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سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب 
 کمونيست کارگرى ايران

 ١٩٩٩نوامبر 

ميخواستم از اين فرصتى که ھرچند سال يک بار پيش ميآيد و در حضورتان ھستيم اسـتـفـاده کـنـم و 
نکاتى را اينجا اثباتا بگويم. بخصوص با توجه به اينکه شايد خيلى از رفقائى که اينجا ھستند رفقاى جديد مـا 

 .باشند. ميخواھم اين سخنرانى حالت معرفى حزب کمونيست کارگرى از طرف ما باشد

معموال کسانيکه ميخواھند عملياتى را انجام دھند. مثال ميخواھند بانکى را با ھم بزنند، يا ارتـش بـايـد 
کارى بکند، ساعتھايشان را قبل از شروع عمليات با ھم تنظيم ميکنند. براى اينکه دقيقا در يـک وقـت بسـر 
ببرند و ھمه از نظر زمانى در يک موقعيت ھمزمان باشند. من ھم به يک معنى ھدفم در اين بحث اين است 
که تصوير ما از مقطعى که در آن بسر ميبريم، واحد شده باشد. براى اينکه اين شرط الزم اين است که بعدا 
ھمه ما از جھت و سمتى که به آن ميرويم، يک تبيين داشته باشيم و قدم بعدى را مشابه ھم تعريف کنيم. 

 .ايم به يک معنى ميخواھم در تاريخ حزب ساعتھايمان را باھم ميزان کنيم و بفھميم کجا ايستاده

ای دارد و اين دو عميقا به يکديگر ربط دارند. اينطور نـيـسـت  اى دارد و از آن مھمتر آينده اين حزب پيشينه
که يک نفر يک روزى با يک نوشته آمد و گفت بيائيد برويم اداره ثبت احزاب اين برنامه حزب را ثبت کنيم و از 
فردا شروع به عضوگيرى و بعد فعاليت انتخاباتى کنيم. چنين کارى را ممکن است يک عده در آلـمـان انـجـام 
بدھند، گروھى تشکيل بدھند و از فردا مشغول تبليغ و ترويج و سازماندھى و شرکت در انتخابات بـاشـنـد. 
وضعيت ما اينچنين نيست. پيدايش اين حزب و جھتى که در آن سير ميکند کامال با يک حزب سيـاسـى کـه 

ای داوطلبانه در يک روز چھارشنبه به منظور شرکت در انتخاباتى خاص و پيـش بـردن امـر خـاصـى  يک عده
تـر  ممکن است در آلمان يا انگلستان تاسيس کنند، متفاوت است. اين حزب حاصل فعل و انفعاالت اجتماعى

ترى است. به يک معنى وظايفى که به عھده دارد با وظايف يک حزب روتين غربى کـه ايـن روزھـا  و تاريخى
تشکيل ميشود متفاوت است. اين گذشته و آينده به ھم مربوطند، بخاطر اينکه خيلى از کـارھـايـى کـه مـا 
امروز انجام ميدھيم، مديون وجود آن گذشته است و اگر آن گذشته را از تصوير بيرون بيـاوريـم، مـا اصـال در 
موقعيتى نخواھيم بود که اين حرفھا را بزنيم، اين کارھا را انجام دھيم و اين وظايفى را کـه قـرار اسـت در 

 .دستور خود بگذاريم، در مقابل خودمان بگذاريم

من ميخواھم در مورد اين دو وجه گذشته و آينده خودمان صحبت کنـم، چـون ايـن دو بـا ھـم، نشـان 
ايم. اين تشخيص مھم است، براى اينکه نيروھا و تمايالت زيادى در  ميدھند که دقيقا در چه مقطعى ايستاده

جامعه ھستند که به ما ميگويند درشرايط زمانى متفاوتى بسر ميبريم و وظايف متفاوتى با آنچه کـه مـا در 
ايم، مطرحند و يا اينکه ميگويند دوره ما نيامده است و يا اين دوره سپرى شده است. ما بايـد  دستور گذاشته

 ايم؟ دقيقا بفھميم در مسيرى که حزب کمونيست کارگرى ميتواند و بايد طى کند کجا ايستاده

گذشته اين حزب، يک گذشته به معنى وسيع کلمه اجتماعى است يـعـنـى ھـم فـکـرى اسـت، ھـم 
سياسى است، ھم پراتيکى است و ھم نظامى. ھمه ابعاد يک حيات اجتماعى را در پـيـدايـش ايـن حـزب 
ميبينيم. بيست سال پيش براى مثال مسأله انديشه کمونيستى، کمونيسم چيست، مـارکـس واقـعـا چـه 

ای براى موجوديت ما داشت. نميدانم چند نفر از شما، در مـورد آن مـوقـع حضـور  ميگفت نقش تعيين کننده
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ذھن دارد و چند نفر شما اصال سنتان قد ميدھد که به ياد بياوريد. اما بيست سال پيش کـمـونـيـسـم چـيـز 
ديگرى بود. کمونيسم نسبت به آن چيزى که شما در حزب کمونيست کارگرى ميشنويد مـتـفـاوت بـود. آن 
زمان به ما ميگفتند بورژوازى خوب و بد دارد. ممکن است باور نکنيد اما ميگفتند بورژوازى خـوب و بـد دارد، 
بورژوازى ملى داريم که دلش به حال مردمش ميسوزد، ميخواھد صنايع بدرد بخور درست کـنـد و بـورژوارى 
کمپرادور (وابسته) داريم که خيلى کثيف است، خارجى است، غـربـى اسـت، دخـتـرانشـان مـيـنـى ژوپ 
ميپوشند و از ما نيستند. اين کمونيسم آن موقع بود. به ما ميگفتند کمونيستھا به چيزى به عنـوان مـذھـب 
خلق يا به عنوان افکار و سنتھاى خلق باور دارند و آنرا براى خودشان محترم ميدانند. تصور اينکه کمونيـسـم 

ای است عليه ميھن پرستى، عليه کل مـقـولـه مـيـھـن و  عليه ميھن پرستى است، اينکه کمونيسم پديده
قوميت و مليت، براى کسى قابل تجسم نبود. آن موقع بحث بر سر اين بود که خلق ھـا چـقـدر مـحـتـرم و 
شريف ھستند و کمونيسم آن دوره اساسا کمونيسم ملى بود. کمونيسم آن دوره مـدرن نـبـود. اگـر يـک 

ای بـا  کمونيست را از وسط جامعه انتخاب ميکرديد و ميخواستيد بدانيد چه آھنگى گوش ميدھد، چه رابـطـه
پيرامون خود، با شوھرش يا زنش، برادرش يا خواھرش، با پدر و مادرش، با فرزندانش، دارد، تصويرى که از او 

مانده بود. در ايـن  ای که شما با دوروبرتان داريد. تصويرى به شدت عقب ميگرفتيد ھمان تصويرى نبود از رابطه
کمونيسم، زمان رھايى زن ھنوز فرا نرسيده بود، فعال تضاد خلق و امپرياليسم مسأله بـود. تضـاد خـلـق و 
امپرياليسم تضاد عمده بود. حتى زمان تضاد کارگر و کارفرما ھم نرسيده بود. من فقط مثـال مسـألـه زن را 

ای که اگر االن اسمش را بگويم خيلى از شما او  مانده له با يک آدم عقب زدم. من يادم است در اردوگاه کومه
ھاى زن بيخودى شلوغ مـيـکـنـنـد، اول بـايـد  را ميشناسيد، بحثى داشتم و او نظرش اين بود که پيشمرگه

مسأله ُکرد حل شود! اين کمونيسم آن موقع بود! بيست سال پيش کمونيسم بر سـر کـمـونـيـسـم نـبـود. 
اگرشما آدمى بوديد که مانيفست کمونيست، کاپيتال، ايدئولوژى آلمانى را در يک محيط غير ايرانى خـوانـده 

مذھبى کشور مـربـوطـه  -بوديد و به اين کمونيسم نگاه ميکرديد آنرا نميشناختيد و ميگفتيد اين جنبش ملی
است. محيط اين کمونيسم، بافت اين کمونيسم، دانشجويان دانشکده فـنـى و دانشـگـاه صـنـعـتـى بـود. 

ھا در اين کمونيسم نقشى نداشتند. سنت کمونيسمى که ما بيست سال پيش با آن روبرو شديـم  کارخانه
ھاى کـارگـرى بـه آن ربـطـى  تر از سنت به اصطالح کمونيسم حزب توده بود که اقال اتحاديه حتى عقبمانده

ای کارگر نقشى در موجوديت حزب توده بازى ميکرد. اين کمونيسم، کمونيسم چـريـکـھـا  داشتند و به درجه
بود و کمونيسم کسانيکه لطف کرده بودند مشى چريکى را کنار گذاشته بودند. ما ھمان اوايلى که سـھـنـد 
را تشکيل داده بوديم با مسئول "اتحاد مبارزين در راه آرمان طبقه کارگر"، که جريانى نزديک به تقى شـھـرام 
بودند و ما خود را طرفدار آنھا ميدانستيم چون آنھا را از بقيه راديکالتر تشخيص داده بـوديـم، قـرار مـالقـات 
داشتم. او گفت ما قرآن را از روى طاقچه برداشتيم و کاپيتال را به جاى آن گذاشتيـم. از انـجـمـنـھـاى ضـد 

ای بعد از تغيير ايدئولـوژيـک،  بھائى، سازمان مجاھدين خلق برخاست و از درون سازمان مجاھدين خلق عده
سازمان مجاھدين م.ل. را راه انداختند که در واقع از اين بخش منشعب از سازمان مجاھدين خلق، بـعـدھـا 

 .سازمانھائى مثل پيکار و رزمندگان و غيره بوجود آمدند

کمونيسم بيست سال پيش از نظر فکرى آن چيزى نبود که امروز شما در "يک دنياى بھتر" آنرا ميبينيد و 
به آن باور داريد و يا ادبيات آنرا مطالعه ميکنيد و يا در مورد آن مطالعه ميکنيد. اين عقايدى که اکـنـون شـمـا 
اينجا ميبينيد، با ِصرف طرح شدن و گفتن آنھا فورى به کرسى ننشست. بحثھا و جدلھا و کشـمـکـشـھـاى 
بسيار زيادى شد، از نقاط عطف و تندپيچھاى زيادى عبور کرديم، ھـول دادن و کشـيـدن و پـس کشـيـدن 
برداشت. فحش خوردن داشت، نوشتن داشت، َجرّ و بحث زياد داشت. يک دوره طوالنى از حيات جريان ما با 
اين گذشت که به ديگران بگوئيم اصال آن چيزى را که ميگفتند کمونيسم نيست، مارکسيسم نيست. جـدال 
بر سر يک برنامه کمونيستى بخشى از پروسه پيدايش ماست. ما امروز اينھا را فرض ميگـيـريـم، امـروز مـا 
فرض ميگيريم که عضو حزب کمونيست کارگرى ميگويد سوسياليسم فورا ھمين االن، ميگويد مـن طـرفـدار 
آزادى ھمه آدمھا ھستم، من بشر برايم مھم است و اين موضع و گرايش، ايرانى و خارجى، شھرستانى و 
تھرانى و زن و مرد نميشناسد. دين ملى خودم را ندارم، مذھب رسمى را به رسميت نـمـيـشـنـاسـم، بـه 

ام افتخار نميکنم. يک جنبش جھانى ھستم براى آزادى بشر. در آن دوره حتى دمکراسى ھـم  فرھنگ بومى
براى خلق بود. يعنى اگر شما بد شانسى آورده بوديد و در يک محيط غير خلقى بدنيا آمده بوديد ديگر اجازه 
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نداشتيد راى بدھيد و يا کارى بکنيد. حتى آزادى مذھب مال خلق بود. يعنى بورژوا مجبور بود شيعه بـاشـد. 
ھايى که بيست سال پيش به نام کمونيسم در جامعه رايج بود، کـه درواقـع  آن تفکر را، آن مجموعه انديشه

ھايى که امروز حزب کمونيست کارگرى را ميسازد و  بيست سال پيش ھم خيلى قديمى نيست، با انديشه
ای بود که به اينجـا رسـيـد و نشـان دھـنـده  بنياد فکرى مشترک ماست، مقايسه کنيد. اين مبارزه پيچيده

 .پيروزيھايى در جامعه است

چرا اين پيروزى ممکن شد؟ علتش اين نبود که يک عده آدم عاقل آمدند و حرفھايى زدند کـه بـا عـقـل 
بقيه خيلى جور درميآمد، برعکس با عقل آن بقيه نه تنھا جور در نميآمد، بلکه در مقابلش مقاومت کـردنـد و 
اين ديدگاه را تخطئه و بايکوت کردند. اما روند جامعه عليه آن مقاومت و تخطئه و بايـکـوت بـود. چـرا کـه آن 

 ٥٧اى، که اتفاقا اين کمونيسم به او مربوط است، بخاطر تحوالت دوره انقالب  ای بود که يک طبقه دوره، دوره
ھـا را  وارد صحنه شده بود، داشت شورا تشکيل ميداد. کارگر آمد و خودش را به مردم نشان داد. ايـن ايـده

ھـا  کارگرھا با خودشان به جامعه نياوردند، و گرچه بخش کوچکى از کارگران بعدھا بـه ايـن عـقـايـد و ايـده
پيوست، على العموم کارگران الزاما به اين ايده نپيوستند، ولى نکته مھم اين است که حضور طبقه کارگر در 

ای را که به خودش ميگفت کمونيست و لطف کرده بود مشى چريکـى را  جامعه، دانشجوى ملى و شرقزده
کنار گذاشته بود، ساکت کرد. براى اينکه ھر کجا کارگر فعال ميشود مارکسيسم باب ميشود و اين مسـألـه 

ھا پيروز شوند و به نظر من پيروز شدند. امروز اگر شما برويد به فرھـنـگ و ادبـيـات  کمک کرد تا اين انديشه
ترين آنھا، ُمھر اين پيروزى ما را روى پـيـشـانـى فـکـرى  مانده چپھاى امروز نگاه کنيد، متوجه ميشويد عقب

 .خودش دارد

فکر ميکنم ھر عضو جديد حزب امروز وقتى ميخواھد به اين حزب فکر کند، عالوه بر اينکه وقتى خواسته 
شـان مـيـز گـذاشـتـه و  است انتخاب بکند متوجه شده است، که حزب کمونيست کارگرى آمده در کـوچـه

حرفھاى قشنگى ميزند و ميشود رفت عضوش شد، خوب و مفيد است برگردد و به اين تاريخ نگاه کند. چون 
اين تاريخ پر از ّجر و بحث است و حاصل زحمت کشيدنھاى بسيار و عرق و خون است. مـن فـقـط در مـورد 

 .افکارش مثال آوردم که چگونه به کرسى نشستند

سرکوبـى  ٥٧اين حزب از دل يک جدال اجتماعى بسيار خونبار بوجود آمده است. دو سال بعد از انقالب 
شروع شد که حتى با سرکوب سوھارتو بعد از قضيه سوکارنو در اندونزى قابل قياس نيست. بـراى ايـنـکـه 
بتوانند موجى را که آن موقع راه افتاده بود بخوابانند، صد و چند ھزار نفر را اعدام کردند، ميليونھا نفر را آواره 
کردند و چند ميليون نفر را در خانه خودشان ساکت کردند و خفقان را به آنھا تحميل کردند. خيلى از فعالينى 
که ما اين خط مشى و حضورمان را در اينجا مديونشان ھستيم امروز ديگر اينجا نيستند. در اين جنبشى که 
ما عضو آن ھستيم اعضاى ديگرى بودند که امروز نيستند، و اگر زنده بودند روى اين صندليھا کسان ديـگـرى 

 .مينشستند، بيشتر امثال من بودند

ولى اين آدمھا دويدند، جنگ کردند، اسلحه دوششان گذاشتند، زندان افتادند، در کوچه ھا با حـزب هللا 
ھا اعالميه پخش کردند، ھسـتـه تشـکـيـل دادنـد، بـرنـامـه  ّجر و بحث کردند، کتک کارى کردند، در کارخانه

 .نوشتند، مقاله نوشتند تا اين افکار به کرسى نشست و اين خط مشى بتدريج بوجود آمد

له و اتحاد مبارزان کمـونـيـسـت و  حزب کمونيست ايران، که بيشتر از ھر چيزى از وحدت سياسى کومه
بعد گروھھاى ديگر دور و بر آنھا تشکيل شد، حاصل وقايعى بود که در بطن جامعه ايران اتفاق افتاده بـودنـد. 

اند. چرا؟ چون واقعا سازمان پيکار، رزمنـدگـان  اند و شکسته اند و بسته آن موقع فکر ميکردند کمونيسم را زده
و وحدت انقالبى و چريکھاى فدائى سازمانھايى بودند به شدت ضربه خورده بودند. بـعـد يـک حـزب از يـک 

ای که بشـدت نسـبـت بـه بـورژوازى ايـران  گوشه مملکت بلند شد و اعالم موجوديت کرد. بر مبناى برنامه
تر بود. آن حزب اعالم کرد که ھست. در آن دوره پيوستگى مبارزه کمونيـسـتـى در ايـران را، حـزب  تعرضى

ھا "پولش را آنجائى گذاشت که حرفش  کمونيست ايران حفظ کرد. اين حزب کمونيست ايران به قول خارجى
ھست". وقتى پاى بحث سوسياليسم و آزادى بيان به ميان آمد، اين حزب کمونيست ايران به جـنـگ حـزب 
دمکرات کردستان رفت. يک جنگ طوالنى که صدھا نفر در آن کشته شدند. صدھا نـفـرى کـه ديـگـر امـروز 
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نيستند وگرنه اينجا مينشستند. اآلن وقتى به عکسھاى کنگره موسس آن حزب نگاه ميکنيد، ميتوانيد ببينيد 
که چه کسانى نيستند. عکس کنفرانس شمال را نگاه کنيد، ميبينيد چه کسانى نيستند. عکسھاى کنگـره 

 .له، کنگره دو حزب کمونيست ايران را نگاه کنيد، ميبينيد چه کسانى نيستند سه کومه

اين حزب امروز اينجا است، دفترش را دائر ميکند، ميزش را وسط خيابان ميگذارد و خيلـى مـؤدب و بـه 
قول راه کارگر خيلى ُفکلى حرفھايش را ميزند ولى اين ُفکلی بودن و اين احساس ريلکسى سياسى را کـه 
اآلن ما داريم، اينکه يک حزب سياسى ھست، دفترش را گذاشته و ميگويد عضـوش شـويـد، حـاصـل يـک 

ای از جدال اجتماعى و فکرى و سياسى است که در آن واقعا انرژى گـذاشـتـه شـده،  پروسه خيلى پيچيده
ايم. عده زيادى از بين رفـتـنـد تـا بـه ايـن  ھايى ھم متحمل شده زجر کشيده شده، نبردھا شده، شکست

 .پروسه تبديل شد و عده زيادى مقاومت کردند

يکى از لحظات دردناک حيات اين حزب، جدائى ما از حزب کمونيست ايران است. اگر حزب کمـونـيـسـت 
ايران در آن موقع حزبى بود که ميتوانست دنياى بھتر را تصويب کند، به جنگ ناسـيـونـالـيـسـم بـرود، بـراى 
دمکراسى غربى ارزشى قائل نشود و به ناسيوناليسم آوانس ندھد، اگر اين حزب ميتوانست ھمينطور کـه 
من و شما به سادگى ميگوئيم بايد تن فروشى غيرجنائى شود و تن فروش بايد تحت پـوشـش جـامـعـه و 
دولت قرار بگيرد، حرف بزند، ما اآلن خيلى قويتر بوديم. ولى آن حزب نميتوانست اينرا بـگـويـد بـراى ايـنـکـه 
بخشى از آن طرفدار جالل طالبانى بودند و اآلن داريم ميبينيم که طرفداران جالل طالـبـانـى ھسـتـنـد. يـک 
بخشى از آن حزب دنبال يک دولت خودمختار ُکرد بودند، ولى چون مارکسيسم دست باال داشت با ما آمـده 
بود، باالخره ھر کسى نبرد آخرش را ھمان موقع که به فکرش ميرسد را نميکند، صبر ميکند و نـيـرويـش را 
جمع ميکند. اين بخش گاھى فکر ميکرد واقعا دارد ُمجاب ميشود بعد ميرفت ميديد نه ُمجاب نشـده اسـت. 
آمريکا به عراق حمله کرد، قرار شد جالل طالبانى و مسعود بارزانى در کردستان حکومت برقرار کننـد، فـيـل 

ای ياد ھندوستان کرد. متوجه شديم تيغ مارکسيسم ديگر در اين حزب نميبرد. بـايـد خـرجـت را از  يک عده
شان خودمختارى ُکرد و دولت ُکرد در سنندج بود جدا کنى و ما اينکار را کرديم. ولـى نـگـاه  کسانيکه مسأله

گنيد چه اتفاقى افتاد. ببينيد چقدر اين پروسه عميق بود که سازمانى که مرکز اين حزب کمونيست کارگـرى 
له تشکيل شد، بيشترين مـارکسـيـسـتـھـاى ايـن حـزب  است، آن سازمانى که در کردستان به اسم کومه

کمونيست کارگرى را آن سازمان بيرون داد. ببينيد اين پروسه، که به نظر من بخاطر شرايـط انـقـالبـى بـود، 
لـه کـار  چقدر عميق پيش رفته بود. بيشترين کادرھاى اين حزب کسانى ھستند که قبال در سازمـان کـومـه

ميکردند. سازمانى که تا مدتى ھژمونى عميق ناسيوناليستى در آن بود، ھژمونى مائوئيستى در آن بـود، 
گرائى درآن بود و امروز ميبينيد که صدھا کادر درجه يک کمونيست که کمونيست آلمانى وقـتـى پـيـش  خلق

 .آنھا ميآيد ميگويد اينھا خيلى از ما راديکالتر ھستند، صدھا نفر از اين کمونيستھا را بيرون داده است

بندى عظيم اجتـمـاعـى در ايـران،  اين پروسه اجتماعى است که ما از آن بيرون آمديم. بخاطر يک قطب
بخاطر انقالب و به ميدان آمدن ھمه آدمھا و ھمه عقايد. نميدانم شما آنروزھا را يادتان ھست يا نه، در دوره 
انقالبى ھمه چيز شتاب ميگيرد. يک بحث بايد در يک ھفته تعيين تکليف شود. براى مثال ھمه بايد تـا سـه 

شان را بگيرند که باالخره بورژوازى ملى داريم يا نـه و اگـر کسـى تصـمـيـم گـرفـت تـا  شنبه آينده تصميم
چھارشنبه آينده بايد سازمانش را ترک کند و به گروھى که ميگويد بورژوازى ملى نداريم و خطـش را قـبـول 
دارد بپيوندد. در ظرف چند ماه ھزاران، دھھا ھزار، آدم ريختند به ميدان و به سـرعـت راھشـان را انـتـخـاب 
کردند. مگر ميگذاشتند يک دقيقه فکر کنى؟ بايد جواب پيدا ميکردى و جوابھا به سرعت و بـا حـرارت مـورد 
بحث قرار ميگرفت و قضاوت ميشد. آدمھا بخاطر اين قضيه از عالئقشان گسستند. کسانى بودند که سالـھـا 
دوره زندان و مبارزاتشان را با ھم گذرانده بودند که بر سر يک سؤال ساده تئوريکى راھشان را از ھـم جـدا 

نـمـانـد، يـک گـروه خـارج   ھاى قديمی کردند وپس از آن، بيست سال راھشان را جدا ادامه دادند. وفاداری
کشورى (به قول آنموقع) به اسم اتحاد مبارزان کمونيست آمد و اليت سياسى کمونيسم ايران را برداشت و 
به جاى ديگرى برد، بدون اينکه آن طيف عظيم سازمانھاى خلقى کارى از دستشان بر بيايد. اين واقعـيـت را 

له يک موقعى گفت اتحاد مبارزان درست ميگويد، دست کم ميگيرند. چرا کسى ديگر در چپ از ايـن  که کومه
معجزات نميکند؟ چرا از اين معجزات در آلمان اتفاق نميافتد که يکدفعه يک اتحاديه کارگرى بزرگ بگـويـد مـن 
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حزب فالن را قبول دارم؟ دوره انقالب بود و عقايد مھم بودند، حقيقت مورد مطالعه بود، مردم مـيـخـواسـتـنـد 
بدانند چه چيزى درست است، براى اينکه سرنوشتشان داشت جلوى رويشان تعيين ميشد و در ظـرف دو 

اش را ھم ديديـم. حـزب مـا  سه سال ھمه تصميم گرفتند کى ھستند و چه ھستند و چکار ميکنند و نتيجه
 .محصول اين پروسه است

ايم. مـوقـعـی  ما تاريخ خيلى پيچيده، پر از گرھگاھھاى فکری، سياسی و پراتيکى را پشت سر گذاشته
که ھمه را در تھران گرفتند، ديگر احتمال ميرفت ھر کسى تواب يا نفودى باشد. فکرش را بکنيد ھـر کسـى 

ای کـه از  که از شھر به اردوگاه ميآيد و ميگويد سالم، شما فکر ميکنيد ممکن است نفوذى باشد و ھر نامه
ھائى به اسم سازمانھاى ديگـر کـه  شھر ميآيد ھمينطور. سپاه پاسداران شروع کرد به درست کردن شبکه

 .بتواند نفوذ کند و ضربه بزند

ھا را پشت سر گذاشتيم. چيزى به نام سازماندھى منفصل مطرح شد. جدول رمـز آمـد.  ما اين مرحله
آدمھايى که تا ديروز کارشان اين نبود شروع کردند به جدول رمزھاى پيچيده ابداع کردن که ھر يک نفر را بـه 

اش نکنند و در ظـرف يـکـى دو سـال رونـد  صورت تکى در تھران سازمان بدھند و حتى به نفر دوم معرفى
له از سر عقايد آن سـازمـان  نفوذيگرى رژيم خنثى شد. اين يکى از آن لحظات بود. مبارزات داخل خود کومه

لـه رفـتـه بـودم  عظيم ھم مبارزه خيلى وسيع و بزرگى بود. وقتى من براى شرکت در کنگـره سـوم کـومـه
کردستان، قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران، قرار بود جالل طالبانى بيايد و در کنگره سـخـنـرانـى کـنـد. 

له برگزار شد و ما ھم کنار حوض نشسته بوديم، يکى از رفقاى گفت پاشو جـالل  کنگره در محل زندان کومه
طالبانى آمده، تو نا سالمتى رھبر يک سازمان سياسى ھستى پاشو و سالم کن. وقتى جـالل طـالـبـانـى 
آمد انگار در باز شده است و لنين آمده است به کنگره بين الملل سوم! دو ماه بعد از آن وضع به اين شـکـل 

ھايى بود که داشت طى مـيـشـد. تـوصـيـه  نماند. چرا آن وضع نماند؟ به نظر من بخاطر عميق بودن پروسه
ميکنم رفقا اين تاريخ را دنبال کنند. لحظات شيرينى دارد. بحثھاى تئوريکى که آن موقع ميشد به نـظـر مـن 

 .بسيار جالب بود

ما بعنوان يک جريان مارکسيستى به قول معروف آکادميک، کسانی که آمـده بـودنـد مـارکسـيـسـم را 
آموزش بدھند، مشھور شديم. بعنوان يک جريانى که از نظر تئوريک روى کلمات دعوا و حساسيـت داشـت. 
يک موقعى در اتحاد مبارزان کمونيست از باال تا پائين جمالتشان عين ھم بود و اگر کسى يک جمله اشتبـاه 
ميگفت به او برخورد ميکردند که اين فرمولبندى با خط رسمى فرق ميکند. ھمه پلميکـھـا را حـفـظ بـودنـد، 
ميتوانستند عين آنرا بنويسند. نوشتن، گفتن، جدل کردن در آن چارچوب فکرى يک وظيفه حياتى بـود و بـه 
درست، چراکه آن موقع داشتى خط ايدئولوژيک خود را تثبيت ميکردى. آن بحثھا را بخوانيد، براى اينکه امـروز 
به ما ميگويند چرا ايدئولوژى وتئورى در اين حزب رقيق شده است؟ حاال ميرسم به ايـن کـه چـرا بـه نـظـر 
ديگران تئورى و ايدئولوژى رقيق شده است. چرا ما با ھمان قنداقھايمان در خيابان راه نميرويم؟ دوره گذشته 

 .است! و اين حزب از آن موقعيت عبور کرده است

ميخواھم بگويم لحظات تئوريکى دراين تاريخ ھست که مباحثاتش به شدت جـذاب اسـت. کـتـابـھـا و 
ھايش موجودند، بحثھايى که ما بر سر جا انداختن يک برنامه کمونيستى کرديم. ھمينطـور مـبـاحـث  نوشته

ای ھست. فکر ميکنيد وقتى بحث سر مبارزه مسلحانه شد، شما چقدر بايد نيرو گـذاشـتـه  پراتيکى پيچيده
باشيد تا بتوانيد فرھنگ سازمانى را که وقتى ارتش به کردستان حمله کرد و ديگر جائى نمانده بود و قصـد 

گذارى کنـد و نـمـيـخـواھـد از  داشت بايستد و ھست و نيستش را مقابل ارتش جمھورى اسالمى سرمايه
رودخانه زاب عبور کند و به خاک عراق برود، را زير و رو کنيد؟ يک جدل اساسى اين بود که خاک عـراق ارث 
پدر صدام حسين نيست. ميرويم آن طرف آب. ما زنده، اينھا ھم زنده، مبارزه ھم ادامه دارد! ميگفتند نه، نه! 
اول بايد حزب دمکرات آنطرف آب برود، بعد ما ميرويم. حاال حزب دمکرات قبال رفته بود، چشمه را پـيـدا کـرده 
بود، چادرھم زده بود و ما اين طرف آب نشسته بوديم که حاال چه وقت قرار است "آخرين نبرد آالمو" برايمان 
اتفاق بيافتد! واقعا چگونه شد که چند صد کادر آن تشکيالت را با آن روحيه که "من تا آخرين قطره مـقـاومـت 
ميکنم"، از آن محيط برداشت و به خارج کشور آورد؟ ميدانيد بابت اين قضيه چقدر متلک شنيديم؟ و به نـظـر 
من چقدر اشتباه کرديم که عده بيشترى را و خيلى زودتر و خيلى با سر بر افراشته، خارج نکرديم. تصـويـرى 
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 .که از مبارزه نظامى بود ھمان تصوير فدائى بود. منتھا خوب مشى چريکى را کنار گذاشته بود

ھـا و مـکـاتـبـات آن دوره را مـيـخـوانـم،  لحظات ھيجان انگيزى ھست. من بعضى وقتھا ميروم نوشته
اينکه رفـيـق فـالنـى  .اند و من کوھى از آن را دارم مقدار زيادى مکاتبات ھست که ھيچ جا چاپ نشده چون

دست بردار، لطفا رفيق فالنى را بفرستيد اينقدر ناز نکنيد، يا اينکه اين بحث شما غلـط اسـت، ايـن بـحـث 
ھا و جدلھاى مفصلى ھست بر سر سرنوشت اين تشکيالت. حزب کمـونـيـسـت  شما درست است. نوشته

ای کاش اينطورى ميشد. آنوقت   کارگرى با بروشورى در مورد وظايف کمونيستى و اساسنامه تشکيل نشد.
زندگى ھمه ما چقدر به زندگى آدميزاد نزديکتر ميشد. ھيچکدام مجبور نبوديم اين بيست سـال را بـه ايـن 
شکل پيچيده پشت سر گذاشته باشيم و با اين ھمه زخم و با اين ھمه ناراحتى. اگر در آلمان بـدنـيـا آمـده 
بوديم حتما تا به اين نتيجه ميرسيديم، حزبش را ثبت ميکرديم. سر خيابان دفتر کرايه ميکرديم و تابلويمان را 
ميزديم و ميرفتيم توى خيابان عضو ميگرفتيم. ھمان کارى که اآلن تازه داريم شروع ميکنيم را از ھـمـان روز 
اول شروع ميکرديم. اگر کسى ھم ميگفت حرفت غلط است فوقش ميگفتيم مختارى کـه عضـو حـزب مـا 
نشوى. اين مبارزات عجيب و غريب را نداشت. ولى اين حزب کمونيست کارگرى بيست سال طول کشيد تـا 
به اينجا رسيده، به خاطر اين که نيروھاى اين خط جديد را در يک جامعه متحول بدست آورده است، بـخـاطـر 
اينکه خطوط ديگر بر سر اين نيرو و بر سر اين عقايد با او دعوا دارند. من فکر ميکنم زودتر ميـتـوانسـتـيـم بـه 

ايـم. مـن  اينجا برسيم که حاال با آن کارى ندارم. ولى باالخره بعد از بيست سال به يک مـقـطـعـى رسـيـده
 .ميخواھم مشخصات اين مقطع روشن باشد

مان چطور است؟ براى چه اين کارھا را ميکنيم؟ به نظر من کـار خـيـلـى  اگر اين گذشته ما است، آينده
شيرينى بود اگر ميتوانستيم يک خورده خودمان را گول بزنيم و بگوئيم آن مـوقـعـى کـه مـا از انـگـلـسـتـان 

ای کاش انگلستان ميمانديم. اآلن يکى از نشريات کلفـت و   برگشتيم ايران و اتحاد مبارزان را تشکيل داديم،
نسخه آن ھم فروش ميرفت و بـراى خـودمـان  ١٥٠٠معتبر مارکسيستى جھان را در ميآورديم که ممکن بود 

ای بوديم مثل اشرف  مکتبى بوديم، اين ھم کارى بود. يا ميتوانستيم اتحاد مبارزان را کش بدھيم. اآلن پديده
 .دھقانى

علت اينکه ما از اين مراحل ميگذريم و به چيزھاى ديگرى تبديل ميـشـويـم بـراى ايـن اسـت کـه يـک 
رسالتى و يک ھدفى براى خودمان قائل ھستيم. اين حزب ھدفش اين نيست که باشد. ھدفش اين نيست 
که آن موقعيتى را که بوجود آورده است، ادامه بدھد. اين وضعيتى بود که ما در حزب کمونيست ايران به آن 
دچار شديم، الاقل من حس کردم که ما به اين وضعيت دچار شديم. آن موقع که ميگفتيم خـط مـرکـز، خـط 

اش را داشت. پيک ميفرستيم، مقر داريم، روزنامه در مـيـآيـد، مـيـفـروشـيـم،  کسانى بود که زندگى حزبى
پيشمرگه زخمى ميشود مداوا ميکنيم، کشته ميشود تسليت ميگوئيم. کميته خارج پول جمع ميکند و قـس 

 .عليھذا. بعد ما ھمه پير ميشويم و از بين ميرويم

ھدف ھيچيک از ما اين نيست. ما ميخواھيم اين حزب سياسى که داريم بـه يـک ابـزارى بـراى کـارى 
تبديل شود. چون جمله اولى که از مارکس به ياد داريم اين است که: "فالسفه جھان را تـفـسـيـر کـردنـد، 
ھدف اما تغيير آن است". به نظر من ميشود عضو کلوبھايى شد چون آدم در آنھا احساس احترام ميکند، ھر 

ھـاى خـودش را  ای وقت ھم آدم نخواست بازنشست ميشود. ميشود جائى رفت براى اينکه آدم ھـم دوره
دارد، بينگو يا پاسور بازى ميکند يا باالخره پيک نيک ميرود. اين ھم کارى است، ميشد کرد. ولى مـا کـه بـه 
يک حزب سياسى ميآئيم، مخصوصا حزب کمونيست کارگرى، براى اين نيست که روتين زندگيمان را تعـريـف 
کنيم يا اينکه با آنھائى که ميخوھيم، حشر و نشر داشته باشيم. اين حزب سياسى را ساختيم براى اينکـه 
يک بارى را به يک جاى معينى برسانيم. اگر اين بار را به مقصد نرسانيم به سر جاى اولش برميگردد. اينطور 
نيست که ما ميتوانيم حزب کمونيست کارگرى را در سال شصت و پنج، در سال شصت و ھـفـت، در سـال 
نود و چند نگه داريم و بگوئيم از اينجا به بعد ديگر فقط تکرار ديروز است و تصويرمان اين بـاشـد کـه حـزبـى 
ھست که دارد کار ميکند و ھمين خوب است. مثل سوسيال دمکراسى اينجا که ھسـت و دارد فـعـالـيـت 

 .ميکند
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مشکل ما اين است که ما به خاطر ويژگى ايدئولوژيمان، بخاطر ويژگى امر سياسيمان بـايـد بـارى کـه 
داريم را به جائى برسانيم، به نحوى که برگشت ناپذير باشد و براى اينکار بايد اين مراحل را تصـويـر کـنـيـم: 

 اآلن ما کجاى اين قضيه ھستيم؟

ابزارى ميخواھيم بسازيم که واقعيتى را خارج از خودمان تغيير بدھد. کافى نيست که به نظـر خـودمـان 
زياد باشيم، کافى نيست که به نظر خودمان منسجم باشيم، کافى نيست که تعھد وفادارى متقابل تا آخـر 
عمر به ھمديگر بدھيم و بدانيم ھمديگر را داريم. ھدف اين بود که باعث يک حرکت سياسى شويـم و ايـن 
حرکت سياسى ديگر چيزى نيست که ما ابداع کرده باشيم. بيرون ماست. جھان ھفت ھـزار سـال تـاريـخ 

ای به عده ديگرى زور ميگويند و ما ميخواھيم اينـطـور نـبـاشـد. ھـر  دارد، ھفت ھزار سال است که يک عده
کدام از شما را مجزا جائى بگذارند و بگويند افکارت را روى کاغذ بياور، شروع ميکنيد يک ليستى از بـرابـرى 

 .طلبى، آزاديخواھى و انسانيت روى کاغذ ميآوريد

اش نگـويـد نـدارم،  ميگوييد: دوست دارم مردم نان داشته باشند که بخورند، دوست دارم کسى به بچه
دوست دارم ھمه خوشحال باشند، دوست دارم ھمه بتوانند ورزش کنند، دوست دارم ھمه بتوانند در محيط 
خوبى زندگى گنند، دوست دارم آدمھا مساوى باشند، مساوى نه به اين معنى ھمه شبيه ھم بـاشـنـد و 
عين ھم بشوند، دوست دارم امکانات برابرى براى ھمه وجود داشته باشد. دوست نـدارم کسـى بـنـا بـه 

اش را بکند، زندگى شـاد  تعريف باالتر از ديگرى محسوب شود، دوست دارم بشر، بشر باشد و بتواند زندگى
و انسانى. ما به اين دليل آمديم توى دنياى سياست که وقـوع ايـن اتـفـاقـات را در خـارج خـودمـان الزم 

تر است. دوست داريم صحنه سيـاسـت مـحـل تـاخـت و تـاز احـزاب  ميدانستيم. مسأله از اين ھم کنکرت
مان را به اين يا آن حزب ميـدھـيـم  بورژوائى نباشد که ھر چھار سال يکبار ما را دنبال خودشان ميکِشند. رأى

چون اين حزب ميخواھد پناھندگى را ُشل يا سفت کند يا بيمه بيکارى را ُشل يا سفت کند. ميخواھيم بـراى 
يکبار ھم که شده يک حزبى بيايد و پرچمش را روى زمين بکوبد که ميخواھد دنيا را يک جور ديـگـرى عـوض 
کند. خيلى چيزھا ھست که ميخواھيم عوض شود. مثال ميگويند بيشتر مردم مذھبى ھستنـد، ھـمـيـشـه 

اند. در تاريخ اتفاق افتـاده  اينطور نبوده است. يک مواقعى ھم بوده است که بيشتر مردم سوسياليست بوده
اند. وقتى انقالب بلشويکى شد ھرکسـى کـه دردى  که در جاھايى از دنيا بيشتر مردم سوسياليست بوده

ھايى ھمـه  داشت، بلشويک شد. آخوند ھم بلشويک شد، ملک الشعرای بھار ھم بلشويک شد. براى دوره
ای در انگلستان دانشگاه ميرفتم که بيشتر دانشجويان کمونيست بودند و  بلشويک بودند. من خودم در دوره
دانشگاه تحويلش بگيرند خود را کمونيست و مارکسيست ميـدانسـت.  (pub) ھر استادى ميخواست در پاب

پرستى ھميشه بايـد  کارھا بايد بيشتر باشند؟ چه کسى گفته وطن چه کسى گفته است ھميشه محافظه
اند. ما نميخواھيم تصوير عمومى اين باشد که بـايـد  ھايى بوده که کمونيستھا بيشتر بوده بيشتر باشد؟ دوره

به اخالق مردم احترام گذاشت، ما ميخواھيم اخالق مردم بطور عمومى اخالق سوسيالـيـسـتـى بـاشـد و 
ميتواند باشد. در نتيجه خيلى چيزھا ھست که ما ميخواھيم عوض کنيم و اين حزب کمونيست کارگرى ابزار 
ما براى اين کار است. منتھا اينھا يک مشت نيّت نيست که تصميم ميگيريم اينکار را بکنـيـم. بـايـد نـقـشـه 
داشت، بايد فھميد چه کمبودى داريم، چرا نميتوانيم تغيير بوجود بياوريم، چه چيزى مزاحـم کـار مـا اسـت، 
ضعف ما کجا است؟ و وقتى در آينده به اين بحثھا دقت ميکنيد، ميفھميد در چه وضعيتى بسر ميبريم، ضعف 

ھايمان کجاست. چرا شرايط اجتماعى براى ما نامناسب است، چه چيزى را بـايـد در  ما کجاست، ناتوانائى
 .بيرون خودمان تغيير بدھيم و چه چيزى را بايد در درون خودمان عوض کنيم

بحثھايى است که در ذھن خيليھا در حزب ما کليـشـه  "حزب و قدرت سياسى" و "حزب و جامعه" بحث
شده است و مرتب اين دو بحث را به طرف ھم پرت ميکنند. ولى وقتى اين دو بحث را دنبال ميکنيد، اسـاس 

مان داريم شمشيرى را تيز ميکنيـم. اآلن وقـت آن شـده بـا ايـن  آنھا اين است که ما مدتھا است در خانه
ات را برق ميندازيد و ھيچوقت قرار  ايم. اگر شما مدام اسلحه شمشير به جنگ برويم وگرنه مسگرى باز کرده

ای که داريم بـه جـنـگ  نيست با آن به جنگ برويد ديگر شغلتان سربازى نيست. ما ميخواھيم با اين اسلحه
برويم و اگر به جنگ ميرويم، جنگ را ديگر در حياط خلوت خانه خودمان انجام نميدھيم، جنگ را با يک نيـروى 
عظيم اجتماعى بيرون از خودمان انجام ميدھيم در نتيجه بايد عظيم باشيم، بايد توجه مـردم بـه مـا جـلـب 
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شده باشد. بايد مردم بتوانند حرف ما را بعنوان حرف دلشان برگزينند، بايد به صفوف ما بـيـايـنـد. بـلـه اگـر 
بخواھيم کسى که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را حفظ است پيدا کنيم، شش نـفـر را در ايـن جـمـع 
ميتوانيم پيدا کنيم. ولى اگر بخواھم کسان زيادى چوب بردارند، اسلحه بردارند، برونـد روى چـارپـايـه حـرف 
بزنند و از برابرى آدمھا دفاع کنند. بايد يک حزب سياسى درست کنيم که ھر کسى که سرش براى برابـرى 
آدمھا درد ميکند بتواند عضوش بشود و واقعا ھم عضوش بشود. بايد يک حزب سياسى درست کنيم که اين 

 !آدمھا را پيدا کند، وجود خودش را آنھا اطالع بدھد، بتواند به مردم بگويد من ھستم

ما بايد يک حزب سياسى درست کنيم که در مقياس اجتماعى مطرح باشد، گروه سياسى راديـکـالـى 
ايم. نمونه وحدت کمونيستى، کـجـاسـت؟  که از خودش راضى است و فکر ميکند قشنگ حرف ميزند داشته

وحدت کمونيستى فکر ميکرد در سوسياليسم خيلى استاد دھر است و بلد است حرف خودش را بنويسـد. 
ھاى ملت و خلق دفـاع مـيـکـنـد و مـقـاومـت  امروز کجاست؟ گروه سياسى داشتيم که فکر ميکرد از علقه

ای  ھـاى سـيـاسـى سـپـرى شـده له، کجاست؟ مشى چريک فدائى، کجاست؟ اينھا پـديـده ميکند، کومه
انـد کـه  ھستند، ناتوان از بوجود آوردن تغييرى ھستند که ميخواھند، چرا که نه ابزارش را دارند و نه فھميـده

 داستان چيست؟

رفقا! اين حزب کمونيست کارگرى بر آن پايه ھاى تاريخى که گفتم، به جائى رسيده است، که خودمـان 
را از بقيه تفکيک کرديم و امرمان را تعريف کرديم و توانستيم آنرا به کرسى بنشـانـيـم، تـوانسـتـيـم صـداى 
مخالف خودمان را ساکت کنيم و حقانيت خودمان را به عده وسيعى در خود جنبش چپ اثبات کـنـيـم. ايـن 

اش را پياده کند، و اين ديگر برميگردد به بحـث قـدرت، بـحـث  حزب به جائى رسيده که ميخواھد برود نقشه
 !حضور اجتماعى، بحث نفوذ

ھايمان پشت ميکنيم؟ سؤالى است که خيـلـيـھـا از مـا  آيا اگر ما وارد اين فاز بشويم داريم به آن ريشه
الواقـع  ميکنند و کردند. کلى از اين بحثھايى که عليه حزب و جامعه مطرح ميشود دارد اينرا به ما ميگويد. فى

دارند پشت اين سؤال قايم ميشوند. ترجيح ميدھند من و شما به جاى اينکه برويم در ميتينگـھـاى دو سـه 
ھزار نفره و به مردم بگوئيم بيائيد اين دوره را عوض کنيم، بگوئيم چه کسى گفته برويـد دنـبـال سـوسـيـال 
دمکراسى آلمان يا دلتان را به سبزھا خوش کنيد، بگوئيم بيائيد برويم يک حزب راديـکـال و کـمـونـيـسـتـى 
درست کنيم، بگوئيم ميشود اوضاع را ھر صد سالى يکبار عوض کرد، بلشويکھا يکبار عوض کردند شايـد مـا 

و  ١١٠ھم بتوانيم يکبار اينکار را بکنيم. دوست دارند به جاى اينکار برويم توى يک جلسه کوچک بـا حسـن 
و احمد نبرد و يکى ديگر بحث کنيم. خوب معلوم است اينھا اين تيپ کار را دوسـت دارنـد چـون  ٩٥حسين 

اش بگيرد و بگويد کوچک ھستى، نه کسى ميآيد بگويد چيزى بارت نـيـسـت، نـه  آنجا نه کسى ميآيد اندازه
نفوذى. يک عده زيادى مقاومت ميکنند براى اينکه فکر ميکنند اگر قرار شده رينـگ  آنجا کسى ميآيد بگويد بى

ام کشتى بگيرم ولى اگر قرار شود در المپيک شـرکـت  آنجا باشد من بوکسور نيستم. من بلدم با پسر خاله
 .کنم، من اھل آن نيستم. پس مرگ بر المپيک!! به نظر من اينھا دارند ھمين را ميگويند

ام يا کم مارکسيست بوده ام يـا کـم سـعـى  الاقل اين انگ به من نميچسبد که به تئورى کم بھا داده
ام از مارکسيسم دفاع کنم، بعنوان يک مارکسيست معتقدم فلسفه وجودى مارکسيست تغيير جـھـان  کرده

است و اگر شما ميخواھيد يک جائى شروع کنيد جھان را تغيير بدھيد ميرسيد به مقوله جامعه، نيرو و نفوذ. 
ميرسيد به توانائى جابجا کردن انسانھا، توانائى گذاشتن کارى در دستور انسانھا و کارى کردن که انسانـھـا 
آن دستور را به اجرا در بياورند. آن برنامه را پياده کنند، آن راه را دنبال کنند. شما بايد نفوذ داشـتـه بـاشـيـد. 

ھاى خودش جلب کند و بـه صـفـوف  حزب سياسى که نميتواند يک اقليت قابل مالحظه مردم را به انديشه
خودش جلب کند و به کارى دعوت کند ديگر حزب سياسى نيست، گروه فشار است. اشکالى ندارد ميشود 
گروه فشار داشت. ميشود راضى بود، ميشود يک گروه فشار براى خـلـع سـالح اتـمـى درسـت کـنـيـم ، 
احساس شرف ھم بکنيم و بگوئيم من تمام عمرم را صرف خلع سالح اتمى کردم، ھيـچ ايـرادى نـدارد. يـا 
تمام عمرم را وقف دفاع از حقوق کودک کردم، خيلى کار خوبى است، آنرا ھم بايد انـجـام داد. ولـى حـزب 
سياسى که ميخواھد دنيايى را تغيير بدھد، اگر کسى فکر نميکند اين خام خيالى است، اگر فکـر مـيـکـنـد 
ميتواند روى زندگى ميليونھا نفر اثر بگذارد، آنوقت بايد شروع کند به مقوله نيـرو و جـامـعـه فـکـر کـردن. و 
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اند. خوب چطور آنـرا  ای آنرا داشته آنجاست که متوجه ميشود قدرت سياسى اختراع ما نيست. قبال يک عده
گرفتند؟ به چه چيزى دست بردند که توانستند آنرا بگيرند؟ ميبينيم به انديشه مردم دست بردند، ميبينيم در 

اند افکارشان را به يک نيروى مادى در ميان خود مردم تبديل کنند.  زندگى مردم حاضر بودند، ميبينيم توانسته
اند ادامـه کـارى  اند تشکل بوجود بياورند، توانسته ميبينيم مخالفينشان را درھم شکستند، ميبينيم توانسته

سازى کنند و ميبينيم يک جاھايى به جنگ رفتند و پيروز شدند. واقعـا بـا  بوجود بياورند، براى خودشان امکان
جنگ پيروز شدند. طرف مقابل را در يک درگيرى نظامى شکست دادند. نـمـونـه نـيـروھـاى انـگـلـيـس کـه 
ای  فاشيستھا را شکست دادند وگرنه حاال فاشيستھا سر کار بودند و ليبرالھا يک اقليـت مـھـجـور و فـرقـه

بودند، اآلن بايد ليبرالھا سرشان را ميتراشيدند و ميگفتند به ھمه حق راى بدھيد و فاشيسـتـھـا بـا کـت و 
 .شلوار و کراوات ميگفتند نه! فاشيسم را شکست دادند، براى آن جنگ کردند و کشته دادند

حزب سياسى که بخواھد در اين مقياس ظاھر شود به نظرم بايد بفھمد که ميخواھد در ايـن مـقـيـاس 
ظاھر شود. و اولين چيزى که به نظر من اين مسأله به ما تحميل ميکند اين است کـه خـودمـان را در نـور 
ديگرى نگاه کنيم. ديگر نه من آن دانشجوى سابقى ھستم که کفش و کاله کرد برود ايران و نـه شـمـا آن 

ای ھستيد که آشپزى ميداد و جنگ ميکرد و نه آن مـعـلـمـى اسـت کـه ايـنـکـار را مـيـکـرد. مـا  پيشمرگه
ايم. من فکر نميکنم ھيچکدام از شما، تأکيد ميکنم ھيچکدام از شـمـا،  کمونيستھاى متشکل اين دوره زمانه

در اينکه روى يک چارپايه برود و حقيقتى که راجع به جامعه ميداند را به زبانى که مردم ميدانند توضيح بدھد 
کم و کسرى داشته باشد. کم ھم داشته باشد ميرود و نگاه ميکند چه چيزھاى ديگرى بايد اضافه کند. مـن 
معتقدم که کسانی که در اين دوره زمانه ميآيند و عضو يک حزب مارکسيستى ميشـونـد، عضـو يـک حـزب 

ايم، اين آدمھا بايد قبـل از آن  مان نوشته کمونيستى ميشوند که ھدفش آن چيزھايى است که ما در برنامه
به سطح باالئى از شعور رسيده باشند. چون ميتوانسـتـنـد وطـن پـرسـت بـاشـنـد و وضـع اقـتـصـادى و 

شان از اين بھتر باشد، ميتوانستند مذھبى باشند و وضعشان از اين بھتر باشد، ميتوانستند اصـال  معيشتى
اش را گذاشته و ميـگـويـد  به سياست کار نداشته باشند و وضعشان از اين بھتر بود. اگر کسى کار و زندگى

الحال جزء نخبگان اين جامـعـه اسـت و اگـر ايـن  من براى اين عقايد برابرى طلبانه ميخواھم تالش کنم فى
شان طى بيـسـت سـال گـذشـتـه،  نجبگان آنقدر تعدادشان زياد شده و آنقدر آن پايه و ُفرماسيون سياسى

نفس را به ما بدھد که ما    بيست سالى که داريم اينکار را ميکنيم، محکم شده است، ميتواند اين اعتماد به
ميتوانيم يک حزب بزرگ سياسى بسازيم و نگذاريم صحنه براى احزاب بورژوايى خالى بـاشـد. چـه کسـى 

ھـاى ايـران را داشـتـه  گفته است اگر فردا ايران شلوغ شود بايد حزب کودتاچيھاى طرفدار امريکا و پينوشـه
اند و ھميشه قرار است آخر سر ارتش کودتـا کـنـد؟  باشيم و يک عده ليبرال که ھميشه مرغ عزا و عروسى

ھميشه قرار است در آخر اين پروسه آنھا سه تا تبعيدى بدھند و ما بيست و پنج ھزار اعدامى؟ چه کسـى 
 گفته بايد اينطور باشد؟

به نظر من ما ميتوانيم اين بار که در ايران شلوغ ميشود يک حزب سياسى داشته باشيم کـه کـارگـران 
بگويند اين حزب در اميالش از بلشويکھا راديکالتراست. آزاديھايى که ميخواھد فـوريـتـر و وسـيـعـتـر از ھـر 

انـد، در ارتـش  کمونيسمى است که قبل از آنھا بوده است. ميگويند نگاه کن شھر را روى سرشان گذاشته
ھم نفوذ دارند. نيرويشان باالى کوه متشکل است و اگر حزب فالن رويش را زياد کند ممکن است اصال شھر 

 را به زور بگيرند. چه کسى گفته ما اجازه نداريم؟

رفقا به اينھايى که ُمبصر حرکات ما ھستند گوش ندھيد. ميگويند اجازه نداريد دست به قدرت سياسـى 
انـد شـمـا  بزنيد. بايد گفت به شما چه مربوط؟! ھمين ُمبصرھاى ما تا به حال به سوسيال دمکراتھا نـگـفـتـه

اجازه نداريد دست به قدرت ببريد، اينھا قبول دارند سوسيال دمکراتھا و تونى بلر و مارگارت تاچر در انتخابـات 
اند قدرت را بگيرند و ھيچ ايرادى به اين ندارند. در مـقـابـل  % از آراء کسانى که در انتخابات شرکت کرده١٢با 

سعى ميکند گروه فشارى باشد روى آنھا و گروه فشارى باشد که "ان جى او" درست کند يا آنھا را به چـپ 
بچرخاند. ولى من و شما وقتى ميگوئيم اين بخش از جامعه ميتواند قدرت را بگيرد و اين قانون کار، اين قانون 
خدمات اجتماعى، اين مالکھاى فرھنگى را برقرار کند، فورى ميگويند نه نميشود. خـوب اسـت اگـر ايـنـھـا 
راست و صريح به ما بگويند نميگذاريم، خوب است اگر بيايند و حرفشان را بزنند، بگويند نـمـيـگـذاريـم، مـثـل 
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حرفى که آمريکا به ما ميگويد. اما اينھا در دپارتمانى کار ميکنند که ميگويند نميشود، اجازه نداری! اما سـيـا 
مان را  تان را بکنيد ما ھم سعى ميگويد نميگذارم، پنتاگون ميگويد نميگذارم. ما ھم ميگوئيم خوب شما سعى

ميکنيم. نه ويت کنگ با ارتش آمريکا تعارف داشت و نه ارتش آمريکا با ويت کنگ تعارف داشت. جنگشـان را 
ريشه ھستيم، بيشترشان ھمان پسر  ميکردند. اين وسط يک عده ھستند که ميگويند ما از شمائيم، ما ھم

اند و ميگويند نميشود، زود است، تـوّھـم اسـت، خـود  ای ھستند که با ھم ُکشتى ميگيرند. اينھا آمده خاله
بزرگ بينى است، در تئورى مارکسيسم نيست، مارکس ھم اگر اآلن زنده بود به شما فحش ميداد. ميگويند 
لنين مخالف کسب قدرت بوده است! ميخواھم بگويم به حرف اينھا نبايد گوش کرد. بايد به اينھا گـفـت مـن 
دارم از ليگ شما، از دسته و باشگاه شما بيرون ميروم. يک علت اصلى ناراحتى اين جماعت، از راه کـارگـر 
گرفته تا مستعفيون خودمان، ھمين است. اينھا از اينکه حزب کمونيست کارگرى روزنامه عامه فھم داشـتـه 
باشد و کمونيستھايى که ميتوانند تئورى بنويسند ميتوانند بروند سر خيابان و طورى حرف بزنـنـد کـه مـردم 
بفھمند، ناراضى ھستند. مثل مسابقه دوچرخه سوارى است که يکدفعه يکى از دوچـرخـه سـوارھـا فـرار 
ميکند و با دوچرخه از بقيه جلو ميزند و ميرود. بقيه ناراحت ميشوند از اينکه چرا اين دارد مـيـرود مـيـگـويـنـد 
قاطى ما بمان. ميگويند اين فرھنگ چپ را نگھداريد، ميگويند از ما نَکنيد، دارند برايت پشت پا ميگيرند چـون 

 .ای نيست ميبينند اين حرکت ما بستر اصلى چپ را ميبَرد آنجا و از فردا ايشان کاره

ای آدم با ھشتاد و پنج خط از ما جـدا شـده انـد... و يـدهللا  رفقا اين اتفاق افتاده است. ھفتاد و خرده
خسروشاھى ميگويد فرصت تاريخى مناسبى فراھم آمده است که من چنين کنم. آيا واقعا فرصت مناسبى 
است؟ تو منتظر بودى که جعفررسا از حزب کمونيست کارگرى بيرون بيايد؟ تا بحال که اين فرصت تاريخى در 
حزب ما بود، چرا به آن احترام نميگذاشتيد؟ چرا به اين حزب احترام نميگذاشتيد، حزبى که ترکِشـى بـه آن 

ايد که بَه بَه اآلن ميشود يک حرکتـى انـجـام  اش در زمين شما افتاده و شما ذوق زده شده خورده و يک تکه
داد؟ خوب اين حزبى که فقط در خارج کشور ده برابر اينھا (مستعفيون) آدم جدى سـيـاسـى دارد چـرا بـه 

ايد اما مـا بـا ده  احترامش کالھتان را از سر برنميداريد؟ چرا ميگوئيد نميتواند؟ شما فرصت تاريخى گير آورده
 برابر اين نيرو ھيچ نيستيم و نميتوانيم کارى بکنيم؟

مان، ھر  به نظر من اينھا را بايد سريعا پشت سر بگذاريم. ما بايد به سمتى برويم که ھر کميته کشورى
عضو حزبمان خودش را رھبر يک اتفاق مھم بداند و آنھم اينکه ما ميخواھيم برويم مردم را بياوريم. ميخواھيم 
مردم را بياوريم و مردم ھم ميتوانند بيايند. بگذاريد ھمين جا يک نکته را بگويم. ما نميخواھيم به کسى کلک 
بزنيم. ما فرقه فالن نيستيم که مثال در فرودگاه دايره زنگى ميزنيم و سرمان را ميترشايم که پول جمع کنيم. 

ايم حقايقى را ميگوئيم و اين حقايق بيخود نيستند. من فکر ميکنم خاصيت آدميزاد اين است که اگـر  ما آمده
ای که خودش است بدون فشار، بدون فشار بـدھـى،  بيکار نباشد، اگر مورد اھانت نبوده باشد، در آن لحظه

بدون فشار معاش، بدون فشار عصبى، بدون تحقير وقتى به زندگى خودش و ديگران فکر مـيـکـنـد، خـوبـى 
آدمھا را ميخواھد. ما به ذات پاکى که ميتواند در دل ھر انسانى باشد دست ميبريم و ميگوئيم با ما بيـا. بـه 

ات با آن جريان ديـگـر مـتـشـکـل شـوى بـه شـرف  جاى اينکه بر پايه ناسيوناليسمت، بر پايه حماقت ملى
ات باشد؟ بگـذار انسـانـيـتـت  ات فکر کن و با ما متشکل بشو. چرا ميخواھى قوميتت وجه مشخصه انسانى

مان را ميبريم ميگوئيم تو ميگوئى نمـيـشـود،  ات باشد. به کسى کلک نميزنيم. ما داريم برنامه وجه مشخصه
من ميگويم ميشود و اگر تو بيائى آسانتر ھم ميشود. ميخواھيم طب را و خيلى چيزھاى ديـگـر را مـجـانـى 
کنيم. ميخواھيم تفاوت مادى انسانھا را از بين ببريم. ميخواھيم ھر کسى ھر چه که ميخواھد بـاشـد، ھـر 
چقدر که ميخواھد کار کند. ميخواھيم ھمه انسانھا خودشان را با ھم برابر بـدانـنـد و مـيـخـواھـيـم ھـمـه 

در صد آدمھا ھمين را ميخـواھـنـد مـگـر ايـنـکـه  ٩٩خوشحال و خوشبخت باشند. آيا با اين مشکلى دارى؟ 
ای از نظر روانى نميتوانند خوب باشند، که من شـک  کسى از نظر فکرى بيمار باشد. ممکن است واقعا عده

اش ده دقـيـقـه بـه حـق و  دارم اينطور باشد، وگرنه ھر مادرى، ھر آدمى، ھر پدرى، ھر کس که در زندگى
اش را پياده ميکرد واقعا  حقيقت و انصاف فکر کرده فورى درک ميکند که اگر اين امکان بود که اين حزب برنامه

شـان، بـه شـرفشـان، بـه  طلبى چه دنياى بھترى بود. ما ميخواھيم برويم و به انسانيت آدمھا، به مساوات
ای  شان متوسل شويم که بيايند در يک حزب سياسى رزمنده که بتواننـد قـدرت را از يـک عـده نوعدستى

 .بگيرند و يک جامعه ديگرى را پياده کنند و مردم با ما ميآيند
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کسى به اين دليل با ما نميآيد براى اينکه قرار است وزير شود چون خيلى شک دارد اين حزب بتواند بـه 
اين زوديھا کسى را وزير کند. با اين حزب نميآيد چون ھمين اآلن ممکن است در دولت محلى پستى بـه او 
بدھند. با اين حزب نميآيد چون سريع در بورس قرار ميگيرد. کسى که با اين حزب ميآيد ميدانـد کـه بـا يـک 
حزب خالف جريان ميآيد. ولى ميداند عده بيشترى ھم ميتوانند بيايند. ما نماينده اين ترقيخواھى و انسانيت 
آدمھا ھستيم و به نظر من ھزاران نفر ميتوانند با ما بيايند. مشکلى اگر ھست سر اين اتصالى است که مـا 

مان اسـت.  ايم و اين بخاطر بخشى از ھمان تاريخچه بايد با اين ھزاران نفر برقرار کنيم. و ما اين را ياد نگرفته
ای از حـزب  بطور واقعى ارث و ميراث آن جنبش چپ چريکى ھنوز روى ما سنگينى ميکند. اگـر مـا شـاخـه

ای نبود که چگونـه  کمونيست فرانسه يا حزب کمونيست ايتاليا بوديم اينھا را بلد بوديم و برايمان ھيچ مسأله
ھا کار کنيم، چگونه در ميان جوانھا کار کنيم، چگونـه در مـيـان  کميته محلى درست کنيم، چگونه در خانواده

زنان کار کنيم، چگونه به طرق مختلف در ميان اقشار فرودست کار کنيم. چگونه در سطح قانونى و چگونه در 
ايم که ھر قدمى که خواستيم به سمت مـردم بـرداريـم  شرايط مخفى کار کنيم. ولى ما از يک مشى آمده

اى، درحاشيه جامعه ايراد گرفتند و ما ھر قدممان را ده دفعه گز کرديم تا قدم بعدى را  يک عده مريخى، فرقه
برداشتيم. وقتى خواستيم از جان آدمھا دفاع کنيم گفتند قھرمانى الزم است. وقتى خواستيم از شـادابـى 

ايم بايد فعاليت سياسـى  اند چون گفته فعاليت سياسى صحبت کنيم گفتند ليبرالند، سوسيال دمکرات شده
سال به جنگ نبريـد، گـفـتـنـد پـاسـيـو  ١٨براى مردم لذت بخش باشد و آنھا راحت باشند. گفتيم کسى را 

اند. ھر يک قدمى که ما به اين سمت آمديم در نتيجه يـک چـک و چـانـه زدن بـا يـک سـنـت قـوى  شده
ای چپ بوده که ويژه برخى از کشورھاست و کشورھاى اسالمى بيشتر! و ما داريـم از  کشى و فرقه رياضت

آن سنت بيرون ميآئيم، اما به نظر من سرعت بيرون آمدنمان از آن سنت کافى نيست. خيلـى سـريـعـتـر از 
اينھا ما بايد آدمھائى شويم مسلط به کارمان، سخنور، با يک روتين از پيش تعيين شده که ميتوانيـم بـرويـم 

مـان را  سراغ آدمھا، آنھا رابه خط مشى خود جلب کنيم، اگر نيامدند دوباره و دوباره سراغشان برويم، رابطـه
با آنھا نگه داريم، روزنامه بسازيم، راديو درست کنيم، ميتينگھاى بزرگ بگذاريم. اين بـايـد روش مـا بـاشـد. 

ای براى ھمان کسانى که اين کارھا را دوست دارند. ما بايد از الک خـودمـان  جلسات پچ پچ و کارھاى فرقه
بيرون بيائيم. به نظر من آلمان نمونه تشکيالتى است که اين استعداد، که ميتواند اينطور باشد، را از خـود 
نشان داده است. تشکيالتھاى ديگر حتى اين درجه از پيشرفت را ندارند. به نظر من بحث حزب و جامعه يـا 
حزب و قدرت سياسى براى ما ھنوز بحثى تئوريک است. ھنوز خيلى در غبار است و اھـمـيـت عـمـلـى آن 

 .روشن نيست

 .يک نکته ديگر ميخواستم حرفم را با آن تمام کنم بحث خارج کشور است

رفقا يکى از آن ديدگاھھايى که بايد به جنگش ميرفتيم و دگمى که بايد ميشکـسـتـيـم تـقـدس داخـل 
کشور است. ما ميخواھيم قدرت را در ايران بگيريم، يادتان باشد، ما ميخواھيم قدرت را در ايران بگيريم و فکر 
ميکنيم طبقه کارگر ايران بايد حرکت کند و اين حزب ميتواند در رأس اين طبقه کارگر قدرت را بگيرد. ولى ايـن 

 .به معنى تقدس داخل نيست. اين براى ما معنى ساختن حزبى است که بتواند اين نقشه را پياده کند

جزء اليتجزاى حزب کمونيستى دوران ما، آخر قرن بيستم، در عصر ماھواره ھا، در عصر اينترنت، در عصر 
دنيايى که يک دھکده جھانى شده اين است که ھمه جا حضور داشته باشد و بخـصـوص در مـرکـز تـمـدن 
غربى حضور داشته باشد. تشکيالت خارج کشور ما، تشکيالت تبعيديھا نيـسـت. تشـکـيـالت "فـعـال خـارج 
ھستيم بعدا ميرويم داخل" نيست. ممکن است من به خودم اينطور نگاه کنم، اين اشـکـالـى نـدارد. ولـى 
تشکيالت خارج کشور ما بايد آن نيروئى باشد که اگر فردا حزب کمونيست کارگرى در تھران قدرت را گـرفـت 
جرات نکنند از سازمان ملل قطعنامه براى کوبيدن و بمباران نابود کننده تھران بگـذرانـنـد. دنـيـا را در خـانـه 
خودشان روى سرشان خراب کنيم. در اين بيست سال کوبا را بيچاره کردند. حزب کمونيست کارگرى نـبـايـد 

ھاى  اجازه بدھد اين را تکرار کنند. بايد نيروئى را در جھان داشته باشد که مردم را بيرون ميآورد و امروز جوانه
 .اين نيرو را اينجا ميبينيم

رفقا لطفا کسى که در خارج کار ميکند نگران داخل نباشد. اگر ميخواھد با کميته داخل کـار کـنـد خـوب 
عضو اين کميته شود ولى کسى نگران چيزى نباشد. اگر کسى در خارج کار ميکند وظيفه اول او اين اسـت 
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ھـزار ايـرانـى  ١١٠که در خارج آن کارھايى که بايد انجام شود را به بھترين وجه انجام دھد. خودتان ميگوئيد 
ھايى که دلشان با ماست کارى ندارم، اين محيط بايد محيطى بـاشـد کـه  اينجا ھستند، من به خود آلمانى

بنظر بيايد حوزه حزب کمونيست کارگرى است. به نحوى که ھر دانشجوئى ميخواھد به آلمان بـيـايـد رژيـم 
مجبور باشد به او بگويند آنجا نروى جزء اين حزب کمونيست کارگری! اين وضعيتى بـود کـه کـنـفـدراسـيـون 
داشت، ميگفتند ميروى خارج نروى با کنفدراسيون! امروز ھم بايد به ھر کسى که به خارج ميآيد بگويند آنجا 
با حزب کمونيست کارگرى نروی! مواظب باش ما جاسوس داريم و ميفھميم! بايد وضع اينطور باشد بگـويـنـد 
خارج يعنى حزب کمونيست کارگرى. اين عملى است و راستش فقط بدست ما عملى اسـت. گـروھـھـاى 
ديگر نه قصدش را دارند نه توانش را دارند، نه سياستش را دارند، نه ايدئولوژيش را دارنـد، نـه شـعـورش را 
دارند نه خطش را دارند و نه مردم حاضرند که حوزه نفوذ آنھا بشوند. ولـى ايـن سـازمـان بـرابـرى طـلـب، 
آزاديخواه، انساندوست امکانش را دارد کارى کند که ھر کسى در خارج است، يا بخش عظيمى از آنھا، بـنـا 
به تعريف بگويد من با حزب کمونيست کارگرى ھستم. منتھى فقط آدمھا در خارج نيستند. نھادھا، کتـابـھـا، 

ھا، کانونھاى خارج کشور بايد در دست ما و جوالنگاه ما باشد. کـارى کـه داريـم  مجالت، راديوھا، انتشاراتى
شروع ميکنيم. چه آنھايى که موجودند و چه آنھايى که خودمان ايجاد ميکنيم. و وقتى دو سال ديگر به اروپـا 
و امريکا نگاه ميکنند بگويند از ھر طرف ميچرخى ميخورى به تخت سينه حزب کمونيست کارگرى. بگويند اين 
روزنامه را ميبينى که يک ميليون تيراژ دارد مال اينھاست، سردبيرآن عضو اينھاست. يا اينکه مثال اين شبکـه 
راديوھا را ميبينى؟ مال اينھاست. ھر کس از ھمان آنى که يکى در فرودگاه پياده ميشود تا وقتى به تـھـران 
برميگردد زير پوشش چتر اينھاست. اين عملى است. اين وظيفه خارج کشور است. وگرنه کسانى ھستنـد 
که دارند فکر ميکنند در مريوان جوله کنند و کارشان اين است. کسانى ھستند که به راديو سراسرى بـراى 
ايران فکر ميکنند و کارشان اين است. نتيجه اين کار را ھم ديديم. کسانى ھستند که دارنـد بـه ايـن فـکـر 

مان را چگونه بايد با طبقه کارگر تحکـيـم  ميکنند که چگونه بايد در ايران سازمان مخفى درست کرد و يا رابطه
 .کرد و نشريه تئوريک را چه بايد کرد

تشکيالت خارج ما اگر تشکيالت خارج کشور ماست بايد تشکيالت خارج کشور يک چنين حزبى باشد و 
اين نقش را براى خود قائل باشد. به نظر من سرتان را بلند بگيريد، خارج کشـور ھـم يـک جـائـى در ايـن 
دنياست. آلمان يک جامعه مھم دنياست، ما که نرفتيم اتيوپى فعاليت کنيم. وحدت دو آلمـان دنـيـا را بـھـم 
ريخت. آلمان بعد از جنگ سرد يکى از مھمترين کشورھاى جھان است. اگر ما در ايـن چـھـار پـنـج کشـور 
ای  آمريکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در محيط سياسى ايرانيھا و در محيط سياسى خود اين کشورھا وزنـه

 .باشيم ديگر نميتوانند ما را تکان دھند

اند بخاطر نفوذش در ترکيه نيست بـخـاطـر نـفـوذش در آلـمـان  رفقا اگر تا بحال عبد اوجالن را نکشته
است. ميخواھم بگويم دنيا بھم وصل شده است. ھيچ نيروئى در ايران که فقط مال ايران بـاشـد بـه قـدرت 
نميرسد. مردم ايران ھم گيج نيستند. نگاه ميکنند ميگويند اگر تو خيلى نيـروئـى چـرا کسـى از تـو حـرف 

المللى قـوى نـداشـتـه بـاشـد،  نميزند، چرا نيستى؟ فقط سر کوچه ما ھستى؟ ھيچ نيروئى که جنبه بين
 .حضور جھانى قوى نداشته باشد شانس جلب توجه مردم در ايران را ندارد

ھاى عملى آن صـحـبـت کـنـيـم امـا حـرف  تر راجع به جنبه اين خالصه حرفھايم بود. ميتوانيم مشخص
اساسى من در يک جمله اين است: رفقا بايد ھر کدام از ما حواسمان باشد که اين حزب يک مـنـحـنـى را 
طى کرده و اين منحنى بايد تا آخرش طى شود. شايد ھمه مراحلش براى ھمه ما به يـک انـدازه بـرنـامـه 
ريزى شده و مطابق نقشه پيش نرفته است. شايد خيلى از ما خودمان را در شرايطى پيدا کرديم و سـعـى 

ھايى از يک طرح، يک نـقـشـه در کـار مـا  العمل درست به خرج بدھيم. ولى بطور واقعى رگه کرديم عکس
 .ھست

ما ميخواھيم يک حزب مارکسيستى در ايران درست کنيم، يک حزب کارگرى کـمـونـيـسـتـى در ايـران 
درست کنيم، يک حزب کارگرى کمونيستى که وسط عالم سياست باشد که شانس دست بردن بـه قـدرت 

 .سياسى و تعيين تکليف از باال را در جامعه داشته باشد
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وقتى کار ما به مثابه يک حزب به سرانجام رسيده باشد، تا قبل از آن بايد در اين جھت تالش کـنـيـم و 
ايم. اما برگشتن و گذشته را نگاه کردن کـه  فکر ميکنم ھنوز به آنجائى که آن حزب سياسى باشيم نرسيده

از ما ميخواھند، به نظر من اشتباه است. برگرديم ببينيم چه شد پارسال اينطورى بود. مـا قـدم بـه قـدرت 
گذاشتيم. حزب کمونيست کارگرى در دفاع از مارکسيسم خيلى پرونده قويترى دارد تا نشريه نقد کـه فـکـر 
کنم در فرانکفورت در ميآيد. براى اينکه اگر اين حزب جائى در دفاع از مارکس چيزى بگويد در تمام کشورھاى 

وجـود  ترجمه ايتاليايى برنـامـه ايد؟ جھان ميگويد، به چندين زبان ميگويد. شما ترجمه ايتاليايى برنامه را ديده
ای در ايتاليا آنرا پخش ميکنند. ميخواھم بگويم قدرت براى ما تعيين کننده اسـت و ايـن عـالمـت  دارد و عده

ھا است که بلد ھسـتـنـد  چى فساد نيست. قدرت عالمت فساد نيست. اين حرفھاى پدر بزرگى جبھه ملى
وقتى نوبت کمونيستھا ميشود آنرا بگويند وگرنه ھيچ مشکلى ندارد دکتر شايگـان رئـيـس جـمـھـور شـود. 
مشکلش اين است که مبادا شما بخواھيد نخست وزير شويد. که مبادا شما بخواھيد کشور را بگيريد. آنجـا 
يادش ميافتد که قدرت فساد ميآورد، که کمونيستھا سنتا ديکتاتورند، که کيش شخصيت وجـود دارد، گـويـا 
کيش شخصيت در حزب ليبر انگليس وجود ندارد! يا براى مثال ميگويند عصر ديکتاتورھا تـمـام شـده اسـت. 
گويا از اينکه عصر ديکتاتورھا تمام شده منظورشان ما ھستيم. تمام کشورھاى جھان از آمريکـاى التـيـن تـا 
آسياى جنوب شرقى ديکتاتورى دست راستى، دست ساز امريکا بودند که در واقع اين عصر تمام ھم نشده 
است. اما گويا چون شوروى شکست خورده عصر ما ھم شکست خورده است. اينھا ھمه تبليغات اسـت و 

 .وظيفه ما اين است اين تبليغات را خيلى سريع کنار بزنيم و کارى که ميخواھيم را انجام دھيم

فرصت ما ھم تا ابد نيست. سن ما ھم دارد باال ميرود. نيرو گرفتن از جـوانـھـا بـه جـاى خـودش، امـا 
 .ھرکدام از ما دوست دارد در دوره حيات خودش کار مثمر ثمرى انجام داده باشد

توصيه من به رفقائى که اآلن عضو حزب کمونيست کارگرى ميشوند ايـن اسـت کـه خـودشـان را بـا 
مارکسيسم آشنا کنند. ھيچکس موظف نيست کادر اين حزب بشود. ميتواند عضو حزب باشد و ھمانـقـدرى 
کار کند که دوست دارد اما به نظر من ما احتياج داريم. راستش خيلى وقتھا مينشينيم و ميگوئيم نسل بعـد 
از ما در اين حزب چه کسانى ھستند؟ من نميشناسم. ما بايد اين کار را به چه کسانى تحويل بـدھـيـم؟ و 
اين دست رفقائى را ميبوسد که ده پانزده سال از ما جوانترند و بايد با مارکسيسم آشنا شوند. رفقا خواندن 

العاده شيرين است. اگر شما ميخواھيد کـتـاب  مارکسيسم سخت نيست. نه فقط سخت نيست بلکه فوق
بخوانيد ايدئولوژى آلمانى را بخوانيد، مانيفست کمونيست را بخوانيد ببينيد به ھيجانتان نميآورد! به آن زبانى 
که بيشتر به آن مسلط ھستيد، بخوانيد. به آلمانى بخوانيد. مارکس را بخوانيد، تاريخ چپ را بخوانيد، تـاريـخ 

کارى  حزب ما را بخوانيد و خودتان را براى وظايفى که بزودى روى دوشتان ميآيد، آماده کنيد. براى اينکه ادامه
حزب در گرو اين است که مارکسيستھاى جديدى داشته باشد که صحنه را دست بگيرنـد و حـزب را اداره 

 .کنند

به ھر حال من خيلى خوشحال شدم که توانستم در جلسه شما باشم. تشکيالت آلمـان اآلن الـگـوى 
ماست. يادم ميآيد يک زمانى ھمه نگرانى ما از تشکيالت آلمان بود. رفقا سياوش و آذر که دبير تشـکـيـالت 

ھايتان گـفـتـيـد  حزب بودند واقعا فداکارى کردند که امروز در اين موقعيت ھستيم ولى خودتان ھم در صحبت
اين تازه شروع کار ماست و واقعا بايد رفت خانه در آينه نگاه کرد و پرسيد آيا واقعا اينکـار از مـا بـر مـيـآيـد؟ 

 .خيلى بيشتر از اين حرفھا از ما بر ميآيد

 موفق باشيد
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 !اين حزب شماست

 سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ

 ١٩٩٩اکتبر  -استکھلم 

رفقا من ھم ميخواستم به سھم خودم بگويم که چقدر خوشحالم کـه 
ام و شما را ميبينم به خليل کيوان حسوديم ميشود و فکر ميکـنـم  در اين جلسه ھستم و االن که اينجا آمده

يکى از اولين پيشنھادھايى که در برگشتن از اين سفر بکنم اين است که من و خليل جـايـمـان را بـا ھـم 
ام امـا مـتـاسـفـانـه  عوض کنيم تا من بيشتر بتوانم در اين جلسات شرکت کنم. من يادداشتھـايـم را آورده

 .جوکھايى که ميخواستم بگويم را يادم رفته

به بحثھاى مشخص و تشکيالتى و تاکتيکى و احتماال بحثھاى مربوط به مواضع سياسى حتما در بخش 
سؤال و جواب ميپردازيم. من شخصا مشتاقم بدانم چه مسائلى مطرح است و ما بايد چه چيزی را روشـن 
کنيم و من ھم به سھم خودم از شما سؤال دارم و در بخش بعدى من ھم سؤاالتم را از شما طرح خـواھـم 

 .کرد

تر در مورد خودمان صحـبـت کـنـم و بـه يـک  تر و شايد ابتدائى اينجا ميخواھم در مورد چند مسأله کلى
اى حزب را برايتان آشکار کنم. به اين معنى که اين حزب بر سر چيست و چرا مـا  معنى ميخواھم اسرار پايه

فکر ميکنيم بايد به آن پيوست و چرا فکر ميکنيم از نظر فيزيکى پيوستن به حزب ممکن اسـت و چـرا فـکـر 
ميکنيم حرف و پيامى که داريم حرف قابل قبول براى انسانھاى زيادى است. چون ما به يک پروژه محکوم بـه 

ايم و فکر ميکنيم که اين کارھائى که ميگوئيم عملى است. چون قطعا ھر کـدام از مـا  شکستى دل نبسته
سناريوى بھترى براى زندگيمان گير ميآوريم وگرنه اگر قرار بود فکر کنيم اين کار خاصيتى ندارد و به نـتـيـجـه 
نميرسد ھيچکدام از ما زندگى دلچسب و عاديمان نميتوانست اين باشد بلکه اين يـک حـرکـت سـيـاسـى 
است که فکر ميکنيم بايد به نتيجه برسد و اين که چرا ما فکر ميکنيم که کمونيسم مـيـتـوانـد پـيـروز شـود، 

 .بحثى است که من ميخواھم امروز راجع به آن با شما صحبت کنم

چرا کمونيسم ميتواند پيروز شود؟ اگر کسى به من نشان بدھد که کمونيسم نميتواند پيـروز شـود مـا 
ھايى در خاک جھان که بعدا آيندگان آن را کشف کنند و به سـطـح  ديوانه نيستيم، ما قصد جا گذاشتن کتيبه

فکر و انساندوستى ما احسنت بفرستند، را نداريم. ما ميخواھيم اتفاقاتى در زمان حيات خودمان براى مردم 
عادى معاصر خودمان بيفتد و فکر ميکنيم اين کار جوابگوست و فکر ميکنيم اين راه آن است و اگـر مـعـلـوم 
باشد جوابگو نيست خوب ما طبعا اين کار را نميکنيم. منتھا من ميخواھم به شما بگويم چرا ما بـه ايـن کـه 
اين کار عملى است خوش بين ھستيم. چرا کمونيسم عملى است؟ چرا کمونيسم ميتواند پـيـروز شـود و 

 چرا ما شانس داريم؟

من فکر ميکنم ما شانس داريم براى اينکه اکثريت عظيم مردم در جھان کمونيست ھستند و خـودشـان 
نميدانند. من فکر ميکنم زيپ پوست ھر انسان منصفى را باز کنيد يک کمونيست بلشويک را ميبـيـنـيـد کـه 
ميخواھد از آن بيرون بيايد. در وجود تک تک ما سوسياليستھاى پرحرارتى نھفته است که ميخـواھـد از ايـن 

اند. قالب نژادى، قالب مـذھـبـى،  قالب بيرون بزند. از قالبھايى که ھيچکدام از آنھا از بدو تولد ھمراه ما نبوده
قالب ملى، قالب قومى، قالب سنى، قالب جنسيتى، ھيچکدام اينھا ھويّت ما را در بـدو تـولّـدمـان شـکـل 

اند. من معتقدم آن سوسياليسم درونى ما، آن آدم سوسياليستى که داخل پوست جلد ماست زير بار  نداده
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ھويّتھايى که در طول زندگيش برايش تراشيده ميشود، و ھست در فضا، و شما ميبينيد، و ھر روزه آنـھـا را 
 .حس ميکنيد، مدفون است

يکى از کارھايى که يک حزب کمونيستى بايد بکند اين است کـه ايـن فضـا را کـنـار بـزنـد و آن آدم 
سوسياليستى که در وجود اکثريت ما، الاقل در وجود آن بخشى از ما که آدمھاى منصفى ھستيم، را بيرون 
بياوريم. به نظر من فقط کافى است منصف باشيم تا بتوانيم فرض کنـيـم کـه اگـر ايـنـجـا را بـکـاويـم يـک 
سوسياليست در آن پيدا ميکنيم. فقط کافى است منصف باشيم. من کارى به آدمھـايـى کـه غـريـزه نـفـع 

شان آنقدر قوى است که حتى منصف نيستند، ندارم. اما اگر يک نفر، حـتـى يـکـروز، يـک  پرستى شخصى
لحظه، در برابر يک واقعه در زندگيش انصاف به خرج داده باشد به نظر من اگر وسـايـل حـفـارى بـيـاوريـم و 
 .بکاويم داخل آن آدم يک کمونيست پيدا ميکنيم. و من ميخواھم راجع به اين با شما چند کلمه صحبت کنم

به ما ايراد ميگيرند، و يا خودمان ھم اصرار داريم بگوئيم، که ما مرتـب مشـغـول مـرزبـنـدى بـا ديـگـران 
ھستيم. به ما ايراد ميگيرند که با ھيچکس نميسازيد و مرتب داريد فرقتان را ميگوئيد، و مرز ايجاد ميـکـنـيـد. 
انگار کمونيسم بر سر مرز ايجاد کردن است. به ما تذکر ميدھند که اين مرزبنديھا ظاھرا دارد ما را به حاشيه 
ميراند. از بحث اتحاد عمل با ديگران که بيائيد روى مشترکاتمان اتحاد عمل کنيم تا اينکـه چـرا بـه خـانـواده 
مسلمان ايراد ميگيريد که حجاب سر دخترش کرده است و چرا خاتمى را نميپديزيد و يا نميبينـيـد کـه قـدم 
مثبتى است، يا اينکه چرا به اين سازمان و آن سازمان سر جزئيات بھانه مـيـگـيـريـد، يـا چـرا نسـبـت بـه 

ھا برخورد ميکنيد. به ما ايراد ميـگـيـرنـد و  ناسيوناليسم اينقدر تند برخورد ميکنيد يا اينکه چرا به مذھب توده
مدام از ما سؤال ميکنند که شما چرا اين مرزبنديھا را ميکنيد، و ظاھرا از نظر خيليھا اين مرزبنديھاى دائـمـى 
ما و اين تالش ما براى اينکه بگوئيم اين بحث ما نيست و خيلى ھم با شما سر ايـن مـوضـوعـات اخـتـالف 

 .داريم... معتقدند اين دارد ما را به حاشيه ميراند

اى است که فکر ميکنيم روى ھمه ما را گرفتـه  به نظر من برعکس است. اين تنھا راه کندن از آن پوسته
است و متصل شدن به آن سوسياليسم جھانشمول ھمگانى است که ھـمـه مـا داريـم. مـا مـرز ايـجـاد 

ھاى اين خرافات را باز ميکنيم. براى اينکه به آن آدمى که فکر ميکنم در تک تک وجـود  نميکنيم. ما داريم اليه
پـرسـتـى،  ما ھست و يک انسان سوسياليست و آزاديخواھى که ھست و زير بـار نـاسـيـونـالـيـسـم، قـوم

با اسـالم  بايد مرزپرستى، نژادپرستى، خودخواھى روزمره و رقابت طلبى اقتصادى مدفون است، برسيم. ما
اند رابطه برقرار کـنـيـم. مـا وقـتـى  يک عده مرزبندى کنيم براى اينکه با نصف دنيائى که حجاب سرش کرده

داريم راديکال ميشويم ميرويم به متن. ما وقتى ميزنيم زير دگمھا و خرافات اين ما ھستيم که داريم به بستر 
اصلى بشريت ميپيونديم و آن کسى که نشسته و کمونيسم او از اينجا ناشى ميشود که به نظر او مـرکـز 
استان لرستان نبايد خرم آباد باشد و بايد بروجرد باشد، يا اينکه چرا ايران ذوب آھن ندارد يا چرا ما ايـرانـيـھـا 
نميتوانيم سينماى خودمان را بچرخانيم، يا اينکه ما بايد مذھب و روشھاى خودمان را داشته باشيم، آن فـرد 
است که مدفون است و در حاشيه است. ما داريم با آن انصاف بشريت تماس ميگيـريـم، بـا آن انسـانـيـت 
عمومى که در ھمه ما ھست، پشت خرافات ھمه ماست. بحث من زياد به ذات بشر ربط چـنـدانـى نـدارد. 
نميدانم اين ذات ھست يا نه، خوب است يا بد... نه تحقيق کرده ام، نه روانشناسم و نه بيولـوژيسـتـم. امـا 
معتقدم اگر ھر کدام از ما بدھکار نباشيم، مرعوب نشده باشيم، گرسنه نشده باشيم، مـريـض نـبـاشـيـم، 
خسته نباشيم و برويم باالى يک کوه زيبا رو به دريا بنشينيم و پايمان را آويزان کنيم و فکر کنيم، قشنگتـريـن 
چيزھا به فکرمان ميرسد. ھيچکس نميگويد بلند شوم بروم سر يکى را بُبرم، نگذارم يکى زبان مـادريـش را 
حرف بزند. يک ارتش درست کنم و يک عده را بگيرم بيندازم زندان، ھيچکس اينکار را نميکند. ھر کدام از مـا 

ترين احساس را نسبت به خودمان داريم و فکر ميکنيم، پاکيم،  در بھترين لحظات زندگيمان آنجائى که شريف
معصوميم، انسانيم، در آن لحظات چه ميخواھيم؟ آيا کسى در آن لحظات طرفدار کاھش دسـتـمـزد اسـت؟ 
ميگوئيم کاشکى ھمه مردم ھمه چيز داشته باشند، ميگوئيم کاشکى کسى مريض نشود. قطارى تصـادف 

اش را از دسـت داده،  اند، جاى کسى کـه نـوه ھائى که کشته شده ميکند خودمان را جاى پدر و مادر بچه
اش  جاى کسى که معلول شده، حتى جاى کسى که ميتوانست بخواند و ديگر نـمـيـخـوانـد چـون حـنـجـره

زخمى شده است، ميگذاريم. خودمان را مدام جاى ھمديگر ميگذاريم و اين سوسيالـيـسـم اسـت! ايـنـکـه 



18 

ميتوانيم خودمان را جاى ھمديگر بگذاريم. اينکه بطور مساوى من ميتوانم جاى شما باشم و شما ميتـوانـيـد 
جاى من باشيد. من ميتوانم درد تو را بفھمم و تو ميتوانى درد مرا بفھمى. اين سوسياليسم است. به نظـر 
من ما اينطورى به دنيا ميآئيم. راستش نميدانم اينطورى به دنيا ميآئيم اما ما ميتوانيـم ايـنـطـورى بـاشـيـم، 

 .و اين اکثريت عظيم مردم دنيا که ريگى به کفش ندارند را در بر ميگيرد بشويم ميتوانيم اينطورى ھم

اگر حزب کمونيست کارگرى روى برداشتن حجاب کودکان اصرار ميکند و با يک سـرى آدمـھـاى دوسـت 
داشتنى که ما ھم دوستشان داريم بر سر اين مساله دعوا ميکند و متلک بـار ھـم مـيـکـنـيـم کـه شـمـا 

اى را  زده ھستيد، براى اين است که ميخواھيم به آن انصاف داخلى ھمه ما که ھيچ بچه مانده و شرق عقب
نبايد اذيت کرد، وصل شويم. وقتى ما شعار ميدھيم که ھمان روز اول که سر کار بيائيم کـار مـزدى را لـغـو 
ميکنيم از چپ و راست به ما ميگويند زود است، دير است، نميشود، ذھنى گرائى نکنيد، شـعـار تـوخـالـى 

مـان رجـوع  ندھيد، چپ نمائى نکنيد. وقتى ما داريم اين را ميگوئيم داريم به آن احساس واقـعـى تـک تـک
اش را بـه  ميکنيم، و به احساس قلبى تک تک شما دست ميبريم که ميگويد دليلى ندارد آدمى قوه بـدنـى

کسى بفروشد و بعد از سى سال ديگر اين قوه بدنى را نداشته باشد و آن کسى کـه ايـن قـوه بـدنـى را 
خريده دم و دستگاھى براى خودش درست کرده (يعنى روى دوش مصرف ھمين قوه بدنى قدرتـى درسـت 
کرده) که چنان مھيب و غول آسا است که امروز ديگر من و شما نميدانيم چگونه بايد بـا آن طـرف شـويـم. 
سرمايه روى دوش کارگرى که کار کرده، قوى شده است. اين جمله مارکس است: "ھرچه کارگر بيشتر کـار 

 ."ميکند سرمايه قويتر ميشود

ھر کدام از ما در خانه خودش ميتواند اين را بفھمد. براى اينکه ميتـوانـيـم خـودمـان را بـگـذاريـم جـاى 
ايم کـه  ايم که کار کنيم. ما به دنيا آمده ھمديگر. چه معنى دارد يک نفر سى سال کار کند؟ ما به دنيا نيامده

ايم که خلق کنيم و از محصـول خـالقـيـت  ايم که کار کنيم، به دنيا آمده از زندگيمان لذت ببريم، به دنيا نيامده
خودمان، دسته جمعى يا فردى ھر دو، لذت ببريم. قرار نيست برويم از بوق سحر تا غروب در کـارخـانـه کـار 

ام،  کنيم و بعد از سى سال نگاه کنيم که چه شد؟ من تقريبا از يک شعاع ده کـيـلـومـتـرى بـيـرون نـرفـتـه
ھا که ميشـد  ام، عاشق خيلى ام، شعر خيلى از شعرا را نخوانده موسيقى خيلى از موسيقيدانھا را نشنيده

اش را بـه مـن  ام. سنـّم ھم شصت سال است و حاال بايد ببينم چه کسى حاضر است کلـيـه بشوم نشده
بدھد که تا ھفتاد سالگى عمر کنم؟ قرار است زندگى آدمھا اينطورى باشد و ما اين را ميدانيم. الزم نيسـت 
شما لنين يا مائو و تروتسکى باشيد، الزم نيست کمونيستى باشيد که اين مرزبنديھا را خـوانـده و اسـتـاد 

حزب شوروى چه اتـفـافـى افـتـاد تـا سـوسـيـالـيـسـت بـاشـيـد. شـمـا  ٢٤و  ٢٢باشيد و بدانيد در کنگره 
سوسياليست ھستيد. اگر باشرف ھستيد سوسياليست ھستيد، اگر منصف ھستيد سوسياليستيد، اگـر 
در خيابان ميبينيد کسى دارد به کسى زور ميگويد و ميرويد قد َعلَم ميکنيد شما سوسياليـسـت ھسـتـيـد. 
چرا؟ چون داريد اجتماعى فکر ميکنيد و خودتان را جاى کسى ديگرى ميگذاريد و ميگوئـيـد مـن بـا ايـن آدم 
برابرم و اين کارى که سر اين آدم ميآيد اگر سر من ميآمد، اعتراض ميکردم. کمونيست بنابراين يک دستـگـاه 

اند تا به اينجا رسيده است. بـرعـکـس يـک  خلق شده، يک قاب مينياتورى نيست که روى آن کلى کار کرده
شعار قديمى و ابتدائى انسان است. شعار برابرى انسانھاست. منظورم از برابرى انطـبـاق آدمـھـا بـا ھـم 
نيست. منظورم اين نيست که مثل ھم لباس بپوشند و مثل ھم کار کنند. اينکه در جھان خودمان يک شـأن 
داشته باشيم و اينکه اگر خواستيم بتوانيم يک کارى با زندگيمان بکنيم، با ھم فرق نداشته باشيم. بـنـا بـه 

 .طبقه، نژاد يا ھر چيز ديگرى با ھم تفاوت نداشته باشيم. اين کمونيسم است

کاريھا کار آن مـکـاتـبـى اسـت کـه خـواسـتـنـد از  ھا، آن َکنده کمونيسم ساده است. آن مينياتورکاری
کمونيسم تئوريھائى بسازند تا بوسيله آن مرکز استان لرستان را از خرم آباد به بروجرد منتقل کننـد يـا ذوب 
آھن بسازند که سوزن را خودمان توليد کنيم. خوب سوزن ھست برو بخر! مکاتبى که تئورى سوسيالـيـسـم 

المـلـلـى و غـيـره  را به تئورى استقالل ملى، تئورى برترى قومى، تئورى توليد بوروکراتيک، تئورى رقابت بين
 .تبديل کردند

من که در چھارده، پانزده سالگى فکر ميکردم سوسياليست ھستم. کتابھاى مارکس نبود که بـخـوانـم 
(اين جالب است بعدا که رفتم دانشگاه معلوم شد کتابھاى مارکس در کتابخانه بود و يکـى از دانشـجـويـان 
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بعدا تعريف کرد که کتابھاى مارکس را از کتابخانه کش رفته که بخواند و ما بعـدا کـتـابـھـاى مـارکـس را در 
انگلستان خوانديم) به ھر حال ما که در چھارده پانزده سالگى مارکس را نخوانده بوديم اما ميدانستـيـم کـه 
ما از برابرى خوشمان ميآيد. شما ھم ھمينطور، الزم نيست براى کمونيست شدن قبال مکتبـش را اسـتـاد 
شده باشيد چون کمونيسم بر سر مکتب نيست. کمونيسمى که امروز سر آن بحث ميشود اين اسـت کـه 
دولت چيست و حزب چيست و انقالب شوروى چه شد، لنين چه کرد، بوخارين چه کرد و استالين چه کـرده 
و به آن ميگويند تئورى کمونيسم. وقتى به کسى ميگوئيد بحث تئوريک بکند فکر ميکند بايد تاريخ شوروى و 
تاريخ حزب بلشويک را توضيح دھد يا بگويد شوروى چرا مضمحل شد. بحث تئوريک را مارکس کرده است که 

تـريـن  ايد. ايـنـھـا تـئـوريـک ميگويد به ما ميگويند ميخواھيد زنان را اشتراکى کنيد، شما خودتان اينکار را کرده
ھا است. وقتى ميگويد کارگر کار ميکند و نيروئى خارج از او قوى ميشود و ھرچه بيشـتـر کـار مـيـکـنـد  بحث

ھيوالى روى سرش سنگين تر ميشود، اين بحث تئوريک است. اما اينکه چرا اين براى بـوخـاريـن پشـت پـا 
گرفت و بوخارين افتاد و بعد دوتائى گاوبندى کردند و سر سومى را بريدند، اين تئورى سوسياليسم نيسـت. 
اگر اينھا تئورى باشد زمان مارکس تئورى سوسياليسم وجود نداشت چرا که ھنوز بوخارين نيامـده بـود کـه 

 .براى استالين پشت پا بگيرد و استالين ھم ديديم چه بالئى سر او آورد

ايد. بر سر شعار اول مانيـفـسـت  سوسياليسم بر سر مانيفست کمونيست است که ھمه شما خوانده
است که صحبت از آزادى انسانھا ميکند و اين وجه مشترک ھمه ما است چه در حزب کمونيسـت کـارگـرى 
باشيد چه نباشيد. فکر ميکنم بسيارى از شما عضو حزب کمونيست کارگرى ھستيد فقط حق عضويتتـان را 
نميدھيد! براى اينکه ما داريم از اين کاراکتر شما استفاده ميکنيم براى قدرت سياسى خودمان و شما داريـد 
از حضور ما براى بلند کردن سرتان در کوچه خودتان استفاده ميکنيد. اين واقعيت رابـطـه مـا بـا خـيـلـى از 

ايد عضو حزب خودتان بشويد، خوب خوشحاليد. اما اگر فردا سر ايـن  شماست. اما شما عضو نيستيد نيامده
حزب را بُِبرند يک بالئى سر زندگى شما ميآيد، مطمئن باشيد. اگر حزب کمونيست کارگرى را فردا تـعـطـيـل 
کنند توى کوچه شما يک اتفاقى براى شما ميافتد. آنوقت ايرانى بايد خودش را با مصدق تعريف کند. آنوقـت 
ايرانى بايد خودش را با داريوش ھمايون تعريف کند، آنوقت بايد بگوئيم فرھنگ بومى ما ميگويد زن بايـد بـرود 
در مطبخ قرمه سبزى درست کند و چه غذاى جالبى است داريم ميخوريم چون مال خودمان است! آنـوقـت 

اش چه ميپوشد. کسى اجازه ندارد بگويد  ميشود پذيرفت خانواده اسالمى بايد خودش تصميم بگيرد که بچه
بچه را از زير دست اينھا در بياوريد يا بگويد کسى اجازه ندارد بچه را به شکل دلقک در بياورد و اينـور و آنـور 

 .بفرستد و بچه را محروم کند

تان را اجرا مـيـکـنـيـد و اگـر  تان و سوسياليسم اگر حزب کمونيست کارگرى نباشد شما کمتر کمونيسم
ھايى که اآلن داريم ميکنيم را ميتوانيم بکنيم. با ھم ھستيم فـقـط  شما نباشيد ما کمتر از اين ھارت و پورت

شما بايد يک گام ديگر به سمت ما برداريد. اين مرزبنديھائى که گفتم حيـاتـى اسـت. اصـرار مـا بـه اصـل 
کمونيستى و کوتاه نيامدن از آن حياتى است. ميدانم اگر ما کوتاه بيائيم محبت و احترام دوستانمـان در راه 

ايم که راه کارگر را راضى کنـيـم.  کارگر يا فدائى يا فالن سازمان را بيشتر بدست ميآوريم اما ما به دنيا نيامده
ايم و در اين عرصه پا گذاشتيم که سياستى را در زمان حيات خودمان متحقق کـنـيـم. مـا ھـم  ما بدنيا آمده

مثل ھمه احزاب ديگر دنيا ميخواھيم آموزش و پرورش را بدھيم دست اين ديدگاه و اين خط مشى اداره کند، 
ميخواھيم طب مجانى شود، ميخواھيم يک روز صبح که مردم پا ميشوند ھيچکس ديگر کارگر مزدى نبـاشـد 
و ديگر چيزى به اسم دولت روى سر مردم حاکم نباشد. حاال اگر به خاطر اين فعاليتھا يک عده آدم با شـرف 

کاريھاى مکتب و گـرايـش و اردوگـاه  و زندانيھاى سياسى قديمى و کسانيکه ھنوز محيط فکريشان آن ُمنبّت
 .خودشان است و از بنده دلخور ميشوند. ببخشيد! اشکالى ندارد

ما داريم ميرويم وصل ميشويم به آن سوسياليستھايى که گفتم زير زيـپ پـوسـت تـک تـک آدمـھـاى 
زحمتکش و منصف دنيا ھست و ما از اين نگران نيستيم. حزب کمونيست کارگرى تصميمش را گرفته است. 
من گفتم چرا ما ميتوانيم پيروز بشويم براى اينکه تحقيقات ما نشان ميدھد تعداد آدمھايى که ميخواھند آزاد 
باشند از آدمھايى که نميخواھند زيادتر است. کسانيکه دوست دارند در جامعـه بـرابـرى زنـدگـى کـنـنـد از 
کسانى که نميخواھند زيادتر است و معتقدم که اين پيام ما نيست، پيام مشترک ماسـت و مـا يـک گـروه 
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ايـم  ايم و ابزارى براى برش دادن بـه آن درسـت کـرده فعال ھستيم و يک بلندگو براى اين پيام درست کرده
 .وگرنه حرف، حرف انسان جھان ماست

اند بـه "حـزب و جـامـعـه" و  ايم که معروف شده يک سلسله بحثھا ھست که ما اين اواخر مطرح کرده
"حزب و قدرت سياسى" که بعضى محافل را برآشفته کرده و بعضى را اميدوار. من ميخواھـم چـنـد کـلـمـه 

 .راجع به آن حرف بزنم

من تا االن گفتم چرا به نظر من پيروزى کموينسم ممکن است، چون حرف دل خيليھـاسـت. و ايـن مـا 
ھستيم که جريان اکثريت ھستيم. کسى که ميخواھد در کردستان زبان مادريش را حـرف بـزنـد اکـثـريـت 
نيست، کسى که ميخواھد آزاد باشد در کردستان اکثريت است. البته ما ھم ميخواھيم مردم بـتـوانـنـد بـه 
زبان مادريشان حرف بزنند. کسى که ميخواھد دانشگاھھا زير سانسور حکومت نباشد و يا نويسندگـان ھـر 
کتابى ميخواھند بنويسند و فرض کنيد شعرا بتوانند ھر شعرى ميخواھند بگويند اکثريت جامعـه نـيـسـتـنـد، 

اى ھستند کـه  اکثريت جامعه مسأله اصليش اين نيست، ما ھم اين را ميخواھيم اما اکثريت جامعه آن عده
ھمه آزادى را ميخواھند و ھمه خوشبختى را ميخواھند. در نتيجه اين حزب افراطى ما بـه مـردم نـزديـکـتـر 

رو نه سيخ بسوزد و نه کبابى که تعدادشان ھم کم نيست. حزب افراطى ما بـه مـردم  است تا احزاب ميانه
نزديکتر است و روزى که اين پيوند برقرار شود و روزى که اين رودخانه به آن دريايى از انصاف، شرف و برابرى 
طلبى که اسمش مردم دنياست، برسد، آنروز کسى نميتواند جلوى ما را بگيرد. آنروز کسانى ھم که از مـا 
دلخورند ميآيند و از ما معذرت ميخواھند يا اصال معذرت ھم نميخواھند و خودشان ميآيند در ايـن صـف چـون 

 .آنھا ھم جزء اين درياى انسانيت ھستند

بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى روى اين بحث است که چرا پيروزى کـمـونـيـسـم مـمـکـن 
است. بقيه بحث را روى اينکه چگونه ميشود کمونيسم پيروز شود بنا ميکند. چون ھر چيز ممکنى لزوما بـه 
وقوع نميپيوندد. ممکن است يک چيزھايى ممکن باشد، کما اينکه بيست سال پيش در ايران ممکـن بـود و 
نشد. بيست سال پيش ميشد حکومت چپگرا در ايران سر کار بيايد. يک دولت ساندنيستى ھم ممکن بـود. 
قرار نبود ھمه ما برويم زير سايه سياه مذھب بيست سال زندگى کنيم. ميتوانست يک دولت ساندنيستـى 

ھا آن جريانى بودند کـه در آن  در ايران سرکار بيايد. اگر فدائى پديده ديگرى بود به نظرم ميشد. چون فدائى
مقطع آن قدرت را داشتند و دل مردم را ھم داشتند و مردم به آنھا به عنوان جريان چپى که ميـتـوانـد کـارى 
بکند، نگاه ميکردند و فدائيان اين نقش را ايفا نکردند. ميتوانستند کرده باشند. ميخواھم بگويم اينھا از نـظـر 

 .تاريخى غير ممکن نيست

ولى ما چگونه ميخواھيم پيروز شويم، چگونه ميخواھيم متحد کنيم؟ بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت 
سياسى راجع به اين است. راجع به اينکه حزب کمونيست کارگرى با چه مکانيزمى ميتواند پيامش را ببرد و 
بپيوندد به آن سرچشمه اصلى قدرتش که انسانيت درونى ھمه است. مکانيزم اين کار چيست؟ برويم يـک 

اى پچ پچ کنيم؟ برويم از پشت ديوار و اسممان را نگوئيم و اطالعيه بيندازيم آنطرف ديـوار؟ بـرويـم در  گوشه
اى چپى که محصول اختناق است زندگى کنيم و دنيائى به اين وسعت را کنار بگذاريم و بـه  فرھنگ حاشيه

آن سنتھا بچسبيم؟ اين چپى که ما داريم، چپى نيست که از حزب کمونيست ايتاليا و فرانسه الھام گرفـتـه 
و آنطور کار ميکند. چپى است که تحت رژيم پھلوى و اسالمى سعى کرده باقى بماند و راه و چاھش را ھم 
ياد گرفته که اينطورى ميشود در اين اوضاع ماند. حزب کمونيست فرانسه را ببريد در ايران يکروزه متـالـشـى 
ميشود. بايد راه و رسم بقا در چنين شرايط اختناقى را از سازمانھاى ايرانى ياد بگيرد. بنابرايـن ايـن سـنـت 
مال آن شرايط است. آيا ما بايد ھمينطورى و در ھمين مقياس کار کنيم؟ با آن الگوھا و افکار؟ حاال کارى بـه 

 .تفاوت ايده آلھايمان ندارم

تر و  ما اين را قبول نميکنيم. معتقد نيستيم که احزاب راديکال بايد گروه فشار باشند و احزاب ديگر اصلى
تر جامعه. کى اينرا گفته؟ کى گفته احزاب سنتى بايد ھـمـيـشـه قـوى بـاشـنـد و  آدم بزرگتر و جو گندمى

له صحبت کنـم، کـى  گروھھاى راديکال مانند جوان پرشورى باشند که به آنھا فشار ميآورند؟ بگذاريد از کومه
له بايد گروه فشار باشد روى حزب دمکرات و جناح راديکال جنبش ملى؟ چرا خـودش نـمـيـتـوانـد  گفته کومه
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ناجى جنبش کردستان باشد؟ اين بحث ھمان موقع ما بود. قرار نيست چپھا گروه فشار بـاشـنـد و وجـدان 
رو را درسـت کـنـد. ايـنـجـا در سـوئـد  بيدار و لبه تيز تيغى باشند که قرار است سر کار آمدن احزاب ميانـه

کمونيستھا بدوند و جان بَکنند که سوسيال دمکراسى رأى بياورد؟ قرار نـيـسـت ايـنـطـور شـود! خـود ايـن 
راديکاليسم ميتواند و بايد توده گير شود و بحث حزب و جامعه اساسا راجع به روشـھـاى تـوده گـيـر شـدن 

ايم که با پروژه تونى بلر و ھر کـس ديـگـرى  اى جلوى خودمان گذاشته کمونيسم راديکال است. ما يک پروژه
فرق ميکند. با پروژه حزب کمونيست فرانسه و ايتاليا ھم فرق ميکند. با تمام کمونيـسـم تـا کـنـونـى فـرق 
ميکند. آنھا وقتى ميخواستند به قدرت فکر کنند و به اجتماعى شدن فکر بکنند، سازش با وضع موجود را از 
آن نتيجه گرفتند. اگر ميخواھيد رأى بياوريد به راست، به سمت مرکز بچرخيد. ميگويند کـلـيـنـتـون چـون بـه 
سمت مرکز چرخيد (از ھمان موضع دمکراتش) راى آورد. يا سوسيال دمکراتھاى سوئد بايد کمى بـه مـرکـز 
بچرخند تا رأى بياورند يا ليبر پارتى (حزب کارگر) انگليس بايد به مرکز بچرخـد تـا رأى بـيـاورد. راسـت ھـم 

اى که ھستند رأى نميآورند. پـروژه مـا ايـن  ميگويند معموال وقتى به مرکز ميچرخند رأى ميآورند و آن گوشه
انقالبى سازش ناپذير حـزب اصـلـى شـود و کسـانـى کـه -است چگونه ميشود کله خرى سوسياليستی

ميگويند فعال صنايع را دست نزنيم و فعال کار مزدى را يک قانون گزارى کوچک در مـوردش بـکـنـيـم و حـاال 
اش بکند، گروھھاى فشار روى ما بشوند. چه اشکالى دارد؟ غير ممـکـن اسـت؟ در  بگذاريم حجاب سر بچه
اند که بايد ھميشه زندانى سياسى باشيم؟ اعدامى باشيم؟ جلو دانشگـاه جـيـغ  لوح سرنوشت ما نوشته

بزنيم و تانکھاى آنھا بيايند از روى ما رد شوند؟ قرار است اين باشيم؟ داستـان مـا ايـن اسـت؟ مـا قـبـول 
 !نميکنيم. ما اينرا قبول نميکنيم

راه اينکه کمونيستھا حزب اصلى باشند و احزاب بورژوا فرعى، چيست؟ اين پروژه ماست و يـکـى از آن 
اسرارى که ميخواستم اينجا برايتان بگويم. کلکى که زير سر ماست اين است. ميخواھيم حزب کمونـيـسـت 
کارگرى حزب اصلى جامعه ايران باشد و مردم ايران بگويند خدا پدرشان را بيامرزد اگر ايـنـھـا ده درصـد ايـن 
برنامه دنياى بھتر را اجرا کنند و به قولشان وفا کنند، حتى اگر نود درصد حرفھايشان ھم دروغ باشد، ايـنـجـا 
جائى ميشود که کمونيست سوئدى آرزويش را دارد. ما ميخواھيم حـزب اصـلـى جـامـعـه ايـران بـاشـيـم. 

گر دعواى دو نفر ديگر بر سر سرنوشت خودمان نباشيم. مـيـخـواھـيـم يـک  ميخواھيم در دعواى بعدى نظاره
طرف دعوا باشيم و بحث حزب و جامعه يعنى اين. ممکن است در پيدا کردن راه و چاه آن کمى سرمـان بـه 

 .ديوار بخورد اما ما راھش را پيدا ميکنيم و يک حزب اجتماعى وسيع ميخواھيم بشويم

تر است. تعداد چپھايى که در جھـان در نشـريـات تـئـوريـک  بحث حزب و قدرت سياسى از اينھم ساده
سوسياليستى در خانه و زندگى من و شما در افکار روزمره در دانشگاه، سر کار به مـا مـيـگـويـنـد "ديـديـد 
استالين چه شد؟ ديديد کمونيست چه ميشود؟ استبداد! بايد در ديکتاتورى پرولتاريا تجديد نظـر کـرد، بـايـد 
مواظب بود کمونيسم به ديکتاتورى تبديل نشود". تعداد اينھا فوق العاده بـيـشـتـر از کسـانـى اسـت کـه 

ھا از مارھا و ھمه ما بيشتر اسـت. يـعـنـى کسـانـی کـه  ميخواھند کمونيسم را پياده کنند. تعداد مارگزيده
نصيحتشان اين است که کمونيستھا ديکتاتور ميشوند، اگر کمونيستھا سر کار بيايند جامعـه مـثـل روسـيـه 
ميشود... حاال انگار جامعه روسيه چه شکلى است، مثل اين است که يک نفر در اتوبوس نشستـه رانـنـده 
فکر ميکند مھاجر محرومى است که حق رأى ھم ندارد و به زور ھم دارد خرجش را ميگذراند. در ذھـن ايـن 
مھاجر ميدانيد چه ميگذرد؟ "اگر من بيايم سرکار چگونه از ديکتاتورى اجتناب کنم" حاال شـمـا غصـه نـخـور، 
شما بيا سرکار ما نميگذاريم شما ديکتاتور شويد. يک نفر با يک عقايد چـپـى سـر کـار بـيـايـد بـعـدا بـراى 
ديکتاتوريش يک فکرى ميکنيم. تعداد کسانى که ميخواھند استالين تکرار نشود صدھا برابر تعـداد کسـانـى 

ميترسند صدھا برابر بيشتر از تعداد کسانـى  ١٩٢٨است که ميخواھند لنين تکرار شود. تعداد کسانی که از 
 .را دارند. اين داستان ماست ١٩١٧شده است که آرزوى 

نشريات تئـوريـک و گـروه  ١٩٢٨. براى ١٩٢٨نه  ١٩١٧حزب کمونيست کارگرى حزبى است معطوف به 
. ١٩١٧ھاى "نميشود، نکنيد!" به اندازه کافى ھست. بگذاريد ما يک حـزبـى درسـت کـنـيـم بـراى تـکـرار 

ميخواھيم به قدرت دست ببريم. جرم است؟ چرا براى آقاى فروھر جرم نيست؟ چرا براى دکتـر سـنـجـابـى 
جرم نيست؟ چرا براى آقاى طالقانى جرم نيست؟ چرا براى مھدى بازرگان جرم نيست؟ چرا براى فاشيست 



22 

 امروز اتريش جرم نيست؟ چرا براى تونى بلر جرم نيست؟ چرا براى ما جرم است؟

ھاى فرھنگ خودمـان تـبـديـل  ھايش را به داده ايم و داده به نظر من، ما يک فرھنگ تحميلى را باور کرده
ايم. انگار از وجود خودمان در ميآيد. به ما ميگويند اجازه نداريد. ما ھم به خودمان ميگوئيم اجازه نداريـم.  کرده

انـد  اند و حجاب و چادر سرش کـرده درست مانند ذھنيت زنى که در رابطه سنتى بزرگ شده و تو سرش زده
و ميگويد من حجاب را مظھر آزادى خودم ميدانم. خوب بيخود ميدانی! او ھم فکر ميکند اين از وجود خـودش 
برخاسته، فکر ميکند اين زندان را خودش با عقل خودش براى خودش گذاشته است. حاال به ما ميگويند بايد 
داوطلبانه و آگاھانه از بردن اسم قدرت سياسى صرف نظر کنيد. شما کمونيست ھستيد، تئوريتان کو؟ يـک 
استاد دانشگاھى بود که خود را کمونيست ميدانست و دوستدار دورادور ماست. ميگفت ما بايد صداقتـمـان 
را ثابت کنيم. چرا؟ به کى ثابت کنيم؟ کسى که امروز در بوسنياست و يا کوسوو است مـيـتـوانـد تصـمـيـم 
بگيرد حزبى درست ميکند و تصميم ميگيرد قدرت را دست بگيرد مجبور نيست صداقتش را ثابت کند، اما من 
کمونيستى که بيست سال است کتک ميخورم ولى باز ميروم و ميآيم و مرتب ميگويم زنده باد آزادى، يکـبـار 
ديگر بايد صداقتم را به ژورناليستھا، به دانشگاھيھا، به جبھه ملى، به طرفداران مشروطه سلـطـنـتـى، بـه 
احزاب ملى، به گروھھاى قومى ثابت کنم؟ يک طرف دعوا شما ھستيد و يک طرف من. صداقتم را از ھميـن 
راه دارم ثابت ميکنم و از اين دعوا پس نميزنم. کمونيستى که به نظر من از بحث قدرت سياسى پس ميزنـد 

اى به آن ندارد و با من کـه مـيـخـواھـم قـدرت را  و قرار نيست قدرت را بگيرد و خودش ھم ميداند که عالقه
بگيرم، دعوا ميکند، به نظر من جزو صورت مسأله است نه جز راه حل. آنوقت ما را مالمت نکنـيـد کـه مـدام 
داريد با اينھا مرزبندى ميکنيد. ما داريم سعى ميکنيم کمونيسم را از قفس آزاد کنيم. ما داريم سعى ميکنيم 

را بدون ھيچکدام از اين حرفھـايـی  ١٩١٧کمونيسم را به بستر اصلى خودش ببريم که روز خودش بود. سال 
 .که امروز به ما ميگويند، انجام دادند و قدرت را گرفتند

بگذاريد حرفم را با يک نکته تمام کنم. کمونيسم يک خاصيت جھانشمول ھمه ماست. کمونيـسـم يـک 
اسم ديگرى براى تمام انسانيت، تمام برابرى طلبى، تمام آزاديخواھى مـا در بـھـتـريـن حـالـتـمـان اسـت. 
کمونيسم مکتبى در جوار عقايد ديگر آزاديخواھان نيست. کمونيسم داستان کل آزاديخواھى است. بـه ايـن 

ايم با ھر ديدگاھى که داريم اگر کسانى ھسـتـيـم کـه  اعتبار فکر ميکنم خيلى از ماھايى که اينجا نشسته
دلمان از ظلمى که به کسى وارد ميشود، ميگيرد يا از فقر کسى ناراحت ميشويم. اين کمونيسم مـاسـت. 
باقى بحث بر سر چگونه است. برنامه بايد چه باشد، چطور حزبى بايد ساخت، چه حرکاتى بايد داشت، چه 
تاکتيکى بايد داشت، کِى بايد جنگ کرد، کِى نبايد جنگ کرد، چگونه بايد در سازمان تضمـيـن کـرد کـه ھـر 
کسى بتواند حرفش را بزند، مکانيزم تصميمگيرى اينھا "چگونه" است. کمونيستھا ميتوانند بر سر چگونـگـى 
حيات سياسيشان ھر بحثى که ميخواھند با ھم بکنند اما بر سر آن کمونيسم مشترکمان، بحثى نـيـسـت 

مـان  ايم و پروژه که بکنيم. خيليھايمان ھستيم و ما به عنوان حزب کمونيست کارگرى وظيفه خودمان گذاشته
اين است و از حاال تا وقتى که ما در اين حزب باشيم ميبينيد که داريم راجع به اين حرف ميزنيم که ميـشـود 
اين کار را کرد، ميشود صف عظيمى درست کرد و داستان زندگى الاقل مردم ايران را، من فکر مـيـکـنـم بـه 

شان اين اسـت کـه فـرمـانـدارى  اعتبار مردم ايران مردم جھان را ھم، يکبار ديگر از دست احزابى که مسأله
مرکزش کجا باشد و اينکه با چه زبانى فيلم را بايد دوبله کرد، در بياوريم. ميتوانيـم آزاديـخـواھـى را انـجـام 
دھيم. اگر کار غير ممکن است دوست دارم کسى در اين جلسه بگويد. اگر اينکار نشـدنـى اسـت دوسـت 
دارم بگويد. اما اگر فکر ميکند شدنى است آنوقت چه بخواھد چه نخواھد، چه حق عضـويـت بـدھـد و چـه 
ندھد در يک حزبيم و اين حزب را ديگر بايد ساخت چون بحث عقايد نيست. بحث کـتـک کـارى در خـيـابـان 
است، بحث اعتصاب، بحث سازماندھى قيام و بحث اداره جامعه و بحث قانونگذارى و پياده کردنش و مبـارزه 
کردن با نيروھاى سفيد در جامعه، با نيروھاى ارتجاعى در جامعه است. اينھا ھمـه کـارھـايـى اسـت روى 
دوش ما و به نظر من کسى نميتواند با کلک از زيرش در برود و با مرزبندى با حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـرى 

 .نميتواند خودش را از زيرش در ببرد

به نظر من ھيچ چيزى با شکوھتر از راديکاليسمى که به قدرت رسيده است، نيست. وقتى رفرميـسـم 
به قدرت ميرسد ميگويد طول ماھھايى که بيمه بيکارى به شما تعلق ميگيرد از ھشت ماه به نه مـاه ونـيـم 
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ارتقا پيدا کرد. چه ھيچان عظيمی!! خيلى ممنون. اما شما پانزده روزى که بلشويـکـھـا سـر کـار بـودنـد و 
دارى را لغو ميکنـد  قوانينى که در جامعه اعالم کردند را يا آن يک روزى که يک نفر ميرود پشت تريبونى و برده

را در نظر بگيريد و فکر کنيد پاى اين تريبون ھستيد يا اصال بھتر فکر کنيد خودتان داريد آنرا اعالم ميکنيد. فکـر 
 .دارى را اعالم ميکنيد. بغض گلويتان را ميگيرد ايد و لغو برده کنيد خودتان پاى تريبون رفته

اعالم اينکه نرخ پايه ماليات از سى و دو درصد به سى درصد رسيد خيلى خوب است اما اعالم ايـنـکـه 
امروز از اين تاريخ بردگى مزدى در اين جامعه لغو ميشود، اعالم اينکه از اين تاريخ زن و مرد بـه يـک چشـم 
نگاه ميشوند، اعالم اينکه از اين تاريخ کودک انسان است، اعالم اينکه از اين تاريخ کسى جلـو دھـن کـس 
ديگرى را نميتواند بگيرد، اعالم اينکه از اين تاريخ زندانھا را خراب کرديم و سوزانديم و اعـالم ايـنـکـه کسـى 
ديگر اعدام نميشود، اعالم اينکه کسى حتى به حبس طوالنى مدت محکوم نميشود، اعـالم ايـنـکـه طـب، 
بھداشت و سالمتى يک حق است نه يک امتياز که بعضيھا ميتوانند داشته باشند، بلکه ھمه دارنـد، اعـالم 

ايم آموزش و پرورش يک وظيفه جـامـعـه  اينکه دسترسى به دانش بشريت پيش از ما که اسمش را گذاشته
در قبال شھروندانش است، اعالم اينکه ھمه مردم مستقل از رنگ و نژاد و جنسيت و زبان و ھر چـه ديـگـر 
بايد آزادانه در کنار ھم زندگى کنند. اعالم اينکه اين کشور ما شھروند ندارد و ھر کس پايش به اينجا رسـيـد 
ميتواند مثل بقيه زندگى و کار کند، اعالم اينکه با نام ھيچ مقدساتى نميشود جلوى ھيچ کسى را گرفت و 
حتى آن چيزى که براى شما ممکن است مزخرف به نظر برسد ولى براى کس ديگرى ميتواند اوج خالقـيـت 
باشد و بايد بگذاريم مردم اين يک بارى که پا روى کره ارض ميگذارند حرفشان را بزنند، اعالم اينھا نـقـطـه و 

 .لحظه با شکوھى است

اى بـه وسـعـت چـھـار  حزب کمونيست کارگرى ممکن است در ايران چھار روز آنھم چھار روز در منطقه
کيلومتر مربع سر کار بيايد، ممکن است اينطور شود. ممکن است بريزند و به خونش بکشند، ممکـن اسـت 
بعد بريزند و نابودش کنند، ممکن است حزب کمونيست کارگرى بتواند به عنوان حکومت ھفـت روزه تـھـران 
اسم ببرند ولى باور کنيد و تمام قولى که ما داريم در اين جنبش ميدھيم اين است که اين ھفـت روز راجـع 
به ماليات و افزايش و کاھش ماھھاى بيمه بيکارى حرف نخواھيم زد. روز اول ميرويم و اينھا را اعالم ميکنيـم 
و بعد ميايستيم ببينيم کى ميخواھد، کدام تانکھا ميخواھند از روى ما رد شوند و سعى ميکنيم نگذاريم. اين 
داستان و تمام کلکى است که پشت حزب کمونيست کارگرى نھفته است. بعد از مدتھا يک کمونيسمى پـا 
به عرصه وجود گذاشته و من خوشحالم که ما عناصر آن ھستيم و با اين زبان داريم از آن حرف ميزنيم، مـن 
خوشحالم که در اين کمونيسم شريکم، يک کمونيسمى پا به وجود گذاشته که بدھکار جنبشھاى مـلـى و 

 .ھا و اينھا نيست قومى و نژادى و صنعتى شدن

کمونيسمى راجع به آن که گفتم کل آزاديخواھى، کل تساوى طـلـبـى و کـل انسـانـيـت اسـت. ايـن 
ايـد و يـا ھـنـوز  ايم. شما ممکن است باور نکنيد چون قبال راه کـارگـر بـوده کمونيسم را به نظرم ما ساخته

ايد و ھستيد يا مال جبھه ملى ھستيد يا مال حـزب  ھستيد، ممکن است نخواھيد بپذيريد چون فدائى بوده
ايم. ما فکر ميکنيـم ايـن ھسـتـيـم و  توده ھستيد. اما ما اين اعتقادمان است، خودمان را اينطورى گول زده

حاضريم ھر کسى با ھر ابزارى که ميخواھد بيايد تستمان کند. در اين حزب باز است و ھـر کسـى بـا ھـر 
 بدبينى و سوء ظنى به ما بيايد و بشکافد و بگويد ببينم شما اينطورى که ميگوئيد ھستيد يا نه؟

اگر معلوم شد ھست و يا اگر معلوم شد ميتواند باشد من ديگر برايم قـابـل قـبـول نـيـسـت کـه يـک 
کمونيست که موافق اين جريان است، بيرون اين حزب باشد. من فکر ميکنم جاى خيلى از شماھـا در ايـن 

 .حزب است

ھـاى شـھـرسـتـان يـا  اى در زنـدان يـا بـچـه اين حزب ادامه ھيچ محفلى نيست، ادامه ھيچ دارودسته
ھاى فالن دوره دانشگاه تھران نيست. حزب اين اعتقادات است. و اگر شما امروز بيائيد در ايـن حـزب و  بچه

اين اعتقاداتتان باشد، اين حزب ابزار فعاليت شماست. در اين حزب محفل نيسـت. نـه حـزب آذربـايـجـانـى 
ھاست نه حزب کردھاست نه حزب دانشکده فنى ھاست. حزب کسانى است که مانيفست کـمـونـيـسـت 

 .مبناى کارشان است
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  .من ھم مثل بقيه رفقا آرزو ميکنم خيلى از شما را در حزب کمونيست کارگرى ايران پيدا کنم
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سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب 
  کمونيست کارگرى

 ٢٠٠٠مارس  -در گوتنبرگ سوئد 

اى در مـورد  رفقا! من ھم به سھم خودم به شما خوشامد ميگویم. من ھم مـيـخـواھـم چـنـد کـلـمـه
پـاى "  کمونيسم کارگرى صحبت کنم. اول از سؤالى شروع ميکنم که چند روز قبل بى.بى.سى در بـرنـامـه

از من کرد و آن این بود: حاال که جناح دو خرداد، اکثریت کرسيھاى مجلس را بدست آورده،  "صحبت اھل نظر
 حزب کمونيست کارگرى ھنوز ميخواھد به فعاليتش ادامه دھد یا نه؟

اند معنى زندگى را توضيح بدھند. از آنکه در یونان باسـتـان  در طول تاریخ تفکر بشر فالسفه سعى کرده
ھا چه ھسـتـنـد، تـا اآلن کـه شـمـا  اش مينشست و به آسمان نگاه ميکرد و نميفھميد این ستاره کنار بره

اش بحث بر سر معنى زندگى بشر است و ما بـا  ميتوانيد روى اينترنت با فالسفه مختلف پلميک بکنيد، ھمه
 !آن سؤال بى.بى.سى بنظر خودم معنى زندگى خودمان را دریافتيم

واقعاً حاال که جميله کدیور در مجلس است، مارکس و انگلس ميتوانند آسوده بخوابنـد، مـا مـيـتـوانـيـم 
خرداد به بعد دوباره رفته بـه  ٣٠تشکيالت را تعطيل کنيم چون آقاى بھزاد نبوى سخنگوى جمھورى اسالمى 

مجلس و با خيال راحت ميشود امور را به محمد رضا خاتمى، اخوى آقاى خاتمى، سپرد و مطمئن شـد کـه 
از آزادى ھمه ما دفاع خواھد کرد و ھمه آرمانھاى ما را  ٦٢رئيس دايره ایدئولوژیکى سپاه پاسداران در سال 

 .متحقق خواھد کرد

بنظر من قضيه برميگردد دقيقا به اینکه کمونيسم را بکجا ميخواھند ُھل بدھند و تصورشان از کمونيسـم 
چه ھست و انتظارشان از ما چه ھست؟ حاال که خانم کدیور رفته مجلس، آیا ما بفعاليت خودمـان خـاتـمـه 
ميدھيم یا نه؟! البته خانبابا تھرانى ممکن بود بگوید آره خاتمه ميدھيم! فکر ميکنم چنين چيزى ھـم گـفـت 

 .کمابيش

ولى من ميخواھم راجع به حزب کمونيسم کارگرى صحبت کنم و بگویم که چه وقت به فعاليت خـودش 
پایان ميدھد، چرا ھست، چرا وجود دارد، کجا باید برود و چقدر از راه را رفته است. ميخواھـم سـعـى کـنـم 

ھاى ھميشگى کمونيستى مثل مبارزه طبقاتى، دیـکـتـاتـورى پـرولـتـاریـا،  اینھا را بدون اشاره به فرمولبندى
بورژوازى، خرده بورژوازى، سوسياليسم در یک کشور، گرایش نزولى نرخ سود، رویزیـونـيـسـم و... تـوضـيـح 

 .بدھم. ميخواھم بدون استفاده از این مقوالت صحبت کنم

ميخواھم چند کلمه راجع به این صحبت کنم که قلب کمونيسم کجا ميتپد. راجع بـه مـغـزش مـيـشـود 
صحبت کرد، ولى قلب کمونيسم کجا ميتپد و داستان کمونيسم بر سر چيست و حزب کمونيسـت کـارگـرى 
قلبش کجاست؟ در مورد تاریخچه و سياستھایش ھم ميتوانيم بحث کنيم، ولى قلب این حزب کـجـاسـت و 

 معنى زندگى حزب کمونيست کارگرى چيست؟

اند و نه خيلى از ما که اسم خـودمـان را کـمـونـيـسـم  ببينيد! ما، نه من و نه کسانى که اینجا نشسته
ھاى زیباى لنين و بـخـاطـر انسـجـام  ھاى قشنگ مارکس و فعاليت ایم، از روى کتاب و بخاطر فعاليت گذاشته

نظرى این دیدگاه نيست که بلند ميشویم و شب و روز کارى ميکنيم که ميکنيم. ھيـچـکـدام از مـا بـخـاطـر 
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کتابھایى که خواندیم فعال نشدیم و بخاطر کتابھایى که خواندیم در صحنه نماندیم. ھيچکدام از مـا بـخـاطـر 
ھـایـى کـه کـردیـم،  فرمولھايى که شنيدیم در صحنه نيستيم، بخاطر فرمولھاى کـه شـنـيـدیـم، پـلـمـيـک

بـعـضـى رفـقـا از دوره  -دیدگاھھایى که اخذ کردیم، بخاط اینھا نيست که بيست و چند سال، الاقل مـن 
این شـغـل مـا  .بخاطر اینھا نيست که ما ھر روز بلند ميشویم و از نو این کار را ميکنيم -مشروطيت تا اآلن! 

ھم نيست. یعنى بخاطر اینکه کار دیگرى از ما بر نميآید ھم نيست که این کار را ميـکـنـيـم. مـمـکـن اسـت 
اى است کـه  بعضيھا در عالم سياست باشند چون شاید کار دیگرى از دستشان برنميآید و این بھترین رشته

مان را در این بيست سـى سـال اخـيـر  اند. ولى باور کنيد که ما بخاطر این نيست که صبح تا شب پيدا کرده
 .ایم و ميخواھيم با آن کار کنيم ايم تا این حزب کمونيست کارگرى را ساخته َصرف کرده

اين رابطه عميقتر از اينھاست... وراى فرمولھا، وراى کتابھا، وراى شـعـارھـا، وراى سـيـاسـتـھـا، وراى 
جمالت قشنگ و بحثھاى عميق علمى که پشت سر کمونيسم ھست، وراى ایـن تـاریـخ دویسـت سـالـه 

ترى ما را، معنى زندگى سياسى ما را و معنى زنـدگـى حـزب مـا را  کمونيسم، یک چيز عميقتر و مستقيم
 .تشکيل ميدھد و من ميخواھم به آن اشاره کنم

 ٤٠ !ميليون کودک در جھان از بيماريھاى قابل پيشگيرى ميميـرنـد ٤٠با آمار خود سازمان ملل، ھر سال 
کوفـى  مطابق آمار طبقات حاکمه از بيماريھاى قابل پيشگيرى ميميرند. اگر فرض کنيم ميليون کودک در سال

عامل نفوذى حزب ما در سازمان ملل است و دو برابر در این ارقام اغراق کرده و ھدفش این بـوده کـه  عنان
ميليون نفر کودک از بيماريـھـاى  ٢٠دارى بدھد، ما ميتوانيم مطمئن باشيم که در سال  تصویر بدى از سرمایه

قابل پيشگيرى ميميرند. اینھا کودکانى نيستند که در جنگ ميميرند، کودکانى نيستند که تصادف مـيـکـنـنـد، 
ھا و يا کار ساختمانى از بين ميروند. اینھـا کسـانـى نـيـسـتـنـد کـه بـقـتـل  کسانى نيستند که در کارخانه

 ٢٠ميرسند... اینھا کسانى ھستند که از بيماريھاى قابل پيشگيرى که واکسن دارند ميميرند... و شما ایـن 
ثانيه... با ھر َدم و بازَدم ما یک  ٦٠دقيقه و بعد  ٦٠ساعت و بعد  ٢٤روز و بعد  ٣٦٥ميليون را تقسيم کنيد به 

 !بچه در جايى از دنيا دارد ميميرد

انـد.  با ھر َدم و بازَدم ما! یعنى از ھمين اآلن که صحبتم را شروع کردم، حدود پانصد ششصد بچه مـرده
ھمين اآلن دارد اتفاق ميافتد. شما ميتوانيد نفسھاى خودتان را بشمرید و از نفس افتادن یک بچه را در یـک 
گوشه از دنيا تجسم کنيد. این فقط چراغى نيست که خاموش ميشود، عددى نيست که خط ميخـورد، یـک 

است که ميميرد. و فکر ميکنم ھر کدام از شما که در یک جامعه متمدن یا نيمه متمـدن زنـدگـى کـرده   بچه
اى را دوست داشته باشيد ميفھميد اين یعـنـى چـه.  اى باشيد یا بچه باشد، تا چه برسد که پدر و مادر بچه

بـوجـود   اى در زندگى عده زیادى بوجود ميآید و با ھر َدم و بازَدم ما یک فاجعه یعنى با ھر َدم و بازَدم ما حفره
 .ميآید. دارد انجام ميشود، تيک تيک، مثل ساعت. ھر لحظه ميتوانيد تصور کنيد که این اتفاق دارد ميافتد

این واقعيت است، جلوى چشم ما نيست، ولى آمار رسمى دارد این را بـمـا مـيـگـویـد. ایـن واقـعـيـت 
اى است که در آن زندگى ميکنيم. آنھایى که کشته ميشوند را کنار بگذاريم، آنھايى که ميـمـيـرنـد را  جامعه

مرغان نميشـود... آنـھـایـى کـه زنـده  کنار بگذاریم، آنھایى را که برایشان که دو ریال َصرف واکسن زدن آبله
ميمانند را دنبال کنيم، کسانى که نميميرند، کسانى که شانس ميآورند و در این مخمصه نميميرند. ھشتـاد 
نود درصدشان تبدیل ميشوند به آدمھایى که قرار است بروند کار کنند و اھانت بشنوند. آدمھـایـى کـه قـرار 

بروند و کار کنند و اھانت بشنوند، نه يک بار! نه شرکت در یک مسابقه گالدیاتورى که ممکـن  سال ٣٠ است
از صبح باید بـرود بـراى  سال، ھر روز ٣٠ .است پشت حریفت را بخاک بمالى و باألخره از آن مھلکه در بروى

تنھا عمرى که طبيعت بـه  سال ٣٠ !اند و افتخار کند که استخدامش کرده -خودش  -کارش مشترى پيدا کند 
اش بگویند شھروند درجه دو ھسـتـى. مـحـروم  بشر داده را َصرف این بکند که کار بکند و اھانت بشنود. به

 .باشد از اینکه در جھان امروز کار ديگرى بجز آن کار بکند

ھر کدام از ما که بـه سـن پـنـجـاه رسـيـده  -آخرش، بعد از سى سال، وقتى به زندگيش نگاه ميکند 
آخرش نگاه ميکند که زندگيش گذشته، کارش را کـرده و  -باشيم، ميدانيم که تقریباً از این ببعد لطفى ندارد 

اآلن باید به این فکر کند که از این به بعد که ديگر نميتواند کار کند، چطور قرار است زنده بـمـانـد. اگـر فـکـر 
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 .افتاده است، تمدن غربى را در نظر بگيرید ميکنيد که این وضعيت بعضى از کشورھاى عقب

اند، وقتى بفکر جلوگيرى  اى درست کرده اند و ثروتھاى افسانه در حالى که مالياتھاى مردم را باال کشيده
از تقلب ميافتند، به صندوقھاى بيمه بيکارى کنترل بيشترى ميگذارند، از کسى سين جيم بيشترى ميکـنـنـد 

ميليونى که نميمـيـرنـد وارد ایـن مسـيـر  ١٨٠که ميخواھد یک کمک ھزينه َمسکن از آنھا بگيرد، زندگى آن 
 .ميشود

اگر اعتصاب کنند ممکن است کشته بشوند و به زندان بيافتند. اگر اتحادیه تشکيل بدھند ھـم مـمـکـن 
است به ھمين صورت باشد. اگر در ایران اتحاديه تشکيل بدھند ممکن است کشته شونـد، اگـر در سـوئـد 

شان را کنترل کنند. این آدمھا به احـتـمـال قـوى ھـيـچـوقـت  اتحادیه تشکيل بدھند ممکن است تلفن خانه
اى بـه ایـن  تر نميگذارند، در کره شان آنطرف پايشان را به مدتى بيشتر از چھار روز از دویست کيلومترى خانه

 !بزرگى

غروب آفتاب را که در فيلمھا ميبينند، يا فالن گوشه زیباى جھان را ھيچوقت نميروند که ببيند. با آدمھـاى 
در  -اند، تمام روز را که خورشيد کارش را ميکرده و بعضا ھم تمام شـب را  زیادى آشنا نميشوند. صبح رفته

اند، به این اميد که درآمدى دارند که بتوانند با آن زنـدگـى  یک جايى به اسم واحد توليدى يا اقتصادى گذرانده
اند را به زندگيشان برگردانند. این آدمھا ھيچوقت ھنر را بـه  کنند، بخش معيّنى از آن چيزى را که ایجاد کرده

آن صورت که باید احساس نميکنند، چون امکانش را ندارند. این آدمھا تمام لطف زندگى را در یـک پـروسـه 
 .اند سى ساله کار از دست ميدھند... اینھا آنھایى ھستند که زنده مانده

شان امرار معاش کنند یا خودشان را در  اند که باید از نيروى جسمى اند که کارگرند! جرم کرده جرم کرده
ترین آدمھاى جھانند، کسانى که کار ميکنند. عـده کـمـى  بازار در معرض فروش بگذارند. بنظرم اینھا با شرف

ھا ندارند و ھمچنان زندگى ميکنند، و شاید به ھمه چيزھایى که اينھا از  ھستند که احتياجى به این پروسه
 .آن محرومند، آنھا دسترسى دارند

درصد مردم جھان کسانى ھستند که اگر در آن پروسه کودکى که گفتيـم نـمـيـرنـد، وارد یـک  ٩٠ولى 
مانده. به زندگى انسانى مثل خود ما، به زنـدگـى یـک  اى ميشوند. نه فقط در یک کشور عقب چنين زندگى

ھاى بزرگ غرب است نگاه کنيد. اگر کاَرت را از دسـت بـدھـى،  شھروند این کشور سوئد که یکى از تمدن
ھایش خداحافظى کند و بياید خـانـه.  ات باید از دوست ات را از مھد کودک به خانه ميفرستند. آنوقت بچه بچه

را نگھدارى. آن بچه به اعتبار کار شما آدم است! به اعتبار کار شما ميتوانـد بـا   براى اینکه اآلن ميتوانى بچه
 .ھايى بازى کند و بخندد! این جامعه متمدن اول قرن بيست و یک است اسباب بازى

شروع ميشود. بدون مارکس، بدون انگلس، بدون ھيچـکـس،  اینجا حزب کمونيست کارگرى و کمونيسم
اینجا شروع ميشود. اینجا شروع ميشود که یک عده این را نميخواھند. یک عده عقل دارند، شعـور دارنـد و 

اند که دقيقاً این عقل و شعور را دارند و ميگویند این وضعيت قبول نيست. این وضع را  درصد جامعه ٩٠ھمان 
نميشود ادامه داد چرا باید اینطورى باشد؟ ميبينيم که جھان ميتواند طور دیگرى باشد، ميـبـيـنـيـم کـه ایـن 
جھان ميتواند تغيير کند و به این َسمت برود. ميبينيم ميشود از مواھبش برخوردار بود. ميبنيم تکنـولـوژى بـه 
این عظمت چکار ميتواند بکند. چرا نميتوانم اگر بخواھم بروم شنا کنم، شنا کنم؟ یا اگر بخواھم بـروم دیـوار 
چين را ببينم، بتوانم؟ یا اگر بخواھم دوست دوران کودکيم را در آمریکا پيدا کنم، بتوانم؟ یا اگر بخواھـم بـروم 
به مردم آفریقا کمک کنم که بعد از سيل زندگيشان را بسازند، بتوانم؟ چرا باید صبح بيایم به کارخانه تو کـار 

ام را از من  ام را نميتوانم بدھم و خانه کنم؟ چرا باید کار کنم؟ براى اینکه اگر نيایم و کار کنم، فردا قسط خانه
 .ميگيرند

ھـایشـان را شـنـيـدنـد، دور  ھایشان را خوردند و فـحـش ھايند باألخره. آخر شب که خوب شالق از بَرده
شان ميخواند و ظاھراً از زندگى لذت ميبرند. ولى ھم خود آنھا و  شان ميزند، یکى آتشى جمع ميشوند، یکى

ھم ما که آن حلقه دور آتش را ميبينيم، ميفھميم که بشر طور دیگرى ميتوانـد زنـدگـى کـنـد، وایـن قـبـول 
 !نيست، این قبول نيست
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ميتواند طور دیگرى باشد، عقلمان دیگر رسيده. بوزینه که نيستيم. ميدانيم که طـور دیـگـرى مـيـشـود 
زندگى کرد. دليلى ندارد که من بدنيا بيایم و اول براى تو کار کنم و ھر وقت که با یکى اختالف پـيـدا کـردى، 
من را در ميدانھاى مين و یا جاى ديگرى بدون دست و سر و تن ول کنى، دليلى ندارد! چرا باید این را قـبـول 

 .کنم؟ دليلى ندارد که سرنوشت آدمى که بدنيا ميآید این باشد

فقط ميتواند بخـنـدد،  یکبار !یکبار .ميتواند این وجود خودش را تجربه کند یکبار بدنيا ميآید، یعنى یکبار آدم
اى را تصور کنيد که طرف را از روابط جنسى محروم مـيـکـنـنـد. اصـالً  بسازد، خلق کند، معاشرت کند. جامعه

اى را تصور کنيد که ملتـى را از سـفـر مـحـروم  آور است که یکى را از معاشرت محروم کنند. جامعه شگفت
اى روى سرش ميـکـنـد، بـراى ایـنـکـه خـودش از  اى را تصور کنيد که بچه را ميگيرند و پارچه ميکنند. جامعه

 .رفتارش با بچه خودش مطمئن نيست

اى را فکر کنيد که اگر آدم سه ھفته بيمار شود و مرضى بگيرد، مـمـکـن اسـت مـجـبـور بشـود  جامعه
اش را از مدرسه بردارد و بگذارد جاى دیگر. ممکن است مجبـور شـھـرش را تـرک کـنـد. ایـن تـازه در  بچه

کشورھاى متمدن غربى است. و گرنه در آنجايى من و شما که از آن ميآیيم، دو سال است که به خيـلـيـھـا 
اند، به کسى که کارش را کرده وتحویل داده و حقوق ھم نگرفته. معلوم نيست مطابق نـظـریـه  حقوق نداده

 طبقه حاکمه، ایشان باید از چه راھى زندگى ميکرده؟

انـد.  ترى قلبش اینجا ميزند. درست است که خانم کدیور به مجلس رفته اى کمونيست در یک سطح پایه
ولى قلب حزب کمونيست کارگرى اینجا ميزند. اين حتى ربط زیادى به ایران ھم ندارد. ربط زیـادى بـه ھـيـچ 

ایم و ميدانيم که دنيا ميتواند متفاوت بـاشـد و بشـر  تک کشورى ندارد. به اینجا ربط دارد که ما آدميم و دیده
اش ميتواند بر مبناى برابرى آدمھا بـاشـد، بـر مـبـنـاى آزادى  ميتواند طور دیگرى زندگى کند. اساس جامعه

مـبـنـاى زنـدگـى بـاشـد. ایـن شـروع  -و نه رقابت  -شان باشد. ميشود تعاون  شان و بر مبناى رفاه مطلق
کمونيسم است و تا اینطور نشود، کمونيسم ھست، کاریش نميتوانند بکنند. آنوقت اسـت کـه مـيـبـيـنـيـم 

اى است که ميـشـود  اى براى یک چنين مبارزه کوھى از کتاب و فرمول و تحليل و گنجينه علمى، چه اسلحه
ھاى تخصصى ھم بخودش ميگيرد ولى خود کمونيست بودن بـه  شروع کرد. و آنجا است که کمونيسم جنبه

 .ھيچ تخصصى احتياج ندارد

که در استکھلم بودیم دقيقاً این را گفتم که بنظر من زیپ ھر کسـى را کـه یـک جـو   در جلسه قبلى
شرف داشته باشد باز کنند یک کمونيست در آن است که ميخواھد بيرون بياید. داخل ھر آدمى که یک جـو 
شرف داشته باشد یک سوسياليست بالقوه ھست. ھر کسى که معتقد است این وضعـيـت دیـگـر قـبـول 

 .نيست و آدمھا ميتوانند برابر باشند

به ھر حال تغيير اوضاع از آنچه که ھست به آن چيزى که باید باشد فلسفه وجودى کمونيسم و حـزب 
اى ميخواھيم که مبتنى باشد بر آزادى، برابرى، خوشبختى و رفاه انسانھـا.  کمونيسم کارگرى است. جامعه

درصـد مـا بـراى  ٩٩کسانى ھستند که ميتوانند يک بادام بخورند، به آسمان نگاه کـنـنـد و صـفـا کـنـنـد. 
خوشبختى احتياج به امکانات داريم. َمسکن ميخواھيم. ميخواھيم بتوانيم خودمان را در صحن جھان جـابـجـا 

ھاى صوتى احتياج داریم. ميخواھيم از حال ھمدیـگـر خـبـر  کنيم. ميخواھيم اصواتى را بشنویم و به دستگاه
داشته باشيم، ميخواھيم برویم روى اينترنت. ميخواھيم بتوانيم با ھر کسى که خواستيم فوتبال بازى کنيم. 
ميخواھيم با آدمھاى خيلى زیادى مالقات کنيم. خوشبختى براى یکنفر شاید بـتـوانـد یـک بـادام بـاشـد و 

مان و  مان، آزادى نشستن بر روى تختى از ميخ، ولى براى بقيه ما خوشبختى ربط مستقيمى دارد با برابرى
 .مان رفاه

حزب کمونيست کارگرى و ھر کمونيست دیگرى در جھان شروع کارش اینجا است و قلبش اینجا ميزنـد. 
در نتيجه بنظر من ما حزب اکثریت ھستيم. حزب ھمه آنھایى ھستيم که از آن بـيـمـاريـھـاى قـابـل عـالج 

 .اند. حزب ھمه آنھایى ھستيم که فکر ميکنند دنيا ميتواند طور دیگرى باشد نمرده

ولـى  -مان با ھم َجرّ و بحث کـنـيـم ميتوانيم بعداً بر سر تاکتيک، روش، سياست، راه آینده و راه گذشته
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یک چيز را بنظرم باید اینجا تثبيت کنيم و آن اينکه کمونيسم یعنى بشریت و بشریت یعنى کمونيسم. بنظرم 
این معادله است، پشت وجود ما، پشت کار ھر روزه ما و پشت خسته نشـدن آدمـھـایـى کـه بـابـت ایـن 

 .اند کارھایشان حتى تحت سرکوب

اش سر ميرود. ولى کسانى ھستـنـد کـه  طرف بيست سال حقوق بگيرد و در یک شرکت بماند حوصله
شان سـر نـمـيـرود،  بيست سال زیر تھدید ترور، شکنجه و اعدام زندگى ميکنند و دربدرى ميکشند و حوصله

 چرا؟

اش از کار و زندگيش سر ميرود، ولى فعال جنبش زنان و یا فعال جنبش کـارگـرى  حوصله BMW چرا مدیر
يا عضو حزب کمونيست کارگرى این قضيه را ول نميکند؟ با اینکه باید از جيبش ھم مایه بگـذارد، از زنـدگـى 
شخصيش و از جانش مايه بگذارد... بخاطر اینکه واقعيت عميقترى وراى تبليغات حزب مـا، کـتـاب مـارکـس، 

اى است  فرمول سوسياليسم و اميال بى.بى.سى رابطه او را با جھان تعيين ميکند. رابطه ما با جھان رابطه
بر مبناى تغييرش و ایجاد یک جامعه برابر و انسانى. در نتيجه اگر انسانيت در وجود کسى ھسـت، بـنـظـرم 
سوسياليسم در وجودش ھست و این سرمایه اصلى ما است و براى ھمين فکر ميکـنـيـم آیـنـده مـال مـا 

 .است

است. براى اینکـه  ما بعداً راجع بقدرت خودمان، چه در ایران و چه در سطح جھان حرف ميزنم. آینده مال
ميشـود بـه آن گـفـت  -ذات بشر شاید کلمه خوبى نيست  -ما با آنچيزى که ميشود به آن گفت ذات بشر 

اش نگذاشته باشند، خوانایى داریم. ھر بشرى که در  افق، آرمانھاى بشر، وقتى کسى اسلحه روى شقيقه
آسایش و آرامش بتواند فکر کند، ھمان چيزھایى را براى ھمنوع خودش ميخواھد کـه حـزب کـمـونـيـسـت 
کارگرى ميخواھد، که مارکس ميخواھد، که سوسياليسم ميخواھد. بشر مجبور و محروم ممکن اسـت ھـر 
کارى بکند. ممکن است فاشيست بشود، ممکن است خودکشى کند، ممکن است دیوانه شـود، مـمـکـن 

 .است ھر کارى بکند

ولى بشرى که در آسایش و رفاه و بدون تناقض زندگى ميکند و ميتواند فکر کند، بنظر من جز بـرابـرى و 
طلبى در وجودش چيزى بروز داده  انصاف براى ھمنوعش چيزى نميخواھد و کسى که از این انصاف و برابرى

باشد، بنظر ما در صف ما است. این جلسه و جلساتى مثل این براى این است که این صف را متحد کنيم و 
انـد. جـدل  ھاى این جـدل اى و خاتمى خرده ریزه بتوانيم در ميدان جامعه ظاھر شویم. ایران و کدیور و خامنه

المللى و تاریخى است و باید به نتيجه برسد. و گرنه ھر چند وقت یکبار شـمـا یـک  جھانى است، جدل بين
ھيروشيما دارید، و گرنه ھر چند وقت یکبار شما یک یوگسالوى دارید، یک بيافرا دارید، یک سومالى دارید. و 

اى و ضـد  گرنه شما ھر چند یکبار یک جنگ جھانى دارید، ھر وقت چند یـکـبـار یـک قـانـون ضـد اتـحـادیـه
 .سوسياليستى رضاخانى دارید. باید این جدل بنفع ما یک جایى تمام شود، باید پيروز شد

بنابراین در جواب بى.بى.سى و در جواب ھر کسى که ميخـواھـد مـعـنـى زنـدگـى را از زاویـه حـزب 
کمونيست کارگرى ببيند، ميگویيم این مبارزه ادامه دارد. ما ميآييم به آن ميپيوندیم و ھـر وقـت ھـم واقـعـاً 
نتوانيم، نخواھيم و نکِشيم، خسته بشویم و بخواھيم از باقى زندگيمان، شايد بيشتر و بنوع دیـگـرى، لـذت 
ببریم، ولش ميکنيم. اين چيز عجيبى نيست. ولى حزب کمونيست کارگرى یکى از احـزاب يـک جـنـبـشـى 

 .است که ادامه دارد

اگر برنامه ما را باز کنيد، شروعش از کمونيسم نيست. شروعش از مبارزه تاریخى بشـر بـراى بـھـبـود 
اوضاعش است. و مبارزه تاریخى بشر براى بھبود اوضاعش الاقل یک قرن و نيم ھيچ پاسخى جز کمونيسـم 
پيدا نکرده است؛ جنبش کسانى که ھمينھا را گفتند که ما ميخواھيم، ھـمـایـنـھـا را خـواسـتـنـد کـه مـا 

درصـد  ٣یا  ٢ميگویيم... کسانى ھم البته ھستند که ممکن است ميخواھند سِر کار بيایند تا نرخ ماليات را 
درصـد قـيـمـت دارو را از  ٢٥پایين بياورند یا باال ببرند، یا مھد کودک را یکساعت مجانى کنند یا نکنند، یـا 

اينھا ھم افق اجتماعى کسان دیگر است. افق اجتماعى مـا ایـن اسـت  -درصد آن را  ٧٥مشترى بگيرند یا 
 .گفتم. برایش تالش ميکنيم و موظفيم تالش کنيم
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سؤالى که جلوى ھمه ما ھست این است که این جامعه چيست و چرا آن را نميخواھيم و واقـعـاً چـه 
ميخواھيم ازخودمان بجا بگذاریم؟ ھر کسى که با نسل بعدى خودش سر و کار داشته بـاشـد، شـایـد ایـن 
سؤال را از خودش کرده باشد: ما داریم چه چيزى برایشان بجا ميگذاریم؟ قرار است بعد از ما در چه دنيايـى 

 زندگى کند؟

اگر این فلسفه و این روح را از انسان بگيرند، بنظر من تمام تحرک تاریخى قطع ميشود. ما ميـخـواھـيـم 
چه چيزى بجا بگذاریم؟ من فکر ميکنم وجود ما است و وجود ميليونھا آدم مثل ما در سالنھاى متعدد جـھـان 

تر باشد، و اجازه داده ھنوز خنده و لذت از زنـدگـى  امروز است، که اجازه نداده است بربریت از این ھم حاکم
معنى داشته باشد. گفتم باألخره اگر ميشود دور آتش جمع شد و یکجایى باز ھمچنان خـنـدیـد، اگـر بشـر 
امروز ميتواند البالى این ھمه مشقات، این ھمه محروميت، این ھمه ناامنى و این ھـمـه تـھـدیـد، گـاھـى 

 .احساس خوشبختى بکند، نشان دھنده پتانسيل قوى انسان امروز است براى اینکه خوشبخت شود

انسانھایى که ميتوانند در این موقعيت جھانى امروز، در این موقعيت اقتصادى، با این وضعيت نظامـى و 
ھـایـى از انسـانـيـت را  غيره جھان، با این محروميتھا و مشقتھا، نوعدوست باشند، قھرمانى کنند و نمونـه

نشان دھند که ھمه ما حتماً خيلى از آنھا را سراغ داریم... فکرش را بکنيد در یک جامعه آزاد چه انفجارى از 
 !خالقيت و انسانيت خواھيم داشت

این ھدف اين حزب کمونيست کارگرى است. اين حزب کمونيست کارگرى با خميـنـى یـا شـاه شـروع 
نشده. حزب با نقشه "گربه" در خاورميانه شروع نشده. حزب کمونيست کارگرى ادامه یک ُسنـت جـھـانـى 

 -الـمـلـل عـظـيـم کـارگـرى سوسياليستى است براى برابرى، رفاه و آزادى انسانھا، بخـشـى از یـک بـيـن
اى نمایندگيش نميکند و پرچمش باالى ھيچ ساخـتـمـانـى  سوسياليستى است. درست است که اآلن اداره

نيست، ولى وجود دارد و شما را به این سالن آورده، عظيم است و ھيچ کس تاب مقاومـت در مـقـابـل آن 
 .اگر متحد شویم -نخواھد داشت 

 .بگذارید برگردم به ایران و چند کلمه از آن صحبت کنم

سال پيش مثل رفيق اصغر برگشتم به تھران، منتھا ایشان از زنـدان آمـد بـيـرون و مـن از  ٢٢من ھم 
اى که اصغر در زندان بود من در انگلستان مارکس ميخواندم و انصافاً خوب ھم  انگلستان برگشتم. در آن دوره

ھایى که اآلن ميزنـم، آن مـوقـع ھـم  خواندم، ھر چه گيرم ميآمد خواندم و یک کمونيست بودم. ھمان حرف
 .حرفم بود

دیگر اثر ندارد"، منظورشان تحصن آخـونـدھـا  تحصن انقالب شروع شد. اآلن شعار ميدھند: "توپ، تانک،
در قم است، آن موقع ما در تلویزیون دیدیم که ميگویند: "توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد"... گفتيـم بـابـا 
این دیگر انقالب است، شوخى نيست. درس و مشق را باید ول کرد، ماشين را باید فروخت یا نـفـروخـت و 
گذاشت َدم دِر خانه و رفت، برگشت و در این انقالب شرکت کرد. ما يک جمع سه چھار نفره بوديم. من اول 

ھاى دیگر بيایند. برگشتيم به عـنـوان کـمـونـيـسـت.  برگشتم و قرار بود دو ھفته بعدش حميد تقوایى و بچه
گفتم که من کاپيتال خوانده بودم، ایدئولوژى آلمانى و مانيفست خوانده بودم. کاپيتال را به ایرانيھاى آنمـوقـع 
درس ميدادیم. بعنوان کمونيست برگشتيم ایران به این اميد که به جنبش کمونيستى ایران ميپيوندیـم و در 

 .این جدال عظيمى که شروع شده کارى ميکنيم

دارى و نقش دولت در ایران". ھدفـم  من آن موقع در دانشگاه لندن تز مينوشتم در مورد "توسعه سرمایه
دارى در ایران نقدى سوسياليستى بنويسم. برگشتم ایران و براى استاد  این بود که در مورد توسعه سرمایه

مشاورم یک نامه نوشتم که آنچيزى که من ميخواستم بنویسم، دارد اینجا اتفاق ميافتد، در نتيجه من دیـگـر 
 .بر نميگردم. خيلى ممنون از لطفتان، اسم من را از دانشکده خط بزنيد

آن چيزى که آنجا اتفاق افتاد، آن نبود که من فکر ميکردم. ما در کتـابـھـا، لـنـيـن و مـارکـس و بـبـل و 
شان، از آخر تاریخ، نگاه ميکنيم. غولھـایـى ھسـتـنـد.  تروتسکى و مائو و... ھمه اینھا را در قامت پيروز شده
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لنين را در موقعيت صدر جمھورى شوراھا نگاھش ميکنيد. رفتيم آنجا دیدیم کمونيسم وجود خارجـى نـدارد! 
است و ھمان حرفھایى ميزند کـه  مانيفست کمونيست ببينيد، تصور من از کمونيست کسى بود که طرفدار
 .من اآلن زدم، باضافه ھمه آن فرمولھا و کتابھا، البته

کمونيسم آن موقع که ما پيدا کردیم و مجبور شدیم در آغوشش بگيریم، کسانى بودند کـه مـيـگـفـتـنـد 
است". نزدیکتر از این کسى گير نياوردیم! در ایران آنروز کسى نـبـود کـه  وابسته "بورژوازى تا مغز استخوان

بگوید: زنده باد انقالب پرولترى، زنده باد حزب کمونيست، زنده باد برابرى، زنده باد آزادى، محو باد کار مزدى، 
کار علنى، زنده باد شوراھاى کارگرى... ایـن حـرفـھـا  -زنده باد تشکيل حزب کمونيست، زنده باد کار مخفی

، که مذھبيھا بودند و یک عده ميگفتند "درود بر فدايى"، که ایـنـھـا "نبود! یک عده ميگفتند "سالم بر مجاھد
چپيھا بودند. در نتيجه شما بين انتخاب تاریخى درود بر فدايى و سالم بر مجاھد، باید کـمـونـيـسـم را پـيـدا 

درود بر فدايى بود. گفتم که نزدیکترينـش  -وقتى نگاھش ميکردى که چه ميگوید  -ميکردید. کمونيسم ایران 
کـه الـبـتـه در  -یک تقى شھرامى بود  -است"  وابسته آن بود که ميگفت "بورژوازى ایران تا مغز استخوان

ولى ما نگاه کردیم و گفتيم لنين و تروتسکى و  -بخش منشعب مجاھدین که مشکالت دیگرى ھم داشتند 
لوکزامبورگ و امثالھم پيشکش، در این مملکت کمونيستھا آنھایى ھستند که این فرمول را بکار ميبرند. بجـز 

 .این چيز بيشترى نبود

اى داده باشد و بگوید من ميخواھم سِر کار بيایم، این کـارھـا را  یک حزب کمونيستى کارگرى که برنامه
بکنم و تاکتيک من این است، افقم این است، سياستھایم این است، نظرم راجع به مبارزه مسلـحـانـه ایـن 
است، راجع به شوراھا این است، راجع به سندیکاھا این است، راجع به مسأله ملى این اسـت، راجـع بـه 
مسأله زن این است، راجع به سقط جنين این است، راجع به فحشاء این است، راجع بـه مـجـازات اعـدام، 
حقوق محکومين، حقوق متھمين، این است... وجود خارجى نداشت. ما مجبور شدیم اولين کسـى را کـه 
گفت "بورژوازى ایران تا مغز استخوان وابسته است"، در آغوش بگيریم و بگویيم: پـيـدایـش کـردیـم! ایـنـھـا 
کمونيستھاى ایرانند! یک جدال شروع شد، یک جنگ شروع شد، یک تالش بسيار سـخـت و ُپـر مشـقـت 

 .شروع شد، براى گذاشتن کمونيسم روى نقشه ایران. بيست و چند سال طول کشيد

حزب کمونيست کارگرى ایران محصول این روند است. بيست، بيست و دو سال پيش وقتى من بعـنـوان 
 -ھيچ ادعایى ھـم نـداشـتـم، الـبـتـه اآلن ھـم نـدارم  -یک کمونيست رفتم که فعاليت کمونيستى بکنم 

ميخواستم بروم و خودم را معرفى کنم به يک سازمان کمونيستى، بگويم این توانایيھا را دارم و ميتوانم مثـال 
تان را فالن جا بفروشم و فالن جا روى چھارپايه در مورد عقاید کمونـيـسـتـى صـحـبـت کـنـم، چـنـيـن  مجله

که وجود داشـت جـنـاح افـراطـى  جنبشى .وجود نداشت جنبشى سازمانى وجود نداشت که ھيچ، چنين
آھن داشته بـاشـد، رژیـم شـاه را  رفرميستى ایران بود که ميخواست ایران ذوب -گرا ملى -زده جریان شرق

سگ زنجيرى امپریاليسم و عروسک آن ميناميد و ميخواست حکومت "خودى" باشد. و وقتى ھم بـا ھـمـان 
سران آن جریانى که ميگفتند "بورژوازى تا مغز استخوان وابسته است"، در ميدان فوزیه قدم ميزدیم، وقـتـى 

با لباس آالپلنگى استتار شـرکـت مـيـکـردنـد، دوسـتـمـان  -ھا  چى آنموقع ميگفتند کميته -پاسداران کميته 
برگشت و از من پرسيد: وقتى اینھا را ميبينى قلبت گرم نميشه؟! گفتم برادر چه ميگويى؟ این کـه جـلـوى 

 !!ماست ارتجاع اسالمى است! ... ميدان فوزيه، جوانھاى کميته

اینقدر فقط ضد شاه بود و آنقدر فقط ضد آمریکا بود که کافى بود بچه مسلمانھاى کميته لباس استتار و 
پاراميليتارى بپوشند و بيایند و با یک تفنگ آنجا بایستند تا ایشان فکر کنند که امرشان به تـحـقـق رسـيـده! 

ھاى کميته در ميدان فوزیه اسلحه گرفتند، آیـا  شاید این سؤال بى.بى.سى از او درست ميبود: حاال که بچه
باز ھم "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" و "گروه نبرد براى رھايی" و "سازمان رزمندگان" بـه فـعـالـيـت 

آنھاموضوعيت داشت. اين کمونيسم آن موقع ایـن بـود. مـنـتـھـا  خودش ادامه ميدھد؟! بنظرم این سؤال از
ھاى مارکسيستى  پروسه انقالب آنقدر سریع بود که بسرعت ھمه آن قضيه را متحول کرد، بسرعت اندیشه

رشد کرد. بسرعت جنبش کارگرى رشد کرد و در ظرف چھار سال، پنج سال، واقعاً نوعى کمونيسم که ديگر 
 .بشود به آن پيوست، بوجود آمد
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اآلن بـه ايـران  -مثل آنموقع من  -اى که  ساله ٢٧-٢٦به ھر حال ما از آن موقعيت محروم بودیم. جوان 
برگردد، با یک واقعيت متفاوتى روبرو است. و این بلطف کارى است که خيليھا که در ایـن سـالـن ھسـتـنـد 

انـد. امـروز  اى که در این سالن نيستند و دیگر نميتوانستند باشند، کرده اند و بلطف کارى است که عده کرده
کمونيسم ایران بعنوان یک جریان متشکل، صاحب يک برنامه و افق روشـن روى نـقـشـه اسـت. در ايـران 

 .ھست، ميشود به آن پيوست .است

تمام بحث راجع به مارکس، گرایش نزولى نرخ سود، تئورى بحـران، بـورژوازى، پـرولـتـاریـا، جـنـاحـھـاى 
امپریاليسم، تز سه جھان براى این بود که مـا بـتـوانـيـم یـک روزى حـزب -حکومت، امپریاليسم، سوسيال

بـدون طـى  .کمونيست کارگرى درست کنيم که روى نقشه باشد، سِر خيابان باشد و بشود به آن پيوسـت
ما یک عده مرتاض و درویش و صوفى و اھالى فرقه مذھبى نيستيم که فکر کنيم ھر مسـيـرى  !این مراحل

وارد آن بـحـثـھـا  نـاگـزیـر بـودیـم ایم، ھمه باید بپيمایند. برعکس، ما یک عده بودیم کـه که ما تا حاال پيموده
نـاگـزیـر  فرار کـنـيـم، ناگزیر بودیم آن جدلھا را بکنيم، ناگزیر بودیم آن چيزھا را بنویسيم، ناگزیر بودیم بشويم،
ناگزیر  مخفى بشویم... براى اینکه یک روزى بيايد که یک حزب قوى کمونيستى وجود داشته باشد که بودیم
مخفى باشد. الزم نباشد آکادمى علوم دیده باشى تا بتوانى عضوش باشـى، الزم نـبـاشـد کـتـاب  نباشد

کاپيتال را سه دفعه پشت و رو خوانده باشى تا عضوش باشى. بتوانى، اگر قلب تو ھم ھمانجایى ميتپد که 
تان است، فقط یـک فـرم ُپـر  بروى و به آن بپيوندى، سِر کوچه -اگر برابرى انسانھا را ميخواھى  -اول گفتم 

کنى و عضوش بشوى. در تظاھرات و اعتصابش باشى، با آن در شوراھا باشى و اگر الزم شد در جنبشھاى 
ميروم و به کـمـونـيـسـم  -سال پيش  ٢٠اش باشى. بشود به آن پيوست! آرزویى که من داشتم،  مسلحانه

ایران ميپيوندم و به این جنبشى که جلوى چشم من در جریان است ميپيوندم و دیگر بر نميگردم کـه درس 
بخوانم. آنطور نشد ولى این دفعه ميتواند باشد. حاال کسى که از سوئد یا از آلمان یا از انـگـلـسـتـان، تـوپ، 
تانک مسلسل را ميشنود و ميگوید: "ميروم ایران"، این انتخاب عظيم را دارد و این تفاوت عظيم تاریخى را در 
موقعيت خودش ميتواند ميبيند: ميتواند به یک حزبى بپيوندد که ميداند از اول تا آخـر چـه مـيـگـویـد و چـه 
ميخواھد، با کى فرق دارد، از کى دفاع ميکند، از کى دفاع نميکند، به ھيچ قيمتى سر چـه چـيـزى کـوتـاه 

 .نميآید، براى چه تالش ميکند. ميتواند به آن بپيوندد و مطابق قوانين و مقرراتش برود و رھبرش بشود

ھنوز ھم من نميدانم اگر شما بخواھيد رھبر فداييان خلق بشوید باید چه کـار کـنـيـد؟ مـن اگـر امـروز 
بخواھم بروم در کميته مرکزى راه کارگر باید چکار بکنم؟ اگر بخواھم بروم در حزب ملـت ایـران و رئـيـس آن 
بشوم باید چکار کنم؟ در حزب کمونيست کارگرى امروز عضو ميشوى، فردا کـنـگـره اسـت، مـيـروى و رأى 

ات را درسـت کـن،  ميآورى و اگر رأى آوردى به کميته مرکزيش ميروى. یا تشویقت مـيـکـنـنـد کـه روزنـامـه
ات را داير کن، یا بيا و برو رادیو درست کن. برو حرف بزن و عکس خودت را چاپ کن. براى اینکه شـمـا  نشریه

 .فعالين آن صف عظيم سوسياليسم انسانى ھستيد که ما ميخواھيم

تان را چاپ ميکنيد! یک دوربين داریم و این انتخاب را داریـم کـه  ما را مالمت ميکنند که چرا عکس فعالين
در جھان از چه کسى عکس بگيریم. به نظر شما از کى باید عکس بگيریم؟ ھمان کسى که عکس خاتمـى 

اى که از حـقـوق زن، حـقـوق کـارگـر،  آتشه اش بما ميگوید چرا عکس کمونيست دو را انداخته روى روزنامه
 !حقوق کودک دفاع ميکند و کوتاه نميآید، چرا ھرھفته روى نشریه است؟! بما خرده ميگيرند

ھایى که قـبـالً در ایـران  این حزب کمونيست کارگرى یک کمونيسم بدون تعارف است. شبيه کمونيسم
بود نيست. شبيه گروھھاى دیگر چپ نيست. یک حزب سياسى است. مسأله را ساده کرده. تبدیلش کرده 
به نبرد اجتماعى. باید قوى شد. حزبى است که ميگويد باید قوى شد. ما فرقه تملّق مـتـقـابـل و تشـویـق 
یکدیگر نميخواھيم تشکيل بدھيم. ھر کسى در این صف است ھمانقدر در این صف است که ھست، و ھـر 
چه بيشتر باشند بھتر است و ھر کس با ما احساس خوانایى ميکند باید در این صف باشد، و مـيـخـواھـيـم 

 !!آنقدر زياد باشيم که بزنيم و قدرت را بگيریم. با کسى ھم تعارف نداریم. استالينيسم است؟ باشد

ھایی" است که باید از آن اجتنـاب کـرد، ولـى آقـاى  باشد! نميدانم چرا تا نوبت ما ميشود، یک " ایسم
خاتمى را ميشود بعنوان رئيس جمھور قبول کرد؟ چرا حزب کمونيست کارگرى بعـد از سـى سـال مـبـارزه 
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ميفھمم که اگر رأى نياورد و یا مردم پشت آن  .به داليل تئوریک صالحيت تشکيل دولت را نباید داشته باشد؟
کمونيستھا نباید بيـایـنـد سـِر  به داليل تئوریک نباشند، خوب معلوم است که قدرت را تشکيل نميدھد. ولى

 کار؟! چرا؟! اسممان را عوض ميکنيم و ميآييم سِر کار! آنوقت آنموقع با ما چکار ميخواھيد بکنيد؟

اى و  ھــاى فــرقــه اى کــه طــبــقــه حــاکــم بــا مــا شــروع کــرده بــنــظــر مــن بــه درد گــروه ایــن بــازى
ھاى یک نوع چپ دیگر ھستند. این حزب کمونيـسـت کـارگـرى  ميخورد که دقيقاَ بازمانده چپى سکتاریستى

تعارف، آموخته و دست طرف مقابل را خوانده، براى قدرت سياسى تالش ميکند. حزب ما بـا  حزبى است بى
انقالب پيروز ميشود. چون به ھيچ ترتيبى، ھيچ انتخاباتى که ما در آن رأى بياوریم را، بـدون کـودتـا بـدرقـه 
نميکنند. ما مجبوریم با انقالب پيروز شویم. در نتيجه غصه این که یک روزى ما با کلـک مـرغـابـى و بـا رأى 
انداختن در صندوقھاى انتخابات الکى، یا کودتاى یک عده از سربازھاى طرفدارمان بيایيم سر کار را ھمه بايـد 

 !از سرشان بيرون کنند. براى ما مقدور نيست. البته اگر مقدور بود، ميکرديم

اگر راه مستقيمى به قدرت سياسى پيدا شود، ما آن را استفاده ميکنيم. ولـى جـامـعـه بـورژوايـى در 
درصد آدمھایى کـه از  ٩٠باش است و در نتيجه اگر ما پيروز شویم، مطمئن باشيد آن  مقابل کمونيسم آماده

ایـم  ایم، و اگر تـوانسـتـه اند با ما ھستند. ما حزب آنھاييم و به ميدان آمده بيماریھاى واگيردار در بچگى نمرده
 .ایم پيروز بشویم. و این جلسه براى دعوت به این پيروزى است پيروز بشویم، دیگر توانسته

به ھر حال ھدف ما طى این بيست سى سال این بوده که حزبى را بگذاریم در دسـتـرس کـارگـر، در 
دسترس انسان آزادیخواه، در دسترس شما، که بتوانيد از طریقش متحد بشوید. یـک ابـزارى اسـت بـراى 

طلبى که ھمه شما در قلبتان حس ميکنيد و به طرق مختلف ميـخـواھـيـد  مبارزه در راه آن انسانيت و برابرى
نشان بدھيد... آرزو ميکنيد که سوسيال دمکراتھا در سوئد رأى بياورند، در صورتى که ته قلبتان ميدانيد ايـن 

تان ھيچ راه خروج دیگرى براى نشان دادن  ھم ھمان ُپخى است که آن یکى ھست، به خاطر اینکه انسانيت
 .خودش ندارد

تان ھيچ راه دیگرى براى نشـان  اميدوارید فالن خواننده چپگرا یک آھنگ چپ بخواند، براى اینکه انسانيت
دادن خودش ندارد. ولى انسانيت شما ميتواند یک انقالب اجتماعى ببار بياورد. بشرط اینـکـه یـک جـنـبـش 
سياسى وجود داشته باشد، احزاب سياسى وجود داشته باشند که این قدرت عظيم را سازمان ميدھنـد و 

 .به نتيجه ميرسانند. این ھدف ما و فلسفه وجودى حزب کمونيست کارگرى است

باألخره اين را ھم بگويم که خيلى از حرفھاى ما را مسخره ميکنند، ميگویند چه خبرتان است، خـودتـان 
را بزرگ ميکنيد، کسى نيستيد. البته اینھا را کسانى ميگویند که خودشان ھم... باألخره اآلن دشمـنـان مـا 

کسانى که اآلن بما ميگویند "کسى نيستيد "، ھمانھایى نيستند که سابق ميگفتند کسـى  -اند  رشد کرده
و  -اند و بما ميگویند کسى نيستيد  نيستيد. اینھا آنھایى ھستند که خودشان کسى ھستند، و شروع کرده
تان اینسـت"، مـيـگـویـم چـرا ُپـز  من به کسى که مثال ميگوید: "شما که فقط اینقدر نفرید و یا چرا نشریات

آى و سيا و ساواک را بما ميدھيد؟ من را زدید، کشتـيـد، از  بى. ھاى و پيشرويھاى زندان اوین و اف. پيشرفت
ھا دروغ ميگویيـد، بـا ایـن  تماس روزمره با مردم محروم کردید، اعدام کردید، به مردم از باالى منبر، از رسانه
نظامى بند بـاشـد، بـدون  -حال در شرایط غير قانونى، بدون اینکه ُدَمم به ھيأت مدیره فالن مجتمع صنعتی

ایم کـه ایـن فـقـط  اینکه دھشاھى پول از آسمان به صندوقمان افتاده باشد، جریانى به این وسعت ساخته
 .یکى از شھرھاى اروپا است، یکى از شھرھاى اروپا است رفقا، که ما داریم در آن جلسه ميگيریم

چرا ُپز پيشروى ساواک عليه ما را به ما ميدھيد؟ به کسى که ميگوید شما که کسى نيستيد ميگـویـم 
اند. شـمـا  ما را کوبيده دوستان شما اند، کسى نيستيم، به اين دليل ساده که ما را کوبيده اآلن عزیز جان ما

اجازه بدھيد ما در یک کشور فعاليت کنيم. شما اجازه بدھيد ما بدون ترس از ترور و اعدام و شکنجه فعاليـت 
ھایى که از مردم را که  مان را دائر کنيم، شما بخشى از آن ماليات کنيم. شما اجازه بدھيد ما رادیو و تلویزیون

ميگيرید، بما بدھيد، مثل ھمه جا، باألخره ما ھم بخشى از مردميم. شما ھجوم نبرید و نکشيد. شما دروغ 
نگوييد، پيچ رادیو را عوض نکنيد و یک برنامه دیگر نگذاريد... آنوقت ببينيم شش ماه بعد چه کسى در صحنـه 

 .است
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مقایسه کنيد، با بلشویکھاى قبل از  پيش از انقالب کمونيستى رفقا! حزب کمونيست کارگرى را با احزاب
؟ ١٩١٥ھـا در سـال  قویتریم یا بلـشـویـک اآلن تر است؟ ما . کى قوى١٩٢٨انقالب فوریه، با مائویسم قبل از 

قبل از اینکه آفریقاى جـنـوبـى  ANC قویتریم یا اآلن ؟ ما١٩٢٦قویتریم یا حزب کمونيست چين در سال  اآلن ما
بست برسد؟ کى قویتر است؟ در یک شرایط مساوى، در شرایطى که ما دسترسى مشابھى به مردم  به بن

ترین حزب جھان ميشود. این را ميگویم و پایش ھم مـيـایسـتـم. پـایـش ھـم  داشته باشيم، این حزب عظيم
ميایستم، یعنى اینکه سعى ميکنم که ثابتش کنم. و بنظر من ھيچ دليلى ندارد که اینطور نباشد. شمـا یـک 
رادیوى نيم ساعت در روز ميگذارید، مردم به شما زنگ ميزنند و ميگویند نقطه اميد در قلبمان بـارور شـد. مـا 
چھل نفر اینجاييم و ھمگى با ھم ميشنویم. و ميخواھند بدانند ما کى ھستيم، چه شکلى ھستيـم، ازدواج 

 .ایم؟ چند تا بچه داریم؟ ميخواھند بيشتر حرف بزنيم ایم، نکرده کرده

یک دسته نظامى ما ميرود اطراف شھر مریوان، مردم دورش حلقه ميزنند که ببينند چه ميخواھد بگـویـد. 
شما فکر ميکنيد اگر بھزاد نبوى تشریف ببرند تھران، کسى ميآید جواب سالمش را بـدھـد؟ مـيـگـویـنـد یـک 

اند. در برنامه بى.بى.سى ھم ھميـن را بـه او گـفـتـم.  اى ھزار نفر به او رأى داده ميليون و دویست و خرده
اند، به آنھا گفتم  وقتى داریوش ھمایون و خانبابا تھرانى راجع به انتخابات گفتند که مردم تصميمشان را گرفته

آقاجان اگر خود من، خود شما و یا رضا پھلوى کانديد بودیم، این اخوى آقاى خاتمى پنج تا رأى ھم از ھيچ جـا 
 .نميآورد. داستان این است

انقالبى است. رفقا، رشدى که ما اآلن ميکنيم، در دو ماه اول انقالب ضـربـدر -این یک سازمان قوى پيشا
ھزار ميشود. ما با کسى تعارف نداریم و براى ھمين ھم خيز برميداريم. ما یک جریـان خـجـالـتـى، از قـدرت 

صـورت بـدھـيـم. اگـر  کـارى ترسيده، فقط براى نگھداشتن خاطرات مشترک زندانمان نيستيم. ما ميخواھيم
کسى این را از حزب کمونيست کارگرى تا حاال نفھميده باشد، بنظرم نگاھش نميکرد. این حزب کمونـيـسـت 

 .صورت بدھد کارى کارگرى ميخواھد یک

اصغر کریمى گفت، اولين روزى که این حزب دستش بقدرت برسد، حتى در دو وجب از خاک یک کشـور، 
ھمان روز اول ھمه برنامه یک دنياى بھتر را بعنوان قانون اساسيش اعالم ميکند. این وعـده انـتـخـابـاتـى مـا 

 .نيست، این برنامه ما است، معنى زندگى ما است، ھمانطور که برایتان گفتم

به ھر حال زیاد صحبت کردم. فقط ميخواھم یک مقدار بخودتان و به این واقعياتى که اآلن ھسـت رجـوع 
کنيد. داریم وارد یک دوره جدیدى در ایران ميشویم. بنظر من جمھورى اسالمى از این مھلکه جان سالم بـدر 

اند با اين رژيم یک کارى بکنند، ولى اینکه مردم با آن چکار ميکنند، کامالً بستـگـى  نميبرد. مردم تصميم گرفته
 .دارد به اينکه چه ابزارھایى براى تحول در آن جامعه ھست

ھمه سياسى شدند و ھمه تشـکـيـالتـى شـدنـد.  ٥٦ما یکى از مھمترین این ابزارھا ھستيم. در سال 
گفتم من به کسانى پيوستم که تازگى قرآن را از روى تاقچه برداشته بود و کـاپـيـتـال مـارکـس را بـجـايـش 

و فقط معـتـقـد بـود کـه  -ھيچ کدامش را ھم نخوانده بود، شاید ھم قرآن را بيشتر خوانده بود  -گذاشته بود 
بورژوازى تا مغز استخوان وابسته است. من به آنھا پيوستم، درس و مشقم را ول کردم و به آنھا پـيـوسـتـم. 

 .ھزاران نفر مثل من اینکار را کردند

جدیدى است. باید پيوست، باید آستين را باال زد و اگر کسى خودش را از بـيـسـت سـى  ٥٦اآلن سال 
اند... تمام شـد!  سال گذشته دور کند... خيليھا که نميآیند بما بپيوندند، براى اینست که قبالً رزمندگانى بوده

 !گذشته را بايد گذاشت گذشته باشد، باید از آن رد شد

رفقا! در ايران امروز یک حزب سياسى وجود دارد که ميشود به آن پيوست و با آن انقـالب کـرد. مـمـکـن 
مان قلع و قمع بشـویـم  ممکن است شکست بخوریم، یک عده -بشرط چاقو نيست  -است شکست بخوریم 

و فرار بکنيم. ولى باید به اين حزب پيوست و این پروسه را شروع کرد، و گرنه سى سال دیگر زندگى شصـت 
تان بخواھيد و بياييد  ميليون مردم را یک عده اوباش رقم ميزنند. این دعوت ما است بشما، و اميدوارم که ھمه

  .خيلى متشکرم  .که در صفوف ھم باشيم



 

 

 

 

 

 

 آدرس و شماره ھای تماس با حزب
  00447779898968تلفن تماس : 

 committee.sazmandeh.wpi@gmail.comایميل: 
 

00447435562462تماس از طریق واتس آپ، وایبر، تلگرام، و...    

 تماس با سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ایران:

ھست. 0046739681438وایبر، تلگرام، الین، واتس آپ با شماره    

  javanan.tamas@gmail.comایميل: 

 سایت ھا:

h p://www.wpiran.org/  :سایت حزب کمونيست کارگری ایران 

h ps://www.facebook.com/wpiran   :صفحه حزب در فيس بوک 

h p://www.sazmandeh‐wpi.com/ :سایت کميته سازمانده 

h p://www.cyoiran.com/ :سایت سازمان جوانان حزب 

h p://www.ıskraa.net/ : سایت کميته کردستان 

h p://sahand‐azadi.com/ : سایت کميته آذربایجان 

https://communismemrooz.wordpress.com/ :بالگ کمونيسم امروز 

h p://www.hamidtaqvaee.com/ سایت حميد تقوائی 

برای آشنائی بيشتر با مبانی کمونيسم کارگری و حزب کمونيست کارگری 
 ميتوانيد ھمچنين به سایت آرشيو آثار منصور حکمت مراجعه کنيد:

h p://hekmat.public‐archive.net/ 
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ان ی ا ت کار و ب  شارات   ا
١٣٩۴بھمن  -٢٠١۶ژانویه   


