد کنم .اوال کمونيسم فی الحـال ﯾـک
جنبش شناخته شده و با نفوذ در اﯾران است و ثانيا ضدﯾت با مذھب ﯾک نقطه قوت مھم حزب کـمـونـيـسـت
کارگری برای تبدﯾل شدن به ﯾک حزب توده ای قدرتمند در جامعه اﯾران است نه نقطه ضعف آن.
اﯾران جامعه ای مذھبی نيست و نه تنھا مذھبی نيست که ﯾک جنبش قوی ضد مـذھـبـی در جـرﯾـان
است که مدام نيرو به خود جذب ميکند و عميق تر و توده ای تر ميشود و جامعه در مـقـابـل ﯾـک حـکـومـت
مذھبی اسالمی قرار دارد و به درجه ای که حزب کمونيست کارگری بعنوان ﯾک بـازﯾـگـر سـيـاسـی نـقـش
چشمگيری در جامعه داشته باشد عنصر ضدمذھبی آن خود ﯾک عامل مھم در توده ای شدن آن خواھد بود.
در بعد بين المللی نيز با توجه به جناﯾات بيشمار اسالمی ھا در دھه ھای اخير و خطراتی کـه امـروز بـرای
غرب اﯾجاد کرده است ،خصلت ضدمذھبی ضد اسالمی حزب کمونيست کارگری ﯾک نقطـه قـوت مـھـم آن
است.
بنظر من مذھبی بودن بخشی از مردم مانع مھمی برای کمونيسم در اﯾران و حزب کمونيست کـارگـری
بطور مشخص برای تبدﯾل شدن به ﯾک جرﯾان بانفوذ نبوده است .بخشی از نفوذ حزب کمونيـسـت کـارگـری
اتفاقا در ميان کسانی است که ھنوز بدرجاتی اعتقادات مذھبی دارند و خود را مسلمان ﯾا بھـررو مـذھـبـی
ميدانند .مساله اﯾن است که نه جامعه بر اساس معتقدﯾن به مذھب و ﯾا اقوام تقسيم شـده اسـت و نـه
توده ھای مردم انتخاب سياسی شان بر اساس مذھب و ﯾا مليت و قوميت و جنـسـيـت صـورت مـيـگـيـرد.
مذھب و ھمينطورناسيوناليسم و قومپرستی و ساﯾر عقاﯾد و جنبش ھای ارتجاعی بدرجـه ای کـه در ھـر
مقطع در ﯾک جامعه نفوذ دارند البته ﯾک مانع رشد اﯾده ھای رادﯾکال و کمونيستی ھستند و در مواقعی بـه
نيروی سياسی موثری در گمراه کردن توده ھای کارگر و زحمتکش تبدﯾل ميشوند و موفق ميشوند بخـشـی
از طبقه کارگر را بدنبال اھداف ارتجاعی طبقات دﯾگر بکشانند .اما در اﯾن مقاطع نيز علت نه مـذھـبـی بـودن
مردم ﯾا اعتقادات ناسيوناليستی آنھا بلکه ضعف جنبش ھای مترقی و کمونيستی است که به اﯾن جرﯾانـات
ارتجاعی اجازه فعال ماﯾشاﯾی ميدھد .بطور واقعی عواملی که ميتواند ﯾک حزب کمونيستی را توده ای کنـد
بسيار تعيين کننده تر و قوی تر از عامل مذھب و ﯾا افکار ارتجاعی دﯾگراست.
جامعه طبقاتی است و طبقات مختلف بر اساس موقعيت متفاوتی که در توليد اجتماعی و سـھـم خـود
در توليد دارند روبروی ھم قرار ميگيرند .مروری به تارﯾخ نيز نشان ميدھد که مبارزه و صف بندی ھای اصـلـی
در جامعه صفبندی ھاﯾی طبقاتی ھستند .از شورش برده ھا عليه برده داران تا مبـارزات دھـقـانـان عـلـيـه
اشراف زميندار و انقالب کبير فرانسه و ساﯾر جنبش ھا و انقالباتی که در اﯾن دوره ھا صورت گـرفـتـه اسـت
تماما بر اساس ﯾک صفبندی طبقاتی بوده است .در جامعه سرماﯾه داری کشمکش اصلی مـيـان کـارگـر و
سرماﯾه دار است .کارگران کارخانه ای که دست به اعتصاب ميزنند از نظر عقاﯾد و باورھای شخصی بسـيـار
متفاوتند .بخشی بيشتری بی مذھبند ،بخشی سنی ﯾا شيعه و بخشی ممکن است مسيحی ﯾا زرتشتی
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باشند .اما اﯾنطور نيست که مثال بخش مسلمان کارگران با کارفرمای مسلمان دست به ﯾکی ميکنند عليه
کارگران غير مسلمان .ساالنه ھزاران اعتصاب در مراکز کارگری و ﯾا توسط معلمان و پرستاران صورت ميگـيـرد
که کشمکشی کامال طبقاتی است نه مذھبی .در مقياس جامعه ھم به ھمين شکل است .امـروز بـخـش
اعظم جامعه که بخشا اعتقادات اسالمی دارند خود را تماما در مقابل حکومت اسـالمـی و آﯾـت ﷲ ھـای
اسالمی ميدانند و ھمزمان خواھان رفاه ،برابری و عدالت اند که خواست ھاﯾی چپ و کمونيستی اسـت و
در تحوالت سياسی عموما به چپ متماﯾل ھستند تا ﯾک حزب مثال اسالمی بورژواﯾی.
باﯾد دﯾد اھداف و برنامه ای که ﯾک حزب سياسی مطرح ميکند تا چه حد با منافع بخـشـی از جـامـعـه
خواناﯾی دارد .سه شعار محوری بلشوﯾک ھا صلح ،زمين و آزادی بود که خواست اکـثـرﯾـت جـامـعـه بـود و
جامعه تحت رھبری آنھا موفق به سرنگونی تزار و برقراری حکومت کارگری شد .ھمه ميدانستند کـه حـزب
بلشوﯾک و لنين بی مذھبند و اکثرﯾت مردمی که به آنھا پيوستند اعتقادات مذھبـی داشـتـنـد .بـرای تـوده
وسيع مردم بی مذھبی بلشوﯾک ھا مساله و مشغله نبود و به فاکتور مھمی در انتخاب سـيـاسـی مـردم
تبدﯾل نشد .در انقالب مشروطه ،که جامعه صدبار نسبت به اﯾن دوره مذھبی تر بود ،شيخ فضـل ﷲ نـوری
که شناخته شده ترﯾن و مھمترﯾن آﯾت ﷲ وقت بود منفورترﯾن آدم در اﯾن کشور به حساب ميامد چرا کـه بـا
مردم عليه حکومت قاجار ھمراه نبود ھمينطور که االن آﯾت ﷲ ھا منفورترﯾن بخش جامعه انـد .مـيـخـواھـم
بگوﯾم که مردم در انتخاب سياسی و زندگی روزمره شان فاکتورھای زمينی تر و قابل لمس تری را مد نـظـر
قرار ميدھند.
حزب کمونيست کارگری برنامه ای دارد که اکثرﯾت مردم قلبا خواھان عملی شدن فوری آنھا ھستند .از
مطالبات اقتصادی فوری مانند طب راﯾگان و تحصيل راﯾگان تا افزاﯾش دستمزد و بيمه بيکاری و بـيـمـه ھـای
بازنشستگی و بطور کلی نابودی استثمار و نابرابری تا آزادی ھای سياسی و لغو مجازت اعدام ﯾا برابری زن
و مرد ﯾا سکوالرﯾسم و جداﯾی مذھب از دولت و  ...اﯾنھا خواست و آرزوی اکثرﯾت مردم است .اﯾن اکـثـرﯾـت
بخشا بی مذھبند و بخشا اعتقادات مذھبی اسالمی ﯾا غير اسالمی دارند .بر اﯾن اسـاس بـقـول مـنـصـور
حکمت زﯾر پوست ھر انسان منصفی را کند و کاو کنی ﯾک سوسياليست دو آتشه ميبينی صرفنظر از اﯾنکـه
اﯾن انسان اعتقاد مذھبی داشته باشد ﯾا نداشته باشد .اکثرﯾت مردم رفاه ميخواھند بنابراﯾن بالقوه خـود را
با حزبی نزدﯾک ميبينند که بتواند به خواست ھای رفاھی آنھا پاسـخ بـدھـد .آزادی مـيـخـواھـنـد ،بـرابـری
ميخواھند ،تبعيض نميخواھند ،جنگ نميخواھند ،امنيت ميخواھند و اگر ﯾک حزب کمونيستی بتواند جـا پـای
خود را در جامعه محکم کند ،در مبارزات روزمره آنھا حضور داشته باشد ،در سطح جـامـعـه مـطـرح و قـابـل
انتخاب باشد باشد به آن حزب ميپيوندند و در اھداف و برنامه ھاﯾش شرﯾک ميشوند صرفنظر از اﯾنکه تا چـه
حد تحت تاثير اعتقادات مذھبی باشند .روشن است که با نزدﯾکی به ﯾک حزب کمونيـسـتـی مـذھـب ھـم
بسرعت در ميان آنھا تضعيف ميشود .چون خود مذھب ابزار طبقه حاکم و مفتخور برای مرعوب کـردن و بـه
انقياد کشيدن طبقه کارگر و حفظ نظام موجود است و بدرجه ای که مردم به اﯾن مساله پی ميبرند از آن دور
ميشوند.
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آﯾا مذھب صرفا ﯾک سيستم فکری و عقيدتی است؟ نقد فکری مذھب به چه
معنی است؟
حميد تقوائی :در جوامع موجود و کال جوامع طبقاتی در تمام طول تارﯾخ مذھب پـدﯾـده ای ورای ﯾـک
سيستم اعتقادی و اعتقادات و باور اھالی جامعه بوده است .بقول منصور حکمت مذھب جمـع داوطـلـبـانـه
معتقدﯾن به ﯾک سيستم فکری معين نيست .مذھب قبل از ھر چيز ﯾک دستگاه و نـھـاد عـرﯾـض و طـوﯾـل
مالی ،ﯾک صنعت توليد و اشاعه خرافه و ﯾک دکان و ﯾک کار و کسب پرسود برای کليد داران و نـمـاﯾـنـدگـان
خودگمارده خدا بر روی زمين است .بدون دم و دستگاه کليسا و پاپ و واتيکان و خاخامھا و کشيشھا و آﯾـت
ﷲ ھا و مساجد و خمس و ذکات و نذورات و اوقاف و اموال و مستغالت وقفی از مذاھب چيزی بجا نميماند.
ھر مذھبی ،چه مانند اﯾران بر دولت چنگ انداخته باشد و چه مانند جوامع غربی از دولت و قوانين دسـتـش
کوتاه شده باشد ،ﯾک دم و دستگاه عرﯾض و طوﯾل مفتخوری است و نه صرفا ﯾک سيستم عقيدتی.
نکته دﯾگری که به مذھب موقعيتی فراتر از ﯾک عقيده شخصی ميبخشد ارثـی بـودن مـذھـب اسـت.
مذھب امری انتخابی نيست ،نود و نه در صد مردم مذھبشان را انتخاب نکرده اند ،به مذھبشان قانع نشـده
اند ،بلکه آنرا به ارث برده اند .کسی که در ﯾک خانواده مسلمان ،ﯾا بعبارت درست تر خانواده مـنـسـوب بـه
اسالم ،بدنيا آمده باشد خود بخود مسلمان تلقی ميشود .در مورد مسيحيت و ﯾھودﯾت ھم عينا ھمـيـنـطـور
است .کسی عقاﯾد سياسی والدﯾنش را به ارث نميبرد .عقاﯾد و نظرﯾـات و مـکـاتـب عـلـمـی و ھـنـری و
اجتماعی به ارث نميرسند .اگر کسی افراد را اتوماتيک عضو حزب و ﯾا مکتب فکری و ھـنـری والـدنـيـشـان
محسوب کند ھمه در سالمت عقلش شک ميکنند .اما ھمه براحتی می پذﯾرند که مسلمان زاده مسلـمـان
و مسيحی زاده مسيحی است!
ھمه اﯾن واقعيات نشان ميدھد که مذھب در دولت و ﯾا خارج از دولت ماورای ﯾک سيـسـتـم اعـتـقـادی
است .مذھب ارثی است ،مقدس است ،و ﯾک دم و دستگاه عظيم کار و کسـب اسـت .مـذھـب صـنـعـت
پرسود تولید و اشاعه خرافه است .باﯾد اﯾن موقعيت مذھب را درھم شکست .باﯾد مذھب را به مـوقـعـيـت
ﯾک سيستم فکری به عقب راند تا بيش از پيش مضمون خرافی و ضد انسـانـی آن افشـا و بـرمـال شـود.
برخورد به مذھب بعنوان ﯾک سيستم عقيدتی به اﯾن معنی است که:
اوال :ھر کس در اعتقاد به ھر نوع مذھب و ﯾا عدم اعتقاد به ھيچ مذھبی کامال آزاد است .ھر کس آزاد
است عقاﯾد مذھبی و ﯾا ضد مذھبی خود را آزادانه تبليغ کند و اشاعه دھد و نه دولت و نه ھيچ مرجعی در
جامعه حق ندارد متعرض افراد بخاطر عقاﯾد مذھبی و ﯾا ضد مذھبيشان بشود .اﯾن ﯾک رکـن اصـلـی آزادی
عقيده و آزادی تبليغ عقاﯾد است .البته در اﯾن زمينه مبلغين مذھبی ،کشيشھا و آخونـدھـا و خـاخـامـھـا و
غيره ،ھيچ مشکلی نداشته اند .اشاعه خرافات مذھبی ھميشه آزاد بوده و از تمامی امکانات برخوردار بوده
است .اﯾن تبليغ عليه مذھب و روشنگری آگاھگری آته ئيستی بوده است که در تـمـام طـول تـارﯾـخ تـحـت
عنوان کفر و ارتداد و توھين به مقدسات و قدﯾسين و ائمه اطھار و غيره و غيره مـمـنـوع اعـالم شـده و بـا
سنگسار و اعدام و زنده در آتش سوزانده شدن پاسخ گرفته است .دگم بودن ،و مقدس و جـزمـی و غـيـر
قابل انتقاد بودن جزئی از خصلت ھر مذھب است .مذھب برای دوام خود احتياج به اﯾن دارد که بـه شـکـل
ﯾک تابو ،در ھيات ﯾک امر مقدس و دگم و غير قابل نقد ظاھر شود .برخورد به مذھب بعنوان ﯾک سـيـسـتـم
عقيدتی به معنی بزمين کشيدن آن از عرش اعلی و ھمتراز قرار دادن آن با ھر سيستـم عـقـيـدتـی دﯾـگـر
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است.
آزادی مذھب در عين حال به اﯾن معنی است که معتقدﯾن به مذاھب مختلف بتوانند آزادانه مذھبـشـان
را تبليغ کنند .ﯾک قربانی مذاھب مسلط ھمواره افراد منسوب به مذاھب دﯾگر بوده اند )نظير موقعيـتـی کـه
امروز منسوبين به مذاھب ﯾھودی و بھائی در اﯾران دارند( .برخورد به مذھب بعنوان ﯾک سيستم عـقـيـدتـی
ھمه مذاھب را در موقعيت ﯾکسانی قرار ميدھد و در عين حال اﯾن امکان را فراھم ميکنـد کـه بـا عـمـق و
شمول بيشتری امر آگاھگری و روشنگری عليه مذھب را به پيش برد.
ثانيا :مذھب ،ھمانند دﯾگر عقاﯾد ،ارثی نيست و مانند ھر سيستم عقيدتی دﯾگر باﯾـد بـوسـيـلـه افـراد
انتخاب شود .و اﯾن انتخاب تنھا ميتواند بوسيله افرادی که قانونا بالغ و بزرگسال محسوب ميشونـد ،ﯾـعـنـی
افرادی که به سن تشخيص رسيده باشند ،صورت بگيرد .جامعه باﯾد اعالم کند که کودکان مذھب نـدارنـد و
والدﯾن حق ندارند عقاﯾد مذھبی خود را به آنان تحميل کنند ،در مراسم و مناسک مذھبی شرکتشان بدھند
و ﯾا بنا به قوانين مذھبی بر جسم و روان آنان تعرض کنند .باﯾد حجاب دختر بچه ھا و ﯾا ختنه پسران و ﯾا ھـر
تعرض دﯾگری به جان و جسم کودکان ممنوع اعالم شود .مصون نگاھداشتن کودکان از تـعـرض مـذھـب در
عين حال پيش شرط روﯾکرد آزدانه آنھا به ھر نوع مذھب و ﯾا طرد آگاھانه ھمه مذاھب بعـد از رسـيـدن بـه
سن تشخيص است.
ثالثا :باﯾد دفاتر و عملکرد مالی مذھب علنی باشد و منظما مورد حسابرسی قرار بگيرد .افراد مذھـبـی
حق دارند و کامال آزادند بين خود مناسبات و داد و ستدھای مالی معينی داشته باشند .اما ھر نوع عملکـرد
مافيائی ،ھر نوع اخاذی و دزدی «مقدس »با ارعاب و گروکشی از افراد ممنوع است .مذھب بعـنـوان کـار و
کسب باﯾد تابع مقررات مالياتی و اقتصادی حاکم بر کليه شرکتھای تجاری در جامعه باشد .صنعـت مـذھـب
صنعت اشاعه خرافه است و ازﯾنرو باﯾد مانند صنعت دخانيات با بستن مالياتھای سنگيـن و مـحـدودﯾـتـھـای
قانونی دﯾگر از بسط اﯾن دستگاه خرافه پراکنی و مفتخوری جلوگيری کرد.
عقب راندن مذھب به موقعيت ﯾک سيستم عقيدتی به معنی خارج کردن آن از قلمرو قوانين و مـقـررات
دولتی و سپردن نقد مذھب به عرصه برخورد فکری و روشنگرانه است .جدائی مذھب از دولت و برخورد بـه
مذھب بعنوان ﯾک سيستم عقيدتی ،قدرت دولتی و تقدس و رمز و راز را از دور مذھب بکنار مـيـزنـد و نـقـد
فکری مذھب را به تنھا عرصه مقابله با مذھب تبدﯾل ميکند .بشرﯾت اﯾن تسوﯾه حساب فکری با مـذھـب را
ﯾکبار در عصر روشنگری در اروپای قرن ھجده انجام داده است .امروز بورژوازی جھانی حتـی در کشـورھـای
صنعتی پيشرفته از اﯾن دستاورد بشرﯾت متمدن عقب نشسته و مبانی مدنيت و سـکـوالرﯾسـم از سـوی
متفکرﯾن بورژوا و مکاتب فکری ای نظير نسبيت فرھنگی مالتی کالچراليسم و نئوليبراليسم بزﯾر سئوال رفته
است .مذھب دوباره در سياست و در دولت و در سيستم آموزشی حتی در کشورھای غربی جا باز کرده و
در کشورھائی مانند اﯾران قدرت دولتی را در دست گرفته است.
اﯾن وضعيت ھم مقابله سياسی با مذھب و ھم نقد فکری و عقيدتی مذھب را در ﯾک سطح جھانی در
دستور کار سوسياليستھا و سکوالرھا و آته ئيستھا قرار ميدھد .ھيچيک از اﯾن دو جنبه مبارزه پيـش شـرط
دﯾگری نيست .مقابله سياسی با مذھب به منظور بيرون راندن آن از دولت و قوانين و سيستم آمـوزشـی و
حقوقی در جامعه و در ھمان حال برسميت شناسی آزادی مذھب و بی مذھبی بعنوان ﯾک عقـيـده و بـاور
شخصی و نقد عميق وھمه جانبه خرافه مذھب اجزاء مکمل ﯾک مبارزه واحد برای مذھب زدائی از جـامـعـه
است.
در شراﯾط سياسی امروز دنيا ،جامعه اﯾران ﯾک عرصه تعيين کننده در پيشبرد مبارزه ھمه جانبه عـلـيـه
مذھب است .سلطه حکومت قرون وسطائی اسالمی در اﯾران ناشی از نظامھای فئودالی و اشراف زميندار
نيست .اﯾن حکومتی است که سرماﯾه داری نظم نوﯾن جھانی در اﯾران بـه روی کـار آورده اسـت و بـزور
سرکوب و قصاص و اعدام و سنگسار سرپا نگھداشته است .اﯾن وضعيت از ﯾکسو تنفر از حکومت مذھبی و
روﯾگردانی از مذھب را به ﯾک گراﯾش قوی و وسيع در جامعه تبدﯾل کرده است و از سوی دﯾگر کـمـونـيـسـم
کارگری را با پرچم نقد انسانی و سوسياليستی و بی تخفيف مذھب در راس اﯾن مبارزه قـرار داده اسـت.
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جامعه اﯾران که از انقالب مشروطه تا کنون بارھا برای خالصی از ﯾوغ مذھب بپا خاسته و ناکام مانده است،
ﯾک رنسانس ،رنسانسی با ﯾک مضمون چپ و سوسياليستی ،به تارﯾخ بدھکار است .زمـان اﯾـن تسـوﯾـه
حساب تارﯾخی فرا رسيده است.
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اگر کمونيست ھا قدرت بگيرند تکليف مسلمانان و ھمينطور مخالفان کمونيسم
چه ميشود؟ چقدر آزادی بيان و عمل سياسی خواھند داشت؟
اصغر کرﯾمی :وقتی کمونيست ھا و مشخصا کمونيست ھاﯾی از جنس حزب کـمـونـيـسـت کـارگـری
قدرت بگيرند ،فکر ميکنم اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق مسلمان ھا و معتقدﯾن بـه مـذاھـب دﯾـگـر و حـتـی اکـثـر
مخالفين کمونيست ھا نفس راحتی خواھند کشيد .اجازه بدھيد چند نکته را توضيح بدھم.
قبل از ھرچيز الزم است به ذھنيتی که طبقات حاکم و دشمنان کمونيست ھا رواج داده اند اشاره کنم.
ذھنيتی که گوﯾا ھر کس خود را مسلمان ﯾا مسيحی و غيره ناميد الزاما دشمن کمونيسم و کمونيست ھـا
است و ﯾا کمونيست ھا با مردم معتقد به مذھب سر جنگ دارند .گوﯾا صفبنـدی ھـای جـامـعـه طـبـقـاتـی
نيست .ميان کارگر و سرماﯾه دار نيست .گوﯾا صفبندی ميان کمونيسم با مسلمانان ﯾا معتقدﯾـن بـه سـاﯾـر
مذاھب است .اﯾن تصوﯾری است که طبقات حاکم ميدھند ھزار تصوﯾر وارونه دﯾگر نيز ميدھند تا مـردم را از
کمونيسم و کمونيست ھا بترسانند .اما جامعه بر اساس طبقات تقسيم شده است نه بر اساس معتقدﯾـن
به مذاھب و اقوام و طبقات حاکم ھمين واقعيت مھم را نميخواھند بگوﯾند .بخش اعظم کسانی که خـود را
مسلمان ﯾا مذھبی ميدانند عضوی از طبقه کارگرند و در صف انقالب عليـه جـمـھـوری اسـالمـی و عـلـيـه
استثمار و نابرابری قرار دارند .اﯾنھا اساسا به اردوی چپ جامعه تعلق دارند .اﯾنھا علی الـقـاعـده نـه تـنـھـا
دشمنی با کمونيست ھا ندارند بلکه بخشی از نيروی ما برای سرنگونی حکومت اسالمی ،اﯾجاد حکومـتـی
سکوالر و رﯾشه کن کردن ظلم و نابرابری ھستند .فی الحال کم نيستند کارگران و معلمـان و مـردمـی کـه
عليرغم اﯾنکه ھنوز خود را مسلمان ميدانند به حزب کمونيست کارگری نزدﯾک ھسـتـنـد ،بـا مـا ھـمـکـاری
ميکنند و از حزب و برنامه حزب دفاع ميکنند .کم نيستند کسانی که مسـلـمـان دوآتشـه بـوده انـد امـا بـا
آشناﯾی با اھداف و برنامه ما به کمونيست ھای دو آتشه ای تبدﯾل شده اند.
به اﯾن معنی بخش اعظم کسانی که خود را مسلمان ميدانند ﯾا معتقدﯾن به ساﯾر مذاھب بـا گـرفـتـن
قدرت توسط کمونيست ھا از چند نظر نفس راحت خواھند کشيد .اوال از ستـم اقـتـصـادی و سـيـاسـی و
مذھبی رھا خواھند شد ،ثانيا در انجام فرائض مذھبی خود ،البته تا جاﯾی که مغاﯾر قوانين و مقررات مربـوط
به بھداشت و سالمت افراد و محيط زﯾست و قوانين مربوط به حماﯾت از حيوانات نباشد ،آزادی کامل خواھند
ﯾافت ،آزادی ای که فی الحال ندارند ،سوما بعنوان زن رھا خواھند شد و چھارم اﯾنکه بسرعت بـه خـرافـی
بودن عقاﯾد خود پی خواھند برد و به معنی واقعی کلمه آزاد و دعاگوی! کمونيست ھا خواھندشـد .بـا رھـا
شدن از ستم اقتصادی ،سياسی و مذھبی و ستم به زن ،برای اولين بار روابطی انسانی در جـامـعـه و در
خانواده ھا اﯾجاد خواھد شد و ھمين کمک ميکند که تتمه اعتقادات مذھبی بسياری از فی الحال مسلمـان
ھا ھم از بين برود .ھستند کسانی که عليرغم تعلق به اقشار پاﯾين جامعه اما چنان افکار مذھبی آنـھـا را
مسخ کرده است که با کمونيست ھا احساس دشمنی ميکنند .اما با گرفتن قدرت توسط کمونيست ھـا و
اﯾجاد تغيير در زندگی آنھا بسرعت خود را در برنامه ھای رفاھی و سياسی حکومت کمونـيـسـتـی شـرﯾـک
خواھند کرد و به مدافعين حکومت تبدﯾل خواھند شد .بخش دﯾگر ھم ھستند که جزئی از طبقـه مـفـتـخـور
جامعه ھستند و منافع طبقاتيشان اﯾجاب ميکند که مذھبی باشند و ﯾا حسابگرانه خود را مـذھـبـی نشـان
بدھند .اﯾنھا خود را کامال در مقابل کمونيست ھا و حکومت شوراﯾی ميبينند و حق دارند .چون جلو استثمـار
آنھا از کارگران و جلو سوء استفاده ھا و اختالس ھا و امتيازات مالی بيشماری که دارند گرفته ميشود.
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اما حزب ما معتقد به آزادی بی قيد و شرط بيان و عقيده است .معتقد به آزادی کامل و بی قيد و شـرط
اعتقاد به مذھب و ﯾا عدم اعتقاد به مذھب است و حکومتی که ما برای آن مبارزه ميـکـنـيـم ھـيـچـکـس را
بخاطر مذھب و اعتقاداتش از حقوق مدنی محروم نميکند و سرکوب نميکند .پيروان مذھب مختلف در بـيـان
اعتقادات خود بسيار آزادتر از زندگی تحت حکومت اسالمی و ساﯾر حکومت ھای موجود ھستند .ما مذھـب
را کامال از دولت و آموزش و پرورش و سيستم قضاﯾی جدا ميکنيم ،با صنعت مذھب در می افتيم ،نميگذارﯾم
دولت کوچکترﯾن بودجه ای صرف امامزاده ھا و موسسات مذھبی کند ،کودکان را از ھر نـوع دسـت انـدازی
مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون ميکنيم و مراسم مذھبی خشونت آميز را ممنوع ميکنيـم،
اما اﯾن به معنی خصومت با معتقدﯾن به مذھب نيست .برعکس شرط احترام به مردم و نگھداشتن حـرمـت
مردم اﯾن است که تالش کنيم با کار آگاھگرانه آنھا را از خرافات مذھبی دور کنيم .ھيچ انسانی و از جـمـلـه
معتقدﯾن به اسالم ﯾا مسيحيت و ﯾھودﯾت و غيره شاﯾسته اﯾن خرافات نيستند.
بخش دﯾگر سوال شما به مخالفين سياسی و آزادی آنھا در بـيـان و عـمـل سـيـاسـی در حـکـومـت
کمونيستی مربوط ميشود .بندھای زﯾادی در برنامه ما به صراحت بر آزادی بی قيد و شرط فعاليت سياسـی
و آزادی بيان و عقيده و اعتصاب و اعتراض و تجمع و مطبوعات و ھمينطور آزادی مذھبی و بی مذھبی تاکيـد
کرده است .برنامه ما حتی در مقاﯾسه با دمکراسی ھای غربی به مراتـب آزادی عـمـل بـيـشـتـری بـرای
مخالفين و منتقدﯾن قائل شده است چه برسد به حکومت ھاﯾی مانند حکومت شاه و جمھـوری اسـالمـی.
اﯾنھا از نظر ما وعده ھاﯾی که ﯾک حزب به مردم ميدھد نيست .اﯾنھا پالتفرم مبارزاتی ما در حال حاضر است
و تالش ميکنيم جامعه را ھرچه بيشتر با روح آزاد اندﯾشی آشنا کنيم ،مردم را به حـقـوق خـودشـان آشـنـا
کنيم و آنھا را متشکل کنيم که قدرت دفاع از خود و خواست ھای خود را در ھر شراﯾطی داشـتـه بـاشـنـد.
مردم باﯾد آزادی بی قيد و شرط داشته باشند که باالترﯾن مقامات حکومت را دست بيندازند ،از آنھا کارﯾکاتور
بکشند ،نقد کنند و جواب بخواھند .ما مقدسات ندارﯾم .ھر کس باﯾد آزاد باشد عـلـيـه ھـر مـرام فـکـری و
سياسی و ﯾا عليه ھر دﯾن و مذھبی تبليغ کند و طنز بگوﯾد .آنچه در برنامه ﯾک دنيای بـھـتـر گـفـتـه شـده
تصوﯾری از آزادی بی قيد و شرط در جامعه آﯾنده را نشان ميدھد.
نکته مھم دﯾگر اﯾن است که ما برای برقراری ﯾک حکومت شوراﯾی مبارزه ميکنيم .در حکومت شـوراﯾـی
مردم بطور واقعی صاحب اختيار ميشوند .ھمه آحاد جامعه ،صرفنظر از اعتقادات مذھـبـی ﯾـا سـيـاسـی و
صرفنظر از اﯾنکه مخالف و منقد حکومت باشند ﯾا طرفدار حکومت و صرفنظر از ميزان درآمد و داراﯾـی شـان،
ميتوانند در ھر کارخانه و دانشگاه و محله ای ھستند عضو شورا و ﯾا شوراھای خود شوند ،اظھار نظر کننـد،
پيشنھاد بدھند ،در اداره امور شرﯾک شوند ،به مناصب مختلف در شوراھا انتخاب شوند و بـرای اولـيـن بـار
احساس شخصيت کنند و در اداره جامعه جامعه نقش بازی کنند .برای اولين بار ابتکار و خـالقـيـت آدم ھـا
شکوفا خواھد شد ،خصومت ھای طبقاتی و جنسی و اعتقادی و اخالقيات ناشی از مناسبات استثمارگرانه
کنونی و تلخی ھا و کدورت ھای احمقانه کنونی کنار خواھد رفت و مناسباتی انسانی جای آنھا را خـواھـد
گرفت .در نتيجه بشر به معنی واقعی برای اولين بار در تارﯾخ حيات خود آزاد خواھد شد.
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چه رابطه ای بين آزادی بی قيد و شرط عقيده و نقد عقيدتی مذھب وجود دارد؟
آﯾا اﯾنھا با ھم تناقض ندارند؟
حميد تقوائی :آزادی بی قيد و شرط عقيده ھمانقدر برای ما مھم است که مبارزه با مذھب بـعـنـوان
ﯾک عقيده .ببينيد آزادی بی قيد و شرط تارﯾخا وقتی بميدان آمد که آته اﯾستھا خواستند علنا خدا و مذھـب
را نقد و نفی کنند .و گرنه آخوندھا و مذھبيھا که در تمام عمرشان آزاد بوده اند ،حرفشان را زده اند ،از پـاپ
و واتيکان گرفته تا کليسای ارتدوکس تا ﯾھودﯾھا و بودﯾستھا و غيره ھمگی با مـقـدسـاتشـان دنـيـا را روی
سرشان گذلشته اند .تمام فکر و ذھن مردم را مسموم کرده اند و ھميشه ھم آزاد بوده اند و ھميشه ھـم
مقدس بوده اند و ھميشه ھم جزمی و دگم بوده اند و ھميشه ھم دولتـھـا و مـدﯾـا و فـرھـنـگ رسـمـی
حماﯾتشان کرده اند .طبقه کارگر وقتی ميگوﯾد آزادی بی قيد و شرط عقيده برای اﯾنست که ضد مذھـبـيـھـا
بتوانند حرفشان را بزنند .معنی آزادی بی قيد و شرط تارﯾخا و عمال ﯾعنی آزادی مبارزه با مـذھـب ،ﯾـعـنـی
عليه مذھب آزاد بودن ،وگرنه بقيه اش که حاصل بوده است .بحث که بر سر آزادی بيان در مـورد آب و ھـوا
نبوده است! ﯾا بر سر مسائلی غير مقدس و غير تابو .آزادی بر سر اﯾن نوع مسائل ھميشه وجـود داشـتـه.
مساله اساسا بر سر نقد مذھب است .من اته ئيست و ضد مذھب را ھميشه سوزانده اند ،زبانم را برﯾده
اند و در دادگاه انگيزاسيون به صالبه ام کشيده اند برای اﯾنکه گفته ام از جمله زمين دور خورشيد ميگردد! و
آنکه به عکس قضيه معتقد بوده چون ميخواسته که پاپ و واتيکان و مسيحيت در مرکز جھان بـاقـی بـمـانـد
حکم داده است که مرا زنده زنده در آتش بسوزانند!
نفس آزادی بی قيد و شرط عقيده بنفع کمونيستھاست .اﯾنجا دﯾگر جنبش شما اثباتی اسـت و بـاﯾـد
بروﯾد و ﯾک عقيده ای را بعنوان ﯾک عقيده نقد و بی اعتبار کنيد ،راھش اﯾن نيست که آن را ممـنـوع کـنـيـد!
راھش اﯾنست که خودتان را آزاد کنيد ،اﯾن شما بودﯾد که آزاد نبودﯾد و نه او! اگر حقيقت با شماست و اگـر
قدرت سياسی دست شماست ،موظف ھستيد که ھمه را آزاد کنيد .به نفعتان است که ھمه را آزاد کنيـد.
ﯾکی از رفقا ميگفت آﯾا ما اجازه ميدھيم که قرآن را چاپ کنند؟ خب معلوم ھست که اجازه ميـدھـيـم چـاپ
کنند .توی قران ھم خيلی توھين به خيلی کس ھا شده ولی باﯾد اجازه دھيم که چاپ کنند .اصل آزادی بی
قيد و شرط عقيده و بيان  -بيان به معنی عام کلمه )اکسپرشن( و نه فقط سخن گفتن -ﯾعنی شـمـا بـاﯾـد
بتوانيد نماﯾش ھم بدھيد و بتوانيد طنز بنوﯾسيد و فيلم بسازﯾد و کتاب رمان بنوﯾسيد .مذھبيون که خفه مان
کرده اند .در رمان ھستند .در سينما ھستند .توی نماﯾش ھستند و در ھمه جا ھستنـد .اﯾـن مـاﯾـيـم کـه
نگذاشته اند در جاﯾی باشيم! اگر اﯾن آزادی را داشته باشيم آنوقت بيست در صد ميدان را بما بـدھـنـد صـد
درصدش را از دستشان درمياورﯾم! ولی نه با دولت ،نه با قانون بلکه با برسميت شناختن آزادی ھـمـه! بـا
برسميت شناختن آزادی بی قيد و شرط عقيده .تو بيا حرف بزن منھم مياﯾم حـرف مـيـزنـم .فـرق جـامـعـه
سوسياليستی اﯾنست که کتابی مثل کتاب سلمان رشدی را کرور کرور مينوﯾسنـد و پـخـش مـيـکـنـنـد و
ميخوانند .استـندآپ کمدﯾنھاﯾی پيدا ميشوند که محمد را سکه ﯾک پول ميکنند و حسن و حسين را سـکـه
ﯾک پول ميکنند .ھمان روزی که دولت سوسياليستی اجازه ميدھد که تاسوعا عاشورا برگزار کنند در ھـمـان
روز ﯾا روز فرداﯾش در ھمان شھر کارناوال ھمجنسگراﯾان را برپا ميکنند .باﯾد اﯾنطور برخورد کرد چونکه تا اﯾنجا
آزادی مرا گرفته اند و من را نگذاشته اند حرف بزنم! ببينيد آنھا آزادند که بياﯾند نماﯾش تعزﯾه مذھبيـشـان را
بدھند ،خب گرﯾه ميکنی بيا بکن ،حاال ممکن است ﯾکعده ای توی خيابان گرﯾه بکنند و ﯾکعده ھم بـخـنـدنـد،
خب آنوقت بگذار ببينيم مردم کدامش را انتخاب ميکنند .آﯾا شما فکر ميکنيد اگر مـن ﯾـک کـارنـاوالـی مـثـل
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جامعه برزﯾل براه بياندازم مردم به تعزﯾه ميروند؟!
ميخواھم بگوﯾم که اگر ميخواھيد با مذھب در بيافتيد چاره اش اﯾنست که آته اﯾستھا را آزاد کنيد ،عـلـم
را آزاد کنيد ،موزﯾک و رقص و شادی را آزاد کنيد ،حقيقت را آزاد کنيد ،و آنوقت عقيده و اکسـپـرشـن را ھـم
برای ھمه از جمله مذھبيون آزاد بگذارﯾد ،خواھيد دﯾد که مذھب دود خواھد شد!
برخورد حقوقی و قانونی به مذھب بعنوان عقيده سم است .نه تنھا از نظر تاکتيکـی درسـت نـيـسـت
بلکه بطور آرمانی و استراتژﯾکی ھم درست نيست .جامعه ای که اﯾنجور باشد جامعه آزادی نيست .جامعـه
آزاد جامعه ای نيست که مردمی که فکر ميکنند خدائی ھست از تـرس بـزبـان نـيـاورنـد چـونـکـه عسـس
ميگيردشان! جامعه آزاد جامعه ای است که اساسا کسی فکر نميکند خداﯾی ھست .سفر آزاد است ولـی
کسی به حج نميرود .تو آزاد ھستی بخاطر امام حسينت ﯾا ھر چه بآن معتقدی گرﯾـه و زاری کـنـی ولـی
کسی دورت جمع نميشود .بنظر من وقتی ما ميگوﯾيم مذھب بعنوان عقيده آزاد است باﯾد بعنوان عقيده بـا
آن درافتاد و برای درافتادن با عقيده شما مجازﯾد و باﯾد و وظيفه تان اﯾنست و راھش اﯾـنـسـت کـه مـبـارزه
فکری کنيد و نه ھيچ مبارزه ای دﯾگر .و ھمين را از امروز باﯾد به جامعه گفت.
ببينيد ،فقط آته اﯾستھا ميتوانند آزادی حتی مذھب را بياورند ،آزادی مذھب بدھند ،بـه جـامـعـه آزادی
وجدان و آزادی اخالقيات بدھند و آزادی تعبير از دنيا ھرجور ھر کس دوست دارد .ﯾکی ممکن است فکر کـنـد
که کره ارض دراز است و ﯾکی فکر کند مسطح است و دﯾگری ممکن است فکر کند مثلثـی شـکـل اسـت!
بگذار ھرچی ميتوانند بگوﯾند و فکر کنند .اگر چيزی خرافه است و اگر چيزی حقيقت نيـسـت آنـوقـت طـبـعـا
کسی بطرفش نميرود .جامعه انسانی جامعه ای است که اﯾنرا تضمين ميکند که شمـا آزاد ھسـتـيـد ھـر
تبيينی از زندگی و دنيا و غيره داشته باشيد و آنرا تبليغ کنيد.
کجا قضيه سياسی ميشود؟ در کجا اجتماعی ميشود؟ وقتی که مذھبيون و معتقدﯾن به دﯾگر خـرافـات
بخواھند بر اساس عقاﯾدشان در زندگی بقيه دخالت کنند .اﯾنجا باﯾد با قدرت قانون و دولت در مـقـابـلـشـان
اﯾستاد .کاری ھم ندارﯾم که کدام آخوند و مرجع تقليد و قدﯾسی گفته که چنين کنيد ،اگر کارتان بـا حـقـوق
مردم و با قوانين جمھوری سوسياليستی متناقض است جلوﯾتان را ميگيرﯾم .اما در حيطه عقيـده و نـظـر و
بيان نظرات به دولت مربوط نيست و اگر ھم حرف کسی اﯾن باشد که به مـقـدسـات مـن تـوھـيـن و بـی
احترامی شده جواب اﯾنست که ما آزادی عقيده دارﯾم و مقدسات ندارﯾم ،از طرف ھيچکسی .نه آته اﯾسـم
مقدس است برای ما نه خداپرستی .مقدسات ندارﯾم .ھمه آزادﯾم که بياﯾيم جلوی چشم جامعه بحث کنيم
و ببينيم که کی کی را قانع ميکند.
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چرا بر بی قيد و شرط بودن آزادی بيان تاکيد دارﯾد؟

شھال دانشفر :اولين نکته ای که در اﯾن رابطه الزم است ﯾادآوری کنم اﯾـنـسـت کـه
بخشی از جامعه ھميشه آزادی بی حد و حصر و بی قيد و شرط داشته است .منـظـورم
سرماﯾه داران حاکم و کال طبقه حاکمه است که با مذھب و ناسيوناليسم و اﯾـدئـولـوژی و
ھمه خرافاتشان ھميشه آزادی کامل داشته اند که با آخرﯾن ابزارھای تبليغی ھرچه ميخواھنـد بـگـوﯾـنـد و
تبليغ کنند و عقاﯾدشان را به جامعه حقنه کنند .و از ھمه اﯾنھا به عنوان ابزاری برای سرکوب و عقـب رانـدن
جامعه استفاده کرده اند .اما طبقه کارگر ،مردم محروم و کال عقاﯾد پيشرو و انقالبی و ضد استثمار مثل بـی
خداﯾی ،کمونيسم ،برابری طلبی ،و امثال اﯾنھا سرکوب و عقب رانده شده است .وقتی از آزادی بی قـيـد و
شرط بيان صحبت ميکنيم روشن است که ميخواھيم ھمه آزاد باشند .اما عمال اﯾن اساسا بخش سـرکـوب
شده و محروم جامعه است که با اﯾن آزادی امکان نفس کشيدن پيدا مـيـکـنـد و از آن سـود مـيـبـرد .مـا
ميخواھيم ھمه چه راست چه چپ ،چه مذھبی و چه کمونيست و بی خدا و ھمه کـس آزاد بـاشـنـد کـه
عقاﯾدشان را آزادانه و در فضاﯾی برابر بيان و تبليغ کنند .در چنين فضـاﯾـی بـرنـده کسـی خـواھـد بـود کـه
عقاﯾدش درست و منطبق بر واقعيات باشد .و ما به ھمين دليل فکر ميکنيم اﯾن بنفع کارگران و کمونيستھا و
طرفداران عقاﯾد پيشرو و علمی است.
وقتی از آزادی صحبت ميکنيم باﯾد روشن باشد که آزادی نميتواند مشروط باشد .آزادی ای که محدود و
مشروط است در واقع آزادی نيست .ھر گونه تبصره و "اما" و "اگری" عمال راه نفی و سلب آزادی را ھـمـوار
ميکند و در واقع اﯾن اما و اگرھا از اساس با ھدف محدود کردن آزادی وارد قوانين ميشوند .دولتھا و قدرتھـای
حاکم معموال با اتکا و استناد به ھمين نوع اما و اگرھا و آوردن انواع تبصره ھا طی تمام قرون و اعصار آزادی
را از مخالفين و منتقدﯾن خود سلب کرده و عمال آزادی کل جامعه را مورد تعرض قرار داده انـد .بـه عـبـارت
روشنتر با استناد به شرط و شروط توانسته اند در مقابل آزادﯾخواھی باﯾستند و در کشورھای بسياری کـل
جامعه را سرکوب کنند و به اختناق بکشانند .از جمله در اﯾران ،دولتھای حاکم ھمواره به بھانه مالحـظـاتـى
مانند منافع ملى ،مقدسات مذھبى و يا اعتقادات ملى و منظور کردن اﯾن مالحظات در قوانين جاری کشـور
کل جامعه را زﯾر حمله قرار داده و در در نتيجه جامعه را به انقياد کشيده اند از ھمين رو تاکيد بر بی قـيـد و
شرط بودن آزادی مھم است .دفاع از آزادی بی قيد و شرط ﯾعنی بستن راه به قدرت رسيدن نيروھاﯾـی کـه
دشمن آزادی مردم ھستند .اﯾن ﯾک نياز و ضرورت عـمـلـی بـرای پـاسـداری از نـفـس آزادی و در امـان
نگاھداشتن جامعه از ھر گونه تعرض و سرکوبی است.
روشن است که ما خواھان وسيع ترﯾن آزادﯾھای سياسی و اجتماعی و بـی قـيـد و شـرط بـودن آن
ھستيم .و نه فقط خواستار آزادی بدون قيد و شرط بيان ،بلکه خواستار آزادی بـی قـيـد و شـرط عـقـيـده،
اجتماعات ،مطبوعات ،تظاھرات ،اعتصاب ،تشکل و تحزب ھستيم .از نظرما آزادی مشروط ،آزادی نيست .مـا
با تاکيد بر بی قيد و شرط بودن آزادی بيان و با خواست وسيعترﯾن آزادی ھا در واقع اعالم ميکنيم که تمامی
قوانينی که شرط و شروطی برای آزادی ھای سياسی و مدنی جامعه ميگذارد باﯾد لغو شود و نـه دولـت و
نه ھيچ اتورﯾته دﯾگری در جامعه حق ندارد که با گذاشتن شرط و شروطھاﯾی و با توسل به مقدساتی چـون
مذھب ،وطن و غيره آزادﯾھای سياسی و مدنی مردم را سلب و ﯾا محدود کند.
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طبعا مذھب و مليت اصلی ترﯾن و راﯾج ترﯾن بھانه ھاﯾی است برای مشروط کردن آزادی و سلب کـامـل
آن از جامعه .بطور مثال در مورد مذھب ،بدﯾھی است که مذھب ھم عقيده است و داشتن و نـداشـتـن آن
باﯾد مثل ھر عقيده دﯾگری آزاد باشد و نه تنھا اﯾن بلکه نقد آن نيز باﯾد آزادباشد .نقد مذھب ميتواند بـه ھـر
شکلی از جمله طنز ،کارﯾکارتور ،فيلم و ھر شکل ھنری دﯾگری بيان شود .به اسم ممنوعـيـت تـوھـيـن بـه
مقدسات اﯾن حقوق را از جامعه ميگيرند و در جاﯾی مثل اﯾران بنا بر قوانين شرع اسالم ،فتوای قـتـل صـادر
ميشود و احکام زندان صادر ميگردد .جمھوری اسالمی با ھمين ابزار در بدو بـه قـدرت رسـيـدنـش ھـزاران
انسان آزادﯾخواه را تحت عنوان محاربه با خدا کشت .ھمين امروز نيز کسانی بـه خـاطـر عـقـاﯾـدشـان در
زندانند .اﯾنھا ھمه به روشنی نقش مذھب و مقدسات را بعنوان حربه ای برای سلب آزادی ھای جامعه بـه
روشنی بيان ميکند .ناسيوناليسم و تعصبات ملی نيز منبع دﯾگری برای مشروط کردن آزادﯾھای اجتمـاعـی و
ابزارھاﯾی برای سرکوب است .از جمله در تمامی فرھنگھای "ملی" تعصبات ناسيوناليستی ،وطـن ،خـاک،
پرچم ،تماميت ارضی ،تارﯾخ شاھان و برتر دانستن "ملت" خودی از جمله مقدساتی است که ھر نوع نقد و
زﯾر سئوال بردن آنھا ،مذموم است و خيانت محسوب ميشود و در بسياری جاھـا مـنـع قـانـونـی دارد و بـا
سرکوب و زندان روبرو ميگردد .اﯾن مقدسات و ھمه اﯾن تابوھا خوراکی است برای شرط و شروط گذاشتن بر
آزادی ھای سياسی و اجتماعی مردم و از جمله برای آزادی بيان .و ما مخالف آن ھستيم .ما اﯾـن انـحـصـار
آزادی را از حاکمين و مذاھب و ھرکسی که ميخواھد انتقاد و مخالفت و کال آزادی بـيـان را مـحـدود کـنـد
ميگيرﯾم و ھمه کس را صاحب حق بيان ميکنيم .فکر ميکنيم اﯾن بدﯾھی ترﯾن حق بشر است که حـرفـش را
بزند و ھر عقيده ای را که خواست انتخاب کند.
طبقه کارگر آزادی بی قيد و شرط را ميخواھد و با به قدرت رسيدنش آنرا عملی ميکند .در ﯾک جـامـعـه
سوسياليستی ،در جامعه ای که در آن استثمار نباشد و مردم خود بر سرنوشت سـيـاسـی شـان حـاکـم
باشند ،ضرورت بقای مذھب و ناسيوناليسم و ھر نوع مقدسات ملی و قومی و مذھبی که اسـاسـا ابـزاری
برای مسخ کردن و سرکوب جامعه اند ،از بين ميرود .چنين جامعه ای نه نيازی به تعصبات و مقدسات مـلـی
و قومی ومذھبی خواھد داشت و نه نيازی به محدود کردن آزادﯾھا.
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آيا ايران کشور چند مليتى است؟
منصور حکمت :اطالق چند مليتى به يک کشور يا يک جامعه يک انتخاب سياسى است ،کما ايـنـکـه
اگر بپرسند آيا ايران يک جامعه اسالمى است ،من ميگويم نه ،يکى ميگويد آره .به نظر من ملـت و مـلـيـت
مقولهاى است سياسى ،مقولهاى است ايدئولوژيکى .کسى که تصميم ميگيرد براى مثال يک انسان را بـا
قوميّتش تعريف کند و بگويد من اين را "آذرى" ميدانم ،اين را "ھوتو" ميدانم ،اين را "پشتو" مـيـدانـم ،ايـن را
"ايگو" ميدانم ،اين را "باسک" ميدانم و ...دارد يک انتخاب سياسى ميکند و دارد رنگ ايدئولوژى خودش را به
آن جامعه ميزند .ايران ممکن است چند مليتى باشد يا نباشد ،بستگى به اين دارد که ايدئولوژى رسمى در
آن کشور و تبيين رسمى از آن کشور را کسانى مينويسند که مقوالت قومى براىشان برجستگـى دارد يـا
نه؟ اگه من باشم ميگويم نه فقط ايران ،بلکه ھيچ جا ،کشورھاى جھان چند مليتـى نـيـسـتـنـد .آدمـھـا بـا
زبانھاى مختلف با ھم حرف ميزنند ،اينکه به آنھا بگوييم ملت ،حاصل جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـى در ايـن
کشورھاست .در دورهھايى اين آدمھا به خودشان نگفتهاند ملت .بعدا ھمين ملتھاى موجود ممکن است به
چند مليت ديگر تقسيم شوند .اين يک رويداد سياسى ايدئولوژيکى است و جزو علوم مثبتـه نـيـسـت .اگـر
مردم ايران را آزمايش بکنيم و DNAھايشان را بررسى کنيم ،چيزى راجع به لر يا گيلک بودن آنھا نمـيـگـويـد.
اين يک بحث سياسى است .ايدئولوژيک است .شما ميتوانيد انتخاب بکنيد .کسانی مردم را اﯾنطور تقسيـم
ميکنند .من ميخواھم اينطورى تقسيمشان نکنم و ميگويم مردم ايران يک عده انسـان مـتـسـاوىالـحـقـوق
ھستند و به زبانھاى مختلفى ھم حرف ميزنند ،اميدوارم زبانھاى بيشترى ھم ياد بگيرند حرف بزنند.
آيا ستم ملى وجود دارد؟ حتما وجود دارد ،براى اينکه ناسيوناليسم وجود دارد و ناسيوناليسم تخصصش
اين است که مليت را تبديل کند به يک مرز غير قابل عبور ،آدمھا را به اين ترتيب تقسيم کند و تفرقه در آنھـا
بوجود آورد .ستم ملی وجود دارد بخاطر اﯾنکه ناسيوناليستھای ﯾک ملت به ملت دﯾگری زور ميگوﯾند.
ولى ستم ملى را بايد رفع کرد ،پاسخ ستم ملى ،کشور دادن به مردم نيست .ھر کس بياﯾد و به شما
بگوﯾد حسن آقا دارند پشت سر من جوک درست ميکنند ،شما به من يک کشور بدھيد ،شما از او قـبـول
نميکنيد .ستم ملى جوابش رفع ستم ملى است .ھمانطور که ستم جنسى جوابش رفع سـتـم جـنـسـى
است و ستم نژادى جوابش رفع ستم نژادى و نه کشور دادن به قربانيانش .اين را ناسيونالـيـسـتـھـا در دو
سه قرن اخير در جھان باب کردها ند که مليت مبناى حکومت است .به نظر من ملت مبناى حاکميت نيست،
مبناى فلسفى حکومت مليت نيست .مبناى فلسفى حکومت فقط ميتواند انسان باشد و اتحاد داوطـلـبـانـه
آدمھايى که آنجا ميخواھند زندگى کنند ،مبنا شھروندى است .در نتيجه اگر فرض کنيم که حکـومـتـھـا قـرار
نيست ملى باشند و ناسيوناليستى ،آنوقت معلوم نيست چرا ستم ملى بـايـد بـه تشـکـيـل کشـورھـاى
مختلفى منجر بشود.
يک نمونه ديگر راجع به مساله ملى ...اگر ناسيوناليستھا ھمت کنند و چنان مسائل ملى را باد بزنند و
چنان فجايع ملى بوجود بياورند که ديگر نشود بين آن ملتھا با زبان خوش صلح و صفا ايجاد کرد ،بله مجبوريم
بعنوان يک راه حل تلخ از جدايى مردم حرف بزنيم و به رفراندومھايى قائل باشيم که اجازه ميدھد که ملـتـى
که به آن خيلى ظلم شده و ديگر خوشبينىاش را نسبت به اتحاد داوطلبانه از دست داده ،اگر مـيـخـواھـد
جدا بشود .به اين اعتبار من ميپذيرم .در مورد کردستان ،خود ما سياست رسمىمـان اجـازه داده بـه يـک
رفراندوم و خواست يک رفراندوم در کردستان که آيا مردم کردستان ميخواھند جدا بشوند يا مـيـخـواھـنـد در
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ايران با بقيه مردم با شرايط مساوى با بقيه شھروندان بمانند؟ ولى اين رفراندوم را شما ميگـويـيـد بـايـد در
مورد گيالن ھم گذاشت؟ من اينطور فکر نميکنم! ھر چقدر ھم ممکن است به مردم گيالن ستـم روا شـده
باشد ،مساله ملى که در آن خون بپا شده باشد ،بدبينى و دلچرکينى بوجود آمده باشد ،غم پشت سرش
نھفته باشد ،خشم انبار شده باشد ،چنين مسالهاى در مورد مردم گيلک نداريم .ھر وقت چنين مسـالـهاى
را برايمان ساختند ،آنوقت مجبوريم با ھمين نسخه برويم سراغش .ولى ما بـه اسـتـقـبـال تـجـزيـه آدمـھـا
نميرويم ،به استقبال جدا کردن انسانھا از ھمديگر نميرويم ،به استقبال تقسيم آنھا به کشورھاى شش در
چھار که در ھر کدامش قومى زندگى ميکند نميرويم .برعکس جھان بايد مرزھايش را بردارد ،بايد آدمـھـا بـا
ھم زندگى کنند ،به ھر زبانى ميخواھند حرف بزنند ،به ھر زبانى ميخواند بنويسـنـد و ھـر کـدامـش را در
مراودات ادارى مؤثرتر است بکار ببرند.
من شخصا نه به ناسيوناليستم و نه به ھيچ ناسيوناليستى ميخواھم آوانس بدھم.

27

چرا با فدراليسم مخالفيد؟
حميد تقوائی :فدراليسم در شراﯾط امروز ﯾک امر و خواست کامال ارتجاعی است چون بجز عقبـگـرد از
جوامع مدنی مبتنی بر حقوق شھروندی مساوی برای ھمگان به جوامع چند پارچه قومی -مذھبی  -نژادی
معنائی ندارد .اﯾن نوعی بازگشت به جوامع ماقبل سرماﯾه داری است .بورژوازی در بدو بقدرت رسيدنش در
مقابله با جوامع ملوک الطواﯾفی قومی مذھبی در قرون وسطی جوامع مدنی و دولت -ملت را قـرار داد .در
آن دوره تشکيل جمھوری ھای فدرال )نظير جامعه سوئيس و ﯾا اﯾاالت متحده و ﯾا آلمان( گامـی بـجـلـو بـود
چون مردم منسوب به اقوام و مذاھب و نژادھای مختلف را در قالب ﯾک کشور -ملت مـتـحـد مـيـسـاخـت و
جوامع چند پارچه فئودالی را با جوامع مدنی جاﯾگزﯾن ميکرد .در دوره ما فـدرالـيـسـم عـکـس اﯾـن رونـد را
نماﯾندگی ميکند .ﯾعنی عمال به معنی تجزﯾه جوامع و کشورھای فی الحال شکل گرفتـه بـه جـوامـع چـنـد
پارچه قومی  -نژادی است.
از لحاط نظری و فلسفه سياسی  -اجتماعی فدراليسم امروز در نقد و تقابل با جوامع ملوک الطواﯾفـی
فئودالی رﯾشه ندارد  ،بلکه بر دﯾدگاه پست مدرنيستی جوامع موزائيکی متشکل نژادھا و قـومـيـت ھـا و
مليتھای مختلف و برسميت شناسی حقوق متفاوت برای بخشھای مختلف مـبـتـنـی اسـت .اﯾـن نـوعـی
بازگشت به تعرﯾف جامعه بر مبنای نژاد و مليت و قوميت افراد است و ازﯾنرو به معنی دقيق کلمه خواست و
گراﯾشی ارتجاعی است.
از نظر عملی -سياسی شعار و خواست فدراليسم در چند دھه اخير بعد از فـروپـاشـی شـوروی و بـا
تجزﯾه برخی کشورھای اروپای شرقی )نمونه ﯾوگسالوی و چکسلواکی( و ھـمـچـنـيـن جـدائـی بـرخـی از
جمھورﯾھای سابق شوروی بر مبنای قوميت و نژاد )گرجستان و قرقيزستان و آذرباﯾجان و  (...مطرح شد .اﯾن
تجزﯾه کشورھای بلوک شوروی خود بازتاب نوعی بازگشت به ھوﯾت و تعصبات مـلـی -قـومـی  -نـژادی -
مذھبی و بجلو رانده شدن جنبشھا و جرﯾانات افراطی ناسيوناليستی و قومی ومذھبی در شراﯾط بـعـد از
فروپاشی بلوک شوروی بود که در بخشھای دﯾگر دنيا و مشخصا در آفرﯾقا و خاورميانه در شـکـل جـنـگـھـای
خونين بين مذاھب و اقوام و نژادھای مختلف بروز پيدا ميکرد .بعد از ھجوم نظامی دولت آمرﯾکا و متحدﯾـنـش
به افغانستان و عراق اﯾن نوع ھوﯾت تراشی قومی مذھبی برای جوامع و شکل گيری دولتھا بر اﯾن مبنـا در
منطقه خاورميانه رواج و توسعه ﯾافت .حکومت افغانستان و لوﯾا جرگه ،حکومت عراق و حکومت اقليمـی در
کردستان عراق نمونه ھای بارز چنين دولتھائی ھستند.
فدراليسم شکل ظاھرا متعادل تر و مسالمت آميز تر ھمين گراﯾشات و جرﯾانـات ارتـجـاعـی اسـت .ار
نقطه نظر ھوﯾت سازی قومی و مذھبی و نژادی و عقبگرد از جوامع مدرن مدنی به جوامعی بر مبنای اﯾـن
ھوﯾت تراشيھا ،بين فدراليسم و تجزﯾه کشورھای بازمانده از بلوک شوروی سابق تـفـاوتـی وجـود نـدارد.
بجای کشورھای نژادی قومی نظير چک و اسالو و صربستان و قرقيزستان و غيره فدرالھای قـومـی -نـژادی
نشسته است اما پيامد فدراليسم نيز چيزی بجر تشدﯾد نفرت پراکنی و خصومت بين بخشـھـای مـخـتـلـف
جامعه نخواھد بود.
تا آنجا که به اﯾران مربوط ميشود شعار فدراليسم از جانب نيروھای قومی و ﯾا بقول خودشان "ملـتـھـای
تحت ستم" مطرح ميشود .اﯾن نيروھا معموال ادعا ميکنند که منظورشان از فدراليسم ،فدراليسم اسـتـانـی
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است و نه قومی .اما منظور و نيت اﯾنان ھر چه باشد خواست و طرحشان درعمل از تقسـيـمـبـنـدی مـردم
منسوب به مليتھا و اقوام مختلف در قالب ﯾک سيستم فدرالی فراتر نميرود .نـفـس اﯾـنـکـه اﯾـن خـواسـت
اساسا از جانب نيروھای ناسيوناليسم قومی در اﯾران مطرح ميشود نشاندھنده آنسـت کـه اﯾـن نـيـروھـا
فدراليسم را بعنوان راه حلی برای حل مساله ملی مطرح ميکنند .اﯾن در واقع شکل شرمگينانه و تدافعـی
شعار خودمختاری و برسميت شناسی حقوق وﯾژه برای مردم منسوب به مليتھا و اقـوام مـخـتـلـف اسـت.
برخی از نيروھای ناسيوناليست فارس نيز از فدراليسم دفاع ميکنند تا بخيال خود جـلـوی تـجـزﯾـه طـلـبـی
رابگيرند واز تماﯾت ارضی پاسداری نماﯾند .اما اﯾن "راه حل" ھمانطور که اشاره کردم عمال نتـيـجـه ای بـجـز
تشدﯾد تبعيضات و تفرقه و نفرت پاکنی قومی و ملی نخواھد داشت.
راه حل ستم و تبعيض ملی برسميت شناسی حقوق مساوی برای ھمه شھروندان مستقل از نـژاد و
مليت و مذھب و قوميتی است که به آنھا نسبت داه ميشود .حتی در صورتيکه بخاطـر قـدمـت و سـابـقـه
تارﯾخی ستم ملی به ﯾک مساله سياسی تبدﯾل شده باشد -نـظـيـر مسـالـه کـرد در اﯾـران  -راه حـل
فدراليسم و دادن حقوق وﯾژه نيست .در اﯾن صورت نيز راه حل اصولی که ميتواند مساله ملی و ستم مـلـی
را به نفع توده مردم حل کند برسميت شناسی رفراندوم برای انتخاب بين جدائی و ﯾا برخورداری از حـقـوق
مساوی با بقيه شھروندان در اﯾران است .در ھر حال ما در برابر فدراليسم برخوردای از حـقـوق مـتـسـاوی
شھروندی برای ھمگان و در ھمه عرصه ھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی را قرار ميدھـيـم.
تنھا اﯾن راه حل ميتواند به ھمزﯾستی مسالمت آميز و متمدنانه مردم منتسب به اقوام و نژادھا و مليتـھـا و
مذاھب مختلف در چارچوب ﯾک جامعه آزاد و برابر و مرفه منجر بشود.
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می پرسند پرچم جمھوری اسالمی برای ھمه روشن است که باﯾد
با خود اﯾن رژﯾم سرنگون شود .اما پرچم شيرخورشيد که پرچم اﯾرا
ن است را شما چرا قبول ندارﯾد؟ سالھاﯾی طوالنی آن پرچم اﯾران
بوده است .باالخره ﯾک مملکت باﯾد پرچم داشته باشد ﯾا نه؟ آﯾا در
جامعه ای که ما ميخواھيم داشته باشيم کشور ما پرچمی نخواھد
داشت؟
کاظم نيکخواه :پرچم نشانه و عالمت قراردادی برای ﯾک کشـور اسـت .روشـن اسـت کـه مسـالـه
اساسی تر در ﯾک کشور زندگی و مسائل و مصائب واقعی مردم است که بر ھر پرچم و نشانه ای مقـدم و
بسيار بسيار مھمتر است .اما برای برخی جرﯾانات درست برعکس است ﯾعنی پرچم بر زندگی مردم عـمـال
مقدم داشته ميشود .جرﯾانات راست و ناسيوناليست و سلطنت طلب مدام دارند در توصيف پـرچـم سـخـن
سراﯾی ميکنند و تبيلغات راه می اندازند و پرچم شيروخورشيد نشان را تقدﯾس ميکنند .ھيچ فکر کـرده اﯾـد
دليل اﯾن ھمه جنجال بر سر پرچم آﯾنده اﯾران چيست؟ اگر کمی دقت کنيد متوجه ميشـوﯾـد کـه اﯾـنـھـا بـا
جنجال بر سر پرچم دارند ﯾک کمبود اساسی خودرا الپوشانی ميکنند .اﯾنھا اصال پـاسـخـی بـه مسـائـل و
مصائب واقعی مردم مثل زندگی زﯾر خط فقر ،بيکاری ،بيماری ،تبعيضـات مـلـی و جـنـسـيـتـی ،سـرکـوب،
تحميالت اسالمی و امثال اﯾنھا ندارند و مشغله اصلی شان اﯾن فشارھا و مصائب مردم نيست .نظامی کـه
از آن دفاع کرده اند و دفاع ميکنند با سرماﯾه داری چپاولگر و سرکوبگر کنونی در اﯾران تفاوت اساسی نـدارد.
در نتيجه تالش ميکنند با جنجال بر سر پرچم ملی و امثال اﯾن نوع تقدسات ناسيوناليستی که در واقع پرچم
ھمين سرماﯾه داری چپاولگر است ،خود را طرفدار مردم جا بزنند و خط و سياست راست و سرمـاﯾـه دارانـه
خود را به ميان مردم ببرند.
گفته می شود "پرچم شيروخورشيد پرچم اﯾران است" .اﯾن ادعا از کجا آمده است؟ ھر کـس سـابـقـه
اﯾن جمله را در ذھن خود جستجو کند قطعا به ھمان تبليغات سلطنت طلبان و ناسيونالـيـسـتـھـای اﯾـرانـی
ميرسد که با حرارت و تعصب تبليغ ميکنند که "پرچم ملی اﯾران" پرچم شيروخورشيد است .اﯾن ﯾـک حـرف
پوچ است .پرچم اﯾران از سی و چند سال پيش تاکنون متاسفانه ھمان پرچم سه رنگ با عالمت نحس ﷲ
است که در سازمان ملل باال ميبرند .اﯾن پرچم را ھمانطور که ميگوﯾيد باﯾد با خود حکومت به زﯾر کشيد .امـا
اﯾران امروز پرچم دﯾگری ندارد .پرچم شيرخورشيد ھم بطور واقعی پرچم دوران دﯾکتاتوری پھلوی است که بـا
انقالب مردم در سال  ۵٧به زﯾر کشيده شد .اﯾن پرچمی است که آخرﯾن طول و عرض و شکل و شماﯾلـش
بنا به شواھد در دوره پھلوی دوم تعيين شده است .بعضی ھا ھم البته سعی ميکنند تارﯾخ آنـرا عـقـب تـر
ببرند و آنرا به دوره قاجار ﯾا به انقالب مشروطه برسانند .که اﯾنھا مطلقا ھيچ اھميتی ندارد و تغييری در اصل
مساله نميدھد .فوقش به اﯾنجا ميرسيم که پرچم شيروخورشيد پرچم دوران پھلوی و اواخـر دوران قـاجـار
است .ﯾعنی از تارﯾخ بقول اﯾنھا دو ھزار و چند صد ساله اﯾران ﯾک فاصله کوتاه حدودا  ۶٠ساله اش در اﯾـران
پرچمی به شکل سه رنگ و بعدا با شيروخورشيد رسميت داشته است .در بقيه دورانھا ھر شاه و امـيـری
برای خودش پرچمی بلند کرده است .تازه اگر ھم ھمه شاھان ﯾک پرچم کامال ﯾک رنـگ و طـرح داشـتـنـد
بازھم باﯾد آنرا دور می انداختيم .چرا باﯾد اﯾن پرچم برای من و شما مقدس باشد ﯾا آنرا باﯾگانی کنيم تا بـعـد
از سرنگونی حکومت اسالمی دوباره باال ببرﯾم؟ مردم حتما وقتی که انقالب کردند و حکـومـت را سـرنـگـون
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کردند و اوضاع را در اختيار گرفتند برای چگونگی اداره جامعه و اقتصاد و قوانين و خيلی چيزھای دﯾـگـر بـاﯾـد
فکر کنند وﯾکی از آنھا ھم رنگ و طرح پرچم ﯾا عالمت جامعه و کشور جدﯾدشان اسـت .آﯾـا اصـولـی تـر و
منطقی تر اﯾن نيست که ھمانگونه که ما ميگوﯾيم از امروز برای پرچم جامعه آﯾنده کسـی تصـمـيـم گـيـری
نکند؟ برای سلطنت طلبی که به شاه و وليعھد و تماميت ارضی مدام سوگند ميخورد و رگ گردنـش بـيـرون
ميزند ،پرچم شيروخورشيد مقدس است .چون ﯾک دوره با آن حکومت کرده اند و چاپيده اند .اما چـرا مـن و
شما باﯾد به اﯾن پرچم دوران شاھان وفادار و پاﯾبند باشيم؟ اﯾن پرچم بجز شاه و سرکوب و ساواک و توطـئـه
گری مگر چه چيز را در حافظه تارﯾخی اﯾران ثبت کرده است که کارگر و زحمتکش و معلم و دانشجـوی اﯾـن
کشور الزم باشد آنرا پاس بدارد؟ مشغله ما مردم خواستھای آزادﯾخواھانه و رفاه طلبانـه ای اسـت کـه بـا
جنجال بر سر پرچم و ميھن و خاک ميخواھند ما را از آنھا دور کنند.
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می پرسند شما که به وطن و خاک مھر ندارﯾد پس با چه انگيزه ای مبارزه می
کنيد؟
حميد تقواﯾی :انگيزه ما خدمت به مردم است و نه آب و خاکی که وطن ناميده ميشود .مھر مـردم بـا
مھر وطن نه تنھا ھم ارز نيست بلکه اﯾن دو نقطه مقابل ھم ھستند.
بورژوازی ھميشه و در ھمه جای دنيا منافع خاکی و مادی اش را پشت مقوالتی نظير قدوسيت وطن و
کشور و تماميت ارضی و آب و خاک پرستی پنھان کرده است و حمله اش به کمونيستھا نيز دقيقـا بـه اﯾـن
علت است که اﯾن منافع زمينی و مادی ﯾعنی استثمار کارگران وطن و تصاحب و غارت منابع و معادن وطن و
سلطه بالمنازع اش بر بازار وطنی کار و کاال ،را از “خطر سوسياليسم” مصون بـدارد .اﯾـن وطـن پـرسـتـی
بورژوائی ھيچ ربطی به انس و عالقه توده مردم به محل زندگی و جامعه خود ندارد .مـنـشـاء آن سـودآوری
است و نه احترام به فرھنگ و عالﯾق و ارزشھای انسانی “ھموطنان” .ھمه جـنـگـھـا و لشـکـرکشـيـھـا و
نسلکشيھا در تارﯾخ معاصر -از دو جنگ جھانی گرفته تا جنگھای محلی و منطقه ای  -ھميشه با پرچم وطن
پرستی و دفاع از ميھن در برابر بيگانگان توجيه شده است .جنگھائی که برای حفظ و بسط منافع اقتـصـادی
بورژوازی حاکم در اﯾن کشورھا برپا ميشوند و از خون “ھموطنان” ماﯾه ميگذارند .کاربرد ناسـيـونـالـيـسـم در
زمان صلح ھم دامن زدن به تعصبات ملی برای پرده پوشی تبعيضات و نابرابرﯾھای طبقاتی در جامـعـه و جـا
زدن منافع طبقه سرماﯾه دار بجای منافع ھمه “ھموطنان” است و بس .به اﯾن دالﯾل است که وطن پرستی
در نقطه مقابل انساندوستی قرار ميگيرد.
شما ھمين امروز در تبليغات نيروھای راست ،اعم از سلطنت طلبان و جمھورﯾخواھان و ملی اسالميـون
حرف مشخصی در دفاع از مردم پيدا نميکنيد .در مورد حقوق بشر کلی بافی ميکنند اما تا دلتان بخواھـد در
قدوسيت و اھميت تماميت ارضی و پرچم و آب و خاک ،در ادعای مالکيت ابدی ازلی بر “سـه جـزﯾـره”  ،در
دفاع آتشين از “خليج ھميشه فارس” و در خط و نشان کشيدن برای ھر نـيـروی سـيـاسـی کـه اﯾـن نـوع
مقدسات را برسميت نشناسد سنگ تمام ميگذارند .ھموطن ھم به دو نوع تقسيم ميشود :فارس ھـا کـه
نسلشان به “نژاد پاک آرﯾائی” و کورش و دارﯾوش و امشاسپندان ميرسد و غير فارسھا که اگر با مـوقـعـيـت
خود بعنوان شھروندان درجه دو بسازند “مرزبانان غيور” اﯾران ھستند اما اگر اﯾن موقعيت را نپذﯾـرنـد و بـرای
رفع ستم ملی بپابخيزند به سرعت به حضيض “تجزﯾه طلب” و “وطن فروش” و “خـائـن بـه وطـن” سـقـوط
ميکنند! افغانيھا و دﯾگر مھاجرﯾن ساکن اﯾران ھم که اصال بحساب نمی آﯾند! اﯾن معنی واقعی وطن پرستی
است.
معيارھا و ارزشھای ما کمونيستھا از جنس دﯾگری است .اساس سيـاسـت و دکـتـرﯾـن مـا انسـان و
انسانيت است ،آزادی و برابری و رفاه انسان است ،و نه نژاد و وطن و مليت و آب و خاک .نيـروھـای راسـت
نه تنھا دفاع از انسانھا را به دفاع از ھموطنان تقليل ميدھند ،ﯾا در واقع مسخ و تـحـرﯾـف مـيـکـنـنـد ،بـلـکـه
منظورشان از حماﯾت از “ھموطن” ھم چيزی بجز دفاع از تماميت ارضی و پرچم و اﯾرانيت و مليت نيست .به
ھمين دليل است که در عرصه مبارزه عليه اعدام ،در دفاع از حقوق کودک ،در دفاع از حقوق پناھندگـان ،در
مبارزه عليه حجاب و آپارتاﯾد جنسی و کال بی حقوقی و ستم فاحشی که بر زنان روا مـيـشـود ،در مـبـارزه
عليه ستم ملی و برخورداری ھمه “مرزبانان غيور” از حقوق شھروندی برابر با “ملـت ھـمـيـشـه فـارس” از
جمله حق سخن گفتن و تحصيل کردن و نوشتن به زبان مادری خود ،در دفاع از زندانيان سياسی و کـال در
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ھمه عرصه ھای مشخص مبارزه در دفاع از حقوق و آزادی و رفاه انسانھای ساکن جغرافيای اﯾران مستـقـل
از مليت و نژاد و زبان و محل تولدشان ،عرصه ھائی که ما کمونيستھای کارگری ھميشه در صف اول مبـارزه
بوده اﯾم ،نشانی از نيروھای راست نمی بينيد .ظاھرا ابراز وفاداری به “دموکراسی” و “حـقـوق بشـر” ،کـه
اسم رمز تعلق به اردوگاه سرماﯾه داری غرب است ،کافی است .مبارزه مشخص اﯾن دموکراسی و حـقـوق
بشر پناھان -آنھم حقوق بشری که ظاھرا کورش کبير سردمدارش بوده است -از شمشيـرزدن در دفـاع از
تعلق سه جزﯾره به مام ميھن و دفاع از “خليج ھميشه فارس” و قدوسيت تماميت ارضـی و خـط و نشـان
کشيدن عليه تجزﯾه طلبان فراتر نميرود .ھر جا ھم حرفی عليه اعدام  -که بيانيه حقـوق بشـر در مـوردش
سکوت کرده است -و ﯾا در دفاع از سکوالرﯾسم زده اند تحت فشار و مبارزه جنبش چپ بوده اسـت .از اﯾـن
بابت باﯾد خوشحال بود اما حقيقت اﯾنست که اھداف و ارزشھا و معيارھای ھوﯾتی و خصلت نمای جـنـبـش
ناسيوناليستی تماما در نقطه مقابل انسانيت و خواستھا و نيازھای انسانی افراد جامعه قرار ميگيرد.
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شما ميگوئيد آزادی خواھيد ولی به دمکراسی اعتقادی ندارﯾد .اﯾن چطورممکن
است؟ مگر سيستم حکومتی درغرب چه اشکالی دارد؟
کاظم نيکخواه :سوال بسيار مھمی است .ما اﯾن سيستمی که امروز بعنوان دموکراسی ﯾا حـکـومـت
مردم بر مردم معرفی ميشود را نه سرسوزنی حکومت مردم ميدانيم و نه آزادﯾھاﯾش را کافی ميدانيم .و نـه
حتی آنچه روی کاغذ اعالم شده به طور کامل عملی ميشود .ما برخالف آنچه ادعا ميشود دمـوکـراسـی را
معادل آزادی نميدانيم بلکه ﯾک سيستم حکومتی ميدانيم .دموکراسی پارلمانی ﯾا دمـوکـراسـی لـيـبـرالـی
چيزی جز حاکميت طبقه سرماﯾه دار نيست .ما طرفدار سيستم شوراﯾی ھستيم .دمـکـراسـی پـارلـمـانـی
غربی بيشتر از آنکه ربطی به اعمال اراده مردم داشته باشد پوششی است که طبقه سرماﯾه دار از طرﯾـق
آن به حاکميت خود مشروعيت ميدھد .اﯾن سيستمی است که اساسا با اقتدار و بی رحمی اقتـصـاد بـازار
آزاد سرماﯾه داری تداعی می شود .روشن است که ما با چنين سيستمی مخالفيم و در مـقـابـل از آزادی
ھای ھمه جانبه و اعمال اراده مستقيم مردم بر سرنوشت خود دفاع می کنيم.
اگر کسی از حکومت ھای موجود در دنيا فاصله بگيرد و نگران متھم شدن به خيالپردازی نـبـاشـد و در
تصور خود واقعا به اختيار و حاکميت مردم فکر کند فکر نميکنيم ذره ای بين حاکميت احـزابـی نـظـيـر حـزب
جمھورﯾخواه و دموکرات آمرﯾکا ﯾا حزب محافظه کار و کارگر در انگليس و حزب ناسيوناليست برلسـکـونـی در
اﯾتاليا و احزاب سوسيال دموکرات و راست در کشورھای اسکاندﯾناوی و امثالھم با حاکميت مردم شباھـتـی
پيدا کند .ميگوﯾم "شباھت" و دقيقا منظورم اﯾنست که اﯾنھا حتی شباھتی به حکومت مـردم ھـم نـدارنـد.
اﯾنھا خودشان ھم مخفی نميکنند که نماﯾندگان سرماﯾه داران بزرگ ھستند .وجود دﯾکتاتوری ھای خودکامه
و سرکوبگر و قرون وسطائی ای نظير خلفای سعودی در عربستان و حکومت اسالمی اﯾران و حـکـومـتـھـای
قومی و مذھبی در عراق و پاکستان و آفرﯾقا و ژنرال ھای ارتش در مقاطعی در آمرﯾکای التيـن )کـه ھـمـه
اﯾنھا ھم خودرا دموکراسی و مردمی ميخوانند ( است که باعث ميشود بتوانند اﯾن اﯾده را در اﯾن قرن وسيعا
به مردم بفروشند که گوﯾا در انگليس و آمرﯾکا و کشورھای غربی آزادی و حکومـت مـردم بـر مـردم بـرقـرار
است .و گرنه واقعا آﯾا مشکل است که کسی متوجه شود که در اﯾن کشورھا اکثرﯾت مردم مطلقا اختـيـاری
در تصميم گيرﯾھا و در حاکميت ندارند؟ چرا باﯾد حق شرکت در انتخابات ھر چھار سـال ﯾـک بـار را بـعـنـوان
حکومت مردم قبول کرد؟
در جرﯾان ﯾک رسواﯾی رسانه ای در سال  ٢٠١١فاش شد که طی سی چھل سال گذشته تاکنون ﯾـک
نفر ﯾعنی ميلياردری بنام روپرت مرداک که سلطان رسانه ھا خوانده ميشود تمام حکومتـھـای انـگـلـيـس را
تعيين کرده است) .قبل از آن را فعال کاری ندارﯾم( اﯾن ﯾک فاکت رسمی و اعالم شده است .روپـرت مـرداک
که اگر در اﯾنترنت جستجو کنيد او را "سرماﯾه دار آمرﯾکائی متولد استراليا" معرفی ميکنند از دوره تـاچـر تـا
االن در انگلستان تصميم گرفته است که مارگارت تاچر در سال  ١٩٧٩سرکار بياﯾد و طی  ١٢سال نـخـسـت
وزﯾر انگليس باشد ،نيل کيناک از حزب کارگر کنار برود ،جان ميجر در سال  ٩٠بـجـای تـاچـر رھـبـر حـزب و
نخست وزﯾر شود ،تونی بلر در سال  ١٩٩٧تا  ٢٠٠٧به قدرت برسد و بعد ھمين جناب کامرون را ھـم او در
سال  ٢٠١٠به سرکار کشيده است .حتما می پرسيد از چه طرﯾقی؟ جواب روشن است .از طرﯾق انـحـصـار
رسانه اﯾش .توصيه ميکنم اﯾن تارﯾخ را از نزدﯾک مطالعه کنيد.
فکر ميکنم ھمين فاکت کافی است که ھيچ آدم جدی ای ﯾک ذره ھم تردﯾد نکند کـه اﯾـن سـيـسـتـم
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مطلقا ربطی به حکومت مردم ندارد .تجربه حکومتھای دو حزب جمھورﯾخواه و دموکرات آمرﯾـکـا ھـم جـلـوی
چشم دنيا قرار دارد که در تمام تارﯾخ جدا از اﯾن دو حزب که احزاب سرماﯾه داران مولتی ميلياردر ھستنـد و
ﯾک مشت صاحبان تراستھا و سرماﯾه داران فربه مولتی ميلياردر که علنی ﯾا پشت پرده سيـاسـتـمـداران را
چپ وراست ميکنند ،ھيچ بنی بشری در سياستگزاری در آمرﯾکا نقشی نداشته است.
اﯾن را ھم ھمينقدر اشاره کنم که رﯾشه بی حقوقی مردم در اﯾن جوامع و در ھـمـه جـوامـع در نـفـس
مناسبات طبقاتی و سرماﯾه داری است و نه فقط در نحوه اداره جامعه .در اﯾن سيستم مردم عمال نه اختيار
دارند و نه حتی آنجا که آزادﯾھا و حقوقی دارند امکان استفاده تمام و کمال از اﯾن حقوق براﯾشان وجود دارد.
که اﯾن به بحث مفصلتری نياز دارد.
ھمانطور که اشاره کردم ما طرفدار سيستم شوراﯾی ھستيم .اما اﯾنھم تمام اھداف ما را بيان نميکـنـد.
در واقع ھمه دولتھا نماﯾنده طبقه حاکم ھستند و مصالح آنھا را حفاظت ميکنند .ما بعنوان کمونـيـسـتـھـا در
جھت محو طبقات و در نتيجه محو دولت تالش ميکنيم .در اﯾن حالت است که مردم به آزادی و اخـتـيـار بـه
مفھوم دقيق کلمه ميرسند و ميتوانند اداره جامعه را عمال بدست گيرند .اما اﯾن را فـورا و بـدون گـامـھـای
بينابينی نميتوان عملی کرد .حکومت شوراﯾی از نظر ما فازی در اﯾن جھت است .در تارﯾخ دو قـرن اخـيـر از
کمون پارﯾس تا کنون مردم ھروقت انقالب کرده اند و امکان ﯾافته اند در تصميم گيرﯾھای اساسی اجتمـاعـی
دخالت کنند با سيستم شوراﯾی و دخالتگری مستقيم در تصميم گيرﯾھا دخالت کرده اند .اﯾن سـيـسـتـمـی
است که )عليرغم محدودﯾتھاﯾی که بر سرراھش قرار داده شده( تاکنون نشان داده است به بھترﯾن نـحـوی
ميتواند دخالت و تصميم گيری مردم را تضمين کند .مردم ھمه در عين حال که مشغول کار و زنـدگـی خـود
ھستند در شوراھای شھر و کارخانه و محل زندگی خود متشکل ھستند و اﯾـن شـوراھـا بصـورت ھـرمـی
نماﯾندگانی را به سطوح باالتر تصميم گيری ميفرستند .کنگره شوراھا متشکل از نماﯾندگان شـوراھـای کـل
جامعه در مورد ھمه امور ﯾک جامعه تصميم ميگيرد .شوراھا ھم قانون گزار و ھم مجری قانـون ھسـتـنـد .و
مردم ھر وقت بخواھند ميتوانند نماﯾندگان خودرا عزل کنند و نماﯾندگان جدﯾدی را به جای آنھا تعيين کنند.
امروز اﯾنترنت و مدﯾای اجتماعی ارتباطات روزمره مردم را در سراسر جھان با ﯾکدﯾگر برقرار کرده است .و
اﯾن ﯾک روﯾداد تارﯾخ ساز است که در سيستم حکومتی ھم تاثيرات عميقی ميگذارد .زﯾرا در عرض ﯾک ثانيـه
ميشود نظرات مردم را از اﯾن سر و آن سر جامعه جوﯾا شد ،و اﯾن عالوه بر ھرچيز دﯾگر امکان تصميم گيری و
دخالتگری بسيار جدی تر و ھمه جانبه تر مردم را از طرﯾق شوراھاﯾشان بسيار عملی و ممکن مينماﯾد.
ﯾک نکته را ھم در آخر اضافه کنم و آن اﯾنکه بحث دموکراسی و آزادی مساله مبارزه و توازن قـوا مـيـان
طبقات اجتماعی است .ما برای حقوق و آزادﯾھای مدنی و اجتماعی مردم در کشورھای امروز غربـی مـثـل
حقوق زنان و حق تشکل و حق برخورداری از حداقلی از بيمه ھای درمانی و رفاھی و امثالھم بسيار ارزش
قائليم .اﯾنھا برخالف آنچه وانمود ميشود اوال جزء تعرﯾف پاﯾه ای دموکراسی نيستند و ثانيا از الطاف دولـتـھـا
نسبت به مردم سرچشمه نگرفته اند .بلکه محصول مبارزه بسيار حاد طبقاتی در اﯾن کشورھاسـت .تـارﯾـخ
ميگوﯾد برای دست ﯾافتن به تک تک اﯾن حقوق مبارزات سختی ميان کارگران و سوسياليستھا و مردم آزادی
طلب از ﯾک طرف ،و سرماﯾه داران و فئودالھا و طرفداران سلطنت و کال صاحبان ثروت و قدرت جـرﯾـان ﯾـافـتـه
است .و پيروزی مردم در اﯾن مبارزات است که اﯾن حقوق را در دسترس مردم قرار داده است .حرف اصـلـی
ما اﯾنست که اوال اﯾن حقوق بھيچ وجه کافی نيست و مـردم سـزاوار بـرخـورداری از حـقـوق و آزادﯾـھـای
اساسی تر و ھمه جانبه تری ھستند که در چارچوب سيستم بردگی مزدی جاﯾی ندارد .ثـانـيـا سـيـسـتـم
پارلمانی بھيچ وجه تامين کننده دخالتگری مردم در سرنوشتشان نيست.
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از سرماﯾه دار تا کارگر ھر فرد ﯾک رای .آﯾا اﯾن بھترﯾن شکل مشارکت ھمه آحاد
جامعه در تعيين سرنوشتشان نيست؟
حميد تقوائی :خير اﯾن بھترﯾن شکل نيست .اﯾن درک و تلقی راﯾج از دموکراسی و آزادی اسـت کـه
سرماﯾه داری رواج داده است .ھر چند سال ﯾکبار آحاد مردم را بپای صندوق رای ميکشند تا از بـيـن احـزاب
حاکم ﯾکی را انتخاب کنند و بخانه بروند .اﯾن توده رای دھنده بجز ھمين رای چند سال ﯾکبارھيچ نقشـی در
اداره امور ندارد .اﯾن تعيين سرنوشت بوسيله مردم نيست ،بلکه سپردن سـرنـوشـت بـدسـت آن حـزب و
جناحی از طبقه حاکمه است که پول و امکانات بيشتری در مبارزه انتخاباتی داشته است .انتخاب شوندگان
حتی به ھمين معنی محدود دمکراسی نيابتی ھم اکثرﯾت جامعه را نماﯾندگی نميکنند بلکه بوسيله اکثرﯾت
نسبی بخشی از مردمی که در انتخابات شرکت کرده اند انتخاب ميشوند .کاندﯾداھا با درصـدھـائـی نـظـيـر
چھل -پنجاه درصد از سی  -چھل درصد جامعه که در انتخابات شرکت کرده است ﯾعنی حدود بيست درصـد
کل مردم جامعه رئيس جمھور و نخست وزﯾر و نماﯾنده پارلمان ميشوند و معموال ھم بعد از توخالی از آب در
آمدن وعده ھای انتخاباتيشان درھمان چند ماه اول ،ھمين درصد رای را ھم از دست ميدھند اما کماکان تـا
پاﯾان دوره رﯾاست و وکالتشان "مسئولين منتخب مردم" باقی ميمانند.
اﯾن انتخابات نيست نماﯾش عوامفرﯾبانه ای است که به اسم دموکراسی ھر چھـارسـال ﯾـکـبـار تـکـرار
ميشود) .تازه در کشورھای مھد دموکراسی اﯾنطور است در کشوری مثل اﯾران تحت حاکـمـيـت جـمـھـوری
اسالمی که حتی در ھمين انتخابات ھرچھار سال ﯾکبار نظر ولی فقيه و شورای نگھبان و غيره عامل تعييـن
کننده تری است تا رای مردم(.
آزادی واقعی مردم و مشارکت آنان در تعيين سرنوشت سياسی شان وقتی تامين ميشود کـه اوال نـه
ھر چند سال ﯾکبار بلکه مداوما رای و نظر آنان مالک تعيين مسئولين و سياستھا باشد و ثـانـيـا نـه صـرفـا
بعنوان رای دھنده بلکه بعنوان مجری و مسئولين انجام امور در سرنوشت سياسی جامعه دخالت کنند.
تحقق اﯾن شراﯾط در گرو متشکل شدن و متشکل ماندن توده مردم است .در جـامـعـه اتـمـيـزه شـده
سرماﯾه داری که ھر کس در خلوت خود و زﯾر بمباران تبليغاتی و مھندسی افکار رسانـه ھـا و چـنـد حـزب
متعلق به ﯾک درصد حاکم باﯾد تصميم بگيرد ،رای آحاد مردم منفعت و آمال اجتـمـاعـی آنـان را مـنـعـکـس
نميکند .بلکه تنھا ميتواند بازتاب استيصال و بی آلترناتيوی و انتخاب ناگزﯾر بين دو گزﯾنه بد و بدتر باشد .بحث
و شور و تبادل نظر جمعی و تصميگيری جمعی ﯾک پيش شرط مھم اعمال اراده اجتماعی است .تنھا مـردم
متشکل در شوراھا و بر متن بحث و تبادل نظر و شور و مشورت در شوراھا ميتوانند منافع و اھداف ھر عضـو
جامعه را به بھترﯾن نحو نماﯾندگی بکنند .تصميگيری در شوراھا نيز نھاﯾتا بر مبنای رای افراد اسـت امـا رای
فرد عضو شورا کامال از رای فردی که باﯾد در انزوا و خلوت خودش تصميم بگيرد متفاوت خـواھـد بـود .اولـی
مظھر قدرت و اراده و ھمراھی و ھمسرنوشتی فرد با دﯾگران است و دومی مظھر انزوا و ھـراس و ضـعـف
فردی و رقابت فرد با دﯾگران.
خالصه کنم .سپردن سرنوشت سياسی جامعه به مسئولين و مقامات انتخاب شده بوسيله اکـثـرﯾـت
نسبی بخشی از رای دھندگان تنھا به معنی محروميت از حق تعيين سرنوشت خود است و بـس .آزادی،
ھمانطور که جنبش اشغال اعالم کرد ،از صندوق رای بيرون نمی آﯾد بلکه حاصل مردم متشکل در تشکلھای
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شورائی است که مستقيما نه تنھا عزل و نسب مسئولين بـلـکـه اجـرای امـور را در دسـت مـيـگـيـرنـد.
دموکراسی پارلمانی برای اقليت سرماﯾه دار که ميخواھد به اسم اکثرﯾت منافع خود را پيش بـبـرد شـکـل
مناسبی است اما منافع و آزادی و خوشبختی کل جامعه در گرو مدل و سيستم حکومـتـی ای اسـت کـه
طبقه کارگر پرچم آنرا بدست دارد :سيستم شورائی و اعمال اراده مستقيم مردم در امور جامعه.
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در نظام حکومتی مورد نظر شما پارلمان چه جاﯾی دارد؟ آﯾا رئيس
جمھور شخصيت اول مملكت است و ﯾا نخست وزﯾر؟
فاتح بھرامی :در نظام حكومتی مورد نظر ما پارلمان جائی نـدارد .پـارلـمـان ،حـتـی
بھترﯾن نوع آن مانند كشورھای پيشرفته سرماﯾه داری ،ابزاری برای دخالت مـردم در امـر
حاكميت نيست .سھم مشاركت مردم در نظامھای پارلمانی ھمان رای چھار سال ﯾـكـبـار
است .در اﯾن چھار سال ،تا انتخابات بعدی ،رای دھنده ،نه نماﯾندگان را ميتواند عوض كند،
نه كسی از او سوالی ميكند ﯾا حرفش را گوش ميدھد ،نه در تصوﯾب ﯾا رد قـوانـيـن نـقـشـی دارد ،و اگـر
مخالفتی ھم داشته باشد دستش به جائی بند نيست .باﯾن ترتيب دخالـت و مشـاركـت مـردم در دولـت
ظاھری است و پروسه انتخابات صرفا ابزاری برای كسب مشروعيت حاكميت و دولت است.
اكنون سوال اﯾنست كه اﯾن كسب مشروعيت چرا ضروری است و چه خاصيتی دارد؟ ﯾكی از دروغـھـای
بزرگ تئورﯾسينھا و سخنگوﯾان جامعه سرماﯾه داری مربوط به نقش و جاﯾگاه دولت اسـت .تصـوﯾـری كـه از
دولت داده ميشود اﯾنست كه دولت ﯾك ارگان ضروری برای اداره جامعه است كه منافع عمومی را نماﯾندگی
و حفظ ميكند ،و مستقل از طبقات اجتماعی و منافع آنھاست .بر مبنای اﯾن تصوﯾـر كـاذب اسـت كـه ادعـا
ميكنند مردم در ﯾك انتخابات با رای خود دولت مورد نظر اكثرﯾت جامعه را انتخاب ميكنند ،و به آن مشروعـيـت
ميدھند.
واقعيت اﯾنست كه دولت نماﯾنده طبقه سرماﯾه دار و ابزار آن برای كنترل توده مردم تـحـت اسـتـثـمـار و
دستگاه اعمال زور برای حفظ حاكميت بورژوازی است .قبل از انتخابات و پارلمان ،نـيـروی مسـلـح بـورژوازی
برای حراست از منافع طبقه حاكم و دولت وجود دارد و آماده شليك است .در كنار اﯾن نيروی مسلح قوانـيـن
جزائی در دفاع از قدرت اﯾن طبقه و در دفاع از تصوﯾر آن در جامعه ،و دادگاھھا و زندانھا نـيـز بـرای تضـمـيـن
اجرای آنھا وجود دارند .اكنون انتخابات نقشش اﯾنست كه ﯾكی از جرﯾانات درون كمپ بورژوازی را برای اداره
اﯾن سيستم در دوره معينی بر سر كار بياورد .بنابراﯾن عليرغم ھياھوی بورژواھا دربـاره دولـت ،پـارلـمـان و
انتخابات ماھيت طبقاتی دولت را نميتوانند پنھان كنند .مردم در ھيچكدام از كشورھای با سيستم پارلمانی،
از روزنه پارلمان امكان كوچكترﯾن تاثيرگذاری بر سياستھا و اقدامات دولتھا را نداشته اند.
جدا از اﯾن نكات عمومی ،در آمرﯾكا و اروپای غربی كه بورژوازی به دمكراسی اش مفتخر است ،پارلمـان
سر و وضع خوبی ندارد .مردم از دست بدست شدن قدرت بين دو سه حزب در اﯾن كشورھا خسـتـه شـده
اند و بحران اقتصادی و ناتوانی سرماﯾه داری برای پاسخ به معضالت مردم بحران را راھی پارلمانھا ھم كـرده
است.
درباره بخش دوم سوال ،رئيس جمھور و نخست وزﯾر اجزائی از سيستم حكومتی پارلمـانـی بـورژوائـی
ھستند كه ﯾكی ﯾا ھر دوی آنھا در راس دولت قرار ميگيرند .اما در نظام حكومتی مورد نظر حزب كمونيـسـت
كارگری شكل حكومت شورائی است .اﯾنكه در حكومت شورائی تقسيم كار چگونه است و مسئوليت ھا به
چه شكلی در شوراھا توزﯾع ميشود ﯾا كسی مانند نخست وزﯾر در راس شورای سـراسـری وجـود دارد ﯾـا
خير ،اﯾنھا ھمگی مسائلی است كه خود شوراھا تعيين خواھند كرد و امر شوراھـا خـواھـد بـود .بـرخـی
نكاتی كه بعنوان اصولی كلی از اكنون ميشود گفت اﯾنھاست:
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 -١اعمال حاكميت در سطوح مختلف محلی و سراسری توسط خود شوراھای مردم انجـام مـيـشـود و
شوراھا ھم بمثابه قانونگذار عمل ميكنند و ھم مجری قانون ھستند -٢ .عاليترﯾن ارگان حـكـومـتـی كشـور
كنگره سراسری شوراھای مردم است -٣ .كسانی كه مردم آنھا را بعنوان نماﯾنده خود ﯾا برای پست و مقام
معينی در شوراھا انتخاب كرده اند ھر زمان كه انتخاب كنندگان بخواھند قابل عزل ھستند -٤ .ھر فرد بـاالی
 ١٦سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب ميشود و حق دارد خود را بـرای کـلـيـه مـقـامـات و
پست ھای شورای محلی و ﯾا نماﯾندگی در شوراھای باالتر کاندﯾد نماﯾد.
از ھمينھا بسادگی ميشود فھميد كه فقط در اﯾن سيستم حكومتی است كه اعمال اراده مستـقـيـم و
مستمر مردم و دخالت در امر حاكميت امكان عملی پيدا ميكند .بورژوازی كه در مقابل سيـسـتـم شـورائـی
نميتواند از دمكراسی نيابتی اش دفاع كند به ھذﯾان گفتن ميافتد و به اﯾن پناه ميبرد كه سيستم شـورائـی
ھرج و مرج اﯾجاد ميكند و ھر روز نميشود مردم جمع بشوند و تصميم بگيرند .در پاسخ به اﯾنـھـا فـقـط بـاﯾـد
گفت اسلحه و دادگاه و زندان و شكنجه تان را كه برای سرپا نگه داشتن سيستم موجود الزم دارﯾـد غـالف
كنيد و مدتی دندان روی جگر بگذارﯾد و از اﯾن ابزارھای جناﯾت استفاده نكنيد و بگذارﯾد مردم با شوراھاﯾشان
مملكت را اداره كنند تا نتاﯾج "ھرج و مرج" و تصميم ھرروزه را ببينيد .طبعا بـورژوازی بـا زبـان خـوش و اﯾـن
توصيه غالف نميكند و باﯾد با ﯾك انقالب اجتماعی اﯾنھا را از سر راه بشرﯾت جارو كرد.
اما چه چيزی تضمين ميكند كه حكومت شورائی سرپا بماند و دچار معضالت مشابه دﯾـگـر حـكـومـتـھـا
نشود؟ بنظر من دو فاكتور عمده اﯾنجا نقش دارند .اول اﯾنكه از جنبه سياسی و اجتماعی اﯾن حكومت خـود
مردم است كه ھم قانون وضع ميكنند و ھم آنرا اجرا ميكنند .واضح است كه مردم دسته جمعی قـوانـيـن و
تصميمات ضد منافع خود اتخاذ نميكنند.
روشن است که مردمی که حکومت را در دست گرفته اند و زنـدگـی و سـعـادت خـود و فـرزنـدان و
ھمنوعانشان براﯾشان مھم است بھيچ قيمتی حاضر به از دست دادن نقش خود در اﯾن حكومت و ﯾا لطـمـه
زدن به اﯾن حكومت نيستند.
نكته دوم و بسيار مھمی كه در واقع بنياد و اساس اولی به اﯾن وابسته است مناسبات اقتصادی است.
ما درباره حكومت كارگری ﯾعنی حكومتی كه در آن استثمار انسان از انسان برچيده شده حرف ميزنيم و در
اﯾن مناسبات سيستم شورائی برقرار ميشود .بعبارت دﯾگر كار مزدی لغو و مالكيت خصوصی بر ابزار توليد از
بين رفته و ھمه زمين و ابزار توليد به مالكيت اشتراكی جامعه )نه دولت( درآمده است .در چنين مناسبـاتـی
كه استثمار نباشد و وقتی ھدف توليد بجای سود برای رفع نيازمندﯾھای انسان است آنگاه منـفـعـت فـرد و
جامعه بھم گره ميخورد و بنيادھای فرھنگی جامعه ھم در جھت برقراری جامعه انسانی متحول ميشود .در
چنين شراﯾطی جامعه با تمام وجود برای حفظ و سرپاماندن مناسباتی كه برای اولين بار خوشبختی و رفـاه
و آزادی انسانھا را ھدف خود قرار داده تالش ميكند و استوار پاﯾش مياﯾستد .باﯾد تاكيد كنم كه آنـچـه امـروز
بورژوازی و سخنگوﯾان آن عليه كمونيسم و عليه سيستم شورائی بعنوان دخالت مستـقـيـم مـردم در امـر
حاكميت سر ھم ميكنند صرفا بخاطر جلوگيری از برپائی جامعه نوﯾن مبتنی بر نفی بـنـيـانـھـای مـنـاسـبـات
سرماﯾه داری است.
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ﯾک بحث که در حزب کمونيست کارگری از سالھا پيش مطرح شده اﯾنست که
حزب ميخواھد قدرت سياسی را بگيرد .اگر اﯾنگونه است کارگران و مردم چه
ميشوند؟ آﯾا نتيجه اﯾنکه حزب قدرت سياسی را ميگيرد اﯾن نخواھد بود که طبقه
کارگر و مردم از قدرت دور ميمانند و بازھم دولت حزبی و جامعه حزبی ميشود؟
شھال دانشفر :نه برعکس است .مساله اصلی اﯾن حزب قدرت گرفتن کارگران و مردم است .ببـيـنـيـد
مساله اﯾنست که حزب را چگونه ببينيم و تعرﯾف کنيم .ما از حزبی صحبت مـيـکـنـيـم کـه عـلـی الـقـاعـده
رشدش ،قدرتش و پيشروﯾھاﯾش را با دفاع از منافع و مصالح کارگران و مردم محروم جامعه بـدسـت آورده و
در نتيجه منشاء قدرتش نيز خود کارگرانند .بنابرﯾن اﯾن دوقطبی بين حزب و طبقه کارگر بی معنی اسـت و
موضوعيت ندارد .بطور واقعی بحث اصلی اﯾن نيست که حزب قدرت را بگيرد ﯾا کارگران .مساله اﯾنست کـه
طبقه کارگر بدون حزب انقالبی و طبقاتی اش قادر به تصرف قدرت سياسی نيست .طبقه کـارگـر قـدرت را
ميگيرد ،اما طبقه کارگری که ميخواھد قدرت را بگيرد باﯾد سياست و استراتژی و برنامه و سازمان طبـقـاتـی
خود را داشته باشد و اﯾن ﯾعنی حزب .کسب قدرت سياسی توسط چنين حزبی نه فقط ھيچ تناقضى با بـه
قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد ،بلکه در اساس تنھا راه تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کـارگـر ھـمـيـن
است .بنابراﯾن حزب و حزبيت قدم مھمی برای وارد شدن طبقه کارگر به عرصه مبارزه بـرای کسـب قـدرت
سياسی است.
نکته مھم دﯾگری که باﯾد بر آن تاکيد کرد اﯾنست که تصرف قدرت بوسيله حزب نـاظـر بـر سـلـب قـدرت
سياسی از طبقه سرماﯾه دار و در قدرت قرار گرفتن طبقه کارگر است و نه نحـوه حـکـومـت و سـاخـتـمـان
حکومت کارگری .حزب قدرت را ميگيرد ولی ساختمان حکومتی که ما ميخواھيم شورائـی اسـت و ھـمـه
مردم در آن دخالت دارند .ھمانطور که در برنامه ﯾک دنيای بھتر به تفصيل توضيح داده شده حکومت کارگری
اتکاﯾش بر شوراھا است و اعمال حاکميت در سطوح مختلف باﯾد توسط شوراھای خود مردم انـجـام شـود.
شوراھاﯾی که ھم به مثابه قانونگذار و ھم مجری قانون عمل ميکنند .جامعه ای که بخواھد دخـالـت تـوده
وسيع مردم را در دولت و در تصوﯾب و اجرای قوانين و سياستھا تضمين کند ،نميتواند بر پارلمان و سيـسـتـم
دموکراسی نيابتی استوار باشد .حاکميت مستقيم مردم تنھا از طرﯾق شوراھا و دولت شورائی امکان پـذﯾـر
است .بنابرﯾن وقتی ما قدرت را بگيرﯾم ،نه تنھا طبقه کارگر و مردم از قدرت دور نميمانند ،بـلـکـه بـا اعـمـال
حاکميت مستقيم مردم ،دﯾگر اجازه نخواھيم داد که انقالب مردم به انحراف کشيـده شـود و بـاز نـيـروﯾـی
ماورای مردم و از باالی سر آنھا بر جامعه حکومت کند .و از طرﯾق ھمين شوراھاست که مـيـکـوشـيـم کـه
سياست و افق کارگری را بر جامعه جاری کنيم و جامعه ای بسازﯾم که شاخص اصلی اش انسانيت باشـد.
و در چنين جامعه ای اعمال اراده مردم جاﯾگاه واقعی خود را پيدا ميکند.
بدﯾن ترتيب کسب قدرت سياسی بوسيله حزب قدم اول در اعمال حاکميت مستقيم مردم است .طبقه
کارگر با اتکا به حزب اش قدرت را تصرف ميکند و با سازماندادن حکومت شورائی اعمال قدرت مستقيم ھمه
مردم در حاکميت را تضمين مينماﯾد.
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می پرسند اگر کمونيسم کارگرى در ايران به قدرت برسد چطورى ميتواند با
حمالت غرب ،دولتھاى غربى و آمريکا روبرو بشود؟ مسأله بمب ريختن و تالش
براى اينکه آن نظام سرنگون شود .پاسخ شما به اينھا چه است؟
منصور حکمت :اوال ً بين کمونيسم کارگرى با آن چيزى که بعنوان چپ شرقى قديم مرسوم بوده بـايـد
فرق گذاشت .از نظر فرھنگى ،از نظر افق اجتماعيش ،از نظر ايدهآلھاى سياسـيـش ريشـهھـاى تـاريـخـى
کمونيسم کارگرى در غرب است ،در سوسياليسم کارگرى اروپا است .در نتيجه ما داريم راجع به ايـن حـرف
ميزنيم که يک روند و يک گرايش انقالبى و سوسياليستى غربى در ايران ميآيد سر کـار .عـقـايـد مـارکـس
است ،عقايد انگلس است ،ايدئولوژى کمونيستى کارگـر صـنـعـتـى اروپـاى غـربـى اسـت .ايـن صـحـبـت
ناسيوناليسم براى مثال چينى نيست که حاال جلوى غرب قد علَم کرده يا جنبش اسالمى که جلـوى غـرب
مسيحى قد علَم کرده باشد .صحبت يک نگرش ديگرى است که ريشهھايش در تاريخ مدنيت غربـى اسـت
به اين معنى که در مقابل سرمايهدارى قد علَم کرد .در نتيجه آن شکافى که يک نفر ممکن است فکر کـنـد
جنبش اسالمى از نظر فرھنگى با فرھنگ مسلط در غرب دارد را کمونيستھا ندارند .ممکن اسـت بـعـضـى
کمونيستھاى بدوى داشته باشند ،کسانى که ما به آنھا نميگوييم سوسياليست .ولى کمونيسـم کـارگـرى
يک جنبش مدرن است .ريشهھايش در تاريخ مدنيت غربى است .ريشه ھايش در پيدايش کارگر صنعتـى و
جامعه مدرن صنعتى است .در نتيجه به يک معنى تحريکات فرھنگى عليه جامعهاى که حزب کـمـونـيـسـت
کارگرى در آن سر کار آمده باشد عملى نيست .اين يک جامعه باز است که شھروند اروپايى و آمريکايى اين
را کامال ً ميتواند درک کند .اينطورى نيست که بگويند اين رازآلود است ،معما گونه است ،فرھـنـگ خـودشـان
است ،ما نميدانيم ،در نتيجه بتوانند يک ھيوال از آن بسازند .ھر کسى ميتواند بيـايـد قـدم بـزنـد در تـھـران
سوسياليستى و ببيند اين مردم دارند چه جورى زندگى ميکنند ،چه جور آھـنـگـى گـوش مـيـدھـنـد ،چـه
جشنھايى ميگيرند ،چه جورى درس ميدھند ،چه جورى درس ميخوانند و مناسبات فردى آنھا چه ھست .در
نتيجه براى طبقات حاکم در غرب خيلى دشوار است که از جامعه سوسـيـالـيـسـتـى ايـران در يـک نـظـام
کمونيست کارگرى شيطان سازى کنند .يعنى افکار عمومى در غرب يکى از حمايتھاى ما است .که ميگويند
اين يک جامعه آزاد است .ثانياً جنبش بينالمللى طبقه کارگر است که ما بايد سعى بکنيم از اآلن روى آن
کار کنيم که بسيج شود .اينطور نيست که اگر طبقه حاکمه آمريکا يا اروپاى غربى ھر کارى بخواھد ميتـوانـد
بکند .به اين سادگى نيست.
يک جامعه باز ،آزاد ،که در بسته نباشد ،پشت ديوار آھنين نباشد ،يـک جـامـعـه مـدرن ،يـک جـامـعـه
انسانى که قابل رؤيت است توسط جھان غرب ،بنظر من خيلى واکسـيـنـه اسـت در مـقـابـل تـحـريـکـات
ميليتاريستى جناحھاى راست در جامعه غربى .من به اين يک مقدار خوشبين ھستم و فکر ميکنـم دشـوار
است .نميتوانيد به ايران بگوييد حکومت صدام حسين يا به آن بگـويـيـد لـيـبـى شـده اسـت ،چـون ھـمـه
خبرگزاريھاى بينالمللى آنجا ھستند دارند نشان ميدھند اين کشور متمدن و برابر و آزاد است .جـايـى کـه
مجازات اعدام را لغو کرده و برابرى زن و مرد را اعالم کرده ،بھداشت را حق ھمه دانسته ،آموزش و پـرورش
را مجانى را براى ھمه گذاشته ،ترانسپورت را مجانى کرده که ھر کسى ھر جاى شھر ميخواھد بـرود .بـه
اين سادگى نميشود به اين جامعه حمله کرد .يک جامعه دربسته نيست که از آن ھر تصويرى بدھـيـد .ايـن
آزادى و باز بودن بيشترين سرمايه ما است در مقابله با غرب .باضافه اينکه از نظر ديپلـمـاتـيـک مـا بـا آنـھـا
سرشاخ نخواھيم شد .خيلى روشن انقالب در اين کشورھا وظيفه طبقه کارگر آن کشورھا است و مـا ھـر
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کمکى بخواھند در اين چھارچوب ميکنيم .ولى حزب کمونيست کارگرى در يک حکومت سوسياليستى قـرار
نيست عليه جھان غرب و عليه ھيأت حاکمه غرب و ناتو تحريکات بکند و به جنگ بکشانـد .بـايـد يـک روش
عاقالنه داشت .بايد جامعه خود را ساخت .بايد آزادى را آنجا متحقق کرد و الگويى داد که مردم جھان واقـعـاً
به شوق بيايند و بخواھند در کشور خودشان ھم پياده کنند .اين عملى است.
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چرا ھنوز به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا معتقدﯾد؟
منصور حکمت :دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ﯾک موضوع تفکيک کننده گراﯾشات سوسياليستی مـخـتـلـف بـوده
است .کسانى که در اﯾن مفھوم تجدﯾد نظر ميکنند و کسانى که تبيينھای مختلفی از اﯾن ميدھند .آﯾـا مـا
به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا قائليم ﯾا نه؟ کال ً چه به سر اﯾن فرمولبندی ميآﯾد؟ چون خـيـلـی از چـپـھـا آنـرا کـنـار
گذاشته اند.
زمانی که دﯾکتاتوری پرولتارﯾا در ادبيات مارکسيستی مطرح ميشود کلمه "دﯾکتاتوری" اﯾن مـعـنـی کـه
امروز ما از آن دارﯾم ،ﯾعنی حکومت پليسی و استبدادی را نداشت .دﯾکتاتوری حتی به معنی حکومت بـکـار
ميرود .به معنی اﯾنکه حاکميتی وجود دارد و ﯾک ارادهای ھست که دﯾکـتـه مـيـشـود .و بـحـث مـارکـس و
مارکسيستھا در مورد دﯾکتاتوری پرولتارﯾا اﯾن بود که جامعه به ھر حال دﯾکتاتوری طبقاتی اسـت .حـتـی در
ليبرالیترﯾن حکومتھای غربی دارد برنامه اجتماعی و اقتصادی و افق سياسی طـبـقـات مـعـيّـنـی اِعـمـال
ميشود .شما ھر دفعه راجع به سرنوشت جامعه رأی نميگيرﯾد .وقتی بين سوسيال دمکراسی و محـافـظـه
کارھا انتخابات ميشود شما دارﯾد در چھارچوب ﯾک دﯾکتاتوری معيّنی باصطالح قوه مجرﯾه و نـھـادھـاﯾـش را
تعيين ميکنيد .ولی در اساس اﯾن حاکميت که متکی است به بازار ،متکی است بـه مـالـکـيـت خصـوصـی،
متکی است به اصالت رقابت و اصالت فردگراﯾی ،تغييری نميدھيد .ھيچوقت در جامعه انگلستان ﯾا آلمان ﯾـا
کانادا ﯾا آمرﯾکا سوسياليسم جزو موضوعات مورد بحث نيست .ھيچوقت مالکيـت اشـتـراکـی ﯾـک مـوضـوع
انتخابات آن روز نيست .انتخابات در چھارچوب مالکيت فردی دارد صورت ميگيرد.
در نتيجه اگر شما قبول کنيد که جامعه بر اساس مالکيت فردی بر وساﯾل توليد و مالکيت خصـوصـی بـر
وساﯾل توليد است ،اگر قبول ميکنيد که جامعه با فرض حکومتی است که ارتش دارد ،دادگـاه دارد ،زنـدان
دارد .اگر فرض ميکنيد قانون آن کشور برای مثال اﯾن تقدس را به مالکيت ميدھد و ﯾا مثال ً اﯾن جاﯾگاه را بـرای
اتحادﯾهھا قائل است ﯾا دستمزد را رسميت ميدھد و حتی جامعه بر مبنای دستمزد متکـی اسـت ،آنـوقـت
دﯾکتاتوری معيّنی دارد اِعمال ميشود مستقل از اﯾنکه چقدر انتخابات صورت بگيرد ﯾـا نـه .اﯾـن دﯾـکـتـاتـوری
بورژوازی است که دارد اِعمال ميشود منتھا به طرق پارلمانی دارد اِعمال ميشود.
دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ھم به ھمين معنی دﯾکتاتوری پرولتارﯾا است که برنامه اقتصادی ﯾک طبـقـه دﯾـگـری
مبنای جامعه است .دارند سعی ميکنند مالکيت خصوصی را لغو کنند ،دارند سعی ميکنند تـعـيـيـن تـولـيـد
اجتماعی را بگذارند به عھده ھمه آحاد جامعه ،دارند سعی ميکنند مزد را وربيندازند ،دارند سعی مـيـکـنـنـد
مقوله پول را حذف کنند ،دارند سعی ميکنند به ھر کس به اندازه نيازش بدھند ،ولـی اﯾـن مـمـکـن اسـت
بطرﯾق انتخابات شوراﯾی انجام بشود و ھر کسی ھم در آن حق رأی دارد .ھر کسی در شـورای شـھـر و
محل خودش عضو است و ھزار و ﯾک جا کاندﯾد ميشود و در ھزار و ﯾک انتخابات ھم شرکـت مـيـکـنـد ولـی
نفس اﯾنکه در حکومت کارگری ﯾا در دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ھمه حق رأی دارند و در شوراھای مختـلـف عضـو و
نماﯾندهاند ،چيزی از اﯾن کم نميکند که اﯾن به ھر حال دﯾکتاتوری ﯾک طبقه است .دﯾکتاتوری ﯾک طبقه اسـت
به اﯾن معنی که برنامه عمل و آلترناتيو اجتماعی ﯾک طبقه معيّنی است و آن دارد پياده ميشود.
برای ھمين است که جابجاﯾی دﯾکتاتوری پرولتارﯾا با دﯾکتاتوری بورژوازی ھم از طرﯾق ﯾـک ضـد انـقـالب
ميتواند عملی شود نه از طرﯾق انتخابات .عمال ً تنھا راھی که شما ميتوانيد در انگلستـان بـرای مـثـال لـغـو
43

مالکيت خصوصی را تبدﯾل کنيد به ﯾک موضوعی که مردم در بارهاش اظھار نظر کنند اﯾن است که از پـروسـه
پارلمانی فراتر بروﯾد .بر سر خشونتآميز بودن و خشونتآميز نبودن پروسه سياسی نيست .بحث سـر اﯾـن
است که آﯾا پارلمانی ھست ﯾا نه؟ ھيچوقت در چھار چوب نظام پارلمانی شما با مسأله "سـوسـيـالـيـسـم
آری ﯾا نه" روبرو نميشوﯾد که بروﯾد به آن رأی بدھيد .ولی در جامعه انگلستان ھم برای اﯾنکه مردم بخواھنـد
سوسياليسم را به کرسی بنشانند باﯾد از پارلمان فراتر بروند و کاری بکنند خارج از ساختارھـای سـيـاسـی
موجود.
در جامعه سوسياليستی ھم ھمينطور است .تا وقتی کسی نياﯾد آن را بـر بـيـنـدازد آن دﯾـکـتـاتـوری
پرولتارﯾا است ،منتھا دﯾکتاتوری پرولتارﯾا بمعنی ای که در روزنامهھا از حکومتھای پليسی و نظامی و غـيـره
حرف ميزنند نيست .دﯾکتاتوری به اﯾن معنی نيست که حقوق مدنی آدمھا لغو ميشود ﯾا محـدود مـيـشـود!
برعکس! دﯾکتاتوری پرولتارﯾا جامعهای است که در آن حقوق مدنی آدمھا بمراتب بيشتر پاسداری ميشـود و
آدمھا بيشتر اجازه دخالت دارند .شما خودتان جنبش شوراﯾی را در نظر بگيرﯾد و مقاﯾسه کنيد با سـيـسـتـم
پارلمانی .در سيستم پارلمانی چھار سال ﯾا پنج سال ﯾکبار حدود  ٪٤٠تا  ٪٦٠مردم ميروند در ﯾک انتـخـابـات
ﯾکروزه رأی ميدھند .در کشوری مثل انگستان که ھر کسی بطور نسبی بيشتر رأی بياورد ،نماﯾنده را تعييـن
ميکند .ﯾعنی ﯾکنفر  ، ٪٣٠ﯾکی  ، ٪٢٠ﯾکی  ٪٤٠آراء را بياورند ،آن  ٪٤٠از  ٪٤٠تعيين ميکـنـد کـه وکـيـل آن
شھر کی ھست ٪٤٠ .در انتخابات شرکت ميکنند ٪٤٠ ،آنھا به New Labourرأی ميدھند ،اﯾشان بـا ١۶٪
آراء آن شھر تنھا نماﯾندهاش ميتواند باشد.
اﯾن سيستمی است که اآلن ھست .سيستم شوراﯾی متکی به اﯾن است که شما ھر روز در شـورای
منطقه و محلتان عضو ھستيد ،خودتان را برای ھر پستی کاندﯾد ميکنيد ،احتماال ً تعداد انتخاباتھاﯾی که ﯾـک
فرد باﯾد در چھار سال بکند ،پنجاه برابر بيشتر از انتخاباتھاﯾی است که ﯾک فرد در نظام پارلمانی باﯾـد در آن
شرکت بکند .بعالوه اﯾنکه از ھمان اول خودش در ساختار سياسی دخيل است .آن شورا ھم مقننه است و
ھم مجرﯾه .در نتيجه بحث دﯾکتاتوری پرولتارﯾا بحث حق رأی ﯾا حقوق مدنی نيست ،بلکه بحث اﯾنسـت کـه
افق و برنامه اجتماعی کدام طبقه مبنا است ،و تصميمات بر مبنای کدام بـرنـامـه اجـتـمـاعـی دارد صـورت
ميگيرد.
بنابراﯾن ما پای اﯾن شعار ھستيم .منتھا دقيقاً بخاطر اﯾنکه تبيين مردم از دﯾکتاتوری بـه نسـبـت صـد و
پنجاه سال پيش فرق کرده و وقتی بمردم ميگوﯾی دﯾکتاتوری ،ﯾاد پينوشه ﯾا شاه ﯾا مارکوس ﯾا حکومت اﯾران
ميافتند ،ما اﯾنطوری در برنامه ما گفتيم که؛ "حکومت کارگری که در ادبيات کمونيستی بـه آن دﯾـکـتـاتـوری
پرولتارﯾا اطالق شده اﯾن است ....و ما ھمچنان از آن دفاع ميکنيم".
ميخواھم بگوﯾم تعصب روی فرمول نيست ،تعصب روی محتوای بحثی است که آنجا ھست .اﯾن که ھـر
حکومتی طبقاتی است ،ھر حکومتی ﯾک نوع دﯾکتاتوری است ،و نبود دﯾکتاتوری به معنی زوال دولت اسـت
نه بمعنی دولت پارلمانی .بخصوص اﯾن کشور که خيلی دﯾکتاتوری است .در اﯾن کشور انگلستان دﯾکتاتوری
دارد بيداد ميکند .اگر شما با رئيس ﯾک حزبی مخالف باشيد چه بسا نتوانيد خودتان را کاندﯾد وکالت مجلـس
بکنيد .و اگر پول سپرده معيّنی را نداشته باشيد نميتوانيد بروﯾد خودتان را کاندﯾد وکالت مجلـس بـکـنـيـد .و
نماﯾنده "شين فِين" اگر در وفاداری به ملکه قسم نخورد در پارلمان ھم راھش نميدھند ،تازه در خود پارلمان
چقدر تصميم گرفته ميشود بجای خودش محفوظ.
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آﯾا در حکومت مطلوب شما فقط کارگران حکومت ميکنند؟ تکليف بقيه مردم چه
ميشود؟
شھال دانشفر :حکومت مطلوب ما حکومت کارگری است .حکومت کارگری از نظر ما بيان دﯾگری بـرای
سوسياليسم و جمھوری سوسياليستی است .حکومت مورد نظر ما ،حکومت فقط کارگرھا نيـسـت بـلـکـه
حکومت ھمه مردم است و ھمه مردم در امور سياسی و اداری جامعه شرکت ميکنند و از حقـوق مسـاوی
برخوردارند به ھمين دليل ما حتی از اصطالح حکومت انسانی ھم برای بيان حـکـومـت کـارگـری اسـتـفـاده
ميکنيم .واژه کارگری صفت چنين حکومتی است و به ھيچوجه بيانگر ترکيب حکومت و افراد تشکيل دھـنـده
آن نيست .به اﯾن معنی که حکومت کارگری ،حکومتى است که جدال اساسى طـبـقـه کـارگـر بـراى لـغـو
مالکيت خصوصى بر وسايل توليد و جايگزينى توليد و مناسبات اجتماعى سوسـيـالـيـسـتـى بـجـاى نـظـام
استثمارگر سرمايه دارى در کليه وجوھش را در برابر تمامی مخالفان آن به پيش می برد .حکومـت کـارگـری
حکومتى است براى تضمين رھايى قطعى از شر توحش سرماﯾه داری و برقراری سوسياليسم که براساس
منافع انسانی سازمان داده ميشود.
به عبارت روشنتر منظور از حکومت کارگری ،حاکم بودن افق و آلترناتيو کارگری بر جامعه است و طبقـه
کارگر پرچمدار و نيروی اصلی انقالب اجتماعی برای رسيدن به چنين جامعه و چنين حکومتی است .طـبـقـه
کارگر پرچمدارش است چون بقول مارکس برای رھائی خود چاره ای جز رھا کردن کل جامعه از کـار مـزدی
که رﯾشه و اساس کل مصائب سرماﯾه داری است ،ندارد .طبقه کارگر نميتواند آزاد بشود بدون اﯾنکه ھـمـراه
خودش ھمه جامعه را آزاد کند .با از بين رفتن بنياد مالکيت خصوصی و رقابت بر سر سـودآوری سـرمـاﯾـه و
انباشت آن ،اشکال دﯾگر ستمکشی نيز از بين ميرود .در آن صورت دﯾگر دليلی برای ستمکشـی زن وجـود
ندارد .دﯾگر منفعت اقتصادی ای برای نژاد پرستی و تبعيض قومی و مذھبی و غيره وجـود نـدارد .بـنـابـراﯾـن
کافی است که کارگر زﯾر کار مزدی بزند تا زﯾر ھر نوع تبعيض و ستمگری و استثماری زده باشد.
اما ممکن است سوال بعدی اﯾن باشد که تشکيل دھندگان و ترکيب چنين حکومتی چـگـونـه تـعـيـيـن
ميشود .برنامه ﯾک دنيای بھتر پاسخ به اﯾن سوال را نيز به روشنی داده است.
مھمترﯾن خصيصه حکومت کارگری ،سازمان شوراﯾی آن است و اﯾن شوراھای مردم ھستند کـه ھـمـه
شھروندان جامعه را در بر ميگيرند .به اﯾن معنی که حکومت کارگری مبتنی بر شوراھای محلی ،منطقه ای
و شھری است .بنابراﯾن حکومت کارگری به معنی واقعی کلمه حکومت نه فقط کارگران بلکه حکـومـت کـل
مردم و شھروندان جامعه است.
بعبارت دﯾگر ساختار حکومت مطلوب ما بر دموکراسی مستقيم مردمی ﯾا شوراﯾی بنا شـده اسـت .از
نظر ما جامعه ای که بخواھد دخالت توده وسيع مردم را در تصوﯾب و اجرای قوانين و اداره امـور سـيـاسـی
جامعه تضمين کند ،نميتواند بردموکراسی نيابتی و سيستم اداره پارلمانی و بوروکراتيک استـوار بـاشـد .در
جامعه مورد نظر ما اعمال حاکميت در تمامی سطوح جامعه باﯾد توسط شوراھا و اعمال اراده مستقيم خـود
مردم انجام گيرد .شوراھاﯾی که ھم به مثابه قانونگذار و ھم مجری قانون عمل ميکنند و عـالـيـتـرﯾـن ارگـان
حکومتی کشور کنگره سراسری نماﯾندگان شوراھای مردم خواھد بود .به اﯾن اعتبار شورا متکی بـر عـمـل
مستقيم مردم ﯾکی از مبانی اساسی کمونيسم کارگری است.
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آﯾا اگر حزب شما در اﯾران زمانی قدرت بگيرد اھداف حزبتان بر پاﯾه اﯾدئولوژی،
اداره حکومت را بر عھده ميگيرد؟ اساسا ارتباط حزب شما و اﯾدئولوژی چيست؟
آﯾا با رسيدن به قدرت شما فيلتر خاصی ،مثال گزﯾنش اﯾدئولوژﯾک ،برای انتصاب
منتصبان به حزب ميگذارﯾد؟
حميد تقوائی :نه حزب ما و نه حکومتی که ما خواھان آن ھستيم ھيچيک اﯾدئولوژﯾک نيستنـد .حـزب
کمونيست کارگری ﯾک حزب سياسی است با اھداف و برنامه و سياستھای روشن و اعالم شده .مـا بـرای
عضوﯾت در حزب ھيچ نوع امتحان و ﯾا فيلتر اﯾدئولوژﯾک ندارﯾم .ھر کس برنامه ﯾک دنيای بھتر و سياستـھـا و
اھداف حزب را قبول داشته باشد و بر اﯾن مبنی فعاليت کند عضو حزب است.
البته از نظر جھان بينی و تئورﯾھای تببين جھان و راھھای تغيير جامعه ما ﯾک حزب مارکسيست ھستيم
اما مارکسيسم نه ﯾک اﯾدئولوژی بلکه ﯾک سيستم نظری علمی و قادر به توضيح عميق و حقيقی جـامـعـه
ومبارزه طبقاتی است .مارکسيسم ھم مانند ھر نظرﯾه علمی دﯾگری متغيير و پوﯾنده است و ﯾک اﯾدئولـوژی
و ﯾا اصول اعتقادی ثابت و ابدی ازلی نيست .تغيير و پوﯾش جھان و ھمه پدﯾده ھا جوھر مارکسيسم اسـت
و اﯾن قبل از ھر چيز در مورد خود مارکسيسم بعنوان ﯾک سيستـم نـظـری نـيـز صـادق اسـت .بـرنـامـه و
سياستھای حزب ما بر تحليلھا و تئورﯾھای مارکسيستی مبتنی است اما برای قبول سياستھا و برنامه ھای
حزب الزم نيست کسی به مارکسيسم معتقد باشد .بنابر اﯾن حتی اعتقاد به مارکسيسم ھم جزء شـراﯾـط
عضوﯾت و فعاليت حزبی نيست .برنامه ﯾک دنيای بھتر برنامه ھمه کسانی است که خواھان آزادی و برابری
و رھائی ھمه انسانھا ھستند و حزب ما حزب ھمه کسانی است که ميخواھند در اﯾن راه فعاليت و مـبـارزه
کنند.
در رابطه با حکومت ،ما خواھان ﯾک حکومت شورائی ھستيم .ﯾعنی حکومتی که در آن شوراھای مـردم
در سطح محله و شھر و استان و کشور ارگانھای تصميم گيری و اجرای تصميمات ھستند .در اﯾن سيسـتـم
شورائی ھمه احزاب آزادند که فعاليت کنند و ھر حزبی به ھر اندازه نظر و حماﯾت شوراھا را به سياستھا و
اھداف خود جلب کرد طبعا به ھمان درجه در حکومت دخالت خواھد داشت .حزب کمونيست کـارگـری ھـم
ﯾکی از اﯾن احزاب است که سعی خواھد کرد حماﯾت شوراھا را به سياست ھاﯾش جلب کنـد .امـا در ھـر
صورت و ھر حزبی به ھر اندازه در حکومت دخالت داشته باشد ،دولت ﯾک پدﯾده غير اﯾدئولوژﯾک خواھد بـود.
جامعه سوسياليستی که ما خواھان آن ھستيم دارای اﯾدئولوژی رسمی ،مذھب رسـمـی ،عـلـم و ھـنـر
رسمی و کال فرھنگ رسمی نخواھد بود .اشاعه نظرات و اعتقادات و تبادالت نظری متعلق به عرصه فکـر و
اندﯾشه و فعل و انفعاالت فکری و فرھنگی در جامعه است و دولت موظف است آزادی انـدﯾشـه و تـبـادالت
نظری و فکری را به ﯾکسان برای ھمه در جامعه فراھم کند .حکومت شورائی ﯾک حکومت غير اﯾـدئـولـوژﯾـک
است که آزادی اندﯾشه و قلم و بحث وتبادل نظر را در جامعه تضمين ميکند.
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در جامعه سوسياليستی تکليف مالکيت چه ميشود؟ آﯾا ھر نوع
مالکيتی از انسانھا سلب ميشود؟
علی جوادی :بدون تردﯾد اﯾن سئوال به ﯾکی از کليدی ترﯾن مسائل سوسيـالـيـسـم
می پردازد .در عين حال سئوال و مقوله ای است که تاکنون مورد بيشترﯾـن تـحـرﯾـفـات و
جعليات از جانب مبلغين و مدافعين طبقات استثمارگر جامعه قرار گرفـتـه اسـت .بـه اﯾـن
اعتبار در درجه اول باﯾد واقعيات را از تحرﯾفات جدا کرد.
نه! ما کمونيستھا اصوال خواھان لغو ھر نوع مالکيتی نيستيم .ما خواھان لغو مالکيت خصوصی انسانھـا
بر محصوالتی که برای توليد مجدد زندگی بکار ميرود ،نيستيم .ما خواھان لغو مالکيت خصوصی بر وساﯾل و
محصوالت مورد نياز زندگی فردی انسانھا نيستيم .اﯾن نوع تملک و مالکيت منجر به استثمار انسان دﯾـگـری
نميشود .منجر به اسارت و بردگی مزدی انسانی نميشود .اﯾن مالکيتی است که منجر به تصاحب دسترنـج
و تملک نيروی توليدی و خالقه انسانھا نميشود.
آری! ما کمونيستھا خواھان لغو مالکيت خصوصی سرماﯾه بر ابزار کار و توليد و توزﯾع محصوالت مورد نيـاز
جامعه ھستيم .اﯾن مالکيتی است که انسانھا را به اسارت ميگيرد ،استثمار ميکند و نيروی کارشـان را بـه
کاالﯾی برای فروش و جسم و جان و توانشان را به وسيله و ابزاری برای سود آوری و انباشت سرماﯾه بـرای
سرماﯾه دار تبدﯾل ميکند .اﯾن مالکيتی است که منشاء تمام نابرابرﯾھا و مصائب گرﯾبانگير توده ھای مردم در
جھان امروز است .از فقر و فالکت و محروميت تا تبعيض و اختناق و جھل و خرافه ،از بيکاری و بی مسکـنـی
تا فساد و جنگ و جناﯾت تمامی محصول گرﯾز ناپذﯾر سيستمی ھستند که بر مبـنـای مـالـکـيـت خصـوصـی
اقليتی استثمارگر بر ابزار توليد و توزﯾع محصوالت مورد نياز زندگی ھمگان استوار شده است.
اما چرا؟ بورژوازی و مبلغين اش آنچنان گرد و خاکی پيرامون اﯾن مقوله اﯾجاد کرده اند که در ھر بـحـث و
اظھار نظری پيرامون اﯾن مساله باﯾد به مسائل پاﯾه ای متعددی اشاره کرد.
ما خواھان اشتراکی کردن ابزار توليد محصوالت مورد نياز زندگی مردم و خارج کردن کنترل آن از دسـت
اقليت استثمارگر حاکم و قرار دادن کنترل آن در دست جامعه و نھادھای اداره کننده و ھماھنگ کـنـنـده آن
ھستيم .اﯾن جوھر تالش ماست! و چرا که نه؟ چه اﯾرادی ميتوان بر اﯾن "تغيير مالکيت" گرفت؟ آﯾا اکـثـرﯾـت
عظيم توده ھای جامعه از خارج کردن کنترل ابزارھای توليد و توزﯾع محصوالت جامعه از دست اقليت سرماﯾـه
دار و قرار دادن آن در کنترل جامعه متضرر ميشوند؟ آﯾا با اشتراکی کردن مالکيت ابزار تـولـيـد و تـوزﯾـع ،رفـع
نيازمندﯾھای جامعه دچار نقصانی ميشود؟ در مقابل اﯾن اقدام ما فرﯾاد فغان سرماﯾه گوش فلک را کر خواھـد
کرد .اما اﯾن گوشه ای از تالش ما برای دﯾکته کردن حکم آزادی و برابری ھمه جانبـه انسـانـھـا در جـامـعـه
است .رھاﯾبخش و انسانی است.
سرماﯾه با اختيار داشتن مالکيت و کنترل وسائل توليد نيازمندﯾھای جامعه عمال در موقعيـتـی قـرار دارد
که ھر زمان اراده کند ميتواند اﯾن ابزارھای نيازمندﯾھای جامعه را متوقف کند و به اﯾن اعـتـبـار عـمـال تـولـيـد
محصوالت جامعه را به گروگان بگيرد .در جامعه سرماﯾه داری تنھا زمانی توليد صورت ميگيرد که اﯾن توليـدات
برای سرماﯾه توليد سود کنند .ھدف از توليد در اﯾن جامعه نه رفع نيازمندﯾھای جامعه بلکـه تـولـيـد سـود و
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انباشت سرماﯾه است .ما اﯾن "اختيار" برای به قھقرا بردن جامعه و کارگر را از سرماﯾه سلب ميـکـنـيـم .مـا
اجازه نميدھيم تا نيازمندﯾھای زندگی توده عظيم مردم به گروگان گرفته شود.
ما را متھم ميکنند که با اشتراکی کردن مالکيت ابزار توليد در جامعه عمال خالقيت و نوآوری تـولـيـدی و
تکنولوژﯾک را نيز از ميان خواھيم برد .اﯾن ﯾک دروغ بزرگ است .آنچه از بين خواھد رفت توليد بـرای سـود و
حرص سودآوری است و نه خالقيت و ابتکار .در نظام سرماﯾه داری خالقيتی که سودی توليد نـکـنـد عـمـال
امکان بروز و شکوفاﯾی ندارد .در نظام سوسياليستی توليد برای رفع نيازھای خود و جامعه و نه توليد سـود
برای ﯾک اقليت مفتخور ،زمينه رشد بيشترﯾن خالقيتھا و ابتکارات را فراھم خواھد کرد.
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اگر حزب به حکومت برسد برای سوسياليسم ،برای لغو کارمزدی و استثمار چه
ميکند؟
حميد تقواﯾی :حزب کمونيست کارگری بمحض بقدرت رسيدنش ،برنامه ﯾک دنيای بـھـتـر را بـعـنـوان
پالتفرم ،پرچم و قانون آن جامعه اعالم ميکند .در برنامه ﯾک دنيای بھتر و در قانون اساسی سوسياليسـتـی
که حزب بسرعت ممکن خواھان تصوﯾب آن توسط کنگره شوراھا و جمھوری سوسياليـسـتـی خـواھـد بـود
کارمزدی جاﯾی نخواھد داشت ،ﯾعنی اعالم خواھد شد که مالکيت بر ابزار توليد لغو و ممنوع شده است ،و
درنتيجه استثمار و کارمزدی لغو ميشود .اﯾن رکن و اساس جمھوری سوسياليستی است که فورا و رسمـا
از جانب دولت انقالبی اعالم ميشود .اما برای عملی شدن اﯾن امر اقدامات معينی باﯾد صورت بگيرد.
اولين قدم اﯾنست که باﯾد از نظر سياسی جمھوری سوسياليستی تثبيـت شـود .پـيـروزی انـقـالب و
سرنگونی به اﯾن معنی نيست که از ھمان فردای قيام دولت سوسياليستی تثبيت شده است و مـيـتـوانـد
اقدامات و سياستھاﯾش را با دست باز و بطور ھمه جانبه به پيش ببرد .در برابر دولت تازه بقدرت رسيده چـه
از طرف نيروھای خارجی و چه حتی از طرف بورژوازی شکست خورده در درون خود جامعه مـقـاومـت وجـود
خواھد داشت .چنين شراﯾطی که دولت انقالبی ھنوز تثبيت نشده است را منصور حکمت دولـت در دوران
انقالبی مينامد .در اﯾن دوره تثبيت سياسی دولت انقالبی اساس و ھدف تمام سـيـاسـتـھـای عـمـلـی و
فعاليتھای دولت تازه  -حتی اقدامات اقتصادی او -را تشکيل ميدھد و به اﯾن معنی بقول مـنـصـور حـکـمـت
سياست زﯾربنای اقتصاد است.
ھدف فوری ما در اﯾن دوره تثبيت قدرت شوراھا و قدرت دولت جمھوری سوسيـالـيـسـتـی اسـت .مـا
ھمين واقعيت را به مردم اعالم ميکنيم و تاکيد ميکنيم که در جمھوری سوسياليستی استثمار ،کارمـزدی و
مالکيت بر ابزارھای توليد جاﯾی ندارد ،و بمجرد اﯾنکه ،و بمحض اﯾنکه جمھوری سوسيـالـيـسـتـی و دولـت
شوراھا از نظر سياسی خود را تثبيت کند بسرعت ھرچه ممکن برای پـيـاده کـردن سـوسـيـالـيـسـم گـام
برخواھد داشت .درواقع در ھمان حدی که دولت شوراھا از نظر سياسی قدرت خود را تثبيت کرده باشد اﯾن
کار را ھم خواھد کرد.
اما اﯾنھم ھنوز به اﯾن معنی نيست که در دوره انقالبی بجز تثبيت قدرت سـيـاسـی دﯾـگـرھـيـچ اقـدام
اساسی برای برقراری سوسياليسم انجام نميـگـيـرد .اقـدامـات فـوری اقـتـصـادی ھسـتـنـد کـه انـقـالب
سوسياليستی آنھا را با خودش ھمراه خواھد آورد مثل خلع ﯾد از ارگانھای چپاول کـنـنـده و آزاد سـاخـتـن
ثروتھای افسانه ای و ميلياردھا پول و امکانات که بوسيله اﯾن چپاول گران ذخيره شده است .با ھمين مبالـغ
نجومی و ھنگفتی که برای دستگاه پليسی ،زندانھا ،شکنجه گاھھا ،لباس شـخـصـی ھـا ،و بـرای انـواع
نيروھای پليسی و انتظامی و نظامی که در جامعه مشغول کارند ھزﯾـنـه مـيـشـود اسـت کـه جـمـھـوری
اسالمی ميتواند قدرت جھنميش را نگھدارد .بعد از سرنگونی جمھوری اسالمی اﯾن ماشين عظيم سرکـوب
با خرج ھنگفتی که دارد درھم کوبيده ميشود ،و بودجه ای که برای اﯾنھا صرف ميشده مستقيما صرف رفـاه
مردم خواھد شد .دولت جمھوری سوسياليستی حتی زمانی که ھنوز از بورژوازی خلع ﯾد کـامـل نشـده و
ھنوز از نظر سياسی مشغول مبارزه با نيروھای حامی دولت بورژوازی است اقدامات مھمی را برای تـمـيـن
رفاه جامعه عملی خواھد کرد ،سوبسيدھاﯾی را بسرعت بجرﯾان خواھد انداخت ،و بودجه آن را ھم از محـل
ھمين ھزﯾنه ھای ھنگفتی که توسط چپاول گران و دست اندرکاران حکومت فعلی برای چرخاندن مـاشـيـن
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سرکوب صرف ميشده تامين خواھد نمود و برای رفاه عمومی خرج خواھد کرد.
منصور حکمت در سخنرانی اش بعنوان آﯾا کمونيسم در اﯾران پيروز ميشود ،سرنخھاﯾی بدست مـيـدھـد
که بنظرم واقعبينانه و عملی ھستند .مثل مجانی شدن فوری حمل و نقل شھری و مسکن و بھـداشـت و
اقداماتی نظير آن .آن جامعه ميتواند و قدرت مالی اش را دارد که اﯾن کار را انجام دھد ،درواقع اگر خرجـھـای
ھنگفت ارگانھای نظامی را بزند ميتواند حمل و نقل و رفت و آمد را مجانی کند ،ميتواند مسکن را مـجـانـی
کند ،و ميتواند ماﯾحتاج مردم را بسيار ارزانتر از وضع کنونی عرضه کند .حتی چيزھاﯾی که جمھوری اسالمی
براﯾشان سوبسيد ميدھد ميتوانند در آندوره بسيار ارزانتر عرضه شوند .بنابراﯾن و بدﯾن تـرتـيـب مـيـتـوان در
جھت رفاه مردم قدمھای فوری برداشت ،و بعد درادامه بکمک نيروی مردم ميشود توليد سوسياليـسـتـی را
سازمان داد .ھمانطوری که گفتم از ھمان روز اول تحکيم قدرت خلع ﯾد از سرماﯾـه داری در زمـيـنـه قـدرت
اقتصادی اعالم خواھد شد ،و بمجرد تثبيت قدرت سياسی شوراھا و تشکيل جمھوری سـوسـيـالـيـسـتـی،
اقتصاد سوسياليستی در محور کار قرار خواھد گرفت ،که لغو کارمزدی و خلع ﯾد از سرماﯾه داران و صاحـبـان
ابزارھای توليد ،و ھمچنين لغو استثمار و لغو مالکيت خصوصی بر وسائل توليداز اجزاء ھميشگـی و اصـلـی
دولت سوسياليستی خواھند بود .شوراھا توليد را بدست خواھند گرفت .چه بعنوان مـدﯾـر و چـه تصـمـيـم
گيرنده و چه مجری سياستھای اقتصادی جمھوری سوسياليستی .اﯾن شوراھا ھستند که درھمه زمينه ھا
توليد را بدست خواھند گرفت ،و منافع جامعه و منافع مردم را محور کارخود قرار خواھند داد ،و نه سود را .به
اﯾن ترتيب با تشکيل شوراھا پاﯾه ساختاری جمھوری سوسياليستی شوراﯾی ميـشـود ،و درواقـع دخـالـت
مستقيم مردم ،کارمندان و کارگران ــ که آنموقع دﯾگر تفاوتی بين کارگر و کارمند نخواھد بود بلکـه ھـمـه در
شوراھا و در تمام وجوه توليد دخيلند ــ خود بھترﯾن تصمينی است که اجازه ندھد سرماﯾه داری و مـالـکـيـت
خصوصی و استثمار درجامعه دوباره جا باز کند.
بنابراﯾن خالصه کنم که اوال اقدامات فوری مانند مجانی شدن مسکن ،حمل و نقل ،بھداشت ،بيمه ھـا،
تحصيل تا عالی ترﯾن سطوحش بعالوه ارزان شدن ارزاق و ماﯾحتاج مردم دردستور جمھوری سوسياليستـی
قرار ميگيرد و ممکن ميشود ،و دوم اﯾنکه جمھوری سوسياليستی اوال از ھمان گام اول اعالم مـيـکـنـد کـه
درجامعه سوسياليستی در اﯾران مسئله استثمار و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد جـاﯾـی نـدارد ،و اعـالم
ميشود که ھمه اﯾنھا لغو ميشوند ،ﯾعنی استثمار دراﯾن جامعه جرم حساب ميشود و دولت شوراﯾی بـه آن
برخورد ميکند و اجازه نميدھد که اتفاق بيافتد ،و ثانيا بمجرد اﯾنکه شوراھا بتوانند از نظر سياسی قـدرتشـان
را تثبيت کنند و مقاومت بورژوازی ھم درتمام زمينـه ھـا درھـم شـکـسـتـه شـود ،پـيـاده کـردن اثـبـاتـی
سوسياليسم بمعنی جامع کلمه ،تشکيل نھادھای اقتصادی و پياده کردن اقتصاد سوسياليستی در مـحـور
کارقرار ميگيرد و ساختن سوسياليسم بطور جامع شروع ميشود .اﯾنھا آن خطوط عمده ای ھستند کـه مـن
ميتوانم بعنوان سياستھای اثباتی بعد از بقدرت رسيدن حزب و جمھوری سوسياليستی اعالم کنم.
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سقوط شوروى به رواج اين حکم ميدان داده که سرمايه دارى و بازار بھترين،
کارآمدترين و مقدورترين الگوى اقتصادى اى است که جامعه بشرى در طول تاريخ
به آن دست يافته است .شما بعنوان يک مارکسيست چه پاسخى به اين ادعا
داريد؟
منصور حکمت :دو موضوع را اينجا بايد از ھم تميز داد .يکى مقايسه عملکرد مدلھاى مختلف سرمايه
دارى در غرب و شرق است و دوم مقايسه سرمايه دارى )چه رقابتى و چه غير از آن( بـا سـوسـيـالـيـسـم
بعنوان يک آلترناتيو اقتصادى و اجتماعى .سوسياليسم به معنى مورد نظر مارکسيستھا تا امروز عمال جايى
برپا نشده است .ما معتقد نيستيم که نظام اقتصادى در شوروى در ھيچ مقـطـعـى از ديـدگـاه کـارگـرى و
مارکسيستى ميتوانسته سوسياليستى اطالق بشود .بنابراين به مساله سرمايه دارى و سـوسـيـالـيـسـم
بعدا ميپردازم و ابتدا به نکاتى راجع به مدلھاى مختلف توسعه سرمايه دارى در غرب و شرق اشاره ميکنم.
آيا سرمايه دارى متکى به بازار و رقابت "بھترين ،کاراترين و ممکن ترين" الگوى اقتصادى بـراى جـامـعـه
است که تاکنون عمال وجود داشته است؟ براى آنکه اصوال بتوان به اين سوال پاسخ داد بايد مـالک تـعـريـف
شده اى براى قضاوت بھتر و بدتر بودن و کارآمد بودن و نبودن سيستم ھاى اقتصادى داشت .ايـن کـلـمـات
شديدا سوبژکتيو و نامعين اند ،زيرا بسته به اينکه مفسر چه انتظارى از الگوى اقتصادى داشته باشد مـالک
تشخيص ميتواند متغير باشد .اين در خود علم اقتصاد بورژوايى مدتھا يک موضوع مـورد بـحـث بـوده اسـت.
رشد کمى اقتصاد ،رشد تکنيکى ،نحوه توزيع ثروت ،پايه صنعتى ،سطح اشتغـال ،مـرغـوبـيـت مـحـصـوالت،
خودکفايى و يا موقعيت محکم در بازار جھانى و غيره در خود مکاتب مختلف اقتصاد بورژوايى بعنوان مالکھاى
مختلف و حتى متناقضى براى تعريف الگوھاى توليدى بھتر و بدتر بکار رفته اند و مکاتب اقتـصـادى و احـزاب
سياسى بورژوايى مختلف را به جدل با ھم کشيده اند .در قبال صفات "کـاراتـريـن و مـمـکـن تـريـن" مـدل
اقتصادى ميشود پرسيد "کاراترين و ممکن ترين الگوى اقتصادى براى چه جامعه اى ،در چه دوره اى و با چـه
معضالتى؟" .اين بويژه يک مساله قديمى اقتصاد توسعه بوده است .بعنوان نـمـونـه ،مـدل بـازار آزاد بـراى
سرمايه دارى و بورژوازى روسيه پس از وقوع انقالب کارگرى اکتبر ابدا آلترناتيو ممکن و کارآمدى نبود .تـاريـخ
بخش اعظم کشورھاى عقب افتاده تر )يا حتى کشورھايى مانند ژاپن( شاھد اين واقعيت است کـه حـتـى
تشکيل بازار داخلى کار و کاال در مراحل اوليه و يا شکل دادن به يک پايه صنعتى اوليه و مقدماتى ،کنار زدن
موانع پيشاسرمايه دارى و نظير اينھا ،بدون دخالت از باال در مکانيسم بازار ممکن نبوده اسـت .تـاريـخ خـود
سرمايه دارى غربى پر از مقاطعى است که دولت ناگزير به دخالت در مکانيسم بازار براى فـائـق آمـدن بـه
کسادى ھا و بحران ھا و يا بازسازى ھاى تکنولوژيکى بوده است .ھمين امروز کلـمـات رقـابـت و بـازار آزاد
نميتواند ،بدون تعديالت مھمى در اين مفاھيم ،براى توصيف مشخصات سرمايه دارى غربى بکـار بـرود زيـرا
دولت و انحصارات غير دولتى نقش ساختارى اساسى در جھت دادن به حرکت سرمايه و تعيين شاخصھـاى
اقتصادى نظير قيمتھا ،ترکيب توليد ،نرخ رشد ،سطح اشتغال و غيره دارند.
با اينحال بنظر من وقتى مدافعين سرمايه دارى غربى ارجحيت مدل اقتصادى غرب را بـر شـرق اعـالم
ميکنند ،چه با مالک مفروضات جامعه سرمايه دارى و چه از نظر شاخصھاى کمى عملکرد اقتصادى دو بلوک
در يک مقياس وسيعتر تاريخى ،کامال حق دارند .مدل اقتصادى شوروى ،بـعـنـوان يـک مـدل اصـالح شـده
سرمايه دارى ،نتوانست چھارچوب مناسب تر و کارآمدترى براى انباشت سرمايه و تخفيف تنـاقضـات درونـى
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شيوه توليد مبتنى بر سرمايه بدست بدھد .مشخصه اصلى سرمايه دارى مدل شوروى تالش براى دور زدن
مکانيسم بازار توسط يک سيستم ادارى بوده است .چيزى که تقابل برنامه و بازار اطالق ميشد .از بين بردن
مکانيسم بازار ممکن است ،مشروط بر اينکه کل بنياد اقتصادى سرمايه دارى ،يعنى کاال بودن نـيـروى کـار،
برقرارى يک سيستم ارزشى بعنوان مبناى مبادله و توزيع محصوالت ميان بخشھا و آحاد مخـتـلـف جـامـعـه،
اقتصاد مبتنى بر پول و غيره بطور کلى برچيده شود .اما حفظ اين روابط و در ھمان حال دور زدن بازار بعـنـوان
ظرف تعيين مادى اين روابط و مقوالت و مکانيسمى که آنھا را به ھم مرتبط ميکند ،بـدون اخـالل جـدى در
کارکرد سرمايه دارى ممکن نيست .اين اتفاقى است که در شوروى افتاد .آنچه در شوروى رخ داد جايگزينى
بازار با برنامه نبود ،بلکه انتقال فونکسيونھاى بازار به نھادھاى تصميم گيرنده ادارى بود .در نـظـام سـرمـايـه
دارى بازار )مستقل از حدود رقابت و انحصار( فونکسيونھاى پيچيده و متنوعى را انجام ميدھد .چه چيز بـايـد
توليد شود ،چقدر بايد توليد شود ،چه تکنيکى بايد بکار برود ،چقدر بايد مصرف شود ،چه کسى بايد مصـرف
کند ،ظرفيتھاى توليدى ،وسائل توليد و نيروى انسانى در چه ظرفيتى و در کدام بخشھا بايد بـکـار بـيـافـتـد،
ارزش و قيمت کاالھا از نيروى کار تا وسائل توليد و مصرف در ھر مقطع چيست ،کدام سـيـسـتـم تـولـيـد و
مديريت بايد بکار برود ،کدام نيازھا بايد تامين شوند و کدام نيازھا بايد انکار شوند ،اقتصاد بايد در چـه جـھـت
حرکت کند ،کدام وسائل توليد بايد از دور خارج شود ،کدام تکنيک بايد کنار گذاشته شود و غـيـره و غـيـره.
بدرجه اى که جامعه از نظر صنعتى و توليدى رشد ميکند و محصوالت و نيازھا تنوع بيشترى پـيـدا مـيـکـنـد،
نقش بازار پيچيده تر و پيچيده تر ميشود .دور زدن اين مکانيسم و احاله تعيين اين شاخص ھا و نسـبـتـھـا و
جابجايى ھا به نھادھاى ادارى ،دير يا زود سرمايه دارى را به بن بست ميرسانـد .بـراى دوره اى طـوالنـى
ادعاى شوروى اين بود که برخالف غرب با پديده ھايى نظير بحران ھاى ادوارى و بيکارى روبرو نـيـسـت .امـا
براى سرمايه دارى اين بحران ھا ،بيکارى ھا و رکودھا و رونق ھاى دوره اى ،مکانيسمھاى بازار براى تطبيـق
دادن سرمايه با تناقضات اقتصادى بنيادى ترى ھستند .اينھا روشھاى تطبيق سرمـايـه بـا رشـد نـيـروھـاى
توليدى در متن اين نظامند ،مکانيسمھايى ھستند که در آن سرمايه خود را بازسازى ميکند و با رشد کمـى
و کيفى )تکنولوژيکى( نيروھاى توليدى کنار ميايد .ھمه شيـوه ھـاى تـولـيـدى در طـول تـاريـخ ،ھـر قـدر
استثمارگرانه و طبقاتى ،در تحليل نھايى سازمانى براى گسترش حجم توليد ،رشد تکنولوژى توليد ،و رفـع
نيازھاى اقتصادى بوده اند .اگر امروز اساسا بشود چيزى درباره اقتصاد شوروى گفت اينست که ايـن مـدل،
در مقطع معينى از اين نظر به بن بست رسيد .تجربه شوروى نشان داد که بـازار خـود کـارآمـدتـريـن ابـزار
محاسبه اقتصادى و تنظيم معادالت اقتصادى در نظام سرمايه دارى است و حتى اگر تحت شـرايـط خـاصـى
دور زدن مکانيسم بازار و احاله فونکسيون ھاى آن به يک سيستم ابالغ ادارى ،ميان برھاى اقتصادى معينى
را ممکن کند ،در دراز مدت رشد تکنيکى و تنوع نيازھاى توليدى و مصرفى جامعه سرمايه دارى ،اين روش را
به بن بست ميرساند.
امروز بازار از سيستم اقتصادى شوروى انتقام ميگيرد .بحران ھاى نداشته ،بيکارى ھاى پـنـھـان شـده،
قيمتھاى پائين نگاھداشته شده ،صنايع سوبسيد گرفته و غيره بناگاه جاى خود را به بيکارى ھاى ميليونـى،
تورم سرسام آور و کارخانجات عاطل مانده ميدھد .معلوم ميشود در تمام اين مدت منطق بازار نـفـيـا حـکـم
خود را رانده است .مدل شوروى ،آنھم بدرجه زيادى بدليل قدرت بسيج ايدئولوژيکى و سياسـى نـاشـى از
آويزان شدن به ميراث انقالب کارگرى اکتبر ،در رشد اوليه صنعت در اين کشور و شکل دادن به زيرساختھـاى
اقتصادى کارايى داشت .بويژه مادام که رشد توليد اساسا به مصرف بيشتر نيروى انسانى و کسـب ارزش
اضافه مطلق مبتنى بود و اين نيروى انسانى از بخش روستايى قابل تامين بود ،اشکـاالت ايـن سـيـسـتـم
برجسته نميشد .اما فراتر از اين مرحله ،بويژه ھنگامى که توليد ارزش اضافه نسبى از طريق بھبود تکـنـيـک
توليد اھميت پيدا ميکند ،آنجا که نيازھاى جامعه اعم از مصرفى و توليدى تنوع زياد پيدا مـيـکـنـد ،آنـجـا کـه
مساله مرغوبيت محصوالت چه در توليد و چه در مصرف مھم ميشود ،اين سيستم ضعف اساسى خود را به
نمايش ميگذارد .شوروى از سھيم شدن در انقالب تکنيکى دو دھه اخير ناتوان ماند .مدل شوروى ،ظـرفـيـت
تامين نيازھاى مصرفى و توليدى متنوع يک اقتصاد پيشرفته صنعتى را نداشت .بنابراين از نقطه نظر سرمايه
اين مدل قابل استفاده نيست و مدل غربى ،سرمايه دارى متکى بر نقش محورى بازار ،ھـنـوز تـنـھـا مـدل
کارآمد و ممکن محسوب ميشود.
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ممکن است گفته شود جامعه شوروى جامعه عادالنه ترى بود .تامين اجتماعى و امـنـيـت اقـتـصـادى
بيشتر بود ،شکاف طبقاتى کمتر بود و غيره .از نقطه نظر بورژواى غربى ،عدالت اقتصادى لزوما شاخص بھتر
بودن يک جامعه نيست .جناح چپ بورژوازى ،سوسيال دموکراسى و گرايشات پيرامونى اش ،اساسـا بـراى
اجتناب از شورش فقرا در مھد صنعت و مدنيت اين مقوله را وارد سيستم اقتصادى خود کرده بود و ھميشـه
به موقع با مطالعه افت و خيز منحنى نرخ سود دست از آن کشيده است .ما ھم ،بـعـنـوان کـمـونـيـسـت و
کارگر ،براى عدالت اقتصادى آلترناتيو خودمان را داريم .مساله ما اوال ،ايجاد نظامى است که روى اين عدالت
اقتصادى بنا شده باشد ،اين عدالت اقتصادى را دائما را بازتوليد کند و اساسا بر آن مبنا شکوفا بشود .چھـل
سال "عدالت" در استفاده از امکانات محدود آنھم به قيمت کار شاق و بعد به فقر و بيکارى مطلق کشـيـده
شدن و در دست ارتجاع اقتصادى و سياسى و فکرى از قفس گريخته رھـا شـدن ،مـايـه خـوشـنـودى مـا
نميتواند باشد .ثانيا ،ما براى رشد اقتصادى ،پيشرفت تکنيکى و گسترش ظرفيتھاى تولـيـدى و بـاال رفـتـن
سطح مصرف و رفاه و فراغت جامعه انسانى ارزش حياتى قائليم .تقسيم کمبودھا آلترناتيو ما نيـسـت .ھـر
کمبودى باشد قطعا بايد ھمه بارش را بدوش بگيرند ،اما سوسياليسم اقتصاد گسترش امکانات انسـانـھـا و
اقتصاد تامين ھرچه بيشتر نيازھاى مادى و معنوى آنھاست .اما در مورد وجه دوم سوال .در قبال ايـن ادعـا
که سرمايه دارى ،حال مدل غربى و "پيروز" آن ،بھترين و کارآمدترين نظام تاکـنـون مـوجـود و مـقـدور بـراى
انسان بوده است چه ميشود گفت .نظام اقتصادى بسيار بھترى براى زندگى بشر در تمام طول قرن حـاضـر
ممکن و مطرح بوده است .اگر بشر امروز در مناسبات سوسياليستى زندگى نميکند براى اينست که نـظـام
کھنه با چنگ و دندان ،با کشتار و شکنجه و ارعاب و تحميق و تفرقه افکنى ،از خودش دفاع ميکند .اين نظام
بھتر تعريف شده است .ميليونھا انسان براى اين نظام جنگيده اند و ميجنگند .اين ادعا کـه سـرمـايـه دارى
بھترين نظم اقتصادى است ،بزرگترين دروغ تاريخ بشر است .کثافت از سر و روى اين نظام ميبارد .در حـالـى
که صدھا ميليون انسان مسکن ندارند ،بھداشت ندارند ،مدرسه ندارند ،خوشى ندارند و حتى بخـشـا غـذا
ندارند ،وسائل توليد و تامين اين نيازھا عاطل و باطل افتاده است و دھھا ميليـون انسـان کـه قـادرنـد ايـن
وسائل را بکار بگيرند و اين کمبودھا را برطرف کنند بيکار نگاھداشته شده اند .عده اى را گماشته اند تا اگـر
کارگران سرخود به اين وسائل چنگ بياندازند به سينه شان شليک کنند .پـلـيـس در مـھـد تـمـدن غـربـى
معدنچى اى راکه ميخواھد سوخت توليد کند کتک ميزند و به زندان ميانـدازد .کـوھـھـاى کـره و گـنـدم در
انبارھاى جامعه اقتصادى اروپا ميگندد و قدرى آن طرف تر مردم دارند از قحطى ميـمـيـرنـد .الزم نـيـسـت از
فحشاء و فقر و بيخانمانى و قحطى يا از موقعيت مردم در کشورھاى عقب افتاده مثال بزنيم .در خود آمريـکـا
 ٣٠ميليون نفر زير سطح فقر زندگى ميکنند ١٠ ،ميليون کودک فاقد بيمه درمانى اند ،از نـيـويـورک تـا لـوس
آنجلس بى مسکنى بيداد ميکند .فحشاء در کل جھان يک روش امرار معاش و سازماندھى فحشاء و تولـيـد
و توزيع مواد مخدر يک روش پر افتخار مال اندوزى است .در انگلستان منت گذاشـتـه انـد و در زمسـتـانـھـا
ايستگاھھاى مترو را شب باز ميگذارند تا مردم بى مسکن از سرما نميرند .اين جامعه بدون کـار خـانـگـى و
فرودستى زن در صحنه اقتصادى نميتواند روى پاى خودش بايستد .اين جامعه کودکان را بکار ميکشد .پيـران
را دور مياندازد .بدون بکشت دادن و معلول کردن و فرسوده کردن نميتواند توليد کند .اين جامعه بـدون انـکـار
انسان بودن اکثريت ساکنين کره زمين و بدون چشم بستن به نيازھاى اوليه آنھـا ،از غـذا و بـھـداشـت و
مسکن و امنيت اقتصادى تا فراغت و دانش و ھنر ،نميتواند تعادل خود را حفظ کند.
مھم تر از ھمه ،اساس اين جامعه اين واقعيت شرم آور است که بخش وسيعى از آن ،اکثريت آن ،براى
زندگى کردن در جھانى که به آن چشم باز کرده اند بايد توانايى بدنى و فکرى خود را به اقليتى بفـروشـنـد.
توليد مايحتاج و وسائل زندگى انسانھا به سودآورى سرمايه گره خورده است .اين واقعيت ريشه ھمـه ايـن
نابرابرى ھا و محروميت ھاست .کار مزدى ،تقسيم جامعه به کارگر و سرمايه دار ،به مزد بگير و مـزد بـده و
تنزل دادن کار ،بعنوان يک فعاليت مولد و خالق ،به "شغل" ،بعنوان روش امرار معاش ،بـخـودى خـود حـکـم
ورشکستگى اين نظام است.
بنظر من کسى که نظام اقتصادى موجود را بھترين و ممکن ترين نظم مينامد دارد بـه تـوحـش خـودش
اعتراف ميکند .واقعيت اينست که بويژه با نقد مارکس به سرمايه دارى ،بشريت ضرورت و امکانـپـذيـرى يـک
نظام اقتصادى و اجتماعى برتر را اعالم کرده و حتى خطوط اساسى چنين جامعه اى را ترسيم کرده اسـت.
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جامعه اى متکى بر برابرى و آزادى کامل انسانھا ،جامعه اى مبتنى بر تالش خالقانه ھمگانى براى تـامـيـن
نيازھاى بشرى ،جامعه اى که در آن وسائل توليد دارايى مشترک ھمه مردم باشد .جامعه اى جھانى بدون
طبقات ،بدون تبعيض ،بدون کشور و بدون دولت مدتھاست مقدور است .خود سرمايه دارى مقـدمـات مـادى
اين نظام اقتصادى نوين را فراھم کرده است.
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جامعه سوسياليستى جاى رقابت و انگيزه فردى چه چيزى را ميتواند قرار بدھد؟
چه مکانيسمى در ساختار اقتصاد سوسياليستى تالش دائمى آحاد انسانى براى
نوآورى و بھبود کمى و کيفى توليد را تضمين خواھد کرد؟
منصور حکمت :بھبود تکنيک و کيفيت توليد اختراع سرمايه دارى نيست ،ھمانطور که توليد معـيـشـت
انسانھا چنين نيست .نظام سرمايه دارى شيوه معينى است که در آن تالش دائمى انسانھا براى بازتوليد و
بھبود شرايط زندگى شان به شکلى خاص سازمان مييابد .در متن اين شيوه توليد معين ھم رقابت و انگيـزه
فردى ھنوز منشاء پيشرفت تکنيکى نيست ،بلکه محمل و مجرايى است که از طريق آنھا اجبارھاى بنيـادى
ترى روى کل سرمايه اجتماعى فشار مياورند ،به بنگاھھا و افراد در بازار منتقل ميشوند و آنھا را بـه تـکـاپـو
واميدارند .باال بردن دائمى بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه شرط الزم جلوگيرى از سقوط نرخ عمومى سود در
شرايطى است که مداوما بر حجم سرمايه ثابت افزوده ميشود .اين نياز کل سرمايه اجتماعى ،از طريق بازار
بصورت جبر رقابت به سرمايه ھاى منفرد و بنگاھھا منتقل ميشود .سرمايه اى که تکنيک خود را بھبود ندھد
از گود خارج ميشود .در حلقه بعد ھمين رقابت ميان توليد کنندگان وسائل توليد در جـريـان اسـت .دانـش،
کنجکاوى علمى ،اختراع و نوآورى به اين ترتيب از طريق بازار و توسط سرمايه سازمان داده ميشوند .انسـان
ھميشه در جستجوى دانش و بھبود فن توليد و کيفيت زندگى خويش است .اما اين تالش ذاتى انسـان در
سرمايه دارى حول سودآورى و انباشت سرمايه سازمان پيدا ميکند .در اين شک نيست کـه امـا بـھـرحـال
شکل مشخص تکاپوى علمى و فنى انسان در اين نظام را نبايد با منشاء اساسى اين تکاپو اشتباه گـرفـت.
رقابت بنگاھھا و انگيزه ھاى مادى فردى منشاء جستجوگرى علمى و نوآورى فنى انسان نيسـتـنـد ،قـالـب
مشخصى ھستند که سرمايه دارى تنھا بر آن مبنا ميتواند اين تالش ھميشگى انسان را ،عينا مانند تـالش
معاش ،در خود جا بدھد.
چه در سرمايه دارى و چه در ھر نظام ديگرى بھرحال احتياج مادر اختراع است .در سـرمـايـه دارى ايـن
بازار است که نيازھا را اعالم ميکند و دامنه تقاضا براى کاالھايى که اين نيازھا را رفع کنند را تعريف ميکند .و
سرمايه ھايى که کاالھايى توليد کنند که اين نيازھا را برآورده ميکند سود ميبرند .در مـتـن ايـن مـعـادالت
کاپيتاليستى دانشمندان و متخصصين پروژه ھاى علمى و فنى خود را پيدا ميکنند ،معلوم ميشـود کـه چـه
بخشى از امکانات جامعه بايد صرف پيشرفت علمى و فنى شود ،علم و کاربست عملى آن درچـه جـھـتـى
بايد جلو برود ،کدام قلمروھا اولويت دارند و غيره .در سوسياليسم ،بازار ،رقابت و منفعت فردى نيست ،امـا
انسان و جستجوگرى علمى و انگيزه نوآورى و بھبود کيفيت زندگى سرجايش ھست .سوال مھمى که بايد
به آن پاسخ داد اينست که مکانيسم فھميدن نيازھاى علمى و فنى جامعه ،انتخاب اولويتھا ،تخصيص منابـع
و سازماندھى تالش علمى و فنى در غياب بازار چگونه ميتواند باشد .اين بنظر من يک عرصه مھم تحقيق و
بررسى مارکسيستى است و من طبعا جواب حاضر و آماده اى براى آن ندارم .صرفا خطـوطـى کـه بـنـظـرم
ميرسد را ذکر ميکنم .در درجه اول بايد توجه کرد که جامعه سوسياليستى جامعه اى است بـاز و مـطـلـع.
تغذيه دائمى شھروندان با مجموعه اطالعات مربوط به نيازھا و تنگناھا در عرصه ھاى مـخـتـلـف زنـدگـى و
فعاليت انسانى در سطح جھانى يک روش معمول در اين جامعه خواھد بود .در نظام موجود بازار سرمايه ھا
را از وجود تقاضا و امکان سودآورى براى کاالھاى معين مطلع ميکند ،در سيستم سوسياليستى شھرونـدان
و نھادھاى آنھا مداوما يکديگر را از نيازھاى اقتصادى و اجتماعى و انسانى و ھمينطور پيشرفتھاى علمـى و
فنى بخشھاى مختلف مطلع ميکنند .سازماندھى رد بدل شدن دائمى اين اطالعات و دسترسى دائمى ھر
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کس به آن با توجه به تکنولوژى موجود در ھمين امروز کامال مقدور است .ثانيا ،جامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـى
جامعه اى است که مردم از سطح علمى بسيار باالترى به نسبت امروز برخوردارند .بھره مندى از دانـش و
شرکت در فعاليت علمى جزو امتيازات بخش مشخصى نيست ،بلکه جزو حقوق پايه مردم است .ھمانـطـور
که ھنر خواندن و نوشتن روزى امتياز افراد معدودى بود و امروز اصل بر اين است که سواد جزو حقوق مـردم
است .ھمين امروز براى مثال ميبينيم که چگونه استفاده از کامپيوتر و حتى کاربسـت نسـبـتـا پـيـچـيـده و
تخصصى آن الاقل در جوامع پيشرفته تر وسيعا تعميم پيدا کرده است .اين ھنوز با توانايى سوسياليسـم در
رشد ظرفيتھاى علمى عموم و قرار دادن تسھيالت الزم براى فعاليت عـلـمـى در دسـتـرس عـمـوم قـابـل
مقايسه نيست.
ممکن است گفته شود نياز نيست .در غياب انگيزه تمتع فردى چه چيزى انسانھا را عـمـال بـه عـرصـه
فعاليت دائمى و فشرده علمى و فنى ميکشاند .اينجا ديگر بايد به مشخصات معنوى انسان و رابطـه آن بـا
مناسبات اجتماعى برگشت .تصوير قالبى کاپيتاليسم از انسان و انگيزه ھاى انسانى را نـمـيـتـوان مـبـنـاى
سازماندھى سوسياليسم قرار داد .سرمايه دارى روى منفعت طلبى و رقابت جويى فردى انسان سـرمـايـه
گذارى ميکند و براى کارکرد اقتصاد سرمايه دارى کال اين خصوصيات را در انسانھا تقويت ميکـنـد و بـه آنـھـا
آموزش ميدھد .اساس سوسياليسم نوعدوستى و اجتماعى بودن انسان است .نه فقط پويـايـى عـلـمـى،
بلکه ھيچيک از آرمانھاى سوسياليستى بدون پاک کردن ذھن و فضاى فرھنگى انسانھا از تعصبات ساخـتـه
و پرداخته سرمايه دارى قابل تحقق نيست .نميخواھم اينجا وارد بحث در مورد ذات انسان بشوم .ھـر چـنـد
شخصا معتقدم که نوعدوستى و اجتماعى بودن در ميان انسانھا مشخصات بنيادى تر و قابل اتکاء تـرى بـه
نسبت رقابت و خودپرستى ھستند و اين واقعيت بارھا و به اشکال مختلف در ھمين جامعه عقب مـانـده و
متعصب طبقاتى به ثبوت رسيده است .ھنوز ھم ھرجا ميخواھند مردم بيش حد متعارف از خود مايه بگذارند
به اين عواطف و مشخصات شريف انسانى چنگ مياندازند .سوسياليسم بھرحال ،ماننـد ھـر نـظـام ديـگـر
اجتماعى ،انسان متناسب با خود را پرورش ميدھد .تجسم جامعه اى که در آن سھم گـذارى در سـعـادت
ھمگان و شرکت در تالش مشترک براى بھبود زندگى ھمنوع انگيزه پراتيک اقتصادى و علمى آدمھـا بـاشـد
چندان دشوار نيست.
به يک نکته ديگر ھم بايد اشاره کنم .اين يک واقعيت است که سرمايه دارى نه فقط خود بر اساس يـک
انقالب صنعتى ظھور کرد ،بلکه خود در مقايسه با نظامھاى اقتصادى پيشين تحوالت خـيـره کـنـنـده اى در
سطح تکنيکى جامعه بوجود آورده است .اما در دل اين تحوالت تکنيکى ،ھمچنان مھر فلج کنـنـده و نـقـش
عقب نگاھدارنده سرمايه را در رشد ظرفيتھاى فنى جامعه انسانى بروشنى ميبينيـم .تـکـنـولـوژى در ايـن
جامعه در عرصه ھايى رشد ميکند که چه از نظر سودآورى سرمايه و چه از نظر اقتدار سـيـاسـى بـورژوازى
ضرورى بوده است .رشد عظيم تکنولوژى جنگى را در کنار عقب ماندگى فنى جدى پزشکى و بـھـداشـت،
آموزش ،توليد مسکن و کشاورزى و غيره ميبينيم .بخش اعظم مردم جھان در زندگى روزمره شان از ثـمـرات
اين تحوالت تکنيکى محرومند .چھره فنى سوسياليسم قطعا با سرمايه دارى امروز تفاوت خـواھـد داشـت،
زير اولويتھاى فنى جامعه اى که اساس آن را بھبود زندگى انسانھا تشکيل ميدھد با جامعه اى کـه سـود
قطب نماى آن است بطور قطع تفاوت ميکند.
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از ھر کس به اندازه استعدادش به ھر کس به اندازه نيازش که
شعار استراتژﯾک کمونيست ھا است ﯾعنی چه؟
مصطفی صابر :اﯾن شعار بطور خالصه برابری واقعی بين انسانھا را بيـان مـيـکـنـد.
برای اﯾنکه انسانھا واقعا از فرصت ھای برابر در زندگی اجتماعی بـرخـوردار بـاشـنـد ،الزم
است که ھمه وﯾژگيھای فردی آنھا در نظر گرفته شود .قابليت ھا و توان ھر عضو جامعه ،و
ھمينطور نيازھای وی ،طبعا با افراد دﯾگر متفاوت است .ﯾک جامعه حقيقتا انسانی تمامی نيازھای ﯾک فـرد
را بدون ھيچ چشم داشتی و به بھترﯾن وجه تامين ميکند .در عوض توان و استعداد ھر فرد را در ھـر حـدی
که باشد در جھت شکوفاﯾی زندگی اجتماعی به خدمت ميگيرد .مبنای روابط انسانھا در چنين جامعه ای نه
مالکيت است و نه رنگ و جنس و نه ھيچ تبعيض و تماﯾز دﯾگر .قانون اساسی اﯾنجا عبارت از آزادی و اختـيـار
فرد از ﯾکسو و ھماھنگی و وحدت فرد و جامعه از سوی دﯾگر است.
چنين مناسبات متعالی و خالقی بين فرد و جامعه در نظام سرماﯾه داری نمی تواند برقرار شود .چرا که
اساس برابری بورژواﯾی مناسبات بازار و مبادله کاالھا است .کاالھا بر پاﯾه ارزش مبادله ،ﯾعنی کار اجتـمـاعـا
الزمی که برای توليد شان صرف شده ،مبادله ميشوند .انسانھا ھم بر اساس ارزشی که توليد ميکنند ﯾا در
اختيار دارند تعرﯾف ميشوند .باالخره باﯾد برای ھر چيزی بپردازﯾد و ﯾا کسی باﯾد براﯾتان بـپـردازد .وای بـحـال
روزی که نداشته باشيد بپردازﯾد! اما حتی ھمين مبادله برابرھا ھم در جامعه سرماﯾه داری صوری و قـالبـی
است .ﯾعنی در ﯾک مورد اساسی و تعيين کننده که بنياد کل زندگی و توليد اجتماعی است ،اﯾـن مـبـادلـه
برابرھا عمال نقض ميشود .آنھم وقتی است که کارگر کاالﯾش ﯾعنی نيروی کارش را بـه بـازار مـيـبـرد و بـه
سرماﯾه دار ميفروشد .در اﯾن مبادله کارگر حتی اگر تمام ارزش نيروی کارش را ھم بگـيـرد ،بـاز وقـتـی کـه
سرماﯾه دار اﯾن نيروی کار را مصرف ميکند ارزشی بيشتر از آنچه برای ارزش نيروی کار پرداخته بدست مـی
آورد؛ که ھمان سود مربوطه باشد .در نتيجه مبادله برابرھا در بازار عمال به تصاحب بالعوض قدرت خالقه کار
و توليد بشری توسط طبقه سرماﯾه دار منجر ميشود .منشاء ھمه بدبختی ھا و از جـمـلـه نـابـرابـری ھـای
وحشتناکی که اکنون با آن مواجه ھستيم ھمين است .اﯾنکه چند ده نفر ميلياردر در دنيـا بـه انـدازه نصـف
تمام مردم دنيا ثروت دارند نتيجه طبيعی و ناگزﯾر ھمين برابری بورژواﯾی ﯾعنی "مبادله برابرھا" در بازار است.
برای پاﯾان دادن به اﯾن بربرﯾت ناشی از حاکميت بازار و سرماﯾه و مالکيت خصـوصـی بـاﯾـد شـعـار "از
ھرکس به اندازه قابليتش و به ھرکس به اندازه نيازش" را متحقق کرد .برای اﯾن کار بـاﯾـد کـل مـنـاسـبـات
اجتماعی توليد را عوض کرد .باﯾد از بورژوازی سلب قدرت سياسی و اقتصادی کرد .باﯾد کل وسـائـل تـولـيـد
اجتماعی به تملک اشتراکی جامعه در بياﯾد .باﯾد به خرﯾد و فروش نيروی کار و بردگی مزدی پاﯾان داد .بـاﯾـد
کار به فعاليتی داوطلبانه و آزاد و حقيقتا خالق تبدﯾل شود .باﯾد بازار و مبادله و کاال و پول و بانک و سرماﯾه و
استثمار را به موزه عصر ماقبل تارﯾخ سپرد .باﯾد توليد ثروت اجتماعی و توزﯾع آن در خـدمـت تـعـالـی فـرد و
جامعه قرار گيرد.
بعنوان نکته پاﯾانی بگوﯾم که اﯾن شعار "از ھرکس به اندازه قابليتش و به ھـرکـس بـه انـدازه نـيـازش"
اختراع کمونيستھا نيست .اﯾن شعار قبل از مارکس نيز مطرح بود ،ھرچند او نقش اساسی در توضيح و توده
گير کردن آن داشت .ھرکس کالھش را قاضی کند خود ميتواند به اﯾن شعار برسد .ھيچ چيز طبيعـی تـر از
اﯾن نيست که ﯾک جامعه انسانی بيدرﯾغ از تمام اعضاﯾش مستقل از توان و ظرفيت آنھا نگھداری کـنـد و در
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عوض افرادی که در چنين جامعه ای پرورده ميشوند تمام استعدادھا و خالقيـت ھـای خـود را بـيـدرﯾـغ در
خدمت تعالی ھمه قرار دھند .اھميت مارکس بوﯾژه در اﯾن بود که نشان داد چگونه اﯾن آرزو و آرمان دﯾـرﯾـنـه
بشر که در شعار فوق مستتر است ميتواند در دنيای واقعی متحقق شود.
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اساس سوسياليسم انسان است ﯾکی از شعارھای حزب کمونيست کارگری
است که در واقع منصور حکمت آنرا بيان کرده است .آﯾا اﯾن تعرﯾف متفاوتی از
سوسياليسم است؟
حميد تقوائی :خير ،اﯾن تعرﯾف متفاوتی از سوسياليسم نيست بلکه تاکيد بر خصلت و خصوصيت پاﯾـه
ای و جوھر سوسياليسم است .سوسياليسم بر لغو استثمار و مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و نفی ھر
نوع تبعيض طبقاتی مبتنی است و اﯾن ﯾعنی محور قرار دادن انسان و انسانيت در اقـتـصـاد و فـرھـنـگ و
سياست و کليه مناسبات و روابط اجتماعی.
جامعه سرماﯾه داری انسانی نيست ،طبقاتی است .اساس نظم سرماﯾه داری استثـمـار و سـودآوری
ھر چه بيشتر و تامين منافع اقليت مفتخور حاکم است .امروز ثروت سرماﯾه دارانی که کمـتـر از ﯾـک درصـد
جمعيت دنيا را تشکيل ميدھند باندازه دارائی نود درصد ساکنين کره ارض است و در ھمه کشورھا دولـت و
ارتش و قوانين و فرھنگ مسلط در دست و در خدمت اﯾن ﯾک درصد قرار دارد .فرھنگ و ارزشھای حـاکـم بـر
اﯾن جوامع ،مذھب و ناسيوناليسم و قومپرستی و آب و خاک پرستی و پدرساالری و تبعيض جـنـسـيـتـی و
غيره ھمه بازتاب و ناشی از تبعيض طبقاتی و حافظ آن است.
در برابر و در نفی اﯾن وضعيت ،سوسياليسم بر ھوﯾت اجتماعی و جھانشمول انسانھا تاکـيـد مـيـکـنـد.
انسان موجودی است اجتماعی .بقای نسل بشر در طول تارﯾخ ،زبان و فرھنگ و تمدن و دستاورھای علمی
و تکنولوژﯾک و ھنری انسان و حتی فيزﯾولوژی انسان ھمه حاصل زندگی اجتماعی و کار و توليد اجتماعی او
است .اقتصاد ،سياست و فرھنگ سوسياليستی بر اﯾن واقعيت پـاﯾـه ای ،ﯾـعـنـی ھـوﯾـت اجـتـمـاعـی و
جھانشمول انسانی ،مبتنی است.
از نظر اقتصادی سوسياليسم با لغو استثمار و مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و با مـحـور قـرار دادن
تامين نيازھا و رفاه ھمه شھروندان و تحقق کنترل کل جامعه بر وسائل و پروسه توليد ،از جامعـه مـدنـی -
آخرﯾن شکل جوامع طبقاتی -فراتر ميرود و به جامعه انسانی ميرسد.
از نظر سياسی در سوسياليسم ھمه شھروندان از طرﯾق شوراھا و ارگانھای نوع شورائی مستـقـيـمـا
درسياست گذارﯾھا و تصميمگيرﯾھا و اجرای آنھا دخيل و سھيمند .حکومت در جامعه سوسياليستی نه ابـزار
سلطه طبقاتی بلکه ارگان اداره امور جامعه بوسيله خود مردم است.
از لحاظ فرھنگی سوسياليسم در مقابل و در نفی ھوﯾت تراشی ھای ملی و قـومـی و مـذھـبـی و
نژادی راﯾج در جوامع امروز ،ھوﯾت انسانی و نوعدوستی و احساس و درک مشـتـرک از غـم و شـادی و
خوشبختی و بدبختی و ارزشھای جھانشمول انسانی را قرار ميدھد و بر ھوﯾت اجتماعی و منافع و آمـال و
ارزشھای مشترک ھمه انسانھا در سراسر جھان تاکيد ميکند.
"اساس سوسياليسم انسان است" بيان فشرده و موجز واقعيات فوق است" .اساس سوسـيـالـيـسـم
انسان است" اعالم ميکند سوسياليسم از نظر اقتصادی ،سياسی و فرھنگی بر تارﯾخ جوامع طـبـقـاتـی و
مناسبات و معيارھا و ارزشھای ضد انسانی آن نقطه پاﯾان ميگذارد و به معنی واقعی و دقيق کـلـمـه تـارﯾـخ
جوامع انسانی را آغاز ميکند.
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عده ای می گوﯾند که در جامعه کمونيستی ھيچگونه انگيزه ای وجود ندارد و در
چنين جامعه ای برای تک تک افراد برای تمام لحظات زندگی تصميم گيری می
شود و ابتکار و اختياری برای افراد قائل نشده است .اﯾن را چگونه توضيح
ميدھيد؟
کاظم نيکخواه :در اﯾن سوال به نکته مھمی اشاره ميشود که اتفاقا اجازه ميدھد ﯾک جنـبـه مـھـم از
کمونيسم را اﯾنجا بطور مختصر توضيح دھيم .اﯾن ﯾکی از تبليغات راﯾجی است که عليه جامعه کمونيـسـتـی
صورت ميگيرد و معموال با استناد به وضعيت کشورھای بلوک سابق شوروی انجام ميشود کـه چـيـزی جـز
سرماﯾه داری دولتی نبود و ربطی به کمونيسم نداشت .اﯾن ﯾکنواختی و بی اختياری و بی ابتکاری اتـفـاقـا
به ﯾکی از مسائل جدی در جامعه امروز ﯾعنی سرماﯾه داری اشاره دارد که کمونيسم آنرا افشا کرده و مـورد
نقد قرار ميدھد.
کسانی که چنين نقدی از کمونيسم ميکنند ظاھرا باﯾد بر اﯾن باور باشند که گوﯾا در جامعه موجود چنين
ابتکار و اختياری برای افراد وجود دارد .اما واقعا چنين است؟ از پاسخ به ھمين سوال ساده ميتوان فـھـمـيـد
که چقدر اﯾن تبليغات عليه کمونيسم غير واقعی است .به زندگی اکثرﯾت مردم ،ھـمـه کـارگـران بـيـکـار و
شاغل و بازنشسته در پيشرفته ترﯾن جوامع موجود نگاه کنيد .آﯾا واقعا اﯾن اکثرﯾت مردم اختياری بر زنـدگـی
خود دارند؟ خود تصميم ميگيرند چه شغلی را انتخاب کنند ،چند ساعت کار کنند ،چه توليد کنند و چه کـاری
انجام شود؟ آﯾا اﯾن  ٩٩درصد تصميم ميگيرند چه سياستھاﯾی در جامعه پياده شود؟ چـه حـزبـی تصـمـيـم
گيرنده باشد ،چه افرادی صاحب اختيار باشند و غيره؟ آﯾا اﯾن  ٩٩درصد ﯾک ذره در اﯾن مورد تصميم ميگيـرنـد
که ثروتھای جامعه چگونه خرج شود و در خدمت چه کسانی قرار گيرد؟ آﯾا اﯾن  ٩٩درصد تصميم ميگيرند کجا
جنگ شود ،کجا صلح شود حتی دارای چند فرزند باشند ،چھره شھر چگونه باشد ،چه لباسی بپوشند چـه
برنامه ھاﯾی از تلوﯾزﯾونھا پخش شود و چه چيزی بر در و دﯾوار خودنماﯾی کند؟ ميتـوانـيـد ھـرچـه سـوال در
زمينه اختيارات بر جامعه بنظرتان ميرسد را ردﯾف کنيد تا به سادگی به اﯾن نتيجه برسيد که اکـثـرﯾـت مـردم
ﯾعنی  ٩٩درصد جامعه ھيچ اختيار و ابتکاری بر تصميمات اجتماعی و حتی بر زندگی شخصی خود ندارند .و
اﯾن ﯾعنی بی منطقی و غيرانسانی بودن و وارونگی نظم موجود و برای مردم قابل قبول نـيـسـت و نـبـاﯾـد
باشد.
کارگر در اﯾن جامعه و حتی در پيشرفته ترﯾن جوامع سرماﯾه داری اگر خيلی خوشبخت باشد حـق دارد
صبح کله سحر از خانه بيرون برود و شب خسته برگردد و دوباره صبح به ھمان کار برگردد و ھرچه را بـه او
ميگوﯾند انجام دھد و زندگيش را تا آخر عمر از قبل پيش فروش کرده است تا مثال صاحب خانه و سرپنـاھـی
باشد .نه فرصت و انرژی کتاب خواندن و سينما رفتن و استفاده از ھنر دارد و نه امکان و اختيار و فرصت دارد
که در مورد سرنوشت بچه ھاﯾش تصميم بگيرد نه فرصتی می ﯾابد در مورد جامعه ای که در زندگی ميـکـنـد
تعمقی بکند .اﯾن داستان زندگی در اﯾن جامعه است .جامعه ای که برای اکثرﯾت مردم ﯾک زندگی ماشينـی
و از قبل تعيين شده و بدون ابتکار و اراده و تصميم گيری است .کمتر از ﯾک درصد از صـاحـبـان سـرمـاﯾـه بـا
ابزارھا و اھرمھای بسياری که در اختيار دارند بر ھمه چيز حتی بر فکر مردم حکومت ميکنند و ھميشه آنـھـا
ھستند که تصميم گيرنده اند.
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پس جامعه کمونيستی چگونه است؟ ﯾک جنبه از نقد و اﯾراد اساسی کمونيستھا به جامعـه سـرمـاﯾـه
داری اتفاقا ھمين ﯾکنواختی و بی اختياری و بی ارادگی اکثرﯾت مردم است .جامعه کمـونـيـسـتـی بـنـا بـه
تعرﯾف قرار است درست عکس اﯾن باشد .قرار است ﯾک جامعه متنوع و رنگی و شاد و پر از ابتکار و خالقيت
باشد .جامعه کمونيستی ﯾعنی جامعه ای که انسان به مفھوم دقيق کلمه متولد ميشود؛ صـاحـب اخـتـيـار
ميشود؛ صاحب ابتکار ميشود؛ دنيا را به دست ميگيرد و بر مقدرات زندگيش حـاکـم مـيـشـود .مـردم خـود
تصميم ميگرند که ثروتھا چگونه توليد شود ،چگونه ھزﯾنه شود ،افراد چگونه زندگی کنند و غيره .اگر غـيـر از
اﯾن باشد معنی ندارد که انسان بخواھد برای جامعه کمونيستی مبارزه کند .ما ميخواھيم دنيا را روی قاعده
درست خود قرار دھيم .وارونگی ھا را از بين ببرﯾم .اﯾن ﯾک منطق ساده انسانی و آرزوی ھميشـگـی بشـر
است که صاحب اراده و اختيار باشد .کمونيسم از اﯾن آرزوی ساده و ملموس بشری سرچشمه ميگيرد و نه
از طرحھای پيچيده و از قبل تعيين شده و تصيم گرفته شده .بحث کمونيستھا اﯾنست که ميشود و باﯾد طـور
دﯾگری زندگی کرد .ميشود دنيای بھتری داشت .ميشود از منطق انسانی ای پيروی کرد که ﯾک اقليت بـی
خاصيت بر ھمه چيز حکومت نکنند .بشر سزاوار زندگی بھتری است .کمونيسم ﯾعنی ھمينھا.
به دوره کنونی و عصر اﯾنترنت و تکنولوژی ارتباطاتی و مدﯾای اجتماعی فکر کنيد .ببينيد چقدر امـکـانـات
امروز برای دخالتگری مردم در زندگی شان وجود دارد که ده بيست سال پيش قابل تصور برای بشر نبود .آﯾـا
از اﯾن تکنولوژی به نفع زندگی بشر استفاده ميشود؟ نه .برعکس دولتھای طبقه سرماﯾه دار از اﯾن امکانـات
برای کنترل و تفتيش و به بند کشيدن اکثرﯾت مردم استفاده ميکنند .اﯾن منطقی نـيـسـت .اﯾـن ﯾـک نـظـم
وارونه است .اﯾن زندگی سزاوار انسانيت نيست و ﯾک کودک ھم ميتواند بفھمد که اﯾنھا را ميشـود تـغـيـيـر
داد .فقط باﯾد مقاومت و توطئه گری ﯾک اقليت مفتخور بی خاصيت را در ھم شکست .کمونيـسـم داسـتـان
زندگی انسانی است .داستان بازگشت اختيار به انسان است .داستان حاکم شدن مـنـطـق انسـانـی بـر
زندگی است .در عين حال کمونيسم صرفا ﯾک آرزوی ساده نيست .از نفس زندگی و پيشرفت و صف بنـدی
ھای اجتماعی و بی منطقی جامعه موجود و منطق حرکت اجتماعی و طبقاتی سرچشمه مـيـگـيـرد و بـه
ھمين دليل ھرروز بيشتر و بيشتر نشان داده ميشود که عملی است .وقتی بخش قابل توجھی از جـامـعـه
باور پيدا کنند که ميشود زندگی بھتری داشت و ناچار ميشوند برای آن تالش کنند ،دست به کار ميشونـد و
کاری ميکنند .وقتی باور کنيم که ميشود اﯾن چنين دنياﯾی ساخت امکانش ھم فراھم مـيـشـود .و وقـتـی
چنين شود دنياﯾی خواھيم داشت پر از مھر و محبت و ابتکار و رنگارنگی و شادی .ھيچ تردﯾدی در اﯾـن کـه
نظم موجود بی منطق و غيرقابل دوام است نباﯾد داشت.
ميدانيم که تاکنون چندﯾن بار در جوامع مختلف انقالبات و حرکتھای اجتماعی برای خالص شدن از وضـع
موجود صورت گرفته و بعد از مدتی متاسفانه به شکست کشيده شده است .اما ھمين تجربيـات در عـيـن
حال ھم عملی بودن و ھم زﯾبا بودن کمونيسم و جامعه انسانی را نشان داده است .کمون پارﯾس ﯾـکـی از
اﯾن تجربيات بود که کارگران برای مدت دو ماه شھر پارﯾس را در اختيار گرفتند و انسانی تـرﯾـن و آزادتـرﯾـن
مناسبات و قوانينی را که تا آن زمان قابل تصور بود بالفاصله به اجرا گذاشتند .انقالب اکتبر روسيه ﯾکی دﯾگر
از اﯾن تجربيات بود که در آن توده کارگران و مردم زحمتکش عليه تزار و دولتھای متعدد دست بـه قـيـام زده،
انقالب کردند و قدرت را بدست گرفتند و محاصره دھھا ارتش کشورھای سرماﯾه داری را شکستند و بر سـر
قدرت ماندند و طی ھمان چند سال اول رابطه و مناسبات انسانی ای را برپا کردند .چند سال طول کشـيـد
که اﯾن انقالب در شراﯾط جنگ و محاصره اقتصادی اسير ناسيوناليسم و سرماﯾه داری دولـتـی شـد و بـه
شکست کشيد .اما اﯾنھم ﯾک تجربه بسيار با ارزش بود که با اتکا به آن قطعا ميشود گامھای بعدی را دقيـق
تر و سنجيده تر برداشت .اﯾن ھا مواردی از تجربيات تاکنونی است .شکست اﯾن تجربيات در برابر تـعـرضـات
طبقه سرماﯾه دار نشان نميدھد که نميشود کاری کرد .برعکس دستاوردھا و درسھای اﯾن تجربيـات نشـان
ميدھد که ميشود موفق شد .ميشود کاری کرد و ميشود جلو رفت و دنيا را از دست حاکمان مفتخور کنونی
که بدون ھيچ منطقی ھمه کاره اند خالص کرد.
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تفاوتھا و تشابھات مطالبات حزب کمونيست کارگری با بيانيه حقوق بشر
چيست؟
منصورحکمت :بيانيه حقوق بشر اساسش اين است که مالکيت را به رسميت ميشناسـد و از حـق
مالکيت بر وسايل توليد دفاع ميکند .فرضش اين است که جامعه مبتنى بر بازار است ،فرضش اين است کـه
جامعه سرمايهدارى است .شما بيانيه حقوق بشر را که ميخوانيد ميبينيد که دارد راجع به حقوق مدنـى در
يک جامعه سرمايهدارى حرف ميزند .بحث ما اين است که به ھمين دليل حقوق مدنى روى کاغذ مـيـمـانـد.
براى نود درصد مردم جھان حتى يک شکل نيمچه ملموسش ھم متحقق نميشود.
ھيات حاکمه ده تا کشور در اروپاى غربى يک درجهاى دمکراسى و تولرانس و تحمل نشان ميدھـد امـا
نود درصد مردم جھان تحت سلطه حکومتھاى استبدادى زندگی ميکنند و کال ً اقتصاد جھانى سرمايهدارى از
اين طريق گذران ميکند .بحث ما اين است آنچه که بيانيه حقوق بشر وعده ميدھد يک گوشه کوچکى ،يـک
سايهاى از آن وسعت آزاديھايى است که سوسياليسم تضمين ميکند .سؤالى که ھست ھمانطور که گفتم
اين نيست که کى چه وعدهاى ميدھد .سؤال اين است که کى بنا به اقتضاى مـوقـعـيـت اجـتـمـاعـيـش و
موقعيت اقتصادى جنبش خودش ميتواند اين را متحقق کند .من از کسى که ميخواھد به من مزد بـدھـد تـا
برايش کار کنم اﯾن وعده را که به من آزادى ميدھد قبول نميکنم .چون اگر من مزد بيشتر بـخـواھـم ايشـان
مجبور است سرکوب کند .به ھمين سادگى است فرمولى که اين پشت است .ھر جا کارگـرھـا بـخـواھـنـد
دستمزدشان را يک حدى ببرند باال که سود طرف مجبور شود بيايد پايين ،ايشان يک راھى پيدا ميکـنـد کـه
جلوى اين اعتصاب و تشکل را بگيرد .ولى مساله به اﯾن محدد نميشود .اگر کارگرھا آگاه بشوند بـه ايـنـکـه
جھان جور ديگرى ميتواند باشد ،اگر بخواھند در محيط اجتماعى و محيط خانوادگى شان رﯾشه مذھـب را
بزنند  ،اگر بنا باشد زن و مرد برابر باشند ،اگر بنا باشد آزادى نقد وجود داشته باشد به باورھاى قـديـمـى و
خرافى و سنن ملى و مذھبى ،ھمه اينھا ثبات طبقه حاکمه را به خطر مياندازد و نـھـايـتـاً خـودش را تـوى
کاھش سودش نشان ميدھد .آحاد بشر به درجهاى که اين غل و زنجير را از روى شانهھايشان بيندازند تـن
به کار مزدی نميدھند.
در نتيجه نو آورى ،پيشرو بودن فکرى ،ھمه اينھا به درجاتى سرکوب ميشود .در کشورھاى پـيـشـرفـتـه
سرمايهدارى ھم سرکوب ميشود فکر نکنيد اين فقط در ايران است که جلوى براى مثال انتقاد به مـذھـب را
ميگيرند .در کشورھاى غربى ھم جلوى انتقاد مذھب را ميگيرند .شما اگر معلمى بـاشـيـد دو دفـعـه سـر
کالستان عليه عيسى مسيح منبر برويد فردا کارتان را از دست ميدھيد .به اين سادگى نيسـت .يـا شـمـا
بعنوان يک روزنامه نگار بياييد در جنگ آمريکا با عراق بگوييد چرا بمب مياندازيد توى بغداد آدمھاى بيـگـنـاه را
ميکُشيد ،کار خودتان را از دست ميدھيد .يا اگر فردی بگويد بـاألخـره کسـى را بـخـاطـر بـمـب اتـمـى در
ھيروشيما و ناکازاکى در ھيچ محکمه بينالمللى جنايت جنگى محاکمه کردند يا نه؟ اين آدم معلوم نيـسـت
چه باليى به سرش بيايد در آمريکا يا اروپاى غربى .اين جامعهاى است که اينھا دارند.
بنظر من نباﯾد وعده آزادی را از کسى که دنبال سود است قبول کرد .کسى ميتواند آزاديخواه باشد که
حاضر باشد انسانھا در قلمرو اقتصاد برابر باشند .وگرنه نابرابرى اقتصادى فوراً ترجمه ميشـود بـه نـابـرابـرى
سياسى ،و منى که به نابرابرى سياسيم اعتراض کنم طرف قدرت دولتى دارد و سرکوب مـيـکـنـد .درجـات
مختلف دارد ولى ھمه جا ھمينطور است.
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فروپاشى شوروى و بلوک شرق را شکست سوسياليسم و پايان کمونيسم نام
گذاشته اند .آيا ھيچ حقيقتى در وراى اين فرمولبندى رسمى و رايج بورژوازى از
اين تحوالت وجود دارد؟ تا چه حد ،بنظر شما ،ميشود گفت که سقوط بلوک شرق
و يا تجربه شوروى بطور کلى يک آزمون ناموفق براى کمونيسم و سوسياليسم
بوده است؟
منصور حکمت :تا آنجا که به سوسياليسم و کمونيسم کارگرى ،و مارکسيسـم بـعـنـوان چـھـارچـوب
فکرى و تئوريکى آن ،مربوط ميشود اين رويدادھا نه مبين شکست سوسياليسم است و نه پايان کمونيسم.
اين شکست و پايان نوع مشخصى از سوسياليسم بورژوايى و مدل سرمايه دارى دولـتـى اى اسـت کـه
مبناى آن را تشکيل ميداد .اين واقعيت که شوروى کشورى سوسياليستى نبود ،اين واقـعـيـت کـه تـجـربـه
شوروى تماما با افق مارکسيستى از سوسياليسم و کمونيسم بيگانه بود ،نه فقط براى بخش عظيـم و در
واقع اکثريتى از کل طيفى که بھرحال خود را کمونيست اطالق ميکرد مسجل بود بلکه حتى مـتـفـکـريـن و
شوروى شناسان گوناگون بورژوا به آن اذعان ميکردند .پافشارى امروز ايدئولوژى رسمى بورژوايى بر تـداعـى
کردن مجدد شوروى با کمونيسم و مارکسيسم و درز گرفتن مجموعه تحليلھـا و تـفـسـيـرھـاى تـاکـنـونـى
بسيارى از ناظران و آکادميسين ھاى بورژوا که بر عکس اين ادعا داللت ميکرد ،يـک حـربـه تـبـلـيـغـاتـى در
تعرضى است که امروز بر زمينه شکست بلوک شرق به مارکسيسم و کمونيسم واقعى کارگرى در جـريـان
است .ميگويند سوسياليسم شکست خورده تا بتوانند شکستش بدھند ،ميگويند کمونيسم پايان يافتـه تـا
بتوانند پايانش بدھند .اينھا رجزخوانى ھا و نعره ھاى جنگى بورژوازى است و ھرچه گوش خراش تر بـاشـد
بيشتر بر زنده بودن کمونيسم بعنوان يک افق بالقوه تھديد کننده کارگرى در جامعه بورژوايى داللت ميکند.
نفس فروپاشى بلوک شرق در چند سال اخير حکمى درباره سوسياليسم و کمونيسم نمـيـدھـد ،زيـرا
شوروى و بلوک شرق با ھيچ مالکى ،اعم از اقتصادى و سياسى تا ادارى و ايدئولـوژيـکـى ،کـمـونـيـسـم و
سوسياليسم را نمايندگى نميکردند .اما کل تجربه شوروى بى شک آزمون ناموفقى براى انـقـالب کـارگـرى
اکتبر بوده است .ما درباره اين مساله قبال در بولتن ھاى مارکسيسم و مساله شوروى اظھار نظر کرده ايـم.
بنظر من انقالب کارگرى  ١٩١٧قادر شد قدرت سياسى را از کف بورژوازى درآورد و بر تالشھـاى مسـتـقـيـم
سياسى و نظامى طبقات حاکمه سرنگون شده در روسيه براى اعاده نظم سياسى کھنه فائق بيايد .اما از
اين مرحله به بعد سرنوشت انقالب کارگرى مستقيما به توانايى و عدم توانايى آن در متحول کردن انقـالبـى
مناسبات اقتصادى موجود و برقرار کردن برنامه اقتصادى سوسياليستى طبقه کارگر گره ميخورد و اينجا بـود
که انقالب روسيه از پيشروى باز ماند .دولتى شدن سرمايه و مالکيت دولتى بر وسـائـل تـولـيـد جـاى امـر
اشتراکى کردن و تبديل کل وسائل کار و توليد به دارايى جمعى شھروندان نشست .مزد و اشتغال مـزدى،
پول ،ارزش مبادله و جدايى طبقه توليد کننده از وسائل توليد بر سر جاى خود ماند .در نيمه دوم دھـه ،٢٠
ساختمان يک اقتصاد ملى بر طبق الگوى سرمايه دولتى ،که عمال با توجه به وقوع يک انقالب کارگرى تنـھـا
آلترناتيو تاريخا مقدور بورژوازى براى حفظ مناسبات سرمايه دارانه در اين کشور بود ،مبنا قرار گرفت و الجـرم
با تحکيم اقتصادى سرمايه ،پيروزى سياسى طبقه کارگر روسيه نيز باز پس گرفتـه شـد .بـجـاى حـکـومـت
انقالبى کارگرى دوره لنين ،يک بوروکراسى بورژوايى متمرکز دولتى بـر شـوروى حـاکـم شـد .در شـوروى
ناسيوناليسم بورژوايى ،متکى بر يک الگوى دستکارى شده سرمايه دارى ،بر کمونيسم چيره شد .کل ايـن
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پديده امروز فروريخته است .نه فروپاشى ،بلکه پيدايش اين پديده گواه عدم توفيق سوسياليـسـم کـارگـرى
است .و اين به امروز و اين تحوالت بر نميگردد.
درباره دالئل اين ناکامى زياد ميشود صحبت کرد .بطور خالصه ،فکر ميکنم درس اساسى تجربه شوروى
براى مارکسيستھا اين است که انقالب کارگرى ،ھمانطور که مارکسيسم بويژه با توجه بـه تـجـربـه کـمـون
پاريس تاکيد کرده است ،بدون به اجرا در آوردن فرمان اقتصادى خود ،بدون ايجاد يک انقالب در بنياد اقتصادى
جامعه ،محکوم به شکست است و ھر پيروزى سياسى اى بدون اين انقالب اقتصادى نھايـتـا بـه نـاکـامـى
ميانجامد .انقالب سوسياليستى تقسيم پذير نيست و بايد در کليت خود ،به مثابه يک انقالب اجتماعى بـه
پيروزى برسد .انقالب در مناسبات اقتصادى ،اما ،ديگر بايد يک انقالب باشد و نه تحميل اصالحات بـه نـظـام
موجود .اساس اين انقالب لغو سيستم کار مزدى و اشتراکى کردن کل وسائل توليد و توزيع است .ايـن کـار
ھرگز در شوروى انجام نشد.
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آﯾا بعد از شکست کمونيسم در چين و شوروی و تبليغات عظيم ضد کمونيستی
رسانه ھا کمونيسم ھمچنان شانس موفقيت دارد؟
حميد تقوائی :کمونيسم مدل شوروی چيزی فراتر از ﯾک سرماﯾه داری دولتی و برنامه رﯾزی شده نبود
و لذا شکست آنرا نباﯾد به پای کمونيسم نوشت .دولتھا و رسانه ھای بورژواﯾی چنين تبليغ ميکنـنـد کـه در
شوروی سوسياليسم و کمونيسم شکست خورد اما حتی صاحبنظران و آکادميسنھای بورژوائی مـيـدانـنـد
آنچه در شوروی و بلوک او فروپاشيد نوعی سرماﯾه داری دولتی بود که تاب رقابت ومقاومت در برابر سرماﯾه
داری بازار آزاد را نداشت .آنچه تجربه شوروی نشان داد اﯾن واقعيت بـود کـه سـرمـاﯾـه داری تـحـت نـام
کمونيسم و منھای رقابت و مکانيسم بازار آزاد قادر به ادامه حيات نيست .اﯾن نه سوسياليسم بلکه نھـاﯾـتـا
بن بست سرماﯾه داری دولتی تحت نام سوسياليسم بود که بلوک شوروی را به بحران کشيد و نھاﯾتا فـرو
پاشاند .در چين اﯾن تناقض را با پياده کردن مدل اقتصادی نئوليبرالی )مکتب شيـکـاگـو( و مـيـدان دادن بـه
مکانيسمھای بازار حل کرده اند .کمونيسم چينی حتی سرماﯾه داری دولتی نيست بلکه سرماﯾه داری بـازار
آزاد با شدﯾد ترﯾن و عرﯾان ترﯾن استثمار و بھره کشی از کارگران است.
طبيعی و کامال قابل درک است که رسانه ھای غربی که در تمام مدت جنگ سرد از سـخـيـفـتـرﯾـن و
شدﯾدترﯾن حمالت عليه آرمان سوسياليسم و کمونيسم فروگذار نکردند شکست بلوک شوروی و ﯾا استثمار
شدﯾد کارگران در چين را بحساب کمونيسم بنوﯾسند .اما اﯾن خصومت بخاطر آرمانھای انسـانـی و بـرابـری
طلبانه ای است که ھمچنان با کمونيسم و سوسياليسم تداعی ميشود .تبليغات ضد کمونيستی سرمـاﯾـه
داران و دولتھا و رسانه ھای مدافع منافع آنان تنھا حقانيت سوسياليسم و کمونيسم را نشـان مـيـدھـد و
بس.
ضرورت و مطلوبيت کمونيسم نه از اﯾن ﯾا آن تجربه شکست خورده ،بلکه از شراﯾط عينی سـيـاسـی و
اقتصادی ،و تبعيضات و بيحقوقی ھا و نابرابری ھائی ناشی ميشود که زائيده نظام سرماﯾـه داری اسـت و
ھر روز فاحش تر و شدﯾد تر زندگی توده مردم جھان را در چنگال خود ميفشارد .تبعيضات و نابرابـری ھـائـی
که امروز در غارت نود درصد ثروت توليد شده بوسيله کارگران و توده مردم زحمتکش جھان بوسيله سرماﯾـه
دارن مالتی ميلياردری که تعداشان از ﯾک درصد جمعيت دنيا بيشتر نيست خود را نشان ميدھد .کمونيـسـم
راه رھائی مردم جھان و امروز باﯾد گفت رھائی کره ارض ،از سلطه ﯾک درصدﯾھائی است که نفس زندگی و
بقای بشرﯾت و کره زمين را در معرض نابودی قرار داده اند .اگر ده ھا شوروی بياﯾد و برود در نياز توده مـردم
به رھائی از نظام ضد انسانی سرماﯾه داری تغييری داده نميشود .ھمين ضرورت اسـت کـه امـروز فضـای
سياسی حتی در کشورھای محور سرماﯾه داری جھانی نظير آمرﯾکا و انگلستـان را بـه چـپ سـوق داده
است .ده سال بعد از فروپاشی شوروی مارکس بعنوان محبوب ترﯾن شخصيت ھزاره از سـوی مـردم اروپـا
انتخاب ميشود و ﯾک کاندﯾد رﯾاست جمھوری آمرﯾکا ،کشوری که حتی سخن گفتن از سوسياليسم ﯾک تابو
و ﯾک نوع خودکشی سياسی است ،خود را سوسياليست ميناميد و محبوبيت کسب ميکند .جھان ما ،نـود
و نه درصد مردم دنيا و امروز حتی نفس ادامه زندگی بر روی کره زمين ،بـيـش از ھـر زمـان دﯾـگـری بـه
سوسياليسم نيازمند است.
اما آﯾا اﯾن ضرورت و مطلوبيت به تحقق سوسياليسم منجر خواھد شد؟ پاسخ به اﯾن سئوال تمـامـا بـه
تالش و مبارزه کمونيستھا و احزاب کمونيست کارگری نظير حزب ما گره خورده است .شراﯾط امروز دنيـا بـه
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ﯾک نيروی چپ اجتماعی در غرب و در شرق شکل داده است اما متشکل و متحزب کردن اﯾن نيرو تماما بـه
فعاليت احزابی نظير حزب ما بستگی دارد .از نظر عينی و شراﯾط سياسی و اجتـمـاعـی سـيـاسـی امـروز
ضرورت و مطلوبت کمونيسم بيش از ھر زمان دﯾگری برجسته و آشکار و به ﯾک امر مبرم تبدﯾل شده اسـت.
اما امکان تحقق آن تماما به فعاليت احزاب و جنبشھا و افرادی بستگی دارد که اﯾن ضرورت و مطـلـوبـيـت را
نماﯾندگی و برای توده مردم قابل انتخاب ميکنند .کمونيسم در دوران ما نه تنھا ﯾک امر مـطـلـوب و ضـروری
بلکه تنھا راه عملی و ممکن رھائی بشرﯾت از منجالبی است که سرماﯾه داری بر دنيا حاکم کرده است.
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آﯾا از نظر شما چين ﯾک کشور کمونيستی است؟
ناصر اصغری :امروز ھيچ آدمی که چيزی از کمونيسم و سوسياليسم بـدانـد ادعـا
نمی کند که چين کشوری کمونيستی است .حتی رٶسای حزب کمونيسـت چـيـن ھـم
دﯾگر چنين ادعائی ندارند .چرا که با ھيچ معياری که کمونيسم با آن شناخته شده اسـت
منطبق نيست .کمونيسم بنا به تعرﯾف جامعه ای است آزاد و برابر که در آن کار مزدی لغو
شده ،از تبعيض و بيحقوقی خبری نيست ،آزادی تشکل و بيان و عقيده و اعتراض تضميـن
شده ،بيسوادی رﯾشه کن شده ،تحصيل و بھداشت برای عموم راﯾگان است،جان انسـان ارزش دارد ،بـه
محيط زﯾست اھميت داده ميشود و مواردی اﯾنچنينی.
کمونيسم را با حکومت شورائی و بازگرداندن اختيار به خود انسان میسنجند و میشناسند .در چـيـن
شورا و حکومت شورائی پيشکش ،حتی تالش برای ساختن ﯾک اتحادﯾه ھم آدم را به دردسر مـی انـدازد.
حتی اصرار بر داشتن ﯾک انتخابات در سطح انتخاباتی مثل ھند و پاکستان ھم آدم را با سرکوب و شکـنـجـه
روبرو می کند .کمونيسم نقطه پاﯾانی است بر بيعدالتی و کارمزدی .در چين بـه نـوعـی بـا بـردگـی طـرف
ھستيم .کارگر ھيچگونه کنترلی بر کار و توليد ندارد .مالکيت خصوصی بر وساﯾل توليد در دسـت ﯾـک عـده
معدودی قرار دارد که دمار از زندگی  ٩٩درصد از آن جامعه در آورده است.
بھرحال در چين از معيارھای شناخته شده کمونيسم مطلقا خبری نيست .شھرھاﯾی بـا مـيـلـيـونھـا
انسان غالبا مھاجر ،ساخته شدهاند که از ابتدائی ترﯾن حقوقی که ﯾک آدم قرن بيست و ﯾک قاعدتا بـاﯾـد از
آن برخوردار باشد ،بی بھرهاند .صدھا ميليون نفر در شراﯾطی مثل پادگان و با وضعيت اعمال شاقه مشغـول
بکارند که روزی فقط برای چند ساعت حق دارند از کارخانه بيرون بروند .اگر کسی بخواھد از اﯾن شراﯾط فرار
کند ،پليس سراغش می فرستند .صدھا ميليون نفر در شراﯾطی کار و زندگی میکنند که حتی از قوانين به
تصوﯾب رسيده آن کشور ھم محرومند؛ چرا که در منطقهای به نام "منطقه آزاد اقتصادی" مشغول بکـارنـد و
ھيچ قانونی که از حق و حقوق ابتدائی آنھا حفاظت کند بر اﯾن مناطق حاکم نيست .دستمـزد کـارگـران بـا
چندﯾن ماه تأخير پرداخت میشود .ساالنه شاھد ھزاران تظاھرات و اعتراض ھستيم که درست مثل امـروز
اﯾران فقط مطالبه پرداخت دستمزدھای به تعوﯾق افتاده دارند .مھاجرت از ﯾک شھر به شـھـری دﯾـگـر بـاﯾـد
رسما با اجازه مقامات دولت صورت بگيرد و بعضا شاھد اﯾن پدﯾده عجيب و غرﯾب ھستيم که مردم در کشور
خودشان ،وقتی از ﯾک روستائی به شھری مھاجرت میکنند برای سالھا غيرقانونی و زﯾـرزمـيـنـی زنـدگـی
میکنند .در چنين وضعيتی وقتی مرﯾض می شوند و ﯾا زنی وضع حمل می کند از ترس دستـگـيـر شـدن و
دﯾپورت به روستا و منطقه مھاجرت کرده ،از خير بيمارستان و دکتر می گذرند .کودکانشان ھـم از مـدرسـه
رفتن محروم می مانند .ﯾا مشغول کارھای سياه ھستند ﯾا مشغول بزهکاری.
از زمان آغاز "اصالحات چھار مدرنيزاسيون" در سال  ١٩٧٨که رسما شروع اصالحات نـئـولـيـبـرالـی بـود
شاھد رو آمدن ﯾک اقليت فوق العاده ثروتمند در آن جامعه ھستيـم .ﯾـک قشـر مـيـانـه مـحـدودی ھـم از
تکنوکراتھا) ،محدود نسبت به جمعيت چين( ﯾک زندگی نسبتا راحتی دارند .و بقيه که بخش عظيمی از آن
جامعه است ،در فقری مطلق دست و پا می زنند .چين در عرض چند سال از سيـسـتـمـی عـقـبـمـانـده و
حاشيهای ،به قدرت دوم اقتصادی جھان صعود کرد .در عين حال فاصله بين فقير و غـنـی جـھـشـی دھـھـا
درصدی کرد .بيکاری سرسام آور است .وقتی که سيکل بيکار کردن میرسد ،ھزار ھزار بيکار نـمـیکـنـنـد؛
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بلکه ﯾکھو  ١٠ميليون نفر بيکار میشوند .در دوره خصوصی سازی ،ميليونھا نفر را تحت عـنـوان "بـازسـازی"
اخراج کردند و با شراﯾط تازه خصوصی سازﯾھا ،با قراردادھای موقت و دستـمـزدھـای بسـيـار پـائـيـن تـر از
دستمزدھای قبلی دوباره استخدام شدند! وقتی به قراردادھای کار توجه میکنی ،انگار در اﯾران ھسـتـی.
بخش اعظم قراردادھا موقت و سفيد امضا ھستند .محيطھای کار تابلوھای "شراﯾط جراﯾم نقدی و تـنـبـيـه
فيزﯾکی"! دارند که کارگر در حين کار نباﯾد حرف بزند ،نباﯾد آب بخورد ،نباﯾد زﯾاد به دسشـوئـی بـرود ،نـبـاﯾـد
بنشيند ،نباﯾد دﯾر بياﯾد ،نباﯾد لباسش را اﯾنجوری بپوشد و نباﯾد برچسب نامش آنجوری باشد! دستآوردھـای
چند سال اول بعد از انقالب در زمينه آموزش و پرورش ،بھداشت و کارآموزی دود شده و به ھوا رفتـهانـد .زن
ھنوز برده مرد است .دستمزد زنان در بسياری از مشاغل حدود نصف دستمزد مردان است .سوانح مـحـيـط
کار در چين سرسام آورند .معادن چين" ،معادن مرگ" نام گرفتهاند .ساالنه شاھد صدھا رﯾزش معدن بـا بـه
قتل رسيدن ھزاران معدنکار ھستيم .ھرگونه تحرکی برای اﯾجاد تشکل و سازماندھی اعتراض و اعتصاب بـا
مجازات شدﯾدی روبرو میشود .تشکلھای زرد دولتی ،در واقع پليس ھای محيط کار ھستند کـه ھـرگـونـه
تحرک و زمزمه اعتصاب و اعتراض را به مدﯾرﯾت و پليس سياسی اطالع می دھنـد .مـنـزل کـارگـری را کـه
مرﯾض است و سر کار حاضر نشده ،زﯾر نظر می گيرند و حتی ﯾک نفر میفرستند که ببيـنـد واقـعـا مـرﯾـض
است ﯾا اﯾنکه خودش را به مرﯾضی زده!
سرکوب و خفقان بيداد می کند .چين بيشترﯾن اعدامھا را دارد .تخرﯾب محيط زﯾست ھم ﯾک رکن دﯾـگـر
سيستم چين است .آمار دولتی که در سال  ٢٠٠٣منتشر شده بود ،حاکی از اﯾن بود کـه آب حـداقـل ٧۵
درصد رودھا و رودخانهھای چين غيرقابل استفاده برای آشاميدن و ماھيگيری است ۶٠ .ميليون نفـر بـه آب
آشاميدنی مکفی دسترسی ندارند .بيش از  ٣برابر اﯾن تعداد ،ﯾعنی بـيـش از  ١٨٠مـيـلـيـون نـفـر از آب
آشاميدنی آلوده استفاده میکنند .ھفت تا از ده شھر آلوده جھان از نظر آلودگی ھوا در چين ھستند .چيـن
مقام اول را در آلودگی ھوا و افزودن بر دمای زمين دارد.
اﯾنھا ادعاھای ﯾک کمونيست مخالف آن سيستم نيست ،آمار خود دولت است .با اﯾـن وضـعـيـت ھـيـچ
آدمی نمی تواند ادعا کند که چين کشوری کمونيستی است .باالخره چين را می شود با صـدھـا فـاکـت و
سند نشان داد که کشوری سرماﯾهداری و از نوع وحشیتر آن است .اگر بخواھيم جائی را بسنجيم که آﯾـا
کمونيستی ھست ﯾا نه ،باﯾد دﯾد که آﯾا آنجا ھنوز برای زنده ماندن صرف ،انسان را مجبور به کار بـرای مـزد
می کنند!؟ اگر اﯾن قاعده سيستم سرماﯾه داری آنجا حاکم است ،پس انسان آنجا ھنوز بـرده اسـت .بـرده
دستمزد است .ھنوز قوانين مبادله کار انسان برای دستمزد برقرار است.
ﯾک نکته مھم دﯾگر که شاﯾد الزم باشد بدنبال اﯾن توضيحات بياﯾد اﯾن است که ھيأت حاکمه چين ھـنـوز
تحت نام "کمونيسم" و "حزب کمونيست" کشور را می چرخاند .چرا دست از اﯾن عنوان برنمی دارند؟ حـزب
کمونيست چين در اواﯾل دھه  ٢٠قرن گذشته تأسيس شد و آن جناحبندﯾھاﯾی که در انتـرنـاسـيـونـال سـوم
وجود داشت در اﯾن حزب ھم انعکاس داشت .خط مائو و کمونيسم دھقانی بـعـد از قـيـام نـامـوفـق حـزب
کمونيست در اواخر دھه  ٢٠دست باال گرفت و باالخره در سال  ١٩۴٩اﯾن حزب بـه رھـبـری ھـمـان خـط و
بدنبال محبوبيتی که نام کمونيسم به ﯾمن انقالب اکتبر به دست آورده بود و مـظـھـر اعـتـراض بـه ظـلـم و
ستمگری بود ،قدرت دولتی را به دست گرفت .اﯾن انقالب از جامعه ای علی العموم روستائی از روسـتـاھـا
شروع شد و بقول خودشان شھرھا را از طرﯾق روستاھا محاصره کردند و اساسا انقـالبـی عـلـيـه روابـط و
مناسبات ارباب و رعيتی در چين بود .با "انقالب فرھنگی" و آن طرحی که به عنوان "ﯾک گام بزرگ به جلو" )
) Great Leap Forwardشناخته شده است گامھای بلندی به طرف صنعتی و سـرمـاﯾـهداری کـردن کشـور
برداشتند .اﯾنھا در آن دوره "کمونيسم" محسوب میشد! ھنوز بخش وسيعی از رھبری حزب کـمـونـيـسـت
چين خود را متعھد به خط مائو میداند و خط دنگ ژﯾائوپيـنـگ را زﯾـر فشـار مـی گـذارد کـه حـداقـل نـام
"کمونيسم" را نگه دارند .شاﯾد اﯾن تنھا چيزی باشد که در چين کمونيستی است!؟
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آﯾا توجه شما به حقوق فردی برای خنثی کردن تبليغات ضد شوروی سابق
است؟
اصغر کرﯾمی :حقوق فرد در برنامه حزب جاﯾگاه زﯾادی دارد چون بخشی از ھوﯾـت مـا اسـت .جـنـبـه
تبليغاتی ندارد و بخاطر نشان دادن تفاوت ھای ما با نظام سرماﯾه داری دولتی حـاکـم بـر شـوروی سـابـق
نيست .کمونيسم ما و نظامی که برای آن مبارزه ميکنيم ھيچ وجه مشترکی با نظام شوروی سابق ،که در
آن نه استثمار ور افتاده بود نه فرد حقوقی داشت ،ندارد .اما در سرماﯾه داری نوع غربی ھم که نوع بھـتـری
از جامعه سرماﯾه داری در مقاﯾسه با ساﯾر نقاط جھان است ،عليرغم اﯾنکه به ﯾمن مبارزات طبقـه کـارگـر و
احزاب و جنبش ھای سوسياليستی و حق طلبانه به درجاتی رفاه و آزادی ھـای فـردی وجـود دارد ،بشـر
مطلقا آزاد نيست .نه از نظر اقتصادی نه سياسی آزاد نيست ،از بخش اعظم حقوق خود محروم است .فـرد
اﯾنقدر حق دارد که ھر چھارسال پنج سال ﯾکبار ﯾک رای بدھد ولی در ھزاران تصميمی که دولت ھا درمـورد
مھمترﯾن وجوه زندگی او ،سھم او از امکانات جامعه ،ساعت کار و سن بازنشستگی ،بھـداشـت و درمـان،
محتوای دروس مدارس و دانشگاھھا ،دﯾپلماسی و جنگ و اشغال ﯾک کشور دﯾگر و ھمه مصائبی که به بـار
مياورد ،داﯾر کردن تاسيسات اتمی و غيره و غيره ميگيرند مطلقا نقشی ندارد .نه شغل و درآمـد و مـعـاش
تضمين شده ای دارد و نه مسکن تضمين شده ای ،نه عمال امکان استفاده از کليه امکانـات درمـانـی و ﯾـا
آموزشی دارد و نه آزادی و امکان کنترل و حسابرسی تاثيرات فعاليت ھای دولت و بنگاه ھای مـخـتـلـف بـر
محيط زﯾست و تضمين ﯾک محيط زﯾست سالم .بيحقوقی فرد الزمه استثمار اکثرﯾت مـردم تـوسـط اقـلـيـت
حاکم است .تازه بخش اعظم بشر در بيرون کشورھای غربی از نود درصد ھمين امکانات موجود در جـوامـع
غربی ھم بی بھره است .بيحقوقی فرد بخش مکمل بيحقوقی اکثرﯾت مردم در کليه نظام ھای طبقاتـی و
در حال حاضر بطور مشخص سرماﯾه داری است.
حقوق و آزادی فردی برای ما مھم است چون بدون آن جامعه ای انسانی نخواھيم داشـت .نـمـيـتـوان
بشر را از حقوق فردی محروم کرد و رفاه و خوشبختی را تامين کرد .ھمينطور که نميتوان مثال نظامی بـدون
استثمار و مرفه و آزاد داشت بدون اﯾنکه شھروندان آن کشور از حقوق فردی برخوردار باشند .آزادی فـرد و
آزادی کل جامعه ﯾک پدﯾده واحد است .آزادی فردی و مدنی واقعی تنھا در جامعه ای ميتواند متحقق شـود
که خود آزاد باشد.
در جامعه سوسياليستی که دخالت روزمره توده ھای مردم در مسائل مختلف اقتصادی و سـيـاسـی و
اجتماعی از طرﯾق نظام شوراﯾی اعمال ميشود ،کليه مردم ،نه فقط مقامات و «نخبگـان» ،بـاﯾـد بـه تـمـام
معنی آزاد باشند تا بتوانند خالقيت ھای خود را برای پيشروی سرﯾع و ھمه جانبه جامعه عملی کنـنـد .اگـر
در جامعه سرماﯾه داری راه رشد و شکوفاﯾی برای اقليتی محدود فراھم است و نيروی عظيم مردم به بـنـد
کشيده ميشود ،در جامعه سوسياليستی برعکس زنجيرھا باز ميشود و بشر به معنی واقعـی کـلـمـه آزاد
ميشود« .کار ،که در جامعه سرماﯾه داری برای اکثرﯾت عظيم مردم تکاپوﯾی ناگزﯾر و چشم بسته و فرسـوده
کننده برای امرار معاش است ،جای خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاھانه مردم برای ھرچه غنی تـر
کردن زندگی انسانی ميدھد .ھرکس ،به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانی ،به ﯾکسان
از کليه مواھب زندگی و محصوالت تالش جمعی برخوردار خواھد بود .از ھرکس به اندازه قـابـلـيـتـش و بـه
ھرکس به اندازه نيازش ،اﯾن ﯾک اصل اساسی جامعه کمونيستی است )به نقل از ﯾک دنيای بھتـر( ».بشـر
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و نه فقط طبقه اقليت حاکم ،صاحب واقعی جامعه ميشود ،با از ميان رفتن استثمار و بيحقوقی و محروميـت
اکثرﯾت جامعه ،انگيزه تعاون و ھمکاری ميان مردم و انگيزه تالش برای ساختن ﯾک جامعه انسانی به معنـی
واقعی کلمه اﯾجاد ميشود ،نيروی عظيمی که در نظام طبقاتی زنجير شده است برای ساختن جـامـعـه ای
آزاد و انسانی بکار می افتد و اﯾن مھمترﯾن سرماﯾه جامعه سوسياليستی اسـت .در چـنـيـن جـامـعـه ای
سرماﯾه و سرماﯾه دار ،مدﯾران و از ما بھتران حکومت نميکنند و اکثرﯾت جامعه در بيسوادی و بی حرمـتـی و
فقر و بيکاری و بيحقوقی دست و پا نميزند .اﯾن نيروی عظيم به کار می افتد و خالقيت ھای عـظـيـمـی بـه
ظھور ميرساند .اما الزمه اﯾن وجود بيشترﯾن حقوق و آزادی فردی برای ھمه مردم است .نميتوان جامعه ای
را در خرافه رھا کرد ،آزادی بيان را محدود کرد ،ناامنی ،اقتصادی ﯾا سياسی ،را بر سر مـردم حـاکـم کـرد و
انتظار شکوفاﯾی جامعه را داشت .بدون وجود شھروندان آزاد ،اميدوار ،خوشحال و خوشبخت ،بدون داشـتـن
بيشترﯾن حقوق و آزادی فردی که انگيزه ھای مثبت و خالقيت ھا گل کند ،سوسياليسمی نخواھيم داشت.
تنھا در ﯾک جامعه سوسياليستی است که نه فقط تقسيم طبقاتی ،بلکه تقسيم حرفه ای انسـان ھـا از
ميان ميرود ،کليه قلمروھای فعاليت خالقه بر روی ھمگان باز ميشود و شکوفاﯾی ھر فرد به شرط شکوفاﯾی
جامعه تبدﯾل ميشود .اما فرد بدون آزادی و حقوق فردی شکوفا نميشود .آزادی فردی و مدنی واقـعـی نـيـز
تنھا در ﯾک جامعه آزاد ميتواند متحقق شود .جامعه ای که در آن اثری از انقياد طبقاتی و اقتصادی انسـانـھـا
نيست و مبشر گسترده ترﯾن آزادی ھا و امکانات ابراز وجود فرد در قـلـمـروھـای مـخـتـلـف زنـدگـی اسـت.
برنامه ﯾک دنيای بھتر سند برتری چشمگير جنبش کمونيسم کارگری بر ساﯾر جنبش ھـای مـدعـی آزادی
است .نه تنھا بدليل نشان دادن راه غلبه بر استثمار و نابرابری که اساس ھمه مصائب و مـحـرومـيـت ھـای
مردم است ،بلکه ھمچنين بدليل بيشترﯾن آزادی فردی که در بخش ھای مختلف برنامه بسيار منـسـجـم و
بدقت مطرح شده است .بند بند برنامه ﯾک دنيای بھتر ،فردا برای تحقق ﯾک جامعه انسانی ضروری است و
امروز ﯾک پالتفرم مبارزاتی برای مردمی است که ميخواھند از شر سرماﯾه داری و حکومت اسـالمـی آن و
محروميت ھای بيشمار آن رھا شوند.
اما اجازه بدھيد به شوروی سابق و بيحقوقی مردم در آن سيستم ھم اشاره کوتاھی بکنم .در شوروی
سابق سوسياليسم حاکم نبود ،ﯾک سرماﯾه داری دولتی حاکم بود و روبنای سياسی آن نيز مبتنی بـر ﯾـک
نظام طبقاتی بود .نه جامعه آزاد بود نه فرد حقوقی داشت تنھا اسم سوسياليسم و کمونيسم بود که اﯾـن
نظام با خود ﯾدک ميکشيد .با فروپاشی اﯾن نظام و شکست آن در مقابل سرماﯾه داری نوع بازار آزاد ،رسانه
ھای غربی و کل بورژوازی دنيا بيحقوقی مردم در اﯾن نظام را به پای کمونيسم نوشتند و مشمئزکننده ترﯾـن
تبليغات را عليه کمونيسم و ھر نوع آزادﯾخواھی و برابری طلبی براه انداختند تا سدی در بـرابـر کـل مـردم
جھان اﯾجاد کنند و بشرﯾت را در مبارزه برای احقاق حقوق خود در غرب و در سراسر جھان عقـب بـرانـنـد و
بدرجه زﯾادی ھم موفق شدند .جھان امروز با ھمه کثافاتی که در غرب و شرق ،در خاور ميانـه و آفـرﯾـقـا و
آمرﯾکای جنوبی ،در چين و روسيه و غيره حاکم است مھر اﯾن موفقيت ارتجاعی ترﯾن نيروھای سياسـی را
با خود دارد .روشن است که در چنين شراﯾطی ﯾک جرﯾان کمونيستی که تماﯾز عميق خـود را بـا روسـيـه
سابق و چين و ساﯾر کمونيسم ھای کاذب نشان ندھد شانسی برای توده ای شدن ندارد .امـا حـتـی اگـر
شوروی سابق و چين و غيره ای در کار نبود باز ھم به ھمين اندازه برنامه ما باﯾد روی حقوق و آزادی ھـای
فردی تاکيد ميکرد .ھمانطور که گفتم اﯾن جزء جداﯾی ناپذﯾر کمونيسم ما و ﯾک جامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـی
است .بعالوه حقوق و آزادﯾھای برنامه ما ﯾک پالتفرم مبارزاتی مھم عليه جمھوری اسالمی نيز ھست.
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چرا حزب کمونيست کارگری اﯾران به آزادی احزاب سياسی اعتقاد دارد؟
حميد تقواﯾی :در ﯾک سطح عمومی و اصولی پاسخ به اﯾن سئوال خيلی ساده است :مـا بـه آزادی
احزاب سياسی اعتقاد دارﯾم چون به آزادی و رھائی انسان در تمامی عرصه ھـا مـعـتـقـدﯾـم .چـون آزادی
واقعی و تمام و کمال ھمه مردم ،ھمانند برابری ھمه انسانھا ،جزئی از آرمان و جھان بينی ما است.
در سطح اصول عقيدتی ھمين پاسخ شاﯾد کافی باشد اما از نظر سياسی باﯾد مـوضـوع را بـيـشـتـر
توضيح بدھم .چون آزادی ھم مثل ساﯾر اصول آرمانی ما تنھا ﯾک اﯾده آل انتزاعی و بی ربط به مـبـارزه ھـر
روزه ما نيست ،بلکه مستقيما به فعاليتھای سياسی و عملی و ھر روزه حـزب مـربـوط مـيـشـود .حـزب
خواھان آزادی احزاب سياسی است چون توده مردم بوﯾژه کارگران به اﯾن آزادی نـيـاز دارنـد .در رژﯾـمـھـای
دﯾکتاتوری نظير اﯾران ،چه در دوره نظام سلطنتی چه امروز ،مخالفت سياسی با حکومت در ھيچ سطـحـی
تحمل نميشود و در نتيجه آزادﯾھای سياسی و از جمله آزادی تشکيل حزب و تحزب وجود ندارد .در اﯾـن نـوع
رژﯾمھا چنان درجه شدﯾدی از استثمار و غارت اموال عمومی جامعه و چنان شکاف عظيمـی مـيـان فـقـر و
ثروت برقرار است که طبقه حاکمه برای حفظ حکومت نيازمند اعمال شدﯾدترﯾن و وحشيانه ترﯾن دﯾکتاتورﯾـھـا
است .در مقابل ،طبقه کارگر برای رھا کردن خود و کل جامعه از اﯾن وضعيت به وسيع ترﯾن آزادﯾھا نـيـازمـنـد
است و مبارزه برای آزادی احزاب ﯾک رکن اﯾن جنگ است .ما اﯾن آزادی را فقط برای کمونيستھا و ﯾا طـبـقـه
کارگر نميخواھيم .ھمه احزاب باﯾد آزاد باشند تا جامعه قدرت انتخاب واقعی و آگاھـانـه داشـتـه بـاشـد .مـا
معتقدﯾم در جامعه ای که تشکيل و فعاليت سياسی برای ھر نوع حزب و با ھر برنامه و سـيـاسـتـی آزاد
باشد آنوقت حزبی که در برنامه و سياستھا وعملکردش امحای کليه تبعيضات و نابرابرﯾھا و آزادﯾھای بی قيد
و شرط و لغو استثمار و در ﯾک کالم سازماندھی جامعه حول انسان و انسانيت ،و نه سودآوری سرماﯾـه ،را
نماﯾندگی کند ،حزبی نظير حزب کمونيست کارگری ،از جانب اکثرﯾت عظيم مـردم انـتـخـاب خـواھـد شـد.
بنابراﯾن ما عميقا معتقدﯾم که آزادی احزاب و فعاليت سياسی کامال به نفع توده کارگران و اکثرﯾـت عـظـيـم
محروم جامعه و حزبی نظير حزب ما است که اﯾن اکثرﯾت عظيم را نماﯾندگی ميکند.
نکته دﯾگر اﯾنکه اﯾن اعتقاد و تعھد ما به آزادی احزاب )و کال آزادی فعاليت سياسی در ھمـه ابـعـاد آن(
فقط مختص دوره ای نيست که حزب در اپوزﯾسيون است .حزب ما زمانی که بقدرت برسد نيز به اﯾن آزادﯾـھـا
متعھد است .تجربه تلخ جوامع تک حزبی که به آن اشاره کردﯾد در نظامھائـی پـيـش آمـد کـه تـحـت نـام
کمونيسم وسوسياليسم سرماﯾه داری دولتی را بجامعه تحميل کردند .ھم در شـوروی سـابـق و جـوامـع
متعلق به بلوک شوروی ھدف و برنامه صنعتی کردن و رشد و انباشت سرماﯾه دولتی دنبال شـد و ھـم در
چين و دﯾگر "کمونيسمھای موجود" .پيش برد اﯾن سياست مستلزم سرکوب کمونيستھای واقعی تحت نـام
کمونيسم )نظير آنچه در شوروی در دوره استالين اتفاق افتاد( ،لغو آزادﯾھای سياسی و اﯾـجـاد ﯾـک قـدرت
متمرکز دولتی است .اﯾنکه دالﯾل اﯾن امر چه بود از حوصله اﯾن بحث خارج است )خواننده عالقمند ميتواند به
بولتن مباحث مارکسيسم و مساله شوروی رجوع کند( ،در ھر حال امروز در شراﯾط و دوران کامال متـفـاوتـی
به سر ميبرﯾم .کمونيسم کارگری ،کمونيسم اﯾن دوره است .کمونيسمی است که نه تنھا نقـد عـمـيـق و
انسانی مارکس به سرماﯾه داری در ھر شکل آن را نماﯾندگی ميکند بلکه ﯾک وﯾژگی مھم آن نقد عـمـيـق
کمونيسم نوع روسی و چينی است .کمونيسم کارگری جنبشی است که انسان و انسـانـيـت را اسـاس
سوسياليسم ميداند و لذا اعتقاد و التزام به آزادﯾھای بی قيد شرط ﯾک رکن مھم آن است.
71

تا آنجا که مشخصا به وضعيت امروز اﯾران بر ميگردد ما نه نيازی به صنعتی کردن و رشد توليد به شـيـوه
روسی و چينی دارﯾم و نه از نظر تکنولوژی توليد و قدرت نيروھای توليدی کمبودی دارﯾم .جامعه اﯾران از نظـر
عينی و اقتصادی ميتواند با خلع ﯾد سياسی از سرماﯾه داری به سرعت ﯾک جامعه آزاد و بـاز و انسـانـی و
فارغ از استثمار و ھمه تبعيضات و بيحقوقی ھا را پاﯾه گذاری کند .تضمين و تامين آزادﯾھای بيقيد و شرط نه
تنھا ﯾک اصل و ھدف اﯾن روند رھائی جامعه ،بلکه ﯾک نياز پاﯾه ای برای رسيدن به چنين جامعه ای اسـت.
جامعه سوسياليستی که ما خواھان آن ھستيم ﯾک جامعه انسانی باز ،شاد ،آزاد و فارغ از ھمه تبعيضـات
و نابرابری ھا است .اﯾن را ما نه تنھا در برنامه ﯾک دنيا بھتر و سياستھا و مواضعمان ،بلکه در پراتيک ومبـارزه
ھر روزه مان نيز نشان داده اﯾم.
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دالﯾل حزب گرﯾزی در اﯾران چيست؟ چرا فعاليت متشکل حزبی مھم است و مردم
چرا باﯾد حزب کمونيست کارگری را انتخاب کنند؟
حميد تقواﯾی :در اﯾن شکی نيست که در جامعه اﯾران سنت کار حزبی بسيار ضعيف اسـت امـا بـه
نظر من عامل اساسی اﯾن امر دﯾکتاتوری شدﯾدی است که دھه ھای متمادی بر جامعه مسلط بوده است.
اﯾن دﯾکتاتوری ،چه در رژﯾم سلطنتی و چه امروز با ممنوعيت و زندان و شکنجه و اعدام از تشکيل و فعاليت
احزاب ممانعت کرده است و لذا اجازه نداده است که حزبيت و سنت سازمانيابی و فعاليت حزبی در اﯾران پا
بگيرد .ھميشه احزاب مخالف بوﯾژه احزاب چپ و کمونيست ناگزﯾر بوده اند مخفيانه و زﯾر تيغ زندان و شکنجه
و اعدام فعاليت کنند و طبعا اﯾن مساله عضوﯾت در احزاب و دامنه فعاليت احزاب را بسيار محدود کرده است.
ﯾک نتيجه جانبی اﯾن وضعيت شگل گرفتن ﯾک نوع تئورﯾھای حزب گرﯾزانه و تقدﯾس کار فردی و غير متشکل
از جانب برخی از روشنفکران است که اﯾن نيز بنوبه خود بعنوان ﯾک مانع بر سر راه سازمانيابی حزبـی خـود
را نشان ميدھد اما اﯾن خود ﯾک عارضه دﯾکتاتوری است و نه عامل اصلی ضعف سنت حزبی .در ھـر حـال
اﯾن حزب گرﯾزی ﯾک گراﯾش عمومی در جامعه نيست و نباﯾد از وجود چنـيـن طـرز فـکـری در نـزد بـرخـی
روشنفکران به اﯾن نتيجه رسيد که گوﯾا جامعه علی العموم به حزبيـت تـوجـھـی نـدارد و بـه اشـخـاص و
شخصيتھای سياسی روی آور می شود .در دوره ھای کوتاھی که دﯾـکـتـاتـوری تضـعـيـف شـده ،مـثـال در
سالھای سی و ﯾا ﯾکی دوسال بعد از انقالب  ۵٧فعاليت حزبی نيز وسعت گرفته و با استقبـال مـردم ھـم
مواجه شده است .بنابر اﯾن اساس مساله اختناق و دﯾکتاتوری است و نه گراﯾشھای فـکـری و نـظـری در
جامعه.
به نظر من تشکيل حزب کمونيست اﯾران و بعد حزب کمونيست کارگری در دوره دﯾکتـاتـوری جـمـھـوری
اسالمی جواب عملی و اجتماعی به اﯾن مساله حزب گرﯾزی در اﯾران بوده است.
حزب کمونيست اﯾران در سال  ۶١و دوره سرکوبھا و کشتارھای شدﯾد بـعـد از سـی خـرداد شـصـت
در
تشکيل شد و افق و خط و جھت روشنی در برابر کل جنبش چپ قرار داد .تشکيل حزب کمونيـسـت
شراﯾطی که بسياری از فعالين چپ در زندانھا بودند اميد را در دلھا زنده کرد و حيـات تـازه در تـن جـنـبـش
کمونيستی دميد .اﯾن حزب که در مناطق آزاد کردستان تشکيل شد با برنامه و سياستھای روشن در بـرابـر
جمھوری اسالمی که فکر ميکرد جنبش چپ را ،اگر نه در کرستان ولی در بقيه مناطق اﯾران ،در ھم کوبيـده
است ،قرار گرفت و اجازه نداد در عرصه سياست اﯾران جمھوری اسالمی و نيروھای اپوزﯾسيون راست ﯾـکـه
تاز شوند .به نظر من ھم نفس تشکيل حزب در آن شراﯾط و ھم سازماندھی و فعاليتھای مبارزاتی حزب در
سطح کردستان و در سطح سراسری ،نقش تعيين کننده ای در تقوﯾت موقعيت جنبش کارگری و اھـداف و
سياستھا جنبش چپ در جامعه اﯾفا کرد.
با آغاز فروپاشی شوروی و در مقطع جنگ خليج ﯾکبار دﯾگر جنبش چپ و کمونيستی ،اﯾن بار در ابعادی
جھانی و ھمه جانبه تر ،تحت فشار و تعرض قرار گرفت .در اﯾن دوره نيز جواب منصور حکمت ،رھبر و نـظـرﯾـه
پرداز کمونيسم کارگری ،تشکيل حزب کمونيست کارگری بود که در واقع از دل حـزب کـمـونـيـسـت و بـرای
پاسخگوئی به شراﯾط تازه سر بر آورد .تاثير تشکيل اﯾن حزب بر شراﯾط سياسی اﯾران ،و در سطح جـھـانـی
در عرصه ھای مختلفی که حزب درگير مبارزه بوده است ،بسيار برجسته و تعيين کننـده اسـت .اگـر امـروز
جمھوری اسالمی و کل نيروھای راست در مورد شبح کمونيسم به ﯾکدﯾگر ھشدار ميدھند ،اگر اعتصابات و
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مبارزات کارگری وسعت گرفته و از ترﯾبون و نماﯾنده و سخنگوی خود برخـوردار اسـت ،اگـر شـعـار آزادی و
برابری بر پرچم جنبش دانشجوئی نقش بسته ،اگر مبارزه عليه اعدام و سنگسار و شکنجه در جامعه ابـعـاد
گسترده ای ﯾافته ،و اگر دفاع از کودکان به ﯾک سنت مبارزاتی در جامعه تبدﯾل شده ھمه به اﯾن خاطر است
که حزبی با برنامه و سياستھای روشن و با نقشه عملھا و پراتيک و مبارزه پيگير در ھمـه اﯾـن عـرصـه ھـا
حضور داشته و پيگيرانه به پيش رفته است .به نظر من ھر کس با شراﯾط سياسی اﯾـران انـدک آشـنـائـی
داشته باشد ميداند که بدون حضور و فعاليت حزب کمونيست کارگری صحنه سياسی در اﯾران کامال به نفـع
راست و به ضرر توده کارگر و مردم محروم جامعه تغيير ميکرد.
اﯾن تجربه عظيم نشاندھنده نقش و اھميت تعيين کننده ای است که حزب و حزبيـت بـخـصـوص بـرای
طبقه کارگر دارد .حزب و سنت حزبی ھمانطور که باالتر اشاره کردم ،در ﯾک سطح عمومی و بـرای کـلـيـه
جنبشھا و طبقات ﯾک ضرورت سياسی است .در ﯾک جامعه حزبيت ﯾافته که آزادی فـعـالـيـتـھـا سـيـاسـی
برسميت شناخته شده توده مردم اﯾن امکان را دارند که با چشمان باز و کامـال آگـاھـانـه مـنـافـع خـود را
تشخيص بدھند و حزب خود را انتخاب کنند .اما اﯾن امر برای طبقه کارگر و جنبش چپ بسيار حيـاتـی تـر از
جنبش ھای راست و طبقات دﯾگر است چرا که کارگران بر خالف طبقات دﯾگر ،نميتوانند بر سنتھای فکری و
سياسی عقب مانده موجود در جامعه طبقاتی مثل مذھب و ناسيوناليسم متکی شوند .کمونيسم کارگـری
جنبشی خالف جرﯾان است ،مخالف و منتقد کليه سنتھا و فرھنگ سياسی و اجتماعی غالب بـر جـوامـع
طبقاتی است و ازﯾنرو به حزب و فعاليت متشکل حزبی نيازی حياتی دارد .حزب کمونـيـسـت کـارگـری ،بـه
اعتبار برنامه و سياستھا و کارنامه مبارزاتی و سابقه و دستاوردھاﯾش ،در پاسخ به اﯾن نياز شکـل گـرفـتـه
است .پيوستن به اﯾن حزب اولين گام در جھت رھائی و آزادی جامعه است.
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مى پرسند شما ميگوييد عضو شدن در حزب کمونيست کارگرى ساده است.
شرايط عضويت در حزب چيست و آيا عدم سختگيرى در عضوگيرى حزب را از
لحاظ سياسى و ايدئولوژيکى رقيق و ضعيف نميکند؟
منصور حکمت :عضويت در حزب کمونيست کارگرى براستى ساده است .ھر کس خود به اين نتيـجـه
رسيده باشد که با اھداف حزب کمونيست کارگرى ايران موافق است و ميخواھد با اين حزب کار کند ميتواند
عضو حزب بشود .براى عضو ماندن در حزب بايد فرد حق عضويت خود را منظما پرداخت کند و در حيطه وقـت
و توان خود و انتخاب خود در فعاليتھاى حزب شرکت کند .در اين حزب قبول وظايف داوطلبانه است ،کسى را
به کارى وانميدارند ،از کسى امتحان ايدئولوژى و غيرت و وفادارى و انقالبيگرى و از جان گذشتگى نميگيرند،
به سابقه سياسى و تعلق سازمانى قبلىاش کارى ندارند ،اعمال محيرالعقول و وظايفى که بـا زنـدگـى و
مسئوليتھا و تعھدات فرد در جامعه و خانواده تناقض داشته باشد به عھدهاش نميگذارند .سـنـوات عضـويـت
کسى مايه امتياز در تشکيالت نيست .فرض ما اينست که حزبى که ميخواھد صـدھـا ھـزار عضـو داشـتـه
باشد ،بايد تلقىاى از عضويت داشته باشد که بر طبق آن انسانھاى واقعى در ھمان متن زندگى واقعـى و
با ھمه تعھدات و مسئوليتھاى شغلى و خانوادگى و اجتماعىشان بتوانند عضو حزب بشوند .با عضويـت در
حزب کمونيست کارگرى کسى از متن زندگى کنده نميشود و قرار نيست خرقه انقالب تن کند و ترک ديار و
خانواده و دنيا و مافيھا کند .تلقى ما از عضويت افراد در حزب بسيار به تلقى احزاب سياسى بزرگ در اروپاى
غربى نزديک است .در خود ايران ،که تماس رسمى با حزب براى کارگران دشوار است و ريسـک امـنـيـتـى
دارد ،ما حتى اعالم کردهايم که ھر کارگرى که خود را عضو حزب بداند از نظر ما عضو حزب ھسـت و ھـمـه
حقوق عضو حزب را از ھم اکنون دارد .درک ما از عضويت بسيار با تلقى سکتى چپ ملى -خلقى فرق دارد
و چه بسا از نظر اين جريانات "ليبرالى" محسوب ميشود .اما اين تنھا برداشت اصولى از عضويت براى حـزب
کمونيستى است که قصد جاخوش کردن در حاشيه جامعه را ندارد و تغيير جھان را کار خود ساکنان جـھـان
ميداند .ما مدام ھر کسى را که خود را در اھداف و مبارزه حزب سھيم و شريک ميداند دعوت مـيـکـنـيـم بـه
حــــزب مــــا بــــپــــيــــونــــدد .بــــراى پــــيــــروزى بــــايــــد خــــيــــلــــى زيــــادتــــر بــــاشــــيــــم.
اين تلقى و اين سياست نه فقط با حفظ کاراکتر مارکسيستى و انقالبى حزب تناقض ندارد بلکـه شـرط
واقعى تحقق آن است .تنھا اين سياست اجازه ميدھد که در حزب به روى کارگرى که نـان آور خـانـوادهاش
است باز بماند .حزبى که کارگر نتواند به آن بپيوندد نميتواند حزبى کمونيستى باشد .تنھا اين سياست بـه
کسى که سوسياليسم و آزادى و مساوات را با درکى ھر قدر کلى و غريزى گرامى ميدارد امکان ميدھد بـه
يک حزب مارکسيستى بپيوندد و به کمک حزب و ھمراه حزب رشد کند .استحکام سياسى و نـظـرى ھـيـچ
حزبى را قرار نيست اعضاى تازه وارد آن تضمين و پاسدارى کنند .سنت سياسىاى کـه حـزب در آن قـرار
دارد ،افقى که جلوى حزب قرار ميگيرد ،بنيادھاى فکرى يک حزب که در متن تالقىھاى فکرى و سـيـاسـى
جدى تعريف و تحکيم ميشود ،و ستون فقرات کادرى مارکسيستى حزب ،اينھا عوامل تعيين کننـده خصـلـت
حزب است .اگر فردا ھمه اعضا و فعالين سازمانھاى چپ به ما بپيوندند ،که يک اميد و آرزوى واقعى ماست،
حزب کمونيست کارگرى به رنگ ديگرى درنميايد ،بلکه فقط گنجينه جديدى از تجربه و توان بدست ميآورد که
مبارزه براى افق و سياستھاى موجود حزب را به ھمان درجه تقويت و تسھيل ميکند.
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حزب شما چگونه اداره ميشود؟ منابع تامين مالی حزب چيست؟
اصغر کرﯾمی :اجازه بدھيد ابتدا خيلی کوتاه درمورد ارگانھای مختلف رھبری حزب توضيح بدھم .کنگره
حزب عالی ترﯾن ارگان رھبری حزب است که ھر دو سال حداقل ﯾکبار تشکيل ميشود .کنگره از نمـاﯾـنـدگـان
سازمانھای حزبی تشکيل ميشود که به رای مستقيم اعضای اﯾن سازمانھا انتخاب شده اند .عـالـی تـرﯾـن
ارگان رھبری حزب در فاصله دو کنگره کميته مرکزی است که اعضای آن در ھر کنگـره انـتـخـاب مـيـشـونـد.
کميته مرکزی نيز در فاصله ھر چند ماه )در حال حاضر ھر شش ماه( نشسـت خـود را بـرگـزار مـيـکـنـد و
سياست ھای دوره ای حزب را تعيين ميکند .در نشست کميته مرکزی دبير کميته مرکـزی )لـيـدر( و دفـتـر
سياسی انتخاب ميشود.
ليدر حزب اعضای ھيئت اجراﯾی را به دفتر سياسی معرفی ميکند تا پس از تاﯾيد توسط دفتر سيـاسـی
رسميت پيدا کند .ھيئت اجراﯾی رئيس خود را انتخاب ميکند و کليه فعاليت ھای روزمره حزب را در ھمراھـی
با ليدر حزب برنامه رﯾزی و ھداﯾت ميکند .دفتر سياسی حزب دو وظيفه اساسی بـعـھـده دارد .سـيـاسـت
گذاری و نظارت بر کارکرد اجراﯾی حزب ﯾعنی ليدر و ھيئت اجراﯾی.
اﯾنھا ارگانھای رھبری حزب ھستند که ھرکدام وظيفه خاص خود را دارند و در ھماھنگی با ھم حـزب را
در زمينه ھای مختلف در سطح سراسری ھداﯾت ميکنند .کميته ھای متعدد کشوری مثل کميته سازمـانـده
حزبی امر سازماندھی و ھداﯾت تشکيالت در اﯾران را بعھده دارد ،کميته ھای کردستان و آذرباﯾـجـان کـه در
حيطه کردستان و آذرباﯾجان حزب را نماﯾندگی و سازماندھی ميکنند ،و کميته خارج کشور و کـمـيـتـه ھـای
کشوری و شھری در کشورھای مختلف نيز فعاليت حزب در خارج را ھداﯾت ميکنند .به اﯾن مـجـمـوعـه بـاﯾـد
کميته ھای تخصصی دﯾگری مثل کميته تلوﯾزﯾون کانال جدﯾد ﯾا کميته مالی ،نشرﯾات مـتـعـدد حـزبـی و ﯾـا
فونکسيون ھای اداره ساﯾت ھا و مدﯾای اجتماعی حزب را ھم اضافه کرد .عالوه بر اﯾنھـا سـازمـان جـوانـان
کمونيست )سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری( سازماندھی جوانان را برعھده دارد و در ﯾک چھارچـوب
کلی زﯾر نظر حزب فعاليت ميکند ھرچند که رھبری و مقررات سازمانی مستقل خودش را دارد .ھمـاھـنـگـی
کميته ھا و ارگان ھای مختلفی که گفته شد ،در ھيئت اجراﯾی حزب صورت ميگيرد.
اﯾنرا ھم اضافه کنم که حزب کمونيست کارگری بازترﯾن حزب سياسی اﯾران است .کنگره ھا و کنفرانس
ھاﯾش علنی است و احزاب و شخصيت ھای سياسی مختلف به آن دعـوت مـيـشـونـد .رھـبـری اش در
دسترس جامعه است و از طرق مختلف از جمله سخنرانی و گفت و شنودھای علنی ﯾا حضـور در رسـانـه
ھای عمومی از جمله تلوﯾزﯾون کانال جدﯾد به سواالت و انتقادات و پيشنھادات مردم پاسخ ميـدھـد .چـھـره
ھای شناخته شده حزب از طرﯾق کمپين ھا و فعاليت ھای اجتماعی خود در ميان مـردم شـنـاخـتـه شـده
ھستند .اعضای حزب مستقيما ميتوانند با رھبری حزب بطور روزمره در تماس باشند ،اظـھـار نـظـر کـنـنـد،
پيشنھاد بدھند ،اﯾده بدھند ﯾا اﯾده بگيرند .اﯾن مکانيزم ھا از ﯾکطرف رابطه نزدﯾکی ميان اعضـا و کـادرھـای
حزب با رھبری حزب شکل داده و از طرف دﯾگر ﯾک حزب شفاف و غير رمزآلود و پا روی زمـيـن بـه جـامـعـه
معرفی کرده است.
نکته دﯾگری که الزم است اشاره کنم سادگی اداره ﯾک حزب کمونيستی مثل ما است .حزب ما در ﯾـک
جدال عظيم طبقاتی نه تنھا در مقابل جمھوری اسالمی بلکه ھمچنين در مقابل مذھب و ناسيونالـيـسـم و
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عقب ماندگی ھای فرھنگی و سياسی در ميان اپوزﯾسيون شکل گرفته و مبانی تئورﯾک ،سياسی و برنامه
ھای غنی و منسجمی دارد .تارﯾخی غنی دارد و فرھنگی را نه تنھا در حزب بلکه در جـامـعـه شـکـل داده
است .اﯾنھا انسجام و ھمنظری سياسی نظری باالﯾی در ميان طيف گسترده ای از کادرھـای حـزب اﯾـجـاد
کرده است .ھميشه برای انجام کارھا و فعاليت ھای روتين و پروژه ھای تازه رفقاﯾی ھستند که داوطلـبـانـه
کار را بعھده بگيرند و با جان و دل و با دراﯾت و با صرف وقت و ھزﯾنه شخصی زﯾادی آنرا به پيش بـبـرنـد .بـه
جرات ميتوان گفت کمتر حزبی را ميتوان پيدا کرد که تا اﯾن درجه کادرھا و بدرجات اعضاﯾش اھداف خود را و
دوستان و دشمنان مردم را بشناسند و با ھم ھماھنگی داشته باشند .اﯾن مختصات کـار اداره و رھـبـری
حزب را ،عليرغم موانع زﯾادی که بر سر راه پيشروی ﯾک حزب خالف جرﯾان مثل ما وجود دارد ،ساده ميکند.
درمورد سوال دوم شما درمورد نحوه تامين مالی حزب ،باﯾد بـگـوﯾـم کـه اﯾـن عـرصـه واقـعـا ﯾـکـی از
دشوارترﯾن و در عين حال از موفق ترﯾن و برجسته ترﯾن فعاليت ھای حزب بشمار ميرود .حزبی که از ھـيـچ
دولتی ساپورت مالی نميشود ،بيش از  ١٢سال است تلوﯾزﯾون  ٢۴ساعته ای با ھزﯾنه سنگـيـن را تـامـيـن
کرده است که البته باﯾد دھھا ھزﯾنه دﯾگر مانند تامين زندگی تعدادی از کادرھای حرفه ای حزب ،سفـرھـا و
مامورﯾت ھا ،امکانات اﯾنترنتی و غيره را ھم به ھزﯾنه ھای حزب اضافه کرد .بار تامين مالی حزب اساسا بـر
دوش اعضا و کادرھا و دوستداران حزب است .حق عضوﯾت ھا ،کمک ھای مالی منظم و غير منظم اعضـا و
دوستداران حزب و ﯾا عالقمندان برنامه ھای تلوﯾزﯾونی حزب از اﯾران و عمدتا خارج کشور ،فروش ساعاتی از
برنامه ھای کانال جدﯾد و پروژه ھای مالی که با ابتکار فعالين حزب برنامه رﯾزی ميشود ،نيازھای مالی حـزب
را تامين ميکند .اﯾنرا ھم اضافه کنم که نياز مالی حزب برای بسط فـعـالـيـت ھـای خـود بسـيـار بـيـش از
درآمدھای حزب است و در نتيجه در خيلی زمينه ھا فعاليت ھای حزب بدليل کمبود منابع مالی روی زمـيـن
ميماند ﯾا آنطور که باﯾد و شاﯾد جلو نميرود.
جنبش ما وسيع است و عليرغم اﯾنکه با ھر تعرضی به سطح معيشت طبقه کارگر ،کـه پـاﯾـگـاه حـزب
بشمار ميرود ،توان مالی حاميان حزب کاھش می ﯾابد و عليرغم اﯾنکه سازماندھی جمع آوری کمک مـالـی
از اﯾران با دشواری زﯾادی ھمراه است ،با اﯾنھمه بنظر من مردم بسيار بيشتری آمادگی کمـک بـه حـزب را
دارند .اﯾن ضعف ما است که دستمان را به طرف نيروﯾمان دراز نميکنيم .اﯾن روحيه را باﯾد در سـطـوح حـزب
تغيير بدھيم .درآمدھای حزب ميتواند چند برابر شود و فعاليت ھای حزب در ھمه عرصه ھا گسترش ﯾابد.
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سوال ميشود که مبارزه در سطح جامعه دارد گسترش پيدا ميکند و جنبش
سرنگونى احتياج به رھبرى دارد .در غياب اتحاد اپوزيسيون ،رھبرى جنبش چگونه
بايد تامين شود؟
منصور حکمت :رھبرى محصول ھژمونى سياسى است و نه معدل گيرى ميان جنبشھا و يـا قـرار و
مدار سياستمداران .پيدايش يک رھبرى در جنبش عمومى براى سرنگونى تابعى از دست باال پيدا کردن يک
افق است .وجود يک رھبرى واحد گواه اين است که توده وسيع مردم انتخاب سياسى خود را کرده اند .ايـن
انتخاب بدوا يک انتخاب حزبى نيست .مردم در خطوط کلى ميان راست و چپ انتخـاب مـيـکـنـنـد .آيـا افـق
آلترناتيو در برابر رژيم اسالمى در خطوط کلى از نظر مردم يک افق و راه حـل چـپ اسـت يـا راسـت؟ ايـن
سوالى است که قبل از بقيه پاسخ ميگيرد .آيا مردم در انداختن جمھورى اسالمى ،به بـاال ،بـه قـدرتـھـاى
غربى و به اقتصاد بازار اميد ميبندند يا به نيروى خود ،به چپ جامعه و به يک راه حل راديکال چشم ميدوزند.
مردم چپ را ميخواھند يا راست را؟ اين سوال ھنوز در ايران امروز باز است .اين انتخاب ھنوز صورت نگـرفـتـه
است .اگر ما بتوانيم افق چپ و انقالبى را به افق ھژمونيک در روند سرنگونى رژيم اسالمى تبديـل کـنـيـم،
آنوقت شخصيتھا و احزاب عمده اين اردوى چپ در موقعيت رھبرى قرار ميگيـرنـد .مـردم در ھـر دوره چـپ
جامعه را با جريانات معينى تداعى ميکنند و آنھا را پرچم و ظرف چپگرايى خود قرار ميدھند .يـک دوره حـزب
توده اين نقش را داشت ،يک دوره فدايى .امروز مردم ايران حزب کمونيست کارگرى را سـخـنـگـو و بسـتـر
اصلى چپ در جامعه ميدانند .در نتيجه رھبرى تابعى از انتخاب سياسى مردم ميان يک راه انقالبى و يا غيـر
انقالبى براى سرنگونى حکومت اسالمى است .حزب و جنبش ما مصمم است که اين رھبرى را تامين کند.
ھمه فعاليت حزب کمونيست کارگرى معطوف به جداکردن مردم ايران از ھر آلترناتيو و خط مشى بورژوايى و
سوق دادن آنھا به يک موضع چپ و انقالبى در تحوالت سياسى جارى ايران است .شاخص پيـشـروى چـپ
در برابر راست در جنبش اعتراضى عليه رژيم اسالمى ،باال رفتـن انـتـظـارات مـردم و نـپـذيـرفـتـن نـقـطـه
سازشھايى است که ھيات حاکمه و اپوزيسيون بورژوايى قدم به قدم جلوى مردم قرار ميدھند .دوم خـرداد
يکى از اينھا بود .مردم نھايتا تن ندادند .جنبش ملى اسالمى احتماال ھنوز چند فرمول ديگر براى ھمزيستى
مردم با يک رژيم اسالمى اصالح شده در آستين دارد .اينھا را بايد يک بـه يـک مـنـزوى کـرد .اپـوزيسـيـون
بورژوايى بيرون حکومت در مقطعى وارد صحنه خواھد شد تا نقطه تعادلھای جديـدى کـه مـتـضـمـن حـفـظ
شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان پيروزى جنبش مردم جا بزند .ما بايد مدام مردم را به فراتر رفتن از
اين چھارچوبھا فرا بخوانيم .ما بايد بعنوان سخنگويان و مناديان "نه" بزرگ مردم به کليت استبداد و استثـمـار
و تبعيض و ارتجاع در صحنه سياسى ايران ظاھر بشويم .ھرچه اين نخواستن عميق تر و ھـمـه جـانـبـه تـر
بشود ،رھبرى کمونيستى بر جنبش اعتراضى بيشتر تثبيت ميشود .از نظر عـيـنـى رونـد اوضـاع بـه نـفـع
ماست ،چون نقطه سازشھاى مورد نظر ھيات حاکمه و اپوزيسيون بورژوايى از نظر عينى پـاسـخ نـيـازھـاى
اقتصادى و سياسى و فرھنگى جامعه ايران امروز نيست .بحران اقتصادى  -سياسى  -فرھنـگـى سـرمـايـه
دارى در ايران به سادگى قابل تخفيف دادن نيست.
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چرا خمينی و اسالمی ھا توانستند در انقالب  ۵٧دست باال پيدا کنند؟ چه شراﯾط
و عوامل سياسی اجتماعی ای اﯾن امر را ممکن کرد؟
حميد تقوائی :جنبش ملی -اسالمی ﯾک جنبش گسترده در اپوزﯾسيون حکومت شاه بود .خميـنـی و
طرفدارانش شاخه راست اﯾن جنبش و مجاھدﯾن شاخه چپ آن را تشکيل ميدادند .نيروھائی نظير نـھـضـت
آزادی نيز خط ميانه اﯾن جنبش را نماﯾندگی ميکردند .اساس اﯾن جنبش عبارت بود از غربستيزی از ﯾک زاوﯾه
ارتجاعی – ﯾعنی ضدﯾت با تمدن امروزی و فرھنگ پيشروئی که غرب نماﯾندگی ميکرد -و اعتـراض بـه غـيـر
اسالمی و ضد اسالمی بودن برخی قوانين و سياستھای حکومت شاه .نيروھای چپ سنتی در دوره شـاه
نيز نقد و تقابلی با اﯾن جنبش نداشتند .با شاخه چپ آن نزدﯾک بودند و خود را متعلق به ﯾک جبھه مشترک
– جبھه خلق -ميدانستند و در برابر شاخه راست آن سکوت ميکردند.
از سوی دﯾگر بورژوازی جھانی در مقابل “خطر” به چپ چرخيدن انقالب  ۵٧که بخـصـوص بـا تـوجـه بـه
ھمساﯾگی اﯾران با شوروی مساله فوق العاده حساس و استراتژﯾکی برای دولت آمرﯾکا و ساﯾر دول اروپائی
بود ،وقتی تشخيص داد که دﯾگر حفظ شاه در قدرت ممکن نيست تمام امکانات خود را برای بجـلـو رانـدن و
النسه کردن خمينی و نيروھای اسالمی طرفدار او بکار گرفت .خمينی را به پارﯾس بردند ،عکسش را در ماه
دﯾدند و رسانه ھائی نظير بی بی سی و رادﯾو اسرائيل و صدای آمرﯾکا که در آن دوره ابـزار اصـلـی اطـالع
رسانی و ارتباطاتی ميان مردم بود ،بعنوان رھبر انقالب و “انقالبی ترﯾن مرد جـھـان” و غـيـره تـوی بـوقـش
کردند .خمينی با کمک رسانه ھا و دولتھای غربی و با شعار شاه باﯾد برود به راس انقالب رانده شد .اما در
ھمين سطح ھم نه تنھا اسالم و اسالميت در بجلو رانده شدن او نقشی نداشت بـلـکـه بـرعـکـس تـالش
کردند که چھره ای مدرن از او بدست بدھند .شاﯾعه ھائی نظيراﯾن که خانم خمينی پيانو ميـزنـد و خـودش
موافق آزادی و برابری زن و مرد است از عوامل موثر در قدرتگيری خمينی و اسالميون طرفدار او بود.
با اﯾن ھمه اسالميون تازه بقدرت رسيده نتوانستند امواج انقالب را متوقف کنند .مبارزات توده مـردم در
قالب مبارزه کارگران برای حفظ شوراھاﯾشان و بدست گرفتن کنترل کارخانه ھا ،مبارزه زنان عـلـيـه حـجـاب
اجباری ،گسترش نفوذ چپ در دانشگاھھا ،و مبارزات مردم در کردستان و ترکمن صحرا عليـه تـبـعـيـضـات و
نابرابرﯾھای تارﯾخی که بر آنھا تحميل شده بود ،و کال تحرک و جوش و خروش مردمی که دﯾکتاتوری شـاه را
بزﯾر کشيده بودند و انتظار داشتند که خواستھا و شعارھای انقالبيشان جامه عمل بپـوشـد ،بـعـد از قـيـام
بھمن ھمچنان ادامه ﯾافت .جمھوری اسالمی ناگزﯾر شد عاقبت شمشير را از رو ببندد و با سرکوب خونين و
تھاجم وسيع به انقالب و نيروھای انقالبی در ٣٠خرداد شصت انقالب را در ھم بکوبد .آنچه حکومت شـاه و
دولتھای ازھاری و شرﯾف امامی نتوانستند انجام دھند حکومت نوپای جمھوری اسالمی به فرجام رسـانـد.
بطور واقعی خمينی و اسالم بقدرت رسيده در ادامه ضد انقالب سلطنتی قرار ميگيرند و نه در مقابل آن.
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سلطنت طلبان و نيروھای اپوزﯾسيون راست کمونيستھا را حامی و ھمدست
خمينی ميدانند .نظر شما در اﯾن مورد چيست؟
حميد تقوائی :چپ به معنی اجتماعی کلمه نقش مھمی در انقالب  ۵٧اﯾفا کرد .در دانشگـاھـھـا ،در
جنبش کارگری ،در اعتراضات ھنرمندان و نوﯾسندگان که با تشکيل شب ھای شعر در اواﯾـل شـکـلـگـيـری
انقالب در سال  ۵۶نقش مھمی در شکستن جو اختناق اﯾفا کردند ،و باالخره اعتراضـات خـارج از مـحـدوده
نشينان ھمه از نظر مضمون و شعارھا و خواستھای خود حرکتھائی چپ و مترقی و رادﯾکال بودند .اﯾن رونـد
با ادامه انقالب با شکلگيری شوراھا در کارخانجات و ادارات و دانشگاھھا ،با باز شدن در زندانـھـا بـه قـدرت
انقالب و آزادی زندانيان سياسی که بخش عمده آنرا کمونيستھا تشکيل مـيـدانـد ،و بـا گسـتـرش نـفـوذ
نيروھای کمونيست نظير کومه له در کردستان ،ادامه پيدا کرد و گسترش ﯾـافـت .رونـد و حـرکـتـی کـه بـا
اعتصاب قدرتمند کارگران نفت که کمر حکومت شاه را شکست به اوج خود رسيد .انقالب  ۵٧بطـور واقـعـی
انقالبی چپ بود و مضمون و خواست و نيروی محرکه آن ،برخالف نامی که خود جمھوری اسـالمـی و کـل
دولتھا و نيروھای راست به آن الصاق کرده اند ربطی به اسالم و اسالميت نداشت .ھمانطور که در سـئـوال
قبلی توضيح دادم در تحوالت  ۵٧ضد انقالب اسالمی بود و نه انقالب.
تا آنجا که به نيروھای سياسی چپ ﯾعنی چپ متشکل و متحزب برميگردد بخشی از اﯾن نيروھا خود را
متحد جناح چپ جنبش ملی اسالمی ميدانستند اما برخالف ادعای اپوزﯾسيون راست در بـقـدرت رسـيـدن
خمينی نقشی نداشتند .بجز حزب توده  -که بخش عمده نيروھای کمونيست در دوره شاه و در طی انقالب
مخالف و منتقد آن بودند -و سازمان اکثرﯾت ـ که بعد از بقدرت رسيدن خمينی به راست چرخيد و بـه زائـده
جمھوری اسالمی تبدﯾل شد -دﯾگر سازمانھا و نيروھای سنتی چپ که حتی در طی انقالب نقد و مرزبنـدی
روشنی با اسالميون نداشتند بعد از قيام بھمن در صف مخالفين حکومت تازه قرار گرفتند .جـرﯾـانـی نـظـيـر
اتحاد مبارزان کمونيست که در روند انقالب  ۵٧شکل گرفت و سابقه حزب کمونيست کارگری به آن ميـرسـد
از ھمان آغاز فعاليت خود نقد و سياست رادﯾکال و پيگيری را عليه نيروھای اسالمی نـمـاﯾـنـدگـی مـيـکـرد.
برچسب دفاع از خمينی که بوسيله نيروھای سلطنت طلب عنوان ميشود در واقع بيان مخالفت و اعـتـراض
آنان به نقش فعال چپ در سرنگونی حکومت شاه است .بعنوان نمونه قيام بھمن با شرکت فعال نـيـروھـای
چپ انقالبی شکل گرفت  -اسالميون و نيروھای طرفدار خمينی بخاطر توافقاتی که با دول غربـی و سـران
ارتش شاه برای دست بدست شدن آرام قدرت کرده بودند با قيام بھمن مخالف بودند و تمام تالـشـشـان را
بکار بردند که قيام را متوقف کنند .تا ھمين امروز نيز مقامات و رسانه ھای جمھوری اسالمی حتـی از ذکـر
نام قيام بھمن خودداری ميکنند .بنابر اﯾن ادعای حماﯾت کمونيستھا از خمينی نه تنھا واقعيت ندارد بلکـه در
موارد متعددی  -نظير قيام بھمن و جنبش مسلحانه در کردستان و جـنـبـش شـورائـی در کـارخـانـه ھـا و
دانشگاھھا -ميتوان نشان داد که چپ کامال در مقابل خمينی و حکومت اش قرار ميگيرد.
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شما مدام از انقالب حرف ميزنيد و از انقالب دفاع ميکنيد و اصالح طلبان و
رفرميستھا را مورد تعرض و نقد قرار ميدھيد .در عين حال در برنامه ﯾک دنيای بھتر
که برنامه حزب کمونيست کارگری است خواستھا و بندھاﯾی مطرح شده که اگر
عملی شود عمال در حد اصالحاتی در زندگی مردم است .مثل درمان و تحصيل
راﯾگان ﯾا روز کار  ٦ساعته ﯾا لغو اعدام و امثال اﯾنھا .آﯾا اﯾن تناقض نيست؟ شما
اﯾن موضعگيری حزب را چگونه توضيح ميدھيد؟
حسن صالحی :قبل از اﯾنکه مستقيما به سئوال شما و پاسخ به آن بپردازم تاکيد کنم که در بـرنـامـه
حزب ﯾعنی “ﯾک دنيای بھتر”ما از برقراری ﯾک نظام سوسياليستی و انقالب کارگری به منظور پاﯾان دادن بـه
مشقات و مصائب بشرﯾت حرف زده اﯾم .لغو کار مزدی ،نابودی نظام سرماﯾه داری و به زﯾر کشـيـدن دولـت
سرماﯾه داری از طرﯾق سازماندھی انقالب اجتماعی طبقه کارگر از نظر ما رﯾشه ای ترﯾن پاسخی است که
امروز در برابر جامعه بشری قرار دارد تا خود را از گنداب سرماﯾه داری نجات دھد.
اﯾنکه ما در برنامه حزب فوری ترﯾن خواستھا را برای بھبود شراﯾط کار و زندگی مردم مطرح کـرده اﯾـم و
اﯾنکه ھر روزه و در عرصه ھای مختلف نبرد دارﯾم برای تغيير واقعی در زندگی مردم تالش مـی کـنـيـم و در
جامعه سوسياليستی نيز ھمه آن خواستھاﯾی که شما ھم بدان اشاره کردﯾد به شکـل کـامـلـی عـمـلـی
خواھيم کرد ھيچ تناقضی با انقالبيگری سوسياليستی ما ندارد .و سئوال شما ھمين جاست کـه آﯾـا اﯾـن
تناقض نيست؟
ما فکر می کنيم نه فقط تناقضی نيست بلکه مباره برای رفاه و اصالحات می تواند راه ما را برای انقـالب
و تغييرات بنيادﯾن در جامعه بيشتر ھموار کند .از نظر کمونيسمی که ما نماﯾندگی می کنـيـم مـبـارزه بـرای
اصالحات و بھبود فوری زندگی مردم بخش جداﯾی ناپذﯾری از ﯾک استراتژی سوسياليستی و انقالبی است.
چوب زﯾربغلی است که به تحکيم موقعيت اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی کارگران و مردم زحـمـتـکـش مـی
انجامد تا از قضا بتوانند قوی تر و آماده تر کار نظام سرماﯾه داری را ﯾکسره کنند.
در دنيای واقعی مردمی که در چنگال فقر ،نداری ،گرسنگی ،بيکاری و خفقان سيـاسـی و فـرھـنـگـی
اسير ھستند مجبورند که برای زنده ماندن خود روزانه مبارزه کنند و قدمی در راه بھبود فوری زندگـی و کـار
خود بردارند .وقتی که ما از مبارزه برای اصالحات صحبت ميکنيم قبل از ھر چيز دارﯾم از اﯾن حرف می زنـيـم
که اﯾن مبارزات روزمره برای رفاھيات اقتصادی و شراﯾط بھتر سياسی و فرھنگی از نظر ما مـھـم ھسـتـنـد.
وقتی به تارﯾخ نگاه می کنيم متوجه می شوﯾم در مقاطعی کمونيستھا از جنبش ھای اجتماعی برای بھبود
شراﯾط کار و زندگی ،از مبارزه برای اﯾجاد اصالحات اقتصادی و سياسی و فرھنگی در جامعه جدا افتاده انـد.
شاﯾد با اﯾن استدالل که اﯾنھا به اندازه “کافی انقالبی” نبوده اند .اﯾن ھنوز ممکن است تفکر بخشی از چپ
سنتی باشد که اﯾنگونه مبارزات را تخظئه ميکند تا انقالبی گری کذاﯾی خود را ارضا کند .چنـيـن دﯾـدگـاھـی
معموال ميدان مبارزه برای رفاه و اصالحات در جامعه را برای رفرميستھا خالی می گذارد و عمال رھبـری اﯾـن
جنبش ھا را دودستی تقدﯾم اصالح طلبان نظام می کند .اما از نظرکمونيسمی که بـه لـحـاظ تـارﯾـخـی در
تالش بشر برای بھبود شراﯾط زندگی اش و مبارزات طبقه کارگر برای نقد و مـطـالـبـه کـردن خـواسـتـھـای
انسانی رﯾشه دارد بسيار طبيعی و غرﯾزی ھست که خودش را به اﯾن مبارزات وصل کـنـد و در ھـداﯾـت و
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رھبری و به پيروزی رساندن آنھا نقش اﯾفا کند.
از طرف دﯾگرما برخالف چپ ھای سنتی و ﯾا مکتبی معتقد نيستيم که فقير شدن ھر چه بيشترمردم و
طبقه کارگر تحقق انقالب سوسياليستی را سرعت می بخشد .برعکس؛ کارگران به ھر درجه که به لـحـاظ
رفاھيات در موقعيت بھتری قرار داشته باشند و از منزلت جتماعی بھتری برخوردار باشند ،تـحـقـق انـقـالب
سوسياليستی تسھيل خواھد شد .در اﯾن صورت طبقه کارگر در شراﯾط بمراتب بھتری می تواند به عـنـوان
ﯾک نيروی صاحب صالحيت به ھمه جوانب جامعه از اقتصاد و سياست و فـرھـنـگ و … بـپـردازد و گـزﯾـنـه
رھائيبخش خود را در مقابل کل جامعه قرار دھد.
در سئوالتان اشاره کرده بودﯾد که ما مرتبا اصالح طلبان و رفرميستھا را مورد نقد قرار مـی دھـيـم .اﯾـن
ھم مشاھده درستی است و با تالش ما برای انجام اصالحات اقتصادی و سياسی ضدﯾتی ندارد .حقـيـقـت
اﯾنست که رفرميستھا در بھترﯾن حالت خواھان اﯾجاد جرح و تعدﯾالتی در چھارجـوب نـظـام سـرمـاﯾـه داری
ھستند است که قدری آن را برای شھروندان قابل تحمل تر کند .اگر چه اﯾجاد ھمين تغـيـيـرات نـيـز امـروز
دردستور کار جدی ھيچ جرﯾان بورژوا  -رفرميستی قرار ندارد .در ھر صورت فرق رفرميست و انقالبی در اﯾـن
است که رفرميستھا دست به رﯾشه نميبرند و لذا از چارچوب نظام موجود فرا تر نميروند .ﯾعنی محدودﯾتھای
نظام سرماﯾه داری را ميپذﯾرند و اگر اﯾن محدودﯾتھا با رفرم مورد نظر آنھا مغاﯾر بود خلع سالح ميـشـونـد .در
حالی که انقالبيون مبارز پيگير بھبود وضع مردم ھستند و در عين حال خواھان تغيير بنيادی وضـع مـوجـود و
ازﯾنروھر جا تناقض بين رفرم و محدودﯾتھای نظام موجود باشد آنرا با تغيير نطام حل ميکنند .
می خواھم بگوﯾم که تفاوت ما با رفرميستھا ھم در اھداف است و ھم دردرجه پيگيری مطالبات فـوری
مردم با توجه به اﯾن اھداف متفاوت است.در صورت غيبت قطب و دورنمای انقالبی و سوسياليستی در دل
مبارزات برای اصالحات ،نيروھای رفرميست اعتراضات کارگران و مردم را چھارچوب نظام سرمـاﯾـه داری بـه
اسارت خواھند کشيد و از قضا به مبارزات برای خواستھای فـوری لـطـمـه خـواھـنـد زد .حضـور نـيـروھـای
کمونيست و انقالبی در دل اﯾن مبارزات به اﯾن معناست که اوال متحد شوﯾم و اﯾن اعتراضات را بـه پـيـروزی
برسانيم و اجازه ندھيم سازشکاران بر سر دستيابی به موفقيت سنگ اندازی کنند و ثانيا بدﯾن معناست که
سنگر بدست آمده را به اﯾستگاھی برای پيشروی ھای بيشتر ،خودآگاھی بيشتر ،سازمانيابی قوی تـر در
جھت لغو کامل سرماﯾه داری استفاده کنيم .اﯾن جھت و افق اگر گم شود مبارزه برای اصالحات در اصالحات
حل خواھد شد .از اﯾن نظر طبيعی است که رفرميستھا دائما زﯾر فشار و نقد سياسی ما ھستند و خواھند
بود.
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حزب کمونيست کارگری رابطه جنسی بزرگساالن را امر خصوصی آنھا ميداند و
دخالت افراد و نھادھا و دولت در اﯾنگونه روابط را جرم می داند و محکوم می کند.
آﯾا رابطه خارج از ازدواج ،نھاد خانواده را از بين نمی برد؟
کاظم نيکخواه :ھمانگونه که اشاره کردﯾد از نظر ما رابطه جنسی و عاطفی و عشقی افراد بزرگسـال
امر خصوصی آنھاست .نه به دولت مربوط است و نه به نھادھای مذھبی .ھيچکـس حـق دخـالـت در اﯾـن
رابطه را ندارد .حقيقت اﯾنست که اکنون اﯾن نوع رابطه آزادانه و غير سنتی در اکثر کشورھای جھان وسيـعـا
راﯾج است و در خيلی از کشورھا از نظر قانونی و حقوقی ھم برسميت شناخته شده است و حتی در اﯾران
تحت حکومت اسالمی ھم عليرغم وجود قوانين بسيار وحشيانه عليه رابـطـه خـارج از ازدواج مـذھـبـی و
رسمی ،بنا به گزارش رسانه ھای دولتی بخش قابل توجھی از جوانان بصورت “ازدواج سفيد” با ھم زندگـی
ميکنند و اﯾن پدﯾده در ھمه جا در حال گسترش است .ﯾعنی افراد بدون تعھد مالی و مذھبی و حقـوقـی ،و
صرفا بر اساس عشق و تماﯾل آزادانه با ھم ارتباط برقرار ميکنند و در بسياری موارد سالھـای سـال بـا ھـم
زندگی ميکنند و حتی بچه دار ميشوند.
فکر ميکنم اگر بر اساس پيشداورﯾھای مذھبی و عھد عتيقی به مردم نگاه نکنيم ،اگر مردم را صـغـيـر و
ناقص العقل به حساب نياورﯾم که ھمچون گله به چوپان و بند و زنجير نياز دارند ،فھم آنچه ما ميگوئيم بسيار
ساده و بدﯾھی باشد .چه چيز بدﯾھی تر و طبيعی تر و سالم تر از اﯾن است که بگوﯾيم آدمھای بالغ آزادند تـا
ھرجور دلشان ميخواھد با ھم زندگی کنند؟ مگر مردم برای زندگی کردن دور ھم جمع نميشوند؟ چه کسی
گفته است که روابط جنسی افراد باﯾد با اجازه آخوند و کشيش و مقام دولتی باشد؟ اگر چيزی احتـيـاج بـه
استدالل و اثبات داشته باشد ھمين است که آدمھا برای ارتباط ساده و طبيعی انسـانـی بـاﯾـد بـه حضـور
کشيش و آخوند بروند ﯾا باﯾد از مراجع دولتی اجازه بگيرند و ﯾا تعھد بدھند و امثال اﯾنھا.
فکر نميکنم ھيچکس بتواند از اﯾن تعھد و اصل عھد عتيقی حتی دو دقيقه با استدالل و مـنـطـق دفـاع
کند .تنھا حرفی که دارند واوﯾالی “بی بند و باری” و سست شدن “بنياد خانواده” و فساد است .جـوابشـان
ھم اﯾنست که بگذار اﯾن بنياد سست شود و از ھم بپاشد .چه چيزی فساد است؟ اﯾنکه دو فرد بالغ فـقـط
بر اساس تماﯾل و عشق با ھم رابطه بر قرار کنند ﯾا اﯾنکه پای پول و آخوند و دولت را به رابطه عاطفی افـراد
بکشانند؟ برای ما خانواده اصال مقدس نيست .الزم نيست به قرون گذشته بروﯾم به ھمين صحنه اﯾران نگاه
کنيد .آﯾا زندگی ساده و عاشقانه جوانان با ھم فساد است ﯾا اﯾنکه ﯾک شيخ پشم الدﯾن مفتخور پولـدار بـه
صرف پولدار بودن و ﯾا بی پول بودن خانواده دختران ،و تحت ھمين لوای مقدس خانواده با چند زن رسمـی و
چند زن صيغه ای رابطه بر قرار کند؟ دفاع اﯾنھا از نھاد خانواده اساسا از ھمينجا ناشی ميشود .حتـی آنـجـا
که پای چند ھمسری در ميان نيست ھنوز بطور رسمی زن از موقعيت فرودسـت و نـابـرابـری در خـانـواده
برخوردار است و در اکثر موارد با تجاوز و سرکوب و پاﯾمال شدن تماﯾالتش روبرو ميشود .در واقع اﯾـن رابـطـه
خانوادگی است که مصداق دقيق تجاوز و تن فروشی و فساد است نه رابطه آزادانه افراد .خانواده در واقـع
پوششی رسمی و اخالقی بر بھره کشی و بردگی جنسی زنان توسط مردان است.
جامعه ای که ما از آن دفاع ميکنيم اولين کاری که ميکند رﯾشه فقر را ميخشکاند و سلطه و ﯾـکـه تـازی
ﯾک اقليت مفتخور صاحب ثروت را نيز از بين ميبرد .با ھمين اقدام اساسی ،بنيان خانواده مـقـدس سـسـت
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ميشود .خانواده در واقع سلول جامعه طبقاتی و استثمارگرانه است .ھم جوامع برده داری و ھم فـئـودالـی
اساس مناسبتاتشان خانوادگی بود ،و ھم در جوامع سرماﯾه داری اﯾن بنيان با کمک مذھب و تعصب حـفـظ
ميشود .فقط سرماﯾه داری به دليل اﯾنکه به کار زنان در خارج از خانواده نياز دارد ،خود به درجه ای بـه زنـان
استقالل اقتصادی داده است و به ھمين درجه بنيان خانواده را نيز که اساسش بر بردگی زن استوار اسـت
سست نموده است .اما خالصی کامل از رابطه سنتی و تجاوزگرانه خانوادگی ،در گرو خالص شـدن از کـل
مناسبات سرماﯾه داری و طبقاتی است .در ﯾک جامعه برابر و آزاد و انسانی ،فشار فـقـر و مـردسـاالری و
سنت و مذھب از روی دوش افراد چه زن و چه مرد برداشته ميشود و انسانھا تنھا بـر اسـاس تـمـاﯾـالت و
عواطف انسانی بصورت داوطلبانه با ھم رابطه برقرار ميکنند .و تن فروشی و تجاوز و خرﯾد و فروش دختران و
زنان نيز جاﯾی در آن ندارد.
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حزب کمونيست کارگری در برنامه ﯾک دنيای بھتر چنين اعالم کره است:
"ممنوعيت استفاده از القاب و تيترھای علمی و دﯾنی و کشوری و لشکری )نظير
تيمسار ،آﯾت ﷲ ،دکتر ،مھندس و غيره( در خارج محيط تخصصی .در مراودات
رسمی و دولتی ھر فرد باﯾد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بگيرد" دليل
اﯾن موضعگيری چيست؟ چرا نباﯾد افراد و شخصيتھا با ذکر تواناﯾی ھا و تخصصھا
و تحصيالتشان مورد خطاب قرار گيرند؟
اصغر کرﯾمی :استفاده از اﯾن القاب ﯾک مساله طبقاتی و ﯾک فرھنگ طبقاتی است .چند ھفته قـبـل
آفيش ﯾک برنامه سخنرانی در خارج کشور درمورد ﯾک موضوع سياسی را دﯾدم که سـخـنـرانـان را بـه اﯾـن
شکل معرفی کرده بود :فالنی )اسم و فاميل فقط( و دکتر فالنی .احتماال نفر دﯾگـر اﯾـن پـانـل کـه لـقـبـی
نداشت ﯾک ھنرمند خوب ،ﯾک معلم دلسوز ،ﯾک نوﯾسنده ﯾا خبرنگار ،ﯾک جوشکار ماھر ،ﯾک پرستار و ﯾا ﯾـک
مراقب کارکشته سالمندان بود .اما اﯾن مشخصات برعکس دکتر و آﯾت ﷲ و تيمسار و غيره ھيـچـوقـت ذکـر
نميشود چون موقعيت اجتماعی باالﯾی ندارند.
درمورد ختنه کودکان ميتوان با ﯾک دکتر مصاحبه کرد ببينيم درمورد مخاطرات ختنه کودک چـه مـيـگـوﯾـد
ﯾعنی اﯾنجا موضوعيت دارد که مصاحبه شونده بعنوان دکتر معرفی شود .اما معلوم نيست چـرا کسـی کـه
ميخواھد درمورد حقوق بشر و اعدام و انتخابات آمرﯾکا ﯾا فساد جمھوری اسالمی صحبت کند باﯾد مھندس و
دکتر بودن و سرلشگر بودنش به رخ دﯾگران کشيده شود!
اﯾن فرھنگ منحط را در رسانه ھای ملی اسالمی و تلوﯾزﯾون ھای سلطنت طلب و امثال بی بی سـی
و صدای آمرﯾکا و در رسانه ھای جمھوری اسالمی به وفور می بينيد .اﯾن فرھنگ طبقه حاکم است کـه بـه
شکل عقب مانده و زمختی خود را نشان ميدھد تا از ھمان ابتدا به بيننده و خواننده خـود الـقـا کـنـنـد کـه
اﯾشان که دکتر و سرلشگر ھستند و موقعيت اجتماعی برتری دارند از بقيه سخنرانان ﯾا مصاحبه شونـدگـان
برتری دارند و حق به جانب تر ھستند .اﯾشان نفر اصلی پانل و بقيه حاشيه ای ھستند .روشن اسـت کـه
اﯾنجا با ﯾک مساله فرھنگی روبرو ھستيم نه حقوقی .ﯾعنی قانون نميتواند استفاده از القاب را در آفيش ﯾک
سخنرانی ﯾا مصاحبه ﯾک رسانه غير دولتی ممنوع کند .اما در مراودات رسمی و دولـتـی )خـارج از مـحـيـط
تخصيی( باﯾد اﯾن کار را ممنوع و بيرون مراودات رسمی آنرا بی آبرو کرد .در محيط کار بعنوان مثال ھر بيماری
باﯾد بداند دکتر ﯾا پرستارش کيست ،در دانشگاه دانشجو باﯾد بداند فالنی دکتر ﯾـا پـروفسـور اسـت و قـرار
است تدرﯾس کند ﯾا بر کارش نظارت کند و در کارخانه ذکر لقب مھندس در مواقعی الزم مـيـشـود .در حـوزه
علميه ھم طلبه ھا و آﯾت ﷲ ھا ميتوانند خود را با ﯾک خروار لقب معرفی کنند آﯾت ﷲ عـالـيـقـدر ﯾـا غـيـر
عاليقدر ،حجت االسالم والمسلمين ﯾا بدون والمسلمين و حضرت آقای حاج سيد فـالنـی! امـا در مـراودات
دولتی و رسمی خارج از محيط تخصصی افراد صرفا با اسم و فاميل نام برده ميشوند.
شما در قصابی و بقالی محل ھم به کرات اﯾن القاب را ميشنوﯾد و دکتر فالنی و سرلشگر فـالنـی اگـر
پاﯾشان به نانواﯾی برسد در نوبت نمی اﯾستند و قصاب محل گوشت تازه تری به آنھا ميدھـد .در مـجـالـس
عروسی و عزاداری ھم بالفاصله عده ای با دﯾدن دکتر فالنی و حاجی آقا فالنی آنھـا را در صـدر مـجـلـس
مينشانند .و مشمئز کننده تر اﯾنکه ھمسران آنھا ھم خانم دکتر فالنی ،خانم تيمسار فالنی ﯾا حـاجـی آقـا
85

فالنی معرفی ميشوند که توھين آشکاری به زنان ھم ھست.
استفاده از القاب و تيترھای علمی و دﯾنی و کشوری و لشکری )نظير تيمسار ،آﯾت ﷲ ،دکتر ،مھنـدس
و غيره( در خارج محيط تخصصی و در مراودات رسمی و دولتی باﯾد ممنوع شود و در حوزه فرھنگی نيز بـاﯾـد
زﯾرابش زده شود .اﯾن فرھنگ ﯾک توھين آشکار طبقاتی است .طبقات را باﯾد بـا ﯾـک انـقـالب اجـتـمـاعـی
برانداخت اما فرھنگ منحطشان را باﯾد ھمين امروز بی آبرو کرد.
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تفاوت موضع حزب کمونيست کارگری با موضع ساﯾر احزاب و سازمانھا در مورد
محيط زﯾست در چيست؟
حسن صالحی :مبنای برخورد ما در باره محيط زﯾست تامين ﯾک محيط زﯾست اﯾـمـن و سـالـم بـرای
ھمگان است .وقتی که از روند تخرﯾب محيط زﯾست حرف می زنيم اﯾن فقط به معنای انقراض گـونـه ھـای
گياھی و جانوری و نابودی اکو سيستم ھا نيست بلکه دارﯾم ازاﯾن حرف می زنيم که زندگی انسانھا و کـل
جامعه بشری ھمين امروز در خطر نابودی قرار دارد .ھمين امروز ميليونھا مردم قربانيان مستـقـيـم آلـودگـی
ھوا ھستند که در اثر تنفس ھوای آلوده و سمی به انواع و اقسام بيمارھای تنفسی ،سرطـان و ﯾـا مـرگ
دچار می شوند .در اثر خشکسالی و کم آبی اﯾن مردم ھستند که کار و شغل خود را از دست می دھـنـد،
به فقرو مھاجرت کشيده می شوند و زندگی آنھا تلف می گردد .در اثر رﯾزش باران اسيدی شھروندان بيـش
از ھمه آسيب می بينند و …
ما می خواھيم جلوی اﯾن روند مخرب را بگيرﯾم .ما در پی اﯾجاد تعادل و باالنس در چـرخـه اکـولـوژﯾـکـی
ھستيم  .با حفظ پاﯾداری اکولوژﯾکی ما در پی آن ھستيم که از بروز فجاﯾع زﯾست محيطی و لطمـه خـوردن
زندگی انسانھا جلوگيری کنيم .ما معتقدﯾم می توان ميان نيازھای جامعه انسانی و طبيعت سازگاری اﯾجـاد
کرد .ھم می توان ﯾک جامعه انسانی خوب و مرفه داشت و ھم اﯾنکه محيط زﯾست کمترﯾن لطمه را ببيند و
برای بھينه سازی آن ھم تالش کرد .خدماتی که اکوسيستمھا در قالب آب آشـامـيـدنـی ،تـنـظـيـم درجـه
حرارات ،خاک و مواد خام و غيره به جامعه می دھند بسيار برای حيات جامعه انسانی دارای اھميت اسـت.
طبق آمار قابل اتکا موجود جوامع انسانی به ازای ھر واحد کمک به بھبود محيط زﯾست و اکو سـيـسـتـمـھـا
 ١٠٠واحد از آن بھره می برند.
در مورد تفاوت مواضع ما در باره محيط زﯾست با دﯾگر سازمانھا و جرﯾانات موجود طـبـعـا مـی تـوان بـه
موضوعات رﯾز و درشت فراوانی اشاره کرد .من اﯾنجا می خواھم به دو محور اصلی بپردازم .اول اﯾـنـکـه مـا
معضالت محيط زﯾستی را صرفا ﯾک موضوع اقليمی و طبيعی قلمداد نميکنيم بلکه آنرا ﯾک مسئله طبقـاتـی
می دانيم .ما معضالت زﯾست محيطی دنيای امروز را ناشی از وجود مناسبات سرماﯾه داری می دانيـم کـه
برای سود ھر چه بيشتر ،طبيعت و محيط زﯾست را به آتش می کشد و آنرا نابود می کند .شما اگـر رﯾشـه
را درست تشخيص ندھی به کجراه می روی .ﯾا خواھان تغيير و اصالحات جزئی می شوی و ﯾا با انکار نقش
مناسبات سودپرستانه سرماﯾه داری در خلق فاجعه بار مسائل زﯾست محيطی به توجيه گـر اﯾـن شـراﯾـط
تبدﯾل خواھی شد .از نظر ما اگر نظام توليدی بر پاشنه سود و بھره کشی نمی چرخيد وضع محيط زﯾسـت
به اﯾن حالت ھشداردھنده و تھدﯾد آميز دچار نمی شد .در جامعه ای که ما برای تحقق آن مبارزه می کنيـم
ﯾعنی جامعه سوسياليستی ،مالکيت خصوصی بر وسائل کار و توليد لغو و به داراﯾی جمـعـی کـل جـامـعـه
تبدﯾل می شود .انگيزه فعاليت توليدی نه سود سرماﯾه دار بلکه پاسخگوﯾی به نيازھای انسان در سازگـاری
با محيط زﯾست خواھد بود .در ھمين راستا ﯾک خواست مھم در بيانيه ما وجود دارد که ما را از جرﯾانات فعال
در محيط زﯾست متفاوت می کند و آن رابطه فعاليتھاﯾی که بر پاﯾه سود افزاﯾی بنا شده بـا مـحـيـط زﯾسـت
است .ھر فعاليتی از اﯾن نوع که به آلودگی محيط زﯾست و تخرﯾب آن منجر می شود باﯾد مـتـوقـف شـود و
ممنوع اعالم گردد .من فکر نمی کنم در برنامه و بيانيه ھای ھيچ جرﯾان مدافع محيط زﯾست شما بـتـوانـيـد
چنين بندی را پيدا کنيد.
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محور دوم که ماﯾلم بدان اشاره کنم به نقشی است که ما برای کنترل و بازرسی مـردمـی بـر مـحـيـط
زﯾست قائليم .اﯾن موضوع کليدی است .مردم باﯾد آزاد باشند و حق داشته باشند که از طرﯾق نـمـاﯾـنـدگـان
منتخب خود بر تاثيرات فعاليت ھای دولت و بنگاه ھای مختلف بر محيط زﯾست کنترل و حسابرسی داشـتـه
باشند .اﯾن در واقع تضمين محکمی است که می تواند روند تخرﯾب محيط زﯾست را مـھـار زنـد .قـوانـيـن و
موازﯾن محيط زﯾستی که توسط نماﯾندگان منتخب مردم در مراجع قانون گـذاری وضـع مـی شـود تـوسـط
نماﯾندگان ھمان مردم نيز در سطح عملی مورد پيگيری قرار می گيرد .اصوال حضور شـھـرونـدان در سـطـوح
مختلف و بوﯾژه در امر نظارت و کنترل بر محيط زﯾست باعث می شود که دولت ھا و ﯾا بنگاه ھای خصـوصـی
سرماﯾه داری عواقب زﯾرپاگذاشتن موازﯾن و قوانين محيط زﯾستی را جلوی چشم خـود داشـتـه بـاشـنـد و
دست به اﯾن کارھا نزنند.
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بخشی از برنامه ﯾک دنيای بھتر ،به حقوق کودکان اختصاص دارد.
در اﯾن بخش به نقش خانواده و مسئوليت و حق پدر و مادر در
تصميم گيری درباره سرنوشت و زندگی کودکان اشاره ای نشده و
فقط از نقش جامعه و دولت در اﯾن مورد صحبت شده است .آﯾا اﯾن
مسئله ناقض حقوق و وظاﯾف والدﯾن در مورد فرزندانشان نيست؟
سيامک بھاری :وضعيت اضطراری ميليونھا کودک در سراسر جھان و از جـمـلـه در
اﯾران و اﯾن حقيقت تلخ که کودکان بی پناهترﯾن قربانيان خاموش نـظـام سـرمـاﯾـهداریانـد و در سـکـوتـی
باورنکردنی و جانکاه نابود میشوند و مدافعی ندارند،ھر نيروی سياسی و اجتماعی مترقی را به تـکـاپـو وا
ميدارد که مانع اﯾن روند وحشتناک شود .آن بخش از برنامه حزب کمونيست کارگری که شما بـه آن اشـاره
میکنيد با اﯾن جمله که" :تضمين رفاه و سعادت ھر کودک ،مستقل از وضعيت خانوادگی ،با جامعه اسـت"،
اولين گام را با اﯾن آلترناتيو و شرط تعيين کننده که کودک موجودﯾتی مستقل از خانواده ای که در آن مـتـولـد
شده دارد معرفی ميکند.
بنابر آمارھای ﯾونيسف وساﯾر موسسات معتبر جھانی ،کودکان در ابعاد ميلياردی دچار فقر ،بی پنـاھـی
و قربانی انواع خشونتھای اجتماعی اند .برای خاتمه دادن به اﯾن حرمان بی پاﯾان حزب کمونيست کـارگـری
برنامه دقيقی دارد تا امکان دفاع موثر از زندگی ھمه کودکان بدون استثنا مھيا گردد.
شاخص و معيار رفاه جامعه ،رفاه کودکان است .اﯾن خود نقطه شروع تعيين کنندهای برای تامين حرمت
کل جامعه است .بدﯾھی است که کودکان قادر به تامين زندگی ،مراقبت و دفاع از خـود نـيـسـتـنـد .سـوال
اساسی اﯾن است :وظيفه تامين و رفاه کودکان ،بعھده کيست؟ خانواده ﯾا جـامـعـه؟ مشـاھـده سـاده در
بسياری موارد به ما می گوﯾد اﯾن امر را ناچارا خانواده به دوش گرفته است .آﯾنده کودک و حقوق اجتماعـی
اش تماما بستگی دارد در کدام خانواده ،با کدام شراﯾط اقتصادی و اجتماعی متولد می شود .خود کودک در
تعيين ھيچکدام از اﯾن روﯾدادھای به اصطالح سرنوشت ساز زندگيش دخيل نيست .در حاليکه ھمه ھـزﯾـنـه
پرورش کودک تا بزرگسالی بعھده خانواده است ،تا به اصطالح تحوﯾل جامعه داده شود .ھمـه اﯾـن پـروسـه
طوالنی که بعدا سودش مستقيما نصيب دولت و طبقه حاکمه ميشود ،بدون پرداخت ھيچ ھزﯾنهای تـوسـط
دولت به فرجام ميرسد.
دولتھا ،نگھداری از کودک را پيشاپيش بعنوان ﯾک وظيفه اخالقی و حتی آسمانی و ازلی و ابـدی بـرای
خانواده تعرﯾف کردهاند .کودک متعلق به خانواده است .پس بار تعھد بر دوش دولت نيست.امکانات زﯾسـتـی
و رفاھی و آموزشی و پرورشی کودک ھم ربطی به دولت ندارد .در چنين اوضاعی استانـدارد نـگـھـداری از
کودک اساسا معنی خود را از دست ميدھد .والدﯾنی که از تامين معاش زندگی روزانه خود عاجز مـانـدهانـد،
چگونه میتوانند زندگی کودکان خود را تامين کنند؟ به بيانی دﯾگر در اﯾنجا ،حقوق کودک نه تـنـھـا تضـمـيـن
نميشود بلکه به وضعيت اقتصادی خانواده جوش خورده است و ناچارا سرپرستانی که خود نـاتـوانـنـد ،بـاﯾـد
پاسخگو باشند.
نظام سرماﯾهداری اساسا بر حفظ مناسبات نابرابر و تبعيض آميز استوار است .خانواده را بـعـنـوان ﯾـک
واحد اجتماعی تعرﯾف میکند ،حقوق فرد را ھم به خانواده گره میزند .اﯾن واحد اجتماعی گـرچـه اسـاسـا
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ابداع سرماﯾه داری نيست اما حفظ اﯾن مناسبات بشدت سودآور است و بخشی از وظاﯾف سـرمـاﯾـه بـرای
بازتوليد نيروی کار را از دوشش بر میدارد .کليه مناسبات ارتجاعی و اخالقی عقب مانده را نيز بـه ھـمـراه
اﯾن واحد اجتماعی عليه حق افراد در جامعه بکار ميگيرد .وانگھی نباﯾد فراموش کرد که جاﯾگـاه خـانـواده در
جامعه و تعيين حدود اختيارات آن با تغيير مناسبات توليدی دستخوش دگـرگـونـی جـدی شـده اسـت .آن
ميراثی که از جوامع بدوی ،از نظامھای ماقبل سرماﯾه داری به جای مانده است ،تارﯾخا فرزندان را متعلق بـه
پدر و نقش مادر را ھمان "وظيفه مادری" ﯾعنی نگھداری از فرزندان تعرﯾف می کند .کودک متعلق به خانـواده
و در واقع متعلق به پدر است.
حکومتھای سرماﯾهداری کنونی ھم ،ھر جا دستشان برسد و اعتراض جدی در مقـابـل خـود نـبـيـنـنـد،
ھمين ميراث کھنه را با بزک کردن آن ،تبدﯾل به قوانين نوشته و نانوشته میکنند .عليرغم تغـيـيـر شـکـل و
ماھيت مناسبات خانوادگی ،کماکان در صدد حفظ اﯾن ميراث بعنوان ﯾک ودﯾعه الھی و ﯾک موضوع مقـدس و
اخالقی ھستند .در نتيجه کودکان از جيب و با ھزﯾنه خانواده آموزش می بينند ،بھداشت و غذاﯾشان تامـيـن
میشود ،سپس بعنوان ﯾک بزرگسال در خدمت حکومت و دولت درخواھند آمد.
سرشت طبقاتی دولت اساسا اﯾن رﯾاکاری و منفعت طلبی را زﯾر خروارھا فرﯾبکاری و حقه بازی به نـام
تقدس خانواده پنھان میکند .در حاليکه خود را متولی خير و شر جامعه ميداند ،وظيفهای برای تامـيـن رفـاه
جامعه ندارد .در نتيجه جاﯾگاه و شان اجتماعی افراد ،بسته به موقعيت اقتصادی آنان است و حق کودک ھم
تابع ھمين روند است.
در کشورھای پيشرفته سرماﯾه داری که جامعه و اساسا طبقه کارگر برای احراز حقـوق اجـتـمـاعـی و
دفاع از حرمت خودش و جامعه جنگيده و مبارزه کرده است ،دولت بعنوان نماﯾنده سرماﯾه داری حاکم را بـه
عقب نشينی وادار و مجبورکرده است حداقل بخشی از آنچه را که از جيب جامعه ربوده اسـت ،بـه شـکـل
تامين رفاھيات به آن مسترد کند و به قبول مسئوليت در رابطه با رفاه کودکان متعـھـد شـود .اﯾـن مـبـارزات
سبب شده است که سطحی از استاندارد برای ھمه کودکان مھيا گردد .دستاوردھاﯾی مانند آموزش راﯾگان
و اجباری ،ﯾک وعده غذای گرم در مدارس در برخی کشورھا ،تامين بـھـداشـت کـودکـان ،مـھـدکـودکـھـا و
شيرخوارگاھھای مجھز و راﯾگان و اماکن وﯾژه نگھداری از کودکان ،تغيير قوانين کيـفـری و جـزاﯾـی در مـورد
کودکان ،حذف زندان و حبس و جرﯾمه برای کودکان و دھھا دستاورد ارزشمند وانسانـی دﯾـگـر بـخـشـی از
ھمين پروسه است .تامين رفاه کودکان مستقيما خود را بصورت رفاه و تعالی آن جامعه نشان ميدھد.
بنابراﯾن برای دفاع از حقوق پاﯾه ای کودکان و تامين امکانات رفاھی ،آموزشی و پـرورشـی مـنـاسـب و
ﯾکسان ،ھيچ راھی جز مستقل کردن حقوق کودک از وضعيت اقتصادی خانواده وجود ندارد .ھر تکان و بحران
اقتصادی ،بيکارسازی والدﯾن ،خطرات اجتماعی مانند اعتياد والدﯾن و غيره بکلی موقعيت کـودک را در ھـم
می پيچد.
متوقف کردن کار کودکان ،خاتمه دادن به استفاده جنسی از کودکان ،کـوتـاه کـردن دسـت مـذھـب از
زندگی کودکان ،پاﯾان دادن به ازدواج کودکان اساسا در گرو اﯾن است که ھمه مصاﯾب تحميل شده و پنـھـان
در چھار دﯾواری خانواده علنی گردد .و اﯾن راھی ندارد ،جز اﯾنکه رفاه و سـعـادت ھـر کـودک ،مسـتـقـل از
وضعيت خانوادگی او تضمين شود.
برای دفاع از حقوق پاﯾه ای و حياتی کودکان باﯾد آلترناتيوی عملی داشت و جامعه را برای بدست آوردن
آن متشکل کرد و سازمان داد .اﯾن راھی است که برنامه حزب کمونيست کارگری پيش پـای جـامـعـه مـی
گذارد.
برنامه ﯾک دنيای بھتر ،تاکيد می کند اگر قرار جامعه بر اﯾن باشد که سطح واحدی از استانـدارد رفـاه و
امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را ،در باالترﯾن سطح ممکن تضمين کند ،باﯾد آنرا با به قانـون
جامعه بدل کرد و مداوما تحت نظارت قرار داد.
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در کشورھاﯾی که درجهای از رفاه برای کودکان مھيا شده است ،ھر ماه منظما کمک ھزﯾنه نگھداری از
کودک به تمامی خانوادهھا پرداخت ميشود و تا سن ھيجده سالگی کودک ادامه پيدا میکند .تحصيل تمامـا
راﯾگان و اجباری است .ثبت نام کودکان در مدارس بعھده دولت است .سروﯾس اﯾاب و ذھاب بخشی از اﯾـن
وظيفه است .استاندارد مدارس و کالسھای درس و کيفيت آموزش برای ھمه ﯾکسان است .دسـت کـلـيـه
مذاھب از آموزش و پرورش کوتاه شده است .ﯾک وعده غذای گرم و با کيفيت بـه کـودکـان داده مـيـشـود.
بھداشت و درمان کودکان کامال مجانی است .مخارج مرخصی اﯾـام زاﯾـمـان ،نـگـھـداری از فـرزنـد در اﯾـام
شيرخوارگی تماما توسط دولت پرداخت میگردد .سروﯾس اﯾاب و ذھاب شھری برای کودکان مجانی اسـت.
اﯾن سطح از رفاه که دراثر مبارزات خود مردم و بوﯾژه طبقه کارگر اﯾن کشورھا حاصل شده اسـت سـبـب
شده تا سرنوشت کودکان تماما به وضعيت خانواده آنھا گره نخورد و کودکان از زندگی نسبتا شـاد و امـنـی
برخوردار باشند .اما حتی در پيشرفته ترﯾن جوامع سرماﯾهداری نيز فقر و بيکاری و بی تامينی بخش عظـيـم
جامعه بر شراﯾط زندگی کودکان مستقيما تاثير ميگذارد .کار کودکان ،استفاده جـنـسـی از آنـان ،وضـعـيـت
کودکان ﯾتيم و بی سرپرست و کال تبعيض عملی و اجتماعی بين کودکان بر اساس موقـعـيـت طـبـقـاتـی و
اقتصادی خانوادهھاﯾشان ،ﯾک واقعيت تکان دھنده در تمام جوامع سرماﯾهداری است.
در جامعه سوسياليستی نه تنھا از نظر حقوقی و قانونی ،بلکه از لحاظ اقتصادی و موقعيت اجـتـمـاعـی
نيز شادی و رفاه کودکان و برخورداری آنان از تمامی مواھب زندگی تضمين ميشود.
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ﯾک بند برنامه حزب کمونيست کارگری انحالل ارتش است .اگر ارتش نباشد
امنيت جامعه ،از جمله در مقابل حمله نظامی دول دﯾگر ،چگونه تامين ميشود؟
حميد تقواﯾی :ارتش در ھمه کشورھا در خدمت طبقه حاکم قرار دارد و کاربرد و ارزش اسـتـفـاده آن
ھم عبارتست از حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه و دفاع از بازار داخلی و منافع اقتصادی طبقه سـرمـاﯾـه
دار ھر کشور در برابر دولتھای دﯾگر .علت و انگيزه جنگھا از دو جنگ جھانی اول و دوم تا ھجومھای نظـامـی
منطقه ای نظير حمله به عراق و افغانستان ،و ھمچنين تارﯾخچـه کـودتـاھـا و حـکـومـتـھـای نـظـامـی در
کشورھای مختلف جھان نشان ميدھد که “حفظ امنيت جامعه” تنھا پوشش و بھانه ای برای بـکـار گـرفـتـن
ارتش در دفاع از منافع طبقه حاکمه است .ارتش و کل نيروھای مسلح حرفه ای نظير سـپـاه و بسـيـج در
جمھوری اسالمی نه تنھا عامل تامين امنيت مردم نيستند بلکه برعکس مھمترﯾن عامل به خطر افتـادن نـه
تنھا امنيت بلکه جان و ھستی توده مردم بشمار ميروند.
به اﯾن دالﯾل است که حزب کمونيست کارگری خواھان انحالل ارتش و ساﯾر نيروھای مسلح حرفه ای
است .ما خواھان دنيائی بری از جنگ و کشتار و لذا نياز به ارتش و نيروھای مسلح ھستيم اما تا زمـانـيـکـه
دولتھای بورژوائی در جھان وجود دارند امکان تعرض و حمله آنھا به نظامی که حزب ما خواھان آنست ﯾعنـی
جمھوری سوسياليستی نيز وجود دارد .تنھا راه مقابله با اﯾن خطر نه ارتش و ﯾا ھر نيروی نظامی حرفـه ای
و مافوق مردم دﯾگری ،بلکه تسليح توده مردم است.
در جمھوری سوسياليستی ميليس توده ای ﯾعنی شوراھای مسلح مردم جانشين نـيـروھـای مسـلـح
حرفه ای و مافوق مردم خواھد شد .تنھا چنين نيروئی ،ﯾعنی توده ھای ميليونی مسلح در شوراھا ،ميتواند
مانع ھجوم و تعرض نظامی دولتھای بورژوائی به جمھوری سوسياليستی باشد و در صورت چنين ھجـومـی
از امنيت جامعه و نظام شورائی مردم دفاع کند .ھمه تجربه تارﯾخ معاصر جھان نشـان مـيـدھـد کـه آنـچـه
ميتواند ماشين نظامی قدرتمندی نظير ارتش آمرﯾکا را زمينگير کند قدرت تـوده مـردم مسـلـح اسـت و نـه
ارتشھای حرفه ای مافوق مردم.
ميليس توده ای بر آموزش نظامی عمومی و شرکت ھمه مردم -با ھـر شـغـل و حـرفـه و مـوقـعـيـت
اجتماعی -در انجام وظاﯾف نظامی و انتظامی مبتنی است .بـعـبـارت دﯾـگـر نـظـامـيـگـيـری در جـمـھـوری
سوسياليستی شغل و حرفه کسی نيست و ميليس توده ای از مردم عادی که کار و شغل دﯾـگـری دارنـد
تشکيل ميشود .ممکن است گفته شود که پيشرفت تکنولوژی نظامی و تسليحاتی درجه ای از تمام وقت و
حرفه ای بودن نيروھای نظامی را الزامی ميکند .به نظر من عکس قضيه صادق است .آموزش فنون نظامـی
قدﯾمی ،اسب سواری و شمشير زنی و تير و کمان و نظاﯾر آن ،وقت و انرژی بسيار بيشتری از آموزش کار با
تفنگ و تانک و مسلسل و جتھای جنگی و غيره می طلبد .پيچيده ترﯾن فنون نظامی امروز را ميتوان در دوره
ھای چند ماھه ﯾا حداکثر ﯾکی دو ساله و به شکل نيمه وقت و چند ساعت در روز آموزش داد .پـيـشـرفـت
تکنولوژی آموزش نظامی را تسھيل و در نتيجه به امری غير حرفه ای و ھمگانی تبدﯾل کرده اسـت .نـيـروی
دفاعی متشکل از مردم عادی مسلح و متشکل در شوراھا نه فقط تنھا شکل مطلوب دفاع از امنيت و منافع
توده مردم است بلکه به ﯾمن تکنولوژی امروز کامال عملی و امکان پذﯾر نيز ھست.
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کسانی ھستند که اصل چشم در برابر چشم را عين عدالت ميدانند .دليلشان ھم
اﯾنست که عين اتفاقی که برای قربانی افتاده است باﯾد در حق مجرم نيز اعمال
بشود .پاسخ شما به اﯾن تلقی از عدالت چيست؟
حميد تقوائی :اوال جناﯾت جناﯾت است .چه بعنوان جرم واقع شود چه بعنوان کيفر! نفس قتل و ﯾا مجروح
و ناقص کردن ﯾک فرد ،عملی ضد انسانی ،ضد فرد و ضد جامعه است و بھمين دليل جرم محسوب ميشـود و
باﯾد به کيفر برسد .بنابر اﯾن قصاص کيفر نيست ،تکرار جرم است! سيستمی که کيفر را با جناﯾـت ﯾـکـسـان
تعرﯾف ميکند در واقع ميزان جناﯾت را دو برابر ميکند! در اﯾن فلسفه قضائی جرم و جناﯾت بر حسب عامل تعرﯾف
ميشود و نه نفس عمل! اگر فرد عامل آن باشد جرم است و اگر دولت عامل آن باشد کيفر است!
اعدام ﯾا قتل عمد دولتی ،و قطع و نقص عضو از جانب دولت ھمانقدر ضد انسانی و جناﯾتکارانه است کـه
از جانب اعضای جامعه .اﯾن که دولت بر مبنای قانون و در کمال آرامش و بدون ھيچ جبر و فشـار اقـتـصـادی و
اجتماعی و روانی  -که در نود و نه در صد ارتکاب جرمھا بوسيله افراد عامل تعيين کننده است -اعدام ميکند و
کور ميکند و دست و پا قطع ميکند ،توجيه کننده جناﯾات دولتی نيست ،بر عکس نشاندھنده عامدانه و آگاھانه
و نقشه مندی و سازمانيافتگی اﯾن جناﯾات است .قصاص از خود جرم جناﯾتکارانه تر است.
ثانيا در فلسفه قصاص مقابله به مثل تنھا به اعضای بدن محدود نيست ،بـلـکـه جـنـسـيـت و مـوقـعـيـت
اجتماعی و خانوادگی افراد نيز از مبانی قصاص و مقابله بمثل محسوب ميشود .بر اساس قرآن بـاﯾـد "آزاد در
برابر آزاد ،و برده در برابر برده ،و زن در برابر زن" قصاص بشود .اصل چشم در برابر چشم اﯾنجا به جـنـسـيـت و
موقعيت اجتماعی افراد بسط داده شده است! اگر برده ای بقتل رسيد باﯾد از خانواده قاتل نيز ﯾک برده قصاص
بشود و ھمينطور آزاد در قبال آزاد و زن در قبال زن و مرد در قبال مرد باﯾد به مجازات برسد! در اﯾـنـجـا جـرم و
کيفر اوال امری مربوط به افراد و اعضای متساوی الحقوق جامعه نيست بلکه امری خـانـوادگـی و عشـيـرتـی
است .نه ﯾک فرد بلکه ﯾک خانواده مرتکب جرم ميشود ،و "عضو مشابه" در خانواده مجرم به کـيـفـر مـيـرسـد!
ثانيا خانواده مقتول و ﯾا قربانی جرم مدعی و شاکی است و نه جامعه! اگر خانواده فرد قربانی رضاﯾت بـدھـد
مجازات مجرم منتفی است! اﯾن تلقی بدوی و عھد دقيانوسی از جرم و کيفر و عدالت به جوامع مدرن و مدنی
امروزی ھيچ ربطی ندارد.
در قوانين قضائی جمھوری اسالمی اﯾن جنبه "به کيفر رساندن عضو مشابه از خانواده مجرم" مسـکـوت
گذاشته شده  -ماھيت ضد انسانی و جناﯾتکارانه اﯾن امر عيان تر از آنست که مرتجعين حاکم در اﯾران جـرات
اجرای آنرا داشته باشند -اما جنبه ھای دﯾگر نظير قطع و نقص عضو مشابه در قصاص عضو ،رضاﯾت ولی دم در
قصاص نفس ،پرداخت خونبھا از جانب خانواده قاتل ،و تعيين خونبھای زن معادل نصف خونبھای مرد و غـيـره
ھمچنان حفظ شده است .تمام اﯾن موازﯾن بشدت ارتجاعی و ضد انسانی است .تنھا نمـونـه مشـروط کـردن
اعدام افراد به نظر اوليای دم را در نظر بگيرﯾد .اﯾن به نوعی شرﯾک جرم کردن خانـواده مـقـتـول در جـنـاﯾـات
حکومت است .حکومت فردی را دستگير ميکند ،شکنجه ميکند و در دادگاھھائی که تماما بيدادگری است و بر
حسب قوانين پوسيده و عصر حجری خود به اعدام محکوم ميکند و بعد طناب دار را بدسـت خـانـواده مـقـتـول
ميدھد! اﯾن جنبه دﯾگری از توحشی است که تحت عنوان سيستم قضائی اسالمی بر جامعه حاکم کرده اند!
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چرا با اعدام مخالفيد؟ جاﯾگاه مبارزه عليه اعدام در جمھوری اسالمی چيست؟
حميد تقوائی :ما با اعدام به ھر دليلی و در ھر جا مخالف ھستيم .از نظر ما اعدام ﯾک کيفر و مجازات
نيست بلکه ﯾک جناﯾت است .نه تنھا از نظر سياسی بلکه از نظر انسانی و حقوقی و قضائی اعـدام قـابـل
توجيه و قابل دفاع نيست و باﯾد مانند بسياری دﯾگر از بروزات توحش در جوامع طبقـاتـی بـه مـوزه سـپـرده
شود .اگر ھدف از مجازات را اصالح فرد مجرم و مصون داشتن جامعه بدانيم و نه انتقام و قصاص و مقابله بـه
مثل ،آنوقت روشن ميشود که در سيستم قضائی جوامع متمدن اعدام ھيچ جائی نباﯾد داشته باشد .اعدام
راه حل و پاسخ ھيچ چيز نيست ،بلکه خود ﯾک بليه اجتماعی است که باﯾد از پيکر جامعه زدوده شـود .در
تجربه ھم ميبينيم که آمار ميزان جناﯾت در کشورھائی نظير اﯾاالت متحده که اعدام در بعضـی از اﯾـاالت آن
وجود دارد نه تنھا کاھش نيافته بلکه بيشتر از جوامع اروپائی است که اعدام در آنھا لغو شده است.
گذشته از اﯾن جنبه ھای سياسی و قضائی ،از لحاظ انسانی نيز اعدام خنجری به پيکر جوامع انسانـی
است .نفس برسميت شناخته شدن اعدام به عنوان ﯾک عمل مجاز قـانـونـی و دولـتـی ،جـان انسـانـھـا،
انسانيت و حرمت انسانی را در ھر جامعه ای کم ارزش و بی مقدار ميکند و به اﯾن معنـی در ﯾـک سـطـح
وسيع اجتماعی راه را برای قتلھای غير دولتی نيز باز ميکند .وقتی قوه قضائيه و ھيات ژوری و دادسـتـان و
وکيل مدافع مدتھا دور ھم می نشينند و بر سر گرفتن جان ﯾک انسان بحث و مشورت و تبادل نظر ميکنند و
باالخره در کمال خونسردی به اﯾن نتيجه می رسند که انسانی را باﯾد کشت در واقع به ھمراه حکم اعـدام،
حکم بی ارزش بودن حيات و حرمت زندگی را ھم صادر ميکنند .اگر دولت ميتواند بکشد ،ھر فرد دﯾگری ھـم
ميتواند .اﯾنکه قاضی ﯾا ھيات ژوری از نظر قانونی حق دارند حکم اعدام صادر کنند و اعضـای جـامـعـه حـق
ندارند فرق ماھوی در مساله اﯾجاد نميکند .اﯾن صرفا ﯾک تفاوت حقوقی و قـراردادی اسـت .بـا بـرسـمـيـت
شناسی اعدام ،نفس قتل مجاز شمرده شده و قبح و توحشی که در اﯾن آدمکشی دولتی ھست پوشانده
شده است .در چنين جامعه ای قتل و نابودی انسانھا به شيوه ھای دﯾگر ھم سھل تر صورت ميـگـيـرد .بـه
ھمه اﯾن دالﯾل است که ما اعدام را در ھر شراﯾطی ﯾک جناﯾت ميدانيم و من فکر ميکنم اکثر مردم اﯾران نيـز
در اﯾن مورد با حزب ما ھم نظر ھستند.
اما در مورد جمھوری اسالمی مساله بسيار فجيع تر و وحشيانه تر از دﯾگر جـوامـع اسـت .جـمـھـوری
اسالمی حکومتی است که با اعدام خود را سر پا نگھداشته است .در سيستم قضائی جمھوری اسـالمـی
رسما و قانونا بيگناھان اعدام ميشوند .اﯾن اعدامھا حتی بر مبنای معيارھای جوامعی که در آنھا حکم اعدام
مجاز است نيز ﯾک جناﯾت تمام عيار محسوب ميشود .اگر ﯾک صدم اﯾن توحشی که تـحـت عـنـون قـوانـيـن
قصاص و مفسد فی االرض و دادگاه و محاکمات شرعی و قضاوت جانيانی مانند قاضی مرتضوی در جـامـعـه
جرﯾان دارد ھر جای دﯾگر اتفاق ميافتاد با شدﯾد ترﯾن اعتراضات حتی از جانب موافقيـن حـکـم اعـدام روبـرو
ميشد .جمھوری اسالمی مصداق کامل و بارز اﯾن حقيقت است که اعدام قتل عمد دولـتـی اسـت .آنـچـه
«خوبان »ھمه دارند اﯾن حکومت به تنھائی دارد! وقتی سنگسار و اعدامی در اﯾران صورت ميگـيـرد از نـظـر
انسانی ،از نظر حقوقی و قضائی ،و از نظر سياسی ﯾک جناﯾت مدھش اتفاق افتاده است .و سراسر تارﯾـخ
اﯾن حکومت مشحون از چنين جناﯾاتی است.
حکم اعدام باﯾد لغو شود و نباﯾد در ھيچ شراﯾطی مجاز شمـرده شـود .امـروز اعـدام در بسـيـاری از
کشورھای اروپائی لغو شده است و در اﯾران نيز ميتواند و باﯾد لغو شود .اما روشن است که در اﯾران مـبـارزه
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برای لغو اعدام مبارزه ای مستقيما سياسی و بالواسطه عليه رژﯾم جانی حاکم است .ھمانطور که اشـاره
کردم اﯾن حکومت با اعدام و سنگسار و قصاص خود را سر پا نگاھداشته است و لذا مبارزه عليه اعـدام ﯾـک
تعرض سياسی موثر به موجودﯾت کل اﯾن حکومت خواھد بود .ازاﯾنرو برای جنبش سرنگونـی و بـرای تـوده
مردمی که برای بزﯾر کشيدن اﯾن حکومت لحظه شماری ميکنند مبارزه عليه اعدام ﯾک عرصه مھم و تعـيـيـن
کننده است .حزب ما مدتھاست پرچم اﯾن مبارزه را برافراشته است.
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چگونه تئوری به نيروی مادی تبدﯾل ميشود؟
منصور حکمت :در حزب ما و در اندﯾشه ما ﯾک چيزی جا افتاده و آن اﯾنکه تئوری ترشح طبقات نيست.
سياست ترشح طبيعی طبقات نيست .اﯾنطور نيست که از طـبـقـه بـورژوا خـودبـخـودی لـيـبـرالـيـسـم ﯾـا
ناسيوناليسم بيرون ميآﯾد و از کارگر بطور خودبخودی سوسياليسم بيرون بياﯾد .بلکه طبقات اجـتـمـاعـی بـا
سيستمھای فکری و دﯾدگاھھاﯾی مواجه ميشوند که محصول پروسه مبارزه طبقاتی ھستند ،ولی در بـعـد
عقاﯾد .عقاﯾد اجتماعی با ھم مقابل قرار ميگيرند ،تزھای مختلفی به جـامـعـه ارائـه مـيـشـود و طـبـقـات
اجتماعی به اﯾنھا دست ميبرند .در نتيجه رابطهای که بين اوضاع اجتماعی و تئوری سوسياليستی در ذھـن
ما است اﯾن است که اگر ما ﯾک تئوری دارﯾم که اﯾن تئوری با نيازھای اﯾن طبقه در اﯾن دوره خاص خوانـاﯾـی
دارد ،اﯾن تئوری در مدت کوتاھی ميتواند تودهگير بشود.
تئوری از طرﯾق آموزش تودهگير نميشود .ﯾکی از ارکان ھوﯾتی ما اﯾن است که تئوری از طرﯾق سياسـی
تودهگير ميشود .اگر شما تئوری ،دﯾدگاھھا و آرمانھاﯾی که دارﯾد به ﯾک انتخاب سـيـاسـی تـبـدﯾـل کـنـيـد،
لحظهاى که طبقات احتياج دارند به اﯾنکه اﯾن انتخاب را صورت بدھند ،شما را آنجا ببـيـنـنـد ،آنـوقـت تـبـدﯾـل
ميشوﯾد به ﯾک نيروی تودهای .آنوقت تئوری مادی ميشود.
اﯾن درک قدﯾمی و سنتی چپھا که گوﯾا مارکسيسم از طرﯾق آموزش به درون طبقه کارگر ميرود ،جزﯾـی
از تفکر ما نيست .مارکسيسم از طرﯾق آموزش در طبقه کارگر نميرود .مارکسيسم از طرﯾق انتخـاب طـبـقـه
کارگر به درون طبقه کارگر ميرود .مارکسيسم ھم اگر ﯾکی از آپشنھا و ﯾکی از انتخابھای اجتماعـی بـاشـد،
آن موقع که طبقه کارگر بين ليبراليسم و ناسيوناليسم ،رفرميسم و مارکسيسـم و کـمـونـيـسـم کـارگـری
انتخابھای سياسی داشته باشد ،ناگھان آن پرچم بلند ميشود .بلشوﯾکھا نه فرصتش را داشتند ،نه رادﯾـو و
تلوﯾزﯾونش را داشتند و نه مدرسهاش را داشتند که طبقه کارگر روسيه ھفتاد ميليونی آن موقع را در مکـتـب
بلشوﯾسم آموزش بدھند و حتی در تمام روسيه امکان اين که ﯾک جلسه اﯾنطوری بگيرند نبود.
طبقه کارگر روسيه بلشوﯾسم را بر مبنای موضعش در قبال جنگ امپرﯾاليستی و پاسخش بـه مسـألـه
معاش خودش در سال  ١٩١٤تا  ١٩١٨انتخاب کرد .در نتيجه رابطهاى که ما بين خودمان و جـامـعـه بـرقـرار
ميکنيم ،جاﯾگاھی که برای تئوری کمونيسم قائليم و رابطهاى که بين تئوری مارکسيسم بـا طـبـقـه بـرقـرار
ميکنيم ،رابطهای باز آگاھانه و انتخاب سياسی است .نه ﯾک رابطه تزرﯾق فکری ،مذھبـی و مـؤمـن اﯾـجـاد
کردن به مارکسيسم .ما قصد اﯾجاد اﯾمان مارکسيستی در تودهھای وسيع را ندارﯾم .ما ميخواھيم جـنـبـش
کمونيسم کارگری را مثل ﯾک جنبش جلوی جامعه بگذارﯾم و درست در آن لحظهای که پراتيک اجتـمـاعـی و
سياسی مطرح ميشود مطمئن ھستيم که ﯾک بخش وسيعی از کارگران اﯾن را انتخاب ميکنند .در نـتـيـجـه
اﯾنجا ھم نقش سياست و جدال و جدل برای تودهگير شدن تئوری و نظرﯾه برای ما تعيين کننده است.
به ھر حال تئوری برای ما ﯾک سری "احکام حقيقی" و به اصطالح ﯾک سری "احکام علمـی" کـه ارائـه
ميکنيد و افراد انسانی با "خردشان" به صحت آن پی ميبرند و از آن ببعد برای ابد مارکسيسـت مـيـشـونـد،
نيست .تئوری قرار است از معضل اجتماعی راھگشاﯾی بکند .بنابراﯾن باﯾد خودش را به برنامه عمل تـبـدﯾـل
کند .آن برنامه عمل توسط جنبش ھاﯾی که آن تئوری را مبنی قرار دادهاند به جلوی جامعه ميرود .جامعه در
ﯾک تالقی سياسی ،در ﯾک تالقی طبقاتی جدی ،آن تئوريھا را انتخاب ميکند.
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اگر در سال  ١٣٥٧کمونيسم کارگری ﯾک واقعيت سياسی معتبر ،به انـدازه جـبـھـه مـلـی ،بـه انـدازه
ناسيوناليسم ،ﯾا به اندازه مذھب در جامعه اﯾران بود ،اگر ﯾک سنت سياسی داﯾری بود که اﯾـن بـرنـامـه و
سمت نميچرخيد .برای اﯾنکه ﯾک بخش  ٣٠درصدی جامـعـه اﯾـران
پرچمش بود ،ھيچوقت جامعه اﯾران به آن َ
ميرفتند پشت اﯾن پرچم و در آن مملکت دعوا ميشد .اين جزو انتخاب ھای مردم نبود .با اﯾنـکـه اﯾـن تـئـوری
بود ،با اﯾنکه اﯾن اندﯾشه بود ،با اﯾنکه اﯾن برنامهھا بود ،اﯾن برنامهھا بعنوان آلترناتيو اجتـمـاعـی -سـيـاسـی
جلوی جامعه نبود.
در نتيجه در بحث رابطه بين عمل و تئوری ،ما به مبارزه طبقاتی و به انتـخـابـھـای طـبـقـاتـی قـائـلـيـم.
مارکسيسم برای ما ﯾک دﯾن نيست که دارﯾم تروﯾجش ميکنيم تا مؤمنين به آن زﯾاد بشـونـد .ﯾـا بـه ضـرب
شمشير اشاعه بدھيم .مارکسيسم برای ما پرچم ﯾک جنبش سياسی است .اﯾن جنبش سياسی را بـاﯾـد
ساخت و گذاشت ﯾک جای محکمی در جامعه که مبارزه طبقاتی از اﯾن جنبش سياسی تأثير بپذﯾرد و طبقه
کارگر ،ﯾعنی طبقه ما ،طبقهاى که اﯾن تئوريش و اﯾن جنبشش است ،آن را به پرچم جـنـبـش وسـيـع خـود
تبدﯾل کند .بنابراﯾن در سيستم فکری ما ،تئوری و بحث اندﯾشه به اعتبار خودش ،ملھم از مبارزه طبقاتـی و
بعنوان بخشی از مبارزه طبقاتی ميآﯾد ،ولی از مبارزه اجتماعی بيرون ميرود...
مارکس به اعتبار مارکس بودنش مارکس است .مارکس از کارگرھا دستور نگرفته که اﯾنطور فکر کند .به
دنبال تارﯾخ عقاﯾد فلسفی در اروپای غربی و کال غرب ،از ﯾونان تا امروز مارکسيسم وجود دارد .تحـت تـأثـيـر
مبارزه طبقاتی وجود دارد ،ولی مبارزه طبقه بخودی خود مارکس را بيرون نميدھد .باألخره شما بـاﯾـد تـارﯾـخ
اندﯾشه را دنبال کنيد.
ولی مارکسيسم بعنوان ﯾک جنبش سياسی ميتواند پيروز بشود ،نه بعنوان ﯾک مـذھـب ،نـه بـعـنـوان
مجموعهای از احکام خردمندانه .بعنوان ﯾک جنبش سياسی که برود جلوی دست جامعه و جامعه بتواند آن
را انتخاب کند .بنابراﯾن آن رگه پراتيکی کمونيسم کارگری اﯾنجا ھم ھست و خيلی برجسته ميـشـود .بـرای
اﯾنکه وظيفه ما اﯾن نيست که تارﯾخ را توضيح بدھيم و جامعه را توضيح بدھيم و مردم بياﯾند به حقانيت اﯾـن
حرف ما برسند .ھر چقدر ھم حقانيت داشته باشد مفت نميارزد مگر اﯾـنـکـه تـبـدﯾـل بشـود بـه جـنـبـش
سياسیاى که ميتواند بعنوان ﯾک پرچم در مبارزه طبقاتی دست گرفته شود .از آن طرﯾق اﯾن تئوری تـودهای
ميشود و از آنطرﯾق در تارﯾخ و سرنوشت بشر تأثير ميگذارد.
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